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marcell

HoRVáTH géza: 
kell-e „maGolni” 

a TERülET- és 
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BaRBaRa: 

az éRzElmI 
intelliGencia 

KéRdésEI az alsÓ 
TagozaTos 
oktatásban

ladnai 
attiláné  

szerencsés 
anita: 

éRzElmEK, 
motiváció és 
bölcsesséG

(2. Rész) 

KElE VIRág: 
mediáció 

– avaGy a minősé-
Gi konfliktus-

KEzElés

rabec 
istván: 

építsünk 
oszTály-

KÖzÖsségET!

gáspáR sámuEl 
alapIsKola és ÓVoda, 

csicsó
„ Az iskola igazán akkor hatékony, akkor sikeres, 

ha a tanulóifjúságot konstruktív életvezetésre készíti fel, 

akik az iskolából kikerülve képesek úgy megtalálni 

a helyüket a társadalomban, hogy maguk is boldogok.“
(Bábosik – Mezei)

7 mérföldes csizmában 

heted 7 határon át – a mesevetélkedő 

országos fordulójának résztvevői.
A Kutatódiákok Nemzetközi Konferenciáján vettek részt diákjaink Budapesten A nagy árvíz c. Kincskeresők verseny-re készített munkájukkal. 

A helyes életút és megfelelő pálya megtalálásában nyújtott segítsé-get az asztalos- és festő mesterek bemutatója.

„Nem a győzelem a fontos, hanem 
a jellem fejlesztése“ (F. Gichin)
A sportnak napjainkban pedagó-
giai és egészségügyi szempontból 
egyaránt kiemelt szerepe van. 
A multifunkciós pálya kitűnő 
lehetőséget nyújt a szabadtéri 
aktív szabadidőtöltésre.

A költészet napja jegyében „Verseket posztoltunk“ az irodalom értékeinek fontosságáért.

1982-ben épült fel az új iskola, majd 2013-
ban a helyi önkormányzat támogatásával 
teljes külső felújítással szépült meg az épület.

A magyar iskola 1949-ben nyitotta ki újra kapuit Csicsón. Ennek állít emléket az iskola udvarán felállított kopjafa.

Úszótanfolyam az 1. és 
2. osztályosok részvéte-
lével a komáromi fedett 
uszodában.

2009. január 
1-jétől az óvodával 
közös igazgatóság 
alatt működünk.

A természetiskola 
élményeit a Nagy-
Fátrában 35 alsó 
tagozatos élhette át.
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leGkedvesebb könyvem fElHíVás

A címlapon Bukovsky Dorottya 
felvétele. 

szerzőink

KaTEdRa

Manapság talán egyre többször van szüksé-
günk szótárakra. Nemcsak az idegen nyelvek, 
de az új, esetleg régi kifejezések megértésére, 
magyarázatára is használjuk ezeket. Persze 
a szótár fogalmát, úgy gondolom, már nem 
kell bemutatnom senkinek. Vajon mi, átlag-
emberek, használunk szótárt a saját érzése-
inkhez? Ismerjük-e a magány, a szorongás, a 
hiány vagy épp a szeretet, nem közhelyes, de 
őszinte definícióját? Van egy könyv, ami rö-
vid soraival képes elénk tükröt állítani, saját 
arcképünkkel pedig jól ránk kiabálni, hogy 
„Szia! Én te vagyok. Ha így olvasol, megis-
mersz?” Aztán van, hogy nem sikerül a talál-
kozás. Olyan is van, hogy inkább becsukjuk 
a könyvet. Meg olyan is, hogy addig nézzük 
a tükröt, amíg nem csak magunkat, de kicsit 
minden embert ugyanúgy látunk. Valahol 
elveszve, mondjuk, egy bárányként keresve 
a saját definíciónk értelmét, hátha egyszer 
mégis meglesz. 
Simon Márton Polaroidok c. verseskötete 
új értelmet ad a versolvasásnak. Elsősorban 
azért, mert elég ritkán jelenik meg párszavas/
mondatos versekből kötet. Azt hiszem, magá-
ról a kortárs irodalomról is teljesen változó-
ak a vélemények – egyesek nagyra becsülik, 
mások inkább a régi kötők verseit tekintik 
csak irodalomnak –, így nem meglepő, hogy 
megoszló vélemények, kritikák érték a kötet 
sorait is. Sokan a kötet értelmét keresik, má-
sok azt kutatják, miképp kell olvasni. Vajon 
mennyire kell figyelni, esetleg sorrendbe ten-
ni a verscímekként használt számokat? Van 
jelentőségük? Miért épp a polaroidok megne-
vezést kapták?
Olyan kérdések juthatnak eszünkbe, ame-
lyekre az író tudatosan hagyott több válasz-
tási lehetőséget. Így meghagyja számunkra 
a szabadságot, az általam legértékesebbnek 
tekinthető dolgot egy olvasó számára. A 
számok, a verscímek szabad sorrendben ol-
vashatók, a sorok szabadon értelmezhetők, a 
mindenki számára talán teljesen más mon-
danivaló is szabadon tárul fel előttünk. A fél-
mondatok szabadon befejezhetők, kezdhetők, 
kihagyhatók. Tehát velünk együtt változnak a 
versek. A kötet meghagyja a lehetőséget arra, 
hogy időnként újra és újra levegyük a polc-
ról, és valami teljesen mást olvassunk ki be-

lőle, mint az előző alkalmakkor. Ezt szeretem 
benne a legjobban. 
Gyakran úgy olvasom ezeket a polaroid-
verseket, mint elveszett képekhez tartozó 
címeket. Odaképzelem magam elé a fotót, 
benne a történetet, néha valami teljesen lehe-
tetlen dolgot. Máskor a mindennapokat. Az 
embereket, akik egyébként teljesen mások, 
de valami bennük ugyanaz. Így könnyebb 
megbarátkozni az egyszavas polaroidokkal 
vagy a környezetet leíró sorokkal. Nekem ezt 
az élményt nyújtja ennek a verseskötetnek az 
olvasása. 
Nem hiszem, hogy sokan egy ilyen egészen 
különös verseskötetet említenének kedvenc 
könyvként. Nekem azonban ez az egyetlen 
könyv, amit újra és újra leemelek a polcról. 
Jól átgondolt szerkezettel rendelkező, de sem-
miképp sem pozitív vagy könnyed kötetről 
van szó, ami határokat feszeget, néha át is 
lépi őket. Egy szótár, ami tükör, és szabad, ami 
mindig más, de ugyanolyan. Egyértelműen 
kortárs. 
Pár polaroid, ami, bár nem adja át a teljes 
kötet szövegélményét, egy kis ízelítőt nyújt-
hat:
  
001 Kitárt szárnyú pillangó az udvarra nyíló
ajtó mellett, fekete a fehér kövön. 
Vagy három hete ott van. 

Ez majdnem 17 szótag. 

244 Meggyújtom, ide találj. 

488 –Tulajdonképpen akkor ez a világ vége? 
- Igen. Ha pedig balra néznek, ott láthatják 
a … 

491 Ez nem vers, hogy csak úgy véget érjen. 

273 Százéves bunda enyhe izzadtságszaga;  
itt valami azóta is menekül. 

340A szív egy tropikárium, 
a közepén ülve
halas szendvicset eszik egy szipogó gyerek.

533 És ezt is megírod? 

a naGyvárosi 
szoronGás 
szÓTáRa

BaRI faTIma

BARI FATIMA, a Királyhelmeci Gimnázium tanulója, a Pegazus Alkotópályázat díjazottja, Nagykövesden él (fatima.bari@azet.sk); 
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VaRga fRIgyEs: 
tudsz-e ennyit fizikából?
Ára: 10 Eur 

pénzes istván: 
HElyEsíRásI fEladaToK és 
tollbamondásGyűjtemény
Ára: 4,95 Eur

peter silný: 
KéRdésEK és fEladaToK 
KémIáBÓl az alapIsKoláK 
9. éVfolyama számáRa
Ára: 3,95 Eur

peter silný: 
fEladaToK KémIáBÓl 
az alapIsKoláK 
8. éVfolyama számáRa
Ára: 4,80 Eur

 melynek vezérgondolata: 

„Sajátos nevelési igény a mindennapok iskolai környezetében“. 
A hazai és magyarországi előadók betekintést engednek és nyújtanak majd a tehetség-felismerés és tehetséggondozás, 
a tanulási zavarok diagnosztizálása és kezelése, valamint egyéb, speciális hozzáállást igénylő edukációs problémák 
elméletébe és gyakorlatába. 

Az előadásokat szakmai vita követi majd. 

Mindenkit, aki érdeklődik a feltüntetett problémakörök iránt, sok szeretettel várunk. 

A rendezvény időpontja: 2016. november 4. (péntek)
A rendezvény helyszíne: Dunaszerdahely, Bősi út 50, Legend Szálló 
    (a termálfürdő szomszédságában)  

A részletes program szeptember végétől a www.katedra.sk honlapon olvasható.

 XXv. katedra napok 
A Katedra Alapítvány tisztelettel meghív minden érdeklődőt a

rendezvényére,
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Mi, pedagógusok, csak életük egy 
szakaszán kísérjük diákjainkat, és akkor 
is csak személyiségük egy, az iskolában 
megjelenő részével találkozunk. Ám 
ez sem kevés. Nemcsak a távoli jövőnk 
függ tőle, hogy mit kezdünk ezzel a le-
hetőséggel. 

Minden kornak megvannak a  maga 
kihívásai. Ahhoz, hogy meg tudjon fe-
lelni nekik a  gyermek, meg kell velük 
ismerkednie. Tehát a jelen legfontosabb 
kérdései sem maradhatnak ki a tantár-
gyak témarendjéből.

A közelmúltban nálunk is megfor-
dult egy, a gyermekeink jövőjét alapja-
iban érintő folyamat: az Európai Unió 
tekintélye nemcsak nem nőtt tovább, 
hanem csökkenésnek indult. Szembe 
kell hát néznünk a fordulat okaival. 

Ma is az az egyik gyengéje annak a 
felfogásnak, amelyik az európai poli-
tikai egységet pusztán az univerzális 
emberi jogok és az alkotmányos de-
mokrácia eszméjére szeretné építeni, 
hogy Európának nem elég az egyete-
mes emberi értékeket magáénak valla-
nia, hanem sajátosan európainak is kell 
maradnia. Másként önmaga számára 
sem lesz világos, hogy mi is valójában. 
Saját polgárai sem fogják tudni és érez-
ni, hogy európaiként kik és mik is ők a 
világ sokféleségében. Ami ebben a hely-
zetben megmarad, az a korábbi nemze-
ti identitásuk. Jellegéből eredően azzal 
együtt, ami Európa problémáit okozza. 

Ez az ellentmondás az egyik oka az 
absztrakt, pusztán emberi jogi európai 
identitás ugyancsak mérsékelt sikeré-
nek. Az elképzelést persze nem szabad 
lebecsülnünk. Nyilvánvaló, hogy éppen 
Európa az a hely, ahol az emberi jogok 
eszméjének és az alkotmányos demok-
ráciának központi szerepet kell játsza-
nia az emberek európaiságában. De 
nem az egyedülit. Egyébként most sem 
lesz képes feloldani azt az ellentmon-
dást, ami a felvilágosodás óta közte és a 
nemzetállam eszméje közt feszül. 

Az európaiság sajátosságainak helyet 
kell kapniuk az unió értékrendjében. 
Ha egyetértésre épülő rendet szeret-
nénk, akkor akár olyan értékeknek is, 
amelyek az egyes politikai eszmeáram-
latok számára kulcsfontosságúak. A 
köztük lévő természetes konfliktusok 

európa és mi
ÖllÖs lászló

– hiszen azok a pluralizmus lényegé-
ből erednek – megoldását nem az az 
eddig uralkodó stratégia adja, hogy 
közös dokumentumaikból mindazt ki-
hagyják, amit valamelyik fél nem tekint 
saját alapértékének. Ennek eredménye 
ugyanis az általánosság olyan szintje, 
ami alig mond valamit az egyszerű pol-
gár számára. Inkább azzal kellene meg-
próbálkozni, hogy a közösen vallott 
értékek mellett helyet kapjanak azok 
is, amelyet az egyes felek a saját szem-
pontjukból különösen fontosnak tarta-
nak. A határnak ebben az esetben ott 
kellene húzódnia, hogy semelyik sem 
törekedhet kizárólagosságra, azaz nem 
fenyegetheti a többiekét. Ehhez azon-
ban nem elég megvallani őket, hanem 
eddigi értelmezési és alkalmazási tör-
ténelmük ellentmondásaival is szembe 
kell nézni nyíltan és nyilvánosan. 

Ma az EU-n belüli döntéshozatal 
intézményei a hagyományos nemzeti 
identitásokból építkező vezetők be-
folyásért folytatott vetélkedését teszik 
lehetővé. A felek a háborús erőszakról 
lemondtak. Ám hazaérkezve továbbra 
azt kommunikálják saját közvélemé-
nyüknek, hogy mit értek el a maguk 
országa számára. 

Az egyes országok lakosai így nem 
láthatják, milyen célok, érdekek és ér-
tékek fűzik őket más országoknak az 
övékkel azonos vagy rokon társadalmi 
csoportjaihoz, rétegeihez. Az adott or-
szág különféle pártjainak vezetői így 
abban vetélkedhetnek saját közvélemé-
nyük előtt, hogy ki érvényesíti hatéko-
nyabban a hazai érdekeket. Az egyszerű 
állampolgár szemében pedig az Európai 
Unió sem más, mind a nemzetek küz-
delmének a tere.

Aligha túlzó az állítás, hogy új kor-
szak hajnalán élünk. Rajtunk is áll, 
hogy merre fordul. Ha Európát meg 
akarjuk tartani, akkor meg kell taníta-
nunk gyermekeinknek, miben állnak 
értékei. De azt is, hogy mi mindenben 
rejtőzik hajlama a pusztításra. Ha képe-
sek leszünk különbséget tenni aközött, 
amit tovább kell vinnünk, és amit hátra 
kell hagynunk, akkor nőhet újra az Eu-
rópai Unió tekintélye. Ám csak azáltal, 
hogy valóban egy jobb jövő reményét 
kínálja, és nem csak az illúzióját.     

A Katedra folyóirat mély megrendüléssel 
tudatja, hogy elhunyt Tóth Károly, a Ka-
tedra Alapítvány kuratóriumának tagja, 
a Fórum Kisebbségkutató Intézet alapí-
tó igazgatója. Búcsúztatását a  folyóirat 
novemberi száma közli.

gyászkÖzlemény
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 Négy évvel ezelőtt a Katedra-díj oda-
ítélése, most pedig jelentős életjubi-
leumod szolgáltatta az apropót, hogy 
interjút készítsünk Veled lapunk ha-
sábjain. Nyugdíjas lettél. Mivel telnek 
a napjaid?
 Ebben a korban az ember magától 

értetődően az emlékeit kezdi rendsze-
rezni, próbál eligazodni abban a tör-
ténéssorban, amelyen ő maga ment 
keresztül. Sőt, amin az egész oktatás-
ügy is végigment néhány évtizeden át. 
Leltározásnak nevezhetném ezt a fo-
lyamatot, nem gyakorlati értelemben, 
csak úgy lélekben.

 Szokványos kérdés: Mit csinálnál 
másképpen, ha elölről kezdhetnéd?
 Újra csak a pedagógiát választanám. 

Mert ez egy fantasztikusan szép hi-
vatás. Persze, csak akkor szép, ha az 
ember valóban hivatásnak tekinti és 
nem munkahelyként, nem amolyan 
kötelező munkaként fogja föl. Csodá-
latos dolog maga az iskolának a belső 
világa, melynek forgatagában a kol-
légákkal, gyerekekkel, szülőkkel mű-
ködsz együtt. Ha sikerül belőlük kö-
zösséget alakítani, akkor indokolt az a 
remény, hogy az iskola sikeres lesz, és 
az eredmények egyre jobbak lesznek. 

A gyermek A legfontosAbb
lelkes Vince

nÉVJegy:
 Születés: Fülekpüspöki, 1946. október 13.
 A szülők és foglalkozásuk: Varga Mária (1904–1959) – háztartásbeli; Fibi Sándor (1897–1970) – bádogosmester
 Házasságkötés 1967-ben: Horváth Éva (1946), magyar-szlovák szakos tanár
 Gyerekek: Szabó Éva (1969), pedagógus; Fibi László (1971), informatikus; Fábrik Annamária (1975), mérnök-

tanár
 Szakmai állomások:

Vásárúti AI tanára (1968–1972); Szlovák Szocialista Köztársaság oktatásügyi minisztériuma – nemzetiségi osz-
tály (1979–1990); a Dunaszerdahelyi Járási Nemzeti Bizottság oktatási szakosztályának vezetője (1990); a Duna-
szerdahelyi Járási Tanügyi Igazgatóság igazgatója (1991-1992); a mai dunaszerdahelyi Szabó Gyula AI pedagógu-
sa (1972-1979, majd 1992–1997); a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin AI igazgatóhelyettese, majd két választási 
időszakon át igazgatója (1997–2010)
 Díjak:

a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) Életmű-díja (2011); a Csemadok Arany Oklevele 
(1998); Dunaszerdahely város önkormányzatának kitüntetése: Az Év Pedagógusa (2011); Katedra Alapítvány: 
Katedra-díj (2012)
 Civil szféra:

a Csemadok Országos Elnökségének tagja (1982–1990); a Csemadok Országos Választmányának tagja (1982–
1990); a Csemadok Központi Nyelvi Szakbizottságának elnöke (1982–1990); az SZMPSZ Országos Elnökségének 
(2005-2011) és Választmányának (2003–2011) tagja; az SZMPSZ keretén belül működő Iskolavezetők Országos 
Társulásának elnöke (2005–2011); a Katedra folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke (2014–)

Én rendkívül örülök annak, hogy azok 
közé tartozhatok, akiknek ez sikerült. 
Az, hogy a dunaszerdahelyi Vámbéry 
Ármin Alapiskola az ország egyik leg-
jobb iskolája, abban talán van némi ré-
szem nekem is.

 Mitől pedagógus a pedagógus?
 Attól, hogy nem dolgozni jár be az 

iskolába, hanem azért megy be oda, 
hogy másoknak örömet szerezzen. 
Hogy a gyerek ott jól érezze magát, 
mert a gyerek a legfontosabb. Hogy a 
gyerek ne csak jól érezze magát az is-
kolában, hanem rengeteget tanuljon 
is. A pedagógus továbbá attól is peda-
gógus, ha időről időre kap egy levelet, 
egy képeslapot, egy értesítést, amin az 
áll: tanár úr, tisztelettel értesítem, hogy 
mérnökké avattak, vagy egy közösségi 
oldalon az jelenik meg: tanár úr, köszö-
nöm, hogy a diákja lehettem. No, ez az, 
amit pénzben nem lehet kifejezni, de 
az érzés valami fantasztikus. Hogyha 
ezt valaki nem érzi át, neki bizony el 
kellene gondolkoznia, vajon jó pályát 
választott-e magának. Tudni kell azt, 
hogy ma sem mindenki nevezhető pe-
dagógusnak, aki tanít. Sajnos, vannak 
olyan oktatók is, akik csak munkahely-
nek tartják az iskolát.

 Sok szó esik manapság a pedagógusok 
alacsony társadalmi megbecsültségéről, 
pontosabban meg nem becsüléséről...
 Véleményem szerint úgy az 1950-es 

években történt a törés a pedagógusok 
társadalmi megbecsülésében. Akkor, 
amikor a pedagógust az állami szervek 
rákényszerítették olyan tevékenységek-
re, amelyeknek semmi köze nem volt az 
oktatáshoz és a neveléshez. Adott eset-
ben az iskolavezetés és a pártszervek 
intézkedéseit, utasításait kellett végre-
hajtania. Például részt kellett vennie 
a szövetkezetesítés előkészítésében, a 
különféle behajtások teljesítésében, sok 
ilyen értelmetlen megbízatásban. Persze 
ez személyiségfüggő dolog volt. A mai 
társadalomban is vannak megbecsült 
pedagógusok, és vannak olyanok, akik-
ről a szülők nincsenek jó véleménnyel. 
De sajnos az is igaz, hogy nem ritka az a 
pedagógus, aki az osztályban egyre ne-
hezebben tud fegyelmet tartani, egyre 
nehezebben tudja a gyerekeket moti-
válni, egyre nehezebben tud a gyerekek 
számára sikerélményt nyújtani.

 Nem tud, nem akar, nem felkészült, 
lusta...?
 Valaki ez, valaki az, valaki emez, va-

laki amaz. Ez is személyiségfüggő. Kö-

beszÉlgetÉs A 70 ÉVes fibi sándor pedAgógussAl
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zép-Európában rendkívül kellemetlen 
tény, hogy szinte mindenkiből lehet pe-
dagógus. Függetlenül attól, hogy egyál-
talán képes-e a gyerekekkel foglalkozni. 
A szlovákiai oktatási rendszer hibája ez. 
Mert a rendszerváltás előtti időszakban 
a felvételi vizsgákon bizony volt egyfaj-
ta szűrés, s így a pedagóguspályára nem 
kerülhetett mindenki, aki oda jelentke-
zett. De sajnos nem lesz nálunk áttörés 
addig, amíg nem a megfelelő empátiá-
val rendelkező, fiatal, tehetséges, tenni 
akaró emberek kerülnek a katedrára, 
akik más örömének is tudnak örülni. 
Nem mindenkinek adatott meg ugyan-
is, hogy jó pedagógus legyen.

 Az anyagi megbecsülésen túl mi eb-
ből a kiút? Tegyük föl, mindenkinek 
felemelik a fizetését...
 Ez nem jelentené azt, hogy minden 

automatikusan megváltozna. Először is 
mércét kell megszabni, hogy a pedagó-
guspályára kik fognak eljutni. A másik 
kivezető ösvény ebből a problémakör-
ből az, hogy a pedagógusok felkészítése 
az egyetemeken milyen irányban tud 
elmozdulni. Emlékszem rá, akkor, ami-
kor mi készültünk a főiskolákon-egye-
temeken, akkor a módszertan nálunk 
rendkívül előkelő helyen szerepelt. A 

pedagógiai gyakorlat valami szentírás 
volt. Az, hogy előkészületeinket egy-
egy órára, amelyeken mi tanítottunk a 
gyakorlóiskolában, átnéztük csopor-
tosan, továbbá átnézte velünk együtt 
a gyakorlatvezető egyetemi oktató, a 
tanítási óra végén pedig mindent kö-
zösen kielemeztünk, megbeszéltünk. 
Elmondtuk azt, mit lehetett volna más-
képpen, hatékonyabban csinálni azon 
az órán, miért nem dicsértük meg tel-
jesítményéért ezt vagy azt a diákot, stb. 
Egy szóval, rendkívül komoly felkészí-
tést kaptunk.

 És mi a helyzet ma e tekintetben?
 Ma a pedagógiai gyakorlat a legtöbb-

ször abból áll, hogy megjelenik a kol-
léga-jelölt, és közli: igazgató úr, hoztam 
ezt a papírt, legyen szíves, nézze meg, itt 
kéne nekem valami pedagógiai gyakor-
laton részt vennem... No, jó, rendben 
van, akkor én ezt neked aláírom. Mert 
hát mi mást lehetne tenni. Folytassam 
tovább? Inkább nem folytatom, mert 
sok embert kiábrándítanék. Hangsú-
lyozom, az egyetemi felkészítést alap-
vetően meg kell változtatni. Mert, ugye, 
négy-hat évnek elegendőnek kellene 
lenni ahhoz, hogy a fiatal pedagógus-
nemzedéket felkészítsük a korszerű és 

kreatív oktatás fontos tudnivalóira. A 
jelenlegi rendszer nem működik ha-
tékonyan. Sietek hozzáfűzni az előző 
mondataimhoz, hogy nem teljesen 
sötét a kép, mert ismerek olyan fiatal 
kollégákat is, akiknek már most tiszte-
letre méltó a tárgyi tudása. Sokkal ala-
csonyabb szintű viszont a módszertani 
felkészültségük. Tehát az, hogyan kell 
egy osztály munkáját irányítani, milyen 
módszerrel lehet a tananyagot egyre 
hatékonyabban átvenni a gyerekekkel, 
hogyan vezetni el őket a felismerésig, 
hogy a tanító munkája nem az, hogy 
bemegyek az osztályterembe, fogadom 
a gyerekek köszönését, leülünk, egy-
két nebulót feleltetek, aztán előveszik 
a füzetet, lediktálom nekik az új tan-
anyagot, utána elköszönök tőlük, és ki-
megyek az óráról. Mert sajnos az isko-
lákban az ilyen dolgok is előfordulnak. 
S adott esetben, ha az iskolavezetés ezt 
nem veszi észre, mert nem jár az órákra 
ellenőrizni, mert állítólag erre „nincs 
neki ideje”, a pedagógus sohasem fog-
ja megtudni, hogy az, amit ő csinál, az 
minden, csak nem pedagógia.    

Fotó: Angyal Sándor
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A „mediáció” szó békéltetést, köz-
vetítést, közbenjárást, helyreállítást 
vagy egyeztetést jelent. A mediáció 
egy olyan konfliktuskezelő módszer, 
amelyben az érintettek és egy har-
madik pártatlan és semleges személy 
(a mediátor) segítségével próbálnak 
megoldást találni az adott konfliktus-
ra. A módszer azon megoldások ke-
resésére koncentrál, ahol mindkét fél 
érdekei érvényesülnek. A mediátor 
olyan konfliktuskezelő szakember, aki 
NEM dönt, NEM javasol megoldást, 
NEM ítélkezik a résztvevők felett. A 
mediátor titoktartásra köteles személy, 
és az ő feladata, hogy a bizalommal 
teli, kommunikációra alkalmas légkört 
megteremtse. Számos feladata van. Az 
egész folyamatot koordinálja, ügyelve 
a vita érzelmi és tartalmi kontrolljára. 
Fontos, hogy a vitás felek között az erő 
és hatalmi egyensúlyt az ülés végig 
biztosítsa. A felek az eljárás során egy 
kör alakú asztalnál ülnek, ami szintén 
megfelelően szimbolizálja az egyenlő-
ség fontosságát. 

A technikA legfőbb 
jellemzői és előnyei

A mediáció lefolytatása a konfliktus 
azon szakaszában a legalkalmasabb, 

mediáció  
– AvAgy A minőségi konfliktuskezelés

kele Virág

amikor az érintettek még keresik a le-
hetőségeket és nyitottak a megoldásra, 
mert felelősséget éreznek a probléma 
iránt. Fontos, hogy a konfliktusos fe-
lek önként vállalják a részvételt, mivel 
így a leghatékonyabb a változás irán-
ti igény/hajlam. A módszer a jövőre 
koncentrál, az érzelmekkel dolgozik, 
és a negatívumokat igyekszik pozi-
tívummá formálni. Kezeli a hozott 
indulatokat, és feltárja az egyéni érde-
keket/szükségleteket. A technika költ-
séghatékony és gyorsabb megoldást 
kínál, mintha hagyományos bírósági 
útra terelnék az ügyet. A cél a felek 
közötti kommunikáció és kapcsolat 
javítása/jobbítása. Mivel a részvétel 
önkéntes, ezért a döntés végig a felek 
kezében van, hogy folytatják-e az eljá-
rást. Különböző felmérések és a saját 
tapasztalataim/megfigyeléseim is alá-
támasztják, hogy az érintettek elége-
detten és megkönnyebbülten távoznak 
a helyszínről a mediációs eljárás alkal-
mazása után. 

