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Immár 20 éve neveljük, oktatjuk Fülek és a környező falvak gyermekeit. 

Sokan közülük egyetemet, főiskolát végeztek, vagy érettségit szereztek, jó 

szakmát tanultak.

…és a legfontosabbak: a diákok.

A lelkes tanári kar…

A legmodernebb oktatási módszerekkel tanítunk.

Nálunk valóban a gyerek van a középpontban.

Nagy figyelmet szentelünk 

az idegen nyelvek oktatásának.

Minden kis diákból megpróbáljuk kihozni a legtöbbet…

A város legnagyobb tornaterme, 
konditeremmel felszerelve…

Színtársulatok, előadóművészek 

látogatnak el hozzánk rendszeresen.

Ismeretterjesztő, turistahívogató 
filmet készítettünk Fülek 
büszkeségéről, a várról.

Interaktív táblákkal felszerelt tantermek, számítógéptermek, iskolai könyvtár, tablettes oktatás…

Sokféle versenyre készítjük fel 
diákjainkat. A Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Verseny 
egyik döntőse a diákunk lett.

Évente megrendezzük a nagy sikerű „Hallottad-e hírét?...” regionális népdalversenyt, amelyre nagy szeretettel jönnek a határon túlról is.

A felsőbb évfolyamban várva várt esemény az első bál, ahol diákjaink bemutatják a megtanult táncokat szüleiknek, tanáraiknak.
Az SzMPSz által szervezett országos 
pedagógiai projekt- és tehetségnap 
állandó résztvevői vagyunk.

Tanulóink rendszeresen 
tanulmányi kirándulásokon 
vesznek részt, így is gyarapítva 
tudásukat.
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lEGkEDVEsEBB köNyVEM köNyVajÁNlÓ

A címlap Veres Zoltán Benedek fény-
képének felhasználásával készült. 

szERzőINk

kaTEDRa

Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című 
hétkötetes regényfolyama egyedülálló mű a 
világirodalomban. Bár előtte is születtek mű-
vek, amelyek sikeresen vizsgálták regényírói 
eszközökkel az emberi tudatot, de ezek egyi-
ke sem tette ezt 3587 oldalon keresztül (ennyi 
a magyar kiadás összterjedelme). S ha ehhez 
hozzáadjuk, hogy a regény cselekménye – 
ahogy Gérard Genette, a neves francia iro-
dalomtudós megállapította – összefoglalható 
egyetlen (!) mondatban („Marcel író lesz.”), 
akkor valóban el kell ismernünk, hogy egy 
nem mindennapi művel állunk szemben. 
 Proust írói módszere sem volt minden-
napi. Amikor felismerte, hogy halálos beteg, 
szakított addigi életmódjával, és minden 
idejét a regényírásnak szentelte; egy olyan 
heroikus vállalkozásnak, amelynek ambíció-
ja nem kevesebb volt, mint hogy legyőzze az 
időt és ezáltal magát a halált. Az első (Swann) 
és a hetedik kötet (A megtalált idő) készült el 
legelőször, a kettő közötti részek száma pedig 
folyamatosan nőtt. Proust – amíg bírta erővel 
– csiszolgatta és javítgatta a közbülső kötete-
ket, s ha lett volna rá ideje, egészen biztosan 
dolgozott volna még rajtuk. Műve úgy lett 
befejezetlen, hogy mégsem maradt torzóban.
 Ma már csak csodálkozni tudunk azon, 
hogy az akkor még ismeretlennek számító 
író kéziratát számos kiadó – köztük a neves 
Gallimard is – visszautasította. Az indoklás 
röviden az volt, hogy nem látnak fantáziát 
abban, ha egy elbeszélő oldalakon keresztül 
arról nyafog, hogy nem tud elaludni. Proust 
regényfolyama valóban egy olyan jelenettel 
indul, amelyben az elbeszélő alvásproblémái 
is szóba kerülnek, de – természetesen – nem 
ez lesz a legfontosabb ezeken az oldalakon. 
Sokkal inkább a test és a testtel kapcsolatos 
nem racionális érzékiség előtérbe állítása és 
kapcsolata az emlékezéssel. A regényfolyam 
nyitányát képező elalvás-jelenet mintegy fel-
vezeti a híres madelaine-epizódot, amelyben 
először jut szerephez Proust „találmánya”, az 
akaratlan emlékezés.

 Miről szól a madelaine-epizód? Az elbe-
szélő egy fárasztó nap végén meglátogatja 
édesanyját, aki a tea mellé madelaine-sütiket 
készít. A teába áztatott madelaine íze külö-
nös boldogságérzéssel tölti el az elbeszélőt, 
aki sokáig nem is érti, mi okozza benne a 
váratlan örömet. Aztán rájön: ez annak a 
madelaine-nek az íze, amelyet utoljára gye-
rekkorában kóstolt, Combrayban, a nagy-
nénjénél. S hirtelen feltárulnak az elfeledett-
nek hitt emlékek. A korábbi felismerés, hogy 
a tudatos emlékek korlátozottak, és nem 
mindent őriznek meg a múltból, egy újab-
bal egészül ki: az érzékek (ízlelés, szaglás, 
hallás, tapintás, mozgás) képessé tehetnek 
bennünket arra, hogy mélyebbre eltemetett 
emlékeket is előbányásszunk a tudatunkból. 
Mindez azonban nem rajtunk múlik. Ha 
Marcel aznap nem kóstolja meg édesanyjá-
nál a teába áztatott madelaine-t, a múltja egy 
fontos része örökre elveszett volna számára; 
és ebben az esetben a regény sem íródott vol-
na meg.
 Kiderül ugyanis, hogy a múlt feltárulása 
nem önmagában értékes. Az elbeszélő szá-
mára kétségkívül örömteli tapasztalat, hogy 
eszébe jutnak olyan részletek a gyerekkorá-
ból, amelyeket tudatosan már nem volt ké-
pes felidézni; ennél azonban fontosabb, hogy 
ezek a részletek szolgálnak alapul a készülő 
regényéhez. A madelaine-epizódban Marcel 
arra döbben rá, hogy pontosan erről – a saját 
életéről – kell írnia. De nem dilettáns mód-
jára, azaz a megélt élményekhez foggal-kö-
römmel ragaszkodva. Marcel, miközben írja 
a regényét, egyúttal át is alakítja az életéből 
vett emlékeket; átlényegíti őket a művészet 
eszközeivel. Az élet és az irodalom közötti 
hagyományos ellentétet így sikerül egy cso-
dálatos szintézisben feloldania. 
 Mert igaz ugyan, hogy az emlékeink tesz-
nek bennünket azzá, akik vagyunk, de az 
nem kevésbé igaz, hogy – miként Proust 
mondja – az egyedüli megváltás az, amit a 
művészet adhat az embernek.
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kEDVENc köNyVEM
(MaRcEl pROUsT: 
az ElTűNT IDő NyOMÁBaN)

TÓTh lÁszlÓ   köTélEN, VaGy aMINT az éG…

Tizennégy év kihagyás után új verseskötettel jelentkezik a József Attila-díjas Tóth László. Ez idő alatt több váloga-
tott verseskötete is napvilágot látott (Harangzúgásban, avagy A hús bohóca, 1995; Ötven tükör, 1999; Átváltozás, 
avagy Az „itt” és az „ott”, 2003), s a középső éppen kiadónknál. A Kötélen, avagy Amint az ég… ez idő alatt szü-
letett verseit tartalmazza (közülük néhány már időközbeni válogatott köteteibe is bekerült). Ily módon kötetünk 
egyszerre a kötődés és az elszakadás dokumentuma is, a folytatásé és az útváltásé, a továbblépésé. Míg korábbi 
opusaiban költőnk nevezetes Istentelen színjáték című, nagy visszhangot kiváltott verseskönyv-trilógiájának a re-
giszterei – egyfelől a groteszk, a szatirikus ihletettség, az ironikus rálátás, másfelől a meghitt, lírai hangulatok, az 
elégiába hajló tűnődések, a csendes önreflexiók – szólnak tovább, költészetének újabb iránya – mindezek megtar-
tása mellett – inkább nyelvfilozófiai, nyelvkritikai ihletettségű.

eladásI ár: 10 eur kEDVEzMéNyEs ÁR: 8 EUR

TÓTh lÁszlÓ  az ElVaRÁzsOlT VaRÁzslÓ

Az irodalom, gyermekirodalom – a nyelvben megképződött világ. Tóth László meséire fokozottan érvényes ez 
a tétel: bennük a nyelvé a főszerep, a nyelvi alakításé, a tudatos nyelvformálásé. Írónk jókedvű-tréfás, könnyed s 
nyelvileg-képileg leleményes, eseménydús és fordulatokban gazdag szövegei ilyformán különösen fontos szere-
pet tölthetnek be a legfiatalabb olvasók (mesehallgatók) nyelvfejlődésében, nyelvhasználatának, illetve szemé-
lyiségének alakulásában. Ugyanekkor formai-tematikai változatosságukkal, az írói eszközök gazdagságával is 
magukkal ragadják olvasóikat. Az elvarázsolt varázsló támogatásra is, megjelentetésre is ajánlható munka. Ezt 
kell tennem ezért jómagamnak is.

eladásI ár: 12 eur kEDVEzMéNyEs ÁR: 9 EUR

TÓTh lÁszlÓ  szöVegemBer

Kicsoda tehát Tóth László? A kötet fülszövege erre is rákérdez: „Író? Költő? Művelődéstörténész? Irodalomtör-
ténész? Színháztörténész? Szerkesztő? Műfordító? Mindegyik. Valószínűleg akkor tudjuk lefedni szövegekkel 
való foglalatoskodásának teljes spektrumát, ha a (csehszlovákiai) magyar irodalom mindenesének nevezzük. 
Szövegember.”

eladásI ár: 10 eur kEDVEzMéNyEs ÁR: 8 EUR

TÓTh lÁszlÓ        aMIkOR az ÍRÓ OlVas

Ebben a könyvben kizárólag alkalmi írások találhatók. Mégis, az itt sorakozó szövegeim talán mindnél alkal-
mibbak, ugyanis kivétel nélkül felkérésre születtek – előadásnak, kötetbemutatónak, születésnapi köszöntőnek, 
körkérdésekre adott válaszoknak, emléktábla-avatónak, stb. S egy kivételével az elmúlt tíz-tizenegy évben. Rá-
adásul mind egy viszonylag jól behatárolható, szűk körben mozognak: kizárólag szlovákiai magyar írókról s 
műveikről, s egy-egy esetben szlovákiai magyar (kisebbségi?) helyzetekről szólnak. Miért is ne? Hiszen amikor 
az ember – ha író is, szerkesztő is, s ha adott anyagot is – olvas, nem úgy olvas. Hanem egyszerűen csak olvas. 
És legfőképpen: mások által, illetve másokban (mindenkiben) – magát. Ez utóbbira pedig – így, úgy – mindig 
adódik alkalom. A többi – lényegtelen. A lényeg egy: mit hoz(hat)unk ki belőle magunknak. Tehát – talán – 
másoknak (is).

eladásI ár: 10 eur  kEDVEzMéNyEs ÁR: 8 EUR Érdeklődésüket, rendeléseiket 
a lilium@liliumaurum.sk címen várjuk.



Dobogó

TarTalomjegyzék

Mit is akarok még az élettől? – gondol-
tam, pezsőspohárral a kezemben. – Élni 
végtelenül,mint egy sejt, melynek egyet-
len értelme és becsvágya a  korlátlan lé-
tezés?
Nem akarok már végtelenül élni. Min-
dent megkóstoltam, ízleltem a  halált és 
az örömet. Most már az élet értelmét 
akarom.

Márai Sándor

Dolgozószobám ablakán látom a Hol-
dat. Egyre inkább fogy. Aztán egyre 
inkább nő. Majd megint fogyatkozik, 
s  növekszik. S  megy ez így évmilliár-
dokon keresztül, míg a világ világ. Míg 
a világ látható, míg a semmi, burjánzó 
sűrű ködjével, el nem rejti azt minde-
nestül. 

Mi, emberek – porszemnyi lények 
a  világmindenségben –, évet zártunk. 
Egyszer örültünk, máskor bánkód-
tunk, hogy már ennek is vége. Mérleget 
vontunk, jutottunk-e előbbre. Felidéz-
tünk néhány kellemes percet, s  amit 
minduntalan megtört egy kellemetlen 
pillanat. Felidéztük érzéseink közül 
a felemelőt, amit valahányszor szétvert 
csalásaink és megcsalattatásaink fájdal-
mas emléke. Felidéztük vállalt hivatá-
sunk, kenyérkereső munkánk kiváló 
eredményeit, de az ezzel járó büszke-
séget – mint gyermekláncfű fehér sap-
káját a  gyermek – szertefújta hibáink, 
mulasztásaink, nemodafigyeléseink és 
nemtörődéseink visszasejlő rémképe. 
Ha arra gondoltunk, jó volt, szép volt, 
megjelent a  rossz és a  rút, ha arra ju-
tottunk, értelmes életet éltünk, felütöt-
te fejét a  félsz, lehet, hogy értelmetlen 
az egész. Amikor elhittük, hogy szere-
lemből fakad a vágy, mely egész évben 
fűtötte vérünk, elénk állt az izgalmas 
kéjjel teli gyűlölet. Amikor úgy éreztük, 
sikerült, győzött a  szeretet mint iste-
ni parancs, máris lelkünk harapdálta 
utálkodásaink és átkaink éles fogazata. 
Kerestük az élet értelmét, és folyton-
folyvást vártuk cselekedeteink után 

a pozitív visszaigazolást. Becsaptuk a fél 
világot, de mégis, vagy annál inkább, 
kerestük az igazságot.

