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Iskolánk egy sokoldalú oktatási intézmény, mely törekszik arra, hogy modern 
módszerekkel, korszerű eszközökkel oktassa tanulóit az általános tudásanyagon túl 
olyan egyetemes értékekre, mint a tolerancia, az identitásalakítás, segítségnyújtás, 
a környezetvédelem vagy az egészséges életmód. Nagy gondot fordítunk nemzeti 
hagyományaink megőrzésére, kultúránk ápolására, nemzeti hovatartozásunk tuda-
tosítására. Odafigyelünk arra is, hogy gyerekeink élő, aktív kapcsolatot ápoljanak 
múltunkkal, történelmünkkel. Szem előtt tartjuk a tehetséggondozást, tanulóink 
számos sport- és tanulmányi versenyen bizonyítják rátermettségüket: országos, sőt 
összmagyar, Kárpát-medencei döntők rendszeres résztvevői vagyunk. Hisszük, ép 
testben ép a lélek, éppen ezért kiemelt jelentőségű, hogy tanulóink életmódjának 
szerves részévé tegyük a mindennapi testmozgást, minek köszönhetően többségük 
aktív sportolóvá válik. Oktató-nevelői munkánk során  folytonosan azon fárado-
zunk, hogy a magunk mikrovilágában, intézményünk berkein belül megőrizzük 
és továbbadjuk korunk egyik legfontosabb üzenetét, egymás elfogadását.  Tanu-
lóink büszkék nemzeti hovatartozásukra, ugyanakkor tisztelik és elfogadják más 
nemzetiségek értékeit.

Mottónk híven tükrözi iskolánk anyanyelven történő oktatásba vetett elkötelezett 
hitét: „Minden ember a maga nyelvén lett tudós, idegenen sohasem.” (Bessenyei 
György)
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Legkedvesebb könyvem

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

Szerzőink

Meghívó

 Miképpen ragadható meg a huszadik 
század története, amelyben tömeggyilkos 
diktatúrák váltották egymást, és amely min-
den negatív képzeletet felülmúló háborúkat 
és pusztítást eredményezett? És amelyben 
– ezeknek a körülményeknek a közepette – 
emberek próbálták beteljesíteni a sorsukat, 
keresni a boldogságukat. Miképpen tudja 
megjeleníteni az irodalom ezeket a szerte-
ágazó és ellentmondásos folyamatokat?
 Nádas Péter opus magnuma, az 1500 oldalt 
kitevő Párhuzamos történetek (2005) című 
regénytrilógia erre vállalkozik. Egy magyar 
(Lippay-Lehrék) és egy német (Döhringék) 
család történetén keresztül tekint végig a 
huszadik századon: a magyar szál a jómódú 
zsidó származású Demén Erna és a magyar 
nemzetvédő nacionalistává lett Lehr profesz-
szor családjával ábrázolja a legváltozatosabb 
és előreláthatatlanabb sorsokat, amelyek 
között ugyanúgy megtalálható a lágerbe 
hurcoltatás, mint a svájci elit internátusbeli 
elhagyatottság; a kommunista elköteleződés 
vagy az árvaságból adódó talajvesztés, ahogy 
azt Közép-Európa története sok család éle-
tében ilyen vagy olyan módon produkálta. 
Döhringék szertefutó története a német tár-
sadalom/átlagemberek asszisztáló részvételé-
be nyújt betekintést a második világháború 
borzalmai során, s ennek konzekvenciáiba is 
a további generációk számára, ami az egyik 
oldalon a jogtalanul összeharácsolt anyagi ja-
vak megalapozta sikerben, a másik oldalon a 
pszichés labilitást okozó lelkiismeret-furda-
lásban mutatkozik meg.
 Ezt a két fő történetszálat azonban sok 
epizód, illetve mellékszál egészíti ki és bo-
nyolítja tovább. Megismerkedhetünk példá-
ul egy sváb-magyar építész sorsával a 30-as 
évekből, egy pesti asszonytársaság tagjainak 
a második világháború által megcsonkított 
életútjával, a 60-as évek eleji Budapest fel-
fordult társadalmi rendjével, egy árva lány 
énekesi karrierének buktatóival, egy vidéki 
cigány útépítő brigád viszonyaival, sőt egy 
meghatározó homoszexuális vonalat is tar-

Görözdi Judit

A kortárs világirodalom egyik fontos magyar regénye
Nádas Péter: Párhuzamos történetek

talmaz a regény. De a német szálon keresz-
tül egy koncentrációs tábor belső erőviszo-
nyairól, egy rasszista fajbiológiai intézet és 
kollégium működéséről is tájékozódhatunk. 
Nádas Péter óriási ismeretanyagot dolgoz fel 
a trilógiában, aminek nemcsak történelmi, 
hanem tudományos (orvostudományi, bio-
lógiai, szociológiai, filozófiai stb.) és művé-
szeti (pl. építészeti, tánc- és énekművészeti) 
vonatkozásai is vannak. A mű 18 évig ké-
szült. A regényvilág kialakításához szükséges 
sokoldalú szakismeret alapos tanulmányokat 
feltételezett a szerző részéről, erről a Párhu-
zamos olvasókönyv (2012) című kötetből sze-
rezhetünk tudomást, amely Csordás Gábor 
összeállításában a tanulmánylista mellett a 
szerző szakmai levelezését, valamint Nádas-
interjúkat, szövegelemzéseket ad közre.
  A Párhuzamos történetek nem könnyű ol-
vasmány, olvasói kihívást jelent, hiszen az ol-
vasás során újra össze kell raknunk a világot, 
amit talán másként ismerünk. És nem tálcán 
kapjuk ezt a szerzőtől, hanem egymáshoz 
kell igazítanunk az egyes történetek szétszórt 
mozzanatait, kutatnunk és értelmeznünk kell 
az olvasás során az ok-okozati összefüggése-
ket, fel kell állítanunk a jócskán megbontott 
időrendet, sőt részt kell vennünk abban az 
elbeszélői perspektívamozgásban, amely hol 
az egyik, hol a másik szereplővel azonosul. 
Ha erre hajlandóak vagyunk, ha hajlandóak 
vagyunk engedni Nádas provokációjának 
és olykor akár ki is lépni megszokott felfo-
gásunkból, a regénytrilógia nagy olvasói él-
ményt hoz. A legnagyobbat, amit egy könyv 
adhat: nyomot hagy bennünk, amely többé 
nem enyészik el, hanem beépül abba, ahogy 
mi magunk tekintünk a világra és a saját tör-
ténetünkre is.
 Nádas Péter művét vagy tucatnyi nyelvre 
fordították le, óriási visszhangot keltett nem-
zetközi szinten is, rengeteg díjjal jutalmazták, 
sőt a szerzőt irodalmi Nobel-díjra is javasol-
ták érte. Ha ezt a legrangosabb irodalmi díjat 
Nádas egyelőre nem is kapta meg, teljesítmé-
nyét a kortárs világirodalom magasan jegyzi.

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); BORVÁK 
MÁRIA, a TANDEM, n. o. szakmai vezetője, Muzslán él (borvak.maria@tandemno.sk); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott pe-
dagógus, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@upcmail.sk); Doc. CSEHI ÁGOTA, PhD., a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Zenei Tanszékének docense (acsehiova@ukf.sk); CSICSAY ALAJOS, közíró, a Katedra Társaság volt el-
nöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com);  Mgr. GÖRÖZDI JUDIT, PhD., a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi In-
tézet főmunkatársa, irodalomtörténész, Dunaszerdahelyen él (gorozdijudit@gmail.com);  RNDR. HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott 
pedagógus, a Katedra Matematikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); HROMADA ATTILA, az EUROCLIO 
(Európai Történelemtanárok Szervezete) gyakornoka, Alistálon él (attila.hromada@gmail.com); IGNATÁK MÓNIKA, a  dunaszerda-
helyi Október utcai Óvoda óvónője, Dunaszerdahelyen él (ignatakmonika6@gmail.com); Doc. JURÍK TÜNDE, PhD., a nyitrai Közép-
európai Tanulmányi Kara Pedagógusképző Intézetében biológus (tjurikova@ukf.sk); KLEMEN TERÉZIA, a komáromi Kultsár István 
Szakközépiskola tanára, Komáromban él (tereziaklemen@yahoo.com); KRIPPEL ÉVA, a dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai 
Tanácsadási és Megelőzési Központ igazgatónője, Nyárasdon él (evakrippel@azet.sk); Doc. KUGLER NÓRA, PhD., az ELTE BTK 
Magyar Nyelvi Tanszékének docense (kugler.nora@btk.elte.hu); PhDr. NÉMETH MARGIT, pszichológus, a Katedra Alapítvány el-
nöke; PaedDr. ÖLVECZKY EDIT, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem doktorandusza, Padányon él (olvecky.edit@gmail.com); 
PÁZMÁNY ANNAMÁRIA, a dunaszerdahelyi Október utcai Óvoda igazgatónője, Dunaszerdahelyen él (annamaria73@gmail.com); 
Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD., a  KFE 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); 
Dr. hab. SIMON ATTILA, PhD., a Selye János Egyetem oktatója, történész, Hegyétén él (simon@realmail.sk); STIRBER LAJOS, nyu-
galmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a komáromi Selye János Gimnázium óraadója, a Magyar Kultúra 
Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com); Mgr. VARGA TAMÁS, a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola magyar-földrajz szakos 
tanára, Gútán él (vargatomi7@gmail.com); PaedDr. VICZAY ILDIKÓ, PhD., a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara Pedagóguskép-
ző Intézetében testnevelő, Pozsonyban él (iviczayova@ukf.sk)

Program

2016. március 31. (csütörtök) 
18:00 –  Megnyitó:   Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója
  Megemlékezés:   a Vámbéry Polgári Társulás örökös elnökéről, Hazai Györgyről. 
  A megemlékezést tartja:  Vásáry István professzor, a Vámbéry Polgári Társulás elnöke
  Könyvbemutató:   a Vámbéry (Vámbéry-tanulmányok – új utak a Vámbéry-kutatásban) 
     c. tanulmánykötet bemutatója, 
     a kötetet bemutatja: Sárközy Miklós, Közel-Kelet szakértő
  Az estet vezeti:   Keller László, turkológus
  Helyszín:   Vállalkozók Háza, Symbol Café (volt Arthe Café), 
       Dunaszerdahely (Kukučínová ulica)
              
2016. április 1. (péntek)
9:00 –  A Katedra Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntője. 
  A versenyt koordinálja és felügyeli Tóth Tibor földrajztanár.
             Helyszín:   Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely
             A versenyt vezeti:  Török Bence, nyugalmazott tanár
             A zsűri elnöke:   Sárközy Miklós, Közel-Kelet szakértő
            A zsűri tagjai:   Zsigmond Tibor, a Csallóközi Múzeum igazgatója, 
     Fibi Sándor, a Vámbéry Polgári Társulás választmányi tagja
14:00 –  Vámbéry Ármin mellszobrának megkoszorúzása
                Köszöntőt mond:  Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere és 
                   Gabura Šimon, Szentgyörgy város polgármestere. 
  Ünnepi beszédet mond:  Fibi Sándor, a Vámbéry Polgári Társulás választmányi tagja
14:30 –  A Katedra Vámbéry Ármin földrajzverseny fogadással egybekötött ünnepi kiértékelése 
  a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeumban. 

Támogatóink 

A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala
és Dunaszerdahely Város Önkormányzata

Meghívó
A XVI. VÁMBÉRY NAPOK  rendezvényére
HELYSZÍN ÉS IDŐPONT: 
Dunaszerdahely, 
Csallóközi Múzeum,
2016. március 31. – április 1.

FŐSZERVEZŐ: 
Vámbéry Polgári Társulás
Társszervező:
Csallóközi Múzeum
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Ha március, és ha történész, ak-
kor forradalom és szabadságharc, 
gondolhatta a szerkesztő, amikor 
a jelen vezércikk megírására felkért. 
Ám engem, aki elsősorban a husza-
dik századdal foglalkozom, márci-
us 15-e kapcsán mindig is jobban 
érdekelt a forradalom és szabad-
ságharc mának szóló üzenete, mint 
maga a korabeli eseménysor.

Március 15-e ugyanis kitűnő lehe-
tőség arra, hogy diákjaink számára 
megpróbáljuk összegezni mindazt, 
amit nemzeti történelmünk a  ma 
emberének üzen. S ez azért sem 
megvetendő lehetőség, mert a törté-
nelemoktatás legfontosabb feladata 
pontosan az, hogy a múlt tapasztala-
tain keresztül felkészítse a fiatalokat 
saját világuk értelmezésére.  

Persze a pedagógusnak ebből 
a  szempontból is hihetetlen nehéz 
feladta van, hiszen míg korábban az 
iskola mellett csupán a család volt 
meghatározó értelmezési forrás, 
mára – a modern tömegtájékoztatás-
nak köszönhetően – zúdulnak ránk  
az információk. Ráadásul ezek szo-
fisztikált propagandakeretbe ágyaz-
va jelennek meg, s elsődleges céljuk 
nem a tájékoztatás, hanem a meg-
nyerés, a befolyásolás. 

Ebben a világban a pedagógus fe-
lelőssége talán még nagyobb, mint 
korábban, hiszen a jó pedagógus le-
het, aki ellensúlyozni tudja az egyre 
nyíltabb állami, párt- vagy éppen 
üzleti propagandát. A pedagógus 
lehet az, aki a fizetett bloggerek, 
a pártok és kormányzatok által tá-
mogatott álhírcsatornák és a magu-
kat közszolgálatinak mondó párt-
médiák világában afféle klasszikus 
lámpásként megkísérelheti a dolgo-
kat megvilágítani.

Igen, a tanárnak valamiképpen 
utat kell mutatnia. Leginkább úgy, 

márciusi gondolatok

Simon attila

hogy megpróbál a diákokkal őszin-
tén s nyíltan beszélni a világról, 
az európai értékekről, az alapvető 
erkölcsi normákról. Például azok-
ról, amelyeket 1848 üzen nekünk: 
a demokráciáról, a toleranciáról, 
a sajtószabadság jelentőségéről. 
Azokról az értékekről, amelyek 
egyformán fontosak valamennyi, 
magát az európai értékekkel azo-
nosító polgárnak: legyen az szo-
cialista, konzervatív vagy liberális 
gondolkodású. 

Ez azért is fontos, hiszen ma 
ezeket az értékeket, s így az 1848-
as forradalom és szabadságharc 
értékeit is naponta kérdőjelezik 
meg régiónkban. Kétségbe vonják 
a szolidaritás, a tolerancia, az EU 
értékeinek érvényességét. Diákja-
ink azt hallják a médiákból, hogy 
ha együttérzésünket fejezzük ki 
bajban lévő embertársainkkal, ak-
kor álhumanisták vagyunk, s azt 
hallják, hogy a mintáinkat nem 
a demokratikus (nyugati) világban, 
hanem máshol kell keresnünk. 

A szólásszabadság az egyik leg-
fontosabb demokratikus vívmá-
nyunk. Ám mintha elfelejtettünk 
volna különbséget tenni a között, 
ami szalonképes, és a között, ami 
nem. Márpedig az antiszemita és 
soviniszta gyűlölködés és uszítás 
nem az, s különösen nem egy pe-
dagógus részéről. Így ha ezt iskolá-
inkban toleráljuk, mint ahogy azt 
a Felvidék egyik legjobb magyar 
középiskolájában évek óta teszik, az 
már nem csak egyetlen tanár vagy 
egyetlen iskola, hanem egész kö-
zösségünk szégyene. 

Mert beszélhetünk mi március 
15-én szép dolgokat magunkról és 
a nemzeti múltunk tiszteletéről, de 
ha így viszonyulunk ahhoz, akkor 
mindez üres fecsegés lesz.
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Az ősi magyarok által kikelet havá-
nak (később böjtmás vagy tavaszelő 
havának) nevezett március neve a la-
tin Martius hónapnévből származik, 
ami annyit tesz, hogy Mars isten hava. 
Az ókori Rómában ez volt az év első 
hónapja, mivel a tavaszi napéjegyen-
lőséget tekintették évkezdetnek. 

A földművesek márciusban kezdték 
el a tavaszi munkálatokat a szántóföl-
dön, a gyümölcsösben, szőlőben. Az 
asszonyok is elvetették a zöldségeket, 
a palántáknak való magot. Véget ért 
a  téli szobai munka, a szövés, fonás, 
kézimunkázás. A hónap első szerdáján 
sok helyen kiengedték a méheket, és a 
jószágokat is kihajtották a legelőre.

Népi megfigyelések:
 Március, ha nedves, gazdának nem 

kedvez.
 Valamennyi köd vagyon március-

ban, annyi zápor lészen az esztendő-
ben. 
 Ha Böjtmás hava száraz, Szent 

György hava nedves.
 Fú és havaz, úgy lesz tavasz.
 Ha márciusban ugrándoznak, tánc-

ra perdülnek a bárányok, áprilisban 
újra akolba rekednek.
 Tavaszbúza – ravasz búza.
 Ha dörög Benedek, akkor 40 napi 

szárazságra számíthatsz.

Március 4., Kázmér napja  
Itt-ott még ma is él a hagyomány, 

hogy Kázmér napján – ha engedi 
az időjárás – a méhészek kiengedik 
kaptáraikból a szorgalmas kis mun-
kásaikat, erőt gyűjteni. A régi ba-
bonás időkben ugyancsak ez a nap 
volt a  patkányűzés dátuma. Kázmér 
hajnalán a gazdaasszony háromszor 
körülszaladta a házat, és mogyoró-
vesszővel ütögetvén a falat riasztotta 
el a  portán és környékén élősködő 
undok férgeket.

Március 18., 19., 21., Sándor, József, 
Benedek napja

A legismertebb időjárási regula 
szerint: „Sándor, József, Benedek zsák-

márciusi szokások és néphagyományok

Klemen Terézia

ban hozzák a meleget.” Az Alföldön 
Sándor napját vetették a fehérbabot.

A legtöbb népszokás József nap-
jához kötődik. Szent József a fa-
munkások védőszentje, sok vidéken 
ezen a napon hajtották ki a jószágot 
először a legelőre, véglegesen pedig 
György napján. A hagyomány sze-
rint a madarak ezen a napon szólal-
nak meg először, mert „Szent József 
kiosztotta nekik a sípot”. A méhészek 
is ekkor engedik ki a méhrajokat.  
Ezen a napon várták a messzi útról 
visszatérő gólyákat is, és ha piszkos 
volt a tolluk, abból bő termésre, a fehér 
tisztaságukból pedig szűk esztendőre 
következtettek. Bár a népi tapasztalás 
azt sugallta, hogy József után már ka-
lapáccsal sem lehet a füvet visszaver-
ni a földbe, a nap derűje, borúja vagy 
a  szele az elkövetkező negyven nap 
időjárását is megmutatta. Alföldi hi-
edelem szerint ha szivárvány jelenik 
meg József-napon, a széles sárga sáv 
jó búzatermést, a széles piros jó bor-
termést ígér. Észak-Magyarországon 
a József-napi rossz idő sok halottat 
jövendöl arra az évre. Szeged környé-
kén úgy vélték, ha József napján meg-
dördül az ég, Péter-Pálkor jég veri el 
a határt, viszont jó bortermés várható.

Március 25., Gyümölcsoltó Boldog-
asszony napja

Gábor főangyal ekkor vitte a fogan-
tatás örömhírét Názáretbe Máriának.

Jeles napok márciusban:
 március 1.: a meteorológiai tavasz 

kezdete
 március 8.: nőnap
 március 12.: Gergely napja
 március 15.: az 1848-as forradalom 

és szabadságharc kitörésének emlék-
napja
 március 21.: a csillagászati tavasz 

kezdete (tavaszi napéjegyenlőség)

Húsvéti hagyományok: 
Húsvétkor Jézus Krisztus feltáma-

dását, a megváltást ünneplik a keresz-
tények. Nagyszombaton ér véget a 

negyven napos böjti időszak. Húsvét-
vasárnap dologtiltó nap volt, a szoká-
sos vasárnapi munkatilalomnál is szi-
gorúbb. Aki húsvétvasárnap a mezőn 
dolgozott, annak elverte a jég a  ter-
mését, aki befogta jószágát, azt sze-
rencsétlenség érte. Ezen az ünnepen 
sonkát, tojást, tormát fogyasztottak. 
A  tojás az élet újjászületésének a  jel-
képe, a piros tojás színe pedig Jézus 
kiontott vérére emlékeztet. A  sonka 
a  paraszti élet rendje következtében 
vált húsvéti étellé, ugyanis nagyböjt-
ben nem ehettek húst, így a füstölt hú-
sok megmaradtak húsvétig. A tormá-
nak gonoszűző erőt tulajdonítottak. 

 Húsvéthétfő a vigasságok napja 
volt. A húsvéti locsolkodás szokása 
a víz megtisztító, megújító erejébe 
vetett hitben gyökerezik. A népha-
gyomány szerint a Krisztus sírját 
őrző katonák a feltámadás hírét vivő, 
ujjongó asszonyokat úgy próbálták 
lecsendesíteni, hogy lelocsolták őket 
vízzel. A locsolásnak számos formá-
ja ismert. Faluhelyen a kúthoz vagy 
a vályúhoz vonszolták a lányokat, és 
vödörrel öntötték le őket. A váro-
sokban kölnivízzel locsoltak a férfi-
ak, hogy a sok virágszál még szebben 
viruljon. Viszonzásként hímes tojást, 
aprósüteményt, italt kaptak a lányok-
tól. A hétfőt követő húsvét keddjén, 
egyes vidékeken a lányok locsolták 
vissza a fiúkat.

A tojásfestésnek komoly hagyo-
mányai vannak Magyarországon. 
Természetesen az asszonyok, lányok 
dolga volt a tojások díszítése. Vidé-
ken természetes anyagokkal festették 
a tojásokat, például hagyma héjával, 
zöld dió főzetével. A tojásírásának, 
azaz a cirkalmas minták készítésének 
legegyszerűbb módja az, ha a min-
tát viasszal készítik el, majd a tojást 
festékbe mártják. Így a mintát a viasz 
miatt nem fogja be a festék. 

Az ajándékot hozó húsvéti nyúl 
szokása valószínűleg német nyelvte-
rületről származik, és az állat szapo-
rasága miatt a termékenységet szim-
bolizálja. 
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A Katedra Társaság tagjai köz-
ismert pedagógusok és az okta-
tásügyben dolgozó szakemberek. 
A társaság kezdetektől fogva leg-
fontosabb feladatának tartotta 
az aktuális oktatási és nevelési 
kérdések megvitatását, különös 
tekintettel a szlovákiai magyar 
iskolákat és egyéb, kisebbsége-
ket érintő oktatáspolitikai kérdé-
sekre. Az érintett témakörökben 
mindig megfogalmazta az ál-
lásfoglalását, és az adott problé-
makörrel kapcsolatos ajánlásait 
is, amelyeket a Katedra folyó-
iratban, az Új Szóban, illetve az 
Učiteľské noviny című lapban tett 
közzé. A  Katedra Alapítvány ál-
tal a Katedra Társaság újonnan 
megválasztott elnöke Pintes Gá-
bor docens, a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem Pedagógiai 
Karának dékánhelyettese. Szak-
területe a pedagógia, így rálátása 
van nemcsak az elméleti nevelési 
problémákra, de naponta szem-
besül az aktuális oktatásügyi kér-
désekkel is. Tervei közt szerepel 
a  társaság tevékenységének meg-
újítása, felpezsdítése. A magyar 
iskolák helyzetét tekintve szám-
talan olyan terület és kérdéskör 
adódik, amelyekkel a Katedra 
Társaságnak foglalkoznia kell 
majd. Ehhez a munkához kívá-
nunk a társaság új elnökének erőt 
és kitartást, jó szakembergárdát 
és sikeres tevékenységet.

Új elnöke van 
a Katedra 
Társaságnak

Németh margit, 
a Katedra alapítvány elnöke

A 2016-os év változást hozott 
a Katedra Társaság életében: Pintes 
Gábor személyében új elnöke lett a 
szervezetnek. Az új elnökkel a Ka-
tedra Társaság jövőjéről, a pedagó-
guspálya helyzetéről, kilátásairól és 
dilemmáiról beszélgettünk.

 Életpályád a pedagógiához fűz, 
hiszen egyetemi docensként és 
dékánhelyettesként is a pedagógu-
sok képzését vállaltad magadra. Mi 
motivált a pályád választásakor? 
 Hazudnék, ha azt mondanám, hogy 

örök életemben pedagógus akartam 
lenni, de az sem fedi a valóságot, hogy 
a véletlen miatt kerültem a katedra 
mögé. Valószínűleg azon szerencsés 
helyzetben voltam és vagyok, hogy 
komoly pedagógusszemélyiségek kí-
sértek végig eddigi utamon. Az sem 
igaz, hogy könnyű és teljesen prob-
lémamentes gyerek lettem volna. 
A probléma viszont arra való, hogy 
megoldjuk és tanuljunk belőle, fej-
lődjünk általa. Gondolkodom rajta, 
hogy említsek-e pár nevet, de félek, 
esetleg megsérthetném azokat, aki-
ket kifelejtenék. Egyébként is, hosz-
szú lenne a névsor, és ha valaki majd 
netán olvassa ezeket a sorokat, bizto-
san magára ismer. Leginkább azért, 
mert olyan pedagógusokra gondolok, 
akik nem kifejezetten tantárgyakban 
és tananyagban mérték a diákot, ha-
nem emberben. Emberi kvalitásban, 
értékben. S nem utolsó sorban arra 
tudtak koncentrálni, ami a lényeg. 
Még akkor is, ha ez nem mindig esett 
egybe a „hivatalos koncepcióval”. 
Mondok egy példát, ami szerintem 
mind a  mai napig aktualitással bír. 
A szlovák nyelv és irodalom tantárgy-
ról van szó. Furcsa körülmények mi-
att már tulajdonképpen az általános 
iskola első osztályát úgy kezdtem el, 
hogy folyékonyan beszéltem szlová-
kul. Dunaszerdahelyiként és magyar 
szülők gyermekeként ez inkább sza-

Beszélgetés Pintes gáborral, 
a Katedra Társaság új elnökével

„a rossz pedagógus kiölhet 
minden vágyat az egész életen át 
tartó tanulás és művelés iránt”

bályt erősítő kivétel volt.  A helyze-
tem viszont ennek ellenére nem volt 
problémáktól mentes, mert hiába 
megy a kommunikáció, ha – ahogy az 
többnyire lenni szokott – a nyelvtan, 
a definíciók, a szó szerinti reprodu-
kálás képezi a tantárgy lényegét. Nos, 
ebben a helyzetben hozott össze en-
gem a sors egy olyan szlovák nyelvet 
és irodalmat tanító tanárral, aki tud-
ta, mi ennek a tantárgynak a  lénye-
ge. Igaz, hogy most egy nyolcvanas 
években történt esetről beszélek, de 
tanáromnál megvolt minden, amit 
a modern neveléstudomány facilitáló 
hozzáállásnak, differenciált oktatás-
nak és a pszichodidaktikai elvek fi-
gyelembevételének említ. Mindezek 
mellett tanárom nyitott volt a vitára, 
a  nézetpluralizmusra. Tizenkét – ti-
zennégy éves tanulókkal! 

A sokféle pedagógusi hatást kö-
vetően magára a pedagógia szakra 
(testneveléssel történő párosításban) 
tényleg érdekes körülmények köze-
pette kerültem. Eredetileg a pozsonyi 
Comenius Egyetem Testnevelési Ka-
rára felvételiztem, de aktuális sérülé-
sem miatt nem sikerült a felvételim. 
Lehetőségként adódott még az akkori 
nyitrai Pedagógiai Fakultás, melyre vi-
szont a testnevelés szakot csak orosz-
szal, kémiával és pedagógiával hirdet-
ték meg. Az első két lehetőség nálam 
eleve „süllyedt”, így maradt az addig 
még ismeretlen pedagógia szak. Már 
a felvételin összehozott a sors Szebe-
rényi Judit tanárnővel, akinek komoly 
szerepe volt abban, hogy elindultam 
a neveléstudomány útján. Rajta kívül 
még egy nevet kell említenem, aki 
számomra tényleges tudományos is-
kolát képviselt a pedagógia területén. 
Alžbeta Gogová volt számomra az 
a szaktekintély, aki a neveléstudomá-
nyon belül is a nevelésfilozófia, a ne-
veléselmélet és a pedagógiai axiológia 
felé irányított. Erre a szakterületre va-
lahogy nagyon keveseknek akaródzik 

Petres Csizmadia gabriella
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feltenniük szakmai pályájukat. Tíz-ti-
zenöt évnyi szakmai, tudományos és 
pedagógiai gyakorlat után kezdett de-
rengeni, hogy mi is lehet mindennek 
az oka. Szerintem a  „bűnös” a  köz-
oktatásban keresendő. A primáris 
és a szekundáris képzés során szinte 
lehetetlen olyan tantárgyakat találni, 
melyek a világ, az élet, a kultúra filo-
zófiai, lélektani és pedagógiai össze-
függéseit tárnák fel a diákok számára. 
Sajnos (legalábbis számomra) olyan 
edukációs koncepció mindennap-
jait éljük, melyben a legfőbb érték 
a konkrét hasznosság, termelés- és 
profitközpontúság. A gondolkodás, 
a „láthatatlan” dolgok művelése, a hu-
manitás fejlesztése mind marginális 
problémát jelent. Az egyetem befe-
jezése után ilyen élethelyzetek és fel-
ismerések közepette jutottam el arra 
az elhatározásra, hogy a neveléstudo-
mány akadémiai vonalát kísérelem 
meg művelni. Szüleimtől sok támo-
gatást kaptam. Pedig mai szemmel 
valakinek a pedagógusi szándékait 
támogatni még kontraproduktív is le-
het. Nálam is eltartott egy ideig, míg 
kikristályosodott a szakmai pályám, 
s ezzel igazolást nyert szüleim és csa-
ládom (feleségem és három gyerme-
kem) támogatása. A támogatás aztán 
kötelezi az embert, hogy a munkafel-
adatok elvégzése során ne csak saját, 
önnön érdekeit tartsa szem előtt. Ez 
a kötelezettség gyakran teher, de nem 
ritkán motiváló erő, hogy túllendül-
jek különböző nehéz helyzeteken – 
melyekből mostanában nem szenve-
dek hiányt.