A mediációs elJárás 
folyAmAtA

Az eljárásnak 7 szakaszát tudjuk 
elkülöníteni. Az első az előkészítő 
szakasz, ami az érintettekkel való kap-

csolatfelvételt jelenti, természetesen 
külön-külön. A második szakaszban 
a megbeszélt helyen és időpontban 
kezdetét veszi az ülés. Itt a mediátor 
megteremti a folyamathoz szükséges 
bizalmi légkört és hangnemet. Ismer-
teti a folyamatot, tisztázza az időkere-
teket és az egyéb szabályokat (például 
– mindenki tiszteletteljesen beszéljen 
a másikkal). A bevezetés után kezdetét 
veszi a harmadik szakasz, amely már 
a konfliktus feltárásáról szól. Ekkor a 
felek ismertetik saját nézőpontjukat, 
és kölcsönösen, megszakítás nélkül 
végighallgatják a másik felet is. A vé-
gén a mediátor összegzi a felmerülő 
vitás pontokat, szükségleteket, egyéni 
érdekeket, amelyek a 4. szakaszban 
kitárgyalásra kerülnek. Ezt a szakaszt 
feldolgozó vagy problémamegoldó 
szakasznak is nevezzük, mivel az a cél-
ja, hogy a szemben álló felek kölcsö-
nösen megértsék egymás álláspontját. 
Ekkor az ügyel kapcsolatos elfojtott 
sérelmek-érzelmek is feldolgozás-
ra kerülnek. A mediáció csak nyitott 
kérdésekkel dolgozik– pl. Mi történt?; 
Hogyan érezte magát? –, ami lehetősé-
get ad arra, hogy a felek szabad asszo-
ciációban mondják el a történteket. A 
vitás pontok átbeszélése után követke-
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zik az 5. rész, a megállapodás kimun-
kálásának szakasza. Mivel a mediátor 
nem javasolhat, a feleknek kell közö-
sen megtalálni azt a megoldási alterna-
tívát, ami mindenki számára elfogad-
ható. A mediátornak itt az a feladata, 
hogy az esetleges negatív indulatokat 
kezelje, illetve a megoldási javaslatok 
realitása és megvalósíthatósága felett 
őrködjön. Az érintettek által elfogadott 
megoldást mindig írásba kell foglalni, 
erről szól a következő szakasz (6.). A 
megállapodásnak egyértelműnek és 
világosnak kell lennie, melyből mind 
a két fél kap egy-egy példányt. Az irat 
tartalmazza a megállapodás tárgyát, 
végrehajtójának nevét, a teljesítés idő-
pontját, módját, a megvalósulást ellen-
őrző személy nevét. Az utolsó szakasz 
(7.) a lezárásról szól. Megállapodás 
esetén a mediátor összegzi a folyama-
tot, megköszöni a sikeres együttműkö-
dést, és újra megismétli a teljesítéssel 
kapcsolatos pontokat. Ha nem jön lét-
re megállapodás, két lehetőség adódik. 
Ha az álláspontok közeledtek, és még 
mindig van lehetőség a megegyezésre, 
akkor rögzítenek egy újabb időpontot, 
és a mediáció később tovább folytató-
dik. A két ülés közötti időszakra a fe-
lek feladatokat kapnak (pl. összegezze 
helyzetét egy adott szempontból). A 
másik eset, amikor a felek nézőpontjai 
nem közeledtek. A mediátor ekkor is 
összegzi a megbeszélteket, megköszö-
ni a jelenlétet és a munkát. Mivel az 
eljárás önkéntes, bizony előfordulhat, 
hogy az egyik fél meggondolja magát, 
és már nem kíván megegyezni. Fontos 
megemlíteni, hogy az eljárás bármely 
szakaszában, bármely félnek lehető-
sége van a különtárgyalásra, ha holt-
pontra jutnak vagy az erős indulatok 
indokolttá teszik. 

fő AlkAlmAzási területek
A jóvátételi (mediációs) szemlélet 

évszázadokra visszamenőleg megta-
lálható mind az európai, mind a vi-
lág többi népének múltjában. Mivel 
régen a kisközösségek nem enged-
hették meg maguknak, hogy egy-egy 
tagot csak úgy kirekesszenek, a si-
keres fennmaradás érdekében építő 
jellegű módszereket találtak ki. Ezért 
a helyreállítás elemei érthető módon 
eltérnek egymástól. A tradicionális 
konfliktusmegoldó modelleknek több 
típusa is ismert. A fentebb ismerte-
tett hagyományos mediáción túl ilyen 
resztoratív gyakorlatra épül a családi 
csoportkonferencia módszere, amely 
az új-zélandi maori őslakosoktól ere-

deztethető, és ez szolgáltatott alapot 
a közösségi konferenciamodell kiala-
kulásához is. Az ilyen típusú helyre-
állítás alkalmazása számos területen 
lehetséges és rendkívül sikeres. Leg-
elterjedtebb alkalmazási területe az 
igazságügyi mediáció, amelyet bünte-
tő és fiatalkorúakat érintő ügyekben 
alkalmaznak. Második helyen a csalá-
di és oktatási mediáció és konferencia-
modell áll, ahol leginkább gyermekel-
helyezéssel, kapcsolattartással, illetve 
közösséggel, osztályközösséggel, cso-
porttal kapcsolatos konfliktusok, 
problémák megoldására van szükség. 
További alkalmazási területek közé 
sorolható a környezeti, egészségügyi, 
kisebbségi, munkaügyi, gazdasági 
mediáció, illetve bármely olyan eset is, 
melyben a probléma/konfliktus kisebb 
vagy akár a tágabb közösséget érinti 
(pl. közösségi mediáció = lakóközös-
ség). Magyarországon a fent említett 
legtöbb területen hasznosításra kerül a 
technika, ám Szlovákiában eddig még 
csak szűk körben terjedt el. Leggyak-
rabban bírósági ügyekben hasznosít-
ják a mediáció nyújtotta helyreállítási 
technikát. Mivel alkalmazása nem 
kötelező, meglehetősen kevés esetben 
élnek vele.

A mediáció AlkAlmAzásA 
Az oktAtásbAn/csAládoknál

Családi konfliktusok megoldására 
a mediáció mellett (pl. válás megelő-
zésére, válás után és az ezzel kapcso-
latos konfliktusok során) a már fent 
említett konferenciamodell és a csa-
ládi,  csoportkonferencia módszere 
is alkalmas. A konferenciamódszer 
a legkülönfélébb családi problémák 
megoldásánál hatásosan alkalmazha-
tó – pl. iskolaprobléma, magaviseleti, 
gyermekvédelmi, családon belüli erő-
szak, elhelyezési/láthatási, speciális 
családi krízishelyzetek, családtagok 
egészségügyi állapotából/életviteléből 
származó nehézségek esetén. De al-
kalmas a gyermek/fiatalkorú által el-
követett bűncselekmények orvoslására 
is. Itt a közvetlen érintetteken (család) 
túl más résztvevőket, úgynevezett tá-
mogatókat is bevon a módszer. Ezen 
személyek körébe tartozhat a tágabb 
családi kör, pedagógus, rendőr, szoci-
ális munkás, pszichológus, civil szer-
vezet, egyéb referenciaszemély. A cél, 
hogy a résztvevők együttesen tárják fel 
a konfliktushoz vezető okokat/követ-
kezményeket, továbbá közösen hoz-
zanak döntést arról, hogy mi legyen/
lehet a megoldás. A megoldási terv kö-

zéppontjában mindig a gyermek érde-
ke áll. A konferenciát ebben az esetben 
is egy semleges és pártatlan mediátor 
vezeti. A családon túl az oktatásban 
alkalmazott helyreállító szemlélet al-
kalmazása is rendkívül hasznos lenne. 

A helyreállító szemlélet nagyban 
segítené a pedagógusok munkáját is. 
Például a súlyos belső konfliktusok 
hatékonyabb kezelésében: gyermek-
gyermek, tanár-gyermek, tanár-szülő, 
csoport-egyén stb. konfliktusa so-
rán. A módszer számos előnye közül 
csak a legfontosabbakat emelném ki: 
csoportkohézió erősödése, egyéni fe-
lelősségvállalás a tettekért, jóvátételi 
szemléletmód, a kirekesztett személy 
visszafogadása a csoportba, hatékony 
– erőszakmentes kommunikáció elsa-
játítása. Az erőszakmentes, békés vi-
tarendezési technikák elsajátításához 
nem szükséges törvényi szabályozás. 
Az egyszerűbb fogásokat bárki elsajá-
títhatja. Közismert tény, hogy az isko-
lai erőszak egyre jobban terjed, ezért 
a hierarchikus tanár-diák viszony „ha-
nyatlása” kívánatossá és indokolttá te-
szi, hogy a pedagógusok a fegyelmezés 
és nevelés-oktatás mellett a diákokat a 
hatékony konfliktusmegoldásra is szo-
cializálják. Ehhez a mediáció és a töb-
bi vitarendezési/ konfliktusmegoldó 
módszer és alternatíva jó megoldáso-
kat kínál. Ezen technikák átadása me-
rőben hozzájárulhat ahhoz, hogy az 
eme szellemben felnövekvő nemzedék 
sikeres, a társadalomba érvényesülni 
és beilleszkedni képes felnőtté váljon. 
Az ilyen személyek által alkotott kö-
zösségek összetartóbbak, megértőb-
bek lesznek széttöredező, sokszínű ér-
tékeket valló társadalmunkban.
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Írásom első részében bemutattam az 
érzelmek és a motiváció kapcsolatának 
szerepét, kiegészítve a pozitív (pozi-
tivitás) és negatív (negativitás) viszo-
nyulási módok hatásmechanizmusai-
nak áttekintésével. Most ezek szerepét 
tekintem át a klasszikus értelemben 
vett tanítás-tanuláshoz, valamint meg-
kísérlem egy újabb, interdiszciplinári-
sabb kontextus segítségével értelmezni 
a terminusokat; az oktatási metódusok 
hatékonyabb megértéséhez. Így, ezekre 
fókuszálva olyan együttjárások figyel-
hetők meg, emelhetők ki, amelyek, bár 
közvetett módon (jóllét növekedése, 
flow, motiváció növekedése), de hoz-
zá tudnak járulni az oktatási folyamat 
hatékonyságához növekedéséhez, mely 
az oktatáspolitika aktorainak elsődle-
ges célja. Mindeközben a tudás egyfaj-
ta maradandó értékként, élményként 
jelenhet meg, ezáltal valós ismeret-
többletet és általános, hosszan tartó, 
tanulható jól-lét érzést kelt a növendé-
kekben, mely elkíséri őket akár egész 
életünk során.

érzelmek, moTiVáció és bÖlcsesség 
– aVagy a poziTíV okTaTás ’saVa és borsa’  (2. rész)

laDnai aTTiláné szerencsés aniTa

tAnulás-tudás-tAnítás
A szigorú értelemben vett formá-

lis tanulás már sokadik szocializációs 
színtér keretében valósul meg az isko-
lába lépő diákok életében (család, böl-
csőde, óvoda). A kezdeti tanulási vágy 
hamar lelombozódhat, és viszonylag 
rövid időn belül szembesül azzal a 
pedagógus, hogy egyre kevesebb té-
nyező/körülmény tudja tanulásra, si-
kerek elérésére bírni a növendékeket. 
Ennek egyik magyarázata az lehet, ha 
a gyermek kezdeti extrizik motivációja 
nem alakul át intrizikké (vö. Réthyné, 
2003). Pintrich (2003) a diák motivált 
állapotának fontosságára hívja fel a 
tanárok figyelmét, és tematikus kér-
dések feltételének és átgondolásának 
javaslatával ajánlja megfontolni a ha-
tékonyabb oktatási tevékenység meg-
valósulását. Ilyenek például: mit akar 
a tanuló, mi készteti tevékenységének 
elvégzésére (pl. kötelező olvasmány 
elolvasása), mi a motiváció forrása 
az osztályteremben, és hogyan éri el 
a diák, amit szeretne (milyen utat vá-

laszt a cél eléréséhez, megfogalmazza-e 
a célt, tisztában van-e mindezekkel)? 
Kiemelt jelentősége van továbbá annak 
is, hogyan alakul egy meghatározott 
folyamatban a motiváció, mi ebben a 
tanár, a család és a társadalom szerepe: 
azért tanul-e a diák, hogy önmagának 
vagy családjának örömet szerezzen, 
vagy mert a környezete ezt várja (vagy 
épp nem várja) el tőle? 

A tanulás és a tudás (Csapó, 2008) 
fogalmainak egzakt megértése okán 
egyre inkább szükségessé vált azok ha-
tásmechanizmusaik tanulmányozása, 
azonban kétségtelen, hogy a tudás nem 
csak a (hagyományos értelemben vett) 
tanulás útján sajátítható el.

A tacit (tapasztalati) tudás és az érzel-
mi intelligencia kapcsolatát vizsgálva 
(Stifter, 2010) megállapítást nyert, hogy 
az emóciók tudatos használata komoly 
előnyöket jelenthet még a gazdasági 
szektorban (akár a versenytársakkal 
szemben) is. Hiszen a fejlett érzelmi 
intelligenciával rendelkező szerve-
zeteknek nemcsak az egyedei boldo-
gabbak, mint társaik; hanem maga a 
haszonorientált egység is ellenállóbb a 
piaci nehézségekkel szemben, és egye-
deinek tudása is megbízhatóbb. Ezen 
analógiából kiindulva az oktatásnak 
is tacit tudás birtokába kell juttatnia a 
gyermekeket, ehhez pedig nem vitás, 
hogy szükség lehet a motivációkutatás 
eredményeinek felhasználására is.  

A tanítás a legkomplexebb jelenség, 
akár formális, akár informális mó-
dokon valósul meg (Csapó, 2006). A 
pedagógus személyisége bizonyítottan 
(Tóth, 2000) a leginkább hatásos esz-
köz abban a tekintetben, ahogy a tu-
dás-elsajátítási módot, és ezzel együtt 
a jövő generációjának értéktulajdoní-
tását formálja, alakítja. Könyvtárnyi 
szakirodalom áll rendelkezésre, mely 
leírja, milyen is a jó tanár (néhány 
szemelvény): felelős a diákok tanulá-
sáért, figyelembe veszi képességeiket, 
lehetőséget ad számukra a gyakorlásra, 
és vissza is jelez. Kihasználtatja a ren-
delkezésre álló időt, útmutatást nyújt. 
Sokféle anyag (mennyiség/minőség) 
és audiovizuális eszközök használata 
jellemzi. Először kérdez, aztán szólít-
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ja fel az erre alkalmas diákot. A taní-
tási anyagot „emészthető adagokban” 
közvetíti. Beszélget a diákokkal, és az 
alapvető és segítő viselkedésformákkal 
rendelkezik (Tóth 2000).

Ugyanakkor célszerű figyelembe 
venni azt is, hogy „Aki nevelni akar, 
maga is legyen nevelt” (Jung, idézi 
Hegyiné 2009) , „és miközben a gyer-
mekek neveltségbeli hiányosságaira 
panaszkodunk, elfelejtjük, hogy a fel-
nőtt nevelőknek is vannak deficitjeik. 
Ha a pedagógus nem tesz szert ön-
ismeretre, önismeretét önnevelésre 
nem használja fel, olyan hibákat akar 
javítani, amelyeket még magában sem 
korrigált” (Hegyiné, 2009). Ennek or-
voslása is folyamatban van, elindultak 
például az egyetemeken a pedagógus-
képzésben az önreflexióra és a kriti-
kai gondolkodásra „tanító” képzések, 
melyeken a leendő tanár megtanulhat 
rendelkezni a reflektálás képességével, 
a tanítási/tanulási környezet optimali-
zálásának szándékával, és természete-
sen az együttműködés fontosságára is 
rámutatnak (Bárdossy–Dudás, 2010). 
A Pécsi Tudományegyetem szakembe-
rei ezt így deklarálják munkájuk során: 
„A tanulás tervezése és értékelése című 
munka elméleti hátterével, pedagógiai 
törekvéseivel, módszer- és eljáráskész-
letével – a nemzetközi és hazai tudo-
mányos kutatásokkal összhangban – az 
iskolai oktatás XXI. századi kihívásaira 
kívántunk hatékony és újszerű vála-
szokat megfogalmazni. Olyan elméleti 
és gyakorlati tudás mozgósítása a cél, 
mely az interaktív és reflektív tanulást 
(tanulás-segítést) helyezi középpont-
ba. A kötetre épülő kurzus támogatja 
a tanárokat (és tanárjelölteket) abban, 
hogy átgondolják a tanári szerepről, 
az aktív, tudatos tanulásról, a felhasz-
nálható tudásról vallott nézeteiket”.  
A szerzőpáros munkáikkal hozzá kí-
vánnak járulni, hogy a leendő peda-
gógusok tudatossá tegyék saját tanári 
filozófiájuk, szemléletmódjuk megha-
tározó elemeit, és nyitottabbá váljanak 
az interaktív és reflektív tanulás napi 
gyakorlatára, a kritikai gondolkodás 
fejlődésének/fejlesztésének lehetősé-
geire, és nem utolsó sorban képessé 
váljanak bővíteni saját módszertani 
szakértelmüket.” (Bárdossy – Dudás – 
Pethőné – Priskinné, 2002, 18) A köte-
tet egy második összeállítás is követte, 
melynek célja annak láthatóvá tétele, 
hogy az a fajta tanári, tanárjelölti ter-
vezőmunka és tanórai megoldásmód, 
amely arra irányul, hogy a tanulók 
aktív részeseivé váljanak a saját tanulá-

suknak – saját jelentéseik megteremté-
sének, és annak, hogy az mely módo-
kon lehet sikeres. A szerzők szándékai 
alapján remélik, hogy a kiadvány segít-
het kedvet ébreszteni és ötleteket adni 
a pedagógusok, pedagógusjelöltek szá-
mára, a kritikai gondolkodás fejleszté-
séhez és az interaktív reflektív tanulás 
támogatásához. „Bízunk benne, hogy 
ez a példatár hozzájárulhat a peda-
gógiai praxis különböző szintjein és 
színterein dolgozó pedagógusok szak-
mai kommunikációjának és koope-
rációjának megteremtéséhez az aktív 
tanulás irányítási módszereinek meg-
újításához”. (Bárdossy-Dudás-Pethőné 
-Priskinné, 2007, 4)

A tanítás folyamata ugyanakkor 
helyesen csak kognitív és motiváci-
ós önszabályozást kialakító interaktív 
tevékenységrendszerként értelmez-
hető (Réthyné, 2003, 77). Corno és 
Rohrkemper (1985) szerint „a tanárok 
feladat-struktúra választása különféle 
motivációs feltételeket teremt, mely a 
tanulók intrizik motivációjára is hatás-
sal van”, illetve Pelletier és szerzőtársai 
(2002) úgy vélik, hogy a tanár auto-
nómiát támogató, illetve kontrolláló 
stílusa szintén hatással van a tanulók 
intrizik motivációjára és az öndetermi-
nációjukra (idézi Pajor, 2015, 22-23).

A tanítás-tanulás folyamatát inter-
perszonális, kommunikatív, interak-
tív cselekvések és tevékenységek so-
rozataként definiálja Réthyné, aki az 
1. táblázat segítségével vázolta az ide 
kapcsolódó elképzeléseket (Réthyné, 
2003, 76).

Érzelmek (+, - ), motiVáció, 
tAnítás És tAnulás kApcsolAtA

A lenti táblázat struktúráját követ-
ve érdemes lenne egy negyedik osz-
lopot készíteni, melynek filozófiája 
a jól-lét az iskolában lehetne. Ennek 
célja az ismeretelsajátítás, gondolko-

dásfejlesztés lenne, az önszabályozás 
és az önmegismerés segítségével. Cél-
tartalma az önfejlesztés sokoldalúsága 
lenne amellett, hogy a kognitív és az 
intellektuális képességeket-készségeket 
többféle megközelítésből is fejlesztené. 
Szabályozottság tekintetében leginkább 
komplex és autonóm lehetne, mely ön-
magába feltételezi a direkt eszközök 
ilyen szemléletű szerkezetét is. A mód-
szer tekintetében mindenképp interak-
tívnak és differenciáltnak kell lennie, 
az attribúciók vonatkozásában viszont 
mindhárom oszlop sora helyénvaló le-
hetne. A stratégiára szintén igaz lenne 
a mindhárom oszlopban megjelölt jel-
ző. A kapcsolat szempontnál azonban 
az öntevékenység, önismeret és jól-lét 
célok lennének a preferáltak, a gondol-
kodási képességek és készségek fejlesz-
tése kerülhetne a fókuszba, és a tanítási 
feladat mindezzel összhangban kerülne 
előtérbe.

A tanulás és tudás eredményessé-
gének növelésében egyes affektív vál-
tozók (motiváció, énkép, attitűdök, 
jövőkép, attribúciók stb.) tanulmányo-
zásának szükségességére Csapó (2008) 
is utal, aki diagnózisában többek kö-
zött a tudásgazdag tanulási környeze-
tet és a tanárképzés tudományos meg-
alapozottságát is kiemeli.  

Csíkszentmihályi Mihály (2010) 
szerint szükséges ráirányítani az em-
berek figyelmét arra, hogy mit is jelent 
embernek lenni, és a jövőt egy „új tár-
sadalmi szerződés” elveinek kidolgo-
zása által látja pozitívnak, ahol az üzlet 
– etika – lojalitás áll a középpontban, 
továbbá fontosnak tartja az öröm ha-
talmát, annak tudatos megélését min-
den pillanatban. Norrish mindennek 
az oktatásbeli hozamait vizsgálja, al-
kalmazza, fejleszti és tökéletesítgeti 
(vö.: Positive Education – The Geelong 
Grammar School Journey, 2015).  

a tanítás filozófiája tananyagközpontú gondolkodásfejlesztő önszabályozó
cél ismeretelsajátítás gondolkodásfejlesztés önszabályozás
céltartalom intellektualizáló kogníciófejlesztő sokoldalú, 

önfejlesztő
szabályo-
zottság

direkt indirekt komplex, 
autonóm

módszer „azonos kínálat” differenciált interaktív
attribúciók külső, statikus külső-belső dinamikus, 

kontrollálható
stratégia helyzetorientált tevékenységorientált komplex
kapcsolat a tanítási feladat el-

sőbbsége
a gondolkodásfejlesztés 
elsőbbsége

az öntevékenység 
elsőbbsége

1. táblázat. A táblázat forrása Réthyné (2003, 76)
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Keyes (idézi: Oláh, 2012) szerint a 
pozitív társadalomtudomány legfon-
tosabb célkitűzése, hogy felhívja a fi-
gyelmet a jól működő közösségek sajá-
tosságaira, ennek érdekében kutassa a 
társadalmi védőfaktorokat, a szociális 
jóllétet megalapozó személyiségbeli 
erősségeket. Ezt a programot a pszi-
chológia oldaláról a pozitív pszicholó-
gia vállalta fel. A pedagógia, a kommu-
nikáció, a közgazdaságtan és számos 
más terület azonban még – a „pozitív” 
szó szoros értelemben vett jelentése 
szerinti – „pozitív fordulat” előtt áll. A 
pozitív nézőpont nem jelenti a kritikai 
szemlélet eltűnését, csupán egy ki-
egyensúlyozott állapot megteremtését 
foglalja magába. Igaz, hogy fel kell tár-
nunk a veszélyeket, a  problémákat, a 
diszfunkciókat, de azt is fel kell ismer-
nünk, hogy ezek kiiktatása nem jelenti 
automatikusan a jóllét megalapozását, 
sem egyéni, sem pedig közösségi szin-
ten. (Hamvai-Pikó, 2008) 

A döntés-előkészítő munkát a pe-
dagógia számára a nevelésszociológia 
végzi el, mégpedig azzal, hogy általá-
nos törvényszerűségeket tár fel, ténye-
ket ismertet, kutatási eredményeivel 
döntéseket készít elő akár az osztály, 
akár a nevelés-oktatás, iskola vagy ne-
tán az oktatási rendszer egésze számá-
ra. (Kozma, 1984)

A pozitív pszichológia eredményei-
nek abszolválását a munka világára az 
alábbi kérdés segítségével fogalmaz-
za meg Kunos (2009): „Hogyan lehet 
segíteni kollégáinkat, hogy a munka 
egyszerre legyen effektív, és kiteljesü-
lést biztosító?” Miért lenne hát más a 
helyzet a pedagógiában? Hiszen peda-
gógusként elengedhetetlen arra töre-
kednünk, hogy a tanításra, tanulásra 
és a jelenkorban élő tanulók, gyerme-
kek igényeire vonatkozó legkorsze-
rűbb, leghasznosabb ismereteinkkel 
összhangban álló reformkísérletek 
valósuljanak meg, ezzel is szélesít-

ve a pedagógia horizontjait, ügyelve 
ugyanakkor arra, hogy ezen reformte-
vékenységek ne menjenek a hagyomá-
nyos értelemben vett tanulási – tanítá-
si (kognitív) folyamatok rovására.

Ebben lehet segítségünkre a pozitív 
pedagógia, az érzelmek és a motiváció 
kapcsolatának ismerete, és mindezek 
hatékony felhasználása. Fontos a ta-
nulás-tanítás, valamint a tudás kor-
szerű fogalmainak és kutatási eredmé-
nyeinek integrálása a mindennapok 
gyakorlatába, és az a bölcsesség, amit 
ismerünk, és amire tanulmányaink 
során szert teszünk, melynek segítsé-
gével objektív különbségtételére is ké-
pesek vagyunk.
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Az Érzelmek fontosságA
Az érzelmek tanulmányozását hosz-

szú ideig érdektelennek tartották az 
ember életében. Az ókori görögök, 
többek között Platón és Arisztotelész, 
akképp vélekedtek, hogy az érzelmek 
megrontják az értelmet, az érzelmek-
nek alávetett embert a sors uralja, sőt 
az érzelmek az ember ítélkezésére is 
hatással vannak. Az érzelmeket nega-
tív lelki jelenségként tartották számon, 
így az értelem vagy érzelem kérdésé-
ben a választás legtöbbször az előbbire 
esett. A szakemberek csak az utóbbi 
évtizedekben ismerték fel az érzelmek 
építő jellegét, fontos szerepét a min-
dennapokban, valamint gondolko-
dásunk irányításában. Kétségtelenül 
szükségünk van bizonyos „érzelmi 
ügyességre”, saját és mások érzelme-
inek felismerésére, kezelésére és ha-
tékony szabályozására ahhoz, hogy 
lelkileg egészséges felnőttekké vál-
junk, képesek legyünk együttműködni 
másokkal, jó kapcsolatokat tudjunk 
kialakítani, kezelni tudjuk a konflik-
tusainkat, érvényesíteni tudjuk ön-
magunkat és jó döntéseket hozzunk. 
(Kádár, 2012, 200-201) 

Napjainkban az érzelem fogalmá-
nak meghatározása a pszichológia 
egyik központi problémája. A szak-
irodalomban majdnem száz érzelem-
meghatározást tartanak számon, ezért 
érdemes olyan meghatározást válasz-
tani, amely megfelelően tág ahhoz, 
hogy szemléltesse az érzelmek kuta-
tásának változatosságát, színességét. 
Kleinginna és Kleinginna egy integrált 
definíciót javasoltak, mely szerint „az 
érzelmek a szubjektív és objektív té-
nyezők összjátékának bonyolult hal-
mazai, amelyeket idegi és hormonális 
rendszerek közvetítenek.” (N. Kollár – 

galambos barbara

az érzelmi 
inTelligencia 
jelentősége

Szabó, 2004, 95-96) Egy másik definí-
ció szerint az érzelem számos tényező 
összjátékaként írható le. Ennek alapján 
az érzelmekben szerepet játszhatnak 
bizonyos kognitív folyamatok, mintá-
zott fiziológiai folyamatok, cselekvéses 
hajlandóság, megjelenhetnek szubjek-
tív érzések és instrumentális viselke-
dések. (N. Kollár – Szabó, 2004, 96) 

Különbséget kell tennünk az érzelem 
és a hangulat fogalma között. Gendolla 
szerint a hangulat elmosódottabb az 
érzelemnél, és hosszan tartó érzelmi 
állapot. Míg a hangulat hosszabb időn 
át fennáll és ellenáll a változásnak, az 
érzelem rövid ideig tart, és felelős lehet 
egy személy hangulatáért. Hangula-
tunkat testi vagy hormonális változás, 
időjárási tényező, de a fizikai környe-
zet, akár egy illat is befolyásolhatja. (N. 
Kollár – Szabó, 2004, 96) 

A gyermek érzelmi fejlődésére job-
bára örökletes tényezők gyakorolnak 
hatást, melyek már korán megjelen-
nek a gyermek viselkedésében. Eze-
ket a jellemzőket nevezzük tempera-
mentumnak, ezen belül az érzelmekre 
vonatkozó temperamentumjellemző 
az emocionalitás. Az érzelemszabá-
lyozás során további fontos tényező a 
gyermek kontrolláltságának mértéke, 
aminek ellentéte az impulzivitás. (N. 
Kollár – Szabó, 2004, 103) 

Az érzelmek számos funkciót tölte-
nek be. Az érzelem evolúciós elmélete 
alapján az egyik ilyen fontos funkció, 
hogy az érzelem növeli az ember túl-
élési esélyeit azáltal, hogy a környezet-
ben megjelenő eseményekre feltehető-
en a legjobb választ hívja elő. A másik 
funkció pedig, hogy az érzelemkife-
jezésen keresztül jelzést szolgáltat a 
jövőbeli cselekvésre való szándékról 
az érzelemkifejezésen keresztül. Az 

érzelmek fontos szerepet játszanak a 
kommunikációban is, ezáltal erősítik 
és szabályozzák a társas kapcsolatokat. 
Elősegítik és támogatják az észlelést, a 
tanulást és az emlékezést, így befolyást 
gyakorolnak a kognitív folyamatokra. 
Jelentős funkciót töltenek be a viselke-
dés szabályozásában, fenntartásában, 
a kitartásban és a célok elérésében. 
Segítségünkre lehetnek a számunkra 
kedvezőbb cselekvések kiválasztásá-
ban, cselekvésre késztetnek, azaz mo-
tiválnak. (N. Kollár – Szabó, 2004, 99) 
Daniel Goleman szerint az érzelmeink 
igazítanak el bennünket olyan döntő 
próbáknál és feladatoknál, ahol az in-
tellektus önmagában megbízhatatlan, 
például vészhelyzetekben, gyászban, 
frusztrációkkal dacoló kitartásban, 
párkeresésben vagy épp családalapí-
tásban. (Goleman, 1995, 18) 