Január van. Volt, ami volt. Az egész 
már múlt, történelem, egy prizmán át-
verődő, soha nem tudhatod, mivé átala-
kuló emlék, amely a  világmindenséget 
elrejteni igyekvő ködbe rejtőzködik, 
így válik képlékennyé, alakíthatóvá. Így 
lehet a valós csoda, hogy csak a ködbe 
tűnő múlt okolható és magyarázható. A 
jövő nem alakítható, okolható és ma-
gyarázható. A jövő nem fogy s nem nő, 
mint a Hold, ő állandó és biztos. Nem 
alakítható, mert ő az, aki alakít, s hogy 
okolhatnánk azt, aki számunkra elérhe-
tetlen távolságban, de mindig előttünk 
van, s  hogy magyaráznánk az emberi 
ésszel felfoghatatlant, az ismeretlent, az 
Istent. 

Január van és reménykedünk, mint 
ahogy tesszük minden új helyzet, új 
szituáció, más életkörülmények előtt. 
Reménykedünk, hogy rálelünk a  jobb-
ra, a biztonságosabbra, az örömtelibbre, 
reménykedünk, hogy végre boldogok 
leszünk, ha épp annak érezzük ma-
gunkat, akkor azért, hogy azok is ma-
radjunk. Reménykedünk a  reményért, 
míg tudunk, míg irányítható a jelen, és 
a  képzelhető múlt, míg az élet oldalán 
eszünk és szívünk megkötve életet adó 
és életben tartó kompromisszumát ke-
resi a  félve várt jövőt. Reménykedünk 
és kívánunk. Kívánjuk az italt, az étket, 
a szerelmet, a nyugalmat, a fájdalomnél-
küliséget, egymást, a csábító tekintetet, 
a biztonságot adó ölelést, a nézést, mely 
bátorít, a mélyvörös naplementét. 

Január van és kívánjuk a  fényt, a  si-
kert, az igazságot. Az igazságot, amely 
a  jövőben van. Új évet kezdtünk, és 
számba vettük céljainkat, mint ahogy 
tették azt eleink, s teszik majd utódaink: 
életünk értelme az igazságkeresésben, 
az igazság meg a jövőben lakozik. Ezzel 
a hittel álltunk-e az újév elé megméret-
tetni magunkat, erőben telve, bizakodó-
an keresve a jövőt, az igaz Istent?
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osztályfőnöK

Alkalmanként az új év első iskola-
napja, de lehet, hónapja is olyannak 
tűnhet, mintha újra kellene mindent 
indítanunk. Nemcsak a tanulmányok 
folytatásába, hanem az iskolai létbe, az 
osztályközösségben való működésbe 
is újra bele kell rázódnia diáknak és 
tanárnak egyaránt. Az sem teszi egy-
szerűbbé a helyzetet, hogy általában 
a tanár kell, hogy legyen az, aki a di-
ákokat motiválja, noszogatja, tolja, 
húzza, lelkesíti. Nevezzük bárhogy, 
nagyon gyorsan válhat mindez nehéz 
feladattá, hiszen sokszor pont a tanár 
az, aki a belülről fakadó lelkesedés 
lankadásával küzd. Hogyan lehetünk 
mégis kongruensek a lelkesítésben, ha 
mi magunk is annak hiányában szen-
vedünk?

Az újrAAlAkulás irányításA 
Érdemes a helyzet egészét a csoport-
dinamika egyes szakaszainak szem-
szögéből szemlélni, hiszen ha egy 
csoport, közösség vagy az osztályunk 
tagjai hosszabb időn keresztül nem 
látják egymást, elveszthetik az addig-
ra kiépített és megszokott kapcsolatot 
egymással. A közös szabályok már 
nem élnek bennük olyan erősen, il-
letve az egymásra hangoltságuk is 
alacsonyabb szintű, mint a megszo-
kott. Ekkor ugyanazok a jelek jelennek 
meg, mint amelyek egy új csoport ala-
kulására, létrejöttére jellemzőek, vagy-
is a bizonytalanság válik uralkodóvá. 
Jogosan ezt nemcsak az osztály egyes 
tagjain érzékelheti az osztályfőnök, 
hanem saját magán is.

Ennek a bizonytalanságnak az oka 
nagyrészt abban keresendő, hogy az 
osztály egyes tagjai nem tudják, hogy 
még érvényesek-e ugyanazok a sza-
bályok, amelyek akkor voltak életben, 
amikor legutoljára találkoztak. Hiszen 
azóta annyi minden történhetett, ami 
felülírhatta az osztálytársak egymás-
hoz való viszonyulását és hozzáállását. 
Az egyén nem tudja, hogy a már ki-
alakult szerepük vajon megvan-e még, 
vagy meg kell érte újra küzdenie. 

Nyilván ez a csoportdinamikai sza-
kasz, vagyis az alakulás szakasza, egy 
teljesen új osztály esetében az iskola-
év első napján erőteljesebb, ugyanak-
kor egy téli szünetről visszatérő, már 
több évet együtt töltött osztály eseté-
ben is aktuális, hiszen a szünet során, 
ahogyan már említettük, sok minden 
megváltozhatott, esetleg új osztálytár-
sak is kerültek az osztályba. Jogosan 
teheti fel így a kérdést az osztályfőnök, 
mit lehet azért tenni, hogy ez a szakasz 
a lehető leghatékonyabban tudjon vég-
bemenni, hogy újra kialakulhasson a 
„mi”-érzés, és az osztály egyes tagjai 
elkezdjék újra az osztályközösség szer-
ves tagjainak érezni magukat.

Ahhoz, hogy jól tudjunk dolgozni a 
diákokkal, nagyon fontos, hogy testi-
leg, szellemileg és lelkileg is rá tudjuk 
őket saját magukra, de legfőképpen 
egymásra hangolni. Legtöbb esetben 
az osztályfőnökök nagy része érzi is 
ennek a fajta egymásra hangolódás-
nak a szükségességét, aminek hatására 
igyekeznek képbe kerülni azzal, hogy 
mi történt a diákokkal a szünet alatt. 
Legtöbb esetben azonban az tapasztal-
ható, hogy az olyan jó szándékú kér-
dések, mint a „Hogyan telt a szünet?”, 
„Merre jártatok?”, vagy a „Mit hozott 
a Jézuska?” nem vezetnek el a kívánt 
célig. Vagyis ahhoz, hogy a diákok, 
társaik előtt megnyílva, őszintén be-
széljenek arról, hogy milyen hatások 
érték őket, és ezek hatására aktuálisan 
mi az, ami foglalkoztatja őket, épp-
úgy érzelmi, mint ahogyan gondolati 
szinten. A kísérletezni vágyó osztály-
főnöknek ilyen esetben érdemes az 
alábbi két gyakorlat valamelyikéhez 
folyamodnia.

MoziMűsor
Időkorlát: kb. 15 perc
Létszám: a teljes osztály
Eszközigény: nincs
A gyakorlat célja: A diákok egymásra 
hangolódásának elősegítése szimbó-
lumok és hasonlatok használatával. A 
közös kapcsolódási pontok megtalálá-
sa és erősítése.

Leírás: A diákok körben ülnek úgy, 
hogy mindenki lássa a többiek arcát. 
Ezután az osztályfőnök elkezdi felépí-
teni a gyakorlat keretét egy hasonlat 
leírásával. Az egyes tévécsatornákon 
vagy akár a mozikban nagyon sokfaj-
ta filmet vetítenek, például drámát, 
romantikus filmet, akció- vagy doku-
mentumfilmet, híradót, komédiát, de 
sokszor reklámot is, éppúgy az ember 
fejében is nagyon sok „műsorfajta” le-
het éppen aktuális. Ezután megkérjük 
a diákokat, hogy meséljék el, milyen 
adás, milyen jelenet megy éppen most 
az ő „tévéjükben” (de az is lehet, hogy 
éppen adásszünet van).

Veszélyek és tapasztalatok: A gya-
korlat során fokozottan ügyelni kell 
arra, hogy a diákok ne kezdjék el mi-
nősíteni egymás gondolatait, illetve, 
hogy mindenkinek legyen ideje meg-
szólalni. Jó megoldás, ha elfogadjuk 
az adásszünet választ is, amit tovább 
lehet bontani, hogy vajon mi lehet az 
oka az adásszünetnek.

Dixit
Időkorlát: kb. 20 perc
Létszám: a teljes osztály
Eszközigény: egy csomag Dixit kártya, 
vagy újságból kivágott képek
A gyakorlat célja: A diákok egymásra 
hangolódásának elősegítése szimbó-
lumok segítségével. A közös kapcso-
lódási pontok megtalálása és erősítése.
Leírás: A diákok körben ülnek. A kör 
közepén Dixit kártyákat (újságból ki-
vágott képeket) helyezünk el, hogy azt 
mindenki lássa. Arra kérjük a diáko-
kat, hogy válasszák ki azt, amelyik a 
legjobban szimbolizálja az elmúlt évü-
ket, és azt vegyék magukhoz. Csakis 
egy kártyát lehet választani. Ezután 
megkérjük a diákokat, hogy nagy kör-
ben meséljék el, miért pont az adott 
képet választották, és az mit szimbo-
lizál számukra. Jó, ha a vezető, az osz-

az	osztályfőnöK	szerePe	a	siKeres	ÉvKezdÉsben

borváK	mária

ÚJ	ritmus	az	ÚJ Évben
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tályfőnök is beszáll a játékba, és ő indítja a megosztást a 
saját képével, így is mintát adva a diákoknak.
Variációk: A játék játszható bármilyen kérdéssel: éppen 
most hogyan érzik magukat, milyen lesz az új évük, stb.

A következő év Más lehet
Szilveszter alkalmával gyakori, hogy nemcsak a tanárok, 
de a diákok is tömérdek újévi fogadalmat tesznek, ami a 
„következő évben többet mozgunk”, „több időt fordítunk 
a családunkra”, „végre megírunk minden házit”, és „nem 
leszek lusta” nehézségi skálán bárhol mozoghat. Az újévi 
fogadalmak nagy része, már tapasztalatból tudjuk, hogy 
a legnagyobb jó szándék ellenére sem működik. Ahhoz, 
hogy egy osztályfőnök hatékony át tudja kalauzolni a di-
ákjait az új évbe, hitelességre van szüksége, amihez alap-
vető fontossággal bír, hogy kapcsolatban legyen önma-
gával és belső világával. Erre kiváló alkalom az év vége, 
ahol lehetőség nyílik arra, hogy ránézzünk az életünkre, 
az elmúlt évünkre, és ezek alapján határozzuk meg, hogy 
az életünk milyen területein szeretnénk változást látni.

Közhely, de igaz, hogy a múlt lezárása elengedhetetlen 
ahhoz, hogy továbblépjünk. Amíg ezt nem tesszük meg, 
csak cipeljük tovább magunkban évről évre a múltbeli 
eseményeket és az ehhez kapcsolódó – sokszor negatív 
– érzelmeket is. Ahhoz, hogy a következő évben ne ezek 
legyenek a mantráink, érdemes időt szánni magunkra, a 
tavalyi év lezárására, majd valódi, elérhető újévi célok ki-
tűzésére. Osztályfőnökként meg van a lehetőségünk arra, 
hogy a diákjainkkal együtt tegyük meg mindezt.

iránytű A jövőhöz
Itt egy olyan eszközt hívunk segítségül, amely mára már 
mozgalommá nőtte ki magát. A magyar nyelven is elérhe-
tő Éviránytű füzet önismereti játékokra és gyakorlatokra 
építve kalauzol végig minket a múlt lezárásán és a jövőbe 
tekintés lépésein. Az egyik legnagyobb előnye, hogy cso-
portosan is végezhető, és nincs másra szükség, minthogy 
letöltsük a füzetet, kényelembe helyezzük magunkat, és 
rászánjuk 45 percet a kitöltésére (több részletben is kivi-
telezhető).

A gyakorlat végzésének nagyon nagy szerepe van ab-
ban, hogy az osztályban létrejöjjön annak a hagyománya, 
hogy a diákok belső motivációjuktól vezérelve szeretnék 
fejleszteni magukat és segíteni egymást az előrejutásban. 

Az Éviránytű füzet ingyenesen letölthető a www.
yearcompass.com/hu weboldalról.

A XXV. Katedra Napok, a megélt tapasztalatok és a 
résztvevők reakciói alapján, eredményesnek, sikeresnek 
mondhatóak. Az összképhez hozzátartozik, hogy a Kated-
ra Napok rendezvénye a Katedra Alapítvány és a Katedra 
Társaság közös szervezésében valósult meg. A Katedra 
Társaság a rendezvény szakmai, tartalmi hátterét, támo-
gatását biztosítja, a Katedra Alapítvány pedig megteremti 
mindazon kereteket, melyek egy ilyen jellegű esemény 
megrendezéséhez elengedhetetlenek. Az év elejétől azon 
kihívással néztünk szembe, hogy visszahozzuk a társaság 
hitelét, súlyát, szakmai befolyását. Ennek jegyében az volt 
az alapvető célunk, hogy egy kivételes múlttal rendelkező, 
létező, de a gyakorlatban nem nagyon működő társaság 
újra képes legyen ellátni mindazon feladatokat, melyek a 
múltban jellemezték, de a jelenben és a jövőben is ugyan-
úgy aktuálisak. Sajnos, a jelenlegi Katedra Társaság tagjai-
nak csak kisebb része mutatott hajlandóságot és tényleges 
szándékot arra, hogy ehhez a munkához hozzátegye a 
maga részét. Ennek ellenére az eredeti felállásban végez-
tük munkákat, melynek eredménye a 2016-os esztendő-
ben három Katedra Társaság-ülés megrendezése volt. Itt 
az iskolai edukáción belül előforduló nevelési problémák-
kal, iskolamenedzsmenttel és módszertani kérdésekkel 
foglalkoztunk. 