 
 Milyennek látod a jelenlegi peda-

gógustársadalom helyzetét? Hogyan 
lehetne esetleg változtatni ezen?
 Mivel nem vagyok mindentudó po-

lihisztor, ezért a feltett kérdésre való-
színűleg nem fogok tudni kielégítő vá-
laszt sem adni. Tizenkilenc esztendeje 
vagyok pedagógusi pályán (még ha 
annak kicsit sajátos területén, a felső-
oktatásában), s az itt eltöltött idő alatt 
egy olyan kép alakult ki bennem, hogy 
„a helyzet bonyolult”. Leginkább azért, 
mert nagyon soktényezős problémáról 
van szó. Pedagógustársadalomról mint 
olyanról szerintem ma már nem lehet 
úgy beszélni, mint valamiféle homo-
gén csoportosulásról. Tudjuk, hogy 
a pedagógusok alkotják az értelmiség 
és a  felsőfokú végzettségű egyének 
legnépesebb csoportját. Ilyen szem-
pontból még homogén is lehetne az 
a „társadalom”. De nem az. Az okok 

szerintem sokkal mélyebben gyöke-
reznek. Elsőként említeném a moti-
váció kérdését. Miért lett/lesz ma va-
laki pedagógussá? Ha csak ezt a részét 
vizsgálnánk a feltett kérdésnek, már 
ekkor óriási különbségekre lelnénk. 
Folytathatnánk tovább a szakmai rá-
termettséggel, erkölcsi vonzatokkal 
és így tovább. Nem kívánok ítélkezni 
egy ilyen érzékeny kérdésben, hogy 
miért nehéz, rossz, bonyolult a peda-
gógustársadalom helyzete. Viszont 
csaknem két évtizede látom, hallom 
és érzékelem, hogy olyan egyének 
kapnak jogosítványt arra, hogy em-
berekkel dolgozzanak, akiknek mér-
földekre el kellene kerülniük minden 
emberi lényt. Ez részben kritika saját 
sorainkba is, de azokéba is, akik arra 
vállalkoznak, hogy „pedagógusok” 
legyenek. A legborzasztóbb aztán azt 
hallani, hogy ennyiért elég ilyen telje-
sítményt nyújtani. Összeszorul a  szí-
vem az ilyen esetek hallatán, mivel 
azoknak a tanulóknak, diákoknak, 
akiket az „ilyen” pedagógusok tanítják, 
nincs választási lehetőségük. Nekik ez 
jutott és ennyi. Majdnem úgy, mint 
akinek csak „rossz” orvos jut. Igaz, 
ott bele is halhat a beteg, a  rossz pe-
dagógus azért nem öli meg a tanulót. 
Viszont kiölhet belőle minden vágyat 
az egész életen át tartó tanulás és mű-
velés iránt. Nem is tudom, mi a rosz-
szabb. Számomra ez valahogy a gyors 
és a lassú halál közti különbséget jut-
tatja eszembe. Az viszont tény, hogy 
a pedagógustársadalom meg(nem)
becsültsége elérte a  lehető legalacso-
nyabb szintet. Ez pedig leginkább azért 
fájó tény, mert a szakma telis-tele van 
kitűnő pedagógusokkal. A korrekt-
séghez be kell ismernünk azt is, hogy 
a gyenge és demotivált pedagógusok-
ból sincs hiány. Ezen komoly problé-
mával kapcsolatban két kérdés merül 
fel bennem: 1. Miért van mindez? 2. 
Mit tehetünk ellene? Az első miértre 
fentebb már választ is adtam. A peda-
gógusszakma és társadalom szerintem 
már rég nem jelenti azt a védjegyet, 
melyben szinte vakon meg lehetne bíz-
ni és hinni az őszinte motivációjában, 
rátermettségében, felkészültségében, 
erkölcsi tartásában. Persze, ez nem 
csak a pedagógustársadalommal van 
így, mert a sok negatív vonás és jellem-
ző szinte minden professzióban fel-
ütötte a fejét. Elgondolkodtató viszont, 
hogy miért éppen a  pedagógusokra 
sütik rá azt a bélyeget, hogy munkáju-
kat bárki meg tudná csinálni – és még 
van egy csomó szünetük is. Az okok 

körülhatárolása pedig megadja a vá-
laszt a második miértre. Ez pedig nem 
lehet más, mint a minőséghez való 
ragaszkodás. Nem csak szakmai mi-
nőségre gondolok. Leginkább emberi 
kvalitásokra. Talán kissé furán hang-
zik ez egy tudományos dékánhelyettes 
szájából, de meggyőződésem, hogy 
a pedagógusnak előbb kell minőségi 
embernek lennie, mint első osztályú 
tudósnak a szakterületén. Jómagam 
ezt a gondolatot igyekszem elhinteni 
minden pedagógusjelölt elméjében, 
hogy a (pedagógiai)gyakorlat sokkal 
inkább fog szólni nevelési problémák-
ról, melyekhez csak a szakon belüli 
képzettség nem lesz elég. Ott emberre 
és emberiességre lesz szükség. Kom-
munikálni, problémákat feltárni és 
megoldani, kitartani, bízni, remélni, 
hinni és nem közömbösnek lenni más 
problémája iránt. Ha ehhez valakinek 
nincs affinitása, keressen inkább más 
pályát, professziót! Nem kell az em-
bernek tökéletesnek lennie, csak elég 
jónak ahhoz, hogy reggelente tükörbe 
nézhessen és ott egy embert – pedagó-
gust láthasson.

 A Katedra Társaság – melyben 
2016-tól elnöki pozíciót töltesz be 
– megalakulása óta a pedagógusi 
hivatás támogatását és folyamatos 
képzését kívánja biztosítani. Hogyan 
kerültél a Katedra Társasággal kap-
csolatba, milyen út vezetett az elnök-
ség elvállalásához?
 Néhány évvel ezelőtt, amikor új-

raszerveződött a Katedra Társaság, 
meghívást kaptam az újjáalakuló 
ülésre. Annak reményében fogadtam 
el a felkérést, hogy ez egy szakmai 
fórum lehet, ahol tényleg szakmai vi-
tákat lehet folytatni. Úgy gondolom, 
egyre nagyobb szükség van ezekre. 
Az elnökség elvállalásának okai is a 
Katedra Társaság szakmai orientáció-
jában rejlenek.

 Milyen célokat tűztél ki magad elé 
elnökként?
 Most tulajdonképpen folytatnám 

a fent elkezdett gondolatmenete-
met. A  Katedra Társaság elnökeként 
egyértelmű célom a szakmai jelleg 
megerősítése, annak támogatása, fej-
lesztése. Nem kívánok olyasmire vál-
lalkozni, amihez nem értek, mert az 
dilettantizmus lenne. A felvidéki is-
kolaügynek elválaszthatatlan része az 
iskola- és nemzetiségi politika, mely 
egyik kedvenc és nagyon fajsúlyos té-
mája a nagypolitikai csatározásoknak. 
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Én ebből lehetőség szerint ki szeret-
nék maradni, s úgy gondolom, hogy 
a Katedra Társaság sem azért van itt, 
hogy egy újabb, n-edik frontja legyen 
a felvidéki magyar politikai „csihi-
puhinak”. A Katedra Társaság szemé-
lyi összetétele elve kódolja azt, hogy 
ez a fórum tényleg a szakmaiságról 
szóljon, szólhasson. Röviden megfo-
galmazva: a Katedra Társaság szak-
mai vonalát kívánom hangsúlyozni, 
erősíteni. Nem állítom, hogy a „szak-
mázásnál” minden esetben megkerül-
hető, ill. figyelmen kívül hagyható a 
politikai szempont. Domináns téma-
ként viszont ezt inkább meghagynám 
azoknak a szervezeteknek, szövetsé-
geknek, melyek küldetése leginkább 
erre a területre összpontosul. A szak-
mai vonalat egyébként sem érzem túl 
erősnek egyik szerveződés esetében 
sem. Ahhoz, hogy a pedagógusszakma 
és a pedagógustársadalom felemelked-
hessen, leginkább szakmai erősödésre, 
minőségjavulásra van szüksége. Ab-
ban a reményben vállaltam el az elnö-
ki tisztséget, hogy a Katedra Társaság 
ehhez tud némi segítséget, támogatást 
nyújtani.

 A 2016-os évben milyen tevékeny-
ségre számíthatunk a Katedra Társa-
ságon belül? 
 Bevallom, elég konkrét elképzeléseim 

vannak a Katedra Társaság tevékeny-

ségével kapcsolatban. A „szakmázást” 
konkrét területek vizsgálatával, megvi-
tatásával képzelem el. A Katedra Tár-
saság ülései 2016-ban három edukáci-
ós területre összpontosítanak majd:
- A tanulók akut és krónikus nevelési 
problémáira.
- Az iskolaszervezettan aktuális kér-
déseire: „Miként legyen iskolánk a 
régió legjobb iskolája?”
- Az iskolai edukáció jelenkori didak-
tikai/módszertani kihívásaira.

Elöljáróban elárulhatom azt is, 
hogy a negyedik témakör a Katedra 
Napok vezérgondolatát alkotja majd: 
Sajátos nevelési igény a mindennapok 
iskolai környezetében. 

Abban bízom, hogy ezek a témakö-
rök megfelelő visszhangra találnak a 
felvidéki pedagógustársadalom lehető 
legszélesebb rétegénél. A Katedra Tár-
saság működésének éppen az a célja 
és lényege, hogy támogatást nyújtson 
azoknak, akik a szakmai problémák, 
kérdések mindennapi gyakorlatba 
való átültetését valósítják meg. 

 A Katedra folyóirat nevében sok si-
kert kívánok e tervek megvalósításá-
hoz – valamint az egyéb, szakmai és 
magánéletbeli céljaid eléréséhez is!

gondolatok 
egy regionális 
fórum kapcsán

albert Sándor

A kisiskoláink körül kialakult hely-
zet az évente megismétlődő árvizet 
juttatja eszembe. Amíg ugyanis nem 
történik meg a folyó szabályozása, 
vagy ki nem épül egy hatékony gát-
rendszer, addig az érintett térségek 
lakói állandó veszélyben, állandó 
rettegésben fognak élni. Ezért úgy 
gondolom, hogy nem homokzsákok-
ra kellene a pénzt költeni, hanem egy 
többé-kevésbé végleges megoldásra 
(ha van ilyen). Ez persze nagyon sok 
pénzbe és rengeteg munkába kerül. 
Véleményem szerint az oktatásügy-
ben sem egy-egy iskolára, egy-egy 
helyi problémára kellene fókuszál-
ni. Át kellene értékelni jelenlegi 
iskolahálózatunkat, és egy olyan 
megoldásra törekedni, amely hosszú-
távon lefékezi, esetleg visszafordítja 
iskoláinkban a létszámcsökkenést.

A megoldást abban látom, hogy si-
keres és vonzó iskolákat kell létrehoz-
nunk. Ezzel kapcsolatban persze több 
kérdés is felmerül:
 Mit jelent számunkra a magyarság?
 Mit jelent számunkra a magyar is-

kola?
 Mit várunk el a magyar iskolától?
 Mit tehetünk azért, hogy a magyar 

iskola vonzó legyen a szülő és a gye-
rek számára?
 Mit tehetünk azért, hogy a magyar 

iskola versenyképes legyen?

Egy volt iskolaigazgató arról beszélt 
a regionális fórumon, hogy nekik 
sikerült kialakítani egy gyerekköz-
pontú és nyitott iskolát. A nyitottság 
azt is jelenti, hogy a szülő bármikor 
meglátogathatja az iskolát és gyere-
kének a tanítási órájára is beülhet. 
A gyerekközpontúság jegyében egész 
napos iskolát működtetnek. Ez azt is 
jelenti, hogy a gyerek csak pénteken 
viszi haza az iskolatáskáját. Hétköz-
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Milyen furcsa ez a világ… Ugyanis 
még csak január utolsó napjai sorjáz-
nak, amikor abban bízom, hogy ezek 
a mai gondolataim értelmes monda-
tokká, majd fokozatosan összefüggő 
szöveggé formálódnak. Köszöntő 
szöveggé, tanítónapi köszöntővé, 
március huszonnyolcadikához illő 
gondolatsorrá, hiszen lapunk szer-
kesztője néhány nappal ezelőtt arra 
kért, hogy márciusi számunkban én 
köszöntsem a több ezer felvidéki ma-
gyar pedagógust, kollégáimat, akiket 
őszintén tisztelek, mert tudom és 
meggyőződéssel vallom, hogy hivatá-
suk, mindennapi munkájuk a felvidé-
ki magyarság, de az egész társadalom 
jövője szempontjából is talán a leg-
fontosabb. Csakhogy a mi Katedránk 
márciusi számának lapzártája janu-
ár utolsó napjaiban van, márpedig 
a  lapzárta szigorú tény, nem tűr ké-
nyelmet, késedelmet, hiszen nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy lapunk egyes 
számai a kiadási harmonogrammal 
összhangban mindig az adott hónap 
első felében már olvasóink kezében 
legyenek. 

Ez a tény azonban most viszony-
lagos bizonytalanságot generál ben-
nem… Legszívesebben ugyanis olyan 
cikket szeretnék írni, amelyben csak 
az lenne a dolgom, hogy tolmácsol-
jam a társadalom legőszintébb kö-
szönetét, legmélyebb tiszteletét és 
megbecsülését pedagógusaink iránt, 
megköszönjem a regnáló hatalom 
képviselőinek, hogy négyévenként 
ismétlődő ígéreteiket teljesítve meg-
teremtették végre az oktatásügy ki-
emelt fejlesztéséhez, az egyre fokozó-
dó színvonal biztosításához szükséges 
összes anyagi és személyi feltételt, 
biztosították, hogy már a pedagógu-
sok anyagi megbecsültsége sem hagy 
maga után kívánnivalót. De nem lehet 
a pedagógusokat boldogan és gondta-
lanul köszöntő, munkájukat köszönő 

cikket írni olyankor, amikor társaim, 
a pedagógusok ezrei éppen sztráj-
kolnak, amikor a zuhogó téli esőben 
a parlament előtt követelik az állam 
vezetőitől a pedagógushivatás és az 
egész oktatásügy méltó megbecsülé-
sét, amikor a legkompetensebb politi-
kusok igyekezete éppen arra irányul, 
hogy a tényeket elferdítve mossák ke-
zeiket, minden eszközt és lehetőséget 
megragadva minimalizálják a több 
ezer sztrájkoló kolléga elszántságának 
és döntésének a fontosságát. Pedig 
emlékezzünk csak… A rendszervál-
tás óta még nem volt olyan kormánya 
az országnak, amely programjában ne 
hangsúlyozta volna, hogy az oktatás-
ügy márpedig kimondottan prioritást 
fog élvezni az ő regnálásuk időszaká-
ban. Furcsa jelentése, értelmezése le-
het a prioritásnak a legfőbb felelősök 
szókészletében, szóhasználatában…  
Ugyanis ma már nemcsak a pedagó-
gusok, hanem a szülők is eléggé egy-
értelműen tudják, hogy a szlovákiai 
oktatásügy megbecsültsége és ezzel 
párhuzamosan a színvonala, anyagi 
ellátottsága fokozatosan süllyedt egé-
szen a mostani szintre, amikor a tan-
könyvhiánytól és a tansegédeszközök 
biztosításától kezdve teljes a zűrzavar 
a szakképzés, de az oktatás alapkon-
cepciójának a meghatározása terén is, 
hiszen a nemzetiségi iskolák kis első-
seinek olyan feltételeket ír elő a köte-
lező kerettanterv, amely az anyanyelv 
tanításában egyszerűen lehetetlenné 
teszi a legalapvetőbb nyelvi művele-
tek, az írás és olvasás kellő szintű elsa-
játítását, sőt a jogi normák módosítá-
sa révén veszélybe került az alacsony 
tanulói létszámmal dolgozó iskolák 
puszta fennmaradása is. Olvasóink 
emlékezetében is bizonyára elevenen 
él a magyar iskolák ügyében 2015 
tavaszán szervezett országos petíció 
és az azt támogató több mint 26400 
aláírás, a petíciót követő komáromi 

március 28. 
– a mi hétköznapi ünnepünk

Fibi Sándor

napokon az iskolában készíti el a házi 
feladatát, és a leckét is megtanulja. 
A szülők ezért hálásak, és a gyerekek 
is szeretnek iskolába járni. Nem vitás, 
ennek az iskolának van jövője, mert 
a szülő örömmel íratja ide a gyerekét.

Egy másik iskola vezetője viszont 
arról panaszkodott, hogy az iskola-
busznak naponta többször kell for-
dulnia, és az sok pénzbe kerül, mert 
az alsó tagozatos gyerekek két órával 
korábban végeznek, mint a felső ta-
gozatosak. Mit csinálnának az iskolá-
ban ez alatt a két óra alatt? – Tette fel 
a költői kérdést a kolléga.

Nem szoktam summás véleménye-
ket megfogalmazni, de most kivételt 
teszek. Ez az iskola már ma sem tud 
megfelelni a minimális létszám elő-
írásainak, és ilyen hozzáállás mellett 
a jövőben is gondjaik lesznek. Mert, 
ugye, a nemzetiségi oktatás lelkiisme-
reti kérdés is. Nem ártana tudatosíta-
ni, hogy nem a gyerek van miattunk, 
hanem a pedagógus van a gyerekért. 
Aki nem így gondolkodik, aki nem 
tud mit kezdeni a gyerekekkel, pl. az 
említett két óra alatt, annak más fog-
lalkozás után kellene néznie. A peda-
gógusi pálya ugyanis hivatás. Come-
nius ezt annak idején úgy fogalmazta 
meg, hogy „tudás nélkül nem lehet, 
szív nélkül nem szabad oktatni.“
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tiltakozó nagygyűlés és a politikusok 
ezzel kapcsolatos érthetetlen reakció-
ja, mely szerint hiba volt politikai sík-
ra terelni ezeket a témákat… Érdekes, 
hogy a oktatási tárca irányítói most, 
2016 januárjában ugyanezzel a mon-
dattal próbálták elhárítani a felelőssé-
güket a pedagógussztrájk kirobbaná-
sa miatt is. Ám mindettől függetlenül 
mégis azt érezzük, hisszük és tudjuk, 
hogy a pedagógusok legfőbb szövet-
ségesei, a szülők, de a társadalmi élet 
szinte minden részterületén dolgozó 
gondolkodó polgártársaink túlnyomó 
többsége is teljes mértékben támogat-
ja a mi igazunkat, és velünk együtt azt 
szeretné, hogy ebben az országban 
az oktatásügy ennyi elvesztegetett év, 
annyi reformnak nevezett értelmetlen 
változtatgatás után végre elfoglalhas-
sa az őt megillető helyet a társadalom 
életében, hogy kövessük azon sze-
rencsés országoknak a gyakorlatát, 
amelyekben a politikai vezetés  meg-
értette, hogy az oktatás, a művelődés, 
a műveltség a társadalmi fejlődés 
igazi és leghatékonyabb mozgatórú-
gója, tehát a hivatását szerető, értő, 
magas szinten művelő pedagógus 
igenis megérdemli a társadalom, sőt 
a legmagasabb szintű politikai vezetés 
egyértelmű és kiemelt megbecsülését. 

Reméljük, bízzunk abban, higgyük, 
hogy ez az állapot immár ebben az or-
szágban sem lehet olyan messze. Ad-
dig is, kedves kollégák, lapunk mun-
katársainak és olvasóinak a nevében 
köszönjük a társadalmi szempontból 
kiemelten fontos munkájukat, kö-
szönjük hivatásszeretetüket, köszön-
jük, hogy generációk sorát ruházzák 
fel a semmi mással nem pótolható 
tudással és műveltséggel, hogy mun-
kájukban igyekeznek következetesen 
valóra váltani azt az örökérvényű 
comeniusi pedagógiai axiómát, mely 
szerint tudás nélkül nem lehet, szív 
nélkül nem szabad tanítani.

Beíratás. Iskolaköteles. Beiskolázás. 
Halasztás. Iskolaérett. Iskola kezdésre 
nem alkalmas. Egyre gyakoribb fogal-
mak a nagycsoportos óvodások szülei, 
pedagógusai, ismerősei körében.

 „Az én gyerekem okos, beszé-
des, nem fél senkitől.“ „Az enyém 
a  szoknyám mellől nem mozdul.“ 
„Az enyém nem szeret és nem is 
akar rajzolni, a szomszédé meg olvas, 
számol.“ „Igaz, de nem fogad szót 
senkinek.“ – fogalmazódik meg sok 
hasonló gondolat. „Adjam iskolába? 
Bírja majd? Vagy mégsem? De mit 
szól a család, a rokonság, a szomszé-
dok?”

Az a gyermek, aki az adott év au-
gusztus 31-ig betölti a 6. életévét, 
tankötelesnek számít, be kell íratni 
az iskolába. Amennyiben felmerül 
az iskolaéretlenség kérdése, az érvé-
nyes közoktatási törvény értelmében 
lehetőség nyílik a tankötelesség ha-
lasztására. A  szülő kérésére a peda-
gógiai-pszichológiai tanácsadóban 
felmérik a  gyermek részképességeit, 
teljesítőképességét, feladatértését és 
feladattudatát, stb. A  pszichológusi 
szakvéleménnyel alátámasztva kér-
hető az iskolaigazgató döntése az 
iskolakezdés halasztásáról. A  felmé-
rések során felderített területek fej-
lesztési lehetőségeiről a szülőknek 
érdemes  szakemberekkel konzultál-
ni. Hasznosabb, ha a lemaradást cél-
irányosan próbálják behozni, mint-
ha csak tétlen várják, hogy spontán 
beérjen az idegrendszer, ha az eddig 
nem történt meg. 

 Mindannyian tudjuk, milyen nagy 
elvárásokkal kell a  kisiskolásoknak 
megküzdeniük. A  jó kezdet fél siker 
– tartja a közmondás. Azok a gyere-
kek, akiknek nem okoz nehézséget 
megfelelni az elvárásoknak, máris 
előnyt élveznek. A tanító néni megdi-
cséri, elismeri őket, így a tanuláshoz 

még nagyobb kedvvel állnak. Megnő 
az önbizalmuk, amit a  társak felé is 
kisugároznak. Máris elfogadottá vál-
nak mindenki által. Szemben a cset-
lő-botló ügyetlenkével, aki esetleg 
nehézkesebb mozgása mellé vagy an-
nak következtében még kifejezni sem 
tudja magát. 

 Az egy-egy területen mutatkozó 
lemaradás azonban még nem je-
lent nagy hátrányt, csupán nagy ne-
hézséget. A több területen történő 
lemaradás már nagyobb mértékű 
odafigyelést igényel, és éretlenséget 
feltételez. 

Az iskolérettség fogalma egy bizo-
nyos fejlettségi szint, alkalmasság el-
érését, külső és belső érési folyamatok 
eredményességét jelenti. A következő 
elvárásoknak kell megfelelni: 
a) fizikai, testi fejlettség, alkalmasság
b) értelmi érettség, ismeretek 
birtoklása
c) pszichikai fejlettség, alkalmasság
d) szociális érettség, alkalmasság

Megfelelő fizikai erőnlét és jó egész-
ségi állapot nélkül a gyermek nehe-
zen birkózik meg a várható fizikai és 
pszichikai terhekkel (pl. a súlyos is-
kolatáska cipelésével). A gyermeknek 
el kell érnie a 110-120 cm magassá-
got és 18-20 kg testsúlyt. Elvárjuk 
a  fogváltást, a kézfej megerősödését, 
a kezek és lábak egymástól független 
működtetését is. A kéz fejlettsége te-
szi lehetővé a cipőfűzést és a gombok 
begombolását, de a ceruza megfelelő 
tartását, a könnyed vonalvezetés elsa-
játítását is. A  gyermek idegrendsze-
rének megfelelő fejlettségi szintjéről 
tesz tanúságot az egyensúlyérzék, 
a megfelelően összerendezett ele-
mi mozgások: a fejemelés, kúszás, 
mászás, úszás, különféle járások 
(lábbujjhegyen, sarkon, guggolva, 
külső, belső talpélen), szökdelések. 
Fontos, hogy a gyermek ismerje a sa-

az iskolai alkalmasság, 
iskolaérettség: 
halasztás vagy beiskolázás (2. rész)

Krippel éva
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ját testét, az irányokat. Elvárjuk 
a  kialakult dominanciát, vagyis 
jobb vagy bal oldaliságot, a vég-
tagok és szem egyoldali haszná-
latát. Ellenkező esetben gyakran 
vagyunk tanúi beszédzavarnak, 
számolási nehézségnek, visszafe-
le olvasásnak, betűfelcserélésnek, 
problémás szövegértésnek.

Az általános tájékozottság alatt 
az anyanyelv megfelelő használa-
tát, az összefüggő mondatokban 
történő beszédet értjük. A  gyer-
mek nemcsak folyamatosan 
és tisztán beszél, hanem képes 
másokat is meghallgatni, kivárni 
a  sorát a  beszédben. Ismeretek-
kel rendelkezik a lakhelyét, címét, 
családját illetően. Ismeri az évsza-
kokat, színeket, van számfogalma, 
mennyiségi ismeretei.

A pszichikai alkalmasságot 
a  gyermek dolgok és környezete 
felé kimutatott érdeklődése, 
nyitottsága jelenti. Ennek értelmé-
ben képes uralni a mozgásigényét 
és akaratát, későbbre halasztani 
a pillanatnyi kívánságát. Megfele-
lő a látás- és hallásészlelése, meg-
jelenik az azonosság és különbö-
zőség felismerésének a képessége. 
Megbízható szintű a  látási, moz-
gásos alakfeldolgozása, kialakult 
a  forma- és térérzékelése. Képes 
megfigyelni a dolgokat, irányítha-
tó az emlékezete és figyelme. Ki-
alakult a feladattudata, megfelelő 
a fogalmi gondolkodása. A követ-
keztetések és összefüggések meg-
ismerésével megjelenik a  prob-
lémamegoldó gondolkodása, és 
egyben megfelelő a kudarctűrő 
képessége is.

A szociális érettséget a  kor-
társakhoz való kapcsolata jelenti, 
a  társas viszony és szabályok be-
tartása, a  közösségbe való beil-
leszkedés képessége. Ide soroljuk 
a  felnőttekhez való viszonyt is: 
a  gyermeknek tudnia kell, hogy 
a felnőtthöz fordulhat segítségért, 
és el kell fogadnia a felnőtt irányí-
tását.

Ezen funkciók kialakulása 
a  normális emberi fejlődési fo-
lyamat része, és az iskola előtti 
korszakban, 3-6 éves kor között 
történik. Mindezek tudatában 
talán nem ok nélkül írta Robert 
Fulgham:  „Már az óvodában 
megtanultam mindent, amit tudni 
érdemes.“ 

A 19. századot a  zenében az 
előadóművészet és a virtuózok arany-
korának tartották. Ez a  hangszeres 
zene és az ének terén egyaránt meg-
nyilvánult.1 A kor híres férfiművé-
szei mellett – mint Niccolò Paganini, 
Liszt Ferenc, Frederick Chopin, Ignaz 
Moscheles, Friedrich Kalkbrenner – 
sikeres művész-hölgyek egész sora 
is beírta magát a  zenetörténelembe. 
Az ünnepelt énekesnők közül min-
denekelőtt Marie Malibran (1808-
1836), Cornélie Falcon (1814-1897) 
és Guiditta Pasta (1797-1865) nevét 
említjük. Pasta a korabeli kritikák 
alapján a tökéletes romantikus ének-
stílust testesítette meg. Idézhetjük 
továbbá kiváló zongoraművésznők 
egész sorát is. 

1819-ben Lipcsében született Clara 
(Josephine) Schumann, született 
Wieck, az egyetemes zongoraművé-
szet egyik legjelentősebb alakja. Alko-
tói tevékenységével jelentős szerepet 
játszott a 19. század zenei életében, és 
sikeres előadóművészetével számos 
férfi zongoraművész kollégáját túl-
szárnyalta. Korának egyik meghatá-
rozó zenészegyéniségének tartották. 

Apja Friedrich Wieck, a híres zon-
goratanár volt.2 Clara lányát öt éves 
korában kezdte zongorázni tanítani, 
akinek korán megmutatkozott a te-
hetsége.3 Kilenc évesen már Mozart- 
és Hummel-zongoraversenyeket ját-
szott, és olyan érett zongoristának 
bizonyult, hogy nyilvánosan szere-

Nők a zenében
Csehi Ágota

pelhetett a lipcsei Gewandhausban, 
majd fellépések egész sorozata 
várta Németországban, Franciaor-
szágban. A róla írt kritikák Clara 
előadóművészetét az akkor már 
elismert zongoraművésznő, Anne 
Caroline de Bellevill (1808-1880) 
művészetével hasonlították össze. 
Bellevill abban az időben huszonhat 
éves volt, és Carl Czerny4 egyik leg-
tehetségesebb növendékének számí-
tott. Viszont igényes feladatnak tűnt 
összehasonlítani e két hölgy zongo-
raművészetét, ugyanis sajátos szemé-
lyiség volt mindkettő. Művészetüket 
Robert Schumann jellemezte talá-
lóan: „Nem lehetséges őket összeha-
sonlítani. Egyikük a francia, másik 
a német iskola képviselője. Bellevill 
játéka technikai szempontból sokkal 
kidolgozottabb, de Clara játéka szen-
vedélyesebb. Bellevill billentésmódja 
a  hallásnak kellemes, de nincs mé-
lyebb hatása, míg Clara tónusa a lé-
lekbe hatol, és a szívet szólítja meg. Az 
első a költő, a második pedig a vers.” 
(Starosta, 2000, 52)

Clara Wieck életében jelentős for-
dulatot idézett elő a híres zeneszerző 
Robert Schumann.5 Schumann maga 
is zongoraművészi karrierre vágyott, 
melynek érdekében olyan mecha-
nikus segédeszközöket alkalma-
zott a  gyakorláshoz és olyan túlzott 
megerőltető technikai gyakorlatokat 
végzett, amelyek következtében jobb 
kezének negyedik ujja lebénult, és 
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repertoár, mely segítségével a kortárs 
szerzők, pl. Chopin, Brahms még is-
meretlen műveit mutatta be. Clara 
kiváló zongoratechnikájának titka 
a „spórolós” ujj- és kézmozdulatok 
alkalmazásában rejlett. A billentyű-
ket nagyon közelről szólaltatta meg, 
inkább érintve-nyomva őket, mint 
ütve. Ennek ellenére színes és gazdag 
hangszínnel muzsikált. Keze átfogta 
a decim hangtávolságot. A pedált ke-
veset alkalmazta, és a túlzott rubátós 
effektusokat is kerülte. Mindennek 
ellenére a zongora hangzásának szé-
les és színes palettáját varázsolta 
a hallgatóság elé. Poetikus zongo-
raművésznő volt, aki játékával vi-
gaszt jelentett a kritikusok számára. 
(Starosta, 2000, 56) Kiváló memó-
riával rendelkezett, ezért fejből adta 
elő a tolmácsolt műveket. Ez ellen-
kezett a kor előadóművészetének 
divatjával és megrögzött szokásai-
val. A fejből játszás ebben az időben 
ugyanis illetlennek számított, ke-
vésbé tisztelve ezzel a szerzőt. Ezért 
Clara előadóművészetének e részét 
kritikus szemmel nézték. Idősebb 
korára visszatért a hagyományokhoz, 
és a gyengülő emlékezőképessége kö-
vetkezményeként újra a kottából ját-
szás híve lett. 

Interpretációs művészetéről szám-
talan neves zenész, kritikus nyilat-
kozott. Liszt Ferenc 1854-ben a kö-
vetkező elismerő szavakkal illette: 
„Lemond a saját ihleteiről, csakhogy 

tolmácsolja a jóslatot, mint közvetlen 
tolmácsoló és hű előadó […] Senki 
sem szárnyalja őt túl az igazságban, 
amellyel a mestereket adja elő. Clara 
Schumann nem csak zongorista és 
hangversenyek szervezője a szó szo-
ros értelmében. Az ő tehetsége ne-
künk világi oratórium megtestesítő-
je.” (Čiefová, 2008, 42) Liszt viszont 
nemcsak Clara Schumann személyi-
ségét dicsérte, de elismerően fogadta 
a kor zenei ízlésétől eltérő progresz-
szíven összeállított repertoárját is, 
mivel repertoárjába férje művein kí-
vül a zongorairodalom legigényesebb 
műveit sorolta be. 

Clara 1830-tól rendszeresen kom-
ponált is, mindenekelőtt zongora- és 
kamaraműveket. 1840 után, tehát 
házasságkötésüket követően erősen 
érződik műveiben Robert Schumann 
zenei nyelvének hatása. A zeneszer-
zői ambíciói viszont nem teljesültek 
be, egyrészt zenei tehetségének e 
részét túlszárnyalta zongorajátéka, 
másrészt a kor társadalmi hangulata 
sem támogatta az effajta női igye-
kezeteket. Erről 1838-ban fejtette ki 
véleményét naplójában. „Valaha azt 
képzeltem, alkotói tehetségem van, de 
fel kellett hagynom e gondolattal, a nő 
ne vágyakozzon komponálásra, még 
ha képes is lenne rá, tehát miért kelle-
ne erre törekednem? Nagyképű lenne, 
még ha annak idején apám vezetett is 
ehhez.“ (Starosta, 2000, 54) Megkö-
zelítőleg két tucat műve maradt fenn 

így zongoraművészi pályája a kezdet 
kezdetén meghiúsult. Schumann e 
drámai fordulat következményeként 
nem tudta bemutatni saját műveit, 
de a sors kegyelme, hogy megismerte 
tanára lányát, Clarát, aki később mű-
veinek odaadó és hiteles tolmácsolója 
lett. Az ifjú Schumann ugyanis tizen-
kilenc évesen gyengéd érzelmeket 
kezdett táplálni a kivételesen tehet-
séges, még „gyermek“, Clara iránt. 
1837-ben meg is kérte apjától kezét, 
aki teljes mértékben ellenezte a há-
zasságukat. Hosszú várakozás után 
viszont 1840-ben a sikeres harminc 
éves zeneszerző feleségül vette az ak-
kor huszonegy éves sokoldalú zenei 
tehetséggel megáldott Clarát. Há-
zasságuk tizenhat évig, a zeneszerző 
haláláig tartott, melyből nyolc gyer-
mekük született. Schumann tragikus 
sorsa ellenére mindvégig rajongva 
szerette feleségét.6

Clara viszonzásul férje műveinek 
odaadó tolmácsolója lett egész élete 
folyamán, és zongoraműveinek au-
tentikus előadójaként jelentős sike-
reket ért el. Egészen hetvenkét éves 
koráig Európa számos országában 
hangversenyezett, beleértve Pozsonyt 
is.7 Művészetére a zongoramesterség 
legkiválóbb vonásai voltak jellemző-
ek. Így a technikai készségek meste-
ri foka, a mély előadókészség, költői 
szellem, éneklő billentésmód, a mű-
vek tartalmának hű tolmácsolása és 
nem utolsó sorban a haladó szellemű 
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az utókornak, de minden bizonnyal 
jóval többet komponált, melyek je-
lentős része elkallódott. Élete utolsó 
éveiben férje műveit kezdte rendsze-
rezni és kiadni. 