Két alapvető érzelmi beállítottsá-
got különböztetünk meg, mégpedig 
pozitívat és negatívat. A pozitív érzel-
mek befogadó szándékot jeleznek, a 
pozitív egyének pedig általában lelke-
sek, aktívak. A pozitív érzelmek közé 
tartozik a kíváncsiság, a lelkesedés, az 
empátia, az öröm, a hála és a derű. A 
negatív érzelmek kirekesztő szándé-
kot jeleznek, ide sorolják az apátiát, 
a bánatot, a félelmet, a gyűlöletet, a 
szégyent, a neheztelést, a haragot és az 
ellenségeskedést. A negatív érzelmeket 
általában az ismeretlentől való félelem 
gerjeszti, valamint az a törekvés, hogy 
meggátoljuk azokat, akik ártani akar-
nak nekünk. (Kádár, 2012, 204-205) 

Barbara Fredrickson áttekintése 
nyomán a pozitív érzelmek a negatív 
érzelmekkel szemben tágítják a figye-
lem látókörét és a kogníciót, amely 
elősegíti a kreatív gondolkodást igény-
lő tevékenységet. A pozitív érzelmek 



peDagógia

szélesítik a fizikai és intellektuális erő-
forrásokat, például a fizikai erő és a fi-
zikai készségek fejlődését, elősegítik a 
tanulást, javítják a teljesítményt, vala-
mint a társas erőforrásokat, hiszen az 
együtt átélt öröm erősíti a szövetsége-
ket, a barátságokat és a családi kapcso-
latokat. A pozitív érzelmek növelik a 
segítségnyújtást is, valamint az együtt-
működés valószínűségét. (N. Kollár – 
Szabó, 2004, 107)

mi Az Érzelmi intelligenciA? 
Az intelligencia az absztrakt gondol-

kodás képessége. A hétköznapokban 
és a munkában való sikerességünket 
azonban nem jól jósolja meg az in-
telligenciatesztekben mért eredmény, 
hiszen a másokkal való érintkezés és 
együttműködés folyamán nemcsak 
absztrakt fogalmakkal dolgozunk, 
hanem mások érzelmeire, hangula-
taira vonatkozó információkat is fel 
kell dolgoznunk, döntéseket kell hoz-
nunk e tényezők figyelembevételével. 
(N. Kollár – Szabó, 2004, 105) Fontos 
lenne tehát, hogy ne csak az értelmi 
intelligencia fejlesztésére helyezzük a 
hangsúlyt. Howard Gardner, a Har-
vard Egyetem pszichológiaprofesszora 
többszörös intelligenciaelmélete alap-
ján megkülönböztet például logikai-
matematikai intelligenciát, nyelvi, téri, 
zenei, testi-kinetikus intelligenciát, 
naturalista, spirituális és egzisztenci-
ális intelligenciát, emocionális (érzel-
mi) intelligenciáról viszont nem tesz 
említést, ehelyett a személyes (inter- és 
intraperszonális) intelligencia fogal-
mát használja. (Bajzáth, 2015, 16-21)

Az érzelmi intelligencia mint új 
pszichológiai fogalom 1995-ben rob-
bant be a köztudatba, elsősorban Da-
niel Goleman Érzelmi intelligencia 
(Goleman, 1995) című könyvének kö-
szönhetően. Bár Goleman mindenféle 
kutatási adat hiányában jelentette ki, 
hogy a siker kulcsa az érzelmi képessé-
gekben keresendő, későbbi kutatások 
során beigazolódott, hogy az érzel-
mileg magasabb intelligenciájú sze-
mélyek empátiás képessége fejlettebb, 
jobb az önértékelésük, kevésbé szo-
ronganak, ritkábban magányosak, ké-
pesek minőségi társas kapcsolatok ki-
építésére. (Kádár, 2012, 186) Goleman 
szerint az érzelmi intelligencia tehát 
„az érzelmek feldolgozásával kapcso-
latos képességek összessége. Magába 
foglalja az érzelmek észlelését, kifeje-
zését, megértését, kezelését, valamint 
azok irányításának képességét – és 
azt, ahogy mindezen képességeinket 

felhasználjuk személyes fejlődésünk 
érdekében.” (Kádár, 2012, 187) 

Salovey és Mayer megfogalmazásá-
ban az érzelmi intelligencia „az a ké-
pesség, hogy a személy monitorozza 
saját és mások érzéseit és érzelmeit, 
hogy megkülönböztesse ezeket egy-
mástól, és hogy felhasználja ezt az in-
formációt gondolkodásában és visel-
kedésében.” (N. Kollár – Szabó, 2004, 
105) A szerzők négy képességgel jelle-
mezték az érzelmi intelligenciát, még-
pedig mások és saját érzelmeink ész-
lelésével, értékelésével és kifejezésével 
verbális és nem verbális módon, az ér-
zelmek felhasználásával a gondolkodás 
és a cselekvés serkentésére, az érzelmek 
megértésével és elemzésével, valamint 
az érzelmek szabályozásával az érzelmi 
és intellektuális fejlődés elősegítésének 
érdekében. Salovey és Mayer az érzel-
mi intelligenciát tehát az affektív in-
formációk feldolgozásához szükséges 
mentális képességek készletének tekin-
tik. Goleman motivációs tényezők és 
személyiségjegyek elegyeként képzeli 
el, szerinte az érzelmi intelligenciának 
öt lényeges összetevője van. Számára a 
saját érzelmeink pontos és tudatos ész-
lelése és monitorozása, valamint ezek 
módosítása és elfogadható kifejezése, 
mások érzelmeinek pontos észlelése 
és az azokra való válaszadás, a társas 
viszonyok sikeres kezelésének képes-
sége, illetve az érzelmek fókuszálása a 
kitűzött célra a lényeges. (N. Kollár – 
Szabó, 2004, 105-106) 

Ha képesek vagyunk tudomásul 
venni érzelmeinket, elindulunk az ön-
tudatosítás útján. Goleman az Érzel-
mi intelligenciában hivatkozik Mayer 
kijelentésére, aki szerint az öntudat 
azt jelenti, hogy „tisztában vagyunk 
a hangulatunkkal, egyszersmind róla 
való gondolatainkkal.” (Goleman, 
1995, 80) Az öntudatra épül empátiás 
képességünk is. Ha tisztában vagyunk 
saját érzelmeinkkel, könnyebben tu-
dunk olvasni mások érzelmeiben is. 
(Goleman, 1995, 149) 

Mindezek értelmében nem állja 
meg az a kijelentés a helyét, miszerint 
az értelmi intelligencia felsőbbrendű 
az érzelmi intelligenciával szemben, 
és az érzelmek csak rontják az érte-
lem hatékonyságát, ám az sem igaz, 
hogy az érzelmi intelligencia kétszer 
olyan fontos, mint az IQ. A két intel-
ligenciatípus ugyanolyan mértékben 
egészíti ki egymást. (Kádár, 2012, 185) 
Goleman szerint az ember kétféle el-
mével rendelkezik, racionális elmével 
és ún. érzelmi elmével. A két elme szo-

ros harmóniában, együttműködésben 
áll egymással. Az érzelem terméke-
nyen járul hozzá a racionális elme mű-
ködéséhez, a racionalitás pedig felül-
bírálja azt, amit az érzelmek táplálnak 
bele, tehát az érzelmek elengedhetet-
lenek a gondolkodáshoz és fordítva. 
(Goleman, 1995, 24-25) 

A közoktatás gyakorlata még ma-
napság is leginkább az értelmi intelli-
gencia fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, 
megfeledkezvén az élet viszontagsága-
iból adódó gyűrődésekre és esélyek-
re való felkészítésről. Az IQ azonban 
önmagában nem garantálja a gazdag-
ságot, elismertséget és a boldogságot 
az életben. Daniel Goleman szerint az 
érzelmi élet is művelhető magasabb 
vagy alacsonyabb szinten, akárcsak a 
számtan vagy az olvasás, de ehhez is 
meghatározott készségek szükségesek, 
hiszen akinek semmi kontrollja nincs 
érzelmi élete felett, belső csatákban 
őrlődik, melyek elvonják figyelmét a 
koncentrált munkától és a világos gon-
dolkodástól. Ha az iskolák arra töre-
kednének, hogy a gyerekek mindazon 
képességeit, adottságait fejlesszék, me-
lyek egykor a sikerhez vezethetnek, 
vagy legalábbis ahhoz, hogy örömüket 
leljék tevékenységükben, valóban az 
életre nevelnének. (Goleman, 1995, 
62-64) 

Bár az érzelmi intelligenciával kap-
csolatos kutatások még meglehetősen 
kezdetlegesek, manapság már előfor-
dulnak olyan egészségfejlesztő iskolai 
programok, többek között az USA-
ban, melyek már nem a nemkívánatos 
viselkedéseket célozzák meg, hanem 
sokkal inkább általában a gyermekek 
érzelmi és szociális fejlődését segítik 
elő, és már most kimutatható pozitív 
eredményekkel szolgálnak. Tudato-
sítanunk kell azonban, hogy a gyer-
mekek érzelmi és szociális fejlődése 
nem képzelhető el a közvetlen környe-
zet fejlődése nélkül, így a programok 
nemcsak a gyermekekkel való foglal-
kozást, hanem a tanárok és szülők tré-
ningjét is magába foglalják. (N. Kollár 
– Szabó, 2004, 106-107) 
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osztályfőnök

Sokszor és sok helyről hallani mos-
tanság a csapatépítés, közösségépítés 
szavakat. Első hallásra talán a céges 
szektor jut eszünkbe, amely a mun-
kahatékonyság megnövelése érdeké-
ben küldi dolgozóit ilyen képzésekre. 
Azonban nemcsak egy cégnek lehet 
szüksége csapatépítésre vagy a közös-
ség tudatosabb formálására, hanem az 
iskoláknak is. Sőt! Akár úgy is fogal-
mazhatnánk, hogy az iskola a közös-
ségépítés egyik legfontosabb színtere.    

A közösen eltöltött idő már önma-
gában is közösségformáló erővel bír. 
Komoly ereje van egy focimeccsnek is, 
a lelátón az emberek megélnek egy kö-
zös élményt, együtt szurkolnak a csa-
patuknak, ezáltal közösséget vállalnak 
egymással. A közösség tehát jó eset-
ben „magától” is kialakul, de ha igazán 
megalapozott közösséget szeretnénk, 
akkor az rendszeres törődést, tudatos 
odafigyelést és munkát igényel. Hiszen 
szükség van a kapcsolatok mélyítésére 
és karbantartására, a céloknak meg-
felelő bizalmi légkör megerősítésére. 
Mindezek nagyban hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a csoport működése ha-
tékonyabbá, akadálymentesebbé vál-
jon. Legyen szó bármilyen csoportról 
– egy cég embereiről vagy egy isko-
lai osztályról –, a közösség építése és 
megerősítése komoly feladat, mely be-
folyásolható és megfelelő eszközökkel 
nagymértékben segíthető is. 

Az iskolákkal történő együttműkö-
déseink során a tanárok sokszor pa-
naszkodnak arra, hogy tanácstalanok, 
osztályfőnökként nem mindig tudják, 
hogyan lehetne hatékonyabban elkez-
deni az osztály összekovácsolását. Az 
egyetem erre a feladatra nem készí-

épíTsünk oszTálykÖzÖsségeT!
az osztályfőnök szerepe az osztályon belüli 
kÖzÖsségépíTés Terén

rabec isTVán

tette fel őket, sok esetben az idősebb 
kollégák tapasztalata és a saját próbál-
kozások sikerei, illetve sikertelenségei 
jelentik az egyetlen fogódzót. 

hogyAn AlAkul ki A csoport?
Egy csoport kialakulásának és fej-

lődésének különböző fázisai vannak. 
Ezek a fázisok törvényszerűek, épp 
emiatt meg lehet őket alapozni, hogy 
minél könnyedébben menjenek végbe, 
de sokszor már az is sokat segíthet, ha 
észrevesszük és tudatosítjuk a csoport-
dinamika egyes fázisait. A követke-
zőkről van szó:
 Alakulás

Az első fázist a kíváncsiság és a tapo-
gatózás jellemzi: a csoporttagok elő-
ször kerülnek kapcsolatba egymással, 
óvatosan nézegetik egymást, mére-
getik, kik veszik majd ezentúl körbe 
őket. A következő kérdések merülnek 
fel ebben a szakaszban a csoportta-
gokban: Mit keresek én itt? Mi itt az 
én szerepem? Kivel kerültem egy cso-
portba? Mi a csoport célja? Elsősorban 
a bizonytalanság és az óvatosság jel-
lemzi ezt a fázist. A viszonyok és célok 
tisztázásával folyamatosan kialakul a 
„mi” érzése.  
 Viharzás

Az első fázis után, ahol a csoporttagok 
felmérték a „terepet”, következik az a 
szakasz, amikor kialakulnak a szere-
pek a csoportban, mikor mindenki 
megtalálja a maga helyét. Már a fázis 
neve (viharzás) is jelzi, hogy ez nagyon 
sokszor konfliktusokkal és versengés-
sel jár, hiszen egyfajta „harcról” van 
szó a hatalomért, a dominanciáért.  
 Normalizálódás 

Mint ahogy az a természetben is lenni 
szokott, hogy a vihart termékeny szél-

csend követi, úgy a csoportdinamiká-
ban is a viharzás után kezdődik meg 
az igazán hasznos csapatmunka. A 
kapcsolatok szorosabbá válnak, kiala-
kulnak azok a kimondott vagy kimon-
datlan szabályok, amelyek már a közös 
normarendszer alapján születtek, és a 
szakasz végére mindenki tisztába ke-
rül azzal, hogy milyen teljesítményt és 
magatartást várnak el tőle. 
 Működés

Ez a „Mit csináljunk?”-rész: kialakul-
tak a szerepek, megszülettek a közös 
normák, a csoport képes az együtt-
működésre, bízik egymásban és meg-
oldja az előtte álló feladatokat. Ebben 
a fázisban valósul meg az igazi csapat-
munka.  
 Felbomlás

Ahogy minden csoportnak van kez-
dete, úgy van vége is. Ez a lezárás, a 
búcsúzás szakasza, melyre a nosztalgi-
ázás és az ebből fakadó magas érzelmi 
töltet a jellemző. 

mire figyelJen odA 
Az osztályfőnök?

Az egyes fázisokban néhány szem-
pontot említünk, amely segítség le-
het az osztályfőnöknek, különösen 
egy teljesen friss osztály esetében. A 
csoport kialakulásának fázisai közül 
a felbomlással itt nem foglalkozunk, 
ugyanis annak megvannak a maga 
tradíciói az iskolákban – pl. ballagás, 
osztálydíszítés stb. 

 Alakulás  
Mennyi információt tudnak egymás-
ról a fiatalok? Minél több közös pon-
tot találnak, annál könnyebb lesz a 
kapcsolat megteremtése, könnyebben 
szólítják meg egymást, és kialakulnak 
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a közös témák. Az információk foko-
zatos megosztásával a bizalmi légkör is 
növekszik. 

Fontos szempont lehet ebben a sza-
kaszban, hogy mindegyik diák leg-
alább minimális módon meg tudja 
magát mutatni – akár csak egy mondat 
erejéig is – az osztály előtt. Ezáltal rá 
lehet arra is látni, hogy kit kell erősí-
teni és kik lesznek azok, akikre jobban 
oda kell majd figyelni. 

 Viharzás 
Ha az alakulás fázisában sikerült 
megalapozni a bizalmat, akkor a 
viharzás általában kevésbé válik 
feszültségteljessé. Érdemes figyelni a 
rivalizálásokat, esetleg feladatokkal 
enyhíteni a helyzetet. Érdekes lehet 
végiggondolni a következőket: Min-
denki megtalálta-e a helyét? Vannak-e 
olyanok, akik még mindig versenge-
nek? Került-e valaki nagyon passzív 
(kirekesztett szerepbe)? Vajon elége-
dettek-e a szerepükkel? 

A szerepek kialakulásának pontos 
követése nagy segítség lehet a későb-
bi munkában. Bizonyos szerepeket fel 
lehet erősíteni vagy le lehet tompítani 
még a katedráról is, ha az osztályfőnök 
tényleg figyel. 

 Normalizálódás
A szabályok legyenek minél átlát-
hatóbbak és világosabbak minden-
ki (még az osztályfőnök) számára is. 
Ezért érdemes azokat közösen lefek-
tetni, konszenzusos döntéssel létre-
hozni az osztály alkotmányát. Ez ka-
paszkodó lehet nemcsak a diákoknak, 
hanem az osztályfőnöknek is. Ehhez 
jól használható módszer pl. a „szer-
ződéskötés” is, melyről korábban már 
írtunk.

A kialakult szabályokra érdemes 
rendszeresen ránézni, hogy mennyit 
változtak és milyen irányban. Vajon 
él-e még a „szerződés” vagy újat kell 
kötni?

 Működés
Érdemleges feladatot kapjon az osz-
tály, melyből sikerélmény származik. 
Lehetőleg olyat, amelyet együtt, kö-
zösen élnek meg. Lehet ez egy közös 
alkotás vagy valaminek a megszerve-
zése. 

Az osztálytársak közösséggé formá-
lása a hatékony együttműködés egyik 
legfontosabb alapfeltétele, hiszen bará-
ti légkörben nemcsak tanulni, hanem 
tanítani is egyszerűbb és élvezetesebb. 

ismerkeDés jáTékosan
bruToVszky gabriella

Szeptembertől számos diák kezdi meg tanulmányait új iskolában, új osztály-
társakkal, ami sok izgalmat és kihívást jelenthet nemcsak a diák (és a szülő), 
hanem a tanár számára is. Az osztályfőnökök szeretnék, ha az osztály minél ha-
marabb egy igazi, elfogadó közösséggé épülne össze, és nyilván azt is, hogy a 
diákok minél hamarabb megismerjék egymást, és a közös munka már oldottabb 
hangulatban, megfelelő keretek között induljon meg. Ehhez nyújtanak segítsé-
get a drámapedagógiában is jól ismert csapatépítő játékok. A következőkben egy 
45 percre tervezett játékblokk kerül bemutatásra, amit érdemes kint a szabadban 
megszervezni. És hogy mi lesz az eredmény? Egy felszabadult, egymás iránt nyi-
tott, kíváncsi és kommunikatív közösség. Játékra fel!  

A diákok szabadon sétálnak a térben. 
A játékvezető szavára mindenki keres 
egy párt és bemutatkozik neki – majd 
hörcsögbarát módjára köszönti társát 
(felfújjuk az arcunk, és a párunk arcán 
enyhén dobolunk). Majd a köszöntés 
utána a hörcsögbarátok elmesélik egy-
másnak, hogy mit csinálnak szívesen 
a szabadidejükben, mi a hobbijuk. 
2-3 perc múlva a játékvezető tovább 
folytatja az instruálást. A diákok to-
vább sétálnak a térben, és egy újabb 
társat keresnek maguknak, ő lesz a 
bocibarátjuk. Bemutatkoznak neki, 
és bocibarát módjára köszöntik őt (a 
barát egyik tagja összekulcsolt kézzel 
bocitőgyet mutat, míg a másik meg-
feji), és aztán elmesélik egymásnak, 
melyik a kedvenc filmjük, színdarab-
juk, esetleg színészük, és miért. Újabb 
2-3 perce elteltével az osztály tagjai to-
vább sétálnak a térben, és egy harma-
dik párt is keresnek maguknak. Ő lesz 
a kengurutársuk – bemutatkoznak, 
köszöntik egymást kenguru módjára 
(körbeugrálják egymást kengurupóz-
ban), majd elmesélik egymásnak, hol 
voltak, mit csináltak a nyáron. 

A játék végén arra kérjük a diáko-
kat, hogy keressék meg a hörcsögtár-
sukat, köszöntsék őt, majd gyorsan a 
bocibaráttal is fussanak össze, és leg-
végül köszöntsék kenguru módjára 
újfent a kengurutársukat. 

 Tanács: Ha nem páros az osztálylét-
szám, akkor hárman is összeállhatnak. 
Természetesen más kérdésekkel és 
„barátfajtákkal” is lehet variálni. El-
hangozhat az elején, hogy olyan társat 
keressenek, akit még nem ismernek 
(hiszen jöhetnek diákok azonos isko-
lából, vagy barátok, akik már ismerik 
egymást). 

1. hörcsögbArát, bocibArát, kengurubArát
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2. ki mit szeret?
A játékvezető húz egy képzeletbeli vo-
nalat. Állításokat fog mondani, a diá-
kok arra az oldalra állnak a képzelet-
beli vonal két oldalán, amelyik állítás 
igaz rájuk.  
Lehetséges állítások: 
 aki a csokifagyit szereti jobban – aki 

az eperfagyit
 aki nyárkedvelő – aki inkább télked-

velő
 aki reggel zuhanyozik – aki este zu-

hanyozik
 aki a hegyeket kedveli – aki a tenger-

partot
 aki szívesebben olvas – aki inkább 

számítógépezik
 aki bulizni szeret jobban – aki a be-

szélgetős szórakozást kedveli
 aki magában tanul szívesebben – aki 

másokkal együtt

 Tanács: Azt is meghatározhatjuk, 
hogy állhatnak-e középre a diákok, 
hiszen lehet olyan állítás, amiben 
mindkettő azonos mértékben jellem-
ző rájuk. Más esetben viszont érdekes 
kihívás lehet számukra, hogy középre 
nem állhatnak, és így egyértelmű dön-
téshelyzetbe kerülnek. 

Lehet variálni a játékot egy skálával: 
egy képzeletbeli skálán helyezkednek 
el a diákok aszerint, hogy melyik ál-
lítást milyen mértékben kedvelik a 
diákok, ilyenkor egy állítás is elég (pl. 
szeretem a csokifagyit – a skála egyik 
oldala a nagyon, a másik a legkevésbé). 

 Én még sosem ejtőernyőztem.
 Én még sosem voltam Afrikában.
 Én még sosem ültem lovon.
 Én még sosem láttam a Harry Potter-

filmet stb.

 Tanács: az „Én sem” kijelentéshez a 
mozdulatok szabadon variálhatók. Pl. 
felugranak a levegőbe/leguggolnak/
megfordulnak a tengelyük körül, tán-
colnak stb. Elmondhatjuk az elején, 
hogy a játékvezető bizony füllenthet :).

4. ki mikor született?
A játékvezető szavaira a diákok hang-
talanul, tehát csak nonverbális eszkö-
zöket alkalmazva beállnak egy sorba 
aszerint, hogy ki mikor született. A 
pontos év, hónap és nap is számít. Ha 
ugyanazon a napon született két diák, 
egymás mögé állnak, esetleg, ha pon-
tosan tudják a születés időpontját, 
akkor aszerint sorakoznak fel. A játék-
vezető csak annyi instrukciót ad meg, 
hogy melyik oldalon álljon a legidő-
sebb, és melyiken a legfiatalabb diák. 

 Tanács: A játékot lehet játszani kéz-
nagyság szerint, a keresztnevek kez-
dőbetűjének sorrendbe állításával, stb. 
Verbálisan és nonverbálisan is érde-
mes kipróbálni a játékot.

5. szólánc
Megkérjük a 
diákokat, hogy 
gondolják vé-
gig, mit várnak 
az iskolától, az 
osztálytól, mit 
hoznak ők ma-
gukkal, és ezt 
fo g a l ma z z á k 
meg egy szó-
ban/szókapcsolatban. Megkérünk egy 
diákot, hogy kezdje el az asszociálást, 
vagy maga a játékvezető is elkezdheti a 
szavak sorolását – pl. humor. A követ-
kező diák úgy csatlakozhat hozzá, ha 
az ő szava „R”-rel kezdődik, és így to-
vább. A végére mindenki beáll a sorba, 
és egy nagy kör alakul. 
 Tanács: A játék könnyebb és gyor-

sabb verziója, ha nem vesszük figye-
lembe a kezdőbetűt, csak elmondják 
a diákok sorban, hogy ki mit hoz ma-
gával. Ebben az esetben az csatlakozik 
hamarabb, akinek már van ötlete. Is-
merkedős játékként is játszható: a diák 
mond egy állítást magáról, majd hozzá 
csatlakozik az, akire az az állítás szin-
tén jellemző, és ő maga is mond egy 
újabbat, stb.

6. esővArázslAt
A játékblokk végére már egyre többet 
tudnak meg a diákok egymásról, egyre 
jobban egymásra hangolódnak. Ennek 
a játéknak az a lényege, hogy nagyon 
figyeljünk a másikra. Közösen fogunk 
esőt elő- majd elvarázsolni.

Körbe rendeződünk. A játékvezető 
kezdi a játékot. Mindenki azt követi, 
amit a tőle balra lévő csinál, így a játék-
vezetőtől indul a játék jobb irányba, és 
amikor hozzá visszaér a mozdulat, ak-
kor indul a következő. Az első körben 
összedörzsöljük a kezünket (mintha 
a szél suhogna), majd csettintünk (az 
eső csepereg), a következőben tapso-
lunk (elkezd esni), majd a combunkon 
tapsolunk (egyre intenzívebben esik), a 
következő körben dübögünk a lábunk-
kal (zuhog az eső), majd mindezt visz-
szafelé, amíg az eső teljesen el nem áll. 

 Tanács: Először, hogy könnyebb le-
gyen, be is mutathatjuk az irányt és a 
mozdulatokat külön-külön. Ha már 
mindenki megértette a játék menetét, 
akkor kezdjük el. Hívjuk fel a diákok 
figyelmét, ha figyelni fognak egymás-
ra, egy nagyon hangulatos zenei játék 
részesei lehetnek.  

7. mA-cukA – csApAtkiáltás
A diákok még mindig körben állnak. 
A játékvezető kezdi a kiáltást teljes 
hangerővel mindkét kezét előre téve 
– „má”, és a tőle jobbra lévő folytatja 
(hasonlóan az előző játékhoz), fokoza-
tosan, míg visszaér a játékvezetőhöz a 
mozdulat és a hang, majd akkor min-
denki egyszerre kiáltja a második felét 
a szónak: „cuka”, közben pedig mind-
két kezét hátrahúzza (mint amikor va-
lami sikerült).  

 Tanács: Lehet a kiáltás az osztály ked-
venc szava is vagy az osztály maga, pl. 
„egy-b” (1. B)

3. Én mÉg sosem… 
A diákok szabadon sétálnak a térben. 
A játékvezető egyszer elkiáltja magát: 
„Én még sosem…”, ami igaz állításra 
végződik. Pl. „Én még sosem voltam 
Amerikában”. Azok, akikre ez az állí-
tás szintén igaz, felkiáltanak, hogy „Én 
sem”, és felugranak a levegőbe. Érde-
mes a játékvezetőnek 6-7 állítással ké-
szülnie, utána átadhatja a lehetőséget a 
többieknek. 

Lehetőségek állításokra: 
 Én még sosem énekeltem zuhany 

alatt.
 Én még sosem puskáztam.



akTualiTás

Októberben sorjáznak a magyar 
nemzeti ünnepek és emléknapok. Idő-
szerű tehát, hogy szót ejtsünk az isko-
lai ünneplés, de inkább megemlékezés 
aktualitásáról. Meg kell tanítanunk, s 
főleg meg kell értetnünk a gyerekek-
kel, kik voltak ezek az emberek, és 
miért kell megemlékeznünk igaztalan 
halálukról, kivégzésükről.

A tizenévesek világképe, gondol-
kodása a hazáról, a történelemről, a 
nemzet hőseiről nem mindig egyér-
telmű, ezért kell felidézni, tudatosíta-
ni bennük és elképzeltetni velük azt 
a történelmi helyzetet, ami előidézte 
1849. október 6-át. Ahhoz, hogy meg 
tudjuk magyarázni, milyen célért es-
tek el a szabadságharc résztvevői, mi 
volt az az eszme, amiért érdemes volt 
harcolni, rendkívül fontos, hogy érez-
zük és éreztessük, nem hiába hozták 
az áldozatokat, volt értelme idő előtti 
haláluknak. Én nem igazán kedvelem 
a csataképeket, a háborús leírások ön-
magukban nem nagyon érdekelnek. 
Engem csak az a kérdés izgat: miért 
volt mindez, mit is védtek oly elkesere-
detten és keményen, miért harcoltak, 
s kik voltak azok, akik az eszmékkel 
azonosulni tudtak annyira, hogy az 
életüket áldozták érte.