Tevékenységünk úm. kicsúcsosodását a 2016. novem-
ber 4-én sorra kerülő Katedra Napok rendezvénye jelen-
tette. Ennek fő témája a „Sajátos nevelési igény a minden-
napok iskolájában” volt. Két magyarországi és két hazai 
előadó nagyszerű előadása ékes bizonyítéka annak, hogy 
az egész éves munkának igenis van/volt értelme. Mind 
a témaválasztással, mind a konkrét előadások témájával 
kapcsolatban (lásd a meghirdetett programot) nagyon 
pozitív reakciókat kaptunk, mivel olyan időszerű és „élet-
be vágó” problémával foglalkoztak, melyek nem csak a je-
len, de a jövő iskolai edukáció folyamatát is meghatároz-
zák. Nagyon jó és felemelő érzés volt a Katedra Társaság 
elnökeként azt hallani a vita során, hogy „több ilyen Ka-
tedra Napra lenne szükség és igény”. Ezért köszönet illeti 
a Katedra Alapítvány kuratóriumát (kiemelve Hodossy 
Gyulát), a Katedra folyóirat szerkesztőségét (kiemelve 
Petres Csizmadia Gabriellát és Fibi Sándort) és mindazo-
kat (név nélkül), akik bármi módon segítették egész éves 
tevékenységünket. 

A hagyományoknak megfelelően idén is a Katedra Na-
pok részeként került sor a Katedra-díj átadására. A beér-
kezett javaslatok elbírálása után a Katedra Alapítvány ku-
ratóriuma és a Katedra Társaság vezetősége egybehangzó 
döntése alapján a díjat Sándor Anna, egyetemi docens 
(Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem) kapta a magyar 
pedagógusképzésért kifejtett áldozatos tevékenységéért, 
valamint az egyetemes és kisebbségi magyar tudomány-
ban, kultúrában végzett munkásságáért; Lancz István 
pedig elismerő oklevélben részesült a Katedra Matemati-
kaversenyben kifejtett szervezői és értékelő-alkotó tevé-
kenységéért.

beszámoló 
a	XXv.	Katedra	naPoKról	
–	2016.	november	3-4.

Pintes	Gábor
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves 
Vendégek!
 Nagy megtiszteltetés és öröm szá-
momra, hogy a Katedra-díj átadása 
alkalmából én köszönthetem az idei év 
díjazottját, Sándor Anna tanárnőt. En-
gedjék meg, hogy egy olyan személy 
életpályájáról szóljak, aki munkássá-
gával, szerteágazó oktatói és kutatói 
tevékenységével meghatározó szerepet 
tölt be az oktatásban, a szlovákiai ma-
gyar pedagógusképzésben és a nyelvé-
szetben egyaránt.

 Sándor Anna tanárnő 1951-ben 
született a Zobor-vidéki Alsócsitáron. 
1974-ben a pozsonyi Comenius Egye-
tem Bölcsészettudományi Karán ma-
gyar–latin, majd 1983-ban történelem 
szakos tanári oklevelet szerzett. Peda-
gógiai pályáját gimnáziumi tanárként 
kezdte, majd 1990-ben a Nyitrai Peda-
gógiai Fakultás, a későbbi Nyitrai Kons-
tantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszékének oktatója lett. 
1986-ban a pozsonyi Comenius Egye-
temen egyetemi doktori (PhDr.), 2000-
ben a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi 
Karán nyelvészetből PhD. tudományos 
fokozatot szerzett. 2005-ben szintén az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán ha-
bilitált, és ezáltal elnyerte az egyetemi 
docensi címet. 2001-től 2014-ig volt a 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéké-
nek, majd a Magyar Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Intézetének vezetője. 
Sándor Anna tanárnő jelenleg a Közép-
európai Tanulmányok Kara docense, az 
egyetemi és a kari tudományos tanács 
tagja. Az egyetemen többek között di-
alektológiát, szociolingvisztikát, kont-
rasztív nyelvészetet, kommunikációt és 
retorikát, valamint latin nyelvet is oktat.

 Sándor Anna meghatározó szerepet 
tölt be a szlovákiai magyar felsőokta-
tásban. A magyar szakos pedagógus-
képzésben kifejtett tevékenységén kívül 
új tanulmányi programok létrehozása 
is a nevéhez fűződik. Tanszékvezetői 
munkássága alatt indult el a magyar–
szlovák tolmács- és fordító, a kétnyelvű 
ügyvitelszervező és a finnugor nyelvé-
szeti tanulmányi program is. Tudomá-
nyos tevékenységének fő területei közt 
a nyelvjáráskutatás, nyelvföldrajzi kér-
dések és szociolingvisztikai vizsgálatok 
említhetők. Nyelvjáráskutatói szemléle-
tét a nyelvhasználat szociodialektológiai 
szempontú vizsgálata és leírása jellemzi, 
melyen szemléletmód az Anyanyelv-
használat és kétnyelvűség egy kisebbségi 
magyar beszélőközösségben, Kolonban 
c. monográfiájában is megfigyelhető. A 
Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atla-
sza c. munkája nyelvföldrajzi módszer-
rel mutatja be a mai Szlovákia területén 
beszélt nyelvjárásokat. 

Kutatói és oktatói szemléletmódjának 
egyik alappillére az egyes nyelvválto-
zatok egyenértékűsége. A nyelvjárások 
stigmatizálásának a veszélyeire tanítvá-
nyai figyelmét is folyamatosan felhív-
ja – ezáltal (is) kialakítva a hozzáadó 
szemléletű értékítéletet a leendő ma-
gyartanárokban, hogy e szemléletmód 
és tudás birtokában majdan ők is anya-
nyelvváltozatuk, anyanyelvük büszke 
vállalására buzdítsák kisdiákjaikat. 
Sándor Anna szerepe azonban nemcsak 
a nyelvi attitűd formálásában meghatá-
rozó. Szakmai felkészültségével; hiva-
tástudatával; kellően szigorú, minden 
helyzetben következetes, emberséges és 
igazságos értékelésével; építő kritikájá-
val a tanári magatartás terén is példát 
mutat. Azonban nemcsak a tanítványok 
képzésére fordít figyelmet, hanem a pe-
dagóguskollégák szakmai eszmecseréjét 
is fontosnak tartja. Tanszékvezetőként 
lelkesen támogatta a Legere Irodalmi 
Verseny elindítását, amely a diákok is-
meretének gyarapítása mellett a gya-
korló pedagógusok számára is szakmai 
továbbképzéseket biztosít. Sándor ta-
nárnő empátiájával, személyiségével, 
buzdító szavaival nemcsak diákjait, ha-
nem kollégáit is ösztönzi.

Kedves Tanárnő! A Katedra-díj át-
adása alkalmából szívből gratulálunk!

1 Elhangzott a XXV. Katedra-napokon, 2016. november 3-án

lAudáció sándor AnnA tAnárnő 
kAteDrA-DíjánAk átADásA AlkAlmából1

Kralina	HobotH	Katalin
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Az idei Katedra-díjat Sándor Anna 
nyelvtudós, a Nyitrai Konstantin Filozó-
fus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalom-
tudományi Intézetének docense kapta. 
Sándor Anna magyar nyelv és irodalom 
szakos pedagógusok generációit nevelte 
anyanyelve és közössége iránt elkötele-
zett oktatóvá. Nyelvjáráskutatóként a 
szlovákiai magyar nyelvészet történeté-
ben elsőként alkalmazta a nyelvhaszná-
lat szociodialektológiai szempontú vizs-
gálatát és leírását. Vezető szerepet játszik 
az szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás 
fejlesztésében. Tudományszervező tevé-
kenysége is jelentős. Az anyanyelv meg-
tartásáért és a szlovákiai magyar nyelvű 
iskoláztatásért folytatott küzdelem fon-
tos képviselője. Tudományos munkássá-
gát a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
már 1992-ben Csűry Bálint-díjjal ismer-
te el, a Magyar Tudományos Akadémia 
2011-ben Arany János-éremmel tüntet-
te ki, 2016-ban pedig megkapta a Nem-
zetközi Magyarságtudományi Társaság 
Lotz János-emlékérmét.

 Kik voltak azok a meghatározó szemé-
lyiségek, akik felkeltették érdeklődésedet 
a tanári pálya iránt? Milyen példát mutat-
tak?
 Többen is voltak, de mindnyájukat itt 

természetesen nem sorolhatom fel. Csu-
pán egy személyiséget említenék közülük: 
Richter Elvira tanító nénit, aki a szülőfa-
lumban, Csitáron akkor még létező ma-
gyar kisiskola pedagógusa volt. Vagyis az 
első tanító az életemben, aki rögtön az 
elején megszerettette velem az iskolát, a ta-
nulást, és mint kisdiákra nagy hatással volt 
rám. De azt hiszem, hogy ezzel nem va-
gyok egyedül, hiszen valószínűleg több pe-
dagóguskollégát is ez az élmény irányított a 
tanári pálya felé. Felnőtt fejjel még inkább 
csodálom első tanítóm pedagógiai mester-
ségét, hogy az ötvenes évek második felé-
nek viszonyai között, az akkori iskolák tan-
könyvekkel és egyéb oktatási eszközökkel 
való szegényes ellátása mellett hogyan volt 
képes a négy évfolyam tananyagát átvenni 
egy órán belül úgy, hogy közben támo-
gassa a tehetségeket, de ne hanyagolja el a 
többi, esetleg egyéni bánásmódot igénylő 
diákot sem. De szeretnék még egy „pálya-
orientációs tényezőt” megemlíteni, amely 
a nyitragerencséri felső tagozathoz kötő-
dik (1977-ig a községben még volt magyar 
iskola). A nyitragerencséri alapiskola a 
hatvanas években az akkori Pedagógiai In-
tézet (a mai Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem jogelődje) gyakorlóiskolája volt. 
Annyi sok kedves fiatal pedagógusjelölt 
járt oda gyakorlatra, s mint általában a fia-
talok, új szemléletet és lelkületet is hoztak 

…eXemPla	traHunt
beszÉlGetÉs	sándor	annával

n.	tótH	aniKó
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a szakmai pedagógiai gyakorlatba, hogy 
ez még vonzóbbá tette számomra a ta-
nári pályát. 

 Pályafutásod során többféle katedrán 
is álltál; melyikhez milyen fontos él-
ményed, tapasztalatod fűződik?
 A tanári pályafutásom az akkori nyit-

rai gimnázium magyar tagozatán in-
dult, vagyis visszatértem volt alma ma-
terembe, de sajnos ez az időszak nem 
tartott sokáig, mert 1979-ben megszűnt 
a magyar tagozat. Még 1985-ig latint és 
történelmet tanítottam a gimnázium 
szlovák osztályaiban, sőt a pedagógus-
képző történelem szakos hallgatóinak 
vezetőtanára is voltam, de 1985-ben 
elmentem a gimnáziumból, és magyar−
latin−történelem szakos tanárként a 
koloni gyermekotthonban és napközi-
ben nevelősködtem. Ez a tevékenység 
azonban, bár emberileg és pedagógiai-
lag sokat adott, nem elégítette ki az in-
tellektuális igényeimet, ezért a nevelői 
tevékenység mellett igyekeztem szak-
mai tudásomat is bővíteni, elvégeztem 
Pozsonyban az egyetemi doktori kép-
zéshez kötődő tanulmányokat, bekap-
csolódtam a CSEMADOK Anyanyelvi 
Szakbizottsága által szervezett szlováki-
ai nyelvjárásgyűjtésbe. Majd eljött 1989, 
amikor már nem kérhették számon, 
hogy nem vagyok a kommunista párt 
tagja, addig ugyanis szóban ezzel az in-
dokkal utasították el a felvételemet, s így 
lettem 1990-től a Nyitrai Pedagógiai Fa-
kultás magyar tanszékének az oktatója.  

A kérdés második részére válaszol-
va azt mondhatom, hogy mindegyik 
katedra és tevékenység más-más néző-
pontból hozta hozzám közelebb a  pe-
dagógusi hivatást. A gimnáziumban, 
kezdő tanárként ugyan fontosnak tar-
tottam a nevelést, de az iskolatípus jel-
legéből adódóan az oktatást tekintettem 
fő feladatnak. A gyermekotthonban 
viszont azt tanultam meg, hogy a napi 
tanulás elkezdése előtt el kell jutnom 
„lélektől lélekig”, meg kell fejtenem a ta-
nulás elutasítása mögött rejlő negatív 
élményeket, kisebb-nagyobb sérelme-
ket és kudarcokat, s csak azután lehet 
nekifogni a tanulásnak. Itt döbbentem 
rá igazán arra, hogy az oktatás sikeres-
ségét mennyire befolyásolja az érzelmi 
ráhangolódás, s ez minden iskolatípus-
ra vonatkozik.

Az egyetemi „katedra” pedig magá-
tól értetődően megteremtette azokat 
a szakmai-tudományos lehetőségeket, 
amelyek által hasznosíthattam a vég-
zettségemnek megfelelő tudásomat, és 
az oktatás, valamint a kutatás terén is 

teljes mértékben kiteljesedhetett szak-
mai pályafutásom. 

 Változott-e a tanításhoz való viszo-
nyod az évek során?
 Maga az a tény, hogy szeretek taníta-

ni, tanítványok és tanárok között lenni, 
nem változott. De ahogy már az elő-
zőkben említettem, mindegyik mun-
kahelyem emberileg és szakmailag is 
csiszolt valamit rajtam, s igyekeztem az 
újabb tapasztalatokat beépíteni a továb-
bi munkámba.