Clara Schumann 1878 és 1892 kö-
zött a frankfurti Konzervatórium 
zongoratanáraként tevékenykedett. 
Kiváló zongoristák egész sorát nevel-
te ki, mint pl. Nathalie Janoth (1856-
1932), Fanny Davies (1861-1934), 
Adéle Verne (1877-1952), az Angli-
ában élő magyar származású Ilona 
Eibenschütz (1872-1967) és a pozso-
nyi származású Hermine Eissler, aki 
szintén egyike volt a Schumann-mű-
vek autentikus tolmácsolóinak. 

Clara Schumann Wieck 1896-ban 
hunyt el hetvenhét évesen, szinte 
teljesen megsüketülve. Férje mellett 
temették el Bonnban. Művészete és 
zenei üzenete maradandó értéket 
képvisel. 

A 19. század további kiemelkedő 
zongoraművésznői

Clara Schumann mellett további 
művésznők is tevékenykedtek, akik 
alkotói tevékenységükkel hasonlóan 
jelentős szerepet játszottak a 19. szá-
zad  zenei életében. Mindenekelőtt 
a  híres zongoravirtuóz Liszt Ferenc 
(1811-1886) hölgy-diákjai érdemel-
nek említést. 

Sophie Menter (1846-1918) Liszt 
legkedvesebb növendéke volt. Ener-
gikus játéka, tüzes temperamentu-
ma, technikai tökéletessége és férfias 
billentése miatt „Liszt női másának“ 
tartották. Az 1874-ben Pozsonyban 
megtartott jótékonysági hangver-
seny után, melyen Liszt és Sophie 
közösen adtak elő kétzongorás át-
iratokat, a mester így jellemezte nö-
vendékét: „Sophie Mentert a női nem 
legjobb zongoristájának tartom.“8 
Sophie  gazdag zongorista tapaszta-
latait pedagógusként is kamatoztatta, 
mégpedig a szentpétervári konzerva-
tóriumban 1883-1897 között.

Adele aus der Ohe (1877-1884) ti-
zenkét évesen lett Liszt növendéke, és 
1877-1884 között tanult zongorázni 
a  mesternél, aki mindenekelőtt bár-
sonyos billentésmódját, de egyben 
férfias erejét is értékelte és hangsú-
lyozta. Húsz évesen Amerikába köl-
tözött, ahol kivételes hangverseny-
turnét abszolvált. Rendkívül nehéz 
és igényes repertoárjáról vált híressé. 
Szólóestjeit a   zongorairodalom leg-
igényesebb műveiből állította ösz-
sze. Elsők között mutatta be Brahms 

zongoraversenyeit, és a Carnegie Hall 
megnyitóján New Yorkban ő játszotta 
Csajkovszkij b moll zongoraversenyét, 
a szerző vezényletével.

Julie Rivé King (1857-1937) az 
Amerika Egyesült Államokból szár-
mazott, ahová vissza is tért azután, 
hogy befejezte európai tanulmányait 
Lisztnél. Jelentős mértékben gazda-
gította a  koncert-életet a több mint 
4000 egész esti hangversenyével és 
ötszázon felüli zenekari koncertjével. 
(Starosta, 2000, 90)

A  19. század egy másik neves 
zongoraművésze és zongoratanára, 
Theodor Leschetizky (1830-1915) 
pedagógiai munkásságát is kiváló 
művésznők kísérték.

Fannie Bloomfield Zeisler (1863-
1925) eredetileg osztrák származá-
sú, aki adoptált gyermekként került 
Amerikába. Előbb Chicagóban ta-
nult, majd öt évet Európában (Bécs-
ben) töltött Leschetizky vezetésével. 
Amerikába való visszatérését köve-
tően intenzív koncertezésbe fogott. 
Hangversenyein a  zeneirodalom 
egészen széles skáláját mutatta be. 
San Francisco-i visszhangok szerint 
tizennyolc nap alatt nyolc egész esti 
szóló hangversenyt adott, miközben 
egyetlen művet sem ismételt meg. 
A  19. század végén és a  20. század 
elején Európában és az Egyesült Álla-
mokban is az egyik legnagyobb zon-
goristának tartották.

Anna Nikolajevna Jesipova (1851-
1914) orosz származású művésznő 
volt. Előbb Leschetizky növendéke 
volt, később asszisztense, majd 1880-
1893 között második felesége. „Ez 
a  lány a  megtestesült ördög. Ameny-
nyiben sikerül megszelídítenem, nagy 
művésznő válhat belőle“ – jellemezte 
tanára. Tizenkilenc évesen kezd-
te triumfális karrierjét, és minden 
szempontból a zongoraművészet leg-
magasabb fokát érte el. Fenomenális 
memóriával rendelkezett, így reper-
toárja rendkívül széles és gazdag volt, 
a barokk zeneszerzőktől a klassziku-
sokon keresztül Chopin, Schubert, 
Schumann, Brahms, Liszt szerzemé-
nyéig. A kritikusok szuperlatívuszok-
kal illették interpretációs művészetét, 
és „született zongoristának tartották.“ 
(Starosta, 2000, 90) Anna Jesipova 
értékes pedagógiai munkásságát 
a  szentpétervári konzervatóriumban 
végezte, ahol kiváló növendékei kö-
zül Szergej Prokofjev nevét emeljük 
ki.

A  zongoraművészet egyéni han-
gulatát képviselte a venezuelai szár-
mazású Teresa Carreño (1853-1917), 
kinek zongorajátéka olyan kiváló 
tanárok vezetése mellett fejlődött 
mesteri szintre, mint Georg Mathias 
(Chopin növendéke), Louis Moreau 
Gottschalk vagy Anton Rubinstein. 
Színes zenei tehetségét énekesként 
és dirigensként is kamatoztatta több 
operaszínházban. Zongoristaként ki-
vételesen temperamentumos és ener-
gikus tulajdonságairól vált ismertté. 
Ez összefüggött fizikai adottságaival 
is, mivel magas és erős alkata volt. 
A kritikusok véleménye merőben el-
tért játékáról. Edvard Hagerup Grieg 
elutasítóan vélekedett művészeté-
ről, Hans von Bülow kevés önfegye-
lemmel rendelkező zongoristának 
vélte nem elégséges képzettséggel. 
Az amerikai zongorista Gottschalk 
viszont egyenest „zseninek“ nevez-
te, de Rossinit és Lisztet is lenyű-
gözte. (Starosta, 2000, 91-92) Teresa 
Carreño minden kétséget kizáróan 
a kor kimagasló jelensége és zenész-
egyénisége volt.

A romantika előadóművésznőinek 
sorát gazdagította még Marie Pleyel 
(1811-1875), a francia zeneszerző 
Hector Berlioz titkos „múzsája”, to-
vábbá az angol zongoraművészet 
jeles képviselője, Arabella Goddard 
(1836-1922), aki Bach műveinek 
előadására specializálódott. Úgy-
szintén e „névsorba“ tartozik Cécile 
Chaminade (1857-1944), a kiváló 
francia művésznő, zeneszerzőnő is, 
akinek fuvolára és zongorára írt Con-
certino op. 107 c. műve manapság is 
az egyik legtöbbet szereplő mű a kon-
certpódiumokon. (Lásd még: Tóth-
Bakos, 2014, 45-47)

A 20. század híres művésznői
A művésznő-kultusz természete-

sen folytatódott a 20. században is. A 
zenei élet számos kimagasló művész-
nőt tud a mai napig felmutatni, mind 
nemzetközi, mind hazai viszonylat-
ban. Magyarországi vonatkozással 
mindenekelőtt Varró Margit (1881-
1978) nevét szükséges kiemelni. Zon-
goraművészként és zongoratanárként 
egyaránt a 20. századi zeneművészet 
és zenepedagógia kiemelkedő alak-
ja, meghatározó személyisége.9 Ha-
sonlóan kimagasló eredményeket és 
elismerést ért el Fischer Anni10, Tusa 
Erzsébet11, Szőnyi Erzsébet12 művé-
szete is. Szlovákiai viszonylatban 
a  20. század első felében Seraphine 
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von Vrabélyi-Tausig (1840-1931), 
Stephanie Gräfin Wurmbrandt-
Stuppach (1849-1919), Caroline 
Geisler-Schubert, Spányik Cornélia 
(1832-1913) neve és művészete volt 
ismert és jelentős.13 A későbbi gene-
ráció elismert képviselői közé tar-
toznak Anna Kafendová14, Pásztory 
Ditta15, Klára Havlíková16, Gáfforné 
Magyar Ilona.17 A ma is élő művész-
hölgyek között említhető mindenek-
előtt az „idősebb generációból” Eva 
Fischerová-Martvoňová18, illetve a 
még aktívan tevékenykedő előadók 
közül Sylvia Čápová-Vizváry, Daniela 
Varínska, Ida Černecká – és még foly-
tathatnánk a sort.

A múlt és a jelen zeneművésze-
te egyértelműen bizonyítja, milyen 
fontos szerepet játszottak a hölgyek, 
ill. a művésznők a zenekultúrában. 
Művészetük egyenrangú volt a fér-
fi nem képviselőinek művészetével, 
és alkotói tevékenységükkel jelentős 
mértékben gazdagították – s a mai 
napig gazdagítják – az egyetemes ze-
neművészetet. 

FelHASzNálT irodAloM:
 ČIEFOVÁ, Martina: Klavírne umenie 

v Bratislave v 19. storočí. Nitra: KH PF UKF, 
2008.
 PÁNDI, Mariann: Hangversenykalauz. IV. 

Zongoraművek. Budapest: Hatágú Síp Ala-
pítvány, 1995. 
 STAROSTA, Miloslav: Kapitoly z  dejín 

klavírneho umenia a  pedagogiky klavírnej 
hry. Bratislava: VŠMU, 2000. 
 TÓTH-BAKOS, Anita: Cécile Chaminade 

munkássága. In: Nőképek kisebbségben II. 
Bratislava: Phoenix Library, 2014.

JEGYZETEK:
1 Az előadóművészet addig ismeretlen hatá-
rait érték el. Ez időnként már a virtuozitás 
öncélú mutogatását eredményezte a mé-
lyebb tartalom tolmácsolásának rovására. 
Ezen irányzat előnye viszont, hogy magas 
fokú művészetüknek köszönhetően igényes 
zenekari és színpadi műveket, akár operá-
kat írtak át és adtak elő mindenekelőtt zon-
gorán, azok népszerűsítő céljával.
2 Wieck, Johann Gottlob Friedrich (1785-
1873): német zenepedagógus, zongorata-
nár. Két lánya zongoraoktatásával olyan 
hírnévre tett szert, hogy életét kizárólag a 
zongoratanításnak szentelhette.
3 Wieck tanítási módszere a régi iskola tá-
borának, ill. képviselőinek elveire épült. 
A gyakorlás nem haladhatta meg a napi 
két órát. A zongoratanulás első két évében 
kotta nélkül és hallás után zongorázott. 
Csak ezt követően tértek a kottaolvasásra, 
amikor már az összes skálát és akkordjait, 
felbontásait művelte, és képes volt transz-
ponálni 200 könnyebb etűdöt. Ekkor követ-
kezhetett az ismert szerzők műveinek, mint 
J. B. Cramer, M. Clementi, I. Moscheles 
etűdjeinek, továbbá W. A. Mozart és L. van 
Beethoven szonátáinak a tanulmányozása.  

A zongorát a „lélek hangszerének” vélte. 
A művészi előadás alapvető feltételeinek a 
fogékonyságot, intelligenciát és a szívet tar-
totta. Véleménye szerint az „akrobatikus ke-
zeknek győzedelmeskedniük kell a technikai 
nehézségek felett, és művészi lelket varázsolni 
az előadott zeneműnek”. (Čiefová, 2008, 41)
4 Czerny, Carl (1791-1857): osztrák zon-
gorapedagógus, zongoratanár. Ludwig 
van Beethoven növendéke volt 1801-1803 
között. Már egészen fiatalon elismert zon-
goratanárrá vált, és olyan kiváló zongoris-
tákat nevelt ki, mint Liszt Ferenc, Theodor 
Leschetizky, Theodor Kullau. Fontos szere-
pet játszott J. S. Bach és L. van Beethoven 
zongoraműveinek népszerűsítésében. Több 
mint 1000 művet komponált, de az utókor 
számára mindenekelőtt zongoraetűdjei ma-
radtak jelentősek.
5 Robert Schumann (1810–1856): német 
zeneszerző. 1834-ben megalapította a 
Neue Zeitschrift für Musik herausgegeben 
durch einen Verein von Künstlern und 
Kunstfreunden c. folyóiratot, melyet 1944-
ig szerkesztett. Írásaiban népszerűsítette 
kortársai művészetét, mint pl. Chopint 
vagy Brahmsot. Barátja, Felix Mendelsson-
Bartholdy meghívására tanított az újonnan 
megalapított lipcsei Konzervatóriumban, 
1844-től Drezdában a Liedertafelt vezette. 
Tiszteletére 1910-ben létrehozták a Schu-
mann Társaságot, amely ma is működik 
Zwickauban.
6 Robert Schumann Clara személyét, alak-
ját számos művében is megörökítette. Első 
alkalommal az Impromtuk Clara Wieck té-
májára, op. 5 szám alatti művében. E kom-
pozíció alapját, ill. témáját valójában Clara 
tizennégy éves korában komponált Román-
ca képviseli, melyet a zeneszerző e szerze-
ményéhez 1833-ban vett át és dolgozott fel. 

A fisz moll szonáta, op. 11 szavait idézve 
„egyetlen szívből fakadó kiáltás utánad“.  A 
Toccata, op. 7 szintén Clarának szóló aján-
lással jelent meg 1833-ban. Az 1837-ben 
komponált Davidsbündlertanze, op. 6-ban 
Clara alakját jelképezi az első tételben be-
mutatott táncmotívum. A Karneval, op. 9 
(1834-1835) 11. tételében a szerző Chiarina 
cím alatt idézte Clarát, keringőformában 
és „lángoló vallomás” formájában. A Gyer-
mekjelenetek, op. 15 szám alatt 1838-ban 
készült el. E zongoraciklussal kapcsolatban 
Schumann a következőket írta Clarának: 
„Rájöttem, hogy semmi nem ad jobban 
szárnyakat a képzeletnek, mint a feszültség, 
a vágyakozás valami után, ez történt mosta-
nában is, miközben leveledre vártam, egész 
kötetre valót komponáltam – csodálatosat, 
bolondosat, ünnepélyeset – csak nézel majd, 
ha egyszer eljátszod […] Örömöt lelsz majd 
bennük, de természetesen feledned kell vir-
tuóz mivoltodat. Minden látható itt, köny-
nyűek, mint a buborék […]” (Pándi, 1995, 
206–207)
7 Clara Schumann két alkalommal hang-
versenyezett Pozsonyban. Először 1856. 
február 14-én a Duna utcai Schmidt Károly 
Zongoraszalonban, ahol Beethoven, Schu-
mann, Chopin, Mendelssohn-Bartholdy 
és Schumann műveket adott elő. Második 
alkalommal pedig tíz évvel később, 1866. 
április 2-án és repertoárjába Beethoven, 
Schubert, Hiller, Chopin, Mendelssohn-
Bartholdy műveket sorolt be, valamint 
Schumann Karnevál op. 9 zongoraciklusát. 

A Pressburger Zeitung hasábjain lelkes és 
elismerő kritika látott napvilágot, mely sze-
rint: „Clara Schumann korunk legnagyobb 
zongoravirtuóza. Játéka nemcsak tökéletes, 
de egyben zseniális, teljes egészében átgon-
dolt, valóban művészi. Nemcsak kerek és 
könnyed, mint Karlkbrenner játéka, nem is 
szentimentális, mint Liszt játéka, nem tűnik 
ki bizarrságával sem, mint Chopin játéka. Ez 
igazából elsöprő zsenialitással felélesztett já-
ték, amelynek a technikai tökéletesség szerves 
részét képezi.“ (Čiefová, 2008, 42-46)
8 Hasonlóan elismerően nyilatkozott zon-
goraművészetéről Batka János is: „A hazai 
publikum kedvence [...] olyan kiválóan ol-
dotta meg feladatát, hogy rendesen nézni 
kellett, melyik zongora játsza az első és me-
lyik a második szólamot, melyik a jobb és bal 
kéz szólama, vagy melyik briliáns részt, vagy 
kifejező melódiát játssza Menter-Popperné, 
vagy Liszt. Úgy vélem, dicséretére többet nem 
is lehet mondani.“ (Čiefová, 2008, 36)
9 Legfontosabb zenepedagógiai művei: 
Zongoratanítás és zenei nevelés, Rózsa-
völgyi, Budapest, 1921; „Grundlagen des 
Musikunterrichtes” (A zenetanítás alapjai), 
in  Allgemeine Musikzeitung, Berlin, 1926; 
Der lebendige Klavierunterricht  (Az élő 
zongoratanítás), Simrock, 1928; Alte Musik” 
(ford.: Czigány Ildikó) Parlando 1987. Nr. 3. 
p. 29-33;
10 Fischer Anni (1914-1995): háromszo-
ros Kossuth-díjas magyar zongorista, kivá-
ló művész.
11 Tusa Erzsébet (* 1928): zenetanár, zon-
goraművész; a  Bartók művek autentikus 
előadóinak egyike; 1990 és 1996 között a 
Magyarországi Zenetanárok Társaságának 
elnöke; Munkásságát Liszt Ferenc-díjjal, 
SZOT-díjjal, Érdemes Művész-díjja, Bar-
tók–Pásztory-díjjal ismerték el.
12 Szőnyi Erzsébet (* 1924): a Nemzet Mű-
vésze  címmel kitüntetett,  Kossuth-,  Liszt 
Ferenc- és  Erkel Ferenc-díjas  magyar  ze-
neszerző, karvezető, zenepedagógus, kiváló 
művész.
13 Spányik Cornélia Clara Schumann ba-
rátnője is volt. Ennek köszönhetően Clara 
második, 1886-ban adott pozsonyi hang-
versenyének egyik iniciátora, szervezője. 
Kettejük levelezése a pozsonyi Batka János 
gyűjteményében kapott helyet.
14 Anna Kafendová (1895-1977): szlo-
vák zongoraművész, zongoratanár, 
muzikológus. A szlovák zenepedagógia ala-
pítói soraiba tartozik.
15 Pásztory Ditta (1903-1982): zongoramű-
vész. Bartók Béla tanítványa volt a  buda-
pesti Liszt Zeneakadémián, és 1923-ban lett 
tanára második felesége. Zongoristaként 
egész életében Bartók műveinek hiteles tol-
mácsolója volt.
16 Klára Havlíková (1931-2007): szlovák 
zongoraművész. Munkásságát az Érdemes 
művész-díjjal és a Szlovák Zeneszerzők 
Egyesülete Díjával ismerték el.
17 Gáfforné Magyar Ilonka (1914-2013): 
zongoraművész és zongoratanár. A buda-
pesti Liszt Ferenc Akadémia és Bartók Béla 
növendéke 1935-1937 között, a Bartók-mű-
vek hiteles tolmácsolója.
18 Eva Fischerová-Martvoňová (*1922): 
szlovák zongoraművész, zongoratanár, 
a szlovákiai EPTA elnöke.
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 Nőként élni nem mindig volt egy-
szerű. Másképp tekintettek a női nem 
képviselőire az ókorban, másképp a 
középkorban, s  eltérő módon a  ko-
rai újkorban, újkorban, majd   a  20. 
században. Más a nők helyzete a vi-
lág különböző pontjain, a  fejlett és 
fejlődő országokban. Sajnos, számos 
példát találunk még ma is, mikor 
a nőket támadások érik, megfosztják 
jogaiktól vagy korlátozzák őket az 
élet számos területén.

 „Minden ember egyenlő.” Ez a ki-
jelentés számos emberjogi alapdoku-
mentum vezérgondolata. Elméletben 
évszázadok óta hangsúlyozzák ezt, a 
gyakorlatban mégsem valósult/való-
sul meg teljes mértékben. Gondoljunk 
csak az első, alapvető emberjogi do-
kumentumra, az 1789-ben, Francia-
országban kiadott Emberi és Polgári 
Jogok Nyilatkozatára. Ennek első cik-
kelye így kezdődik: „Minden ember 
szabadnak és jogokban egyenlőnek 
születik és marad; társadalmi különb-
ségek csakis a közösség szempontjából 
való hasznosságon alapulnak.”1 Erre a 
mondatra reagált Olympe de Gouges, 
a női egyenjogúság francia élharcosa, 
aki az 1791-ben közölt, a nők állam-
polgári jogait követelő kiáltványában 
azt kifogásolta, hogy a Nyilatkozatban 
szereplő „ember” szó csak a férfiakat 
jelöli. Kiáltványában azt javasolta, 
hogy módosítsák a mondatot „Min-
den férfi és nő szabadnak és jogokban 
egyenlőnek születik” kezdésre. De 
Gouges az állampolgárság fogalmát is 
kiterjesztette mindkét nemre: „Min-
den állampolgár, legyen férfi vagy nő, 
a törvény szemében egyenlő; minden 
közhivatal, állás és tisztség ugyanúgy 
nyíljon meg előtte képessége szerint, s 
ne legyen más feltétel, mind az érdem 
és a tehetség.”2

 Az Emberi és Polgári Jogok Nyilat-
kozatának 2. cikkelyéből kiemelhető 

„az elnyomással szembeni ellenállás” 
szókapcsolat, mely az egyes euró-
pai társadalmakra kivetítve gyakori 
probléma volt akkoriban, mégpedig 
a nők elnyomására vonatkoztatva a 
mindennapi élet, az oktatás, a fize-
tett munkavállalás terén. Ugyancsak 
figyelembe vehetjük a 6. cikkely má-
sodik felét is: „A törvény egyformán 
törvény mindenki számára, akár vé-
delmez, akár büntet; s mivelhogy a 
törvény előtt minden polgár egyenlő, 
tehát minden polgár egyformán alkal-
mazható minden közhivatalra, állásra 
és méltóságra, erényeik és képességeik 
különbözőségén kívül egyéb különb-
séget nem ismerve.” A 6. cikkelyben a 
polgár gyűjtőfogalom szerepel, mely 
vonatkozhat nőkre és férfiakra egy-
aránt, tehát a benne foglaltak meg-
egyeznek a nők munkavállalási ké-
relmével is, azaz, hogy feladatkörük 
ne csupán a háztartás vezetésére és a 
gyermeknevelésre korlátozódjon.  

 Az 1789-es nyilatkozattal össz-
hangban van az Emberi Jogok Egye-
temes Nyilatkozata, mely 1948-ban 
került elfogadásra. A nyilatkozat be-
vezetőjének (Preambulum) negye-
dik bekezdése említi a nők és férfiak 
egyenjogúságát. Míg az 1789-es nyi-
latkozatban csak az ember és a polgár 
gyűjtőfogalmak szerepelnek, addig az 
1948-as dokumentumban már meg-
jelenik a nő és az anyaság fogalma. 

 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyi-
latkozatának 1. cikkelye támaszkodik 
az 1789-es nyilatkozat 1. cikkelyére: 
„Minden emberi lény szabadon szüle-
tik és egyenlő méltósága és joga van.” 
Ebből kitűnik, hogy az emberi lé-
nyek, azaz férfiak és nők ugyanolyan 
jogokban kell, hogy részesüljenek. Ez 
bővebben a 2. cikkelyben van kifejtve: 
„Mindenki, bármely megkülönbözte-
tésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, 
nyelvre, vallásra, politikai vagy bár-

mely más véleményre, nemzeti vagy 
társadalmi eredetre, vagyonra, szüle-
tésre, vagy bármely más körülményre 
való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen 
Nyilatkozatban kinyilvánított összes jo-
gokra és szabadságokra.” Ennek alap-
ján megállapíthatjuk, hogy az 1948-as 
Nyilatkozat már a nők védelmét és 
hátrányos megkülönböztetésük elke-
rülését is magában foglalja.

 A 16. cikkely 1. pontja a házasságról, 
valamint a házastársak (férfi és nő) köz-
ti egyenlőségről szól: „Mind a férfinak, 
mind a nőnek a házasságra érett kor 
elérésétől kezdve joga van fajon, nem-
zetiségen vagy valláson alapuló korláto-
zás nélkül házasságot kötni és családot 
alapítani. A házasság tekintetében a fér-
finak és a nőnek mind a házasság tar-
tama alatt, mind a házasság felbontása 
tekintetében egyenlő jogai vannak.” 

 Mai szemmel nézve, a Nyilatkozat-
ban foglaltak az ideális állapotokat 
írják le. Sajnos, nem ritkán hallani a 
házasságok megromlásáról, a házas-
ságon belüli bántalmazásokról, az 
erőszak jelenlétéről a kapcsolatok-
ban. A társadalom keretein belül a 
nők hátrányos megkülönböztetését is 
ide sorolhatjuk. Ennek ellenére a nők 
folyton-folyvást bizonyítják, hogy 
erős és kitartással bíró tagjai társadal-
munknak, s képesek megállni helyü-
ket minden helyzetben. 

 Tekintsünk tehát mégis optimistán 
a jövőbe, skandáljuk a magyar nőne-
velés vezéralakjának, Veres Pálnénak 
és az általa alapított Országos Nőkép-
ző Egyesület jelszavát, mely így hang-
zik: „Haladjunk!”

JEGYZETEK:
1 Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 
1789. Kiadta a francia Nemzetgyűlés 1789. 
augusztus 26-án. Fordította: Mika Sándor. 
2 Idézi Pukánszky Béla. Pukánszky 2006. 
A nőnevelés évezredei. Budapest: Gondo-
lat Kiadó, 72-73.

emberi jogok 
– női jogok?

Ölvecky edit
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„A szabadság mentsvára rom,
száz sebből vérzik Magyarország…
…S most háborúba ellened
ökör s medve vállvetve szálltak.
Elbuksz, de vigaszod lehet,
magyar, a minket ért csúfabb gyalázat.”

1849 októberében, Heinrich Heine 

Heinrich Heine fenti versében arra 
utal, hogy míg a német forradalma-
kat autokrata kiskirályok taposták 
el, addig Magyarország forradalmát 
két ’nemes állat’, két nagyhatalom 
tudta csak vérbe fojtani: a Habsburg 
és az Orosz Birodalom. Március 
15-e erejét mutatja, hogy a hosszú 
20. század során minden diktatóri-
kus rendszer rettegett a gondolat-
tól, hogy ezt a napot mint államün-
nep jelentőségét megkérdőjelezze. 
Az 1848. március 15-i forradalom 
a magyar szabadság jelképévé 
vált, különösen azé a szabadságé, 
melyért válságos helyzetekben kell 
kiállni. Nem véletlen, hogy 1942 
antifasiszta tüntetése március 15-én 
volt, de a kommunizmus ideje alatt 
is a magyar forradalomról szóló 
megemlékezések gyakran átcsaptak 
rezsimellenes tüntetésekbe. Fontos 
megjegyezni, hogy március 15-e 
már rég nem a Habsburgokról, még 
kevésbé az osztrákokról szól (akik 
amúgy a legkedveltebb szomszédos 
népek közé tartoznak), hanem a 
mindenkori szabadságról, amelynek 
1848 esetében a monarchia és a kon-
zervatív nemesség intézménye állt 
az útjában. A forradalmi megemlé-
kezések ezidáig kihangsúlyozták az 
ünnep nemzeti vetületét: az ‘elnyo-
mott magyar nemzetét’. Holott már-
cius 15-e a polgári átalakulás és a 
reformkor kulminációja is volt egy-
ben, egy egyetemesebb jelentőség-
gel: a magyarországi nők, külvárosi 
munkások, zsidók és a többi nemze-

Győzelem a vereségben
– 1848. március 15.

Hromada attila

tiség deklarációja egy szabadabb és 
egyenlőbb országért. 

Metternich kancellár azonban nem 
volt fogékony az ilyen reformokra. 
Jóllehet, Henry Kissinger méltat-
ta Metternich hatalmi egyensúlyon 
nyugvó külpolitikáját, mely meg-
őrizte az európai császárságok közti 
békét, belpolitikája már annál el-
lentmondásosabb volt. Karl Vocelka 
osztrák történész kevésbé hízelgően 
ír az akkori osztrák kancellárról, töb-
bek közt a rendőri állam bevezetésé-
vel, a cenzúra és besúgóhálózat kiter-
jesztésével vádolja őt. A sors keserű 
iróniája, hogy a száz évvel későbbi 
kommunista cenzúra sokkal szigo-
rúbbnak bizonyult a gyűlölt bécsi ka-
marilla által előírtnál. A forradalom 
előtt Pesten haladó szellemű lapokat 
adtak ki, még a radikálisnak számító 
Kossuthnak is ’csak’ 7 vezércikkét til-
tották be munkássága során. 

A forradalom kezdetét Macartney, 
a magyar történelem brit szaktekin-
télye már március 3-ára, Kossuth 
híres pozsonyi beszédjének napjára 
teszi. Kossuth beszéde nemcsak Ma-
gyarországon, de Bécsben is felkel-
tette az emberek szimpátiáját, amely 
a nemesség adómentességének eltör-
lésére, a polgárok közteherviselésé-
re, valamint a jobbágyság eltörlésé-
re vonatkozott. A beszédet azonnal 
lefordították németre, és Bécsben 
nyilvánosan adták elő szerte a város-
ban. A forrongó Bécsben végül már-
cius 13-án kitört a forradalom, mely 
Metternich elűzésével fellelkesítette a 
magyar forradalmárokat is. 

Március 15.
A 15-ei pesti forradalom diadal-

menete talán a legtöbbet ismételt ré-
sze a magyar történelemnek. A Fiatal 
Magyarország köre, élükön Petőfivel, 
Jókaival és Vasvárival, ezen a napon 

szánták el magukat a cselekvésre. 
Landerer-nél kinyomtatták a 12 pon-
tot magyarul és németül is, hiszen 
ekkortájt Buda és Pest lakossága még 
többségében németajkú volt. Ezt kö-
vetően a Nemzeti Múzeumhoz és ké-
sőbb a Városházához vonultak, ahol 
Pest város tanácsa a forradalmárok 
mellé állt. Végül a Várhoz vonultak, 
ahol a Helytartótanács szintén elfo-
gadta követelésüket. Táncsicsot ki-
szabadították a börtönből, és e forra-
dalmi nap a Bánk Bánnal zárult este a 
Nemzeti Színházban. 

Kevésbé ismert azonban, hogy a 
császári udvar március 17-én a leg-
több követelést elfogadta, s így tudott 
Batthyány kormánya is kinevezésre 
kerülni. Az osztrák-magyar feszült-
ség akkor vette kezdetét, mikor a 
magyar ezredeket nem küldték haza, 
erre Magyarország elkezdte a tobor-
zást saját hadseregéhez. A Habsburg 
rendszer, mint minden önkényura-
lom, a hadseregre támaszkodott, 
ezért egy szuverén hadsereg a terüle-
tén provokációnak számított. 

Szabadságharc
A magyar forradalom fegyveres 

konfliktussá válásában nagy szerepe 
volt Kossuthnak.  Rengetegen kriti-
zálták például külpolitikai járatlansá-
gát, a nemzetiségi kérdés halasztását 
és azt, hogy akkor is harcba hívta a 
seregeket, ha a győzelemre csak kevés 
esély mutatkozott, sokakat feláldozva 
ezzel. Az utókor mégis ‘megbocsátott’ 
neki, ellentétben például Görgeyvel.

A magyar történelem szereti a hős 
és áruló, a jó és rossz ellentétét, mely 
valóban segít egyszerűbb képet alkot-
nunk egy adott eseményről, de a fon-
tos részletek elvesznek a heroizáció 
és démonizáció által. A néptudat-
ban 1848 árulója Görgey, hőse pedig 
Kossuth. Egész nemzedékek tanul-
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ták azt az iskolákban, hogy Görgey 
okolható a magyar szabadságharc 
elvesztéséért, mikor Világosban le-
tette a fegyvert. Görgey valóban a 
kor romantikus ideáljaival szöges 
ellentétben állt: nem támadott egy 
utolsó megfeszített erővel, hogy ott 
vereséget szenvedjen, s aztán mártír-
rá váljon. Görgey nem azt tette, amit 
a tömegek elvártak tőle, hanem az 
ország hosszú távú sorsát tekintette 
fontosnak. Döntésével elkerülte a 
felesleges vérontást.