Amikor a szabadságharc táborno-
kai 1849. augusztus 11-én az aradi 
várban eldöntötték, hogy a cári túlerő 
előtt 1849. augusztus 13-án Világos-
nál leteszik a fegyvert, nem sejtették, 
hogy ugyanebben a várban fejeződik 
be majd az életük. Útjuk messziről és 
különféle irányból vezetett a magyar 
szabadságharchoz és Aradra, egy do-
logban azonosak voltak, a magyar 
szabadság eszméihez halálukig hűek 
maradtak. Szeretném bemutatni, kik 
voltak ők, hányan voltak és hogyan 
váltak Haynau áldozataivá.

De ki is volt az a Haynau, s hogyan 
került Magyarországra?

A világosi fegyverletétel után a 
Habsburgok úgy érezték, eljött a várt 
történelmi pillanat: megteremthetik az 
annyira óhajtott egységes birodalmat, 
és abszolutista módon kormányozhat-

nemzeTi gyásznap (okTóber 6.) 
– az araDi VérTanúk emlékezeTe

klemen Terézia

nak. A magyarokat úgy akarták meg-
büntetni, hogy a birodalom többi né-
pét is elrettentsék a további forradalmi 
megmozdulásoktól. Ezért az uralkodó 
– I. Ferenc József – teljhatalmat adott 
a kegyetlenkedéseiről hírhedt Haynau 
tábornoknak, aki véres bosszúval kez-
dett hozzá a „rend” helyreállításához. 
Tehetetlen dühvel intézkedett az itthon 
fogva tartott tábornokok sorsa felől – 
akiknek egyébként kegyelmet ígértek 
–, mivel a török földre menekült emig-
rációt (élén Kossuthtal) nem tudta 
elérni, letartóztatni és bebörtönözni.   
Haynaunak a magyar honvédtisztek 
elleni kegyetlen intézkedései már ko-
rábban elkezdődtek és folytatódtak 
később is, hisz 1849. augusztus 20-án 
Temesvárott főbe lőtték Hruby Gyula 
őrnagyot, Görgey Artúr segédtisztjét. 
1849 nyara és 1850 februárja között 
még további 3 honvédtisztet végeztek 
ki Aradon: Ormai Norbert ezredest, 
őt szokás az első aradi vértanúnak 
nevezni, 1849. október 25-én Kazin-
czy Ferenc író fiát, Kazinczy Lajost, őt 
szokás a tizenötödik aradi vértanúnak 
mondani, s 1850. februárjában Bem 
tábornok hadsegédjét, Ludwig Hauk 
alezredest. Az aradi várbörtönben lel-
te halálát Lenkey János vezérőrnagy, 
akit csak azért nem végeztek ki, mert 
a börtönben megtébolyodott. Így te-
hát az Aradon kivégzett tisztek száma 
tizenhat, mi mégis csak az aradi tizen-
három vértanúról szoktunk megemlé-
kezni. Egy szemtanú visszaemlékezése 
alapján lássuk, kik voltak ők. A szabad-
ságharc kezdetén mindegyikük aktív 
vagy a császári és királyi hadseregből 
kilépett magas rangú tiszt volt. A 13 
aradi vértanú közül a legfiatalabb 30, a 
legidősebb 54 éves volt, s a legkülönbö-
zőbb nemzet tagjai voltak.

S most egy nagyon ritkán olvasott és 
idézett szemtanú visszaemlékezésének 
egy részletét olvashatjuk. A szemtanú 
Teleki Sándor, „a vad gróf ”, Petőfi ba-
rátja, aki emlékeit 1854-ben franciául 
írta le. Teleki együtt raboskodott a ki-
végzett honvéd főtisztekkel, de sikerült 
megszöknie a fogságból, és kalandos 

körülmények között jutott el Francia-
országba.

„…Ez az éjszaka – oly gazdag em-
lékekben azokra, akiknek megadatott 
túlélni azt – végre elmúlt, s meghasadt 
a hajnal.

Lázas aggodalomtól gyötörten vár-
tunk. Celláinkat egy zászlóalj gyalog-
ság vette körül szuronyosan. Mikor a 
hét órát ütötte, sortűz tompa dördü-
lése rettentett meg bennünket, melyet 
egyetlen lövés követett.

Haynau megkegyelmezett négy el-
ítéltnek: Kiss, Dessewffy, Schweidel és 
Lázár agyonlövettek. – Ez volt Haynau 
kegyelme.

De csak hárman roskadtak össze, 
Kiss tábornok állva maradt, a büszke, 
az ironikus Kiss, aki nem akarta meg-
hazudtolni előkelő modorának hírét.

– Hát én – kiálta –, rólam elfeled-
keztek?

A káplár, kinek puskája töltve ma-
radt, kilépett a sorból, s rálőtt a nyu-
godt tábornokra, aki homlokon találva 
elhullott azon osztrák golyók egyiké-
től, melyeknek özönét annyiszor zúdí-
totta magára.

Ez volt az az egy lövés, melyet a sor-
tűz után hallottunk, ez volt október 
6-a tragédiájának előjátéka….

….A kazamatákban halotti csend 
uralkodott. A felháborodás, a fájda-
lom, a harag, a tehetetlenségünk érzete 
odaszegezett bennünket némán a lőré-
sekhez, s nem volt szavunk a gyilko-
sokhoz, kik megengedték, hogy tanúi 
legyünk az utolsó útnak, mely minden 
reményünktől megrabolt.

A csapat és kísérete lassú léptekkel 
haladt a vesztőhely felé, mely háttal az 
erőd sáncai felé volt választva. Kilenc 
ember, kilenc óriás, kilenc akasztófa: 
ilyen volt Haynau fényűzése!...

Poeltenberg volt az első. Alacsony 
ember volt, de hatalmas izomerővel, 
halálküzdelme hosszú volt és rettene-
tes.

Utána következett Török tábornok, 
akit kutyája ekkor sem hagyott el, szo-
morúan nézvén urára.
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Harmadik volt Knezić.
Végre Láhner szenvedett ki, a teg-

napi mélabús fuvolás. Kellemes arca 
semmit se változott. Lelke elröpült. 
Utána Nagysándor, a budai hős. Arca 
sugárzott. Megvető tekintetet vetett 
az osztrák tisztekre, s szóla: – Hodie 
mihi, cras tibi. (Ma nekem, holnap 
neked.) – Azután reszkető hangon: – 
Isten, áldd meg hazámat [!] – Fellépett 
és… meghalt.

Most jött Leiningen, aki az utolsó 
pillanatban egy erőteljes szóval tisztára 
tudta mosni nyomorult ellenségei által 
rágalmazott becsületét: Damjanich felé 
fordulva így szólt: – Isten veled, kedves 
atyám! – Ez karjait kiterjesztve felelt: – 
Isten veled, fiam, nemsokára követlek!

Aulich következett. Meghalt szó nél-
kül, nem veszített semmit hideg mél-
tóságából, mely őt megkülönbözteté. 
Eldobott szivara életével egyszerre 
aludt ki.

És most rád került a sor, derék 
Damjanich, aki Vécseynek akartad 
átengedni az elsőséget, mondván: – A 
harcban mindig a legelső voltam, ma 
az utolsó akarok lenni. S ezt mondta: 

A haza ügye szent volt, s a mi halálunk 
új erőt ád neki! – aztán a nemes szív 
megszűnt dobogni.

Utolsónak halt meg Vécsey, büsz-
kén, méltóságosan hősiesen, mint töb-
bi bajtársai….”

A holttesteket elrettentésül estig 
még az akasztófán hagyták, de ezzel 
éppen az ellenkező hatást érték el, 
mert a kivégzés helye valóságos búcsú-
járó hellyé lett. S ugyanezen a napon 
Pesten Haynau teljes jogtiprást köve-
tett el, hisz az ország első törvényesen 
kinevezett miniszterelnökét, Batthyá-
ny Lajos grófot is kivégeztette az egy-
kori Neugebäude épületének udvarán, 
a mai Szabadság téren. Ennek emléké-
re 1926-ban itt avatták fel a Batthyány 
örökmécsest, amely azóta is a szabad-
ság jelképe.

És ugyanez a büntetés járt még to-
vábbi 20 magas rangú honvédtisztnek. 
Több száz tisztet pedig halálra ítéltek, 
később az ítéletek nagyobb részét ke-
gyelemből húsz esztendei várfogságra 
változtatták. Így a birodalom börtönei 
– a pesti Újépület, Olmütz, Josefstadt, 

Kufstein, Theresienstadt, Munkács, 
Arad – megteltek a magyar szabadság-
harc tisztjeivel.

Október 6-a azóta is a magyar 
nemzet gyásznapja. A szabadságharc 
bukása után a teljes terror jegyében 
a vértanúkról említést sem lehetett 
tenni, titokban földelték el őket, teme-
tésükről csak évekkel később lehetett 
intézkedni. Illegálisan annál többet 
beszéltek róluk.

Az a hősies katonai teljesítmény, az 
a bátorság, amelyet a magyarság és a 
magyar honvédsereg 1848-49-ben 
felmutatott, hihetetlen rokonszenvet 
váltott ki Európa-, sőt Amerika-szerte. 

És ilyenkor eszembe jut a XX. szá-
zadi amerikai író, Hemingway gondo-
lata: „…az ember nem arra született, 
hogy legyőzzék… Az embert el lehet 
pusztítani, de nem lehet legyőzni.”

felhAsznált irodAlom:
 Katona Tamás: Az aradi vértanúk I-II. Szép-

irodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979.
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Mialatt ezeket a sorokat írom, or-
szághatárokon innen és túl még zaj-
lanak az augusztus 20-i megemléke-
zések. Az ünnep összegzéseként egy 
cikk jelent meg a legnagyobb szlo-
vákiai magyar napilapban, miszerint 
a nemzeti ünnepek egyre kevesebb 
fiatalt érdekelnek, sőt, sokan azt sem 
tudják, miről emlékezünk meg. A cikk 
írója szerint ez részben azért van, mert 
egyrészt a fiatalok aránya demográfiai 
okokból valóban kevésnek hat, másfe-
lől pedig a hagyományőrzés és emlé-
kezés amúgy is inkább az idősebb kor-
osztály szívügye. 

Az 1956. október 23-i megemléke-
zések, bár időben jóval közelebb áll-
nak hozzánk az államalapítás ünnepé-
nél, nem feltétlenül kelti fel több diák 
érdeklődését. Ennek a történelemta-
nításban is láthatjuk az okát, hiszen 
az ilyen részletesen taglalt események 
sok fiatalnak nem mást jelentenek, 
mint frusztrációt, melyet a nevek és 
dátumok bemagolása okoz.

A történelemtanítás módszertana 
nálunk inkább narratív, nem arra tö-
rekvő, hogy hosszú távon is megma-
radó tudást és képességeket adjon át. 
Pedig 1956. október 23-án egy buda-
pesti fegyveres felkelés végül szabad-
ságharcba torkollott a szovjet kar-
hatalom ellen, melyet a magyar nép 
egyik legelemibb és legosztatlanabb 
kinyilatkoztatásaként ismerünk a 
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szabadság iránt. Ha ilyen fontos ese-
mények kapcsán a diákoktól csak egy 
adatmennyiség bemagolását várjuk el, 
a fiatalok elveszítik azt a speciális kap-
csolatot ‘56-tal, melyet az a generáció 
él meg, aki részt vett a forradalomban, 
vagy annak vívmányainak a tagadásá-
ra kényszerült a kommunizmus évti-
zedeiben. 

A történelemtanár itt nagy feladat 
előtt áll, hiszen a történelmi tudás 
hosszú távon való átadása nehézkessé 
válik, mert a régi tanítási módszerek 
nem tudnak lépést tartani a diákok 
egyre dinamikusabb mindennapjai-
val. Ha a történelemtanítás elérné azt, 
hogy a diákok a dolgozatokon túl is 
emlékezzenek a tanultakra, akkor az 
órákon szerzett tudás felvértezné őket 
a szélsőséges eszmékkel szemben, és 
segítene nekik érveket formálni, amely 
a kritikus gondolkodáshoz nélkülöz-
hetetlen. Hogyan érheti hát el a tör-
ténelemtanár, hogy egy olyan fontos 
esemény, mint ’56 üzenete, a tanórán 
kívül is emlékezetes maradjon? 

Az emberiség egy új történelmi kor-
szakba érkezett, melyet legtalálóbban 
neobarokknak nevezhetünk. Ez fel-
adja a leckét a jövő tanárainak, hiszen 
hasonlóan a 17-18. századi barokk-
hoz a vizualitás van a középpontban a 
klasszicizmus írásbeliségével szemben. 
A neobarokk főként a televízió, majd 
a digitális forradalom diadalmenete 

után nyert nagyobb teret. Ezért nem 
szabad alábecsülni a képek és videók  
szerepét az oktatásban, hiszen mindez 
kevésbé életidegen a Youtube-on és 
Tumblr-on felnőtt generációknak. Egy 
kép is lehet ugyanolyan komplex és in-
formációkat hordozó, mint egy egész 
oldalas szöveg. A diákoknak lehető-
ségük nyílik arra, hogy tanulmányoz-
zák, milyen cél rejlik a kép mögött, 
mi volt a készítőjének a motivációja, 
vagy hogy egy-egy kép hogyan vál-
toztatja meg a véleményüket az adott 
eseményről. Mint előbb írtam, ha az 
1956-os eseményekkel kapcsolatban 
túl sok a szöveges memorizáció, az 
nehezebben kelt a diákokban empátiát 
az akkori hősökkel és a szabadságvá-
gyukkal szemben. Egy ilyen, az akkori 
egész világ figyelmét magára paran-
csoló esemény többet érdemel, mint 
néhány évszám és név bemagolása.

Ha a diákok korabeli képeket, rá-
diófelvételeket, újságcikkeket, akár 
rövid filmfelvételeket látnak október 
23-ról és az azt követő napokról, na-
gyobb az esélye annak, hogy 1956 re-
levánssá, megfoghatóvá és érdekessé 
válik számukra. A vizuális és elsőd-
leges források használatával nemcsak 
nem fogják pár nap múlva elfelejteni 
a fontos neveket és dátumokat, hanem 
forrásismeretük is bővülni fog, és fel 
tudják majd ismerni a propagandát, 
mely napjainkban is aktívan jelen van. 

60 éV TáVlaTából – 1956 a kaTeDrán
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A diákok csak a nehézségeket átélt 
szemtanúkkal tudnak empátiát érez-
ni, a száraz adatokkal mindez nem 
működik. Ezért lenne fontos az ‘56-
os résztvevők személyes történetét a 
tananyagba belecsempészni, akár egy 
nyilvánosan nem ismert szemtanú 
által. A tankönyv nem tudja úgy visz-
szaadni a történelmi helyzetek bonyo-
lultságát, mint egy személyes történet 
elmesélése.  Természetesen a sűrű tan-
rend miatt nincs esélyünk bemutatni 
egy történelmi alak személyiségének 
komplexitását, de érdemes például 
Kádár és Nagy szerepét a forradalom-
ban különböző forrásokból megvizs-
gálni. A diákok ezáltal saját maguk 
tudják értékelni az egyes szereplőket. 
Magyarországon például Nagy Imre a 
forradalomban betöltött szerepe miatt 
hőssé és mártírrá lett kikiáltva, viszont 
a nyugati történészek szkeptikusan 
tekintenek rá, hiszen önként csatla-
kozott a kommunista párthoz, és vett 
részt annak működésében. 

A többféle forrás ismeretével a di-
ákok szabad kezet kapnának, hogy a 
kapott információk alapján ők maguk 
értékeljenek egy-egy történelmi sze-
replőt. Ez a tanulót szinte aktív szerep-
lőjévé tenné az akkori eseményeknek, 
és a mindennapi élethez is fontos ta-
pasztalatokhoz – érvelés, kritikus gon-
dolkodás gyakorlása – juttatná. 

Az angolszász országokban gyako-
ri, hogy sok bankárnak, közszférában 
dolgozónak eredetileg történész vég-
zettsége van. Ezekben az országokban 
ez a tantárgy adja át leginkább az ér-
velés és kritikus gondolkodás alapjait. 
Az érvek az információk analíziséből 
származnak, és fontos, hogy a diákok 
argumentálni tudjanak egy olyan fon-
tos témában is, mint 1956. A másik fél 
érveire is hallgatniuk kell, vagy akár 
igazat adniuk, ahelyett, hogy irracio-
nális módon a félelem vagy a düh len-
ne kijelentéseik forrása. 

Az elsődleges források használa-
ta nemcsak a tananyag egyszerűbb 
megértését és hosszabban tartó meg-
jegyzését jelenti, de hozzájárul a szö-
vegértés és kritikus gondolkodás erő-
sítéséhez. A historiana.eu weboldal 
ilyen, nagyrészt elsődleges forrásokra 
épülő internetes segédeszköz történe-
lemtanárok számára, ahol a tanárok 
ingyenesen letölthetik a tananyagot, 
mely egyre növekvő számú témakör-
ben is használható. 

A másodlagos forrásból származó 
tananyagnak megvannak a maga há-
tulütői, mert azok akarva-akaratlanul 
is kifejezik az író véleményét, egy-
szersmind ilyen esetekben a diákoktól 
megvonjuk azt, hogy saját maguk jöj-
jenek rá az összefüggésekre, véleményt 
formáljanak vagy érveljenek. 

A történelemórákon a jelen idő ösz-
szekötése a régmúlt eseményeivel meg-
osztja a történészeket és a tanárokat. 
Sokak szerint az 1956 mint történelmi 
esemény önmagában egyedi és megis-
mételhetetlen, ezért mindenfajta pár-
huzam vonása a jelennel felelőtlenség, 
hovatovább a 1956-os szabadsághar-
cosok áldozatvállalásának elferdítése, 
megcsúfolása. Szerintük olyan korban 
élünk, amelyre a múltban még nem 
volt példa, és egy hasonló eseménynek 
a felgyorsult információáramlás miatt 
más kimenetele lenne. A történelmi 
eseményeket tehát csak a maguk kon-
textusában érdemes elemezni.

Pragmatikus okokból azonban ér-
demes rávetíteni a történelmi esemé-
nyeket a mai korunkra. A diákok csak 
nehézkesen jegyzik meg azt, ami nem 
kapcsolódik közvetve az életükhöz. 
Tehát a diákokat igenis bátorítani le-
het a kapcsolatok keresésére az adott 
esemény és jelenünk között, a múltat 
akár intő példaként felhasználva. 

Az ilyen szemléletű oktatás egy új 
dimenziót adna a történelemtanítás-
nak, ami a nyugati országokban már 
régóta működik.  Paradox módon a 
történelemtanítás ott az olyan modern 
kompetenciákra is megtanít, mint 
például az írásbeli és kommunikációs 
készségek, az összefüggések felismeré-
se, az analitikus gondolkozás. Célszerű 
ezért akár minden órát úgy kezdeni, 
hogy a történelmi eseményt összeköt-
jük egy aktuális eseménnyel. Ne feled-
jük, hogy az ilyen eszmefuttatásnak az 
a gyakorlati célja, hogy a történelmi 
eseményt a tanulók hosszú távon is 
megjegyezzék. 

Rendkívül aktuális ma a történelem-
oktatás demokráciára való tanítása, 
hiszen a jelen kihívásait jobban meg 
tudjuk érteni, ha tudjuk, mi történt a 
múltunkban. Az 1956-os év megtorlá-
sa egy nemzet tudatlanságba taszítása 
volt. A kényszermunkatáborok célja 
például nem a kollektivizáció vagy 
egyéb gazdasági megfontolás volt, ha-
nem a problematikusnak, zavarónak 
megbélyegzett emberek megfigyelés 

alatt tartása. A mai diktatúrák eszkö-
zei világszerte vajmi keveset változtak. 

A történelem nem a helyes út és a 
rossz út megtalálásában segít, inkább 
csak példákat tud adni. A történelem-
ből való tanulás mindenképp egy opti-
mista elképzelés, hiszen ha ez valóban 
működne, akkor egy idő után ugyan-
azokat a hibákat már nem követnénk 
el. 

1956 kapcsán arról is gyakran elfe-
ledkezünk, hogy az akkor történt ese-
ményeket ne kontextus nélkül adjuk át 
a diákoknak. A kontextusba ágyazás 
nélkül nehéz teljes képet kapni az ese-
ményről, hiszen a forradalom előzmé-
nyei és kiváltó okai legalább annyira 
fontosak, mint október 23-a és az azt 
követő időszak. 

Hatvan évvel a szovjet megszállás 
után sokminden akad az osztályter-
mekben, amelyre reflektálni kell, és 
sajnos néha pont a legaktuálisabb 
történelmi eseményekre jut a legkeve-
sebb idő. A szovjet hatalom elbukott, 
az ‘56-os forradalom, melynek eszméi 
nem vesztek el, évtizedek múlva győz-
ni tudott. Putyin szerint a Szovjetunió 
felbomlása a 20. század legnagyobb 
geopolitikai katasztrófája volt, mialatt 
egy tucatnyi ország évtizedek elnyo-
mása után elnyerte a függetlenségét. 
Ha más nem, ez a tény mutatja, meny-
nyire ellentétes nézetek lehetnek arról, 
hogy értelmezzük történelmünket.  

1956 megértéséhez tehát el kell ér-
nünk, hogy a diákok hosszú távon 
is megjegyezzék a hozzá kapcsoló-
dó tudnivalókat, melyet a vizuális és 
Historiana platformokon könnyebben 
el tudunk érni, mint a hagyományos 
módon. Ha az ‘56-hoz kapcsolódó, el-
sődleges forrásokból származó infor-
mációk hosszú távon megmaradnak, 
és lehetőség kínálkozik azok kiértéke-
lésére, akkor a történelemoktatás fon-
tos szerepet játszhat a kor kihívásainak 
leküzdéséhez.

A demokráciához hozzátartozik, 
hogy a történelem és annak tanítása 
nem képezheti egy ember vagy egy 
párt monopóliumát. Az ’56 utáni ese-
mények megmutatták, hogy mindezt 
meg lehet próbálni, de hosszú távon ez 
nem sikerülhet. A történelmet ugyan-
is nem lehet kisajátítani, hiszen Euró-
pa történelméhez hozzátartozik, hogy 
minden nemzeti történelem egy oszt-
hatatlan egész lenyomata. 
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A óvodás korú gyermekek többsége 
megfelelő mozgásfunkciókkal, motori-
kus képességekkel rendelkezik. Azon-
ban vannak, akiknek mozgásos fejlett-
sége nem felel meg az életkoruknak, 
mozgásuk darabos, összerendezetlen, 
motorikus ügyességük elmarad a cso-
porttársaikétól. Mindezért szükséges 
a gyermekek mozgásállapotának folya-
matos fejlesztése az óvodában. 
A  mozgásfejlesztő gyakorlatok meg-
valósításához szükség van olyan moz-
gásnevelő helyiségre, ahol nyugodt 
körülmények között végezhetjük a gya-
korlatokat. Szükség van hagyományos 
torna- és kéziszerekre, sport- és já-
tékeszközökre, amelyeket testnevelési 
órán is használunk. Ezek nagy részét 
műanyag segédeszközök (különböző 
hosszúságú rudak, rúdtartó panelek, 
közlekedési jelzőtáblák, eltérő méretű 
karikák, vegyes színű és mintájú kislab-
dák, színes nagyméretű szivacselemek, 
színes kötelek) alkotják. Sokféle kombi-
nációt alakíthatunk ki az egyes elemek 
segítségével. (Érdekesebb a  feladat a 
gyermekek számára, ha nekik maguk-
nak kell felépíteni az akadálypályát).

A feJlesztÉs nAgyobb egysÉgei:
I. Testtudat, testséma
II.Nagymozgások
III. Térérzékelés, téri orientáció
IV. Figyelem, gondolkodás és emléke-
zet
V. A mozgás időbelisége, ritmikája
VI. Az erő, a mozgás dinamikája
VII. Mozgásszimbolika, kifejező moz-
gás

i. testtudAt, testsÉmA:
1. A test részeinek megnevezése után-
zás alapján.
2. A testrészek megérintése szóbeli uta-
sítás alapján.
3. Csukott szemmel végrehajtott gya-
korlatok.

ii. nAgymozgások:
1. Az egész test együttmozgásának, 
a teljes testtömeg helyváltozásának gya-
korlatai:
a) járásgyakorlatok
b) futásgyakorlatok
c) gurulások, forgások a test eltérő ten-
gelyei körül
d) kúszások, mászások
e) állatok mozgásának játékos utánzása

ÖsszerenDezeTT, Harmonikus  
nagymozgások kialakíTása az óVoDában

komjáTi ilona

2. Alapvető testhelyzetek, kar- és lábtar-
tások:
a) különböző statikus helyzetek és tar-
tások felvétele utánzás alapján
b) izolációs gyakorlatok (hajlítás, nyúj-
tás, döntés stb.)
c) szóbeli utasításra a már begyakorolt 
testhelyzetek, kar- és lábtartások kivite-
lezése

iii. A tÉrÉrzÉkelÉs, 
A tÉri orientáció:
1. Viszonyítás a saját testhelyzetéhez:
a) szóbeli utasításra elhelyezkedés a tér 
adott pontján
b) a  térben való tetszőleges elhelyez-
kedés után a  környezet tárgyaihoz, 
társakhoz viszonyított helyzet szóbeli 
megfogalmazása
c) a tér saját testhez viszonyított helyze-
tének változásai testfordulatok, helyvál-
toztatások után

2. Kapcsolatok a térrel:
a) a rendelkezésre álló tér nagyságának 
megismerése
b) távolságok a térben
3. Kapcsolat a társakkal:
a) a különböző térbeli viszonyok kiala-
kítása szóbeli utasításra
b) alkalmazkodás egy gyermek térbeli 
helyzetéhez
c) egyéni alkalmazkodás a csoport töb-
bi tárgyához
d) elvonatkoztatás (függetlenedés) ön-
magunk térbeli helyzetétől

iV. figyelem, gondolkodás 
És emlÉkezet:
 1. Mozgásos utánzás, együttmozgás el-
térő testhelyzetekben:
 a) az egyes ízületekben végezhető moz-
gásformák reprodukálása
 b) a  lehetséges ízületi mozgáshatások 
kipróbálása (szóbeli megfogalmazással 
kísérve)
c) izolációs gyakorlatok a  mozdulatok 
pontosabb irányítása, differenciálása 
érdekében
d) növekvő ütemszámú ciklikus moz-
gások kivitelezése utánzással, együtt 
mozgással, majd szóbeli utasításra
2. Összehasonlítás és megkülönbözte-
tés:
a) a saját testen
b) a saját és a  társak testhelyzeté-
nek, mozdulatainak összehasonlítása, 
a mozdulatkülönbségek felismerése

3. Mozdulatmemória: játékos gyakor-
latok, a mozgások emlékezeti fejleszté-
sére:
a) alapmozgások, különböző kifejező 
mozdulatok utánzása egyidejűleg
b) testhelyzetek, egyszerű mozdulatok
c) a hosszú távú emlékezet fejlesztését 
célzó gyakorlatok
d) mozdulattánc

v. A mozgás időbelisége, ritmi-
káJA:
1. hangadás és ritmizálás mozgással
2. járás, futás, egyszerű mozgások cikli-
kus ismétlése
3. a mozgás, a mozdulatok folyamatos-
sága
4. kombinált ritmikai gyakorlatok

vi. Az erő, A mozgás dinAmikájA:
1. nagymozgások, alapmozgások, egy-
szerű mozgások eltérő dinamikájú ki-
vitelezése
2. a mozgás indítása és megállítása
3. egyensúlygyakorlatok
4. tornaszerek felhasználásával végzett 
gyakorlatok

Vii. mozgásszimbolikA, 
kifejező mozgás:
1. Az egész test és az arc kifejező moz-
gása:
a) állatmozgások utánzása
b) érzelmek, emberi tulajdonságok 
megjelenítése
c) természeti jelenségek kifejezése
d) rövid esemény, történet eljátszása 
mozdulatokkal
e) eszközhasználatok a kifejező mozgás 
során
2. Mimikai gyakorlatok:
a) tükörgyakorlatok
b) érzelmek kifejezése a mimikával
c) érzelmi fokozatok minőségi megje-
lenítése
d) a dinamika és a szóbeli kifejezés kö-
zötti ellentétek megjelenítése

felhAsznált irodAlom:
 Dr. Tótszőllőssyné Varga Tünde: Mozgásfej-

lesztés az óvodában. Magánkiadás, 2006.
 Ferencz Éva – Lukács Józsefné: Itt a tavasz, 

fut a tél, kis méhecske döngicsél. Flaccus, Bu-
dapest, 2010.
 Balázsné Szűcs Judit – Szaitzné Gregorits 

Anna (szerk.): Óvodások könyve. Novum, 
Szeged, 2005.
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Jankovics Marcell lassan 70 éve 
halott.  Legfontosabb művét, a Húsz 
esztendő Pozsonyban-t és az Egy szá-
zad legendáit pedig már több, mint tíz 
éve újra kiadták, a Húsz esztendő Po-
zsonyban 2000 óta három kiadást ért 
meg.  Ezek a könyvek 45 évig tiltólis-
tán voltak. A kötetek újonnan támadt 
népszerűsége, az irántuk tapasztalható 
érdeklődés növekedése ellenére sem a 
művek, sem maga a szerző nem kaptak 
olyan nyilvánosságot, melyet megérde-
meltek volna. 