 A szlovákiai magyar tanárképzés 
szempontjából jelentős „katedrát”, 
azaz magyar tanszéket, illetve magyar 
nyelv- és irodalomtudományi inté-
zetet építettél ki a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem Közép-európai 
Tanulmányok Karán. Ebben mi volt a 
kihívás, illetve mit tartasz fontos ered-
ménynek? 
 A legfontosabb feladat a tanszék ok-

tatói állományának megerősítése volt, 
ugyanis 2001-ben, mikor a tanszék 
élére kerültem, mind az oktatók életko-
rát, mind pedig a tudományos fokoza-
taikat tekintve, igen kedvezőtlen volt a 
helyzet. A magyarországi vendégtaná-
ron kívül volt három, hatvan év feletti 
docensünk, továbbá én rendelkeztem 
PhD-fokozattal, s ott volt három na-
gyon tehetséges, de fokozattal még nem 
rendelkező fiatal oktató. Közben 2002-
ben elfogadták az európai normákhoz is 
igazodó új felsőoktatási törvényt, mely 
számos lényeges változást hozott a fel-
sőoktatásba, s ezeknek eleget tenni, ha 
például csak az akkreditációs folyama-
tokat nézzük, nem volt könnyű feladat. 
De elejétől fogva arra törekedtem, hogy 
meglegyen a bizalom köztem és a kol-
légák között, és meglegyen a nyugodt, 
kiegyensúlyozott légkör is, mert alkotni 
csak nyugodt körülmények között lehet. 
Nagyon intenzív együttmunkálkodási 
időszak következett, beleértve nem-
csak az oktatók, hanem a mindenkori 
tanszéki titkárnők tevékenységét is, s a 
közös munkának meg is lett az eredmé-
nye. Ma a Magyar Nyelv- és Irodalom-
tudományi Intézetnek tizennégy okta-
tója van. Van két egyetemi tanárunk, 
az egyik akadémikus, hat docensünk és 
hat PhD-fokozattal rendelkező adjunk-
tusunk. Ennek köszönhetően a tanár-
képzés mellett más tanulmányi progra-
mokat is sikeresen akkreditálhattunk, 
többek között a fordító- és tolmács-
képzést, a magyar−szlovák kétnyelvű 
ügyvitelszervezői programot, a finn-
ugor tanulmányokat és a hungarológiát. 

Emellett doktoranduszképzés (PhD) is 
folyik az intézetben, s erre, valamint a 
publikációs teljesítményünkre is építve 
magyar nyelv- és irodalomtudomány-
ból karunk megkapta a habilitációs és 
inaugurációs eljárás jogát is. Tevékeny-
ségünk szempontjából nagyon hasznos 
volt az is, hogy számos akadály ellenére 
megalapítottuk a jeles nyelvtudós nevét 
viselő Arany A. László Polgári Társulást, 
melyen keresztül kiadványokra, konfe-
renciák, versenyek megszervezésére, 
például a középiskolásoknak szervezett 
nagysikerű Legere versenyre, pályázha-
tunk. Kiemelném még a Kolossváry-
díj létrehozását is, melyet a nyitrai 
felmenőkkel rendelkező, Svájcban élő 
Kolossváry László hozott létre abból 
a célból, hogy minden évben egy-egy 
eredményes, végzős tanári szakos hall-
gatót támogasson.

 Az egyetemi oktató nemcsak a kated-
rán állva osztja meg tudását diákjaival, 
hanem tudósként is tevékenykedik: 
kutatómunkát végez, tanulmányokat, 
monográfiákat publikál, konferenci-
ákon ad elő. Kutatóként mely témák 
iránt érzel szenvedélyes elkötelezettsé-
get? Mi okból?
 Fő kutatási területem a dialektológia, s 

azon belül a szlovákiai magyar nyelvjá-
rások kutatása. Mivel ez a téma a szlová-
kiai magyarok nyelvhasználatával függ 
össze, nem idegen számomra az ehhez 
kötődő kétnyelvűség, a névhasználat, de 
a fordítás témaköre sem. Szenvedélyes 
elkötelezettséget azonban a nyelvjárá-
sok kutatása iránt érzek, több okból is, 
melyek közül csupán kettőt említenék. 
Az egyik, hogy tájainkon még ma is 
makacsul tartja magát az a tévhit, hogy 
a nyelvjárások „helytelen”, kisebb értékű 
változatai a nyelvnek, és sajnos ezt az 
értékítéletet iskoláinkban maguk a pe-
dagógusok is gyakran terjesztik. Ennek 
hatására a felnövekvő nemzedék tuda-
tában a nyelvjárásokkal szemben olyan 
viszonyulás alakul ki, hogy a nyelvjárás 
csúnya, értéktelen és kerülendő nyelv-
változat. S ez az attitűd nagyon veszé-
lyes, mert a szlovákiai magyarok és 
utódaik többsége vagy nyelvjárásban 
beszél magyarul, vagy sehogy. Mindez 
nemcsak azokra a szlovákiai magyar 
régiókra vonatkozik, ahol a könnyeb-
ben felismerhető palóc nyelvjárásokat 
beszélik, hanem a többi magyarlakta 
térségre is. Hiszen nyelvjárásban be-
szélnek a Csallóközben, Komárom kör-
nyékén, Mátyusföldön, Bodrogközben 
is, csak mindegyik régióban mások a 
nyelvjárások sajátosságai. A nyelvjárá-
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sok negatív megítélésének a veszélye 
abban rejlik, hogy ha a beszélő lenézi 
a saját legjobban birtokolt nyelvválto-
zatát, csökkenhet az identitástudata is, 
hiszen a magyarok esetében – a szlová-
kokhoz hasonlóan − a nyelv és az iden-
titás szorosan összefonódik, s az egyik 
csökkenése magával hozhatja a másik 
gyengülését is. Ez pedig az asszimiláció 
malmára hajthatja a vizet.

A másik ok, amiért a nyelvjárások 
kutatásával fontos foglalkozni, abból 
fakad, hogy a magyar nyelvjárások be-
szélt nyelvváltozatok. Márpedig azt már 
a régi rómaiaktól is tudjuk, hogy Verba 
volant, scripta manent, vagyis: ’A szó 
elszáll, az írás megmarad ’. A nyelvjárá-
sokra alkalmazva mindezt: ha mi nem 
jegyezzük le a nyelvjárásokat, számos 
tájszó és egyéb nyelvi elem vagy nyelv-
használati sajátosság veszhet el, hiszen 
a nyelvjárások is változnak. Ez pedig 
nemcsak nyelvi, hanem kulturális ér-
tékvesztést is jelent, hiszen a nyelv is az 
adott népcsoport kultúrájának a része. 
Tehát a nyelvjáráskutatás nyelvi és kul-
turális értékmentés is egyben, s ennek 
elvégzése különösen a perem- és szór-
ványhelyzetben élő szlovákiai magyar 
közösségekben válik egyre sürgetőbb 
feladattá, hiszen ott rohamos asszimilá-
ció zajlik, s egyre kevesebb a kompetens 
magyar adatközlő.

 Nyelvészként mi a véleményed az 
alap-, illetve középiskolai nyelvtanta-
nítás feladatáról (esetleg állapotáról)? 
 A kérdés megválaszolásával, úgy vé-

lem, a Katedra folyóirat több száma is 
megtelhetne, de megpróbálok röviden 
válaszolni. Válaszomat a nyelvtantaní-
tás állapotával kezdem. Saját tapaszta-
lataim és hallgatóink véleménye alapján 
is elmondható, hogy alapiskoláinkban 
van nyelvtantanítás. Középiskoláinkban 
viszont, tisztelet a kivételnek, a nyelv-
tantanítás mostohagyereke a magyar 
nyelv és irodalom tantárgynak, vagyis 
alig van nyelvtantanítás. Ezt egy néhány 
éve készült kérdőíves felmérés alapján 
állíthatom, melyet elsőéves hallgató-
ink körében végeztem el. Azonban e 
téren a hallgatói visszajelzések alapján 
a helyzet ma sem jobb. Vagy ha van is 
nyelvtan, sok helyütt ez abban merül ki, 
hogy megírnak egy-egy tollbamondást, 
megtanulják kívülről az adott nyelvi 
elem grammatikai definícióját, de hogy 
az érintett nyelvi elem mire szolgál a 
nyelvhasználatban, azaz a kommuniká-
ció folyamán, tehát mi a funkciója, azt 
már nem sajátítják el. Vagyis középisko-
láinkban, ha tanítanak is nyelvtant, az 

többnyire grammatikaközpontú, nem 
pedig nyelvhasználat-központú.  Hogy 
ez a gyakorlat megváltozzék, a tanter-
vek módosítása nem merülhet ki abban, 
hogy egy régi anyagrészt kiveszünk, egy 
új divatos fogalmat pedig behelyezünk 
e törvényerejű dokumentumba, mint 
ahogyan ez a 2015 szeptemberétől ér-
vényes tantervben például az asszertív 
kommunikációval történt. A tanterv-
építésnek ugyanis egy meghatározott 
tudományos és szakmai szemléletből  
kell kiindulnia, mely összhangban kell 
hogy legyen a nyelvtantanítás felada-
tával. S itt jutottam el kérdésed másik 
hívószavához, a nyelvtantanítás felada-
tához, ami nagyon tömören nem más, 
mint a diákok szó- és írásbeli kifejező-
készségének a fejlesztése, beleértve a 
retorika tárgykörébe tartozó nyilvános 
nyelvhasználatot is. A tanterv összeállí-
tásakor viszont nem lenne szabad hiá-
nyoznia még egy fontos szempontnak, 
mégpedig annak, hogy a magyar nyelv 
Szlovákiában nem államnyelvként, ha-
nem kisebbségi nyelvként és kétnyel-
vűségi körülmények között működik. 
S ennek a ténynek nem úgy kellene 
megjelennie a tantervben és a tanítás-
ban, hogy beleemeljük a kétnyelvűség 
definícióit, jókat nevetünk a párki és a 
horcsica használatával járó magyaror-
szági kommunikációs kudarcokon, és 
ezzel a problémát „letudtuk”. Az lenne 
a jó megoldás, ha a kétnyelvűségi as-
pektus a tananyagok zömében jelen 
lenne, legyen az hangtani, jelentéstani, 
helyesírási stb. témakör. E szemlélet 
megjelenését viszont nem lehet egy-
nyelvű magyarországi vagy itteni, a 
kérdéskörben kevésbé tájékozott tan-
könyvírókra bízni. Van már erre több 
pozitív példa a kárpátaljai és az erdélyi 
magyar nyelvtantanításban is, tőlük is 
sokat tanulhatnánk. Mástól tanulni e té-
ren sem szégyen, sokkal nagyobb baj az, 
hogy nem beszélünk róla, nem merünk 
szembenézni hiányosságainkkal, vagy 
ha beszélünk róla, az ügyben érintettek 
ezt személyes sértésnek veszik, mintha 
ez a privát ügyük lenne. Pedig nem az, 
mert egész közösségünk sorsát érinti, s 
„növeli, ki elfödi a bajt”.

 Tartható-e, illetve milyen formában 
a több nemzedéknyi diákkal való kap-
csolat? Követed-e tanítványaid pályá-
ját?
 Azok pályáját, akik nyilvános elér-

hetőségben végzik munkájukat, pl. a 
televíziónál, rádiónál, Új Szónál van-
nak, jobban nyomon követhetem, de 
különböző rendezvények, versenyek, 

egyetemi doktori és atesztációs vizsgák 
alkalmával is szoktam találkozni a volt 
tanítványokkal, s ilyenkor elbeszélge-
tünk pályájuk alakulásáról, az ezzel kap-
csolatos gondjaikról. De van, aki már 
lassan húsz éve végzett, s karácsonyra 
− családja fényképével együtt – még 
mindig elküldi üdvözletét, vagy sms-
ben, e-mailben jelentkezik. Emellett a 
napi sajtóban rendszeresen követem a 
szlovákiai magyar vagy más külföldi 
rendezvényeken sikeresen tevékeny-
kedő volt hallgatóink felkészítő tanári 
munkáját.  

 Mi okozza a legnagyobb örömet vagy 
elégedettséget számodra a katedrán (és 
környékén)?
 A mindennapok tevékenységéből 

örömet jelent számomra az értelmes 
munka, ez pedig az oktatás és a kutatás, 
egy-egy jó hallgatói dolgozat, sikeres 
vizsgáztatás. De köztudott, hogy a pe-
dagógus nem látja azonnal a munkája 
eredményét, ennek be kell érnie. Az 
eredmény csak bizonyos idő elteltével 
a hallgatók különböző szakmai meg-
mérettetésén, versenyeken való sikeres 
szereplésükkor derül ki, a későbbiekben 
pedig tanári tevékenységének minősé-
gében jelenhet meg. 

Az oktatással járó elégedettségen kí-
vül örömet jelent számomra egy-egy jól 
sikerült publikáció elkészítése és megje-
lenése is.  De a kollégákkal levő kated-
rán belüli és azon kívüli közös kirándu-
lások is örömmel töltenek el. 

S mivel a beszélgetés apropóját az 
idei Katedra-díj odaítélése adta, mond-
hatom, örömet hozott számomra ez az 
elismerés, hiszen ez azt jelenti, hogy 
az ügyben érintettek felfigyeltek eddigi 
munkámra és fontosnak is tartják. 

 Összefoglalnád tanári ars poeticádat 
vagy ars paedagogicádat?
 Következetes, de emberséges követel-

mények, részrehajlás nélküli igazságos-
ság és pozitív példamutatás. Ez utób-
binak nagy hatása van a nevelésben, 
hiszen ahogy a latin közmondás is tart-
ja: Verba movent, exempla trahunt – ´A 
szavak megindítanak, a példák maguk-
kal ragadnak’. 

 A beszélgetést köszönve további 
munkádhoz erőt és derűt kívánok! 
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Napjaink iskolája hatalmas informá-
ciótömeget nyújt át a  tanulóknak. 
Elvárja, sőt megköveteli a  kiváló tel-
jesítést, az egyre növekvő ismeret-
mennyiség szinte tökéletes elsajátítását 
– vagy annak reprodukálását (?). Az 
iskolarendszerünk teljesítményorien-
tált. Sokat kíván átadni, megtanítani, 
a begyakorlásra már kevesebb időt for-
dít. A tanultak így nem épülnek be a 
kompetenciák körébe. A  tanuló beke-
rül az elvárások és a megfelelési kény-
szer bűvkörébe, sokuknak gondot okoz 
a megfelelés nyomása. A túlterheltség 
pedig közérzetromlással, pszichoszo-
matikus tünetekkel, panaszokkal, fáj-
dalmakkal és félelmekkel jár. 