De vissza a pesti forradalmi esemé-
nyekhez: amikor Phillipp Lamberg 
császári tanácsost Pesten meggyilkol-
ták, a forradalom még jobban radika-
lizálódott, és elfordult a békés rende-
zés lehetőségétől. 1848. október 6-án 
Latour hadügyminiszter elrendelte a 
már régóta Bécsben összegyűlt had-
sereg bevonulását Magyarországra. 
Latour ezen intézkedése Bécsben 
újabb tüntetésekhez vezetett a de-
mokraták körében, mely során a tö-
meg felakasztotta őt.

Erre a császári udvar Olmützbe 
menekült. Jelačić  és Windischgrätz 
császári seregei körülzárták Bécset, 
ahol a tömeg kétségbeesett küzdel-
met folytatott a szabadság eszmé-
iért. A bécsiek kitartottak abban a 
hiszemben, hogy a magyar honvédek 
majd megsegítik az ostrom alá vett 
Bécset. A magyar sereget azonban 
Schwechatnál az egyesült osztrák-
horvát erők megállították, és a bécsi 
forradalmat vérbe fojtották. Sokan 
Magyarországra menekültek, hogy 
ott folytassák a szabadságharcot.

A forradalom csúcspontja a dicső-
séges tavaszi hadjárat idején, 1849. 
április 14-én volt Debrecenben, ahol 
a református nagytemplomban kiki-
áltották Magyarország függetlenségét 
és a Habsburgok trónfosztását. Eu-
rópa – melynek ekkorra már ‘el-
zúgtak forradalmai’ – koronás fői 
nem tudták tolerálni a köztársaság 
intézményét. Az orosz beavatkozás 
megpecsételte a forradalom sorsát, 
és kilátástalanná tette a további küz-
delmet. Kossuth és más felkelők az 
Oszmán Birodalomba menekültek. 
A forradalom leverését kivégzések 
követték – Batthyányé  és a 13 aradi 
vértanúé. A tizennyolc éves császár 
és az osztrák udvar akarata ellenére 
az Olaszországból visszatérő Haynau 
brutális megtorlást végzett a forra-
dalom résztvevőin, ami hozzájárult 
Ausztria nemzetközi elszigetelődésé-
hez. 

Nemzetiségi probléma 
Nem túlzás azt állítani, hogy az et-

nikai konfliktusok meghatározták a 
forradalom kimenetelét. Pozitív fej-
lemény volt a nemzetiségi törvény 
1848. július 28-án, mely kimondta, 
hogy Magyarország nemzetei egyen-
lők, és használhatták nyelvüket hiva-
talos ügyekben. Viszont már 1844-
ben a magyar vált hivatalos nyelvvé 
(kivéve Horvátországot), annak elle-
nére, hogy az országnak csak 40 szá-
zalékát alkották a magyarok. A nem 
magyar nemzetiségekről egy szó sem 
esett a Tizenkét pontban. Az ‘Unió 
Erdéllyel’ követelés pedig a magyar 
hivatali nyelv bevezetésével nehéz-
kes lett volna, hiszen Erdély már ab-
ban az időben is többségében román 
nyelvű volt. Így tehát nem csoda, ha a 
románok nem álltak a magyar forra-
dalom mellé. 

A nemzeti hadsereg felállítása szin-
tén ellentmondásos követelés volt, 
hiszen a parancsokat ezentúl a ’nem-
zet nyelvén’, magyarul kellett kiadni. 
Persze a németet kénytelenek voltak 
hozzáadni, hiszen a tábornokok nagy 
része nem beszélt magyarul. A hazai 
német kisebbség többsége, számos 
szlovák és csaknem az összes magyar-
országi zsidó is az egyenjogúság re-
ményében támogatta a forradalmat. 
A császári hadseregből 50 000 katona 
dezertált a magyarok oldalára. Len-
gyelországból, mely szintén nem volt 
független ország, 3000 lengyel katona 
érkezett, a híres Bem és Dembiński 
tábornokkal együtt. A magyar forra-
dalomban a nők is kivették részüket, 
a leghíresebb közülük Lebstück Má-
ria, aki később tábornoki rangot is 
kapott. 

A magyarok mindig küzdöttek a 
bécsi udvar centralista politikája el-
len, de paradox módon ők maguk 
is alkalmazták ezt a centralista po-
litikát. Ez a központosító politika 
ugyanazt az ellenérzést váltotta ki a 
románokból és a szlovákokból, amit 
a Habsburg politika a magyarokból. 
Bécs persze kihasználta a feszültséget 
Magyarország nemzetiségei közt, és 
különleges jogok ígérésével próbálta 
Magyarország népeit a forradalom 
ellen hergelni. Bécsnek nem számí-
tott, hogy ezek a követelések valóra 
válnak-e, így hát a magyar forrada-
lom leverése után Bach abszolutiz-
musa a többi nemzetiségnek is csa-
lódást okozott. A horvátok, keserű 
humorral, gyakran mondták magyar 

sorstársaiknak, hogy a forradalom-
ban való részvételért ők azt kapták 
jutalomként, amit a magyarok bün-
tetésként. 

A Monarchia nemzetközi pozíciója 
Anglia, bár hivatalosan semleges 

maradt, inkább támogatta a magyar 
forradalom leverését, mert szerintük 
a kis közép-európai államok függetle-
nül túl gyengék lennének, és könnyen 
Oroszország bábállamaivá válhatnak. 
A britek célja tehát az európai hatalmi 
egyensúlyt megőrzése volt, melynek 
lényege, hogy egy ország sem domi-
nálhat Európában. Egy meggyengült 
Ausztria miatt könnyen felborulha-
tott volna az európai egyensúly, ezért 
mindenáron a Habsburg Birodalom 
megőrzése mellett érveltek. 

Ezzel nagyon sok magyar is tisztá-
ban volt, hiszen a kezdődő magyar 
forradalom nemhogy március 15-én, 
de még 1848 őszében sem tartalma-
zott szeparatizmust támogató, radi-
kális víziókat. Még a szélsőségesnek 
számító Kossuth sem akart függetle-
nedni akkortájt. Persze aztán Kossuth 
is radikálisabbá vált, mintegy válasz-
ként a bécsi kamarilla konokságára. 

Összefoglalás
Az 1848/49-es forradalom rámu-

tatott, hogy a szabadság fontosabb, 
mint a birodalom egysége és osztha-
tatlansága. A forradalom nemzeti ol-
dala mellett nem hanyagolhatók el az 
igazság- és egészségügyben való re-
formkísérletek. Március 15-e a nagy 
európai liberális forradalmak egyike 
volt, ennélfogva nem tekinthető csu-
pán nemzeti ügynek vagy elszigetelt 
eseménynek; a forradalom kimenete-
le is a nemzetközi kapcsolatokon mú-
lott. A vereség ellenére a következő 
évtizedekben a forradalmárok szinte 
minden követelése teljesült; a polgári 
átalakulás megvalósult.  
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„Ha az ünnep elérkezik az életed-
ben, akkor ünnepelj egészen. (...) 
Tisztálkodjál belülről és kívülről. 
Felejts el mindent, ami a köznapok 
szertartása és feladata. Az ünnepet 
nemcsak a naptárban írják piros be-
tűkkel. Nézd a régieket, milyen áhí-
tatosan, milyen feltétlenül, milyen 
körülményesen, mennyi vad öröm-
mel ünnepeltek! Az ünnep a külön-
bözés. Az ünnep a mély és varázsos 
rendhagyás.” Írta Márai Sándor, s én 
ilyenkor, március idusának közeled-
tével elgondolkodom azon, vajon 
mit is jelentenek, jelenthetnek ezek 
a periodikusan, évről évre ismétlődő 
ünnepek az emberek, diákok, fiata-
lok nagy részének. Kellenek-e ezek a 
megemlékezések, elmélyítenek-e va-
lamilyen közösségi tudatot, összefo-
gásérzést, valamiféle kollektív emlé-
kezetet, esetleg valamiféle csodálatot 
a régmúlt hősei iránt, vagy csak arra 
jó az ünnep, hogy olyankor munka-
szüneti nap van, esetleg hosszú hétvé-
gén el tudunk utazni, ki tudunk kap-
csolódni? Mire jók az ilyen történelmi 
megemlékezések?

Március 15-e az egyik legszebb 
nemzeti ünnepünk, határon belül és 
kívül élő magyaroknak, hisz ez a nap 
lett a nemzeti függetlenség kivívásá-
nak a szimbóluma. Egy olyan napot 
jelentett ez, amikor összefogtak az el-
szánt fiatalok és mertek nagyot tenni.

Amikor elgondolkodtam azon, mit 
is írhatnék, hisz ezzel kapcsolatban 
már minden szép gondolatot meg-
írtak, régi iskolai beszédek, történe-
lemkönyvek mondatai, szavalatok 
büszke hangjai csengtek a fülemben, 
melyek mind ékesszólóan ecsetelték 
1848. március 15-ének, a magyar tör-
ténelem talán legbátrabb napjának 
eseményeit. Mindannyian ismerjük 

ezeket. Ahogy Petőfiék elindulnak a 
Pilvaxból, ahogy lefoglalják a Lan-
derer-nyomdát, kinyomtatják a 12 
pontot, ahogy az elnyomó Habsburg 
hatalom ellen a néhány óra alatt több 
tízezer lelkesre duzzadt tömeg skan-
dálja, hogy „a magyarok Istenére 
esküszünk, esküszünk, hogy rabok 
tovább nem leszünk”. Ismerjük ezeket 
az eseményeket, és tudjuk, mit ünne-
pelünk ezen a napon: a magyar nép 
harcát a szabadságért. 

Én is így gondoltam: tudom. Az-
tán mélyebben elgondolkodtam ezen: 
harc a szabadságért… Mit jelenthet 
ez tulajdonképpen? Képzeljünk ma-
gunk elé egy fiatalembert az adott 
korból. Legyen, mondjuk, 25 éves. 
Épp egy éve házas, és szenvedélyes 
szerelemmel szereti feleségét. Nem 
túl gazdag, de már ilyen fiatalon is 
roppant népszerű, sikeres és ígéretes 
jövő áll előtte. 1848. december 15-én 
fia születik, vagyis – talán épp ezen 
a lángsugarú napon – március 15-én 
fogan meg a gyermek. És akkor ez a 
fiatalember, akit Petőfi Sándornak 
hívnak, valami irtóztató erőtől hajt-
va félredob mindent, biztos és sike-
res életet, nyugodt költői örömöket, 
családi békét, és harcba száll a SZA-
BADSÁGÉRT. Harcba száll – és meg 
is hal érte. És nemcsak ő, hanem egy 
nemzedék fiataljai és öregei, sok ezren 
és tízezren. De miért? Mi az az erő, 
ami mindennél, még a saját életüknél 
is fontosabb volt nekik, mi az a SZA-
BADSÁG? Mit jelent ez a szó manap-
ság? Mit jelent nekünk a szabadság? 
Talán azt, hogy szabadon választha-
tunk többféle élelmiszer, sokféle autó 
vagy 100 tévécsatorna közül? Vagy, 
hogy szabadon elmehetek ebből az 
országból, ha nem tetszik itt az élet? 
Külföldre, nyugatra, bárhova, ahol 

pár száz euróval többet érek? Ahol 
olcsóbban vehetek meg bármit, és 
drágábban adhatom el saját magam? 
Ez a szabadság? De érdemes ezért az 
embernek az életét áldozni? 

Melyikünk tenné? Az én nemzedé-
kem már örökségbe kapta a szabad-
ságot, és úgy van vele, mint a legtöb-
ben, akiknek nem kellett az életükkel 
fizetni érte: fogalma sincs róla, hogy 
mi az valójában. És a mai fiataloknak 
még kevésbé van róla fogalma. Hogy 
micsoda felelősséggel jár élni – és 
nem visszaélni – ezzel a szabadsággal, 
ami annyi drága életet követelt. Hogy 
a szabadság kötelesség. Kötelesség a 
család, a haza és az egész emberiség 
felé. Hogy folytonosan meg kell újíta-
nunk kollektív emlékezetünket, nem 
szabad megengedni, hogy kiüresedje-
nek ünnepeink – és minden fiatalnak, 
középkorúnak és idősebbnek meg 
kell mutatni, hogy a jelen a múltból 
nyeri erejét, s a múlthoz kapcsolódót 
minden alkalommal meg kell újítani, 
mert ünnepelni kell, hisz az ünneplés 
egyúttal emlékező-reprezentatív ün-
nepként is funkcionál, olyan az ün-
nep, ami nemcsak emlékezés a régi 
hagyomány ápolására, hanem annak 
megújítása is. Nemrég olvastam a kö-
vetkezőket, s bár nem tudom, ki az 
írója, most közzéteszem, mert nagyon 
igaz: „A hagyomány mélységes mély 
kút: az emberi élet forrása. Az ember 
csak e kút vizével betöltekezve lehet 
azzá, amivé lennie kell. A hagyomány 
nem a hamu őrzése, hanem a láng to-
vábbadása.”

Az ünnepünk akkor lesz igaz, ha 
átérezzünk ezt a felelősséget és adós-
ságunkat, amellyel ’48 hőseinek tar-
tozunk, s itt és ekkor majd elmond-
hatjuk, hogy igen, ünnepelni jó és 
ünnepelni kötelesség!

Ünnepelni jó!
Klemen Terézia
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2009 szeptemberétől Bodnár Gyu-
la után Hodossy Gyula vette át a lap 
főszerkesztését, Póda Erzsébet sze-
mélyében pedig új szerkesztője lett a 
lapnak. Teljes mértékben kicserélő-
dött a szerkesztőbizottság összetétele 
is. Az új szerkesztőbizottság tagjai: 
Bödők Károly – biológus, táplálkozá-
si tanácsadó; Jády Mónika – pedagó-
gus, újságíró; Horák Beáta – pedagó-
gus; Krippel Éva – a dunaszerdahelyi 
Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó 
és Prevenciós Központ igazgatónője; 
Rajzák Edit – orvos; Sebő Renáta – 
pedagógus; Szokol Dezső – a Gútai 
Magán-szakközépiskola alapítója; 
Spátay Adriana – a Selye János Gim-
názium magyar szakos tanára voltak. 

 Bodnár Gyula júniusi vezércikké-
ben a következő szavakkal értékeli 
a XVII. évfolyamot: „A sok új ember 
révén, a sikeresen mozgósított és egy-
beszervezett szerzőgárdát is beleértve, 
egyrészt friss arculatot, dinamikusabb 
külsőt kapott a lap, másrészt a tarta-
lom felől nézve az oktatás szakmai, 
módszertani kérdéseiről átkerült a 
hangsúly a nevelés területére, amely 
természetesen nem kevesebb szakmai, 
pedagógiai, ha úgy tetszik, tudomá-
nyos felkészültséget igényel.” (Bodnár, 
2010, június, 3). A friss arculat a szer-
kesztőségben történő változásoknak 
volt köszönhető. A nyomdai előké-
szítés feladatkörét is egy új tördelő-
páros – Václav Kinga és Gyenes Gá-
bor – vette át, akiknek köszönhetően 
megváltozott a lap külalakja. Bár a 
lap belső oldalai továbbra is fekete-fe-
hérek maradtak, a borító és a hátoldal 
színesebb lett, továbbá a cikkekhez il-
lusztrált fotókat is mellékeltek, ezzel 
is érdekesebbé téve az adott írást. A 
folyóirat terjedelme továbbra is 40 ol-
dalas maradt, ugyanakkor tartalmi-
lag egy teljesen új Katedra került az 
olvasók kezébe. A rovatok száma 20 
felett mozgott: az első számban még 
csupán 21, de a tizedik számban már 

elérte a 27-et. Új rovatok születtek, 
mint például: az Ovisarok, A pszicho-
lógus válaszol, Környezetvédelem, Pe-
dagógus hobbi, Riport, Irány a közép-
iskola!, A világ iskolái, Erőszakmentes 
kommunikáció. Tematikailag tehát 
átkerült a hangsúly a nevelésre és a 
pszichológiai jellegű problémákra, 
amelyek korszerű témákkal foglal-
koztak az óvodás gyermekek problé-
máitól kezdve az alapiskolásokon át 
egészen a középiskolásokig, például: 
Krippel Éva: Hiperaktivitás – betegség 
vagy fogyatékosság? (2009, szeptem-
ber, 17–18); Strédl Terézia: Tanulási 
zavarok és megelőzésük (2009, ok-
tóber, 16–17).  A felsőoktatásnak 
szánt írások kissé háttérbe szorultak. 
Mindamellett olyan témák is előtérbe 
kerültek, mint az egészséges életmód 
és a környezetvédelem. Ezt látjuk 
pl. a következő írásokban: Németh 
Éva: A tartós egészség titka (2009, 
szeptember, 20–21); Miriák Ferenc: 
Az egészséges táplálkozás iskolapél-
dái (2010, március, 16–17); Miklós 
Viktória: Földünk globális problémái 
(2010, március, 19).

 A szaktantárgyi rovatok közül csu-
pán az Irodalom rovat jelent meg állan-
dó jelleggel, amelyben Pénzes István 
Versekben tündöklő nagyasszonyaink 
sorozatát olvashatták az olvasók. Az 
irodalom mellett még a magyar nyelv-
vel kapcsolatos témák is rendszeresen 
helyet kaptak, pl. Hoboth Katalin: A 
szaknyelvoktatás nehézségeiről avagy 
támpontok a szaknyelv tanításához 
sorozata (2009, október–2010, janu-
ár, 21). A Zene rovatban Ág Tibor, 
Stirber Lajos, Józsa Mónika és Cse-
hi Ágota is publikáltak, a történelem 
tantárgy Csibrányi Zoltán: A nagy er-
délyi rejtély (2010, február, 16–17) és 
egy későbbiekben említett kétrészes 
módszertani írásában jelent meg. A 
reál tárgyak közül csupán a Matema-
tika (Nagy Lehoczky Zsuzsa, Komzsík 
Attila, Vancsó Ödön) és a Biológia 

a Katedra folyóirat története (7. rész)
az ötödik korszak: 2009. szeptember – 2010. június (10 szám)

(Csicsay Alajos) szerepelt, de valójá-
ban a Környezetvédelem rovat (Miklós 
Viktória) is ide sorolható.

 A folyóirat megőrizte tájékozta-
tó jellegét, továbbra is közölt felhí-
vásokat, pályázatokat, beszámolt 
versenyekről és az iskolák életének 
történéseiről. A nevelési témák mel-
lett módszertani írások is megjelen-
tek a lapban például: Geri Valéria: 
Kréta, tábla, monitor – Az informá-
ciós és kommunikációs technológiák 
(IKT) és a tanár (2009, november, 
30); Szénássy Edit: A némettanítás új 
módszerei (2009, december, 25); Vaj-
da Barnabás: Korszerű történelemóra 
(2010, április, 24–25, május, 26–27).  

 Az új rovatok közül fontos meg-
említenünk az Ovisarok nevű rovatot, 
melyben Jády Mónika szolgált hasz-
nos tanácsokkal a szülőknek és peda-
gógusoknak az óvodáskorú gyermek 
problémáival kapcsolatban. (pl. beil-
leszkedés, dackorszak, gyerekviták). 
A Pedagógus hobbi megnevezésű ro-
vatban egy-egy pedagógussal készült 
interjúból tudhattuk meg, hogy sza-
badidejében mivel foglalatoskodik 
az adott interjúalany. A világ iskolái 
rovatban a világban működő iskola-
rendszereket mutatták be (pl. angliai, 
amerikai, svájci iskolarendszer). 

 2010 júniusától olvasói kérésre a 
szerkesztők megjelöléseket vezettek 
be, amelyek jelzik, hogy az egyes cik-
keket melyik célcsoport figyelmébe 
ajánlják – 1. óvodapedagógia, 2. alap-
iskolák, 3. középiskolák, 4. felsőok-
tatás. Ezzel az újítással a szerkesztők 
nagyban megkönnyítették a cikkek 
közti eligazodást. 

 Összességében tehát ezt a korsza-
kot a lendület, az új irány és az új té-
mák jellemezték. A Katedra XVII. év-
folyamának végeztével azonban ismét 
változás történt a szerkesztői poszton, 
amely a folyóirat történetének vizsgá-
lata szempontjából egy újabb korszak 
megjelenését eredményezi. 

audi Dávid
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Minden egyes embernek élete során 
valamilyen formában meg kell nyilvá-
nulnia, hiszen ez az egyetlen mód, aho-
gyan kapcsolatokat építhet, ahogyan a 
világban megmutatkozik, ahogyan 
kapcsolódási felületet teremt. Így keres 
maga mellé társat, így határozza meg, 
hogy kikkel nem szeretne egy csónak-
ban evezni. Bárhogyan is próbálnánk 
tagadni, elkerülhetetlen, hogy valami-
kor, valahol, valahogyan meg kelljen 
nyilvánulnunk. Néha pár, néha több 
száz, de van, hogy több ezer ember 
előtt. Legyen szó verbális vagy nonver-
bális megnyilvánulásról, a nyilvános 
beszédnek mindkettő szerves része.

Mégis, mindezek ellenére, vajon mi 
az emberek egyik legnagyobb félelme 
a világon? A nyilvános beszéd! Egye-
nesen a haláltól való félelem után kö-
vetkezik a 15 legelterjedtebb félelem 
listáján, glosszofóbia néven az előkelő 
13. helyen szerepel.

Emberek előtt megszólalni nem is-
meretlen egy középiskolás számára 
sem, hiszen ehhez hasonló helyzet a 
felelés is, de még konkrétabban azok 
a helyzetek, amikor az osztálytársakat 
meg kell győzni pl. arról, hogy milyen 
műsort szervezzen az osztály a szalag-
avatóra, vagy hol legyen az osztályki-
rándulás. Sokszor figyelhetjük meg, 
hogy a legmagabiztosabban fellépő 
diák szava lesz a meghatározó. Ha a ké-
sőbbieket nézzük, egy munkahelyre be-
kerülve, de akár egy vállalkozást indítva 
és vezetve ugyanezekre a képességekre 
sokszorosan lesz szüksége a most még 
iskolapadot koptató  diákoknak. Így 
tehát pedagógusként fontos tisztában 
lennünk azzal, hogy a nyilvános beszéd 
gyakorlása által a diákok hogyan tudják 
a nyelvi önbizalmuk és kifejezőkészsé-
gük növekedésével fejleszteni saját ma-
gukba vetett hitüket és önbizalmukat. 

A nyilvános beszéd mint 
az önbizalomépítés eszköze

A középiskola időszaka az identitás 
megszilárdulásának egy intenzív sza-

kasza, amikor a diákok keresik az ön-
kifejezés különböző formáit. Kisebb-
ségi környezetben a kétnyelvűségből 
adódóan sokszor a diákok szókincse, 
illetve nyelvi gyakorlata kisebb, mint 
egynyelvű közegben, hiszen akarva-
akaratlanul, kisebb-nagyobb mérték-
ben két nyelvet használnak a minden-
napok során. Nem véletlenül kerül 
be a  tantárgyak közé az anyanyelv 
művelésére hivatott magyar nyelvi és 
irodalmi órák tömkelege. 

Nem újkeletű az a megállapítás sem, 
miszerint a gazdag szókincs mit sem 
ér, ha nem vagyunk mesterei a szavak 
mondatokká, a mondatok szövegekké, 
a szövegek beszéddé való rendezésé-
ben. A retorika, azaz a szónoklattan 
tudománya ókori tudomány, amely-
nek aktualitása a 21. században éppoly 
erős, mint a régi időkben. S hogy a be-
széd valójában „hatalom”, azt Démosz-
thenésztől napjainkig a színészek, elő-
adók, szónokok, tanárok, vagyis az élő 
szó mesterei is bizonyítják. Az élő szó 
ereje sokban fölülmúlja az írásos meg-
nyilatkozást. Az élő szóbeli, művészi 
előadás, az emberi hang és beszéd a 
leírt szöveg minden szépségét képes 
megeleveníteni; a beszéd színei, finom 
árnyalatai, sokrétű ritmusmegoldásai 
a szöveg minden gazdagságát feltár-
hatják. A mai kor embere sem hagyat-
kozhat kizárólag az írásos megnyilvá-
nulásra, annak ellenére sem, hogy az 
iskolarendszeren belül, a nagy töme-
geket oktató középiskolák és egyete-
mek padjaiban a diákok idejük nagy 
részében főként hallgatnak, míg a ta-
nár az egyetlen, aki a tananyagot szó-
ban adja át. Ennek az oktatási beren-
dezkedésnek a következő sajátossága a 
tesztekben, írásban, írásos házi felada-
tokban ellenőrzött tudás, ami a szóbeli 
megnyilvánulás kárára megy. Az egye-
temek folyosóin sokszor halljuk a sze-
meszter végi vizsgaidőszakban a vizs-
ga előtt állókat félelmeikről beszélni, 
amelyek közül az egyik leggyakrabban 
rettegést kiváltó vizsgaforma a szóbeli 

felelet. Jogosan, hiszen kevés alkalmuk 
nyílik abban olyan jártasságra szert 
tenni, ami magabiztossá tenné őket. 
Márpedig a magabiztos szereplés já-
rulékos haszna a diák más területeken 
tapasztalt fejlődése.

Jó gyakorlatok
Benkő Vilmos1, a Magyarországi 

Amerikai Kereskedelmi Kamara el-
nöke, küldetésének tekinti a nyilvá-
nos beszéd oktatását. Nem pusztán a 
szereplés öröméért, vagy az emberek 
előtt való szereplés nyújtotta adrena-
lin-löket mámorító érzése miatt tartja 
fontosnak és izgalmasnak ezt a témát. 
Rámutat arra, s egyben bizonyítja is, 
hogy a nyilvános beszéd használható 
olyan eszközként, amely segít abban, 
hogy az egyén megtalálja önmagában 
a benne rejlő képességeket és a nehéz-
ségeiben rejlő lehetőségeket. Néhány 
hasonlóan elkötelezett kollégájával 
együtt útjára indított egy retorikai 
programot a budapesti Kozma utcai 
börtönben.2 Az ötlet amerikai példa 
nyomán született, ahol pár évvel ez-
előtt bevitték egy kaliforniai börtön-
be a Toastmasters3 retorikai önképző 
kört, akik oktatási programjuk segít-
ségével komoly eredményeket értek el 
a fogvatartottak visszaesésének csök-
kentésében.

Egy kurzus 8 hétből áll, ahol egy fog-
lalkozás másfél órát tart. A foglalkozá-
sok során Benkő Vilmos felváltva há-
rom másik elkötelezett társával együtt 
foglalkozik a rabokkal. Előadások 
során megszerettetik a retorikát a ra-
bokkal, beszéltetik őket, ezáltal segít-
séget nyújtanak abban, hogy a fogva-
tartottak visszanyerjék önbecsülésüket 
és önbizalmukat. Ezentúl a program 
során módszertani támogatást adnak 
a raboknak egy szabadulás utáni, sike-
res élet stratégiájának kidolgozásához. 
Mottójukat abban is összefoglalhat-
nánk, hogy a sikeres életet nem lehet 
„összeremélni”, ahhoz stratégiát kell 
alkotni. A stratégiához önbizalom, az 

A beszéd művészete
 – avagy önbizalomépítés az iskolában
Az osztályfőnök szerepe 
a diákok önbizalmának megerősítésében

Borvák mária
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önbizalomhoz hit, a hit adásához pe-
dig hiteles emberek kellenek. 

Hogy mire szerettünk volna rámu-
tatni ennek a példának a segítségével? 
Ha a nyilvános beszéd, a retorika, a 
beszéd művészete az egyén fejlesztésé-
nek szolgálatába van állítva, a pozitív 
visszajelzésektől megerősödött önbi-
zalmának köszönhetően az élet más 
területein is bátrabban lesz kísérletező 
kedvű, kitartó.

A szakmai szerep és a nyilvános be-
széd kapcsolatáról

A diákok jövőbeli szakmai szerepé-
nek fejlesztése érdekébe állított szerep-
játszás egyik legnagyszerűbb módja 
a nyilvános beszéd szolgálatunkba 
állítása. Egyszerűen annyi a dolgunk, 
hogy a diákoknak lehetőséget biztosí-
tunk, hogy egy tetszőleges szakmabeli 
témáról beszédet mondhassanak, illet-
ve előadást tarthassanak. A visszajelzés 
és értékelés tárgya itt nem maga a téma 
lesz, hanem annak előadási formája, a 
diák verbális és non-verbális megnyil-
vánulásai. Pont ez a fajta megközelítés 
teszi játékossá ezt a gyakorlási formát, 
hiszen a diák így nem a tartalmi rész 
helyessége miatt retteg, hanem ész-
revétlen módon elkezdi gyakorolni a 
megnyilvánulási formán keresztül a 
tananyagot is. Az eredményesség érde-
kében fontos, hogy a diákoknak lehe-
tősége legyen gyakorlásra, amely során 
visszajelzést kapnak előadásmódjukra.

Az érdekes előadásmód fortélyairól 
egy rövid összegzést készítettünk, amit 
inspirációként szeretnénk a pedagó-
gusok és diákjaik figyelmébe ajánlani.

STeVe JoBS iS ezT AJáNlANá
Steve Jobs4, az Apple elnöke, koráb-

bi vezérigazgatója, aki utánozhatatlan 
előadásairól volt ismert, az az ember 
volt, aki példájával tanított. Sok nyil-
vános beszédet tanító szakember te-
kinti példaképének és elemzi beszé-
deinek felépítését. Ő maga ugyan nem 
fogalmazott meg javaslatokat, azon-
ban az alábbiakban leírtak nagyban 
tükrözik mindazt, amit beszédei során 
alkalmazott.

A beszéd megtervezése
Kell egy ötlet! Az előadás témája, 

azaz miről és miért akarunk beszélni. 
Első lépésként célszerű ezt minél rö-
videbben – egy-két mondatban meg-
fogalmazni, majd leírni. Legyen ez 
egy jól körülhatárolt, konkrét egy-két 
mondat. Ha a kiválasztott téma túl tág, 
akkor érdemes szűkíteni: pl. a „miért 

jó az oktatás?” téma leszűkíthető arra, 
hogy mi az a három legfontosabb do-
log, amit a  középiskolai  tanáraimtól 
tanultam.

A  hallgatóság ismerete. Érdemes 
minél több információt begyűjteni 
azokról az emberekről, akik a  beszé-
det hallgatni fogják: életkoruk, szak-
májuk, érdeklődésük, mit szeretnek, 
mitől akadnak ki, stb. A  beszédet 
némileg rájuk kell szabni, hozzájuk 
igazítani. Segít, ha az előadó először 
a  beszéd összerakásánál megpróbálja 
beleélni magát a hallgatóság szerepébe 
és végiggondolni, hogy neki, ha hall-
gató lenne, érdekes lenne-e a  téma, 
a felhozott példa, az előadás. 

Legyenek példák! Kell egy-két jó 
sztori. A  történetmesélés, „sztorizás“ 
manapság egyre inkább népszerű mű-
faj. Nem véletlenül, hiszen az emberek 
történeteken keresztül nagyon jól meg-
értenek dolgokat, ráadásul nyitottak is 
ezekre, örömmel fogadják a története-
ket. A jó történetmesélésre azonban ké-
szülni kell: keresni kell a témába vágó 
történeteket – ezek lehetnek saját vagy 
mások történetei is, esetleg olvasott 
sztorik. Ezeket érdemes átgondolni, 
többször is elmondani, hogy azok ért-
hetőek és lehetőleg rövidek legyenek. 
Egy-két jó történet elviszi az előadást. 
Hatásos, ha az előadó egy saját történet 
elmesélésével mondja el a témáját.  

Idők betartása. Az előadás ne nyúl-
jon túl az előre tervezett időn. A hall-
gatóság elfárad, elveszti a figyelmét. 
Inkább legyen kicsit rövidebb az elő-
adás, mint hosszabb.

Használd a hangod! A beszélő 
hangja legyen: hangos, de érthető, 
tiszta (magabiztosságot sugall). Tilos 
hadarni, illetve sietni. Tapasztalt elő-
adók addig el sem kezdik a beszédü-
ket, amíg mindenki el nem helyezke-
dett a teremben.