Jankovics helyzete sajátos. Egy-egy 
novelláskötete, regénye, sőt verses-
kötete is nagyon népszerű volt a két 
világháború között, és nemcsak Felvi-
déken, hanem Magyarország-szerte is. 
Viszont a fent említett műveit a hábo-
rú után betiltották, így a kommunista 
irodalomtörténet-írás szinte teljesen 
eltüntette az írót és műveit a köztudat-
ból. Főleg ez az oka, hogy a szocializ-
mus éveiben és az úgynevezett rend-
szerváltás után a többi alkotása sem 
jutott el az olvasókhoz. 

Jankovics Marcell 1874. novem-
ber 3-én született a Somogy megyei 
Nemesvid-Gárdospusztán. Édesapja, 
fia születése előtt pár hónappal, agy-
hártyagyulladásban meghalt. Az édes-
anya, Meszlényi Eugénia a szüleihez 
ment a Somogy megyei Nemesvidre, a 
gárdospusztai tanyai házukba, melyben 
édesapja, Meszlényi Jenő lakott felesé-
gével, Kofler Jozefinával és lányukkal. 
Az öreg nagyapa, a katona, aki Kossuth 
Lajos sógora volt, próbált a fiú apja he-
lyett apja lenni, megpróbálta áthidalni a 
majd hatvan éves korkülönbséget közte 
és unokája között: esténként hősökről, 
dicsőségről, csatákról, majd gyászos 
bukásról, a családjuk és a haza történe-
téről, a magyar szabadságharcról mesélt 
neki. A kis Jankovics öt éves korában 
már írt és olvasott, s jól beszélt néme-
tül. Rákóczi életét, Petőfi verseit olvasta, 
Kossuth életének történéseit pedig min-
dennap követte, hallotta a nagyapától. 

1883 szeptemberében tartósan gyen-
ge tüdeje miatt a család a pozsonyi 

az elfeleDeTT felViDéki író, 
jankoVics marcell

méry jános

András utcába költözött. Jankovics 
egészségi állapota továbbra sem ja-
vult, így Dr. Tauscher Béla javaslatára a 
hegymászásban találta meg azt a tevé-
kenységet, mely lekötötte és egészségi 
állapotát is javította: így kezdődött el 
a hegyek világának szeretete is, mely 
egész életét végigkísérte.

1885-ben édesanyjával lakbért 
mentek fizetni a pozsonyi Schäritzer 
Györgyhöz, akitől megtudták, hogy 
abban a szobában, amelyben laktak, 
korábban Nikolas Lenau lakott. Ekkor 
kezdte olvasni Lenaut, az ő forradalmi 
verseit (11 évesen), melyek nagy hatás-
sal voltak rá, valószínűleg azért is, mert 
a kisfiúnak – aki ekkor már tökéletesen 
beszélt németül – Lenau műveinek for-
radalmi hangulata reálisnak és rokon-
nak tűnk azzal a forradalmi hangulat-
tal, melyet a nagyapjától hallott.

Jankovics Marcell a Pozsonyi Királyi 
Katholikus Főgymnasium diákja volt, 
a gimnázium elvégzése után jogot ta-
nult, 1897-ben jogból doktorált, 1900-
ban pedig ügyvédi oklevelet szerzett. 
Ezután Pozsonyba költözött, ott is nyi-
tott ügyvédi irodát. Felesége a szlovák-
lengyel származású Jamnicky család 
tagja volt.

Fontos állomása volt Jankovics gye-
rekkori éveinek, amikor 1892-ben 
Kossuth Lajos két ízben is meghívta 
magához a nyári szünet alatt. Kossuth 
Ferenc és Jankovics édesanyja már 
korábban leveleztek, és megegyeztek, 
hogy mivel ők egyelőre nem jöhet-
nek haza, legalább a fiú látogassa meg 
Kossuthot Turinban (Torino). A ki-
lencvenesztendős aggastyán 1892-ben 
és 1893-ban Jankovicsékhoz üzent, és 
azzal hívta magához, hogy látni akarja, 
és meg akarja áldani a fiatal rokont. Az 
akkor 17-18 éves Jankovics megtartot-
ta, és egész élete során dédelgette ak-
kori naplóját, amelyben esténként fel-
jegyezte Kossuth Lajos minden szavát, 
miután éjféltájt dolgozószobájának a 
küszöbét elhagyta. Jankovics gyerek-
korától kezdve Kossuth-kultuszban 
nőtt fel, így Kossuth hatása egész életét 

végigkísérte. Élete későbbi szakaszá-
ban már sokkal elfogulatlanabbul ítélte 
meg a kormányzót, de akkor is teljes 
mértékben kiállt mellette és döntései 
mellett. Ám a Kossuthtal való talál-
kozás egyetemistaként még úgy hatott 
rá, mintha valami földön túli lénnyel 
találkozott volna, ráadásul mivel Kos-
suth maga hívta őt turini hajlékába, így 
egy ideig kiválasztottnak hitte magát. 
De ez nem úgy nyilvánult meg benne, 
hogy többnek hitte volna magát, eset-
leg, hogy őt netán valami előjogok ille-
tik meg ezután. Nem, épp ellenkezőleg. 
Komoly kötelességként és küldetésként 
fogta fel a találkozást az öreg rokonnal.

1905-ben Jankovicsot országgyűlési 
képviselővé választották a Füleki ke-
rületben, s két cikluson át viselte ezt a 
tisztséget Kossuth Ferenc egyik tanács-
adójaként. 1914-1920 között a Magyar 
Turista Szövetség társelnöke lett; 1918-
1927 között a Magyar Hegymászók 
Egyesülete elnöke volt. Trianont köve-
tően ő szerkesztette az Új Auróra című 
irodalmi almanachot, mely a Toldy 
Kör, ill. a keretében Magyar Ifjak Po-
zsonyi Szövetsége (MIPSZ) néven te-
vékenykedő baráti kör kiadványaként 
indult 1922-ben; 1932-ig 11 száma je-
lent meg. Az 1. számot Dobai János és 
Somoskeőy István szerkesztették, a to-
vábbiakat felváltva Dobai, Somoskeőy, 
Jankovics Marcell, Reinel János és Ta-
más Lajos.

Jankovicsék 1919 februárjában til-
takozó jegyzéket szerkesztettek Po-
zsony már érezhető elcsatolása ellen, 
melyet Jankovics Marcell fordított le 
több világnyelvre. 1925-1938 között 
a pozsonyi Toldi Kör, a Szlovenszkói 
Magyar Közművelődési Egyesület és 
a Szlovenszkói Magyar Kultúrtanács 
elnöke volt. Beszélt és írt magyar, szlo-
vák, német, francia, olasz, angol nyel-
ven, és latinul is tudott. 

Ugyancsak 1919 tavaszán indult 
meg Pozsonyban a Tavasz című he-
tilap, Kumlik Emil, majd Szeredai 
Grüber Károly szerkesztésében. Ölvedi 
László István így ír az újságról: „E lap 
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valóban nemes feladatot végzett. Két 
éven át a legelőkelőbb irodalmi köz-
lönye volt a Felvidéknek: hasábjain 
sok új erős tehetség bontott szárnyat. 
A kezdet nehézségeit a Tavasz győzte 
le, övé az érdem, hogy tudott csinálni 
irodalmat, mely igaz volt, makulátlan 
és magyar.”1 Ezzel a lappal kezdődött 
gyakorlatilag novellaírói pályája, an-
nak ellenére, hogy 1919-ben Jankovics 
Marcell már 45 éves volt. Előtte novel-
lát mások számára sohasem írt, csak 
verseket – 1919-ig három versesköte-
te jelent meg, a Búzavirágok (1894), a 
Költemények (1903) és a Kis barátom 
könyve (1913) –, melyek a Jankovics-
életműben nem bírnak annyira nagy 
jelentőséggel, ennek ellenére Schöpflin 
Aladár a következőket írta az 1913-ban 
írt a Kis barátom könyve című verses-
kötetről: „Szerzőjükben sok költői tu-
lajdonság van, világnézete idealiszti-
kus, képzeletét szép és nemes érzések, 
eszmék hevítik. Magyar érzése erős, 
tiszta; szíve könnyen felindúl, akár a 
természet szépségei, akár az emberi 
szenvedés és a nyomor képei tárulnak 
elé. Érzelmessége mellett is férfias és 
komoly tud maradni. Tartalmas költői 
lelket árulnak el ezek a versek, (…) s 
e kötet igazán megérdemelné, hogy fi-
gyelmet keltsen az irodalomban.”2

Jankovics végül Kumlik Emil, a po-
zsonyi tudományegyetem könyvtárosa 
kérésére („még ma este neki ülsz és írsz 
novellát. A csehszlovák cenzúra min-
den magyar szépirodalmat kitiltott. 
Szépirodalom nélkül pedig lehetetlen 
jó magyarságot megtartani. „Tavasz“ 
címen lapot adok ki. Abba kell nekem 
minden két hétben becsületes novella. 
Verset kapok tucatjával. Testes anto-
lógiákat adhatok ki az örök tűznek.”3) 
Csalmay álnéven tényleg elkezdett no-
vellákat írni, melyeket különböző új-
ságcikkek, karcolatok, emlékezések és 
történetek követtek. 

Jankovics a s saját korában nagy tisz-
teletnek örvendett, s főleg az 1920-as 
és 30-as években volt igen népszerű a 
felvidéki magyar értelmiség körében. 
Volt, hogy több száz kilométert utaztak 
azért, hogy egy-egy szónoklatát meg-
hallgassák. Két később betiltott könyve, 
a Húsz esztendő Pozsonyban és az Egy 
század legendái nagyon népszerűek 
voltak, és ezek azok a művek, melyeket 
véleményem szerint kötelező olvas-
mánnyá kellene tenni a felvidéki ma-

gyar iskolákban, mivel ez a két könyv 
igaz hazaszeretetre nevel, olvasmányos, 
tényszerű, ugyanakkor az író emlékei 
által egy teljesen szokatlan és ismeretlen 
szemszögből közelíthetjük meg a két 
világháború közti Pozsony és Felvidék 
levegőjét, mindennapjait, igazságát.

„Mi ez a könyv? Nehéz volna műfa-
ját meghatározni. Nem életrajz és nem 
történelem. Nem akar sem politika, 
sem irodalom lenni. A közélet embe-
rének, az üldözötteket védő ügyvéd-
nek, a finom lelkű lirikusnak, a több 
nyelvet beszélő européernek édes-bús 
visszaemlékezése, Pozsony igazi lel-
kének dicsérete, a szép magyar írás 
cello-hangján. A könyv a forradalom-
tól a független Szlovákiáig rajzolja Po-
zsony lelki életét: egy igaz férfi hajol 
élete elmúlt, legszebb és legfájóbb évei 
felé, szíve gyökeréig fájja, hogy akiket 
szeretett, akikért küzdött, eltűntek az 
életéből.”4 – írja Térey Sándor a Húsz 
esztendő Pozsonyban-ról.

Az Egy század legendái c. családre-
gény Jankovics másik fontos műve – ha 
nem a legfontosabb –, melyről Nyisztor 
Zoltán a következőket írja: „(…) egy 
család életét akarja megmutatni egy 
mozgalmas évszázad tükrében, de tulaj-
donképpeni története mégis több lesz, 
mint családi történet, és széles epiká-
jában, mesteri elemzéseiben, történeti 
megállapításaiban benne izzik a század 
minden problémája és az író minden 
ítélete a múltról vagy vallomása az élet-
ről. Néha az a benyomása az embernek, 
hogy a regényes és a nagy végletekbe 
merülő családi történet csak azért kel-
lett az írónak, hogy meglátásait és meg-
érzéseit összefoglalhassa s az utolsó száz 
év európai és magyar életének nagy ta-
nulságait a történés és az átélés bensősé-
gével átadhassa. Erre a nehéz feladatra 
a szerző különösen alkalmas volt. Széles 
és igazi nyelvtudáson alapuló európai 
kultúrája van, s ebből a szempontból 
erősen emlékeztet az angol írókra. Nagy 
benne a bölcseleti hajlandóság s a tör-
ténelemkutató érzék, élettapasztalata 
olyan bő és finoman rétegzett, hogy 
az eseményekkel kapcsolatban szin-
te hullanak belőle a feljegyzésre méltó 
aranyigazságok s a mellett fáradhatat-
lan mesélő, színező, tájak és emberek, 
korok és népek, testi és lelki történések 
nagyszerű megfigyelője, és eleven le-
írója, aki ebbe az egy regénybe is annyi 
színt és hangulatot tudott belezsúfolni, 

amilyen másoknál egy egész élet termé-
kenységét foglalná le. Nagy kulturáltsá-
gát és fölényes úri ízlését még egy dolog 
dokumentálja különösen: nem űz pro-
pagandát eszméi mellett, hanem csak 
megcsillogtatja azokat.”5

Jankovics Marcell azok közé a felvi-
déki magyar írók közé tartozik, akik-
nek a munkásságát évtizedekig el-
hallgatás, elfelejtés vagy elhallgattatás 
övezte. A szerző revíziója rendkívül 
aktuális. Az író igyekezett felkarolni a 
kisebbségi sorba került felvidéki ma-
gyarságnak az első világháború utáni 
törekvéseit a sajátszerű és autonóm 
magyar kulturális intézményi közélet 
kialakítására, a szellemi önszerveződés 
kereteinek a megteremtésére, az iro-
dalmi irányzatok és csoportosulások 
regionális vagy tágasabb hatósugarú 
reprezentációinak a gazdagítására és 
egészséges, természetes kifejlesztésére. 
Az alapvetően konzervatív ízlésvilágú 
Jankovics Marcell tevékenységének a 
jelentőségét a második világháború 
utáni utókor emlékezete ellentétes ide-
ológiai szempontok miatt is kisebbíte-
ni igyekezett, de most már éppen ideje 
végre a reális és elfogulatlan önszemlé-
let szerinti történelmi, kulturális, eszté-
tikai rehabilitációnak.

Jegyzetek:
1 Ölvedi László: Irodalmi élet a Felvidéken. In: 
Napkelet, 1923, 277.
2 Schöpflin Aladár: Kis barátom könyve. Va-
sárnapi Újság, 1913. 40.szám 800.
3 OSZK, kézirattár, FOND 153
4 Térey Sándor: Jankovics Marcell: Húsz 
esztendö Pozsonyban, In: Napkelet, 1940. 
378-379.
5 Nyisztor Zoltán: Jankovics Marcell: Egy szá-
zad legendái, In: Magyar Kultúra, 1940. I. 
124-125.
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A tantárgyi és tantervi reformok 
nemcsak haszonnal járnak. Olykor a 
gyermeket is kiöntjük a fürdővízzel. 
Az utóbbi valahány év vesztese két-
ségtelenül az alapiskolai geometria-
oktatás volt. A szerkesztési feladatok 
elsajáttítatására alig marad idő. Ezt az 
országos tesztelés sem tudja megbíz-
hatóan mérni, ezért nem csoda, ha a 
pedagógusok sem éreznek elegendő 
motivációt a mértani szerkesztések 
tanításához. Ám a geometriának an-
nak a részével sincs minden rendben, 
amely számításokhoz kapcsolódik. 
Nevezzük ezt most az egyszerűség 
kedvéért numerikus geometriának! 
A matematikatanár itt két akadályba 
ütközik. Az egyik az, hogy az alsó ta-
gozatból fellépőknek sokkal kevesebb 
fogalmuk van a négy számtani alap-
műveletről, mint korábban, holott a 
legegyszerűbb geometriai képletben 
is legalább egy szorzás előfordul. A 
másik az, hogy a kerület-, terület-, tér-
fogat- és felszínképletekkel túl későn 
találkoznak a tanulók. Tovább nehezíti 
a gördülékeny tanulást/oktatást, hogy 
a hatványok fogalma és az ezt felhasz-
náló Pitagorasz-tétel kilencedikben (!) 
hangzik el először.

kell-e „magolni” a TerüleT-  
és TérfogaTképleTekeT?

HorVáTH géza

 Az egykor pihentetőnek szánt geo-
metriaóra ma kapkodásra készteti a pe-
dagógust, magolásra a tanulót. Olyan 
vélemények is elhangzanak, hogy a 
síkidomok kerület- és területképleteit, 
valamint a mértani testek térfogat- és 
felszínképleteit nem kell megjegyez-
ni, hiszen ezek bármikor kiolvashatók 
egy táblázatból. Nem tudom, hogy fo-
gadná egy középiskolai matematikata-
nár, ha diákjai az internetről vagy egy 
táblázatból néznének utána, hogy mi-
lyen képlettel számíthatják ki a négy-
zet területét vagy a henger térfogatát. 
Maradjunk tehát abban, hogy ezeket a 
képleteket illik megjegyezni. De nem 
„bebiflázni”! Nem különállóan létező 
„szimbólumtengert” kell látnunk és 
láttatnunk bennük; sokkal hasznosít-
hatóbb tudást nyújtunk, ha a köztük 
föllelhető összefüggéseket tárjuk fel. 
A kerület- és a felszínképletek eseté-
ben viszonylag egyszerűbb a helyzet, 
hiszen a kerület és a felszín fogalma 
könnyebben képzelhető el, mint a te-
rületé és a térfogaté. (A kerület a sík-
idomot határoló vonal hossza, a felszín 
pedig a testet határoló felület területe.)

 A terület és térfogat fogalma nem 
ennyire szemléletes. Kezdetben segít-

het a négyzetrács és az átdarabolás. 
Később azonban a négyzetrács hasz-
nálata mesterkéltté, erőszakolttá vál-
hat. Az átdarabolás is inkább egy-egy 
képlet levezetésénél vagy bizonyítá-
sánál segíthet, a képlet rögzítésénél/
megjegyzésénél már kevesebb szere-
pet játszik. Van azonban két általános, 
a tankönyveinkből teljesen hiányzó 
összefüggés. Az egyik a síkidomok-
ra vonatkozik: a síkidom területe két, 
egymásra merőleges szakasz hosszának 
szorzata. A másik a mértani testekre 
igaz: a mértani test térfogata három, 
páronként egymásra merőleges szakasz 
hosszának szorzata. Ezek a szakaszok 
olykor nagyon is szemléletes, „kézzel 
fogható”, nevezetes vonalak. A négy-
zet és a téglalap esetében két szom-
szédos oldal, a paralelogrammánál 
az oldal és a hozzá tartozó magasság, 
a háromszögnél az egyik oldal és a 
hozzá tartozó magasság fele, a trapéz 
esetében a középvonal és a magasság 
(ahol – természetesen – a középvonal 
hossza a két alap hosszának átlaga). 
Átdarabolással is könnyen bizonyít-
ható, hogy a rombusz területe az egyik 
átló és a másik, rá merőleges félátló 
hosszának szorzatával egyenlő. A kör 
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esetében sem kell kétségbe esnünk; az 
összefüggés itt is igaz: az egyik szakasz 
a kör egyik sugara, a másik egy olyan 
szakasz, amely erre merőleges, és hosz-
sza a sugár hosszának π-szerese (azaz 
a kör félkerülete). Ezt az összefüggést 
érdemes egy szerkesztési feladattal is 
megerősítenünk. Szerkesszünk olyan 
téglalapot, amelynek egyik oldala a 
kör sugarával egyenlő, területe pedig 
megegyezik a kör területével! (Mivel a 
π értéke nem fejezhető ki valós szám-
mal, természetesen kerekítenünk kell.)

a térfogatot. (A kocka és a téglatest 
esetében – természetesen – szemléle-
tesebb, ha három, egy csúcsból kiin-
duló él szorzatáról beszélünk.) A gúla 
és a kúp esetében az alaplap területe 
és az alaplapra merőleges magasság 
harmadának szorzata lesz egyenlő a 
térfogattal. A gömb térfogatát meg-
határozó három, egymásra merőle-
ges szakasz közül kettőnek a hossza a 
gömb sugarával egyenlő, a harmadiké 
pedig a sugár hosszának 4/3π-szorosa. 
A térfogatképletek megjegyzése során 
segíthet, ha tudatosítjuk, hogy a térfo-
gatképlet mindig felbontható három 
(egymásra páronként merőleges) sza-
kasz hosszának szorzatára.

 Jórészt „tantervi ügyetlenségnek” 
tudható be a hasáb térfogatának és fel-
színének oktatásánál jelentkező prob-
léma. Ugyanis nálunk a tanulók koráb-
ban találkoznak a hasáb fogalmával, 
mint a Pitagorasz-tétellel. Ennek az a 
legfájóbb következménye, hogy a ta-
nulók a négyzet alapú hasábon (négy-
zetes oszlopon) és a téglalap alapú 
hasábon (téglatesten) kívül csak a pa-
ralelogramma alapú hasábnak tudják 
egy feladaton belül kiszámítani a térfo-
gatát és a felszínét is, hiszen a paralelo-
gramma egyértelműen megadható két 
oldalával és az egyik oldalához tartozó 
magasságával. Mivel a felszínhez szük-
ség van az alaplap kerületére és terüle-
tére is, a háromszög- és a trapézalapú 
hasábok felszínét nem tudják kiszámí-
tani, annak ellenére, hogy mindkét sík-
idomnak ismerik a kerület- és terület-
képleteit. Ennek az az oka, hogy sem a 

háromszöget, sem a trapézt nem lehet 
úgy megadni, hogy ehhez minden ada-
tunk rendelkezésre álljon. Ha ismerjük 
a háromszög három oldalának vagy a 
trapéz négy oldalának hosszát (ami 
kell a kerülethez), akkor nem ismerjük 
a magasságát.

 Tanulóink az alapiskolában nem ta-
lálkoznak sem a szögfüggvények, sem 
a vektorok fogalmával. Középiskolás-
sá válva ismerkednek meg a vektorok 
skaláris és vektoriális szorzatával. Gya-
nítom, nem kapnak rá elegendő időt, 
hogy önállóan is fölfedezhessék – pél-
dául – azt, hogy a paralelogramma te-
rülete nem más, mint az oldalait meg-
határozó vektorok vektoriális szorzata. 
Azonban ha alapiskolai tanulmányaik 
során kellő mélységgel rögzítették, 
hogy a síkidom területe mindig két, 
egymásra merőleges szakasz hosszá-
nak szorzata, akkor talán egy lépéssel 
közelebb kerülhetnek annak megér-
téséhez, hogy az alapiskolában meg-
ismert T = a  ∙ ma képlet ekvivalens a 
T  =  |a  x  b| képlettel. (Ha a paralelo-
gramma a és b oldala α szöget zár be 
egymással, akkor m = b  ∙  sinα. Ebből 
a paralelogramma területe a ∙ b ∙ sinα, 
ami a definíció értelmében megegye-
zik az |a x b| vektoriális szorzattal.)

 Tudom, az összefüggések fölfedez-
tetésére nincs mindig idő. De legalább 
arra szánjunk rá nyolcadikban–kilen-
cedikben néhány percet, hogy rávi-
lágítsunk ezekre a matematikai érde-
kességekre! A rácsodálkozás olykor 
hasonló örömet szerezhet, mint az 
önálló fölfedezés.

 Az alapiskolában tárgyalt összes te-
rületképlet (a kör területét leszámítva) 
levezethető a trapéz területképletéből. 
Ez egy jó alkalom arra, hogy megmu-
tassuk a geometria és az algebra kap-
csolatát. Ha a trapéz egyik alapja a, 

másik alapja c, magassága pedig m, ak-

kor a trapéz területét a ( )
2

mcaT ⋅+=  

képlettel számíthatjuk ki. A levezeté-
seket az ügyesebb tanulók önállóan 
is elvégezhetik. A négyzet esetében a 
c és az m változók helyébe is a kerül, 
a téglalapnál a c helyébe a-t, az m he-
lyébe b-t kell írnunk, hogy rendezés 
után a szokásos jelölést használó kép-
letet kapjuk. A paralelogramma terü-
letének levezetéséhez elég a c helyébe 
a-t írnunk. A négyzet, a téglalap és a 
paralelogramma különleges trapéz, 
tehát nincs mit csodálkoznunk azon, 
hogy mindegyikre igaz a trapéz terü-
letképlete. Annál meglepőbb, hogy 
a háromszög területe is levezethető a 
trapézéból. A háromszög nem trapéz, 
de tekinthető egy olyan elfajuló tra-
péznak, amelynek az egyik alapja 0 
hosszúságú. Ezért a c helyébe 0-t, az m 
helyébe ma-t írva megkapjuk a három-
szög területképletét.

 A testek térfogatára vonatkozó ál-
talános összefüggést így is megfo-
galmazhatjuk: „A test térfogata egy 
síkidom területének és a síkidomra me-
rőleges szakasz hosszának szorzatával 
egyenlő.” Mivel a síkidom területe két 
egymásra merőleges szakasz hosszá-
nak szorzata, ezért ez a mondat egyen-
értékű a korábban már leírt mondattal. 
A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb 
és a körhenger esetében egy lap (alap-
lap) területe és a rá merőleges szakasz 
(oldalél vagy magasság) szorzata adja 
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Cikksorozatunk előző részeiben 
olyan polyglotok tanácsairól írtunk, 
akik több nyelv elsajátítása után is lel-
kesen, szenvedélyesen állnak a nyelv-
tanuláshoz. 

Luca Lampariello egy olasz fiatal-
ember, aki a YouTube világának egyik 
legismertebb polyglotja, 10 nyelven 
beszél folyékonyan. Luca sok tapasz-
talatát megosztja a világgal a saját csa-
tornáján is, ezekből gyűjtöttünk most 
össze néhány gondolatot, amelyek 
hasznosak lehetnek a nyelvtanulók 
számára.

 Biztosan hallottunk már olyat, hogy 
ez vagy az a nyelv túl nehéz, nem ér-
demes elkezdeni tanulni. Luca szerint 
a nyelveket nem lehet kategorizálni 
nehézségük szerint, mivel az ilyen 
meghatározás teljesen szubjektív. Ami 
valakinek nehéz, valaki másnak köny-
nyű lehet. Szerinte – ha már minden-
képpen szükséges rangsorolni – egy 
nyelv „nehézségét” érdemesebb az 
alapján meghatározni, hogy annak 
összetettsége mennyire áll távol az 
anyanyelvünktől. Az angol és a spa-
nyol például komplexitásban viszony-
lag közel áll egymáshoz, de az angol és 
a japán között rendkívüli nagy a távol-
ság. Függetlenül attól, hogy a tanulni 
kívánt nyelv közelebb vagy távolabb 
áll az anyanyelvünktől, elsajátításának 
nehézsége továbbra is leginkább an-
nak lesz függvénye, hogy mi hogyan 
állunk hozzá az adott nyelvhez. Luca 
szerint az első lépés, hogy tisztázzuk 
magunkban azt, miért is szeretnénk 
nyelvet megtanulni. Amennyiben 
nincs belső motivációnk a tanuláshoz, 
egy, az anyanyelvünkhöz közel álló 
nyelv elsajátítása is rendkívül nehéz 
lehet. Belső motivációnk általában a 

nyelVTanulási sTraTégiák  (4. rész)

nyelv iránti érdeklődésünkben mutat-
kozik meg a legerősebben, amely sok 
esetben részben (vagy akár teljesen) a 
kultúra felé is irányul. Luca szerint a 
második legfontosabb lépés az időbe-
osztás. Meg kell terveznünk, mennyi 
időt szeretnénk szánni a nyelvtanulás-
ra. Ehhez azonban fel kell állítanunk 
rövid és hosszú távú célokat is. Ha 
hosszú távú célunk az, hogy 2 éven be-
lül meg szeretnénk tanulni, mondjuk, 
németül, ne felejtsünk el mérföldköve-
ket felállítani magunknak azt illetően, 
hogy mi az, amit tudni szeretnénk egy, 
három vagy hat hónapon belül. Ezen 
célok alapján meg tudjuk tervezni, 
hogy mennyi órát kell a hétközna-
pokban nyelvtanulással töltenünk. A 
harmadik lépés a ’Hogyan tanuljam 
meg az adott nyelvet?’ kérdés meg-
válaszolása. Ehhez szükségünk van 
egy módszerre. Luca kihangsúlyozza, 
hogy ennek a módszernek a mi mód-
szerünknek kell lennie, olyan, amely 
számunkra hatékony. Ahhoz, hogy 
egy ilyet kialakítsunk, sok módszert 
ki kell próbálnunk, és sokban csalód-
ni is fogunk, de valószínűleg minden 
módszerből tudunk majd hasznosíta-
ni egy-egy elemet, amely végül a saját 
módszerünk kialakulását eredmé-
nyezi. A lényeg, hogy ennek a mód-
szernek kellő mértékben flexibilisnek 
kell lennie ahhoz, hogy végig élvezni 
tudjuk a nyelvtanulást. Luca konkrét 
módszertani tanácsokat is ad, melyek 
közül kiemelnénk az olvasással és a 
szókincsfejlesztéssel kapcsolatosakat. 
Ha netán elszoktunk az olvasástól, las-
sanként szoktassuk vissza magunkat, 
ugyanis ez lesz az egyik legfontosabb 
része a nyelvtanulási folyamatunknak. 
Már az első pillanattól kezdve szüksé-

günk lesz rá, hogy annyit olvassunk az 
idegen nyelven, amennyit csak lehet. 
Amint elértünk egy alap szintet, már 
jöhetnek a könnyebb nyelvezetű szö-
vegek, aztán pedig a regények. Luca 
szerint úgy tudjuk könnyen megál-
lapítani, hogy egy könyvet élvezete-
sen tudunk-e majd olvasni, ha annak 
bármelyik oldalán nem találunk több 
mint 20 olyan szót, amelyet egyáltalán 
nem értünk. Ha találtunk számunkra 
megfelelő könyvet, fogjunk ceruzát 
és jegyzeteljük az idegen szavakat, de 
fontos, hogy az idegen nyelven írjuk 
le a jelentésüket, ezzel is gyakorolva a 
már meglévő készségeinket. Új szavak 
elsajátításánál Luca szerint az egyik 
legfontosabb tényező az, hogy rend-
szeresen stimuláljuk memóriánkat, 
mialatt tanuljuk az idegen szavakat. 
Ezt a legegyszerűbben az érzelmeink 
bevonásával, valamint a szavakhoz 
kötött (lehetőleg minél elvontabb, ab-
szurdabb) asszociációk létrehozásával 
tudjuk megtenni.