Ugyanakkor a  pedagógus, szülő és 
a gyermek szeme előtt ott lebeg a sike-
res óvodai felkészítés/felkészülés, a ku-
darc nélküli iskolakezdés, a   jól meg-
pályázott továbbtanulás, majd a  fiatal 
felnőtt szerencsés társadalmi beillesz-
kedésének célja. Ezek elérését sokféle 
tényező befolyásolja: 
 Az egyén egészségi állapota, teherbí-

ró képessége;
 Értelmi, szellemi adottságai, készségei 

és képességei a beszédészlelés és -értés 
terén, a verbális képességei és kommu-
nikációjának minősége, a tanulás se-
bessége, megfelelő irányultsága; 
 Személyiségéből fakadó tulajdonsá-

gok, belső vágy, érdeklődés és kitartás, 
melyet a tanulás iránt tanúsít;
 Az oktatás minősége, csoportlétszám, 

a  csoport összetétele, a  pedagógus ál-
tal használt módszerek különbözősége 

– frontális, differenciált vagy egyénre 
szabott oktatás; 
 A pedagógus személyiségstruktúrája, 

pedagógiai képességei, szakmája iránti 
elhivatottsága;
 A család anyagi lehetőségei, kulturális 

színvonala, érdeklődése, érzelmi légköre.
Az oktatáskutatókat a  múlt század 

60-as éveitől foglalkoztatta a kérdés, va-
jon milyen sajátosságokkal bírnak azok 
a  tanulók, akik eltérően teljesítenek 
társaiktól. Ekkor jelent meg a  tanulási 
zavar fogalma, melyről azóta számos 
írásban olvashatunk. Napjainkban egy-
re nő a tanulásban alulteljesítő tanulók 
száma. Az alulteljesítés megjelenési for-
mái, tünetei sokféle okozati háttérrel 
bírnak. A különböző elméleti szakte-
rületeken kutatók sem egységes módon 
közelítik meg a  témát. Nincs egységes 
elbírálása az IQ szerepének és értelme-
zésének a tanulási zavarok elméletével 
összefüggésben. Sőt, a jelenség megne-
vezése sem egységes: a  tanulási zavart 
tanulási problémának, nehézségnek, 
hiányosságnak, rendellenességnek, el-
maradott fejlődésnek, akadályozottság-
nak, képességzavarnak stb. is nevezik.

A szakirodalom a tanulási korlátokat 
a következő felosztásban tárgyalja:
 tanulási nehézség (elmaradás, gyen-

geség) – Ezt betegség, szociális hátrány, 
gyakori iskolaváltás, a családi körül-
mények hirtelen megváltozása vált-
hatja ki. Ez a korlátozás a környezetből 
fakad, és általában átmeneti jelleggel 
bíró változás következtében alakul ki, 
így a család, iskola együttműködésével, 
lassan, javítható.
 tanulási zavar – Egyenetlen és el-

maradó tanulási eredményesség jó ké-
pességű és ép érzékszervű tanulónál, a 
pszichikus funkciók fejletlenségének, 
éretlenségének folytán. Hosszú távon 
fennmaradó probléma, melynek tü-
netei korai felismeréssel és fejlesztéssel 
enyhíthetőek.
 tanulásban akadályozottság – A ta-

nulás minden területén (valamennyi 
tantárgyban) átfogóan és tartósan je-
lentkezik. Különösen jellemző itt a kog-
nitív funkciók alacsonyabb szintje. Eny-
he értelmi fogyatékosság is kísérheti. A 
továbbtanulás speciális iskolában, ill. 
integráció formájában valósulhat meg. 

A  fentiekből kifolyólag különbséget 
kell tennünk a tanulási zavar és az is-
kolai készségek normális változatainak 
megjelenése között, valamint az okta-
tásbeli hátrányt okozó egyéb faktorok 
következtében megjelenő lemaradás 
között.

A  tanulási zavar olyan ép értelmű 
és ép érzékszervű gyermekek esetében 
használatos fogalom, akik az iskolai 
követelmények teljesítéséhez szükséges 
egy vagy több képesség zavart műkö-
dése miatt egy vagy több tantárgyból 
nem tudnak megfelelni. Itt mindig kü-
lönbség található a tanulási teljesítőké-
pesség (a kimutatott intelligenciaszint) 
és a teljesítmény (ami az elvárhatónál 
alacsonyabb) között. A tanulók megis-
merési (kognitív) funkciói rendellenes 
működnek, valamint sajátos magatar-
tás – kontrollképtelenség, érzelmi ki-
egyensúlyozatlanság, hiperaktivitás – 
figyelhető meg náluk. A tanulási zavar 
nem lustaság, hanem ún. diszfunkció, 
hiszen az agy másképp működik. Nem 
a gyerek eszével, szorgalmával van tehát 
a „baj”, hanem a trívium elsajátításához 
szükséges alapfunkciók fejletlensége 
okozza a nehézséget, melyek még nem 
jutottak a szükséges szintre. A tanulá-
si zavarral küszködőket nevezhetnénk 
Gyarmathy Éva ajánlására „MÁS-
KÉPPEN TANULÓKNAK”, akik az 
információ feldolgozásnak más, spe-
ciális módját alkalmazzák. Gyarmathy 
Éva, Sarkady Kamilla, Zsoldos Márta, 
Meixner Ildikó szerint az enyhe értel-
mi fogyatékosság, érzékszervi sérülés 
és beszédhibák is eredményezhetnek 
tanulási zavart, azonban míg a tanulási 
zavaros személy tantárgyakat tekintve 
nagyon változatos eredményt produ-
kál, addig az értelmi fogyatékkal élő ta-
nuló teljesítménye általános és egyen-
letes elmaradást mutat. 

A tAnulási zAvArok típusAi
I. Részképesség-zavarok: A részké-
pességek a komplex teljesítmények 
(olvasás, írás, számolás) elsajátítását 
és kivitelezését lehetővé tevő kognitív 
(megismerő) és motoros (mozgásos) 
funkciók. Az itt mutatkozó deficit a 
részképesség-zavar, mely független az 
intelligenciaszinttől. 

KriPPel	Éva tanulási	zavaroK	
–	PedaGóGiai	És	lÉleKtani	összefüGGÉseK
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1. A kognitív funkciók zavarai: 
- a percepció (érzékelés) zavarai – 
egyensúly; hallás-, látásdifferenciálás, 
alak-háttér felismerés, alak-forma tar-
tás, sorrendiség, térérzékelés, térorien-
táció, egyensúly, saját test érzékelésé-
nek problémái
- figyelemzavar – az összpontosítási 
készség gyengesége, irányultságának 
zavara
- emlékezeti problémák – a hallottak, 
látottak bevésése, tárolása, felidézése 
nehézségei
- a gondolkodás zavarai – rész-egész, 
alá-fölérendeltség, relációs, ok-okozati 
összefüggések, az elsajátított ismeret 
hasznosítása, ill. nem hasznosításának 
problémái új feladat- vagy élethelyzet-
ben 
2. A motorium zavarai:
- izomtónusos zavarok – izomfeszült-
ség, a mozgásigény zavarai
- nagymozgások zavarai – ügyetlen, bi-
zonytalan a tornán, botladozik
- finom mozgások zavarai – ujjak, kéz-
izomzat, szájizomzat, szem körüli iz-
mok renyhesége
- a  cselekvés tervezésének a  zava-
rai – fejletlen testséma, kialakulatlan 
lateralitás
- hiperaktivitás – állandó mozgás igé-
nye, nyugtalanság, előbb cselekszik, 
mint gondolkodik, türelmetlen, nem fi-
gyel másokra, nehéz lekötni a figyelmét.

II. Komplex tanulási zavarok
Olyan speciális tanulási nehézségek, 
amelyek elsősorban az olvasás, írás, 
számolás elsajátítása során jelentkez-
nek. A tanuló képtelen normál körül-
mények között, normál módszerekkel 
elsajátítani az ismereteket. Leggyako-
ribbak:
1. Diszlexia – a kései beszédelsajátítás, 
ill. a hibás beszéd gyakori következmé-
nye. Az olvasástanulás zavara. 
2. Diszgráfia – az írás, helyesírás za-
vara, mely társulhat a diszlexiához. 
Hasonló a megjelenési formájuk is: 
betűtévesztés, -csere, -kihagyás, -he-
lyettesítés, sorrendcsere, jelentésvál-
toztatás. Ezek a hibák az izommozgás 
elégtelenségéből adódnak, rendezetlen 
írásképhez és helyesírási hibákhoz ve-
zetnek. 
3. Diszkalkúlia – számolási zavar, a 
matematikai fogalmak, műveletek, 
technikák helyes elsajátítási és alkal-
mazási képtelensége.

III. A viselkedés, énkép és önértéke-
lés zavarai 
Az előbb felsoroltak hiánya esetén 
beilleszkedési és magatartási zavarok 
jelentkezhetnek, melyek nehezítik az 
egyén elfogadását a közösséggel. Ilyen-
kor a gyermek nem képes viselkedését 
a szociális körülményeknek megfele-
lően szabályozni, alacsony a  toleran-
ciaszintje, nem reális az önértékelése 
(túlértékelés, alulértékelés), érzelmileg 
labilis, szorong, és gyenge a tanulási 
érdeklődése, motivációja is. Ide tartoz-
nak:
1. Hiperkinetikus zavarok – a szabá-
lyok megszegése, gyakori konfrontáció
2. Magatartási zavarok – visszatérő, 
tartós diszszociális, agresszív, dacos vi-
selkedés. Súlyosabb a gyerekcsínynél: 
durva bánásmód a társakkal, állatok-
kal, tárgyakkal, erőfitogtatás, iskolake-
rülés, lopás, hazudozás kíséri
3. Kevert magatartási és emocionális 
zavarok – az agresszív, kihívó viselke-
dés kombinálódik depresszióval, szo-
rongással
4. Tikk-zavarok – önkéntelen, vissza-
térő mozgás vagy hangok formálása 
(nem ritmusos).

A  szakszolgálatok – a  pedagógiai-
pszichológiai tanácsadó és prevenciós 
központok, valamint a gyógypedagó-
giai tanácsadók – jelentősége abban 
áll, hogy segítse a   gyermek, a  tanu-
ló bárminemű elmaradásának, hiá-
nyosságának korai felderítését, hogy 
a  célirányos fejlesztés mielőbb elkez-
dődhessék. Az idegrendszer képlé-
kenysége idővel csökken, s  érdekünk, 
hogy a fejlesztés a  képességterület 
szenzitív periódusa alatt történjék, 
mivel a fejlesztés abban az időben a 
leghatékonyabb. Ekkor van a  legna-
gyobb esély a  zavar kiküszöbölésére, 
a  megfelelő kompenzációs készségek 
kialakítására, a helyettesítő módszerek 

beépülésére. Az életkor növekedésével 
egyre nehezebb a teljes siker elérése. 

A képességeknek megfelelő teljesít-
mény jó alapot teremt az optimális sze-
mélyiségfejlődéshez. Mérhetetlen fon- 
tossággal bír, ha a  tanulók teljesíteni 
képes, kompetens személynek látják 
magukat. A  siker együtt jár a  pozitív 
önjellemzéssel, míg a  kudarc negatív 
önértékelést hoz magával. A folya-
matos kudarc, stresszhelyzet, melyek 
a  tanulási zavarral küzdőket a  tanul-
mányaik során érik, másodlagos ma-
gatartási zavarok forrásai lehetnek.  

A pedagógus és a szülő egyaránt fe-
lelős azért, hogy a gyermekben helyes 
én-kép alakuljon ki. Minden ember 
értékes, egyedi és megismételhetet-
len, legyen az gyermek vagy felnőtt. 
A sok kudarcot megélt  gyermekeknél 
ezt a gondolatot újra és újra meg kell 
erősíteni. Fontos, hogy a  gyermek vi-
lágosan lássa az erősségeit, a felnőttnek 
pedig az a feladata, hogy láttassa azt 
meg vele, így a  továbbtanulásnál, pá-
lyaválasztásnál, akár a párválasztásnál 
is az erősségeire fog tudni építkezni. 
A  megerősítés leghatékonyabb módja 
a játékos foglalkozásvezetésben rejlik. 
Játék közben felmerülnek a  kérdések: 
Miben vagyok jó? Melyik foglalkozás 
illene hozzám? Mi érdekel igazán? 
A fejlesztő játéknak és egyéb tevékeny-
ségeknek időt, helyet, teret kell bizto-
sítani minden tanulási zavarral küzdő 
egyén napi foglalatosságában, az isko-
lában és otthon. Javasoltak az origa-
mi, tangram, kirakós játékok, mozaik, 
labirintusok, számösszekötős játékok, 
feladatok, memorik-pexeso, társasjá-
tékok, táblajátékok, kártya, szókitalá-
lók, találós kérdések, mese, vers, ének, 
rajz, agyagozás, bábozás, népi játékok, 
sport-, mozgásjátékok alkalmazásai.  
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 „Mindig halaszthatatlan ötletekkel 
áll elő, zavarja a tanítást…” (egy hiper-
aktív tanuló pedagógusa).       
 „Az iskolából mindig fáradtan érke-

zik haza, nagyon nehéz őt rávenni a 
leckék elkészítésére… (egy figyelem-
zavaros gyermek édesanyja)
 „Tantervmódosítás? De hogyan? Én 

nem tanítottam speciális iskolában. Eze-
ket a tanterveket nem ismerem… (egy 
értelmi fogyatékos tanuló pedagógusa)
 „Én már nem bírom! Tanulás helyett 

legszívesebben megkapálnám a kertet.” 
(egy elsős diszlexiás, diszgráfiás gyer-
mek)

Számtalan, a fentiekhez hasonló ta-
pasztalat, elkeseredett kijelentés hang-
zik el a konzultációk, vizsgálatok során 
a tanácsadókban. Az iskolák tantermei 
mára a „másság” elfogadásának és a 
befogadás színterévé váltak a gyer-
mekek, pedagógusok, szülők számára. 
Azokat a tanulókat nevezzük „más-
nak”, akik az oktatásban különböző 
okok miatt speciális, sajátos oktatási, 
nevelési igényűek (žiak so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami). 
A sajátos oktatási, nevelési szükség-
let a jelenlegi oktatási törvény szerint 
speciális igény az oktatás feltételeinek 
tartalmi, formai, tárgyi, módszerbe-
li módosítására, mely az adott tanuló 
hátrányos, akadályozott helyzetéből 
adódik. Sajátos nevelési igényű tanu-
lónak számít az a gyermek, aki komp-
lex szakvizsgálatok és a jelenlegi törvé-
nyek alapján: 
a) egészségileg akadályozott – testi, ér-
zékszervi, értelmi vagy beszédfogyaték-
kal élő, autista vagy egyéb pervazív jel-
legű fejlődési zavarral küzdő gyermek. 

saJátos	nevelÉsi	iGÉnyű	tanulóK	a	GyaKorlatban
forró	zsuzsanna

Több fogyatékosság esetén halmozottan 
fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai 
miatt a tanulási folyamatban tartósan 
akadályozott (tanulási, figyelem- és ak-
tivitászavar), magatartászavarral, hosz-
szantartó betegséggel, súlyos egészség-
ügyi problémával küzdő tanuló
b) szociálisan hátrányos helyzetű – 
szociális, családi, gazdasági, kulturális 
szempontból
c) tehetséges – kivételes képességekkel 
rendelkező tanuló.