Gyakorolni. Amikor összeáll a be-
széd, érdemes gyakorolni – tükör 
előtt, hangosan vagy barátokat meg-
kérni, hogy legyenek hallgatóság, és 
mondják el véleményüket. 

Testbeszéd. A testbeszéd sokszor 
erősebb kommunikációs eszköz, mint 
a beszéd. Fontos, hogy a testbeszéd 
összhangban legyen a mondanivaló-
val, illetve erősítse azt. Ha a kettő el-
tér, akkor az arra utal, hogy az előadó 
vagy nem mond igazat vagy pedig 
másra gondol, mint amiről beszél. 

Vázlat. Az előadás bemagolása vagy 
felolvasása sokat elvesz az élményből. 
Az igazán jó előadók vázlatot használ-
nak. Ez rövid, olvasható és könnyen 

kezelhető kell legyen. A vázlatot nem 
érdemes rejtegetni, kézben tartva egy 
kis lap nem zavar senkit. 

NUllAdiK lÉPÉS
A már említett Toastmasters retori-

kai önképző kör által 2004-ben elindí-
tott Fiatal Vezetőképzési programjának 
eredményei példaértékűek és inspi-
rálóak. 5 A program keretein belül jó 
vezetői képességeket mutató fiatalokat 
készítenek fel egy 8 hetes program so-
rán, ahol a fő témák a kommunikációs 
és előadói képességek, illetve a vezetői 
képességek fejlesztése. 2 órás foglalko-
zásaik során egy csoportvezető segítsé-
gével kis csoportokban dolgoznak, ahol 
együtt tanulnak a jó beszéd előadási 
módjainak fortélyairól, valamint ezek 
figyelembevételével gyakorolják és fo-
lyamatosan finomítják előadásukat.

A programon való részvételük-
nek köszönhetően a 13 éves Shelby 
Kilpatrick, és 10 éves ikertestvérei, 
Lauren és Kaitlyn, saját bevallásuk 
szerint csak „kicsit voltak idegesek”, 
mielőtt beszélniük kellett a 14  000 
résztvevőből álló közönség előtt a 
Környezettudományi Intézet nemzet-
közi konferenciáján San Diegóban. 
Saját bevallásuk szerint a nyilvános 
beszéd gyakorlásának köszönhető-
en megtanulták, hogyan maradjanak 
nyugodtak beszédük során és hogyan 
adják elő mondanivalójukat úgy, hogy 
azt a közönség befogadja. A nyilvános 
beszéd fejlesztésének másodlagos ho-
zadékai a kreativitás kibontakoztatása, 
a meggyőzőképesség erősödése, vala-
mint a jól szervezettség elsajátítása.

S hogy ehhez mire van szükség? Egy 
kis kísérletező kedvre és nyitottságra, 
illetve az előzőekben felsoroltak alkal-
mazására részben vagy egészben, vala-
mint arra, hogy diákjainknak beszél-
jünk a bátor, zengő hangon elmondott 
üzenetek lélekformáló erejéről.
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1 http://www.commonpurpose.org.hu/rolunk/
kik-vagyunk/benko-vilmos
2 http://tehetseg.hu/benko-vilmos/tehetseg-
nagykovet-nemzeti-tehetsegsegito-tanacs-
ntt-felkerese
3 http://www.toastmasters.org/Toastmasters 
Magazine/ToastmasterArchive/2007/May/
Articles/Speechcraft.aspx
4 https://hu.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
5 https://www.toastmasters.org/Magazine/Ar- 
ticles/Teaching-Presentation-Skills-to-Kids
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4.3.3. Tevékenységek 
Az előző részekben bemutatott 

Cicsay Károly – Uzonyi Kis Judit Ma-
gyar nyelv tankönyve kiemeli kiemeli 
a kooperatív technikákat, a munka-
formák közül pedig a csoportmunkát 
(CSUK2: 5–6.), biztat a kezdeménye-
zésre, a tantárgyi koncentrációra (i. 
h.), metodikai szempontból ez ön-
magában is üdvözölendő. 

A gyakorlatok típusait csak a 
CSUK2 első felében minősítettem, 
mert ebben volt a legtöbb produktív 
gyakorlat (egy-egy feladatot részle-
tekre, alpontokra is bontottam): két 
elsajátítást, bevésést, begyakorlást, a 
bevésett tudás ellenőrzését célzó, al-
kalmazást váró feladatra egy értelme-
zésre épülő produkciót, valamilyen 
mértékben kreatív, alkotást kívánó 
gyakorlat jutott. A többi részben a 
sulykolás nyilvánvaló módon még 
nagyobb mértékben uralkodik.

A kooperatív technikák alkalmazá-
sát sem a diákok érdeklődése irányít-
ja, hanem például egy a tankönyvbe 
beemelt kép, amelyhez nekik nem fű-
ződik élményük (vö. CSUK2: 11). 

A tankönyv nem gerjeszti a diákok 
érdeklődését és kritikai viszonyát az 
olvasottakkal kapcsolatban. A csoport-

munka jelentős része a tananyag feldol-
gozását célozza. A komolyabb feladatok 
esetében pedig a diák nem mindig kap 
eszközt a kezébe ahhoz, hogy ezeket jól 
el tudja végezni. Például amikor nyelv-
járási jelenséget kell gyűjteni (tájszót, 
amely csak a diák anyanyelvjáráshoz 
kötődik), nincs eszköz felkínálva, ho-
gyan ellenőrizze, hogy az valóban csak 
azon a területen használatos-e. A nyelv-
járási régiók (régión belüli területek) 
neve szerepel a könyvben, de egyetlen 
térkép, egyetlen nyelvjárási atlaszból 
vett lap sincs, amely a területi válto-
zatosságot szemléltetné (CSUK2: 70). 
Vannak fonetikai jelölések a tankönyv-
ben, de nincs megadva az értelmezésük.

4.4. Nyelvészeti szempontok: szak-
szerűség, korszerűség
4.4.1. A grammatikai részek szak-
maisága

A grammatikai részek felfogása na-
gyobb fokú koherenciát, tárgyalásuk 
alaposabb kidolgozottságot mutat, 
mint a korábban említett retorikai-
szövegtani és szókészlettani temati-
kus egységeké. Ezért a szakmaiság 
szempontjának érvényesülését kissé 
alaposabban a grammatikai részek-
ben vizsgálom.1  

A tárgyalásmód általános jellem-
zője a tisztázatlan, nem jól használ-
ható fogalmi apparátus, a bevezetett 
fogalmak és tartalmak közötti ellent-
mondás. A grammatika tárgyalása az 
ún. hagyományos nyelvtanon belül 
leginkább A mai magyar nyelv című 
nyelvtan (Rácz szerk. 1968) felfogá-
sát és kategóriarendszerét tükrözi (a 
mondattani klasszifikációk helyen-
ként – például a határozói viszony és 
az alárendelő összetett mondat ese-
tében – részletezettségükben is ezt a 
művet idézik). 

Az ellentmondásban lévő tartal-
makat példázza az, hogy az ikerszó 
mellérendelőként van meghatározva, 
ezért szerves kapcsolódású szóösz-
szetételnek minősül, ugyanakkor az 
olvasható ezekről, hogy „az ikerszók 
egyik szava önmagában, a másik-
tól elválasztva értelmetlen”, illetve 
mindkét szava is lehet külön-külön 
értelmetlen. Ha ez így van, akkor ez 
a viszony nem lehetne mellérendelő 
(CSUK2: 76).

Belső ellentmondás van az igék 
osztályozásában is (l. 1) a cselekvő ige 
alanya „végzi a cselekvést”, 2) a törté-
nés és az állapotban létel is cselekvés; 
3) a cselekvő igének csak egy altípusa 

A beszélő ember és a nyelv viszonya 
a tankönyvek által közvetített 
tudásban és tevékenységben (3. rész)

Kugler Nóra
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a „cselekvést kifejező”) (CSUK2: 84). 
A cselekvő igék ilyen osztályozása a 
normál szövegben olvasható, de az 
egyes csoportok leírása csak „a tu-
dás milliomosa” részben van kifejtve 
(CSUK2: 85).

A szempontok nem pontos kidol-
gozását és (ebből fakadóan) működ-
tetésének képtelenségét jól mutatja a 
szófajok osztályozása. Ehhez a könyv 
négy szempontot ígér, de csak hármat 
sorol fel, később derül ki, hogy ezek 
egyike később kettéválik (CSUK2: 
80). A jelentéstani szempont a könyv-
beli formájában használhatatlan (lásd 
az 1. képet, annak is főképp az utolsó 
mondatát).

A rendszermondat problematikájá-
ról már volt szó korábban. A hozzáfér-
hető információk alapján értelmezhe-
tetlen a rendszermondat kiemelése az 
alábbi megoldásokban is.

(15) […] a toldalékolás is a rend-
szermondatban mutatkozik meg […]; 
A legtöbb szófajunk a rendszermon-
datban csak korlátozottan toldalékol-
ható. (CSUK2: 80)

A segédigéhez (CSUK2: 110) adott 
próba alapján (mivel az nem elég kö-
rültekintően van megfogalmazva) 
főige is segédigének minősülhet, pél-
dául: Itt [van] a postás. A marad-nál 
egyetlen segédigei példa sincs, de van 
több vonzatos igére stb., ezért inkább 
zavaró, mint megvilágító a kidolgo-
zás.

A módosítószók osztályozása nem 
igazít el abban, hogy miért nem mon-
datértékű például a talán, hiszen vo-
natkozhat az egész mondatra. Elbi-
zonytalanítónak (a tankönyvi célok 
számára nem megfelelőnek) tartom 
a „tulajdonképpen csak” két mondat-
értékű módosítószó van leírást. Az 
-e nem egy szó jelentését módosítja, 
ahogy a tankönyv írja, hanem a teljes 

mondat típusát jelöli, ezért a módosí-
tószók tankönyvi tárgyalását a szak-
irodalmi háttér szempontjából fájdal-
mas visszalépésnek tartom. A részhez 
tartozó gyakorlat (CSUK2: 116) jól 
mutatja, hogy a kontextus figyelmen 
kívül marad, izolált kifejezések beso-
rolását kéri a feladat. Én a talán-t az 
összes helyre be tudom írni, és ezt 
korpuszadatokkal alá is tudom tá-
masztani. Jó-e valakinek az, ha a diák 
a prototipikus ’valószínűség’ jelentést 
választja, és figyelmen kívül hagyja 
nyelvi tapasztalatait, elvonatkoztat 
attól, hogy ezt a kifejezést változatos 
szerkezetekben használja és érti meg? 

A tankönyvben nagy számban van-
nak szakmailag vitatható megoldások. 
Ezek egy része már felbukkant másutt 
is a nyelvleírásban, és lehet mellettük 
érveket felsorakoztatni, ezeknek az 
esetében az a kérdés, hogy mennyire 
illeszkednek a tankönyvi leírásba. A 
problematikus megoldások más része 
inkább eredeti, ötletszerű. 

Nem érthető, hogy a gyűjtőne-
vek köréből miért vannak kizárva a 
derivátumok (pl. dombság) arra való 
hivatkozással, hogy a csoportot alko-
tó egyed ezek esetében a tőben hozzá-
férhető (CSUK2: 89).

Nem felel meg a nyelvváltozási té-
nyeknek a mutató névmás elsődleges, 
geszturális-deiktikus használatának 
levezetése a kijelölő jelzős szerkezet-
ből (CSUK2: 103), mivel a folyamat 
épp fordított irányú.

Nem világos, hogy ha a saját „bir-
tokos névmás” (CSUK2: 102), miért 
vesz fel birtokos egyeztető morfémát 
(pl. ez a saját írása, ez a sajátja), ha 
csak azért nem, mert a birtokos név-
mások a személyen keresztül teszik 
elérhetővé ezt a viszonyt, a saját ki-
fejezésnek viszont önmagában nincs 
személyvonatkozása.

A határozószók osztályozása vegyes 
szempontokat alkalmaz (jelentés és 

eredet), a szófaji osztályzás szempont-
jai között azonban nem szerepelt az 
eredet/etimológia.2 A határozószók 
kezelése oda vezet, hogy funkcionáli-
san összetartozó kifejezések választat-
nak szét, így a Ki?/Kit? kérdő névmás, 
a Hogyan?/Hol? kérdő határozószó; az 
ez/az mutató névmás, az itt/ott, így/
úgy mutató határozószó; az aki/ami 
vonatkozó névmás, az ahogyan/ahol 
pedig vonatkozó határozószó (stb.), 
vagyis a szófaji elkülönítés ára a funk-
cionálisan összetartozó kifejezések 
elhatárolása. Így minden több szó-
fajjal összefüggésbe hozható névmási 
funkcionális kategória (tehát a muta-
tó, kérdő, vonatkozó, határozatlan és 
általános) megkettőződik, megjelenik 
a határozószókon belül is szófajilag 
határozószói, de a névmáséval egyező 
funkcionális kategóriaként.

Komoly elemzési gondot okoz az 
-andó/-endő képzős igenév képzésé-
nek olyan értelmezése, hogy azt „az 
ige egyes szám 3. személyű alakjából 
képezzük” (CSUK2: 110).

A tankönyv új, nem eléggé megfon-
tolt ötleteit érdemes volna alaposan 
ellenőrizni, kiérlelni, még mielőtt be-
kerülnek az iskolai oktatásba.

A számnevek főnévi használatához 
fűzött magyarázat újítást kezdemé-
nyez a számfogalomról való gondol-
kodásban (CSUK2: 99). Az első hatá-
rozott számnévként problematikus, 
mert „nem jelöl pontosan mennyi-
séget” (i. h.).3 A sorszámnév nem ve-
zethető le a törtszámnév kiemelőjeles 
alakjából akkor sem, ha morfológia-
ilag a sorszámnévben valóban -(V)d 
képző van, ez ugyanis sorszámnév-
képző így, önmagában is (vö. harmad-
éves egyetemista, csak harmadszorra 
sikerült).

A személyes névmás határozói 
alakjának magyarázata ellentmond 
a nyelvváltozási tényeknek (CSUK2: 
101), ez a magyarázat kifejezetten 
ronthatja a diákok nyelvérzékét: a 
magyarázat szerinti énvel-nek énnel-
nek kellene lennie (továbbá e szerint 
ők:  *őkkel: *őkkelük), így nem lehet el-
jutni az énvelem (ővelük) kifejezéshez. 

4.4.2. A terminológia, a kategóriák 
kialakítása

A fogalmak, kategóriák, szempon-
tok gyakran nincsenek kifejtve, vagy 
nem elég nagy gonddal vannak kiala-
kítva, így nem működtethetők, nem 
várható, hogy a diákok alkalmazni 
tudják ezeket a nyelvi viselkedés ér-
telmezésében, leírásában. Például az 

1. kép
Részlet a tankönyvből: A szófaji osztályozás jelentéstani szempontja 
(CSUK2: 80)
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induktív/deduktív érvelés úgy bukkan 
fel az összefoglalásban (CSUK2: 52), 
hogy előtte az induktív érv csak apró 
betűs szedéssel szerepelt példával, ki-
fejtés nélkül, ill. a kifejtésnél nem sze-
repelt a terminus; a deduktív egyszer 
sem szerepel korábban. 

Az egymásnak ellentmondó, pon-
tatlan megállapításokat hosszan le-
hetne sorolni (ez látható volt az előző 
pontban is), csak egy-egy további pél-
dát villantok fel e helyütt.

A frazémák egy „szokványos” kife-
jezéseknek nevezett csoportja azáltal 
van megkülönböztetve, hogy ezeknek 
„nincs átvitt értelmük” (CSUK2: 57). 
Egyrészt az alcsoportok (társalgási 
és népmesei fordulatok; körülírások; 
közhelyszerű kifejezések; képes kife-
jezések, szakkifejezések) megkülön-
böztetéséhez a diákok nem kapnak 
fogódzót, másrészt a példák kikezdik 
a konkrét vagy szó szerinti és átvitt 
jelentés megkülönböztetését. Mitől 
képes (de nem átvitt!) a szavába vág, 
és nem képes (de nem is átvitt!) köz-
helyszerű az úszik a boldogságban? Ki 
fogja ezt megérteni? 

A szóelvonás és a szórövidülés 
műveletének leírása nem pontos, így 
nem tudhatja a diák megkülönböztet-
ni ezeket egymástól. 

A CSUK2: 64. oldalán az áll, hogy 
a nemzeti nyelv nem egységes, előtte 
két oldallal (CSUK2: 62) pedig a kö-
vetkező:

(16) A határon túli magyarság szó-
használatát is szükséges volt beemelni 
az egységes magyar nyelvbe. (Ki-
emelés tőlem, K.N.)

Kategorizációs szempontból kidol-
gozatlan, ezért kifogásolható megol-
dások például a (17)-ben olvashatók 
is, ugyanis a rétegek nincsenek meg-
határozva, így ezen keresztül nem le-
het eljutni a sztenderd definíciójához. 

(17)(a) A köznyelvnek elég széles a 
skálája: megkülönböztetjük alsó, kö-
zépső és felső rétegét. (CSUK2: 64)

(17)(b) A sztenderd az irodalmi 
nyelv és a köznyelv felső-középső ré-
tege. 

A tankönyv terminológiai újításai 
közé tartozik a ’fiktív’ jelentésű fan-
tasztikus, például „a valóságos vagy 
fantasztikus térben és időben játszódó 
cselekmény” (CSUK2: 30); valamint a 
„hangok színe”, az utóbbi a nyelvjá-
rások hangtani különbségeire vonat-
kozik, a példákban a magánhangzók 
kerekségi tulajdonságai jelennek meg, 
tehát nem azonos a hangszín-nel 
(CSUK2: 69). 

4.4.3. A példák 
A kategória példával történő meg-

világítása esetén a választás sokszor 
nem a tipikusra esik. A szófajvál-
tó képzés egyik példája szófajtartó 
(ír-hat), és ez amúgy is nagyon sze-
rencsétlen példa, mivel a -hat nem 
prototipikus képző (CSUK2: 73). 

A gyúl ige szintén nem alkalmas 
annak illusztrálására, hogy benne 
képzés (ráadásul gyakorinak minő-
sített művelet) eredménye figyelhető 
meg, míg az -l igeképző valóban pro-
duktív használatára nincs egy adat 
sem ugyanebben a részben (CSUK2: 
74). Esetlegesnek tűnik, hogy mi ke-
rül be a leggyakoribb képzők közé (pl. 
-ék: maradék), és miért pont az a pél-
da képviseli a műveletet, amelyik (l. 
például hozatal, szülemény) (CSUK2: 
74).

A „behelyettesítéses módszer” 
megfelelő kidolgozás esetén reme-
kül szolgálná a morfológiai elem-
zést. A tankönyv azonban a formára 
összpontosít, nem a forma/jelentés 
párok viszonyára (CSUK2: 74). A 
lapul, tanít kielemzett „főnévi” töve 
fájdalmas az etimológusok számára 
(vö. lappan(g), lappad, lapogat; a tan 
elvonással keletkezett főnév), jó lenne 
olyan szerkezetet használni, amely-
nek az elemzése elvégezhető a diákok 
gyakorlati tudása alapján, és az ered-
mény tudományosan helytálló is (pl. 
házban, várban : kertben, veremben, 
házból, várból : kertből, veremből; és 
erre építve már érdemes kipróbálni 
a módszert egységként viselkedő ala-
kulatokon is: fordul : perdül : mozdul, 
fordít : perdít : mozdít, forog : pereg : 
mozog stb.).

Az összetételek helyesírásánál a 
szótagszámlálási szabály példájában 
mozgószabályos adat is keveredik a 
kötőjellel írandók csoportjába: ide-
gennyelv-ismeret (holott ez 6 szótag 
esetén is kötőjeles volna, vö. idegen-
nyelv-tudás) (CSUK2: 77). 

A nem tipikus vagy hibás példák 
közlése mellett a másik probléma a 
példa hiánya. A nyelvváltozatokat 
tárgyaló részben egyetlen példa sincs 
(CSUK2: 64−65), amely segítene 
megérteni a kialakított kategóriákat 
és azok viszonyát.

Itt jegyzem meg, hogy a kiadásban 
zavaró a sok ékezethiány és nyomda-
hiba. A színes sáv kiemeléseiben fe-
lesleges kötőjelek, szerencsétlen elvá-
lasztások maradtak, ezek nem adnak 
jó példát a diákoknak.

5. záró gondolat
A 3.2. pontban megrajzolt, polari-

zált kép hátterét a nyelvre vonatkozó 
felfogásban, a vizsgált tankönyvek 
esetén, a felfogás különbségében vé-
lem elsősorban megragadni. Köz-
ponti kérdésnek tartom azt, hogy 
építünk-e a diákok tapasztalatára, tá-
maszkodunk-e arra a vágyukra, hogy 
saját magukat mint beszélő, a nyelvi 
tevékenységben viselkedő embert 
jobban megértsék. A „felhő-nyelv” 
nem róluk szól, miért volna nekik ér-
dekes? 
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JEGYZETEK:
1 A tankönyvben sajátos kritikai viszony 
jelenik meg az alapiskolai tananyaggal, 
valamint a Magyar grammatika című 
nyelvtannal kapcsolatban (Keszler szerk. 
2000) (l. például a névszóragozásra tett 
megjegyzést, CSUK2: 88). Jobb lenne nem 
a tankönyv színterén folytatni a polemizá-
lást. Valódi eszmecserét azonban érdemes 
kezdeményezni a nyelvi jelenség elemzési 
lehetőségeiről a diákokkal is akkor, ha az 
ehhez szükséges tudást (pl. kategorizációs/
fogalmi eszközkészletet) már begyakorlot-
tan működtetik.
2 Eszerint a tavaly, távol például névmási 
volna, csak az a kérdés, hogy fogja ezt a diák 
vagy általában a mai beszélő  felismerni? A 
„Melyik a határozószó?” kérdésre (CSUK2: 
118) csak egy felelhet, de vajon melyik: éjjel, 
délben?
3 Helyzetet, valamilyen sorrendben elfoglalt 
helyet jelöl, ahogy az utolsó is.
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A gyermekmonológ (svéd típusú 
gyermekvers)

A svéd típusú gyermekvers a 20. szá-
zad ’80-as éveiben jelent meg a magyar 
gyermeklírában. Eredetisége abban ta-
lálható, hogy a weöresi hangzatos-kép-
virtuóz lírával élesen kontrasztot alkot. 
A korábbi jellemző játékos, könnyed, 
tréfás versvilág elsősorban a mese ir-
racionális univerzumából vagy a falusi 
idillikus világ ál-realitásából táplálko-
zik – ezzel szemben a gyermekmonoló-
gok a gyermek vagy kamasz személyes 
kapcsolatait, legbelsőbb titkait, világról 
alkotott véleményét, a megélt esemé-
nyekhez fűzött kommentárokat hozzák 
napvilágra. A lírai én elszakad a mági-
kus-mitikus mesei világtól, és a valósá-
got a maga kiábrándító szikárságában 
mutatja be. A svéd típusú versek befo-
gadói ezért már nem elsősorban a kisis-
kolások köréből, hanem a kiskamaszok, 
kamaszok közül kerülnek ki.

A gyermekmonológ személyessé-
ge az én-szövegek vallomásosságával 
hozható párhuzamba, mivel a gyermek 
perspektívájából, a gyermek nevében, 
egyes szám első személyben szólnak, és 
az intimitás, bensőséges kitárulkozás 
jellemzi modalitásukat. Ezek az alkotá-
sok teljesen kiiktatják a felnőtt jelenlé-
tét a műből, és a lírai én a gyermek gon-
dolatait, töprengéseit, kommentárait 
hangosítja ki. A „felnőtt viháncolása” 
helyett megjelenik az igény arra, hogy 
meghallgassák a gyermeket, kamaszt. 
Gyakran úgy tűnik, mintha egy cson-
ka dialógust olvasnánk, mivel a lírai én 
önmagának vagy a szülőnek, barátnak 
intézi a szavait. A versnyelv áradása 
miatt – az egyik svéd gyermekmonológ 
magyarított címét kölcsönözve – „só-
derpartinak” is nevezik ezt a verstípust. 

A gyermekmonológ leginkább a sza-
bad vers kategóriájába sorolható, mivel 
nélkülöz szinte minden figurativitást. 
Versszerűen tördelt, de prózaritmussal 
rendelkezik, elsősorban gondolatrit-
must tartalmaz, és rendszerint csatta-
nóval zárul. A képszerű beszédmód 
helyett a spontán megnyilvánulásra, a 
hétköznapi beszédmód rögzítésére tö-

rekszik, így rímtelen, dísztelen életböl-
cseletek, rövid esszenciák születnek a 
típuson belül. Jellemző tendencia, hogy 
a néhány soros, rövid versek cím nél-
kül szerepelnek – bár előfordul, hogy a 
kötetben való tájékozódás érdekében a 
kiadó címkeszerű címekkel pótolja ezt 
–, ezáltal hömpölygő gondolatsorként, 
naplószerű bejegyzésekként olvasha-
tóak a művek. A svéd típusú gyermek-
versben tehát nem a formára, hanem a 
tartalomra kerül a hangsúly: fontossá 
válik a bölcseleti igény, amely a családi, 
óvodai, iskolai mindennapok igazságát, 
tapasztalatát rögzíti, illetve a gyermek 
eltitkolt vagy szégyellt gondolatait, ér-
zéseit verbalizálja. Előtérbe kerülnek a 
tematikai tabuk – a halál, az elmúlás, 
a konfliktusok, problémák, a családi 
és személyes gondok, komplexusok, 
félelmek, szorongások, magányérzet, 
sajátos vélemények – reflektálásai. Eb-
ből kifolyólag a gyermekmonológok 
gyakran komor hangulatúak, és töp-
rengő attitűd jellemzi őket. Előfordul-
nak könnyedebb, humoros hangvételű 
gyermekmonológok is, azonban ezek is 
többnyire öniróniát vagy iróniát tartal-
maznak. A kommentárok gyakran tár-
sadalomkritikai felhangot is kapnak, és 
lerántják a leplet a felnőttek hamis vagy 
álságos világáról, ezért az antiautoriter 
irodalom részét képezik. 

A típusteremtő kötet: Ami a szívedet 
nyomja

A svéd típusú gyermekvers a Britt 
G. Hallquist  –  Ingrid Sjöstrand  –  Siv 
Widerberg: Ami a szívedet nyomja 
című kötettel honosodott meg a magyar 
gyermeklírában. A kötetben megjelenő 
versek a gyermekmonológok mintái: 
olyan életigazságokat és belső titkokat 
kimondó, rövid szabad versek ezek, 
amik a gyermek szájából, az ő perspek-
tíváján keresztül hangzanak el. A kötet 
öt ciklust ölel át – Holnap leszek nyolc 
éves; Barátság, szerelem; Ami a szívedet 
nyomja; A felnőttek furcsák néha; Beteg 
a tenger –, melyek a kamaszkor határára 
kerülő, a gyermeki naivitást levetkőző 
és a realitás nehézségeire rádöbbenő 

gyermek meglátásait tartalmazzák. A 
következő témakörök kerülnek tárgya-
lásra:  
a) A felnőtt és gyermekvilág összefér-
hetetlensége (elsősorban A felnőttek 
furcsák néha ciklus versei): ide tartozik 
a kétféle perspektíva különbségének 
tapasztalata (pl. A városban), a felnőt-
tek gondolkodásmódjának és problé-
máinak idegensége (pl. Mamának este 
nincs ideje), a felnőttek hamis érték-
rendjének leleplezése (pl. A tanító néni 
azt mondja), a felnőtt-gyermek egyen-
rangúságának vágya (pl. Mónáéknál), a 
családtagok bírálata (pl. Anyuban azt 
nem bírom), az erkölcsi dilemmákból 
fakadó patthelyzetek kezelhetetlensége 
(pl. Meg ne próbáld!)

Meg ne próbáld!
Mondja apa,
És nagyon szigorúan néz rám.
És egész testem reszket,
És már úgy érzem, gyáva vagyok,
Ha meg nem próbálom.

b) A gyermek/kamasz társas kapcso-
latai (elsősorban a Barátság, szerelem 
ciklus versei): a bontakozó szerelem 
ellentmondásossága (pl. Kicsit csak!) és 
a barátkeresés, barátkozás nehézségei, 
az én és a másik másságának összefér-
hetetlensége (pl. Barátság, Susanna) 
fogalmazódik meg a témakörön belül.

Susannáéknál voltam
néhány napig.
Ott aludtam.
Ott ettem.
Ott játszottam.
Ott tanultam.

Nemsokára Susannak jön hozzánk.
Akkor én fogok egész nap biciklizni,
és hagyom, hogy Susanna loholjon 
      mellettem. 

c) Hétköznapi eseményekre és a „világ 
működésére” történő reflektálások: ide 
sorolható az idő visszafordíthatatlan-
ságának tapasztalata (pl. Holnap leszek 
nyolc éves), az asszociatív összefüggé-

a kortárs gyermekköltészet 
sajátosságai és típusai (4. rész)

Petres Csizmadia gabriella
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sek képzése (pl. Mikor sötétedni kezd), 
a gyermeki logika érvényesítése (pl. 
Társasutazás), a gyermeki elmélkedé-
sek és filozofálgatások (pl. Sietek).

Sietek.
Nem érek rá
leckét írni,
kivinni a szemetet,
kitakarítani.
Be kell majszolnom az egész világot,
mint egy paradicsomot,
mielőtt megöregszem,
mielőtt meghalok.

d) A gyermek/kamasz szorongásai, 
fájdalmai és titkos vágyai (elsősorban 
az Ami a szívedet nyomja ciklus alko-
tásai): nyomasztó, félelmetes álmok, 
események elmesélése (pl. Néha csont-
vázról álmodok), az elvesztett személy 
hiánya (pl. Ha volna apukám), ötletelés 
és gyermeki találékonyság (pl. „Milyen 
kár,/ hogy nincs cipzár a banánon!”).

Néha csontvázról álmodok,
Csak elindul felém,
Jön közelebb, egyre közelebb.
Nem bírom tovább, visítok
És felébredek.
- Csak álom volt –
Mondja anya.

Mintha sokat segítene, 
Hogy a szörnyűség itt belül van
És nem ott kívül.

Poétikai szempontból figyelemre 
méltó eljárás, hogy a lírai én ezekben 
a versekben nemcsak kommentál, vé-
leményt mond vagy megosztja az érzé-
seit, hanem a befogadót is megszólítja; 
ezt figyelhetjük meg például a Láttad 
már? kezdetű versben: „Láttad már/ 
két fiú arcát,/ mikor biciklivel/ gurul-
nak le a lejtőn?” A versek több esetben 
is poénszerű zárlattal rendelkeznek, 
például a Holnap leszek nyolc éves kez-
detű versben a születésnapi izgalom, 
ajándékvárás részletezését filozofikus 
csattanó követi: „Holnap nyolcéves 
leszek, és nem leszek már hétéves/ 
soha többé.” Jellemző a kontrasztos 
szerkesztésmód alkalmazása is, ami a 
mondanivaló súlyosságára hívja fel a 
figyelmet. Ezt tapasztaljuk például az 
Ősz című versben:

Stefanéknál almafák
vannak a kertben
és vörös virágok, 
dáliának mondja őket.

Nekünk erkélyünk van.
ott állnak a síléceim,
a telet várják.

Több versben megfigyelhető a vá-
laszkereső hozzáállás, amit a versnyelv 
kérdések halmozásával közvetít („Mi-
ért hívják a széket éppen széknek?/ Mi-
ért mondjuk a késre, hogy kés, és hon-
nan tudjuk,/ hogy a boglya boglya?”). A 
tömörítő, kihagyásos szerkesztésmód 
is dominánsan szerepel a versekben, 
időnként szinte haikuvá zsugorítva a 
művet. Ez jellemzi például a Szerelem 
című verset:

 
Sten-Malténak nagy, vörös és elálló
füle van.
Nekem tetszik
a nagy, vörös és elálló
fül.

Gyermekmonológok a magyar gyer-
meklírában

Az Ami a szívedet nyomja című kötet 
térhódítását követően hamar megmu-
tatkozott az igény a magyar gyermeklí-
rában is a gyermekmonológszerű alko-
tások iránt. Az első nagy sikerű kötetet 
Ágai Ágnes írta A titkaimat az ujja-
imnak mondom el címmel, amely for-
mailag és tematika szempontjából is a 
svéd előd mintáját követi. Ranschburg 
Jenő Gyerekségek című kötete szintén 
ezt a tradíciót követi. A számos magyar 
gyermekmonológ-író közül legmar-
kánsabban Kiss Ottó emelkedik ki, mi-
vel az ő versei a svéd típusú gyermek-
vers továbbgondolásait tartalmazzák.