 Csakúgy, mint az eddig említett 
polyglotok, Luca Lampariello is azon 
az állásponton van, hogy a nyelvtanu-
lás akkor működik igazán, ha belső 
motivációból, saját módszerünkkel 
csináljuk. A világ legnagyobb hálóza-
ta áll rendelkezésünkre, lehetőségeink 
lényegében korlátlanok, éppen ezért 
ne fogadjunk el egy kifogást sem ma-
gunktól, hogy miért ne kezdenénk el 
már ma egy idegen nyelv tanulását.

források:
 Luca Lampariello, How to Learn the 

Hardest Languages, How to read if you want 
to improve your foreign languages, Just 
forget it! The secret of learning new words; 
elérhető: https://www.youtube.com/channel/
UCOJ88yDbqOkAZXNuuYpAAAA.

zolczer péTer
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Az anyanyelvi nevelés módszertanát 
vizsgáló szerzők folyamatosan felhív-
ják a figyelmet a nyelvtan oktatásának 
rendezetlenségére. Jelen írásomban a 
mondattani elemzések kompetencia-
alapú modelljére szeretnék kitérni, és 
a  Chomsky-féle generatív grammati-
ka lehetőségeit tárgyalom,  a mondat-
elemzésre rávetítve. 

Sajnálatos tény, hogy a közoktatás-
ban – főképp középiskolában – hát-
térbe szorul a grammatika oktatása. 
Ez annak ellenére történik, hogy a 
szövegek alkotásához és megértéséhez 
elengedhetetlen a grammatika kellő 
ismerete. A módszertani vizsgálatok 
szerint ha pusztán lexikális ismeretek 
átadására törekszenek a tanárok, a 
grammatikatanítás nem éri el a célját. 
A diáknak ugyanis nem elég felismer-
nie a mondatrészeket, ismernie kell 
a szintagmák vagy a mondatok közti 
nyelvtani és szemantikai összefüggé-
seket is. 

A generatív grammatika az anya-
nyelvi kompetenciát hivatott leírni egy 
adott nyelv viszonylatában. A tudást 
kreatív műveleti képességnek nevezi. 
A nyelvészeti vizsgálatok rámutatnak 
arra a bizonyított tényre, hogy minden 
beszélő a veleszületett nyelvi képesség 
alapján egyfajta nyelvtani alaptudás-
sal rendelkezik, melyet a nyelvek ta-
nulmányozása során egyre magasabb 
szintre képes emelni. 

A jelenleg használt tankönyveink 
nagy része a legalsó szinttel, a hangok 
szintjével kezdi a grammatika tárgya-
lását, majd erre építi a morfémák, a 
lexémák és a szintagmák szintjét. Nem 
is lenne ezzel semmi baj, ha a definí-
ciók mellé szánt rendszerező tábláza-
tok fejlesztenék a nyelvi kreativitást. A 
generatív nyelvészet a hangtan helyett 
a mondattant tette a grammatika kiin-

monDaTTani elemzések 
– generaTíV grammaTika 
a kÖzépiskolai okTaTásban

VízkeleTi lászló

dulópontjává, ugyanis a szintagma és 
a mondat az a legkisebb nyelvi egység, 
melyre alkalmazható a nyelvi kreativi-
tás, megfigyelhető benne a hangalak és 
a jelentés szabályszerű kapcsolata.

A hagyományos grammatikai ele-
mezések modelljei nagy részben az 
alany és az állítmány szerkezetét he-
lyezik a középpontba, s ehhez kapcsol-
ják a mondat bővítményeit: a tárgyat, a 
jelzőt és a határozót. Az iskolai nyelv-
tankönyvek mondattani feladataiból a 
tanulók megtanulják, hogy mit fejez 
ki az adott mondatrész, milyen szófa-
jú szavak tölthetik be a mondatrészek 
szerepét, illetve hogyan kérdezünk 
egy adott mondatrészre. Legtöbbször 
ilyen vagy ehhez hasonló definíciókat 
olvashatunk: „Az alany és az állítmány 
a mondat két fő része, hozzájuk kapcso-
lódnak a bővítmények.“ Így a mondat-
részek szerepének vizsgálatakor nagy 
szerepet kap a jelentéstan. Nézzünk 
meg egy konkrét példamondat elem-
zését a hagyományos grammatika sze-
rint:

mányt vagy a határozók szemantikai 
viszonyát (tér, idő, mód, szám, állapot, 
eredet stb.).

Bánréti Zoltán Az anyanyelvi ne-
velés modernizációja című írásában a 
mondatok szintaktikai és szemantikai 
oldalának kölcsönhatására mutat rá. 
Elemzéseinek alapja az elemi mondat 
– magmondat, amely az állítmányt és 
annak vonzatait tartalmazza. Az ele-
mi mondatokból bonyolult mondat-
szerkezetek építhetők, melyek meg-
mozgatják a diák gondolatmenetét, 
s így a grammatika mellett a szöveg-
szerkesztés is a mondatelemzés részé-
vé válik. Ha szövegekkel dolgoznak a 
diákok, akkor már egyre inkább köze-
lítünk a szövegértelmezésekhez, ami a 
modern módszertanok alapját képezi 
az anyanyelvoktatásban. 

Elemi mondatok:
Kati kenyeret vásárol.
A kenyér teljes kiőrlésű.
Kati egészségesen táplálkozik.

Néhány lehetséges bonyo-
lultabb mondatszerkezet:
Kati, aki egészségesen táplál-
kozik, teljes kiőrlésű kenyeret 
vásárol.
A kenyér, amit Kati vásárol, 
teljes kiőrlésű.
A teljes kiőrlésű kenyeret vá-
sároló Kati egészségesen táp-
lálkozik.

A mondatszerkezeteket 
vizsgálva megfigyelhetjük 
a lehetséges variánsokat a 
szövegszerkesztésen belül. A 
bonyolultabb mondatszer-

kezetek minimális szöveget alkotnak. 
A fenti Bánréti-modell arra a törek-
vésre mutat rá, hogy az anyanyelvi 

Az okos kislány elolvasta a mesét a szobájában.

alany tárgy

állítmányminőségjelző helyhatározó

A                  Á

                     
Jmi           T           Hh

A példamondat ágrajza így alakul:

A leíró nyelvtanok általában jelen-
téstani szempontok szerint csopor-
tosítják a mondatrészeket, miszerint 
meghatározzák az igei, névszói állít-
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beszélők implicit módon birtokolják a 
grammatikai szabályokat. Ez akár ki-
sebb gyermekeknél is megfigyelhető. 
Ahhoz, hogy a Kati kenyeret vásárol 
mondatot a beszélő meg tudja alkot-
ni, nincs szüksége magasabb tudásra, 
mert veleszületett, természetes tulaj-
donsága a beszéd. A nyelvtan további 
tanulmányozása már bonyolultabb 
mondatszerkezetek alkotását eredmé-
nyezi, ahol a vonzatok alkalmazásának 
köszönhetően a diákok nyelvi kreativi-
tása is fejlődik (Kati, aki egészségesen 
táplálkozik, teljes kiőrlésű kenyeret vá-
sárol.). Így válik az implicit tudás exp-
licitté. Ezek a képességek a gondolko-
dás és a személyiségfejlesztés működő 
jellemzőivé válnak. A nyelvtan tanítá-
sa kezdődhetne a mondatok szintjével, 
ugyanis a mondatokban megtalálható 
az összes nyelvi szint. Vizsgálható pl. 
a mássalhangzók egymásra hatása 
(egészségesen), a képzők nyelvi visel-
kedése (Katalin – Kati), stb. Ezáltal a 
hangok vagy a morfémák tanítása gya-
korlatiasabbá válhatna.

A közoktatásban használt tanköny-
vekben jelenleg továbbra is a hagyo-
mányos, leíró szemlélet uralkodik. 
Nem kívánatos jelenség a leíró gram-
matika figyelmen kívül hagyása, hisz a 
generatív szemlélet integrálja a hagyo-
mány elemeit. Olyan módszertanra 
volna szükség, amely ötvözi a leíró és a 
generatív grammatika eszközeit.
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Az előző lapszámban már jeleztem, 
hogy a halak rendszerezése az egyik 
legnagyobb kihívás a biológusok szá-
mára. Régebben egységes osztályba, 
a halakéba sorolták be őket, ma csak 
annyit lehet állítani róluk, hogy el-
sődleges vízi gerincesek, nem négylá-
búak (Tetrapoda), mint a cetek elődei 
is voltak, meg, hogy a koponyások 
(Caraniata) csoportjába tartoznak. 
A csontos halak (Teleostei) fajszáma 
2008-as adatok szerint 31168, ami 
évente változhat. Ki tudná előre meg-
mondani, mikor fedeznek fel eddig 
ismeretlen fajokat, s mikor pusztul 
ki valamelyik. A természet törékeny, 
az ember pedig nemcsak dühében 
tör-zúz maga körül, hanem puszta 
szórakozásból vagy csupán nemtörő-
dömségből is. Szerencsére vannak ön-
szerveződő embercsoportok, melyek 
felhívják egy-egy élőfaj veszélyezte-
tettségére a figyelmet, én pedig rájuk, 
illetve az ő erőfeszítéseikre hivatko-
zom.  

A Magyar Haltani Társaság (MHTT), 
mint már szóltam róla, a 2016-os év 
halának három jelölt – a márna (de 
vajon melyik?), a selymes durbincs 
(Gymnocephalus scharaetser) és a 
compó (Tica tica) – közül az utóbbit 
választotta. Valamikor gyakran fog-
tam a kezembe compót, ha egyáltalán 
sikerült megragadni, mert tőle csú-
szósabb halat nem láttam. Nemhiába 
nyálkás compónak nevezzük magya-
rul, tájnyelven mondják cigányhal-
nak is. Mindkét megnevezés magá-
ért beszél. Az utóbbi nem a testszíne 
miatt ragadt rá, hanem mert olyan 
helyeken él, ahol az igényes halászok 
ritkán bajlódtak a fogásával, maradt 
hát azoknak, akik nem sajnálták érte a 
fáradtságot, és akiktől nem irigyelték a 
zsákmányt sem. 

A compó a lassú áramlású isza-
pos medrű folyók, állóvizek lakója. A 
pontyfélék (Cyprinidae) családjába 
tartozik, ritkán nő meg 30 centiméter-
nél nagyobbra, bár fogtak már 50-60 
centis, „óriás” példányokat is. A meg-
tisztítása is külön szakértelmet kíván, 
de megéri, mert szerintem a húsa íz-

még egyszer a Halakról

csicsay alajos

letes, és soványabb, mint a pontyé. 
Élőhelyének beszűkülése miatt egyre 
ritkább, akárcsak a csíkfélék. Feltétele-
zésem szerint többen ismerik, mint a 
durbincsot, bár ki tudja, hátha akad-
nak még, akik szívesen olvassák Gár-
donyi Géza szatirikus regényciklusát, 
a Göre Gábort. Annak az egyik sze-
replője Durbints sógor, akinek figurája 
hosszú időn át példálózásként szolgált 
az együgyű, vidéki esküdtek (ma kép-
viselők – vagy politikusok?) jellem-
zésére. Úgy tűnik, ez a fajta lény ki-
pusztíthatatlan, ezért sohasem szorul 
védelemre. Lám, megint tréfálkozom.

A selymes durbincs a sügérfélék 
(Percidae) családjába tartozó, nálunk 
endemikus (bennszülött) halfaj. Is-
mertebb rokonai közül többen is fel-
kerültek már az év hala szavazó listájá-
ra, például 2015-ben a vágó durbincs, 
népiesen dürgencs (Acerina cernua), 
ami harmadik helyezést ért el, 2014-
ben a sügér, nyilván a csapósügér 
(Perca fluviatilis), mert nálunk csak 
ez a faj él, s mi, csilizköziek, ezt hívtuk 
dörgécsének vagy dörgincsnek. Ő má-
sodik lett. Végül hadd említem meg a 
2011-es év győztesét, a süllőt, másnevén 
a fogassüllőt (Lucioperca lucioperca). 
Minden sügérféle ragadozó, legkisebb 
közülük a durbincs, mely alig éri el a 10 
cm-t, legnagyobbra a süllő nő, ha meg-
haladja a másfél kilogrammos súlyt, 
akkor nevezik őt fogasnak. A Dunában 
is megél, de gyakoribb a Balatonban, 
ahol túlnyomórészt gardával és küsz-
szel táplálkozik. Ezek apró termetű 
halak, a gardát (Pelecus cultratus) ba-
latoni heringnek is mondják, a sujtásos 
küsz (Alburnoides bipunctatus) pedig 
sajátos oldalvonaláról kapta a nevét. 
Mindketten szerepeltek már az év hala 
jelöltjei között. A sujtásos küsznél is-
mertebb a szélhajtó küsz (Alburnus 
lucidus), melynek – ahogy a gardának 
is – a pikkelyéből már a 18. század 
óta, vegyi eljárással, gyöngyesszenciát 
állítanak elő, amivel üveggyöngyöket 
vonnak be. Jó biznisz lett belőle. A 
táplálékláncnak – melynek a középső 
láncszemeit a halak alkotják – a végén 
„csúcsragadozókként” mi, emberek, 
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lesünk a prédánkra. Aki szereti a ha-
lat, bizonyára egyetért velem, hogy a 
fogassüllő az egyik legfinomabb hal, 
állítják, hogy a vágó durbincs vetekszik 
vele, de ahhoz még nem volt szeren-
csém, sem élőben, sem a serpenyőben. 
A sügérhez annál inkább, ami annak 
ellenére, hogy tele van apró szálkával, 
nekem a leginkább ízlik. Ja, hogy miért 
van a süllő nevében a fogas? Mert az 
alsó állkapcsában két kiemelkedő, ún. 
„ebfog” található. A sügérfélék család-
jába tartozik a 2014-es év győztes hala, 
a magyar bucó (Zingel zingel) is, amely 
gazdaságilag nem jelentős, de annak 
ellenére, hogy minden kisebb folyóban 
elterjedt, fokozottan védett, mert a faja 
kipusztulófélbe került. 

Az előző fejezetben már megemlí-
tettem a 2013-as év győztesét, a tarka 
menyhalat (Lota lota), mely a fajok-
ban gazdag tőkehal-félék családjának 
nálunk élő egyetlen faja. A horgászok 
állítják, hogy a harcsára emlékeztető 
menyhalért, mely novembertől febru-
árig ívik, érdemes télen fagyoskodni a 
vízparton, mert a mája ínyenc falat.

A tengeri halakat nem soroltam be a 
mondanivalómba, de úgy vélem, a kö-
zönséges tőkehalról (Gadus morrhua) 
azért kell néhány sort írnom, mivel 
az ember tengeri eredetű táplálékai 
közül a hering után ő a legismertebb 
a halpiacon. Orosz neve treszka, kö-
vetkezésképpen belőle kellene készül-
nie a Dél-Szlovákiában is közkedvelt, 
„treskának”, azaz a tőkehalsalátának. A 
csukamájolajat, ami kétséget kizáróan 
D-vitaminban gazdag, a tőkehal májá-
ból nyerik.

A tapasztalt horgászoknak nem kell 
elmagyarázni, hogy melyik halcsoport 

hol tanyázik a vizekben. A laikusok szá-
mára viszont érdekes lehet, hogy akár-
csak a madarak és más állatcsoportok, 
a halak is felosztják egymás közt azokat 
a területeket, ahol élnek, tehát a nagy 
folyókat, a kis folyókat és a tavakat. Sőt, 
nemcsak vízszintesen, hanem vertiká-
lisan is, azaz mélységben is különböző 
területekre rendeződnek. Hogy melyik 
csoport hol található meg leginkább, 
azt a „zónát” egyes fajokról nevezték el. 
Ezek szerint van: pisztráng- , pér- , pa-
duc-, márna-, dévér- és durbincs-zóna. 
Persze egy-egy zónában nemcsak 
egyetlen faj él, hanem több is, melyek-
nek hasonló a vízáramlat, az oxigén, a 
táplálék és az ikra lerakáshoz szükséges 
aljzat iránti igénye. A zónák felosztása 
nem valami békés megegyezés alapján 
történik, hanem a fajok között zajló 
tülekedés folytán dől el, melyiknek jus-
son a legjobb terület. Ráadásul még az 
egyedek között is kíméletlen küzdelem 
folyik érte, pontosabban a rangsor ki-
alakulásáért. Ez utóbbit nevezi az eto-
lógia dominanciaharcnak, ami minden 
élőlényfajra jellemző. Még az emberre 
is, akinél már nem a nyers fizikai erő 
dönti el a hierarchiába való beilleszke-
dés sikerét. Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy az állatok, így a halak is, hiányá-
ban lennének a különböző trükkök-
nek, így a rafinériának is. A horgászok 
legtöbbje ismeri a halak ravaszságait. 

A zónákkal kapcsolatban jegyezném 
meg, hogy milyen csodálatosan gaz-
dag a mi nyelvünk. E fogalomnak 18 
szinonimáját számoltam össze. Én, bár 
lehet, hogy megköveznek érte, erogén 
zónaként közéjük sorolnám mint kü-
lönleges érzékszervet a halak oldalvo-
nalát is.

1. ábra: Fatörzs keresztmetszete

2. ábra: A fatörzs kerületének megmérése 
mérőszalaggal

3. ábra: A mérés első lépésének módja

4. ábra: Kéregdörzsölet, 
az első képen sárgabarack törzse, 
a másodikon pedig kecskefűz 
törzse látható.
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Fákkal szinte mindenütt találko-
zunk. Vannak, amelyek magasabbra, 
vannak, amelyek alacsonyabbra nő-
nek, de mindegyikben találhatunk 
közöset. Hiába változatos az alakjuk, 
hiszen azt a környezet is formálhatja, 
a  felépítésük azonos. A növények kö-
zül a leghosszabb életű fajok tartoznak 
ide, hiszen sikeresen alkalmazkodnak 
a  környezetükhöz. Törzsük kialaku-
lásával a  többi növény fölé magasod-
nak, és így sokkal több fényhez jutnak, 
mint lágyszárú rokonaik. 

A fák törzsének vizsgálAtA
A fák oldalirányban is nőnek, nem-

csak felfelé. Ezt az évgyűrűk jelenléte 
is bizonyítja. Tavasszal gyorsabban 
növekednek, nyáron ezt lassabb növe-
kedés váltja fel. A tavaszi réteg világo-
sabb, a nyári sötétebb, így jönnek létre 
az évgyűrűk. Ha a gyűrűk szélesebbek, 
az azt jelenti, hogy a fa abban az évben 
többet növekedett, ha keskenyebbek, 
akkor a növekedés nem volt olyan je-
lentős, valószínűleg az időjárás miatt. 

i. kísÉrlet: hogyAn hAtároz-
zuk meg egy fA Életkorát?
Feladat: Ha meg szeretnénk határozni 
egy fa életkorát, könnyen megtehetjük 
azt a fa kerületének alapján. Az eddigi 
megfigyelések megállapították, hogy 
a  mérsékelt övben növő fák törzse 
évente kb. 2,5 cm-rel növekszik. Így 
aztán, ha megmérjük egy fa törzsének 
kerületét, és azt elosztjuk 2,5-tel, ki 
tudjuk számolni a  fa korát. Ez persze 
nem törvényszerű, vannak olyan fák, 
mint pl. az eukaliptusz vagy a mamut-
fenyő, amelyek törzse évente sokkal 
többet gyarapodik, és olyan fák is lé-
teznek, mint pl. a  vadgesztenye vagy 
a  hárs, amelyek kevesebbet nőnek. 
A pálma törzse pedig úgy magasodik, 
hogy közben nem vastagodik.
Eszközök: mérőszalag
Munkamenet:
1. Megmérjük egy tetszőleges fatörzs 
kerületét a talaj fölött kb. 1,5 méterrel.
2. A mért értéket 2,5-tel elosztjuk 
(centiméterben), és így meg kapjuk, 
hány éves az adott fa. 

Kiértékelés: Az általunk mért fa tör-
zsének kerülete, ahogyan a  képen is 
látható, 36 cm. Tehát az adott fa kora: 
36 : 2,5 = 14,4 év. Ezzel a módszerrel 
bármilyen fa korát meghatározhatjuk.

ii. kísÉrlet: meghAtározzuk 
egy fA mAgAsságát
Feladat: Egy fa magasságát köny-
nyedén megmérhetjük, nem kell rá 
felmásznunk sem, elegendő ismerni 
hozzá egy barátunk magasságát, és 
csak össze kell hasonlítanunk a  két 
adatot.
Eszközök: ceruza, papír, bot, mérő-
szalag
Munkamenet:
1. Mérjük meg egy barátunk magas-
ságát, és jegyezzük fel azt egy papírra.
2. Kérjük meg, hogy álljon az alá a fa 
alá, amelynek a  magasságát szeret-
nénk megtudni.
3. Kinyújtott kézzel tartsunk magunk 
elé egy  botot úgy, hogy a  vége a  ba-
rátunk fejével egy vonalban legyen, 
a  másik kezünkbe pedig fogjuk meg 
a ceruzát. A boton jelöljük be ceruzá-
val azt a pontot, amit a barátunk lábá-
val látunk egy vonalban.
4. Maradjunk ott, ahol eddig álltunk, 
de most a  fa tetejével egy vonalban 
tartsuk a bot végét.
5. Jelöljük meg azt a pontot is, amely 
egy vonalban van a fatörzs aljával.
6. Így már könnyedén kiszámíthat-
juk a fa magasságát. 
Kiértékelés: A  jelölések azt mu-
tatják, hogy hányszor magasabb 
a fa a barátunknál. Például, ha 
a  fa tizenötször magasabb, 

a fa felépíTésenagy kiTTi

mint a 160 cm magas barátunk, akkor 
az adott fa magassága:
15 x 160 cm = 2400 cm = 24 m.  

A  kéreg a  fa törzsét és ágait fedi. 
Sokféle lehet: vékony, vastag, sima és 
rücskös is. Felszíne folyamatosan vál-
tozik a növekedéstől és a környezettől 
is, így a fa tövében és csúcsában telje-
sen más lehet. 

iii. kísérlet: kéregdörzsölés
Feladat: A  kéregdörzsölés módszeré-
nek segítségével könnyedén összeha-
sonlíthatjuk az egyes kéregtípusokat.
Eszközök: vastag papírlap, zsírkréta
Munkamenet:
1. Felragasztjuk a  vastag papírlapot 
a  fatörzsre, és bedörzsöljük zsírkré-
tával, így a  kéreg repedései és bordái 
láthatóvá válnak.  
2. Ilyen módon a leveleket is tanulmá-
nyozhatjuk, de fontos, hogy a  levelet 
gondosan rögzítsük a papírlaphoz. 
Kiértékelés: A  feladat elvégzése után 
különböző fákon is elvégezhetjük 
a  gyakorlatot. Ezt aztán a  füzetbe is 
bele lehet ragasztani, és tanulmányoz-
ható, hogy milyen repedései és bordái 
vannak a  fatörzseknek. Ha levelekkel 
végezzük el ugyanezt a kísérletet, szin-
tén összehasonlíthatjuk az erezetüket.
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Május 22-én, vasárnap a pozso-
nyi Duna utcai gimnázium IV.A 
osztályának diákjaival az eszünk-
kel már a hétfőn kezdődő érettségi 
vizsgákra készültünk, fél szemmel 
és a szívünkkel azonban az ŠKP 
Bratislava U 19 korosztályú, I. ligás 
kézilabdacsapának a meccsét fi-
gyeltük, amely csapatkapitányával, 
Pomichal Vajkkal az élen a tavalyi 
3. helyezés után a bajnoki címért 
játszott a Tatran Prešov csapatával. 
Vajk időn túli kilencest értékesített 
24:23-as állásnál, amellyel csapata 
kiegyenlített, és megszerezte a baj-
noki címet. A következő két napon 
a korábbi tanéveket tiszta kitűnő 
eredménnyel záró Vajk 5 tantárgy-
ból (a kötelező tárgyakon kívül 
matematikából és informatiká-
ból) tiszta egyesre leérettségizett, 
és iskolánk elbúcsúzott az egyik 
büszkeségétől, aki szeptembertől 
a Szlovák Műszaki Egyetem Infor-
matika és Informatikai Technoló-
giák Karának informatika szakán 
tanul tovább. 

Vajk gimnáziumi éveinek ele-
jétől élsportoló: másodikban az 
ŠKP Bratislava U 17-es csapatával 
is megnyerték a bajnokságot, az 
idén pedig már az Extraliga fel-
nőtt csapatában is bemutatkozott, 
illetve tagja volt a korosztályos 
szlovák válogatottnak, amellyel 
nagyon közel álltak az Eb-n való 
részvétel kiharcolásához, de ez eb-
ben az évben sajnos nem sikerült 
nekik. Vajk individuális program 
szerint tanult, a hajnali edzés után 

érkezett az órákra, a délutáni, esti 
rendezvényeken, illetve sajnos az 
osztálykirándulásokon sem tudott 
általában részt venni a feszített 
edzésprogram és a gyakori mér-
kőzések miatt. Ugyanez volt az oka 
annak, hogy bár kiemelkedő tehet-
ség matematikából, a versenyekre 
általában nem tudott elmenni, az 
idén viszont a 39. Felvidéki Ma-
gyar Matematikaversenyen kate-
góriájában a 4. helyet szerezte meg, 
megvillantva ezáltal, hogy milyen 
eredményekre lett volna képes, ha 
teljes erőbedobással foglalkozik 
a matekkal. Az iskolát képviselte 
néhány sportversenyen is: a mezei 
futóversenyeken általában szépen 
helytállt, ebben a tanévben a járási 
fordulón a 2. helyen végzett, illetve 
tagja volt az iskola több szép sikert 
elért kosárlabdacsapatának.

Az a szorgalom, céltudatosság, 
alázat és csapatszellem, amit Vajk 
önmagában élsportolóként meg-
erősítve behozott az osztályba, 
hihetetlen módon gazdagította 
és inspirálta a közösséget. Hiszen 
vajon milyen alibit lehet keresni 
a lustaságra, a gyengébb telje-
sítményre egy olyan osztályban, 
ahol az egyik diák úgy is kiváló 
eredményekre képes a tanulásban 
és a versenyeken, hogy közben 
számára a sport a prioritás? Vajk, 
köszönjük, és további sok sikert 
kívánunk az egész osztály és az is-
kola nevében!

Kulcsár Mónika, 
Vajk osztályfőnöke

2016. június 9-én fogadta a város polgár-
mestere, Stubendek László a patinás Tiszti 
pavilon dísztermében a város legsikeresebb, 
legtöbb kimagasló tanulmányi, sport- és 
szabadidős versenyeredményt elért alap- és 
középiskolás tanulókat. Ők azok, akik amel-
lett, hogy komoly megmérettetéseken képvi-
selték becsülettel, eredményesen iskolájukat, 
városunkat, sőt több esetben az egész orszá-
got, a tanulmányi eredményeik és viselkedé-
sük alapján is példaként állhatnak kortársaik 
előtt.