Ezen tanulók oktatása speciális isko-
lákban szegregált formában, az általá-
nos iskolákban speciális osztályokban, 
ill. nagyrészt egyéni integrált formában 
folyik. A fogyatékkal élő, tanulásban 
akadályozott vagy tehetséges gyerme-
kek ügye napjaink kiemelt témái közé 
tartozik, mivel rohamosan növekszik 
a speciális szükségletű tanulók száma, 
és a humanisztikus, empatikus filozó-
fiák uralta oktatás új szemlélettel kö-
zelíti meg a „másság” fogalmát. Egyre 
inkább előtérbe kerül az integráló és 
inkluzív pedagógia értékrendje. Az in-
tegráció (együttnevelés) előnyei:
 megsokszorozza a szociális kölcsön-

hatásokat
 az együttműködés új formáinak elsa-

játítására ad lehetőséget
 új morális értékek kialakításának 

színtere lehet
 felértékelődhet az egészség mint érték
 a korai beilleszkedést szolgálja
 elősegíti a természetes elfogadást, ill. 

befogadást – az inklúziót.
Az inkluzív pedagógia minden tanu-

lót sokszoros és összetett identitással 
rendelkező, teljes emberként értelmez. 
Az inklúzió a sokféleség minden as-
pektusának felismerését, méltányolását 

és felértékelését jelenti, melynek értel-
mében minden tanuló egyenlően vehet 
részt és férhet hozzá a tananyaghoz. Az 
UNESCO szerint az inkluzív oktatás 
nem arról szól, hogy néhány sajátos 
nevelési igényű tanulót hogyan lehet 
integrálni a többségi oktatásba, hanem 
sokkal inkább szemléletmód-váltást je-
lent, és arra keresi a választ, hogyan le-
het átalakítani az oktatási rendszert és 
más tanulási környezeteket, hogy azok 
meg tudjanak felelni a tanulók sokfé-
leségének. A minőségi oktatás olyan 
oktatás, amely inkluzív, mivel minden 
tanuló teljes részvételét célozza meg. 
Az oktatásban történő hatékony be-
fogadás – inklúzió jellemzői a sajátos 
nevelési szükségletű tanulók és peda-
gógusaik szempontjából:
 a megfelelő pedagógiai diagnosztika 

által megvalósul a tanulást akadályozó 
tényezők feltárása, így megfelelő peda-
gógiai, oktatásszervezési és eszköztá-
mogatási válaszok születnek a tanuló 
számára
 az oktatási célok, feladatok és elvárá-

sok alkalmazkodnak a tanulók lehető-
ségeihez és szükségleteihez
 a tanítási órákon differenciált oktatás 

folyik
 a tanulók, pedagógusok sikeresek, és 

ezáltal jól érzik magukat az iskolában
 befogadás, kölcsönös segítőkészség, 

hatékony együttműködés uralja az osz-
tályt, iskolát – nincs kirekesztés, meg-
bélyegzés
 elérhető szakmai támogatás
 a szülők aktív bevonása – partneri vi-

szony szülő és pedagógus között.

Az általános iskolákban egyénileg integ-
rált gyermekek sajátos individuális ok-
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tatási program szerint haladnak, melyek 
tartalmazzák a megváltozott technikai, 
tárgyi, szervezési feltételeket, speciális, 
személyre szabott pedagógiai eljáráso-
kat, módszereket és megváltozott érté-
kelési módszereket, ezenkívül szükség 
szerint tartalmazzák a  módosított egyé-
ni tematikus terveket a szakemberek 
javaslata alapján. Az integrálást kedve-
zően segítő egyéni oktatási programok 
kellően rugalmasak, s valamennyi gyer-
mek számára, amennyire ez csak lehet-
séges, hozzáférhetőek. Ezen   személyre 
szabott programok elemei a következő 
speciális eljárások lehetnek:
 módszerbeli változtatás – pl. írásbe-

li felelet a szóbeli helyett, ill. fordítva, 
módosított értékelés, alternatív érté-
kelési módszerek, tollbamondások he-
lyett nyelvtani behelyettesítő, kiegészí-
tő feladatok
 szervezési változtatások – fokozott 

egyéni bánásmód, odafigyelés, irá-
nyítás, segítség, alternatív pedagógiai 
módszerek alkalmazása, feladatokra, 
dolgozatok írására szánt bővebb idő
 technikai változtatás – pl. Braille-írás, 

nagyobb, kiemelt betűk, technikai át-
alakítások, akadálymentesítés minden 
formája
 elhagyás – az egyes anyagrészek el-

hagyása vagy eltolása későbbi/korábbi 
időszakra
 egyszerűsítés – pl. írásbelik, tesztek, 

anyagrészek egyszerűsítése, típusfel-
adatok alkalmazása
 kompenzálás – segédanyagok, speci-

ális taneszközök, gyakorlati feladatok, 
egyéni feladatlapok alkalmazása. 

Az oktatási programokban megjele-
nő módosítások az érintett tantárgya-
kon belül különbözőképpen érvénye-
sülnek. Ezért tartom fontosnak, hogy 
a program létrehozásában és kivitele-
zésében az érintett tantárgyak oktatói 
egyaránt részt vállaljanak. Ugyan-
akkor az oktatási programok, tervek 
megtervezésekor ajánlatos a  felsőbb 
évfolyamokban szem előtt tartani az 
adott tanuló pályaválasztását befolyá-
soló tényezőket. A  sikeres integráció 
alapfeltétele a  pedagógus hozzáállása 
a  problémához. Megfelelő attitűdök-
kel, személyes példával, a probléma 
diszkrét megközelítésével, etikus visel-
kedéssel, szeretetteljes következetes-
séggel és hiteles példamutatással állhat 
a tanulók és szüleik előtt. Az eddigi ta-
pasztalatok alapján a mindennapi pe-
dagógiai gyakorlatban a pedagógusok 
szakmai érdeklődése és érzékenysége 
az adott probléma iránt elengedhetet-
len a sikeres együttnevelés érdekében. 

Ugyanezt a célt szolgálják az integrá-
cióban résztvevő módszerek. A peda-
gógusok többnyire nehéz helyzetben 
vannak, hiszen tanulmányaik során 
általában nem kapnak kellő informá-
ciót a fogyatékosságról és magáról az 
integrációról sem. 

Az együttnevelés az oktatás gyakor-
lati alappillére, a differenciált oktatá-
si-nevelési módszerek alkalmazása. A 
pedagógusnak a tanulási képességek 
számos vonatkozásában egymástól 
nagyon eltérő tanulók együtteseként 
kell tekintenie a csoportjára, amiben 
az egyik réteget a sajátos nevelési igé-
nyű tanulók alkotják. Az ő igényeiket, 
személyiségüket, erős és gyenge olda-
lukat is figyelembe véve kell a tanóra 
felépítését összeállítania. Az integ-
ráció hatékonyságának, a  gyermek 
lehetőségeihez mért legmegfelelőbb 
egyéni oktatási program kialakítá-
sának és alkalmazásának érdekében 
ajánlatos együttműködni a megfelelő 
szakemberekkel (pszichológus, gyógy-
pedagógus, logopédus, terapeuták, 
szakorvosok), ill. a családokkal. A 
szülő rendkívül nagy szerepet játszik 
a beilleszkedés sikerességében, hiszen 
ő a pedagógus napi „informátora“, ő 
is segít a kisebb-nagyobb problémák 
megoldásában az otthoni foglalkozá-
sok folyamán. Persze ez csak akkor 
történik zökkenőmentesen, ha a peda-
gógus pontosan tájékoztatja a szülőket 
a tanuló egyéni oktatási programjáról 
(sajnos ez gyakran elmarad). 

Jelenleg még mindig nagyon sok az 
integrációval kapcsolatos ellenérzés, 
félelem, bizonytalanság. A hatékony 
befogadásgátló tényezői lehetnek:
 a befogadó intézmény nem megfe-

lelő, hiányos felkészültsége (szakmai, 
tárgyi, technikai, szervezési)
 a pedagógusok hiányos felkészültsége 

– szakmai képzések hiánya 
 az integráció „szabályainak” nem 

megfelelő betartása
 a magas osztálylétszám, teljesítmény-

központúság mellett a sajátos nevelési 
igényű tanulók magas létszámának 
(esetenként akár 5-6 integrált tanu-
ló egy osztályban különböző problé-
mával) következtében nem jut idő a 
sajátos nevelési igényű tanulók diffe-
renciált oktatására, fejlesztésére, ill. a 
tehetséggondozásra
 nem állnak rendelkezésre az együtt-

nevelést, fejlesztést támogató, kompen-
zációs eszközök – hiányos módszerta-
ni, gyógypedagógiai tudás
 a megszokott tanulásszervezési for-

mák alkalmatlanok az együttnevelésre

 a folyamatos szakmai segítség és kon-
zultáció hiánya
 nem biztosított a sajátos nevelési igé-

nyű tanulók fejlesztését végző asszisz-
tensek részvétele az oktatásban  
 annak a ténynek a figyelmen kívül 

hagyása, hogy az általános, többségi in-
tézmény nem minden esetben tudja ki-
elégíteni valamennyi fogyatékos tanuló 
igényeit
 bizonyos esetekben a sérült gyermek 

ellátását kizárólag a szegregált, speciá-
lis intézmény tudja biztosítani
 a pedagógusok túlterheltsége
 esetenként a szülők nem kívánnak 

együttműködni a pedagógussal, isko-
lával, ill. nem megfelelő hozzáállást 
tanúsítanak a probléma megoldásában
 az ún. „adminisztrációs jellegű” in-

tegráció, amikor valójában gyakorlati 
szinten nem valósul meg az integráció, 
mindez csak „papírokon létezik”
 az integrált tanulók indokolatlan fel-

mentése bizonyos feladatok alól – kés-
leltetett, megrekedt fejlődést eredmé-
nyezve
 a leggyakoribb meghatározó tényező: 

az emberi közömbösség.

A sajátos nevelési igényű gyermekek 
nem szakszerű integrálása komoly kö-
vetkezményekkel jár az adott gyermek 
és egyben egészséges társai számá-
ra. Vajon a mai teljesítményorientált 
társadalmunk, oktatási rendszerünk 
minden szempontból felkészült a 
fogyatékkal élők, tanulásban akadá-
lyozottak, hátrányos helyzetűek, ki-
magasló képességűek integrációjára? 
Fontos, hogy ne csak az iskola legyen 
az integráció színtere, hanem maga 
a társadalom is. G W. Allport szerint 
ugyanis a társadalom befogadóképes-
sége elsősorban attól függ, hogy meny-
nyire alkalmas a „másság” elfogadásá-
ra. Az elfogadás feltételei Buscaglia L. 
szerint a következők: A sérült emberek 
is különbözőek, egyediek. A sérült em-
ber elsősorban ember, csak másodsor-
ban sérült – joguk van ugyanúgy átélni 
érzéseket, tapasztalatokat, joguk van 
az önkifejezésre. Megóvni őket annyit 
jelent, mint kizárni őket a világból. 
A sérülteknek nincs külön világuk, 
egyetlen világ létezik. Csak ők tudják 
megmondani, mire van szükségük, 
nekünk odafigyelőnek, jó megfigyelő-
nek kell lennünk, mi az érvényesülé-
sükhöz szükséges feltételek megterem-
tésében segíthetünk. Bármennyire is 
sérült valaki, joga van azzá lenni, ami 
belülről megadatott neki. 
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Bevezetés
„A tehetség lehetőség az egyénben, 
amely külső-belső tényezők interakci-
ójában jön létre. A tehetség viselkedés 
és attitűd, értékrendszer és önészlelés.” 
(Gyarmathy, 2012) A tevékenység va-
rázsával magyarázza a tehetség mű-
ködését, kiemelve a belső motiváció 
fontosságát. „A kimagaslóan tehetsé-
ges ember sohasem kötelességszerűen 
teljesít, tevékenységét nem a siker és 
az elismerés motiválja: az ilyen embert 
egyszer megfogja valami, és többé nem 
tud szabadulni tőle.”  