Kiss Ottó gyermekmonológjait tri-
lógiaként is értelmezhetjük: a Csillag-
szedő Márió, Emese almája, A nagy-
papa távcsöve kötetek az antiautoriter 
irodalom koncepcióját – a felnőttvilág 
leleplezését – követik, amit a gyermeki 
szókimondás, békaperspektíva alkal-
mazása, gyermeki logika működtetése 
tár az olvasó elé. Gombos Péter szerint 
a kötetek sajátossága, hogy az érzelmi 
állapotokat rögzítő lírai alkotások epi-
kus szállal gazdagodnak, és összefüggő 
fikciós teret képeznek, amelyek napló-
szerűen mutatják be a lírai én élettörté-
netének egy szakaszát. Kiss Ottó tehát 
túllép a svéd típusú gyermekversek te-
matikus koherenciáján, és összefüggő 
történetet bont ki a versekből, amiket 
az előre- és visszautalások hálózata te-
remt meg. (Gombos, 2013, 57) A vers-
történet fragmentumokból áll össze, 
mivel a lírai én életéből csupán egy-egy 
tablószerű mikrojelenet kerül kieme-

lésre, amelyek elhallgatásoktól terhel-
tek, és az elliptikus szerkesztésmódnak 
köszönhetően a befogadó következte-
téseire támaszkodnak. 

 A Csillagszedő Márió című kötet cí-
mek nélküli versfolyamot tartalmaz, 
melyben a lírai én – egy kislány – gon-
dolatait, érzéseit olvashatjuk. A kötet 
elején bemutatott harmóniát a szülők 
válása töri meg: a családi szétszakadás 
motívuma, annak személyiségre kive-
tülő hatása, az apa hiánya végigkíséri a 
verseket.

 
Szeretem, ha hull a hó.
Azt is szeretem, amikor
apa eljön hozzánk, de nem
szeretem, amikor elmegy.
Olyankor a szívemben
visszafelé hull a hó.

A válás-motívum mellett megjelen-
nek a kötetben a gyermeki filozofikus 
gondolatfutamok (pl. Az ember jóból 
és rosszból van…), végigkövethetjük 
a szomszéd kisfiúval szövődő barát-
ságot-szerelmet (pl. Tegnap Márió, az 
új szomszédunk…), ízelítőt kapunk a 
nagyapához való ragaszkodásból, majd 
olvashatunk a nagyapa haláláról, az 
elveszítés feldolgozásáról (pl. Apa, én 
tudok repülni!)

 Az Emese almája című kötet hason-
ló koncepció szerint rendeződik, azon-
ban megjelenik benne az alfabetikus 
– címek szerinti – szerkesztés, és ke-
vésbé látványos epikus szál tartja össze 
a verseket. A kötet sajátossága, hogy ol-
dalpárok szerint rendeződik el, vagyis 
az előre- és visszautalások többnyire az 
egymást követő oldalakra szűkülnek. 
Jellemző a poénos szerkesztésmód:

 
Üveghegy

 Meseország
 nagyon messze van,
 az Üveghegyen is túl.
 De szerencsére
 addig sosem kell elmenni,
 mert az Üveghegy
 teljesen átlátszó,
 ezért Meseország
 idelátszik.
 

A nagypapa távcsöve című kötet 
egyedisége az unoka-nagyszülő vi-
szony tárgyalásában található. Gombos 
Péter az elfogadás történetének nevezi 
a kötetet, mivel a verstörténetből az 
egymástól távol álló unoka és nagyszü-
lők közeledése és egymás megszereté-
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„Mit kellene tenni? Az iskolában úgy ta-
nítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, 
hanem gyönyörűség legyen a tanulónak (…) 
Nem a fogalmi, racionális oldaláról kell meg-
közelíteni… A közvetlen megérzése útját kell 
egyengetni”.             

     (Kodály Zoltán)

A fenti idézet Kodály Zoltán 1929-ben 
írott Gyermekkarok című dolgozatából való, 
amely – mint azt mindmáig tapasztalom – 
örökérvényű tanítás, éppen ezért „megköve-
telt” gyakorlattá kellene válnia. Hiszen, a már 
közölt írásom I. részében idézett Ádám Jenő 
„üzenete” – „A zenetanítás elemi szinttől a 
legmagasabb fokig: NEVELÉS. …a hangok 
közt LÉLEKRE LELNI AZ, AMI ÉRDE-
MES!” – is összecseng a kodályi tanítással. 
Tovább szőve a gondolatot, a „szakmának”, 
de mindenekelőtt az iskolapolitikának kelle-
ne tudatosítania, hogy a művészetekre és a 
művészetekkel való nevelés feladata és a cél-
ja: az ifjúságot az intelligencia olyan szintjére 
emelni, hogy megértse a kodályi „intelmet”: 
„Nem az erszény, a lélek üressége a nagyobb 
baj”, s ne csak megértse, de ez legyen érték-
rendjének alapja.

Most lapozzunk bele a „krónikába”, üssük 
fel azt az I. Csehszlovák Köztársaság idejé-
nél. Popély Gyula Magyar népiskolai oktatás 
Csehszlovákiában című munkájában írja: „Az 
impériumváltás utáni években az elemi isko-
lák vonatkozásában az 1821-22-es tanévből 
áll rendelkezésünkre részletes és megbízható 
statisztikai kimutatás”. Addig a nemzetiségi 
tanügyben a magyar állam oktatási rendszere 
és törvényei voltak érvényben. „Szlovákiá-
ban csak az 1922. július 13-án kelt és 1922. 
augusztus 21-én késszé lett 226/1922. sz. tc. 
mondta ki a nyolcéves általános tankötele-
zettséget, illetve a hatosztályos elemi iskolák 
nyolcévesekre való bővítésének elvét. (…) 
Maga az idézett törvény is ötévnyi türelmi 
időt engedélyezett erre, s úgy intézkedik, 
hogy a nyolcéves tankötelezettségnek legké-
sőbb az 1927/28-as tanév kezdetétől Szlová-
kia egész területén életbe kell lépnie.” Ezzel 
kapcsolatosan Csicsay Alajos Iskolatörténet 
(Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2002) c. 
könyve A nevelés – oktatás szervezése c. fe-
jezetében ezt írja: „Az iskolák általános ne-
velési célja kellett legyen a testileg, lelkileg 
egészséges állampolgár nevelése. (…) A leg-
fontosabb tantárgy a hit- és erkölcstan volt, 
(…) az esztétikai nevelést sem hanyagolták 
el, így például a rajz és az ének tanítását. A 
legtöbb falusi tanító szeretett szabad idejé-

ben rajzolni, festegetni, zenélni. Szinte kivétel 
nélkül mindnyájan tudtak valamilyen hang-
szeren játszani. Fő módszertani elvük volt a 
szemléltetve cselekvő oktatás, valamint a ta-
nulók kifejezőkészségének fejlesztése”.

Édesanyám (az 1926/27-es tanévben kez-
dett iskolába járni) polgári iskolai végbizo-
nyítványában is ott van a tantárgyak között 
az ének is. „A komáromi szt. Benedek-Rendi 
Kath. Főgimnázium Értesítője az 1920-21. 
iskolai évről (Közreadja Gidró Bonifác igaz-
gató) Tanulmányi állapot” című fejezetében 
olvasható: „Az iskolai év első felében még a 
magyar tanterv szerint tanítottunk, a cseh-
szlovák tanterv szerinti tanítás csak 1921. 
január 25-én kezdődött. Az előírt rendes tan-
tárgyakon kívül tanítottuk a német nyelvet. 
(…) továbbá a gyorsírást, szabadkézi rajzot 
és éneket.” A zenekarban 18 diák játszott. Az 
intézmény az 1930-1931 iskolai évről készült 
ÉRTESÍTŐJÉBEN az alábbi tünteti fel a köte-
lező tantárgyakat s azok óraszámát.

Obsitosként a zenei nevelésről (2. rész)
a zenei nevelés itthoni stációi

Stirber lajos

se bontakozik ki. Az óvodás 
kor végén járó kisfiú eleinte 
idegenkedve tekint az alig 
ismert, életkorban és világlá-
tásban távol álló nagyszülők-
re, azonban a közös játéknak 
köszönhetően megtalálják az 
egymáshoz vezető utat. Így 
válik az „én” és „ők” törté-
netéből a „mi” történetünk 
(Pompor, 2010). A kötet vé-
gére már arról olvashatunk, 
hogy a nagyszülők hazau-
tazása szomorúságot hagy 
maga után.

 
Kívül is ugyanúgy történik 
minden,
mint belül.
Tegnap például még szép volt 
az idő,
sütött a nap a szívemben,
de ma csak dörögtem és villá-
moltam,
aztán meg sírtam is,
igaz, csak kicsit,
mint a záporeső.
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Arról az időszakról, amikor (mint azt ele-
ink mondták) „újra magyarok lettünk”, már 
a lapban előbb közölt írásomban bőven volt 
szó. Csicsay Alajos Iskolatörténet című kiváló 
munkája, A magyarok helyzete az első Szlo-
vák Köztársaságban című fejezetében így ír: 
„Az első szlovák állam fennállása rövid ideig 
tartott. 1939-ben jött létre, s a második világ-
háború befejezéséig állt fenn.” A magyarok 
kulturális életét a pozsonyi Toldy Kör szer-
vezte. „1924-től újra működött az SZMKE 
(Szlovenszkói Magyar Kultúr-Egylet – a 
cikk szerzőjének megjegyzése), folytathatta 
ismeretterjesztő előadásait, irodalmi estjeit, 
és tovább tevékenykedett a Bartók Béla Dal-
egyesület és a Keresztény Munkás Dalegye-
sület, valamint az Egyházi Zenekar Nyitrán. 
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Azonban országos találkozókat, mint 
az előző esztendőkben, már nem szer-
vezhettek. Ezt a hiányt pótolták a gyer-
mek- és ifjúsági kórusok Schleicher 
László pozsonyi zenetanárnak köszön-
hetően, aki előbb a pozsonyi magyar 
gimnáziumban létrehozta a Kodály 
Zoltán nevét viselő száznegyven tagú 
gyermekkórust, majd száztagú vegyes 
kart alapított. Példáját követve a töb-
bi magyar iskolában is sorra alakultak 
meg a gyermekkórusok… 1942-ben 
már Országos Dalfesztiválon találkoz-
tak az éneklő gyerekek, természetesen 
felnőtt közönség előtt szerepeltek. Az 
1945. április 5-én kihirdetett kassai 
kormányprogram viszont már nyíltan 
kimondta az egész magyar és német 
kisebbség háborús bűnösségét, ennek 
következtében az állampolgárságuktól 
való megfosztásukat és iskoláik kivétel 
nélküli bezárását. Itt kell megjegyez-
nünk, hogy 1945 és 1948 között a ta-
nulni vágyó magyar fiataloknak töme-
gei hagyták el Szlovákiát és költöztek át 
Magyarországra, többen illegálisan, s 
végképp ott is maradtak.”

Annak reményében, hogy a t. olvasó 
nem veszi rossz néven, mondandómat 
a továbbiakban kissé személyesebbre 
fogom: a zenére s zenével való nevel-
tetésemből és zenepedagógusi tapasz-
talásaimból hozok fel néhány példát. 
1948-ban, amikor iskolaköteles lettem, 
szülővárosomban – Révkomáromban 
– még csak szlovák tannyelvű iskolák 
voltak. Magyar iskola – mekkora volt 
az örömünk! – akkorra nyílott, ami-
korra harmadikos lettem. Az 1. osz-
tályban – mivel nem értettük egymás 
szavát – együtt sírtunk a jólelkű fiatal 
szlovák tanító nénivel; hogy énekel-
tünk-e, arra már nem emlékszem. A 2. 
osztályban a – nadrágszíjjal is nevelő 
– tanító bácsitól tanult Kysuca, Kysuca 
c. dalra viszont (amelyből akkor any-
nyit „értettem”, hogy: kis utca, kis utca) 
mindmáig emlékszem. A magyar isko-
lában, a kedves Vík tanító nénivel (an-
nak ellenére, hogy tankönyveink sem 
voltak) sokat énekeltünk: népdalokat, 
úttörő és mozgalmi dalokat egyaránt. 
Vík tanító néni a lakásán (a Szent Anna 
kápolnához tartozó lakosztályon), a 
harmónium mellett készített fel ben-
nünket a „nagy ünnepélyekre”, a városi 
hangszórós szereplésekre. A gyerek 
számára az akkori – külsőségekkel teli 
– világ érdekes volt: az egyik napon a 
tanítást még imádkozással kezdtük, a 
rákövetkező naptól kezdve reggelente 
(éveken át) a Munka dalát kellett fúj-
nunk. De az igazi „nevelő” számára 

ez a korszak is sok lehetőséget kínált 
a zenére s zenével nevelés közvetlen 
megérzése útját „egyengetésére”; a sze-
replések alkalmával az éneklés–zenélés 
adta öröm, a sikerélmény átélésére. És 
megint Kodályt kell idéznem: „Van a 
gégétekben olyan hangszer, hogy szeb-
ben szól a világ minden hegedűjénél, 
csak legyen, aki megszólaltassa!... csak 
legyen, aki vezet!” És most, tessék csak 
nyugodtan mosolyogni, vagy akár han-
gosan nevetni, én továbbra is a kodályi 
tanításban hiszek, nem az interaktív 
tábla és más akármik varázserejében, 
szerintem: nevelni, az ifjúságra hatni, 
mindaddig, amíg lesz iskola, csakis a 
gyereket, ifjat szerető, azokat partner-
ként kezelő pedagógus személyiségek 
képesek. Nekik „ezek a mai gyerekek, 
fiatalok” is hajlandóak énekelni is, 
hangszert tanulni és közösen muzsi-
kálni is; lásd a Csengő Énekszó, a Ko-
dály Napok országos seregszemléken 
évtizedek óta rendszeresen „megmé-
rettetésre” bejelentkező gyermek-, ifjú-
sági és felnőtt kórusokat. Az írást be-
vezető Kodály-idézet így folytatódik: 
„Sokszor egyetlen élmény egész életre 
megnyitja a fiatal lelket a zenének, ezt 
megszerezni az iskola feladata.” 

Tizenéves lehettem, a gottwaldovi 
(zlíni) filharmonikusok adtak hang-
versenyt a komáromi Kultúrpalotában. 
Többek között A. Dvořák Új világból 
c. szimfóniáját játszották. Zeneisko-
lásként jelen voltunk a hangversenyen. 
A csodálatosan szép dallamok mellett, 
nekem, a hegedűstanoncnak a levegő-
ben úszó több 10 vonó látványa lett az 
egész életre szóló élmény, amely „lelke-
met megnyitotta a zenének”. Felejthe-
tetlen hegedűtanárom, Krizsán József 
pedig a szerdai zenekari próbákon 
vezetett-tanított bennünket úgy, hogy 
számunkra a zene, a hegedűjáték ta-
nulása „ne gyötrelem, hanem gyönyö-
rűség legyen”. Az alapiskola felső tago-
zata heti egy zenei óráin tanultakból 
egynéhány népdal ugyan visszaköszön 
még, azonban élmény annál kevesebb; 
a zenével való heti egyszeri találkozás 
nagyon kevés, jó tanár esetén érdeklő-
désfelkeltő, ismeretterjesztő lehet.

Amikorra gimnazista – 9., 10., 11. 
osztályos – lettem, addigra a tanügyün-
ket mindmáig uraló politika s a lélekölő 
technokrata szemlélet a középiskolából 
(az óvónő- és tanítóképzőket kivéve) 
száműzte a művészeteket, a zenei ne-
velés tantárgyat. Ezáltal a művészeteket 
legbefogadóbb korosztályt megfosztot-
ta attól a lelki gazdagodástól, amit csak a 
zeneművészet tud adni; megalapozta az 

értelmiség mindmáig tartó szakbarba-
rizmusát, a kultúra iránti érdektelensé-
gét, közömbösségét. Érettségi után – az 
1959-60-as tanévben, az akkor szovjet 
mintára nyílott – a jelenlegi Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem elődje, 
a Pedagógiai Főiskola (Pedagogický 
inštitút) egy ideig létező magyar ta-
gozatára nyertem felvételt. Az 1. és 2. 
tanévbeli „kísérletezések” után dőlt el: 
aki alsó tagozatos tanító akar lenni, a 
6. szemeszterben tesz államvizsgát, aki 
pedig az alapiskola felső tagozatán akar 
tanítani, annak 3 tantárgyat (szakot) 
kell választania, és a 4. évfolyamban 
államvizsgázik, fejezi be tanulmányait. 
Jómagam a (számomra jobb híján) kí-
nálatból az orosz nyelv–földrajz–zenei 
nevelés szakpárosítást választottam; 
1963-ban diplomáztam. Minden taná-
romra tisztelettel és jó szívvel emlék-
szem vissza, mert – az egyáltalán nem 
irigylésre méltó akkori körülmények 
között is – szeretettel, elkötelezett-
séggel vezettek bennünket: tanítottak 
szakmára, neveltek becsületességre, 
elhivatottságra. A hozzám legközelebb 
állók – Zsakay Erzsébet, szeretett Erzsi 
nénink, tisztelt Erdős Dezső és Kopasz 
Elemér tanár urak türelmét ma is csak 
csodálni tudom, hiszen olyan hallgatók 
is voltak közöttünk, akik (mert a szak-
párosítás okán rákényszerültek) akkor 
kezdtek ismerkedni a hangjegyekkel. 
Tanáraink mindezek ellenére vállalták 
a feladatot: úgy felkészíteni bennünket, 
hogy a magyar iskolákban is képzett 
pedagógusok kezében legyen a zenei 
nevelés is. Itt kell megjegyezni, iskolá-
inkból megnyitásuktól (1950) kezdve, 
hiányoztak (és ma is hiányoznak) a ze-
neszakos pedagógusok. Az iskolaveze-
tők ezt éveken át úgy hidalták át, hogy a 
(1959-60-as tanévig működő) pozsonyi 
pedagógiai gimnáziumból kikerült, ze-
neileg is jól képzett, énekelni tudó (hi-
szen csak jó zenei hallással rendelkező 
gyermeket vettek fel az intézménybe) és 
szerető tanítóra bízták a zenei nevelés 
tárgyat. Később az is jó megoldás volt, 
hogy az alapiskola alsó tagozatára ké-
szülő hallgatóknak a főiskola lehetővé 
tette valamelyik, ún. nevelési tantárgy 
– rajz, testnevelés, zenei nevelés stb. – 
felvételét. Egy idő után (mivel ez a for-
ma ésszerű volt) ezt is megszüntették. 
Iskoláinkban mára, sajnos, nem javult, 
inkább romlott a helyzet. Az arra hiva-
tottaknak (?) mielőbb lépniük kellene, 
első lépésként mielőbb egy országos 
felmérést kellene megejteniük.

(folytatjuk)
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Nem valószínű, hogy 1924-ben felve-
tődött volna nálunk a ma oly gyakran 
emlegetett környezetvédelem. Ha csak 
nagy merészen nem effélének tekintjük 
József Attila Kertész leszek című versét, 
amit annak az évnek a vége felé írt. Így 
kezdődik: „Kertész leszek, fát nevelek, / 
kelő nappal én is kelek, / Nem törődök 
semmi mással, / csak a beojtott virággal.” 
Az utolsó két sorát pedig vélhetnénk akár 
az emberiséget fenyegető próféciának is. 
„… ha már elpusztul a világ, / legyen a 
sírjára virág.” Csakhogy az idézett vers-
nek éppen a közepe tárja fel, tulajdon-
képpen miért íródott. „Minden beojtott 
virágom / kedvesem lesz virágáron, / 
ha csalán lesz, azt se bánom, / igaz lesz 
majd a virágom.” Belőle derül ki, hogy 
a költeménynek a témája a szerelem, és 
lám, milyen gyönyörű! Hátha még zene 
és énekhang is társul hozzá, Bródy János 
és Koncz Zsuzsa jóvoltából.

Megdöbbentő, hogy mennyire más 
lett, szinte már apokaliptikussá vált a 
világ a vers megírása óta eltelt kilencven 
esztendő alatt. Nem véletlen, hogy a mai 
ember ezt is kihallja belőle, és csak ámul 
azon, hogy a költői zsenialitás közel egy 
évszázad múltán is képes felizzani, telje-
sen más jellegű asszociációkat keltve.

Hogy miért ilyen nagy ívben próbálok 
eljutni a hétköznapi mondanivalómhoz? 
Nem is tudom. Talán azért, mert most a 
virágokról szándékozom írni, azokról a 
kedves növényekről, amelyek évezredek, 
vagy ki tudná megmondani, mióta, a 
szerelem, a szeretet és az emlékezés szim-
bólumai. Időnként persze, és csak pár 
pillanat erejéig, aztán gyorsan megfeled-
kezünk róluk. Letépjük, eldobáljuk, akár 
még rájuk is taposunk olykor.

Minden bizonnyal azért, hogy a lelki-
ismeretünket ne hagyjuk elbóbiskolni, az 
általam gyakran emlegetett MME tagjai 
(s most már más civil szervezetekéi is) 
igyekszenek egyre tágítani a látókörün-
ket. A madarak védelme mellett 2011-
ben hirdették meg először a vadvirágok 
éve programjukat is. Azon év virágának 
a boglárkafélék (Ranunculaceae) család-
jába tartozó, kékes vagy vöröses lila szir-
mú leánykökörcsint (Pulsatila grandis) 
választották. E fölöttébb ritka mész- és 
melegkedvelő (gyógy)növény, kisebb 
csoportokat alkotva, száraz, félszáraz 

gyepeken, cserjésekben, valamint bokor- 
és erdőtisztásokon él.

A 2012-es év vadvirága szintén a bog-
lárkafélék közé tartozó, sárga színű tava-
szi hérics (Adonis vernalis) volt. Mind-
kettő népi megnevezése kikerics vagy 
kikirics, de ez utóbbit mondják sárga 
mezeirózsának is. Állítólag jégkorszaki 
maradvány. Nagyon ritka, de termőhe-
lyein nagyobb csoportokat is alkothat, 
mint például a garamkövesdi dombok 
meredek lejtőin, közvetlenül a Szalka 
felé vezető országút felett, de találkoztam 
vele a muzslai szőlősök melletti erdei 
tisztásokon is. 

A 2013-as év vadvirága a nyári tőzi-
ke (Leucojum aestivum) lett. Ez a virág 
valamivel nagyobb növésű a tavaszi tő-
zikénél (Leucojum vernum), és később 
is virágzik. Igazán tapasztalt botanikus-
nak kell lennie annak, aki e két testvér-
fajt egymástól meg tudja különböztetni. 
Én csak a tavaszi tőzikét ismerem, azaz 
megismerkedtem vele már gyermekko-
romban, mely eléggé elterjedt virág (volt) 
mifelénk. A Duna menti fűzfákkal benőtt 
árnyas árterületen virított. Szülőfalum, 
Csiliznyárad közelében az ercséti dűlő 
töltésén belüli hullámteret népesítette 
be. Gyakran volt módom gyönyörködni 
benne, amikor az erdei réteket kaszáló 
édesapámnak hordtam ebédet. Olyan 
nagy hatást gyakorolt rám az a hófehér 
virágruhába öltözött ingovány, hogy ké-
sőbb, jóval később, amikor íróvá értem, 
Tőzike tündér címen mesét írtam róla a 
Kis Építő című gyermeklapnak, amely 
aztán a Tündérek titka c. könyvemben is 
megjelent.

A tavaszi tőzike őshonos vadvirág 
nálunk, viszont a nyári tőzike Dél- és 
Délkelet-Európából került a Dunántúl-
ra, valószínűleg betelepítés által. Nem 
értem, hogy a két fajt miért nem együtt 
„nevezték ki” az év vadvirágának, hiszen 
egyformán védettek, akárcsak a hóvirág 
(Galanthus nivalis), mellyel a gyakorlat-
lan szem össze is szokta téveszteni őket. 
Nem csoda, hiszen rokonfajok. Hogy 
miért jegyzem meg ezt, az alábbiakból 
majd kiderül.

A 2014-es év a szibériai nősziromé 
lett (Iris sibirica). Ez is egyszikű, de nem 
hagymás, hanem gyökértörzses növény. 
Akárcsak a tőzikék, a sárga virágú mo-

csári nőszirom (Iris pseudacorus) is a 
láprétek, időnként a folyók által elárasz-
tott területek virága. Az íriszeket tévesen 
nevezik vízililiomoknak is. Csakhogy 
a liliomfélék külön családot alkotnak, 
viszont mindannyian egy rendbe, a lili-
omfélékébe (Liliaceae) tartoznak. Kissé 
bonyolultnak tűnhet e rendszerezés, de 
rendszertan nélkül nemigen lehet(ne) 
eligazodni az élőlények között, így a nö-
vények világában sem. Viszont ha valaki, 
aki abban az olcsó, de humoros dalocs-
kába éli ki jókedvét, hogy „… a zimberi, 
zombori szépasszony, jóasszony, ladi, 
ladilom, sárga liliom”, tanácsolom, ne a 
sárga nősziromra gondoljon. Jóllehet, 
nem kizárt, hogy a ladilomnak is köze 
lehet ahhoz, hogy e kedves virág nevét 
mocsári nősziromra változtatták. Azért 
furcsállom, miként az előbbi esetben is, 
miért nem lett ő is a lila színű szibériai 
fajtársával együtt az év vadvirága, hiszen 
a mocsarak lecsapolásával az ő sorsa is 
megpecsételődött. Azonban úgy látszik, 
nemcsak engem izgatnak ilyen szokatlan 
kérdések, mert a 2015-ös év sztárjai a tol-
las vagy fehér szegfüvek (Dianthus) nem-
zetségfajai lettek, pontosabban a kései 
szegfű (Dianthus serotinus), a balti szeg-
fű (D. arenarius), az István király-szegfű 
(D. regius stephani), a Lumnitzer-szegfű 
(D. lumnitzeri) és a korai szegfű (D. 
praecox). Végre már nem egy virág, ha-
nem egyszerre több rokon faj is, bár igaz, 
csupán hajszálon múlott a győzelmük, 
mert a medvehagymát (Allium ursinum) 
úgyszintén jelölték e posztra. Csak pár 
ponttal maradt le a vetélytársaitól.

Megvallom őszintén, a mezőket, réte-
ket, laposokat járva sok vadvirágot meg-
ismertem már, de a szegfűkre – kivéve a 
kerti, nemesített változataikat (fajtákat) – 
nem figyeltem fel különösebben. Nem is 
csoda, mert ahol gyerek- és ifjúkoromat 
töltöttem, az a vizekben gazdag vidék 
nem volt a vadszegfűk hazája. Ugyan-
is ők a száraz, sziklás helyeket kedvelik.  
Viszont a Haraszty-féle Növénytanban 
majdnem mind megtalálható. Már több 
mint fél évszázada ez a főiskolai tan-
könyv az egyik legmegbízhatóbb útmuta-
tóm. Csak néhány éve, hogy mellé került 
az internet is, bár jól kiegészítik egymást, 
de néha megesik, hogy ez utóbbi, ha nem 
vigyáz az ember, tévútra terelhet.

Hol van a mezei virágok helye?

Csicsay alajos
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Katedra Útjelzők / Egészség

Ha már verssel vezettem fel a mon-
dandómat, hadd fejezzem be egy más-
féle műfajjal.

Amikor e sorokat írtam, szinte ön-
kéntelenül jutott eszembe a számomra 
kedves emlékű népies műdal, a Bokré-
tát kötöttem mezei virágból. Sok nóta- 
és operaénekes tűzte a műsorára, köz-
tük egykoron Simándy József is, akit e 
műfajban ugyancsak felemelő élmény 
hallgatni. A dal szövege azzal fejeződik 
be, hogy „mezei virágnak kunyhóban 
a helye”. Ma inkább azt mondjuk, hogy 
ott, ahol az élőhelye van. De sajnos ma 
már a magyar nóta is kihalófélben van. 
Ezt is védeni kellene tán, hasonlókép-
pen, mint valamikor a népzenét? 

Nagyon sok hazai és nemzetközi kutatás 
igazolta azt a tényt, hogy a helytelen táplál-
kozás növeli az ún. civilizációs betegségek 
kialakulásának lehetőségét. 

Kutatásunkban 19-22 év közötti egye-
temisták táplálkozási szokásait vizsgáltuk. 
A  felmérésben a  Nyitrai Konstantin Fi-
lozófus Egyetem Természettudományi és 
Közép-európai Tanulmányok Karának 400 
hallgatója vett részt. Azért fókuszáltunk 
erre a csoportra, hogy képet kapjunk ar-
ról, a fiatalok a függetlenedés, önállósodás 
folyamatában milyen új fogyasztási szoká-
sokat alakítanak ki. Érdekelt bennünket a 
hallgatók viszonya az élelmiszervásárláshoz 
és az egészséges életmódhoz is. Jelen cikk-
ben a gyümölcsök, zöldségek és a halfélék 
fogyasztásának eredményeit ismertetjük. 

Köztudott, hogy az emberi szervezet za-
vartalan működését előnyösen befolyásolja 
a vitaminok, nyomelemek és a másodlagos 
anyagok étrendbe építése. Ezek a bioaktív 
anyagok és vitaminok a gyümölcs- és zöld-
ségfélék mellett megtalálhatók a halakban 
is. A szakemberek ajánlása alapján hetente 
legalább kétszer kellene halételt fogyasz-
tani, mert a legtöbb halban nagy mennyi-
ségű omega 3 zsírsav található. Ez az ún. 
többszörösen telítetlen esszenciális zsírsav 
védi a szív- és keringési rendszert, és sze-
repet játszik a gyulladásos folyamatok ki-
alakulásának megelőzésében. A Magyar 
Dietetikusok Országos Szövetsége szerint 
heti 85 gramm hal fogyasztása 70%-kal is 
csökkentheti a szívinfarktus veszélyét. A 
legtöbb halfajta kevés koleszterint tartal-
maz, ám létfontosságú ásványi anyagokban 
bővelkedik: az A, D és B vitamin mellett a 
halhúsban jelentős mennyiségű jód, mag-
nézium, cink és vas található.   

Az 1. ábrából látható, hogy a megkérde-
zetteknek csaknem a fele fogyaszt rendsze-
resen – legalább egyszer hetente – halat, 
ám a hallgatóknak közel a fele csak ritkán, 
és 6,3% egyáltalán nem eszik halételt.  

A beszélgetésekből kiderült, hogy a halat 
egyrészt a szálkák, másrészt a jellegzetes 
„halszag” miatt nem fogyasztják a hall-
gatók. Szép számmal akadtak azonban a 
megkérdezettek között olyanok is, akik 
szinte nem is ismerik a halhúst, mert csalá-
di körben a szülők sosem fogyasztják.

Közhelynek számít, hogy a friss gyü-
mölcs- és zöldségfélék a vitaminok ter-
mészetes forrásai. Aktuális tanulmányok 
azonban kimutatták azt is, hogy egyes 
gyümölcs- és zöldségfélék fogyasztása ösz-
szefüggésbe hozható a rák, a 2-es típusú 
cukorbetegség és a keringési betegségek 
kialakulásának megelőzésével, valamint a 
csontozatra gyakorolt jótékony hatásával. 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

ajánlása alapján naponta öt alkalommal 
kellene változatosan gyümölcsöket és zöld-
ségféléket fogyasztani. Ez a mennyiség kb. 
400 grammnak felel meg. 

Baráth László és szerzőtársai (2014) az 
első éves óvópedagógus és biológia szakos 
hallgatók körében végzett felmérésükben 
megállapították, hogy friss gyümölcsöt 
a megkérdezettek 75%-a, friss zöldséget 
pedig a hallgatók 82%-a fogyaszt hetente 
legalább háromszor. Az eredményeket ösz-
szehasonlítva a saját mintánkkal megálla-
pítható, hogy a hallgatóknak több mint a 
fele fogyaszt rendszeresen – hetente leg-
alább egyszer – friss zöldséget (3. ábra) és 
gyümölcsöt (2. ábra). Örvendetes azon-
ban, hogy nem akadt olyan hallgató, aki 
sosem fogyasztja ezeket. 