A Selye János Gimnázium „Legjobb diák” 
címre jelölt tanulói közül – összesen 15-en! 
– Pinke Andrea, Balla Dávid, Bukovszky 
Gergely, Csenger Géza, Édes Lili, Bukor Be-
nedek és Bánki Bence a Nyitrai kerület első 
helyezettjei matematika, fizika, illetve infor-
matika olimpiákon és versenyeken. Csaplár 
Viktor a Pitagoriász országos első helyezett-
je, Szebellai Dániel a Szép magyar beszéd or-
szágos első helyezettje, Dóczé Bálint Jonatán 
Kazinczy-díjas nyelvművelőnk, Kálosi Zsó-
fia a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó 
Verseny országos első helyezettje, aranysá-
vosa, Šiška Dávid a spanyol olimpia harma-
dik, míg Bartalos Angelika a német olimpia 
országos 3. helyezettjei. S az idegen nyelvek 
mellett ne feledkezzünk meg a szlovák nyelv-
ről sem, Bangha Roland a Dobré slovo, szlo-
vák nyelvű szavalóverseny országos győztese, 
és az idei tanév legsikeresebb diákja, Gergely 
Lajos, aki Vietnamban, a Nemzetközi Bioló-
giaolimpián képviseli iskolánkat.

Szintén június elején, Nyitrán Doc. 
Ing.  Milan Belica, PhD. megyeelnök 50 di-
ákot fogadott 66 középiskolából. Gimnáziu-
munk három tanulója képviselte iskolánkat: 
Gergely Lajos, a biológia olimpia országos 
negyedik helyezettje, a szlovák válogatott 
tagja, a magyarországi TUDOK konfe-
rencia nagydíjasa; Bugár Dávid, aki tavaly 
nyáron bronzérmet szerzett a nemzetközi 
fizikaolimpián Indiában; valamint Kanozsay 
Máté, aki tavasszal kempo világbajnok lett 
Romániában.

Mindenkinek szívből gratulálunk!
Králik Zsuzsanna

A selye János gimnázium legsikeresebb tAnulói

pomichAl VAJk
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Hajtman Ágnes 
A komáromi Munka Utcai Alapiskola ötödikes tanulója volt a 2015/2016-os tanévben
Ági kitűnő tanuló, tudása megbízható. Rendszeresség, logikus gondolkodás, precíz munka 

jellemzik. Mindig becsületes és tisztelettudó, magatartása példás. Aktívan bekapcsolódik a 
különböző tanulmányi versenyekbe: a Pitagoriasz matematikaverseny, a Bendegúz anyanyelvi 
verseny, a Geográfia Olimpia iskolai fordulóinak eredményes résztvevője, az Európa v  škole 
elnevezésű versenybe szlovák nyelvű fogalmazásával jelentkezett. Szabadidejében karatézik és 
szívesen rajzol. 
Eredményei:
 Katedra Matematikaverseny, országos forduló, III. díj, 11. helyezés 
 Zrínyi Ilona Matematikaverseny, nyugat-szlovákiai forduló, 25. helyezés 
 Biológia Olimpia, járási forduló, 4. helyezés 
 Matematika Olimpia, járási forduló, 13. helyezés  

Ági felkészülését a matematikaversenyekre Farnbauer Gyöngyi segítette, biológiából Podlupszki 
Tímea nyújtott segítséget a felkészülésben.

Szabó Szilvia, osztályfőnök

Horváth Ágnes az érsekújvári Páz-
mány Péter Gimnázium III.A osz-
tályos tanulója. Hihetetlen bravúrt 
hajtott végre: egymás után hatodszor 
lett a német nyelvi olimpia országos 
helyezettje.

 „Véleményem szerint sokkal na-
gyobb dolog a cím megvédése, mint a 
megszerzése. Nekem nehezebb is olyan 
szempontból, hogy sokkal jobban izgu-
lok a versenyen eredményhirdetéskor. 
Tudom, hogy az égvilágon semmi sem 
történne, ha nem nyernék, de mégis za-
varna, hogy nem sikerült. Nem tehetek 
róla. Ugyanakkor jó tapasztalat, hogy 
stresszhelyzetben is megtanuljak bizo-
nyítani” – mondja őszintén.

holocsy zsókA zsófiA
Zsófi a Szenczi Molnár Albert Alap-

iskola hetedik osztályos kiváló tanuló-
ja. Kiemelkedően tehetséges a szavalás 
és a színjátszás területén. A 2015/16-
os tanév hihetetlenül jó eredménye-
ket hozott neki, amilyen versenyen 
elindult, azt mind megnyerte: első lett 
a rimaszombati országos Tompa Mi-
hály Vers- és Prózamondó Versenyen, 
aranysávos és különdíjas a Kaszás Atti-
la Versmondó Fesztiválon, megnyerte 
a nemzetközi tatai Ébredj tavasz! sza-

gyürky mátyás 
A komáromi Munka Utcai Alapiskola hetedikes 

tanulója volt a 2015/2016-os tanévben
Matyi jó képességű, logikus gondolkodású ta-

nuló. Érdeklődése a természettudományi tantár-
gyak felé irányul, de emellett nagyon tehetséges a 
magyar és szlovák irodalmi művek előadásában is. 
Tagja az iskolai színjátszó körnek. Az alább felsorolt 
eredményei mellett a Pitagoriász verseny eredmé-
nyes megoldója, és az Angol Nyelvi Olimpia iskolai 
fordulójának 3. helyezettje.

nyelVi diákolimpikon

valóversenyt és a budapesti Versünne-
pet is. Felkészítője nagymamája, Fe-
kete Irén. A szeptembertől gyakorolt 
Beauty is a Beast című angol nyelvű 
drámával az angol színjátszó csoport-
ban a járási és kerületi elsőség után 
országos harmadik helyet ért el. Zsófi 
aktívan szerepel minden előadáson, az 
irodalmi színpad tagja. Nagyon szeret 
lovagolni, imádja az állatokat, állator-
vosnak készül. Kiváló eredményeivel 
elnyerte az alapiskola Szenczi Molnár 
Albert-díját.

Mgr. Matus Mónika

 Ági a gimnáziumban sikeres DSD 
II vizsgát tett, tizedik éve zongorázik, 
és rendszeresen teniszezik. Kitűnő 
tanuló, kedvenc tantárgya nincs. Már 
foglalkoztatja a pályaválasztás gon-
dolata, úgy tervezi, közgazdaságtant 
tanul majd tovább Bécsben vagy Po-
zsonyban. Számos díj, kitüntetés tulaj-
donosa. Legutóbb Nyitra megye elöl-
járójától, Milan Belicától díszoklevelet 
vehetett át. A nyári szünetben két he-
tet Berlinben töltött, ugyanis kiválasz-
tották a nemzetközi német olimpiára, 
ahol másodmagával képviselte Szlová-
kiát.

 „Tudatosan kétnyelvűnek neveltek 
szüleim, édesapám születésem óta ki-
zárólag németül beszél velem, ő ugyanis 

némettanár” – árulja el sikerének titkát 
a mosolygós lány, aki a pázmányosok 
egyik büszkesége.

Benkő Tímea

Eredményei:
 Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó 

Verseny, országos döntő, bronz sávos minősítés
 Dobré slovo, járási forduló, 3. helyezés 
 Zrínyi Ilona Matematikaverseny, nyugat-szlo-

vákiai forduló, 21. helyezés 
 Kenguru Matematikaverseny, megyei forduló, 

22. helyezés  
Matyi felkészítő pedagógusai: Habán Hajnalka, 
Búzás Zsuzsanna, Kosa Tímea.

Kosa Tímea, osztályfőnök



legkreaTíVabb iskolai renDezVény

A Batthyány-Strattmann László Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában, 
Felbáron tavaly október 28-án múlt-
idéző napot tartottak. 

A rendezvény célja a falu, az iskola 
történetének megismertetése, komp-
lex információszerzés, hogy a gye-
rekek közelebb kerüljenek, jobban 
megismerjék környezetük értékeit és 
hagyományait, ezzel is gyarapítsák is-
mereteiket. A kiállítás anyagának gyűj-
tése során a tanulók tanúbizonyságot 
tehettek kommunikációs készségük-
ről, önállóságukról, kreativitásukról, 
emberi kapcsolataik elmélyítéséről. 

Az eseményt gondos előkészítés 
előzte meg. Október elején tanulóink 
közt meghirdettük A múlt emlékei 
című kiállítás anyagának gyűjtését. 
Régi tárgyak, fényképek, dokumen-
tumok felderítését, összegyűjtését 
vártuk. Számos értékes fotó, könyv, 
ruhadarab, féltve őrzött kincs került 
elő a szekrények mélyéből, régi bepo-
rosodott használati tárgy a padlások 
rejtekéből. Az iskola tanulóinak ap-
raja-nagyja lelkesen bekapcsolódott a 
kiállítási tárgyak beszerzésébe, felku-
tatásába. Régi történetek, mesék felku-
tatását is feladatul kapták a gyerekek.

mÚltidéző

A kiállítás része volt iskolánk tör-
ténetének bemutatása, amelyet kollé-
ganők, Csémy Ildikó vállalt magára, 
visszanyúlva a kezdetekhez, korhű 
dokumentumokkal illusztrálva, régi 
tankönyveket bemutatva.

 A múltidéző napunkra meghívtuk 
Bugár Árpádot, a falu krónikását, aki 
Felbár első írásos említésének 770. év-
fordulója alkalmából egy kis könyvecs-
két állított össze a falu történetéről. 

A nap folyamán megemlékeztünk 
Batthyány-Strattmann Lászlóról, is-
kolánk névadójáról is. A neves doktor, 
akit a szegények orvosának is nevez-
tek, a 19. század végén – 20. század 
elején gyakran tartózkodott Felbáron, 
a Batthyány család kastélyában. Éle-
tével, munkásságával példát mutatott 
emberségből, hitből, szeretetből. 

Végül a felső tagozatos tanulók egy 
vetélkedő keretén belül bizonyították, 
hogy jól ismerik falunk múltját, isko-
lánk névadójának élettörténetét, s ér-
dekes történeteknek sem voltak híján.

Ez a rendezvény hozzásegített ben-
nünket ahhoz, hogy még jobban tisz-
teljük az ősök hagyományait, jobban 
megbecsüljük a jelenkor vívmányait, 
és tudatosítsuk, múlt nélkül nincs jövő.

A múltidéző nap programja:
900 – A múlt emlékei című kiállítás 
megnyitója
945 – Felbár története: Bugár Árpád 
előadása 
1000 – Koszorúzás: tisztelgés Felbár ne-
ves személyiségei előtt
1130 – Vetélkedő
1200 – A vetélkedő értékelése

A rendezvény előkészítésének fel-
adatai:
1. A rendezvény programjának előké-
szítése, a feladatok szétosztása a mun-
kaértekezleten
2. Az előadó felkérése, időpont-egyez-
tetés
3. A kiállítás anyagának begyűjtése
4. A vetélkedő anyagának összeállítása
5. A vetélkedő díjainak beszerzése
6. Meghívók elkészítése, elküldése
7. Koszorú beszerzése
8. A kiállítás összeállítása
9. A vetélkedő helyszínének kialakítá-
sa

Varga Eleonóra
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14. alkalommal került megrendezésre 
Kecskeméten 2016. július 3-10. között 
az Európa Jövője Nemzetközi Gyer-
mek- és Ifjúsági Találkozó, a  Csiperó, 
melyre idén huszonhárom országból 
érkeztek fiatalok. Túlnyomórészt Euró-
pa egyes országaiból, de jöttek Izrael-
ből, Indiából, az Ír-tengeren levő Man-
szigetről és Jakutföldről is. A Felvidéket 
és egyben Szlovákiát a Zsigárdi MTNY 
Alapiskola képviselte. 

Mikor megérkeztünk Kecskemétre, 
nemzetközi szakmai munkamegbeszé-
lésen vettünk részt a Fesztiválközpont-
ban, amely magyar és angol nyelven 
zajlott. Bennünket a  Kecskeméti Re-
formátus Általános Iskola látott vendé-
gül. Az iskolát és annak tevékenységét 
Dr. Szabó Ildikó igazgatóasszony mu-
tatta be.

A  megnyitó ünnepségre Kecskemét 
főterén, a  Nagyszínpadon került sor. 
A  találkozó résztvevőit Novák Kata-
lin, Család- és Ifjúságügyért Felelős 
államtitkár köszöntötte. Ezt követően 
Szemereyné Pataki Klaudia, Kecske-
mét Megyei Jogú Város polgármestere 
átadta a város kulcsát a gyermektalál-
kozó két legfiatalabb résztvevőjének 
– egy angol kisfiúnak és a zsigárdi 
Császár Lélának, így a város egy teljes 
héten át a  gyermekeké és a  fiataloké 
volt. Felharsantak a  fanfárok, és kez-
detét vette a Csiperó. A brüni, Nimes-i 
és új-delhi csoportok után a  zsigárdi 
Napsugár csoport egy régi zsigárdi 
népszokást, a libapásztorkodást mu-
tatta be. Lányaink felvidéki népdalokat 
énekeltek: Kodály Zoltán (Csillagoknak 
teremtője, Zsigárd), Szíjjártó Jenő (Pi-

ros alma lehullott a  sárba – Pográny) 
és Ág Tibor (Kivicses, kavicsos a  mi 
házunk eleje – Sztránya; Járd meg, dőre 
– Nyitragerencsér; Ajtó sarkán fakilincs 
– Nyitracsehi) gyűjtéséből. 

A zsúfolásig megtelt főtéren minden 
nap négy órakor kezdődött a gyermek-
varázs, melyet az internet segítségé-
vel a  világ minden pontján láthattak. 
A gyermekcsoportok ízelítőt adtak or-
száguk kultúrájából, szűkebb régiójuk 
hagyományaiból: népzenéjükből, nép-
táncaikból és népdalaikból. Népvise-
letben léptek fel és felvitték magukkal 
a  színpadra az állami zászlót is. Vol-
tak, akik modern tánccal szerepeltek. 
Az éjszakába nyúló műsorok remek 
alkalmat kínáltak szórakozásra és ki-
kapcsolódásra. Esténként a koncerttel 
egybekötött táncház az egész főteret 
megmozgatta. 

Az Európa Jövője Egyesület kitű-
nő programot állított össze a  fesztivál 
résztvevőinek. Kivittek bennünket Ke-
rekegyházára, a  Varga Tanyára, ami 
a  Kiskunsági Nemzeti Park mellett 
helyezkedik el, s ahol lovasbemutató, 
fogathajtás,  pusztatízes fogadott min-
ket. A  Szabadidő Központban csodá-
latos környezetben sárkányhajózáson 
vettünk részt. Látogatást tettünk a sze-
cessziós stílusban épült Cifrapalotá-
ban, aminek – ahogy a  gyermekdal 
szól – zöld az ablaka. Megtekintettük 
a  Szórakaténusz Játékmúzeum és Mű-
hely játékkiállítását, ami alaposan meg-
mozgatta a  képzeletünket. Felfedező 
túrát tettünk a Mercedes-gyárban, ahol 
láthattuk a  legmodernebb technológi-
ával készülő csúcsminőségű autókat, 

zsigárDi 
gyerekek 
a csiperón

és két órán keresztül végigkísértük az 
autógyártás egyes fázisait a  prés-, ka-
rosszéria-, felületkezelő és összeszerelő 
üzemben. Ellátogattunk a  Kecskeméti 
Planetáriumba, ahová gyalog tettük 
meg az utat a Nap- és bolygószobrok út-
vonalát követve. Kecskeméten ugyanis 
megtalálhatók a Naprendszer méret- 
és távolságarányos modelljei, köztéri 
szobrok formájában. Meglátogattuk 
a  kecskeméti élményfürdőt is, amit 
a  gyerekek nagyon élveztek. Meghí-
vást kaptunk a városháza dísztermébe, 
a határon túli magyar csoportok ünne-
pélyes fogadására. A fogadásról az „Eu-
rópai játszótérre“ mentünk, ahol népi 
játékok, foglalkozások, Zometool bu-
borékparádé, baracklekvárfőzés, mo- 
lekula-foci, molekula-szelfi, közös mo-
lekulaépítés szórakoztatta a  fesztivál 
résztvevőit, kicsiket és nagyokat egy-
aránt. Délben pedig a  Sepsiszentgyör-
gyi töltöttkáposzta-parádén laktak jól 
a  fesztivál résztvevői. Európai Piknik 
Napon is részt vettünk a Csalánosi 
parkerdőben. Volt röplabda, foci, kö-
télhúzóverseny. Ősi magyar harc- és 
hadművészet bemutatót is láttunk. 

A záróünnepségen tűzijáték, fényfes-
tés és lézer-show zárta a XIV. Csiperót. 
Köszönjük Mézes Rudolfnak, a Szlová-
kiai Magyar Szülők Szövetsége elnöké-
nek, a  Csemadok országos elnökének 
és Baranyay Alajosnak, a  Csemadok 
Galántai Területi Választmánya elnö-
kének, községünk polgármesterének 
és a kecskeméti fogadó iskolának, hogy 
részt vehettünk ezen a csodálatos ren-
dezvényen.

Žiaček Adrianna, a Zsigárdi MTNYA 
igazgatónője



iskolaHírek

Van úgy, hogy az embernek messzire 
kell utaznia ahhoz, hogy szomszédját, 
földijét megismerje. Kis bátorsággal azt 
mondhatjuk, hogy a komáromi Selye 
János Gimnázium diákjainak Székely-
földre kellett utazniuk ahhoz, hogy 
megismerkedjenek a nagykaposi gim-
nazistákkal. Igaz, nehezen mondhatjuk 
el, hogy Komárom és Nagykapos két 
szomszédvár, de az ivói Erzsébet tábor-
ban a szlovéniai, horvátországi és erdé-
lyi magyarok között mégis megtaláltuk 
a közös felvidéki nevezőt.

A Rákóczi Szövetség harmadik al-
kalommal hirdette meg a határon túli 
középiskolák számára azt a lehetőséget, 
hogy diákjaik egy hetet töltsenek el a 
székelyföldi Erzsébet táborban. A tá-
borozás helyszíne Ivó volt, egy kis tele-
pülés Székelyudvarhelytől nem messze, 
gyakorlatilag elzárva a civilizációtól, 
alkohol- és WIFI-mentes övezet, ám 
a kerítés azt sugallta, hogy a medvékre 
ez az állítás már nem vonatkozik. Az 
első látásra úttörőtáborra emlékeztető 
programok megítélése gyorsan meg-
változott, amikor a diákok a különböző 
sportversenyekre és játékokra csapato-
kat kezdtek formálni. A maroknyi selyés 
– Nagy Natália, Szeder Enikő, Hegyi 
Althea, Leszkó Dárius, Fűri Dominika, 
Fördős Rozália és Füssy Vivien – gyor-
san társra talált a nagykaposi gimnazis-
ták egy csoportjával. Semán Barbara, 

Nyitra megye önkormányzata támo-
gatásának köszönhetően – 108 ezer eu-
rós összegből – a komáromi Selye János 
Gimnázium udvarában egy korszerű, 
minden igényt kielégítő 1600 négyzet-
méteres műfüves futópálya létesült. Az 
új sportpálya több sportág űzésére al-
kalmas, tehát nemcsak a foci, hanem a 
streetball – az utcai kosárlabda, a tenisz 
és az atlétika szerelmesei is használhat-
ják majd.

Miután a gimnázium fenntartója a 
megye, a Nyitra Megyei Önkormány-
zat közgyűlése döntött a fejlesztésről. 
A pálya központi részére műfűszőnyeg 
került, körülötte tartán futópályát és 
térköves járdákat is kialakítottak, ter-
mészetesen megmaradt egy kis parkos 
rész is. Maga az atlétikai futópálya na-
gyon jó minőségű, kíméli az ízületeket, 
így diákjaink olyan pályán futhatnak, 
edzhetnek, ami védi az egészségüket. Az 
egész udvar új, tetszetős külsőt kapott. 

megúJult A selye János gimnázium sportpályáJA

HaTárokon belüli baráTságHíD: komárom – nagykapos
Bodnár Evelin, Guruncz Enikő, Ábel 
Krisztina és Szanyó Dalma csatlakozá-
sával, ha nem is a „Piszkos tizenkettő” 
legendás alakulata jött létre, azt ők is 
elmondhatják, hogy izgalmas hetet töl-
töttek el együtt. A „Csacskik” – mert így 
nevezte el magát a  csapat – ügyességi 
versenyeken, tábori olimpián és művelt-
ségi vetélkedőn mérték össze erejüket 
a többi csapattal. A héten kiderült, hogy 
a Csacskik között rejtett tehetségek van-
nak a teke terén, hogy képesek Szent Er-
zsébet történetét dél-amerikai szappan-
opera formájában előadni (zsebkendő 
nem maradt szárazon), megálmodták 
egy leendő zenei fesztivál, a  Hargita 
Sound megszervezését, majd a remény-
telenül szemétre szánt hulladékból is 
képesek voltak hangszereket készíteni, 
és ezek után mindenki felé megvallani 
őszintén, hogy „Így szeretek élni!” En-
nek köszönhetően a helyi „Ki mit tud?” 
Dal-kategóriájában első helyet szereztek 
a „Csacskik”, az Erzsébet-vetélkedőben 
másodikok lettek, a szintén ügyességi já-
tékokból és nem pénzügyi ismeretekről 
szóló „Gyűjtsd a tallért!” című verseny-
ben szintén a második helyen végeztek.

Ivótól nehéz szívvel búcsúztak a ko-
máromi és nagykaposi „Csacskik”, akik 
az első öt nap során vadasparkot is lát-
tak, megmászták a  Madarasi Hargitát 
és a  szentegyházai strandon süttették 
a hasukat. A következő néhány nap so-

rán pedig felkeresték Csíkszeredát, ahol 
a legnagyobb buzgalommal akartak egy 
nyereményjátékkal lovat, tehenet vagy 
birkát nyerni; Gyergyószentmiklóst, 
a Békás-szorost, ahol az árusok bámu-
latosan igazodnak a  magyar és román 
turisták titkos igényeihez, a  Gyilkos-
tó partján kellemes melegben szür-
csölték kávéjukat, megtudták, hogy 
a  székelyudvarhelyiek miért nincse-
nek a  szeredaiakkal kibékülve, és el-
érték az ezeréves határt is. A  selyés és 
nagykaposi diákok egy röpke pillanatra 
átléptek a  történelmi Moldvába is, fel-
keresték a  világháborús emlékhelyeket 
Gyimesbükk mellett.

Az út utolsó akkordjaként megláto-
gatták Tamási Áron sírját, nem hagy-
hatták ki Korond utcáit. A  Rákóczi 
Szövetség vezetői közös búcsúzást tar-
tottak Farkaslakán, ahol a  helyiek és 
a turisták szeme láttára felvidékiek bú-
csúztak a  felvidékiektől. A  nagykaposi 
„Csacskik” és a  selyés „Csacskik” útja 
szétvált, de eltökélt szándékuk, hogy 
a  jövőben is találkozzanak, és minden 
esélyük megvan rá. Reméljük, még az 
ősz folyamán a Selye János Gimnázium 
falai között újra felcsendül az „Így sze-
retek élni“ is. Külön köszönettel tartoz-
nak a „Csacskik” a két kísérő tanárnak, 
Tokár Beáta tanárnőnek és Elek József 
tanár úrnak, akik bábáskodtak a csapat-
építés körül is.

Szeder Enikő (VI.N)

A központi részen kézilabda-, tenisz- és 
streetballpálya – 6 palánkkal – kapott 
helyet, talajba süllyeszthető hálótartó 
oszlopokkal.

A tanévnyitón, szeptember 5-én a di-
ákok 11 órakor egy focimeccsel vették 
birtokba az új pályát. A győztes csapat 
Boros Anna művésznő különleges tortá-
jának tulajdonosa lett. Szeptember 9-én a 
Generációk Találkozója keretében újabb 
meccsre került sor. A szervezők türel-
metlenül várták, hogy ismét benépesed-
jen az iskola tornaterme, sportpályája, 
és elkezdődjön a szokásos nyüzsgés, 
beszélgetés, hangos nevetés és minden, 
ami ezzel jár, hiszen több száz volt diák 
mozgott az új pályán. Idén is különböző 
sportágakban mérték össze tudásukat az 
egyes korosztályok. A felnőttek estig ker-
gethették, rúghatták, dobhatták, üthették 
fáradhatatlanul a sportágnak megfelelő 
labdafajtát. Aztán pedig kezdődhetett a 
jól megérdemelt bulizás.

Mivel három a magyar igazság, októ-
ber 3-án kerül sor a hivatalos átadásra, 
amikor Nyitra megye képviselői jelen-
létében adjuk át a pályát. Mindenképp 
köszönet jár a megye elnökének, doc. 
Ing. Milan Belicának, PhD., a megyei 
közgyűlés képviselőinek, a megyei hiva-
tal munkatársainak, akik megszavazták 
a forrást a pálya kialakítására, illetve 
Mgr. Vladimír Matejička parlamenti 
képviselőnek, aki segített ennek megva-
lósításában.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az 
egészséges életmódra, prímótól sextóig, 
illetve az első – második évfolyamban 
emelt óraszámban tartjuk a testnevelés 
órákat. A 2014/15-ös tanévben 96 isko-
lát rangsorolt a megye, ahol gimnáziu-
munk az előkelő 3. helyet érte el a sport-
versenyekben elért eredmények alapján. 
A 2015/16-os tanévben, úgy néz ki, az 
első hat hely közül az egyik a miénk.

Králik Zsuzsanna



A  nemzeti kisebbségek anyanyelve 
tanításában a heti órák számának ötről 
nyolcra emelése az alapiskola első év-
folyamában, valamint heti egy szaba-
don felhasználható tanítási óra beik-
tatása a negyedik évfolyamban – talán 
ezek a legfontosabb változások a nem-
zetiségi iskolák alsó tagozatán   2016. 
szeptember 1-jétől érvényes módosí-
tott kerettantervben. Ezeket a  módo-
sításokat az oktatásügyi tárca 2016. 
augusztus 25-én hagyta jóvá. A  vál-
tozás lényegében azt eredményezte, 
hogy a gyakorlatban az érintett nem-
zetiségi alapiskolák az új tanévben két 
kerettanterv közül választhatnak… 
Vagy a 2015. szeptember 1-jén jóváha-
gyott eredeti, vagy a 2016. szeptember 
1-jétől érvényes módosított kerettan-
terv szerint szervezik az oktatást az 
alsó tagozaton. Az itt említett módosí-
tás a szükséges kiegészítésekkel együtt 
megtekinthető az Állami Pedagógia 
Intézet honlapján.

A  náci Németország által a 2. vi-
lágháborúban létesített haláltáborok 
első áldozatai általában a gyermekek, 
a 60 évtől idősebbek, az egészségká-
rosultak és testi fogyatékosak voltak. 
Számukat a  történészek 250 000-re 
becsülik, vagyis megközelítőleg annyi 
egészségkárosult pusztult el a háború 
alatt a nácik gázkamráiban, amennyi 
napjaink Szlovákiájában él. Ez a tény 
inspirálta a  volt oknyomozó újság-
írónőt, Monika Ščevovichovát – aki 
súlyos autóbalesete után tolókocsiba 
kényszerült – az „Ismerd meg a múl-
tadat és ne feledd...“ projekt megalko-
tására.

A fiatal egészségkárosultak, hátrá-
nyos helyzetűek, testi fogyatékosak 
2018. augusztus 25-én és 26-án láto-
gatják meg a 2. világháború legbor-
zalmasabb helyeit – mindenek előtt 

A  nemzetiségi alapiskolák ed-
dig érvényes kerettantervével 
kapcsolatos bírálatok, igények, 
követelések érvényesítésének a  lehe-
tőségeiről tárgyaltak 2016. augusz-
tus 5-én az Oktatásügyi Miniszté-
riumban a  magyar pedagógusok, 
a  szakintézetek és a  szakmai szö-
vetségek, társulások képviselői. 
A  munkaértekezleten   jelenlévő 
szakemberek megvitatták a  2015. 
szeptember 1-je óta érvényes keret-
tantervhez beérkezett javító szán-
dékú konkrét javaslatokat, és meg-
fontolt szakmai tanácskozás után 
a  Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége által kidolgozott – a  pe-
dagógustársadalom javaslatait figye-
lembe vevő – tervezetet fogadták 
el, némi módosításokkal. „A  szak-
mai megbeszélés  legfontosabb cél-
ja az volt, hogy megoldást találjunk 
a magyar nyelv és irodalom heti ta-
nítási óráinak megemelésére a  ma-
gyar tanítási nyelvű alapiskola alsó 
tagozatán az adott évfolyam heti 

a kerettantervről folytatott szakmai 
megbeszélés a  magyar peDagógusokkal

összóraszámának a megemelése nél-
kül.“ – jegyezte meg Prékop Mária, 
a  minisztérium Nemzetiségi Főosz-
tályának igazgatója. Mint ismeretes, 
ez a  téma is a  2016. június 15-én, 
a   minisztérium regionális oktatás-
ügyi szekciója keretében létrehozott 
és jelenleg is a személyi szakemberál-
lomány feltöltésének időszakában élő 
főosztály legfontosabb feladatai közé 
tartozik. A kerettanterv módosításá-
val kapcsolatos végső egyeztetés és a 
jóváhagyás Peter Krajňák, oktatás-
ügyi államtitkár és Ľudovít Hajduk, 
az Állami Pedagógia Intézet igaz-
gatójával való tárgyalásán történik. 
A  módosított kerettanterv 2016. 
szeptember 1-jével lép hatályba. Az 
augusztus ötödikei szakmai megbe-
szélés résztvevői a  tanácskozást az-
zal zárták, hogy mindkét fél fontos-
nak tartja a további együttműködést 
a  nemzetiségi iskolák munkája ha-
tékonyságának folyamatos emelése 
érdekében.