Balogh László (2007) a tehetség fo-
galmát átfogóan határozza meg: „Te-
hetségesnek tehát azok tekinthetők, 
akik kiváló adottságaik alapján magas 
szintű teljesítményre képesek az élet 
bármely tevékenységi területén.” Van 
olyan megközelítésmód is, amely az is-
kola–társak–család háromszögén belül 
a motiváció–kreativitás–kivételes ké-
pességek halmazai által alkotott közös 
részhalmazt tekinti a tehetség területé-
nek. A tehetség fogalmáról, fejlesztésé-
ről Renzulli (1994) álláspontját követ-
kezőképpen foglalta össze: „A tehetség 
olyan viselkedésformákból áll, amelyek 
az emberi vonások három alapcso-
portjának interakcióját tükrözik. Ez a 
három alapcsoport az átlagon felüli ál-
talános és/vagy specifikus képességek, 
magas fokú feladat iránti elkötelezettség 
és kreativitás. A tehetséges viselkedést 
felmutató emberek azok, akik ezekkel a 
jegyekkel rendelkeznek vagy ki tudják 
fejleszteni, és azokat az emberi teljesít-
mény bármilyen potenciálisan értékes 
területén hasznosítják. Azok az egyé-
nek, akik rendelkeznek ilyen interakci-
óval vagy képesek annak kialakítására 
a három terület között, az oktatási lehe-
tőségeknek és szolgáltatásoknak széles 
skáláját igénylik, és ez utóbbiak gyakran 
hiányoznak a normál iskolai program-
ból”. (Renzulli, 1994.)

Csíkszentmihályi Mihály szerint 
három tényező határozza meg a te-
hetséget: a részben örökölt személyes 
tulajdonságok, a személlyel szembe-
ni kulturális elvárások és az azoktól 
az emberektől, intézményektől kapott 

dilemmáK	a	teHetsÉGről	
–	a	teHetsÉGGondozás

fáynÉ	dr.	dombi	alice
Van egy téveszme, hogy a lángelmét nem lehet elnyom-
ni, az utat tör magának. Csodát tör utat! Nincs könnyebb 
dolog, mint egy lángelmét elnyomni, mert az nagyon ér-
zékeny. Azt úgy el lehet fújni és taposni, mintha ott sem 
lett volna.”

                       Szent-Györgyi Albert

társadalmi elismerés és támogatás, 
akik eldöntik, mi tekinthető értékes-
nek. (Csíkszentmihályi, 2010) Mönks 
megfogalmazása szerint: „A család ér-
téket ad, a tanár kapukat nyit, a társak 
mint katalizátorok hatnak.” (Mönks és 
Ypenberg, 2011) 

Az egyes tehetség-megfogalmazá-
sok modellek kialakulásához vezettek, 
amelyek igyekeznek választ adni azokra 
a dilemmákra, amelyek a tehetségértel-
mezés, tehetséggondozás során felme-
rülnek: kit nevezünk tehetségnek; min-
denkiben rejlik-e valamiféle tehetség; 
melyek a tehetség ismérvei különböző 
életkorokban; a sors-faktor mennyiben 
befolyásolja a tehetség kibontakozását. 

Mönks és Renzulli tehetségmodell-
jében (1. ábra) olyan komplexitást 
képvisel, amely a motiváció, a kivéte-
les képességek megléte és a kreativitás 
összhangjára épül.

Czeizel Endre 2x4+1faktoros modellt 
(2. ábra) alkotott, melyben a család – 
iskola – kortárs csoportok – társada-
lom négyszögében a speciális mentális 
adottság – általános értelmi adottságok 
– kreativitási adottságok – motivációs 
adottságok részhalmazának tekinthető 
a tehetség, a +1 faktor pedig a sors-fak-
tor. (Czeizel, 2000). Ez a modell fontos-
nak tartja annak felfedezését, hogyha 
már akár 2-3 éves korban megcsillan 
a tehetség, milyen tényezők segíthetik 
annak kibontakozását. A sors mint „fá-
tum” és a sors mint a „siker kovácsa” je-
lenik meg ebben az elgondolásban.

A család, az iskola, a kortársak, a tár-
sadalom aktuális jellemzői azok a meg-
határozó tényezők, melyek az egyén jel-
legzetes szociális, szocializációs hátterét 
alkotják, fejlődése társadalmi meghatá-
rozottságának feltételeit, körülményeit, 
lehetőségeit biztosítják. Az általános 
képességek közé pl. a jó memória, a fej-
lett nyelvi képességek, a magas szintű 
gondolkodási képességek tartoznak. A 
speciális képességek (pl. testi, vizuális, 
természettudományos, matematikai) a 
tehetség jellegét határozzák meg. A kre-
ativitás a problémaérzékenység, rugal-
masság, fluencia és eredetiség elemeiből 
épül fel. A motiváció a feladatok elvég-

zéséhez, a célok eléréséhez szükséges 
lendületet, kitartást biztosítja. 

A tehetségfejlesztés 
Mint kihívás
A tehetség kibontakozása a megfelelő 
feltételek megléte esetén hosszú fej-
lesztő munka eredményeként érhe-
tő el. Természetesen sok múlik azon, 
hogy időben kezdjük-e a fejlesztést. 
Fejleszteni ideális életkorban, optimá-
lis szinten kell a képességeket, a külön-
böző képességek fejleszthetőségének 
szenzitív időszakát fel kell ismernünk! 
Vajon melyek az óvodás korban már 
megjelenő jellemzők, melyek alapján 
egy-egy gyermekről nagy biztonsággal 
kijelenthetjük, hogy tehetség-gyanús? 
Eddigi ismereteink alapján mozgásos, 

2. ábra: Czeizel Endre tehetségmodellje 
(Czeizel, 2000)
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1. ábra: Mönks–Renzulli-féle komplex tehet-
ségmodell (Mönks és Knoers, 2004).
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zenei, matematikai, vizuális képességek 
kapcsán óvodások esetében is megál-
lapíthatjuk a tehetség-ígéreteket és se-
gíthetjük fejlesztésüket, de mivel nem 
minden területen mutatkozik meg ilyen 
korai időszakban a tehetség, a minden 
gyermekre irányuló, szélesen alapozó 
megfelelő értelmi–érzelmi–erkölcsi fej-
lődést kell biztosítanunk.  (Nagy J.-né, 
2010)

 A spontán megfigyelés során tapasz-
talatokat gyűjtünk minden gyermek 
esetében a személyiség aktuális állapo-
táról, viselkedésében megnyilvánuló 
erkölcsi fejlettségről, beszédkultúrájá-
ról, szocializációs szintjéről, érdeklő-
déséről, ismereteiről. Ezek az ismere-
tek kiegészülnek a szülőkkel folytatott 
beszélgetésekkel, melyekből a család 
működésére, nevelési elveire, lehetősé-
geire-gondjaira vonatkozó tudásunkat 
szerezzük meg. Ezek a globális isme-
retek azonban nem elegendőek a gyer-
mekekre vonatkozó fejlesztési tervek 
kialakításához. A célzott megfigyelések 
sorozatával tárhatjuk fel azokat a jel-
lemzőket, melyek alapján egy-egy gyer-
meket tehetség-gyanúsnak nevezetünk. 
Egy-egy teljesítmény elemzése sokat 
jelent, azonban a folyamatos megfigye-
lés és a tendenciák célzott, korrekt fel-
tárása nélkülözhetetlen a megalapozott 
döntések meghozatalához. (Dombi és 
Sztanáné, 2015)

A tehetség nem egyenlő a sikerrel. A 
valóságban a tehetségígéreteknek saj-
nos csak egy kis részéből lesz felismert, 
tehetséges. A tehetséggondozónak az 
is a feladata, hogy ezeket az arányokat 
javítsa. Az óvoda a megfelelő feltételek 
biztosításával a tehetség-kibontakozás 
alapfeltételeit teremti meg, az iskola pe-
dig megteremtheti az alkotó szabadság, 
a merészség légkörét.

A pedAgógus felAdAtAi
Van olyan nézet, amely szerint minden 
gyermek tehetséges valamiben, ezt a te-
hetségét fel kell fedeznünk. Komplex te-
hetségfejlesztő programok működteté-
sével egyszerre fejleszthetjük a gyermek 
személyiségét és képességeit, valamint 
erős és gyenge oldalát. Minden eset-
ben a gyermek pozitívumait, erősségeit 
emeljük ki. Az optimális egyéni tehet-
séggondozást az óvodában a játéktevé-
kenység biztosítja, az iskolában a fejlesz-
tést speciális egyéni és mikro-csoportos 
formában érdemes megvalósítani.

Néhány szempont a tehetséges gyer-
mekkel való bánásmódhoz:
 A tehetséges gyermek erős oldalá-

nak támogatása (emlékezet, fantá-

zia, logikus gondolkodás): A gyermek 
egy-egy területen rengeteg ismeret-
anyagot halmoz fel. Segítenünk kell, 
hogy ezeket el tudja mélyíteni. Nem 
célunk, hogy korán „kis tudóst” ne-
veljünk belőle, hanem, hogy a sokféle 
dolgot megismerve később érdeklődési 
irányait tudja alakítani. Vegyük körül 
őket minél több lehetőséggel, amelyek-
ből tanulhatnak, tárgyi feltételek bizto-
sítása fontos, logikai szellemi játékok, 
sakk.
 A gyermek tehetségével összefüggő 

gyenge területek kiegyenlítése: Prob-
lémák adódhatnak a pszichomotoros 
képességek, érzelmi-szociális érettség 
(egyenlőtlen fejlődés), esetleg motivá-
ciós területen is. Mindenképpen olyan 
hiányosságokat kell a „gyenge” oldalon 
értenünk, amelyek a tehetség fejlődését 
megnehezítik vagy éppenséggel meg-
akadályozzák. A gyermek esetleges 
gyenge oldalát mindenképpen diag-
nosztizálni kell, és szakember segítségé-
vel fejleszteni kell. 
 Minden terület fejlesztése: A gyerme-

kek fejlesztése során fontosnak tartjuk a 
különleges, esetleg fejlesztésre szoruló 
területek mellett az átlagos képességek, 
az egész személyiség támogatását. 
 Elfogadó, a személyiségfejlődést se-

gítő légkör kialakítása: A gyermeknek 
tisztában kell lennie saját értékeivel, de 
nem szabad, hogy túlbecsülje azt. Egy-
egy kiemelkedő gyermek integrálásá-
ban segíthet néhány más, intellektuális 
téren nem olyan kiváló társa. Ezek a 
gyerekek általában jó szociális érzékkel 
rendelkeznek. Ilyenkor mindannyian 
átélhetik, hogy nem csak az intellektu-
ális kiválóság az érték.

A pedagógus fontos feladata fel-
ismerni a kreatív gyermekeket, ösz-
tönözni, motiválni kreativitásukat. 
Kielégíteni megismerési, elfogadási, 
alkotási, biztonsági szükségleteiket. 
Segíteni abban, hogy a gyermek ön-
magára találjon, hogy megbirkózzon 
a feladatok sokszínűségével. Ennek 
rendkívül jó formái a tehetségműhe-
lyek, ahol kibontakozhat a gyermek 
érdeklődése, kielégítheti tudásvágyát, 
megmutathatja kitartását, feladat irán-
ti elkötelezettségét. Tehetségműhely 
működtetése esetén fontos a műhelyek 
átjárhatósága, az, hogy a gyermek jól 
érezze magát a tevékenységben. A mű-
hely eredményes működése az alábbi-
ak szerint valósítható meg:
 A gyermek személyiségének figyelem-

be vételével átlagon felüli adottságaik, 
kreativitásuk, motivációjuk felfedezése, 
személyiségük optimális fejlesztése, ön-

magukhoz mérten tehetségük kibonta-
koztatása.
 A gyermek együttműködésének, tár-

sas kapcsolatainak, kommunikációjá-
nak fejlesztése.
 Az iskolába készülő és már iskolás 

gyermekek számára olyan műhelytevé-
kenység biztosítása, melyben önmagá-
hoz mérten kibontakoztathatja tehetsé-
gét. Ezáltal esélyegyenlőség biztosítása 
ennek a korosztálynak.
 A tehetségdiagnosztika rendszerének 

kialakítása (tehetségazonosítás, bevá-
logatás, hatásvizsgálat), megvalósítása, 
évenkénti felülvizsgálata.
 Az egyéni képességekhez igazodó 

tevékenységtartalmak kimunkálása 
(műhelyek kialakítása), gazdag, színes 
tehetséggondozó programok készítése.
 A műhelymunkákhoz szükséges sze-

mélyi és tárgyi feltételek biztosítása.

összegezés
A tehetséges gyerek felfedezése nem 
egyszerű, hiszen a tehetség sokszor tár-
sulhat fegyelmezetlenséggel, tanulási 
nehézséggel, esetleg a koncentráló ké-
pesség hiányával. Minden pedagógus 
sajátos nevelési stílussal rendelkezik, 
amelynek függvényében kell megtalál-
nia a tehetséges gyerekkel való foglalko-
zás eredményes formáit. 

Mindenesetre érdemes szem előtt 
tartani Montessori Mária szavait: „Min-
den gyermekben megvan a cselekvési 
vágy és a világmindenség megismeré-
sének igénye, csak a kibontakoztatását 
kell segíteni.” 
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Nagy megtiszteltetésként fogadtam a 
lehetőséget, hogy XXV. Katedra Napok 
keretében megrendezett „Sajátos neve-
lési igény a mindennapok iskolájában” 
című konferencián részt vehettem, és 
gondolataimat megoszthattam a tisz-
telt hallgatósággal. Vezérgondolatként 
Szent-Györgyi Albert-et idézném: „A 
békéhez nem bombák kellenek, ha-
nem jóakarat és emberi együttérzés.” 