A felmérés eredményei alapján úgy gon-
doljuk, hogy az egészséges életmódra ne-
velés kérdéseivel a fiatal felnőttek körében 
kiemelten foglalkozni kell.  Az egészséges 
táplálkozás és életvitel oktatását ezért be-
építettük a leendő óvópedagógusok és ta-
nítók új tanulmányi programjába, hiszen 
a szülők után ők kerülnek a legszorosabb 
kapcsolatba a felnövekvő generációval. 
Úgy véljük, nem mindegy, hogy a pedagó-
gusjelölt milyen követendő mintát nyújt, és 
képes lesz-e egészségtudatos magatartásra 
buzdítani a gyermekeket. Az egészséges 
életvitel oktatását ugyanakkor azért is pre-
feráljuk a tanulmányi programban, mert 
hazánkban 1995-től az egészségnevelés az 
alapiskolák alsó tagozatán a környezetis-
meret és a testnevelés tantárgy keretein be-
lül valósulhat meg a legnagyobb hatékony-
sággal (Kopecký a kol., 2012). 

A  problémakört tanulmányi szakunk-
ban az idei tanévtől az  egészségnevelés 
tantárgycsoport keretében oktatjuk. Azért 
tartjuk ezt fontosnak, mert az állami oktatá-
si program ajánlása alapján az egészségne-
velés témaköre szinte az összes tantárgyba 
integrálható.  Célunk az, hogy hallgatóink 
reálisan meg tudják ítélni táplálkozási szo-
kásaikat, hiszen így az életvitelük és életmi-
nőségük is javulhat. Megtanítjuk nekik azt 
is, hogy vásárlásánál figyeljék az egyes élel-
miszerek tápanyagtartalmát és összetéte-
lét, ezzel is tudatosítva a kiegyensúlyozott, 
egészséges étrend és életvitel alapelveit.     

irodAloM
 Baráth a kol. (2014). Prieskum stravovacích 

návykov študentov prvého ročníka biológie 
a predškolskej pedagogiky. In: Lehocká a kol.: 
Science for education – Education for science / 
Veda pre vzdelanie – Vzdelanie pre vedu / Tu-
domány az oktatásért – Oktatás a tudományért. 
Nitra: FSŠ UKF v Nitre, 63-69.
 Kopecký a kol. (2012). Úvod do výchovy ke 

zdravý a zdravému životnímu stylu. UPO v 
Olomuci. 

egyetemi hallgatók táplálkozási szokásai – I.
jurík Tünde – Viczay Ildikó

1. ábra. Halfélék fogyasztása

3. ábra. Zöldségfogyasztás

2. ábra. Gyümölcsfogyasztás
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A modellezés oktatási módszere 
már régóta többféle módon játszott 
szerepet a közoktatás szinte minden 
szintjén. A modellezés alkalmazá-
sa elsősorban a természettudományi 
tantárgyak csoportjában közkedvelt, 
hiszen a tanulókat körülvevő termé-
szeti jelenségek magyarázatát könnyíti 
meg: ábrázolással rögvest érthetővé 
válik az adott jelenség kialakulása 
vagy lejátszódása. 

A modell típusai
A modellek típusuktól, funkciójuk-

tól és alkalmazásuk céljától függően 
sokfélék lehetnek. Gilbert és Ireton 
(2003) a modelleket mentális, konk-
rét és absztrakt modellek csoportjába 
sorolta. A mentális modell egy olyan 
forma, mely segítségével megkönnyít-
hetjük a kommunikációt, és könnyen 
láthatóvá válik a beszédközpont feltér-
képezése. A konkrét modell a kézzel 
tapintható modellek csoportjába tarto-
zik, amely segítségével érthetővé válik 
a különböző, természetben lejátszódó 
jelenségek aprólékos leírása, mint pél-
dául a biológia órákon használt növé-
nyek részeit bemutató makett vagy a 
Föld-Hold-Nap kapcsolatát szemlél-
tető szerkezet. Az absztrakt model-
lek csoportjába pedig a különböző, 
általában a fizika témakörébe tartozó 
magyarázatok és elméletben átgondolt 
modell-alapú elképzelések tartoznak 
(Huszti – R. Markóczi, 2012). 

Nádasi (2006) Gilberttel és Ire-
tonnal szemben a modelleket a követ-
kező típusokba sorolta: 

A modellezés az oktatásban 
Huszti és R. Markóczi (2012) sze-

rint a modellezés a tanítási óra ke-
retén belül több feladatot is ellát. Az 
adott modell képezheti a tanítási óra 
alapját, fő módszertani eszközét, vagy 
a tanóra egy bizonyos szegmensének 
részeként funkcionálhat. 

Az alapiskolák alsó tagozatán a 
honismeret és a természetismeret 
órákon a legcélszerűbb a modellek 
alkalmazása. A Nappal, Földdel és 
Holddal kapcsolatban tanultak teljes 
körű megértéséhez nagyban hozzájá-
rul az a modell-szerkezet, mely bemu-
tatja az égitestek mozgását, s ezzel elő-
segítni a nappalok-éjszakák, valamint 
az évszakok váltakozásának bemuta-
tását és hatékony rögzítését a tanulók 
számára. Segítségünkre lehet az in-
teraktív tábla nyújtotta számítógépes 
animáció is. Ezek felhasználásval a 
diákok sokkal gyorsabban értik meg a 
tananyagot, s gyorsabban hozzák kap-
csolatba más résztananyagokkal. 

 Az alapiskolák felső tagozatán 
a  modellek felhasználása általában 
a  természettudományi tantárgyakon 
a leghatékonyabb. A legaktívabban a 
földrajz-, a fizika- és a biológiaórákon 
lehet őket alkalmazni, ahol a diákok 
a modellezésnek köszönhetően jobb 
eredményeket produkálnak, mint a 
frontális módszerekkel történő okta-
tás hatására.

 
Modellek segítségével történt tanórák 

A földrajzórák szinte minden 
részterületén használható valamilyen 

modell: legyen az a Világegyetemben 
uralkodó rendszer, a természetföldraj-
zi témakörbe tartozó vulkánosság, le-
mezmozgások és szerkezeti egységek, 
vagy az éghajlati adottságoknak meg-
felelő talajtani tulajdonságok szem-
léltetése. A tengerfenék vizsgálatánál 
bátran használhatunk számítógépes 
vagy szerkezeti modelleket, valamint 
a regionális földrajz témájába tartozó, 
országok turisztikai látványossága-
it bemutató modelleket is, melyeket 
akár a diákok is elkészíthetnek.  

A modellezés a természeti jelen-
ségek ábrázolására és a hatékonyabb 
megértésére alapoz, így a fizika tan-
tárgy keretén belül is aktívan kihasz-
nálható. Sajnos a mai pedagógia még 
nem alkalmazza rendszeresen a szó-
ban forgó módszert. Alkalmazásán 
azonban érdemes elgondolkodnunk, 
mivel segítségével az élet egyéb terü-
letein is jól hasznosítható, adekvát ké-
pességekre tesznek szert diákjaink.

FelHASzNálT irodAloM: 
 FArSANG A. 2005. Korszerű módsze-

rek a földrajzoktatásban. 1. kiadás. Szeged: 
Szegedi Tudományegyetem, 2005. 86 o. 
Mentor(h)áló Projekt -TÁMOP-4.1.2-
08/1/B-2009-0005
 GilBerT, S. – ireToN, S. 2003. 

Understanding Models in Earth and Space 
Science. VA: NSTA Press, Arlington
 HUSzTi, A. – r. MArKÓCzi, i. 2012. 

A modellezés pedagógiája a természettudo-
mányos oktatásban. In: Új Pedagógai Szem-
le 62 / 4-6 sz., 175-182 o. ISSN 1215-1807
 NádASi, A. 2006. Modellek a természet-

tudományos jelenségek és fogalmak szemlél-
tetéséhez. 
http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuI
d=125&action=article&id=715 (2016-01-
06)
 VArGA, T. 2014. Derűs estét kívánok – 

Ötletek természetföldrajzi témakör oktatásá-
hoz. In : Katedra – szlovákiai magyar peda-
gógusok és szülők lapja XXII/2, 34 p. ISSN 
1335-6445
 VArGA, T. 2015. Vulkánok In: Katedra – 

szlovákiai magyar pedagógusok és szülők 
lapja XXII/7, 19-20 p. ISSN 1335-6445

a modellezés mint oktatási módszer felhasználása az iskolában
Varga Tamás

A természettudományokban használt modellek típusai:
A modell típusa Alkalmazása
Domborzati modell földrajzi modellek, a földfelszín megjelenítései
Elektronikus szimulátor csillagvetítős planetárium
Elvi működési modell gázcsere-nyílás modell
Komplex modell szétszedhető, összerakható anatómiai model-

lek, torzók, virágmodellek
Makett, statikus modell rovarok összetett szeme
Működő modell lepkék, állatok modellje
Számítógépes modell 2D, 3D grafika, animáció, szabad nézetű, lépté-

kű realisztikus/ szimbolikus vizuális ábrázolás
Szimbolikus modell atom- és molekulamodellek, szerkezeti, struk-

turális és kötés-modellek, állkapocs-modell a 
fogakkal

Vizuális animációs modell jelenségek, dinamikus/ szimbolikus modellek 

Forrás: Nádasi (2006)
A Nap-Föld-Hold mozgását bemutató modell
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1. Számítsd ki: ( ) =−⋅⋅− 22 34539
2. Hány olyan pozitív egész szám van, 
amely megoldása az alábbi egyenlőt-
lenségnek?

4
72

1
4

3 −>+−− xxx

3.  Egy sportpálya tereprendezését 
144 munkás 15 nap alatt végzi el. 
Hány munkást kell felvenniük, ha azt 
szeretnék, hogy a munkával 12 nap 
alatt készüljenek el?
4. Ha Aladár mond egy számot, ak-
kor Balázs elárulja ennek a számnak 
az egyik osztóját. Hány százalék a 
valószínűsége annak, hogy ha Aladár 
a 2016-ot mondja, akkor Balázs vála-
sza a 2 lesz? Az eredményt kerekítsd 
1 tizedesjegyre!
5. Hányféle menüt állíthatunk ösz-
sze 6-féle levesből, 15-féle főételből 
és 3-féle desszertből, ha a menünek 
mindhárom ételfajtából egyet kell 
tartalmaznia?
6. A téglalap egyik oldala 56 cm, át-
lója 65 cm. Hány cm2 a téglalap terü-
lete?
7. Egy dobozban 45 zöld kocka van. 
Hány piros kockát kell a dobozba 
tenni, hogy a dobozban levő kockák 

8
5 -a zöld legyen?

8. Bontsd fel a 648-at két szám össze-
gére úgy, hogy az egyik összeadandó 
8-szor akkora legyen, mint a másik!
9.  Végezd el az alábbi műveleteket! 
Mi a legnagyobb eredmény?
9 + 5 · 4 – 1 =
(9 + 5) · 4 – 1 =
9 + 5 · (4 – 1) =
(9 + 5) · (4 – 1) =
10.  Egy háromszög oldalainak ará-
nya: a  :  b  :  c  = 3  :  5  :  6. Legfeljebb 
hány cm lehet az a oldal hossza, ha 
a háromszög cm-ben kifejezett kerü-
letének mérőszáma egy háromjegyű 
szám?
11. A 0,5 – 2,4 · (3,1 – 2 · 0,6) kifejezés 
értéke:
A) –4,06 B) –3,61 
C) –1,084 d) –1,254
12. Egy bizonyos évben március 1-je 
péntekre esett. Milyen napra esett 
ugyanebben az évben április 1-je? 
(Március mindig 31 napos.)
A) vasárnapra B)hétfőre
C) keddre d) szerdára

13.  Az egyenlő szárú háromszög 
alapján fekvő szöge 41°-os. Mekkora 
a szárszög (a főcsúcsnál fekvő szög)?
A) 41°-os B )   8 2 ° - o s  
C) 98°-os d) 139°-os
14.  Egy osztály tanulóinak harma-
da gyalog, egyhatoda autóbusszal, 
negyede kerékpárral jár iskolába, a 
többi 6 tanulót pedig szülei viszik 
autóval iskolába. Mennyi az osztály 
létszáma?
A) 12  B) 18 
C) 20  d) 24
15.  Hány átlója van egy szabályos 
nyolcszögnek?
A) 16  B) 20 
C) 24  d) 28
16. Ádám azt a feladatot kapta, hogy 
március 1-jéig oldja meg a könyvben 
levő feladatok 2/3-át, de ő csupán a 
feladatok 3/5-ét oldotta meg. Hány 
%-ra teljesítette a feladatát?
A) 60  B) 80 
C) 90  d) 92
17.  Egy labdarúgó-mérkőzés 15:40-
kor kezdődött. Az első félidő 47 
percig, a második félidő 51 percig, a 
félidők közti szünet pedig 20 percig 

Felkészítő feladatok a matematikai tesztelésre – VII. rész
Horváth géza

Rovatunkban ezúttal egy komplett „próbatesztet” közlünk. Ha erre csupán a tanóra 45 perce vehető igénybe, javasol-
juk, hogy a pedagógus válasszon ki az alábbiakból 15 feladatot.

tartott. Mikor fújta le a játékvezető a 
mérkőzést?
A) 17:38-kor B) 17:48-kor
C) 17:50-kor d) 17:58-kor
18. Egy kocka élét a 3-szorosára nö-
veljük. Hányszorosára nő a kocka 
térfogata?
A) 3-szorosára B) 9-szeresére 
C) 27-szeresére d) 54-szeresére
19.  Bergengóciában az autók rend-
száma három különböző számjegy-
ből és két különböző betűből áll. A 
két betű mindig a három számjegyet 
követi. Hányféle bergengóc rendszám 
állítható elő az 1, 2, 3, 4 számjegyek-
ből és az A, B, C betűkből?
A) 24 B) 72 
C) 144 d) 5040
20.  Aladár, Bence és Csaba havi bére 
összesen 2480 €. Bence 20%-kal többet, 
Csaba pedig 5%-kal kevesebbet keres, 
mint Aladár. Hány € Aladár havi bére?
A) 760 € B) 800 € 
C) kb. 823 € d) 920 €

Az eredmények gyors összefoglalá-
sához használhatjuk az alábbi ered-
ménylapot:
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A bábjáték sokoldalúan fejleszti a 
gyermek személyiségét, ezért kiemel-
ten javasolt az óvodai nevelésben. Po-
zitív hatása miatt javasolt az óvodai 
nevelésben gyakran alkalmazni. A 
gyermek számára elsősorban játékot, 
örömet jelent, azonban a bábozás bő-
víti az ismereteit és szókincsét, segít-
séget nyújt a kapcsolatteremtésben, 
hat az érzelmi világára, nagy hatással 
bír a beszéd kialakulására, beszédfe-
gyelemre szoktatja, képessé teszi az 
együttműködésre, fejleszti a figyel-
mét, emlékezetét, problémamegoldó 
képességét. A bábok elkészítése ja-
vítja a gyermekek finommotorikáját, 
esztétikai érzékét, formaérzéket.

A bábjáték megfelel a gyermek vi-
zuális beállítottságának, lelkének, 
gondolkodásmódjának, és mozgásos 
élményt biztosít számára. A báb meg-
elevenedése varázslatos hangulatot 
teremt, ami akkor is érvényes, ha azt 
ő maga készítette. A báb a gyermek 
számára élőlény, ugyanolyan tulaj-
donságokkal rendelkezik, mint maga 
a gyermek, saját hangján beszél.  A 
jó bábdarabok segítik az érzelmek 
kivetítését, lehetőséget kínálnak az 
elfojtások, vágyak, indulatok kiélésé-
re. Mintákat is kínálnak az erkölcsi és 
társadalmi normák elsajátítására, a jó 
és rossz megítélésére. A gyermek báb-

játéka visszajelzés a pedagógusnak is, 
hiszen segít megítélni a gyermek moz-
gásfejlettségét, megfigyelő képességét, 
figyelemtartósságát, beszédfejlettsé-
gét, személyiségét, gondolkodását. 

A pedagógusnak ismernie kell a 
bábjáték gyakorlatát, törvénysze-
rűségeit, hogy a megfelelő hatást és 
célt érje el vele. A pedagógus minta a 
gyermek számára, ezért fontos, hogy 
a pedagógus előadása is mintaértékű 
legyen. A jó bábelőadás megköveteli, 
hogy a bábbal játszani is tudjunk. A 
bábot az tudja igazán élővé varázsol-
ni, aki ismeri a mozdulatok nyelvét. 

A bábok mozgatásánál figyelni kell 
a helyes tartásra és magasságra. A 
bábu mindig arra szegezi tekintetét, 
akivel éppen beszél vagy amit éppen 
figyel. A kesztyűsbáb sok mozgásra 
képes. Tartása közben a kézfej csuk-
lónál kissé megtörik előre, az alkar 
pedig merőleges. A fej elfordításánál 
a mozdulat folyamatos, és a törzs 
mozdulatlan. A báb leültetésekor a 
mozdulat két fázisban történik. Az 
első fázisban a kéz csuklóban ki van 
nyújtva, majd előre hajlik. A máso-
dik fázisban a kezünket hátra és lefelé 
kell húzni. Ha a bábut a paravánra 
szeretnénk fektetni, először leültet-
jük, majd a hátára fektetjük úgy, hogy 
a fej érkezzen utoljára. Járás közben 
ügyelni kell arra, hogy a bábu a saját 
lépésünk ritmusát vegye át, és min-
dig az orra irányába haladjon. Menet 
közben a bábut könnyedén megemel-
kedik és süllyed, miközben teste eny-
hén jobbra és balra fordul. A mozgás 
és ritmus felgyorsításával jelezhetjük 
a bábu futását.

Mozgatással érzelmi állapotot is ki 
tudunk fejezni. A meglepődés úgy 
közvetíthető, hogy a bábu egyik ke-
zével megtámasztja, és egyik oldalról 
a másikra fordítja a fejét. Ha a fejét a 
tenyerébe hajtja, szégyenkezik, vagy 
hanggal kísérve sírást jelez. Nevetés-
nél széttárja a karjait, és hátrafelé ha-
jol, a kacagás ritmusára mozog.

A tartóvázas, botos, pálcás bábok 
egész teste, feje boton van, ezt a botot 
mozgatva keltjük életre a bábot. A lágy 
anyagból készült bábu mozgása fino-
mabb lesz. Használhatunk egy vagy 
két segédpálcát a kezek mozgatásához. 
A tartásnál ügyelni kell arra, hogy a 
báb ne dőljön előre, mozgásuk mindig 
határozott, ritmusos legyen. Ezt a tí-

pusú bábot főleg zenés, énekes, táncos 
játékok eljátszásához alkalmazzuk.

A marionett bábok mozgatható-
ságának legfőbb tényezője a gravitá-
ció. A marionett báb zsinórokra van 
felfüggesztve, ezek segítségével mo-
zog. Minél egyszerűbb szerkezeteket 
használunk, azaz minél kevesebb a 
zsinórok száma, annál darabosabbak 
a mozdulatok.  A felülről mozgatás-
nak van más módja is, a bábokat a 
fejbe és a törzsbe vezetett pálcával is 
mozgathatjuk. Ezzel a megoldással 
gyors mozdulatokat végezhetünk, a 
gyerekek is könnyen mozgatni tud-
ják a bábot. A felülről mozgatható 
báb előnye, hogy a bábos itt tudja a 
legkönnyebben bejátszani a teret – 
mivel nem közvetlenül a kézen van a 
báb, nagyobb a rálátása a játéktérre.

A hátulról mozgatható bábok moz-
gatásának technikája a benyúláson 
vagy azok megfogásán alapszik. Itt a 
figurák mögött helyezkedünk el. Ide 
tartozik a tárgyjáték, a kézjáték és az 
asztali játék különféle babákkal, tár-
gyakkal.

A tárgyjáték esetében élettelen dol-
gok „megelevenedéséről” van szó, 
amelyek bár hétköznapi használati 
tárgyak, mégis kisebb átalakítással 
vagy akár anélkül, a játék, a mozgatás 
révén válhatnak egy történet szerep-
lőivé. A tárgyak szinte változás nélkül 
alkalmasak a bábjátékra. Ide sorolhat-
juk még azokat a kis síkfigurákat is, 
amelyek akár egy darab kartonpapír-
ból is elkészíthetők. Egyszerűségük-
ből adódóan kiválóan alkalmasak az 
óvodai oktatásban való felhasználásra. 

A báb az óvodában nagy segítséget 
jelent az új gyerekek beszoktatásánál, 
az érdeklődés felkeltésénél, szinte 
minden nevelési területen alkalmaz-
ható különböző céllal. Segítségével 
dalokat, mondókákat, verseket, me-
séket adhatunk elő, taníthatunk meg.

Az „árok szélén” című dal előadása 
fakanál bábbal

Készítünk egy egyszerű paravánt, 
egy fiú és egy lány bábot és egy bú-
zaszálat. A bábokat lassú mozdulattal 
a  dal szövegének megfelelően emel-
jük színre. A dal befejezése után tán-
col a fiú és lány báb a „Járjunk táncot” 
vagy a  „Fóris Rózsi bő szoknyája” 
című dalra. Az előadást színesebbé 
tehetjük, ha hangszert használunk.

Bábjáték az óvodában
Pázmány annamária
Ignaták mónika
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Mondókák előadása bábbal
Nyúlhívogató: Asztalra rögzítjük 

a  fű-díszletet. Az óvónő elmondja 
a  gyerekeknek, hogy ebben a  fűben 
elbújt egy nyúl, figyeljenek, mert 
megpróbáljuk a nyulat előhívni.
Óvónő:  
„Fű, fű, fű, szép zöld fű, 
Gyere ki, te, Nagyfülű! 
Nyuszi fülét hegyezi,
Nagy bajuszát pederi.
Répát eszik, ropp, ropp, ropp,
Nagyot ugrik, hopp, hopp, hopp!”

A  mondóka elhangzása után az 
óvónő lassan felemeli a bábot, olyan 
magasra, hogy a nyúl füle a fűből ki-
látsszon, majd hirtelen visszarántja. 
A  jelenetet kétszer megismétli. Ez-
után a  gyerekekkel közösen próbál-
juk előhívni a nyulat.
Óvónő:  
„Úgy látom, fél a nyuszika, nem jön ki…
Nyuszi, nyuszi, nyulacskám,
Ne félj tőlem, nincs puskám.
Van ám nékem egyebem,
Zöld káposztalevelem.”

Ekkor káposztalevelet mutat a nyu-
szi felé. Két ismétlés után a  nyuszi 
előjön, körülnéz, és megfelelő hatás-
szünet után megszólal.
Nyúl: „Azért bújtam el, mert féltem 
tőletek, de már tudom, hogy itt senki 
sem bánt.”

Az óvónő kihív egy-egy gyereket 
megsimogatni a  nyulat. A  nyuszi 
játszik a  gyerekekkel: Kerekecske, 
dombocska, itt szalad a  nyulacska. 
Itt a nyoma, itt a nyoma, itt meg van 
a csiklandója…
Nyúl: „Máskor is eljövök játszani, de 
most megyek, mert én még kisnyúl 
vagyok.” 
elköszön: 
„Kerekecske, gombocska,
Hova fut a nyulacska?
Ide futott, itt megállt.
Egy karikát itt csinált.
Erre futott, erre be, 
A kisbaba kezébe.” 

A  dalokhoz, versekhez, mesék-
hez készítsük a gyerekekkel közösen 
a  bábokat és a  díszleteket, mindig 
nagyobb élmény, ha a gyermek által 
készített báb elevenedik meg.

Felhasznált irodalom:
 Domány Mária: A bábjáték varázsa. Thur-

zó Lajos Közművelődési Központ, Zenta, 
2001.
http://www.bolyai-debrecen.sulinet.hu/Do- 

kumentumok/Alapdokumentumok/Helyi-
tanterv_Muveszet/2003/10Babmozgatas.
pdf
 http://adattar.vmmi.org/fejezetek/120/04_a

_bab_es_a_gyermek.pdf

 Pályázó: 
Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ógyalla, Mgr. Cabaň Erika 

Iskolánkon több különböző iskolai rendezvénnyel színesítettük a 
márciusi hónapot a könyv szeretetének és az olvasás fontosságának je-
gyében.

Az egész hónapot átfogó rendezvényünk a „könyvjelzőt a könyvtá-
rért”, melyen a gyerekek, szülők, tanítók által készített könyvjelzőket 
önkéntes hozzájárulás formájában árultuk. Az így összegyűjtött összeg-
ből az iskola könyvtára 26 új könyvvel gazdagodott. A gyerekek nagy 
élvezettel kölcsönzik és olvassák az új könyveket.

A szülőket is bevonva tartottunk egy „Esti mese” elnevezésű rendez-
vényt, melyen az iskolánk tanulói – Bašternák Anna, Fekeč Angelika, 
Elek Kinga, Bašternák Attila, Szádovszky Bence – szavaltak, valamint 
Peredy Abigél énekkel színesítette a műsort. Ezt követően a szülők fel-
olvastak egy-egy esti mesét a gyerekeknek, melyet nagy élvezettel hall-
gattak, sőt, volt, aki el is szundikált.

A 6-9. évfolyam tanulói az „Ógyalla csillagai” elnevezésű vetélkedőn 
mérték össze tudásukat az Egri csillagokból és könyvtárismeretből. A 
kérdőívet Jakab Erika magyar szakos tanító néni és Cabaň Erika alsó 
tagozatos és könyvtáros tanító néni állította össze. Ezen a versenyen a 
9. osztályosok bizonyultak a legügyesebbnek, de nem sokkal lemaradva 
követték őket a 7., 8. és 6. osztály tanulói is.

A 3-5. évfolyam tanulói a „Meseládikó” – mesevetélkedő 3. forduló-
ján vetélkedtek, ezen a fordulón újabb 4 meséből versenyeztek. Ezúttal 
a legjobbnak a 3. A osztály tanulói bizonyultak, majd őket követték az 
5. osztály tanulói és a 4. A osztályosok. Ezek a csapatok képviselték is-
kolánkat a döntőn, melyen már más iskolák is részt vettek.  

mesenap 
a könyv hónapjában
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„Nem szükséges, hogy én írjak ver-
set, de úgy látszik, szükséges, hogy 
vers irassék, különben meggörbülne 
a világ gyémánttengelye.“ – írta József 
Attila, aki nem tudhatta, hogy szüle-
tésének napja egykoron a  költészet 
napjává, s egyben a magyar irodalom 
ünnepévé válik majd. A magyar költé-
szet napját először 1964-ben ünnepel-
ték meg. S azóta ebből az alkalomból 
minden évben irodalmi előadóestek-
kel, könyvbemutatókkal, költőtalálko-
zókkal és -versenyekkel tisztelegnek a 
magyar líra előtt.  A rendezvényeken 
klasszikus és kortárs költők versei 
egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok 
vagy éppen ma is élő szerzők tolmá-
csolják a költeményeket. 

Teleki Pál óta tudjuk, hogy „a ne-
velés elsősorban példa”. Ebből kiin-
dulva próbáltuk mi is megközelíteni 
a költészet napját. Jó példával. Arra 
gondoltunk, mi, tanárok, osszuk meg 
diákjainkkal kedvenc verseinket olyan 
módon, hogy ezzel az ő érdeklődésü-
ket is kellőképpen felcsigázzuk. Ehhez 
olyan felületeket kerestünk, amelyek-
be a gyerekek akarva-akaratlanul is 
belebotlanak. Erre a tornaterem felújí-
tásakor használt hulladékanyagok – a 
gumiszőnyeg szállítására használt ha-
talmas papírhengerek tűntek a legal-
kalmasabbnak. A hengereket a folyo-
són állítottuk fel szabálytalanul, majd 
tégla mintájúra festettük, és ezekre, 
mintegy hirdetőoszlopokra ragaszt-
hatta ki a kedvenc versét minden is-
kolai alkalmazott. 

 A gyerekek szemszögéből így festett 
a dolog: április 11-e előtt egy héttel – 
senki sem tudta, miért – feltűntek a 
folyosón valamilyen nagy, téglamin-
tás oszlopok, majd az egyiken meg-
jelent egy-egy vers. A figyelmesebb 
gyerekek az órák közti szünetekben 
el-elolvasgatták ezeket. Pár nap múlva 
egyre több és több vers jelent meg az 
oszlopokon, némelyiket pedig aláírás-
sal is ellátták, így a diákok meg tudták 
fejteni, melyik tanító néninek, tanító 
bácsinak vagy éppen takarító néninek 
a kedvenc versével van dolguk.

 A verseket néhol költők portréi 
egészítették ki, így az olvasók egy lé-

péssel közelebb érezhették magukat 
a költőkhöz. Ady Endre, József Attila, 
Petőfi Sándor tankönyvekből ismert 
portréin kívül a nézelődők megtalál-
hatták Kányádi Sándor, Tóth Kriszti-
na, Varró Dániel, Sík Sándor és sok 
más költő fotóit is.

 Nem kellett sokat várni arra, hogy 
feltűnjön néhány olyan vers is, melyet 
már nem tanár, hanem valamelyik 
diákunk látott el aláírással, és ragasz-
tott fel az oszlopra. Ekkor éreztük 
úgy, hogy a rendezvény elérte célját.

 Külön öröm számukra, hogy a ta-
nulók kiragasztották egykori diáktár-
suk, Turák Krisztián versét is. 

„A  vers néma. Adj neki hangot. 
A vers a könyvben halott. Keltsd életre. 

Mi a szavalás? A vers föltámasztása 
papírsírjából. Ez a kor néma. Hangta-
lanul olvas, hangtalanul ír.“ (Koszto-
lányi Dezső)

 Magát a költészet napját megzenésí-
tett versek éneklésével próbáltuk em-
lékezetessé tenni, ilyen módon „élet-
re kelteni, hangot adni“ a verseknek. 
Mivel a  tantestületben többünknek 
van zenei múltja, ez nem volt nehéz 
feladat. Előbb az alsó, majd a felső ta-
gozat tanulóinak mondtunk el néhány 
személyes gondolatot a  versekkel, 
költőkkel és a verseket éneklő zeneka-
rokkal kapcsolatban, majd kezdődött 
a  koncert. Felcsendültek a Kor-zár, 
a Kicsi Hang és a Vándor együttesek 
által megzenésített vesrek, de szóltak 
Sebő Ferenctől és Koncz Zsuzsától 
ismert költemények is, melyek fülbe-
mászó dallamaikkal könnyen lopják 
be magukat a gyerekek szívébe.

 Az  egyes dalok közt teret kaptak 
tehetséges tanulóink is, akik szavala-
taikkal tették teljessé az előadást. 

 Reméljük, hogy idén elindult vala-
mi, amit jövőre csak fokozni tudunk. 
Hiszen mindenképp megéri. Mert jó 
volt látni az érdeklődő, csillogó szem-
mel verset olvasó gyermekeket, jó volt 
látni a lázasan kedvenc versüket kere-
ső tanítókat, és jó volt látni és hallani 
a verset hallgató és éneklő pedagógu-
sokat és diákokat. 

 Pályázó: 
Majthényi Adolf Alapiskola, Udvard
Borka Dávid

a költészet napja
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 Hol volt, hol nem volt, Dunaszer-
dahely szívében létezik egy iskola, 
amelyet mindenki csak Kodály Zol-
tán Alapiskolának nevez. Az alapis-
kola falai közt a  2014/2015-ös tan-
évben csodálatos dolgok történtek, 
hiszen április 14-én N. Tóth Anikó 
Az eszemet tudom című könyvének 
köszönhetően mesebeli világot vará-
zsolt a 2. A osztályba, amelynek ti-
zenhat gyermek lehetett részese.

 Sok író-olvasó találkozó hátránya 
(és ez nemcsak az iskolai rendezvé-
nyekre, hanem általánosságban az 
író-olvasó találkozókra értendő), 
hogy a jelenlevők sokszor nem is 
ismerik a meghívott író vagy költő 
munkásságát, műveit, amelyek az 
együtt töltött egy-másfél óra vázát 
alkotják. Sokkal élvezetesebb egy író-
olvasó találkozón úgy jelen lenni, ha 
ismerjük az adott alkotást, esetleg 
meg tudjuk osztani saját interpretáci-
ónkat a többi jelenlevővel. 