„ismerD meg a múlTaDaT és ne feleDD…“ 
– az egészségkárosulT, a TesTi fogyaTékos 
és hátrányos helyzetű emberek szembesítése 
a múlTTal

az Auschwitz-Birkenau-i volt halál-
tábor múzeumát – ahol, szembesül-
nek azzal a ténnyel, hogy a hozzájuk 
hasonló gyermekek, felnőttek az őket 
szállító marhavagonokból szinte köz-
vetlenül a gázkamrákba kerültek. 
Megismerik tehát a könyörtelen tör-
ténelmi helyeket, láthatják, fizikailag 
is megérinthetik a tárgyi emlékeket. 
Ez a rendkívüli projekt nemcsak az 
érintettek, hanem Szlovákia több is-
mert személyiségének a figyelmét is 
felkeltette. A tervezett akciók fölött 
Peter Plavčan oktatásügyi miniszter, 
valamint a pozsonyi székhelyű Len-
gyel Intézet és Ivan Škorupa, Szlová-
kia krakkói főkonzulja vállaltak véd-
nökséget. A projekt társszervezője a 
felnőttek továbbképzését szervező és 
koordináló intézet – Národný ústav 
celoživotného vzdelávania.

az alapiskola 
kereTTanTerVének 
móDosíTása fokozza 
a nemzeTiségi iskolákban 
az anyanyelV TaníTásának 
a HaTékonyságáT

Házunk Tája



Házunk Tája

Petíció, több mint 78 000 aláírás, az 
eredeti és átvitt hatáskörök kérdése, 
az iskolaügy jelenlegi helyzete – ezek 
voltak a Szlovákiai Falvak és Városok 
Társulása vezetői és Peter Plavčan ok-
tatásügyi miniszter tanácskozásának 
a  legfőbb pontjai. Ahogy a  miniszter 
még június végén megígérte az Ok-
tatásügyi és Tudományos Dolgozók 
Szakszervezete vezetőinek, 2016. július 
20-án megtárgyalta a városok és falvak 
társulásának vezetésével a  szakszerve-
zet petícióját, melynek központi témá-
ja a regionális közoktatás irányításának 
és finanszírozásának összehangolása, 
egységesítése volt. Egy nappal később 
ugyanerről a  témáról a  megyék veze-
tőivel tárgyal a  miniszter. A  petíciós 
bizottság – több, mint 78 000 aláírással 
támogatva – az alábbi követelménye-
ket juttatta el az oktatásügyi miniszté-
riumba:

Az ország összes iskolájának és 
a  speciális iskolai intézményének az 
irányítása és finanszírozása a Belügy-
minisztérium hatásköréből kerüljön 
vissza  az Oktatásügyi Minisztérium 
hatáskörébe. 

az oktatásügy jelenlegi helyzetéről és jövőjéről 
– kÖzÖsen a szloVákiai falVak és Városok TársulásáVal

Az óvodák, művészeti alapiskolák, 
nyelviskolák és további iskolai intéz-
mények esetében, amelyek jelenleg a 
községek és magasabb közigazgatási 
egységek hatáskörébe tartoznak, a je-
lenlegi gyakorlat megváltoztatásával az 
eredeti hatáskörök anyagi biztosítása 
helyett az Oktatásügyi Minisztérium az 
átvitt hatásköröket finanszírozza.

Az átadott petíció 4891 petíciós ívét 
78 030 állampolgár írta alá. Michal 
Sýkora, a falvak és városok társulásá-
nak az elnöke leszögezte, hogy a pe-
tíció első pontjával egyetért, a máso-
dikkal azonban nem. A legtöbb város 
és falu vezetésének ugyanis eltérő a 

véleménye a felsorolt intézményekre 
vonatkozó hatáskörök átruházásáról az 
Oktatásügyi Minisztériumra.

A tárgyalás további témájaként az 
oktatás és nevelés fejlesztésére vonat-
kozó nemzeti program előkészületeit 
vitatták meg. E program célja lényegé-
ben a következő tíz évben elfogadásra 
ajánlott intézkedések kimunkálása. 
Peter Plavčan miniszter megegyezett 
tárgyalópartnereivel, hogy a Szlováki-
ai Falvak és Városok Társulása záros, 
rövid határidőn belül fölterjeszti a mi-
nisztériumba azt az elemzést, amely 
az oktatásügy problémáira mutat rá 
– természetesen a falvak és városok 
társulásának szemszögéből nézve. A 
tárgyalófelek abban is megegyeztek, 
hogy  szeptember elején folytatják a 
tárgyalást a közös és mindkét fél szá-
mára fontos témákról. 

Az Állami Pedagógiai Intézet sike-
resen pályázott az Európai Bizottság 
ERAZMUS+, A roma nyelv didak-
tikájának innovációja a hátrányos 
helyzetben lévő diákok inkluzív képzé-
sében megnevezésű nemzetközi prog-
ramjában. Az Intézet ebben a mun-
kában szorosan együtt fog működni 
a prágai Károly Egyetem Bölcsészkara 
Romisztikai Szemináriumával, vala-
mint a norvég Lillehammerben mű-
ködő Nansen Center for Peace and 
Dialogue nemzetközi civil szervezet-
tel. A projekt célja hatékonyan segíteni 
és fokozni a roma közösségekben élő 
alap- és középiskolás diákok oktatásá-
nak és nevelésének a hatékonyságát, 
és e munkában alkalmazni az ink-
luzív képzés terén szerzett legújabb 
csehországi és norvégiai ismereteket 

az állami peDagógia inTézeT sikeres pályázaTa 
az erazmus+ ToVábbképzési programban

és tapasztalatokat. A program első 
részében a Romák Európai Fóru-
mának, a vándor életmódot folytató 
romák és az Európa Tanács képvi-
selői által kidolgozott A roma nyelv 
oktatási programja kerettervének az 
innoválása történik, majd e program 
alkalmazása következik a szlovákiai 
oktatási rendszer sajátos feltételeire. 
A folytatás, vagyis a program má-
sodik része – amely 36 hónapig  tart 
– a romák innovatív oktatására-mű-
velődésére irányul, melynek során a 
lehető legnagyobb mértékben szem 
előtt tartják a romák nyelvi és kultu-
rális sajátosságait. További  informá-
ciók a   http://www.erasmusplus.sk/
index.php?sw=41&submenu=61&vv_
rok=2016&vv_typ=KA202 oldalon.



 Házunk Tája

Az Oktatásügyi Minisztérium 2016. 
július 29-én hozta nyilvánosságra a 
Duális képzés és a szakképzés – a szak-
mai felkészítés minőségének és attrakti-
vitásának fokozása című nemzeti pro-
jektjét. E tervezetet – melynek legfőbb 
célja a szakképzés rendszerének teljes 
beépítése a szlovákiai szakiskolák kép-
zési programjába – a Szakképzés Álla-
mi Intézete (Štátny inštitút odborného 
vzdelávania – ŠIOV) realizálja. Peter 
Plavčan miniszter a projekt és a támo-
gatására való felhívás közzétételével 
teljesítette a vállalkozók-munkaadók 
képviselőinek tett ígéretét, mely szerint 
e feladat végrehajtásának határideje a 
két fél megegyezése alapján 2016. július 
31-e volt. A minisztérium a szakképzést 
a művelődés meghatározó szegmensé-
nek tekinti, amely során a szakiskolák 
a diákjaikat a munkaerőpiac igényeivel 
összhangban készítik fel. A nemze-

a miniszTérium a Duális képzés TámogaTására 
szólíToTTa fel az érinTeTTekeT

ti projekt meghirdetése összhangban 
van a 61/2015 Z.z. számú törvénnyel, 
amely a szakképzésről, a munkaadók 
aktív részvételének és a duális képzés 
szerepének fokozatos növekedéséről 
rendelkezik. A nemzeti projekt finan-
szírozása bizonyos mértékben az Eu-
rópai Szociális Alap anyagi eszközeiből 
történik. A képzési rendszerbe való 
beépítésének minden bizonnyal az lesz 
a legnagyobb hozadéka, hogy a duális 
képzés szerves részévé válik minden 
képzési és tanulmányi szak tartalmá-
nak, elmélyül és kölcsönösen megerő-
södik a kapcsolat a munkaadó, a kö-
zépiskola és a tanuló között, létrejön a 
duális képzés és az implementációs fo-
lyamatok elektronizációjának egységes 
információs rendszere és környezete. 
A projekt egyik fontos feladataként ér-
telmezzük a szakképzés minőségének 
és attraktivitásának fokozását, vala-

A 2016/2017-es tanév az értő olva-
sás, az olvasottság, az olvasási kultúra 
éve lesz. Az év jelszava: „A gondol-
kodás mozgás“. A Certifikált Mérések 
Nemzeti Intézete (NÚCEM) szakdol-
gozói megállapították, hogy a  szlová-
kiai iskolák diákjainak az eredményei 
a  matematikai, olvasási, természet-
tudományi műveltség tekintetében 
elmaradnak az OECD országok di-
ákjai által elért eredményektől. Az 
olvasottság, az értő olvasás színvona-
lának csökkenése azonban korántsem 
szlovákiai specifikum. Ez a tendencia 
más országokban is egyre erősebben 
érezhető. Ezzel a jelenséggel kapcso-
latban legújabban már napjaink „tö-
megtünetéről“, a bibliofóbiáról vagy 
éppen az úgynevezett „a-műveltség-
ről“ beszélhetünk, mely lényegében 
nem más, mint az olvasással, a köny-
vekkel szemben tanúsított érthetetle-
nül tartós nemtörődöm, könnyelmű 
viszony. Néhány európai ország (Bel-
gium, Spanyolország, Franciaország, 
Litvánia, Magyarország, Portugália, 
Norvégia, Szlovénia) az olvasási kul-
túra színvonalának emelésére külön-
böző terveket, programokat dolgoz-
tak ki és léptettek életbe. Ezekhez az 
országokhoz csatlakozik Szlovákia is. 
Az Oktatásügyi Minisztérium Az ol-

mint a pedagógusok, instruktorok és 
a szakoktatók felkészítését. E feladatok 
teljesítését hatékonyan segíti a szoros 
együttműködés a felsőbb közigazgatási 
szervekkel, a munkaadókkal, a szak-
mai társulásokkal és szövetségekkel, az 
alap- és szakiskolákkal, a tanulókkal és 
a szülőkkel. A feladat teljesítésének irá-
nyítása és koordinálása az Szakképzés 
Állami Intézetének (ŠIOV) a hatáskö-
rébe tartozik, amely ezt a tevékenységet 
az elkövetkező négy évben Szlovákia 
közel 280 középfokú szakiskolájában 
végzi el. Ezen igényes munka eredmé-
nyeként várhatóan emelkedni fog a ta-
nulók érdeklődése a szakképzés iránt, a 
munkaerőpiac igényeivel összhangban 
gyarapodni fog a szakemberek száma, 
ami végső soron csökkenteni fogja a 
középiskolai végzettséggel rendelkező 
fiatalok munkanélküliségének muta-
tóit. 

az olvasottság, az értő olvasás évében 
a gonDolkoDás melleTT a TesT mozgásáról is szó lesz

vasási kultúra emelésének és folyama-
tos fejlesztésének nemzeti stratégiája 
című program keretében különböző 
taktikai kezdeményezéseket léptet 
életbe. E program kidolgozásakor 
abból az elképzelésből indult ki, hogy a 
gondolatok mozgása és a gondolkodás 
fejlődése minden bizonnyal szorosan 
kapcsolódik a test mozgásához, a test 
fejlődéséhez. Hiszen a sport is nem-
csak mozgás, nemcsak a testet fejlesz-
ti, hanem eredményesen hozzájárul 
a kényelemszeretet legyőzéséhez, és 
ezzel párhuzamosan a kitartás, a céltu-
datosság, az összpontosítás fejlesztésé-
hez. Emellett az olvasás is megkövetel 
bizonyos „edzést“ – rendszeretetet, 
fegyelmet és figyelmet, sőt a figyelem 
huzamosabb ideig tartó összpontosí-
tásának a képességét. Például már az 
ókori Görögországban is ismeretes és 
elfogadott volt az a nézet, hogy a szel-
lemi képességek fejlesztése – amelynek 
fontos része az értő olvasás is – szoros 
kapcsolatban, sőt összhangban van a 
test fejlesztésével. A 2016/2017-es tan-
év első akciója ezen a téren a Gondol-
kodás is mozgás jelszó alatt meghirde-
tett az Olvasottság, az olvasási kultúra 
évének a beindítása. Ezt a sajátságos 
évet Peter Krajňák oktatásügyi állam-
titkár nyitja meg szeptember elsején 

a Tátraalji félmaraton (Podtatranský 
polmaratón) sporteseményen. Ezen a 
rendezvényen jelen lesz RNDr. Alena 
Erdziaková, aki az Olvasási kultúra 
emelésének és folyamatos fejlesztésének 
nemzeti stratégiája című program 
társszerzője. Az egész tanév folyamán 
az oktatásügyi tárca a www.nucem.
sk honlapon folyamatosan gyakorlati 
tanácsokkal segíti a projektbe bekap-
csolódott pedagógusokat, szülőket, 
diákokat az olvasási program eredmé-
nyességének fokozása érdekében.
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2016. október 6. – CSÜTÖRTÖK:
18:00 – 19:30  Könyvbemutató: Megcsalt reményünk. 
   XII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. 
   Dunaszerdahely, 2016
   Helyszín: Vinárium, Nám. A. Vámbéryho 
   5249/13A, Dunaszerdahely

2016. október 7. – PÉNTEK:
8:30 – 9:00 Prezentáció
9:00 – 9:10 Köszöntő – Hájos Zoltán, 
   Dunaszerdahely város polgármestere
9:10 – 9:20 Megnyitó 
   – Vásáry István, a Vámbéry Polgári Társulás elnöke

1. rÉsz
Levezető elnök: Fibi Sándor
9:20 – 9:40 Darkó Jenő: Szkíták Bizáncban
9:40 – 10:00 Madaras László: Az avarok ringje II.
10:00 – 10:10 Szünet
10:10 – 10:30  Uhrman Iván: Az apafarkas és a disznó-apa II.
10:30 – 10:50 Vér Márton: A vallási közösségek 
   és a Mongol Birodalom postahálózata
10:50 – 11:10 Vásáry István: A moszkvai bojárok tatár oklevele 
   a nogájokhoz az első Romanov cár megválasztásá-
   ról (1613)
11:10 – 11:20 Szünet
11:20 – 11:40 Kiss László: „Mord heréltek fenyegető tekintetei” 
   (Vámbéry) – Orvostörténeti adalékok az eunuchok
   históriájához
11:40 – 12:00 Seres István: A Margit szigeti hadi kiállítás 
   „tatár kioszk”-ja
12:00 – 12:20 Dobrovits Mihály: Clauson és Potapov levelezése
12:20 – 13:50  Ebéd

2. rÉsz
Levezető elnök: Keller László
13:50 – 14:10 Zimonyi István: A török identitás kérdése 
   a 6-11. században
14:10 – 14:30 Kovács Szilvia: A kulturális emlékezet elemei 
   egy kun hősi ének töredékben

meghíVó
A vámbéry Polgári társulás tisztelettel meghívjA önt 

A Xiv. nemzetközi vámbéry-konferenciárA.

„…letűnt dicsőségének visszAverődő fénye…”

a konferencia időpontja: 2016. október 6-8.
Helyszín: DunaszerDaHely, VárosHáza, konferenciaTerem

 VÁMBÉRY POLGÁRI TÁRSULÁS
OBčIANSKE ZDRUžENIE VÁMBÉRYHO
VÁMBÉRY CIVIC ASSOCIATION

14:30 – 14:50 Olach Zsuzsanna: 
   A karaim identitástudat változása
14:50 – 15:00 Szünet
15:00 – 15:20 Tasnádi Edit: József Attila Törökországban
15:20 – 15:40 Kicsi Valéria: Fetullah Gülen korai évei
16:00 – 16:20 Keller László: Török rendszerváltás:
   okok és okozatok
16:20 – 16:30 Szünet
16:30 – 16:50 čiernik Beáta: 
   Jezida kisebbség Örményországban
16:50 – 17:10 Csicsmann László: 
   A szíriai politikai rendezés dilemmái
17:10 – 17:30 N. Rózsa Erzsébet: Egy évvel az iráni nukle-
   áris megállapodás után
17:30 – 17:45 Szünet
17:45 – 18:00 A Vámbéry-díj kitüntetettjének kihirdetése
18:00 – 20:00 Vacsora

2016. október 8. – SZOMBAT
3. rÉsz
Levezető elnök: Simon Szabolcs
9:30 – 9:50 Sárközy Miklós: Újabb eredmények Vám-
   béry Ármin korabeli és mai rokonainak 
   kutatásában
9:50 – 10:10 Felföldi Szabolcs: Új adatok Vámbéry 
   életéhez és hazai percepciójához
10:10 – 10:30 Czentnár András: Jellemrajzok az özbegekről 
   – utazók tollaiból
10:30 – 10:40 Szünet
10:40 – 11:00 Németh Pál: Theodórosz Abú Qurra vitája 
   muzulmán teológusokkal Al-Ma’mún 
   abbászida kalifa jelenlétében
11:00 – 11:20 Tüske László: A prédikátor (khátíb) 
   szerepe a vallásos közéletben Egyiptomban
11:20 – 11:40 Somodi Katalin: Rudolf Macúch 
   és az ahvázi mandeusok
11:40 – 12:00 Hodossy Gyula: Zárszó
12:00 – 13:30 Ebéd

,,Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR-program kultúra národnostných menšín 2016“
č.zmluvy: 513/2016;  č.projektu: KNM-765/2016/1.5

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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A címlapon Bukovsky Dorottya 
felvétele. 

szerzőink

KaTEdRa

Manapság talán egyre többször van szüksé-
günk szótárakra. Nemcsak az idegen nyelvek, 
de az új, esetleg régi kifejezések megértésére, 
magyarázatára is használjuk ezeket. Persze 
a szótár fogalmát, úgy gondolom, már nem 
kell bemutatnom senkinek. Vajon mi, átlag-
emberek, használunk szótárt a saját érzése-
inkhez? Ismerjük-e a magány, a szorongás, a 
hiány vagy épp a szeretet, nem közhelyes, de 
őszinte definícióját? Van egy könyv, ami rö-
vid soraival képes elénk tükröt állítani, saját 
arcképünkkel pedig jól ránk kiabálni, hogy 
„Szia! Én te vagyok. Ha így olvasol, megis-
mersz?” Aztán van, hogy nem sikerül a talál-
kozás. Olyan is van, hogy inkább becsukjuk 
a könyvet. Meg olyan is, hogy addig nézzük 
a tükröt, amíg nem csak magunkat, de kicsit 
minden embert ugyanúgy látunk. Valahol 
elveszve, mondjuk, egy bárányként keresve 
a saját definíciónk értelmét, hátha egyszer 
mégis meglesz. 
Simon Márton Polaroidok c. verseskötete 
új értelmet ad a versolvasásnak. Elsősorban 
azért, mert elég ritkán jelenik meg párszavas/
mondatos versekből kötet. Azt hiszem, magá-
ról a kortárs irodalomról is teljesen változó-
ak a vélemények – egyesek nagyra becsülik, 
mások inkább a régi kötők verseit tekintik 
csak irodalomnak –, így nem meglepő, hogy 
megoszló vélemények, kritikák érték a kötet 
sorait is. Sokan a kötet értelmét keresik, má-
sok azt kutatják, miképp kell olvasni. Vajon 
mennyire kell figyelni, esetleg sorrendbe ten-
ni a verscímekként használt számokat? Van 
jelentőségük? Miért épp a polaroidok megne-
vezést kapták?
Olyan kérdések juthatnak eszünkbe, ame-
lyekre az író tudatosan hagyott több válasz-
tási lehetőséget. Így meghagyja számunkra 
a szabadságot, az általam legértékesebbnek 
tekinthető dolgot egy olvasó számára. A 
számok, a verscímek szabad sorrendben ol-
vashatók, a sorok szabadon értelmezhetők, a 
mindenki számára talán teljesen más mon-
danivaló is szabadon tárul fel előttünk. A fél-
mondatok szabadon befejezhetők, kezdhetők, 
kihagyhatók. Tehát velünk együtt változnak a 
versek. A kötet meghagyja a lehetőséget arra, 
hogy időnként újra és újra levegyük a polc-
ról, és valami teljesen mást olvassunk ki be-

lőle, mint az előző alkalmakkor. Ezt szeretem 
benne a legjobban. 
Gyakran úgy olvasom ezeket a polaroid-
verseket, mint elveszett képekhez tartozó 
címeket. Odaképzelem magam elé a fotót, 
benne a történetet, néha valami teljesen lehe-
tetlen dolgot. Máskor a mindennapokat. Az 
embereket, akik egyébként teljesen mások, 
de valami bennük ugyanaz. Így könnyebb 
megbarátkozni az egyszavas polaroidokkal 
vagy a környezetet leíró sorokkal. Nekem ezt 
az élményt nyújtja ennek a verseskötetnek az 
olvasása. 
Nem hiszem, hogy sokan egy ilyen egészen 
különös verseskötetet említenének kedvenc 
könyvként. Nekem azonban ez az egyetlen 
könyv, amit újra és újra leemelek a polcról. 
Jól átgondolt szerkezettel rendelkező, de sem-
miképp sem pozitív vagy könnyed kötetről 
van szó, ami határokat feszeget, néha át is 
lépi őket. Egy szótár, ami tükör, és szabad, ami 
mindig más, de ugyanolyan. Egyértelműen 
kortárs. 
Pár polaroid, ami, bár nem adja át a teljes 
kötet szövegélményét, egy kis ízelítőt nyújt-
hat:
  
001 Kitárt szárnyú pillangó az udvarra nyíló
ajtó mellett, fekete a fehér kövön. 
Vagy három hete ott van. 

Ez majdnem 17 szótag. 

244 Meggyújtom, ide találj. 

488 –Tulajdonképpen akkor ez a világ vége? 
- Igen. Ha pedig balra néznek, ott láthatják 
a … 

491 Ez nem vers, hogy csak úgy véget érjen. 

273 Százéves bunda enyhe izzadtságszaga;  
itt valami azóta is menekül. 

340A szív egy tropikárium, 
a közepén ülve
halas szendvicset eszik egy szipogó gyerek.

533 És ezt is megírod? 

a naGyvárosi 
szoronGás 
szÓTáRa
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(szerencsesanita5@gmail.com);  LELKES VINCE, író, újságíró, helytörténész, Dióspatonyon él (paternoster@mail.t-com.sk); Bc. NAGY 
KITTI, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem biológia szakos hallgatója, Gútán él (kitti.nagy@student.ukf.sk); Dr.habil. ÖLLÖS 
LÁSZó, PhD., a Fórum Intézet elnöke, politológus, filozófus (ollos@foruminst.sk); Mgr. RABEC ISTVÁN, PhD., a Tandem n.o. mun-
katársa, Budapesten él (rabec.istvan@tandemno.sk); PaedDr. VÍZKELETI LÁSZLó, PhD., a dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar 
Tannyelvű Magán Szakközépiskola igazgatóhelyettese (vizkeleti.ladislav@gmail.com); PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem 
Modern Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

VaRga fRIgyEs: 
tudsz-e ennyit fizikából?
Ára: 10 Eur 

pénzes istván: 
HElyEsíRásI fEladaToK és 
tollbamondásGyűjtemény
Ára: 4,95 Eur

peter silný: 
KéRdésEK és fEladaToK 
KémIáBÓl az alapIsKoláK 
9. éVfolyama számáRa
Ára: 3,95 Eur

peter silný: 
fEladaToK KémIáBÓl 
az alapIsKoláK 
8. éVfolyama számáRa
Ára: 4,80 Eur

 melynek vezérgondolata: 

„Sajátos nevelési igény a mindennapok iskolai környezetében“. 
A hazai és magyarországi előadók betekintést engednek és nyújtanak majd a tehetség-felismerés és tehetséggondozás, 
a tanulási zavarok diagnosztizálása és kezelése, valamint egyéb, speciális hozzáállást igénylő edukációs problémák 
elméletébe és gyakorlatába. 

Az előadásokat szakmai vita követi majd. 

Mindenkit, aki érdeklődik a feltüntetett problémakörök iránt, sok szeretettel várunk. 

A rendezvény időpontja: 2016. november 4. (péntek)
A rendezvény helyszíne: Dunaszerdahely, Bősi út 50, Legend Szálló 
    (a termálfürdő szomszédságában)  

A részletes program szeptember végétől a www.katedra.sk honlapon olvasható.

 XXv. katedra napok 
A Katedra Alapítvány tisztelettel meghív minden érdeklődőt a

rendezvényére,



    XXIV. éVfolyam, 2. szám

2016. oKTÓBER szloVáKIaI magyaR pEdagÓgusoK
és szülők lapja

KaTEdRa

BRuToVszKy 
gaBRIElla: 
IsmERKEdés 
játékosan

aKTualITás:

klemen terézia: 
nemzeti Gyásznap 

(oKTÓBER 6.) 
– az aRadI 
vértanúk 

EmléKEzETE 

HRomada 
aTTIla: 

60 éV TáVlaTá-
BÓl – 1956 a Ka-

tedrán

méry jános: 
az ElfElEdETT 
fElVIdéKI íRÓ, 

jankovics 
marcell

HoRVáTH géza: 
kell-e „maGolni” 

a TERülET- és 
TéRfogaT-

KéplETEKET?

galamBos 
BaRBaRa: 

az éRzElmI 
intelliGencia 

KéRdésEI az alsÓ 
TagozaTos 
oktatásban

ladnai 
attiláné  

szerencsés 
anita: 

éRzElmEK, 
motiváció és 
bölcsesséG

(2. Rész) 

KElE VIRág: 
mediáció 

– avaGy a minősé-
Gi konfliktus-

KEzElés

rabec 
istván: 

építsünk 
oszTály-

KÖzÖsségET!

gáspáR sámuEl 
alapIsKola és ÓVoda, 

csicsó
„ Az iskola igazán akkor hatékony, akkor sikeres, 

ha a tanulóifjúságot konstruktív életvezetésre készíti fel, 

akik az iskolából kikerülve képesek úgy megtalálni 

a helyüket a társadalomban, hogy maguk is boldogok.“
(Bábosik – Mezei)

7 mérföldes csizmában 

heted 7 határon át – a mesevetélkedő 

országos fordulójának résztvevői.
A Kutatódiákok Nemzetközi Konferenciáján vettek részt diákjaink Budapesten A nagy árvíz c. Kincskeresők verseny-re készített munkájukkal. 

A helyes életút és megfelelő pálya megtalálásában nyújtott segítsé-get az asztalos- és festő mesterek bemutatója.

„Nem a győzelem a fontos, hanem 
a jellem fejlesztése“ (F. Gichin)
A sportnak napjainkban pedagó-
giai és egészségügyi szempontból 
egyaránt kiemelt szerepe van. 
A multifunkciós pálya kitűnő 
lehetőséget nyújt a szabadtéri 
aktív szabadidőtöltésre.

A költészet napja jegyében „Verseket posztoltunk“ az irodalom értékeinek fontosságáért.

1982-ben épült fel az új iskola, majd 2013-
ban a helyi önkormányzat támogatásával 
teljes külső felújítással szépült meg az épület.

A magyar iskola 1949-ben nyitotta ki újra kapuit Csicsón. Ennek állít emléket az iskola udvarán felállított kopjafa.

Úszótanfolyam az 1. és 
2. osztályosok részvéte-
lével a komáromi fedett 
uszodában.

2009. január 
1-jétől az óvodával 
közös igazgatóság 
alatt működünk.

A természetiskola 
élményeit a Nagy-
Fátrában 35 alsó 
tagozatos élhette át.