A 2. A osztály diákjairól tudni 
kell, hogy nagyon szeretnek olvas-
ni, és számos könyvet már maguk 
mögött tudnak, ezért az egyik szülői 
értekezleten felmerült a szülők és a 
tanító nénik felől az igény egy író-
olvasó találkozó megszervezésére. 
Ami ezt az iskolai rendezvényt illeti, 
a találkozást N. Tóth Anikóval ko-
moly felkészülés előzte meg. Mivel 
olyan gyerekekről van szó, akik falják 
a könyveket, nagyon örültek, hogy 
egy újabb világ nyílik meg a szeme-
ik előtt. Természetesen minden szülő 
lehetővé tette, hogy a kisdiákoknak 
saját könyvük lehessen, amely meg-
könnyítette a felkészülést. A felkészü-
lés különlegessége az volt, hogy nem-
csak egy bizonyos tanítási óra keretén 
belül, hanem délelőtt és délután, va-
lamint három különböző tanító néni 

segítségével interpretálták a gyerekek 
N. Tóth Anikó könyvét. 

Az eszemet tudom című alkotásról 
tudni kell, hogy lazán összefüggő tör-
ténetek alkotják a könyv vázát, me-
lyeknek segítségével bepillanthatunk 
egy átlagos kislány hétköznapjaiba, 
családi életébe, örömébe és bánatába 
egyaránt. Miért megfelelő olvasmány 
ez az alkotás a mai gyermekek számá-
ra? Olyan események, „problémák” 
jelennek meg a könyvben, amelyek-
kel a mai gyerekek is találkozhatnak 
(például a mindennapi találkozás 
anyuval és a hajkefével stb.), ezál-
tal jobban át tudják magukat adni a 
könyvnek. A 2. A osztály diákjai 
megismerték az összes történetet, és 
nemcsak elolvasták, hanem a tanító 
néniknek köszönhetően meg is be-
szélték az olvasottakat. A gyermekek 
minden egyes történetről elmond-
hatták véleményüket, saját tapaszta-
latukat. A felkészülés különlegessége 
volt, hogy az iskolában működő rajz 
szakkör keretén belül a diákok egy-
egy, a számukra legkedvesebb törté-
netet papíron elevenítették meg. 

A tartalmas felkészülés után elér-
kezett az író-olvasó találkozó napja. 
A gyermekek, kezükben a könyvet és 
az alkotásaikat szorongatva, kíváncsi-
an várták az író néni megérkezését. 
Miután N. Tóth Anikó betoppant az 
osztályterembe, azonnal megtalálta a 
közös hangot a gyerekekkel. Az író-
olvasó találkozó elején az iskola igaz-
gatója köszöntötte a vendéget, majd a 
gyerekek egy közös énekes produk-
cióval lepték meg N. Tóth Anikót, 
valamint az osztály egyik tehetséges 
tanulója, Csehy Flóra olvasta fel saját 
költeményeit, mely megadta az író-
olvasó találkozó kellemes hangulatát. 
A találkozó különlegessége abban is 

rejlett, hogy az osztály nem a meg-
szokott formájában volt elrendezve, 
hanem a gyerekek egy szőnyegen, 
körben ülve beszélgettek az író néni-
vel. A hagyományos („felnőttes”) író-
olvasó találkozók jellemzője, hogy 
az írónak vagy költőnek van egy be-
szélgetőtársa, aki moderálja az egész 
beszélgetést. Ebben az esetben N. 
Tóth Anikó töltötte be mindkét sze-
repet, valamint a gyermekek is aktív 
szereplőként vettek részt. Az írónő 
játékosan és közvetlen hangon be-
szélgetett a gyerekekkel, hagyta, hogy 
kifejtsék saját véleményüket. Egy-egy 
történet értelmezéséhez különböző 
játékokat és feladatokat jelenítettek 
meg. Miután a kisdiákok elmondták 
véleményeiket, saját tapasztalataikat 
a történetekről, kérdezhettek N. Tóth 
Anikótól, aki szívesen válaszolt min-
den feltett kérdésre. Miután a kérdé-
sek elfogytak, és a bő másfél órás ta-
lálkozó a végéhez közeledett, az írónő 
minden gyerek könyvén otthagyta a 
kézjegyét. 

 Miért számít egy író-olvasó talál-
kozó kreatív iskolai rendezvénynek? 
A mai világban, ahol a gyerekek 
többsége a számítógép és az internet 
világában éli napjaik döntő részét, 
példaértékű lehet egy olyan osztály, 
ahol a diákok szeretnek olvasni, falják 
a könyveket. Sokan mondják, hogy 
az olvasás és a könyvek kimennek a 
divatból, viszont a felelősség legfő-
képp a szülők és tanítók vállán van, 
hiszen az ő dolguk megszerettetni a 
következő generációval az olvasást, a 
könyveket, melyeknek köszönhetően 
nemcsak a számítógép, hanem egy 
sokkal érdekesebb világ, a könyvek 
világa is helyet kaphat az életükben, 
melyet egy író-olvasó találkozó még 
színesebbé tehet. 

 Pályázó: 
Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely, Zöld Ágnes

Író-olvasó találkozó 
N. Tóth anikóval
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Decemberben zajlott le iskolánk-
ban a DSD II, a német nyelvi diploma 
megszerzését célzó C1-es szintű nyelv-
vizsga, amelynek sikeres letétele után 
német és osztrák egyetemeken, főisko-
lákon lehet továbbtanulni, illetve a ma-
gyarországi felvételi eljárásban ez plusz 
pontokat jelent. 

Az írásbeli vizsga négy részből áll: 
írásbeli kommunikáció, olvasott szöveg 
értése, hallott szöveg értése és szóbe-
li kommunikáció. Minden vizsgarész 
25%-ot ér, és a négy rész együtt teszi ki 
a 100%-ot. A vizsga akkor sikeres, ha a 
jelölt mindegyik vizsgarésznél a meg-
szerezhető pontszám legalább 60%-át 
teljesítette. Az egyes részek között azon-
ban nem lehetséges a kompenzáció.

I. Ölveczly Judit, Szabó Kinga, Végh Vik-
tória, Elek Máté, Fazekas Bianka, Hunčík 
Rebeke, Uzsák Eszter (DSD-sek)

II. Fábián Rita, Kovarčík Sára, Kovarčík Be-
áta, Elek Fanni Mária, Bartalos Angelika, a 
kerületi német nyelvi olimpia résztvevői

2016. január 18-án Bősön, a  Városi 
Művelődési Központ előtti téren helyezték 
el iskolánknak, a  Dunaszerdahelyen 
működő Építészeti Szakközépiskola 
három ács tanulójának – Derzsi Tamás-
nak, Mészáros Leventének és Gerezdes 
Gergelynek (iskolánk volt tanulójának) 
– a műveit. A figurákat és a hangszereket 
Pecsuk Attila magánvállalkozó irányítá-
sa alatt készítették, aki intézményünkkel 
hosszútávon, szorosan együttműködve 
vezeti az ácsok szakképzését. A diákok 
alkotásai farsangköszöntő céllal, a hagyo-
mányőrzés szellemében születtek. A figu-
rákat farönkből faragták ki, a hangszereket 
részben farönkből, részben pedig külön-
böző vastagságú faanyagokból vágták ki, 
szegelték és ragasztották.

Ez az esemény egy újabb lehetőséget 
nyújtott diákjaink számára, hogy a  széles 
nyilvánosság is megismerhesse, milyen le-
leményesek és tehetségesek, és felismerje 
az ácsok szakmája sokrétűségét és válto-
zatosságát. Mindenki, aki fával dolgozik, 
életre kelti azt. Aki ellátogat Bősre, maga is 
meggyőződhet erről.

Tamási Éva

A Selye János Gimnáziumban mindig is célunk 
volt a tehetséggondozás, a szlovák nyelv minél 
magasabb szintű, kommunikációközpontú tanítá-
sa. Több szlovák szakkör is működik iskolánkban. 
Legügyesebb tanulóinkat igyekszünk úgy felkészí-
teni, hogy megállják a helyüket a  szlovák nyelvű 
versenyeken is. Másodszor vettünk részt a szlovák 
iskolák szavalóversenyén, a Šaliansky Maťko sza-
valóversenyen, ahol gimnáziumunkat Bangha Ro-
land sekundós tanuló képviselte. A Hviezdoslavov 
Kubín szlovák szavalóverseny mellett a Šaliansky 
Maťko szlovák mondák versenyét szinte minden 
szlovák ismeri, hiszen 1991 óta folyamatosan szer-
vezik. Idén, január végén került sor a járási forduló-
ra a Határőr utcai iskolában. A tanulóknak egy sza-
badon választott szlovák mondát kellett előadniuk.

A  versenyen a Komáromi járás szinte minden 
szlovák nyelvű alapiskolája képviseltette magát, ám 
Rolinak nem nagyon akadt ellenfele, társait meg-
előzve kivívta magának az első helyet. Tehetségével, 
szép kiejtésével az ujjai köré csavarta a döntésho-
zókat. Eredményes szereplését az emléklap mellett 
szóbeli dicsérettel is méltatta a zsűri.

Ezen a patinás, akkreditált versenyen ritkaság-
számba megy, hogy magyar iskolában tanuló diák a 
szlovák gyerekek között elviszi az első díjat! Hozzá 
kell tennem, innen a kerületi fordulóra csak az első 
helyezett jut tovább. Ez egy újabb érv arra, hogy a 
magyar iskolában is lehet megfelelő a szlovákok-
tatás szintje, fel tudjuk venni a versenyt a szlovák 
iskolákkal még a szavalóversenyeken is. Gratulálok 
diákomnak, s az eredmények arra ösztönöznek, 
hogy folytassam tovább ezt a nemes munkát.

Králik zsuzsanna

a német nyelvoktatás sikerei a komáromi Selye jános gimnáziumban
Idén nyolc diák áldozta szabadide-

jét és energiáját a DSD II nyelvvizsgá-
ra való felkészülésre: Ölveczky Judit, 
Végh Viktória, Szabó Kinga, Hunčík 
Rebeka, Fazekas Bianka, Uzsák Esz-
ter (valamennyien a IV.D-ből), Elek 
Máté (III.A) és Szebellai Dániel (III.D). 
Szorgalmuknak, folyamatos nyelvtanu-
lásuknak és nem utolsó sorban tehet-
ségüknek köszönhetően valamennyien 
sikeres szóbeli vizsgát tettek. De mivel 
az egész írásbeli rész javítása a német-
országi (Köln) központban történik, a 
komplex eredményre még néhány hó-
napot várnunk kell. 

A 2013/14-es tanévben indult isko-
lánkban – Szlovákiában elsők között – a 
DSD I, amely B1-es vizsgaszintet jelent. 

Erre a vizsgára az idei tanévben márci-
usban kerül sor, és mivel nemzetközileg 
is elismert vizsga, egyre növekszik az 
iránta érdeklődő diákok létszáma a Se-
lye Gimnáziumban. 

A másik fontos, a diákokkal közös 
sikerünk, hogy a februárban megren-
dezésre kerülő német nyelvű olimpia 
megyei fordulóján 5 diákunk vett részt, 
akik valamennyien a járási verseny 
győztesei: Kovarčík Beáta (I.N, príma), 
Kovarčík Sára (IV.N, kvarta), Barta-
los Angelika (II.C), Elek Fanni Mária 
(III.D), Fábián Rita (IV.D). 

A lehető legjobb eredményt kívánjuk 
mindnyájuknak a továbbiakban is!

Felkészítő tanáraik: Szénássy edit és 
Fekete Judit

Diákjaink színesítették Bős arculatát

Újabb siker a szlovák nyelvű 
szavalóversenyen
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A regionális iskolarendszer alkalmazotta-
inak bérfejlesztésére a 2016-os évben közel 
48 millió eurót fordítanak, amit a költségve-
tésből biztosítanak be. A bérezési normatíva 
rendezésével elérték, hogy valamennyi dol-
gozó számára emelkedjen a tarifarendszer. A 
pénzügyi eszközök növekedése összhangban 
áll a kormány 432/2015-ös rendeletével, mely 
a 2016-os évben a tarifarendszer emelkedését 
irányozza elő az elfogadott kollektív szerző-
désnek megfelelően. Az átalakítás eredmé-
nyeként a tarifa átlagosan 4 százalékkal emel-
kedik.

Az egyes iskolák normatívái, ill. a pótlékok 
normatívái megtalálhatók a minisztérium ol-
dalán a http://www.minedu.sk/normativne-
financovanie/ címen. 

Az elmúlt években mindössze egy, esetleg két autó-
busz telt meg sítanfolyamra induló gyerekekkel, ebben 
az évben azonban három busz is megtelt – mondta 
Zuzana Dragulová, a Vranov nad Toplou-i Gimnázium 
igazgatónője. Hasonló a helyzet a többi alap- és közép-
iskolában is. A sítanfolyamok anyagi támogatását tavaly 
1 939 iskola kérvényezte 95 334 tanuló részére. A jelent-
kezők közül 859 tanuló kérvénye nem felelt meg a mi-
nisztérium által megszabott feltételeknek. A tavalyi év 
végéig további 25 iskola nyújtotta be kérvényét a támo-
gatásra 620 tanuló részére. A 150 eurós támogatásban 
részesülő tanulók száma 2016 elején 95 095-re nőtt. Ez 
14 264 250 eurót jelent. A minisztérium már az év elején 
megkezdte az összegek átutalását. 

A természetiskolák ugyan a tavaszi hónapokban 
nyitják meg kapuikat, az érdeklődők száma itt is növe-
kedett. A 100 eurós támogatást az EDUZBER keretén 
belül tavaly 1 663 iskola 59 937 tanulója igényelte. Eb-
ből a számból 1 079 tanuló kérvénye nem felelt meg a 
minisztérium kritériumainak. 2015 végéig további 11 
iskola nyújtotta be kérvényét 256 tanuló számára. A tá-
mogatást elnyerő tanulók végleges száma 59  150, ami 
5 915 000 eurót tesz ki. 

Az anyagi támogatások részletes szétírása a http://
www.minedu.sk/prispevok-na-lyziarske-kurzy-rozpis-
na-rok-2016/ oldalon található.

A gyerekek alapiskolába való 
beíratása az eddigiekkel ellen-
tétben nem január folyamán 
zajlott, hanem áprilisban tör-
ténik majd. Ezt az iskolai tör-
vény tavaly júniusban hozott 
módosítása teszi lehetővé. 

A leendő elsősök szülei vagy 
törvényes képviselői április 1. 
és 30. között írathatják be a 
gyerekeket az iskolába. A be-
íratás két és fél hónappal tör-
ténő eltolása az iskolaérettség 
pontosabb körülhatárolása 
érdekében történt, hiszen ez 
alatt az idő alatt nagy válto-
zások történhetnek egy hat év 
körüli gyermek testi-lelki fej-
lődésében. Az iskola látogatá-
sa ugyanis komoly pszichikai, 
fizikai és szociális képességek 

Tavaszra tolódik 
az elsősök beíratása

kialakulását feltételezi, melyek 
nélkül a jövendőbeli iskolások 
nem tudják teljesíteni az alap-
vető követelményeket. A be-
íratás időpontjának későbbre 
halasztásával a minisztérium 
azt reméli, hogy csökkenni fog 
azoknak a gyerekeknek a szá-
ma, akik egy évvel elhalasztják 
az iskolakezdést.

A későbbi időpontban tör-
ténő beíratás következtében 
változnak a beiratkozáshoz 
kapcsolódó egyéb teendők 
időpontjai is. Az iskolák igaz-
gatói június 15-ig döntenek a 
gyerekek felvételéről, és júni-
us 30-ig kötelesek elküldeni a 
felvett gyerekek névsorát abba 
községi vagy városi hivatalba, 
ahol a gyermek lakhelye van.

javában zajlanak a sítanfolyamok 
– hathatós állami támogatás mellett

Csaknem 48 millió 
eurót fordítanak 
a regionális iskolaügy 
bérfejlesztésére
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A minisztérium 231/2009-es ren-
delete alapján az iskolák igazgatói 
kötelesek értesíteni az iskolákat mű-
ködtető szerveket a tanítás megsza-
kításának, illetve megváltozásának 
okáról, valamint az igazgatói szabad-
nap elrendeléséről is. A minisztérium 
felhívta az iskolák üzemeltetőinek 
és igazgatóinak a figyelmét, hogy a 
sztrájkolás elfedésére használt ilyen 
típusú praktikák a törvény megsér-
tésével járhatnak. Az igazgatói sza-
badnap minősül sztrájknak, hiszen 
az csupán rendkívüli szervezési vagy 
üzemeltetési okok miatt rendelhető 
el. Ebben az esetben viszont nem be-
szélhetünk szakszervezetek által meg-
szervezett sztrájkról, amit a törvény is 
lehetővé tesz. Draxler miniszter sze-
rint mivel a pedagógussztrájkot nem 

Január másik felében civil kezdeményezésre a nagyobb megbecsülés és társadalmi elismerés, a méltóbb oktatási 
körülmények biztosítása érdekében a pedagógustársadalom sztrájkba kezdett. A tiltakozók száma nagyjából 10 ezer 
főt jelent, ami a pedagógusok nem egész 3%-át foglalja magába. A sztrájkbizottság tárgyalásokat sürget, a kormány 
és a szaktárca viszont kivár. A Szlovákiai Pedagógusok Kezdeményezése (ISU) adatai alapján több, mint 700 oktatási 
intézményt érint a pedagógussztrájk. Sok esetben egész tantestületek felfüggesztik a munkájukat, de találunk olyan 
esetet is, ahol a tantestület egy része veszi csupán ki a részét a sztrájkból.

A minisztérium oldalán napról napra nyomon követhető a tiltakozásba bekapcsolódók száma. A január 26-ai álla-
potok a következő számadatokat tükrözték: 

Kerület A bezárt iskolák száma Az összes iskola        Százalék
Pozsony 52                                617                       8,43
Nagyszombat 14                                673                       2,08
Nyitra 30                                617                        4,86
Zsolna                                    17                                884                        1,92
Trencsén                                 9                                 834                        1,08
Besztercebánya                    20                                866                         2,31
Eperjes                                   3 1 232                        0,24
Kassa                                       6                                1 001                        0,60
Összesen                               151                             6 724                        2,25

a minisztérium kifejtette álláspontját: 
az indokolatlan igazgatói szabadnap 
a törvény megsértése lehet

támogatja a minisztérium, minden 
pedagógus individuálisan vesz benne 
részt, és saját magának kell viselnie a 
következményeket.

A miniszter azt is hangsúlyozta, 
hogy amennyiben a tiltakozók nin-
csenek kijelentkezve az egészségügyi 
biztosítóból és csupán helyettesítő 
munkaviszonyt folytatnak, az igaz-
gatók szemszögéből nézve ez a tevé-
kenység az igazgatói szabadnap inté-
zetével való visszaélésnek és a törvény 
megsértésének tekinthető. 

A pedagógusokat nem a miniszté-
rium alkalmazza, ezért a munkajogi 
viszonyba sem avatkozik bele. A til-
takozásba bekapcsolódott tanárokat 
semmilyen állami szervezet nem tá-
mogatja, az iskolákkal kapcsolatos 
szervezetek egyike sem csatlakozott 

a sztrájkhoz – jelentette ki Draxler, 
majd hozzátette, hogy hasonló eset 
Európában még nem fordult elő.

Az alkalmazott a sztrájk ideje 
alatt nem jogosult az alkalmazó által 
egyébként biztosított juttatásokra, 
mivel önkéntesen lépett sztrájkba. 
Nem jogosult a bérezésre és a bizto-
sításra sem. Ezért az igazgatói sza-
badnap kihirdetése csupán a törvény 
megkerülését jelenti annak érdeké-
ben, hogy a bérezés és biztosítások fo-
lyamatosak legyenek annak ellenére, 
hogy a tanítók nem léptek munkába 
és nem teljesítik a kötelességüket.

A miniszter kiemelte, hogy ameny-
nyiben jogosulatlannak bizonyul egy-
egy igazgatói szabadnap elrendelése, 
az iskola vezetőit és fenntartóját ter-
helik majd a következmények.

Sztrájkolnak a tanárok
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Legkedvesebb könyvem

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

Szerzőink

Meghívó

 Miképpen ragadható meg a huszadik 
század története, amelyben tömeggyilkos 
diktatúrák váltották egymást, és amely min-
den negatív képzeletet felülmúló háborúkat 
és pusztítást eredményezett? És amelyben 
– ezeknek a körülményeknek a közepette – 
emberek próbálták beteljesíteni a sorsukat, 
keresni a boldogságukat. Miképpen tudja 
megjeleníteni az irodalom ezeket a szerte-
ágazó és ellentmondásos folyamatokat?
 Nádas Péter opus magnuma, az 1500 oldalt 
kitevő Párhuzamos történetek (2005) című 
regénytrilógia erre vállalkozik. Egy magyar 
(Lippay-Lehrék) és egy német (Döhringék) 
család történetén keresztül tekint végig a 
huszadik századon: a magyar szál a jómódú 
zsidó származású Demén Erna és a magyar 
nemzetvédő nacionalistává lett Lehr profesz-
szor családjával ábrázolja a legváltozatosabb 
és előreláthatatlanabb sorsokat, amelyek 
között ugyanúgy megtalálható a lágerbe 
hurcoltatás, mint a svájci elit internátusbeli 
elhagyatottság; a kommunista elköteleződés 
vagy az árvaságból adódó talajvesztés, ahogy 
azt Közép-Európa története sok család éle-
tében ilyen vagy olyan módon produkálta. 
Döhringék szertefutó története a német tár-
sadalom/átlagemberek asszisztáló részvételé-
be nyújt betekintést a második világháború 
borzalmai során, s ennek konzekvenciáiba is 
a további generációk számára, ami az egyik 
oldalon a jogtalanul összeharácsolt anyagi ja-
vak megalapozta sikerben, a másik oldalon a 
pszichés labilitást okozó lelkiismeret-furda-
lásban mutatkozik meg.
 Ezt a két fő történetszálat azonban sok 
epizód, illetve mellékszál egészíti ki és bo-
nyolítja tovább. Megismerkedhetünk példá-
ul egy sváb-magyar építész sorsával a 30-as 
évekből, egy pesti asszonytársaság tagjainak 
a második világháború által megcsonkított 
életútjával, a 60-as évek eleji Budapest fel-
fordult társadalmi rendjével, egy árva lány 
énekesi karrierének buktatóival, egy vidéki 
cigány útépítő brigád viszonyaival, sőt egy 
meghatározó homoszexuális vonalat is tar-

Görözdi Judit

A kortárs világirodalom egyik fontos magyar regénye
Nádas Péter: Párhuzamos történetek

talmaz a regény. De a német szálon keresz-
tül egy koncentrációs tábor belső erőviszo-
nyairól, egy rasszista fajbiológiai intézet és 
kollégium működéséről is tájékozódhatunk. 
Nádas Péter óriási ismeretanyagot dolgoz fel 
a trilógiában, aminek nemcsak történelmi, 
hanem tudományos (orvostudományi, bio-
lógiai, szociológiai, filozófiai stb.) és művé-
szeti (pl. építészeti, tánc- és énekművészeti) 
vonatkozásai is vannak. A mű 18 évig ké-
szült. A regényvilág kialakításához szükséges 
sokoldalú szakismeret alapos tanulmányokat 
feltételezett a szerző részéről, erről a Párhu-
zamos olvasókönyv (2012) című kötetből sze-
rezhetünk tudomást, amely Csordás Gábor 
összeállításában a tanulmánylista mellett a 
szerző szakmai levelezését, valamint Nádas-
interjúkat, szövegelemzéseket ad közre.
  A Párhuzamos történetek nem könnyű ol-
vasmány, olvasói kihívást jelent, hiszen az ol-
vasás során újra össze kell raknunk a világot, 
amit talán másként ismerünk. És nem tálcán 
kapjuk ezt a szerzőtől, hanem egymáshoz 
kell igazítanunk az egyes történetek szétszórt 
mozzanatait, kutatnunk és értelmeznünk kell 
az olvasás során az ok-okozati összefüggése-
ket, fel kell állítanunk a jócskán megbontott 
időrendet, sőt részt kell vennünk abban az 
elbeszélői perspektívamozgásban, amely hol 
az egyik, hol a másik szereplővel azonosul. 
Ha erre hajlandóak vagyunk, ha hajlandóak 
vagyunk engedni Nádas provokációjának 
és olykor akár ki is lépni megszokott felfo-
gásunkból, a regénytrilógia nagy olvasói él-
ményt hoz. A legnagyobbat, amit egy könyv 
adhat: nyomot hagy bennünk, amely többé 
nem enyészik el, hanem beépül abba, ahogy 
mi magunk tekintünk a világra és a saját tör-
ténetünkre is.
 Nádas Péter művét vagy tucatnyi nyelvre 
fordították le, óriási visszhangot keltett nem-
zetközi szinten is, rengeteg díjjal jutalmazták, 
sőt a szerzőt irodalmi Nobel-díjra is javasol-
ták érte. Ha ezt a legrangosabb irodalmi díjat 
Nádas egyelőre nem is kapta meg, teljesítmé-
nyét a kortárs világirodalom magasan jegyzi.

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); BORVÁK 
MÁRIA, a TANDEM, n. o. szakmai vezetője, Muzslán él (borvak.maria@tandemno.sk); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott pe-
dagógus, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@upcmail.sk); Doc. CSEHI ÁGOTA, PhD., a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Zenei Tanszékének docense (acsehiova@ukf.sk); CSICSAY ALAJOS, közíró, a Katedra Társaság volt el-
nöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com);  Mgr. GÖRÖZDI JUDIT, PhD., a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi In-
tézet főmunkatársa, irodalomtörténész, Dunaszerdahelyen él (gorozdijudit@gmail.com);  RNDR. HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott 
pedagógus, a Katedra Matematikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); HROMADA ATTILA, az EUROCLIO 
(Európai Történelemtanárok Szervezete) gyakornoka, Alistálon él (attila.hromada@gmail.com); IGNATÁK MÓNIKA, a  dunaszerda-
helyi Október utcai Óvoda óvónője, Dunaszerdahelyen él (ignatakmonika6@gmail.com); Doc. JURÍK TÜNDE, PhD., a nyitrai Közép-
európai Tanulmányi Kara Pedagógusképző Intézetében biológus (tjurikova@ukf.sk); KLEMEN TERÉZIA, a komáromi Kultsár István 
Szakközépiskola tanára, Komáromban él (tereziaklemen@yahoo.com); KRIPPEL ÉVA, a dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai 
Tanácsadási és Megelőzési Központ igazgatónője, Nyárasdon él (evakrippel@azet.sk); Doc. KUGLER NÓRA, PhD., az ELTE BTK 
Magyar Nyelvi Tanszékének docense (kugler.nora@btk.elte.hu); PhDr. NÉMETH MARGIT, pszichológus, a Katedra Alapítvány el-
nöke; PaedDr. ÖLVECZKY EDIT, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem doktorandusza, Padányon él (olvecky.edit@gmail.com); 
PÁZMÁNY ANNAMÁRIA, a dunaszerdahelyi Október utcai Óvoda igazgatónője, Dunaszerdahelyen él (annamaria73@gmail.com); 
Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD., a  KFE 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); 
Dr. hab. SIMON ATTILA, PhD., a Selye János Egyetem oktatója, történész, Hegyétén él (simon@realmail.sk); STIRBER LAJOS, nyu-
galmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a komáromi Selye János Gimnázium óraadója, a Magyar Kultúra 
Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com); Mgr. VARGA TAMÁS, a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola magyar-földrajz szakos 
tanára, Gútán él (vargatomi7@gmail.com); PaedDr. VICZAY ILDIKÓ, PhD., a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara Pedagóguskép-
ző Intézetében testnevelő, Pozsonyban él (iviczayova@ukf.sk)

Program

2016. március 31. (csütörtök) 
18:00 –  Megnyitó:   Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója
  Megemlékezés:   a Vámbéry Polgári Társulás örökös elnökéről, Hazai Györgyről. 
  A megemlékezést tartja:  Vásáry István professzor, a Vámbéry Polgári Társulás elnöke
  Könyvbemutató:   a Vámbéry (Vámbéry-tanulmányok – új utak a Vámbéry-kutatásban) 
     c. tanulmánykötet bemutatója, 
     a kötetet bemutatja: Sárközy Miklós, Közel-Kelet szakértő
  Az estet vezeti:   Keller László, turkológus
  Helyszín:   Vállalkozók Háza, Symbol Café (volt Arthe Café), 
       Dunaszerdahely (Kukučínová ulica)
              
2016. április 1. (péntek)
9:00 –  A Katedra Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntője. 
  A versenyt koordinálja és felügyeli Tóth Tibor földrajztanár.
             Helyszín:   Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely
             A versenyt vezeti:  Török Bence, nyugalmazott tanár
             A zsűri elnöke:   Sárközy Miklós, Közel-Kelet szakértő
            A zsűri tagjai:   Zsigmond Tibor, a Csallóközi Múzeum igazgatója, 
     Fibi Sándor, a Vámbéry Polgári Társulás választmányi tagja
14:00 –  Vámbéry Ármin mellszobrának megkoszorúzása
                Köszöntőt mond:  Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere és 
                   Gabura Šimon, Szentgyörgy város polgármestere. 
  Ünnepi beszédet mond:  Fibi Sándor, a Vámbéry Polgári Társulás választmányi tagja
14:30 –  A Katedra Vámbéry Ármin földrajzverseny fogadással egybekötött ünnepi kiértékelése 
  a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeumban. 

Támogatóink 

A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala
és Dunaszerdahely Város Önkormányzata

Meghívó
A XVI. VÁMBÉRY NAPOK  rendezvényére
HELYSZÍN ÉS IDŐPONT: 
Dunaszerdahely, 
Csallóközi Múzeum,
2016. március 31. – április 1.

FŐSZERVEZŐ: 
Vámbéry Polgári Társulás
Társszervező:
Csallóközi Múzeum
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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

Amade László Alapiskola Bős

 Fibi Sándor: Március 28. – a mi hétköznapi ünnepünk  Simon Attila: Márciusi gondo-
latok  Hromada Attila: Győzelem a vereségben – 1848. március 15.  Klemen Terézia: 
Ünnepelni jó  Csehi Ágota: Nők a zenében  Ölveczky Edit: Emberi jogok – női jogok? 
 Borvák Mária: A beszéd művészete  Albert Sándor: Gondolatok egy regionális fórum 

kapcsán  Pázmány Annamária – Ignaták Mónika: Bábjáték az óvodában

Iskolánk egy sokoldalú oktatási intézmény, mely törekszik arra, hogy modern 
módszerekkel, korszerű eszközökkel oktassa tanulóit az általános tudásanyagon túl 
olyan egyetemes értékekre, mint a tolerancia, az identitásalakítás, segítségnyújtás, 
a környezetvédelem vagy az egészséges életmód. Nagy gondot fordítunk nemzeti 
hagyományaink megőrzésére, kultúránk ápolására, nemzeti hovatartozásunk tuda-
tosítására. Odafigyelünk arra is, hogy gyerekeink élő, aktív kapcsolatot ápoljanak 
múltunkkal, történelmünkkel. Szem előtt tartjuk a tehetséggondozást, tanulóink 
számos sport- és tanulmányi versenyen bizonyítják rátermettségüket: országos, sőt 
összmagyar, Kárpát-medencei döntők rendszeres résztvevői vagyunk. Hisszük, ép 
testben ép a lélek, éppen ezért kiemelt jelentőségű, hogy tanulóink életmódjának 
szerves részévé tegyük a mindennapi testmozgást, minek köszönhetően többségük 
aktív sportolóvá válik. Oktató-nevelői munkánk során  folytonosan azon fárado-
zunk, hogy a magunk mikrovilágában, intézményünk berkein belül megőrizzük 
és továbbadjuk korunk egyik legfontosabb üzenetét, egymás elfogadását.  Tanu-
lóink büszkék nemzeti hovatartozásukra, ugyanakkor tisztelik és elfogadják más 
nemzetiségek értékeit.

Mottónk híven tükrözi iskolánk anyanyelven történő oktatásba vetett elkötelezett 
hitét: „Minden ember a maga nyelvén lett tudós, idegenen sohasem.” (Bessenyei 
György)

Gyereknapi bohóckodás 
a Kobold zenekarral

Kovács László történésszel a nemzeti 
gyásznapra emlékeztünk

Gyűlik, gyűlik a papír...

Adományt is viszünk, amit a gye-
rekek maguk gyűjtenek össze

Osztálykirándulni Bécsben, a 
schönbrunni kastélyban jó...

SPORT, SPORT, SPORT - Az 
ötödikesek úszni tanulnak.

SPORT, SPORT, SPORT - 
Sportkarácsony 4 iskola részvé-
telével Tanulmányi kirándulás Bécs-

ben, a Természettudományi 
Múzeumban.

Kalandra fel a kalandparkban! 
- természetiskola a Bakonyban

Kandallókészítés a Mikulásnak

Tökös tökfaragás
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