Dolgozatomban arról az új pedagó-
giai programról szeretnék beszámolni, 
ami a Szegedi Tudományegyetem Ju-
hász Gyula Pedagógusképző Kar Taní-
tó- és Óvóképző Intézet Óvóképző szak-
csoportján belül az óvodapedagógus és 
szociálpedagógus hallgatók képzésének 
keretén belül történik. A program célja 
a hallgatók szociális kompetenciáinak 
fejlesztése, a másság iránti érzékenyíté-
se, konfliktuskezelési technikáik bővíté-
se, valamint mindehhez megfelelő kom-
munikációs eszköztárral való felruházás 
elérése.

Mi a másság? „Minden ember egy 
megismételhetetlen csoda, és a hozzá-
vezető útnak is csodának kell lennie.” 
(Erich Fromm) A másság szót a szótá-
rakban nem találhatjuk meg. A másság 
fogalma csak a normativitás fogalmával 
együtt létezik (statisztikailag a norma 
az átlag, a statisztikai szórás pedig a 
másság). A másság jelentéstartalmá-
hoz hasonló, de nem azonos jelentésű 
a „különbség” szó. A „különbség” elté-
rést, megkülönböztetést fejez ki. Ennek 
a szónak is van azonban olyan jelenté-
se, amelyre akkor utalunk, amikor azt 
mondjuk, hogy „de micsoda különbség”. 
Ezzel az állításunkkal már nem a szoká-
sos, hanem valamilyen „más”, a szoká-

sostól eltérő különbséget, valamilyen 
minősített vagy „minőségi” különbséget 
akarunk kifejezni. (Illyés, 1999) 

A másság egy kimondottan szociál-
pszichológiai fogalom. A személyiség-
pszichológia, az individuálpszichológia 
azt mondja, hogy minden ember egy 
egyedi, megismételhetetlen csoda. A 
másság egy relatív fogalom: kikhez, 
mihez képest más valaki, és egy adott 
kultúrkörben, társadalomban mi számít 
másságnak, milyen megítélés alá tarto-
zik erkölcsileg. A másság lehet pozitív és 
negatív, tudatos és nem tudatos. Pozitív, 
mellyel mindenki akár közösséget is tud 
vállalni. Ilyen például a környezetünk-
ben élő művész, zenész, festő, aki a hite-
les alkotások létrejöttéhez elismertséget 
kap környezetétől, arra való jogot, hogy 
– pozitív – más legyen. És a negatív? Ő 
az, aki nem rendelkezik azzal a képes-
séggel, hogy viselkedése elfogadásához, 
magyarázatához valamilyen értelmező 
végterméket, alkotást produkáljon. En-
nek hiányában pedig viselkedése meg-
ítélés, elítélés tárgya lesz.

G. W. Allport részletesen leírja azokat 
a viselkedésformákat, amelyek előítéle-
tekre korlátozódó másságszemlélettől a 
stigmatizált személlyel szembeni egyre 
aktívabb fellépésekig vezetnek:
1. „Szóbeli előítéletesség: a legtöbb elő-
ítéletes ember hangoztatja előítéleteit. 
Hasonló barátok körében, alkalomad-
tán idegenek között is teljesen gátlásta-
lanul juttatják kifejezésre idegenkedé-
süket és ellenérzéseiket.
2. Elkerülés: erősebb előítélet esetén a sze-
mély kerülni igyekszik a kellemetlennek 
ítélt csoport tagjait, még akkor is, ha ez 
tetemes kényelmetlenséget okoz számára.

ÚJ	utaK	a	PedaGóGiában	
–	mássáGtolerancia	

soós	Katalin

3. Hátrányos megkülönböztetés: az elő-
ítéletes személy ilyenkor aktív jellegű 
ártalmas viselkedésre vállalkozik.
4. Testi erőszak: felfokozott érzelmi 
tényezők esetén az előítélet erőszakos 
vagy az erőszakkal egyenértékű cselek-
vésekhez vezethet.
5. Kiirtás: a lincselések, a pogromok, 
a tömeggyilkosságok és a náci népirtó 
pogromok jelzik az előítéletek erősza-
kos kifejeződésének végső fokozatát.” 

A másság elfogadását nem lehet elég 
korán elkezdeni.  Az élet első éveiben 
elsősorban a szülőkre, a családra há-
rul az a feladat, hogy a kisgyermekből 
elfogadó, másságot tisztelő személyisé-
get neveljenek. A tolerancia nemcsak a 
fogyatékkal élőkre terjed ki, hanem a 
más nemzetiségű, más bőrszínű vagy 
más vallású emberekre is. A másság 
elfogadása azt jelenti, hogy képesek va-
gyunk tanulni másoktól és tudunk ve-
lük együttműködni, képesek vagyunk 
áthidalni a köztünk lévő különbsége-
ket. 

A másság mellett nem szabad megfe-
ledkeznünk egy másik fogalomról – az 
egyediségről sem. Ahogy mindenki más, 
úgy mindenki egyedi is. Mindenki más-
sága a saját egyedisége. Ez lehet tudatos 
és nem tudatos dolog. Tudatos, amikor 
a különbözőségünket vagy akár egyedi-
ségünket szánt szándékkal meg akarjuk 
mutatni, ezzel is kifejezve különlegessé-
günket. Nem tudatos, amikor akár bio-
lógiai, akár társadalmi szinten „hozzuk 
magunkkal” másságunkat. Ilyen biológi-
ai másság lehet az egészség, illetve a be-
tegség léte, vagy annak megítélése. Tár-
sadalmi lehet pl. a nyelv, a család, vallás 
vagy akár az etnikai hovatartozás.
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Képzési programunk két területet 
foglal magába. Az egyik terület az ún. 
„egészségileg problémás gyermek” és 
az ezzel kapcsolatos pedagógiai felada-
tokkal foglalkozik. Ki kell hangsúlyozni, 
hogy programunkba elsősorban azok-
kal a gyermekekkel való foglalkozást 
vettük bele, akik nem tartoznak egyál-
talán – vagy „még” nem – az SNI (sajá-
tos nevelési igény) kategóriájába. Ilyen 
lehet a diabetes, a különféle anyagcse-
rezavarok, mint lisztérzékenység, laktóz 
intolerancia, asztma, ekcéma, vagy akár 
a még nem diagnosztizált autista vagy 
figyelemzavaros gyermek is.

A programunk másik területe a „szo-
ciális készségek kialakítását és fejlesz-
tését” tartalmazza. Az ok, amiért ezt a 
területet emeltük be, az a bevezetőben 
említett másságtolerancia. Ahhoz, hogy 
a gyermekek erre képesek legyenek, 
és ezzel együtt beteg társaikkal szem-
ben is elfogadóvá váljanak, a szociális 
kompetenciájukat kell erősíteni. Álta-
lánosan elfogadott nézet szerint a szo-
ciális kompetencia különböző szociális 
készségek együttes birtoklása. A szoci-
ális készségek száma sok ezerre tehe-
tő, amelyekből az egyes személyek sok 
százzal rendelkeznek. A szociális visel-
kedés eredményessége, hatékonysága 
nagymértékben függ a szociális kész-
ségek készletének gazdagságától. Minél 
gazdagabb ez a készlet, annál nagyobb 
az esély arra, hogy az aktuális helyzet 
megoldását hatékonyan segítő készség 
aktivizálódjon. Nézzük néhány példát. 
Tehát a szociális kompetenciák képessé 
teszik az embert arra, hogy egy adott 
szociális interakción belül elérje kívánt 
célját, szociálisan elfogadható legyen, 
cselekedete ne mások kárára történjék. 
Ismerjék és értelmezzék a verbális és 
nonverbális kommunikációt. Képesek 
legyenek másokról valós képet kialakí-
tani, vagyis a szociális percepciójukat 
erősíteni kell. Természetes, hogy szük-
ség van az empátiára, a segítő magatar-
tásra, a kooperációra és az altruizmusra 
egyaránt. Ezzel egy időben fejleszteni 
kell a konfliktusmegoldó készségüket 
is. Sue Spence (1983) megkülönbözte-
ti a mikroszociális és a makroszociális 
készségek körét. A mikroszociális kész-
ségek körébe a verbális és a nonverbális 
kommunikációt, a percepciót, míg a 
makroszociális készségek közé az empá-
tiát, a segítő magatartást, a kooperációt, 
az altruizmust és a konfliktusmegoldó 
képességet sorolja. „Minél különbözőb-
bek a gyermekek a csoportban-korban, 
fejlettségben, természetben…, annál 
több szociális tapasztalatot szerezhet-
nek, és ezek a tapasztalatok döntő mó-

don segítik személyiségük fejlődését.” 
(Maria Montessori)

Mi Motivált A progrAM 
kidolgozásárA?

A másságtolerancia hiánya és az egy-
re nagyobb méreteket öltő előítéletes-
ség, valamint az egyre jobban elterjedő 
stigmatizálás ösztönözte a program 
létrejöttét. A pedagógiában naponta 
tapasztaljuk, hogy növekszik a gyerme-
kek között a konfliktusok száma, ami-
nek egyenes következménye az agresz-
szió és az erőszak.
Az agresszió formái már az óvodában 
is megjelennek:
Közvetlen módon:
 Verbálisan – csúfolódás, megalázás
 Kiközösítéssel
 Fizikai szinten – lökdösődés, vereke-

dés
 Pszichológiai szinten – fenyegetés, 

kényszerítés, zsarolás

Közvetett módon:
 Pletykával
 Szociális agresszióval 

Miért kell koMolyAn venni, és 
Mit lehet tenni? 

Már gyermekkorban egyre gyako-
ribb a depresszió és az öngyilkosság. 
A HBSC (Health Behaviour in School-
aged Children: A WHO-collaborative 
Cross-National Study National Report 
2014) jelentése szerint már a 14 éves 
korosztálynál megjelenik a szerhasz-
nálat. Fokozatosan nő az iskolai bűn-
cselekmények száma, ezzel egy időben 
felütötte a fejét a mobbing vagyis a 
pszichoterror is. 

Programunkban a kapcsolatok lét-
rehozásában és megerősítésében, az 
érzékenyítésben, a konfliktusok meg-
előzésében (prevenció) látjuk a legna-
gyobb lehetőséget. Azt gondolom, hogy 
nagyon fontos a konfliktusok és feszült-
ségek kezelése, de ennél még sokkal 
fontosabb az, hogy ezek ne alakuljanak 
ki. Véleményem szerint a prevencióra 
kellene sokkal nagyobb energiát fektet-
ni. Már óvodás korban el lehet kezdeni 
a gyermekek érzékenyítését. Erre kiváló 
lehetőség nyílik az úgynevezett beszélő 
körök felhasználása során. 

Kétféle kört, illetve a kettőnek az 
együttesét különböztetjük meg: 
1. „Proaktív” kör, ami – ahogy a nevé-
ből is kitűnik – valamit meg szeretne 
előzni. Ebben a körtípusban szabályt 
tudunk alkotni pl. el akarjuk vinni a 
gyermekeket az állatkertbe, vagy csak 
simán kirándulni szeretnénk, és a kör-
ben meghozzuk a szabályokat a helyes 

viselkedésre vonatkozóan. Érzékenyíteni 
is tudunk, pl. ha valamilyen „mássággal” 
rendelkező kisgyermek kerül be az óvo-
dai csoportba vagy az iskolai osztályba, 
ezzel a kommunikációs formával meg-
ismertethetjük előre a gyermekeket a 
jövendőbeli társukkal, a problémájával, 
a vele szembeni helyes viselkedéssel. Ki-
dolgozhatunk olyan programokat közö-
sen, amivel megkönnyíthetjük az új társ 
beilleszkedését a közösségbe.
2. „Reaktív” kör: Ahogy arra az elneve-
zés is utal, ez már valamire reagáló kör-
forma. Már kialakult valamilyen konf-
liktus vagy helyzet, amire reagálni kell, 
meg kell oldani. Az előbbi példák közül 
kiemelve egyet, ilyen lehet az, amikor an-
nak ellenére, hogy együttesen megalkot-
tuk a kirándulás szabályait, ezeket a sza-
bályokat valaki vagy valakik megszegték. 
A probléma oldása során nagyon fontos 
a körforma használata, hiszen mindenki 
érintett egy ilyen helyzetben. A közösség 
minden tagjára kihatással van a szabály-
szegés, ezért ne csak a szabályszegővel, 
négyszemközt oldja a pedagógus a prob-
lémát. A közösség tagjaiban bizonytalan-
ságérzet vagy akár félelemérzet is kiala-
kulhat egy-egy szabályszegő viselkedés 
végignézése láttán, ami a biztonságér-
zetük elveszítését eredményezheti, ezért 
fontos, hogy az összes érintettel (szemta-
núval, szabályszegővel vagy akár elszen-
vedővel) közösen keressük a megoldást.
3. „Vegyes” körforma: Ezt olyankor kell 
alkalmazni, amikor egy proaktív körben 
olyan helyzet alakul ki, amit reaktívan 
azonnal meg kell oldani. Ilyenkor a pro-
aktív kör reaktívba fordul át. 

Dolgozatomban a programnak csak 
villanásszerű ismertetésére volt lehető-
ségem. Hosszú távú terveim között az is 
szerepel, hogy az óvópedagógus és szo-
ciálpedagógus hallgatók után a tanító 
szakos hallgatók számára is elérhetővé 
tegyem a programot, valamint pedagó-
gus-továbbképzéseket is tervezünk indí-
tani ebben a témában.

Végezetül azt gondolom, hogy „annyi-
ra vagyunk erősek, mint a leggyengébb 
láncszem.” Ennek a leggyengébb lánc-
szemnek a megerősítésén kell dolgoz-
nunk nap mint nap.
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„Szeretném megosztani mindenkivel 
az oktatás jövőjével kapcsolatos álmo-
mat. Álmom szerint olyan világban fo-
gunk élni, amelyben a tekintélynek való 
engedelmesség már nem játszik fontos 
szerepet. (...) Az álmom, amely talán 
minden ember szívből jövő vágya és 
álma: egy olyan világ, amelyet életjob-
bító, erőszakmentes szervezetek segíte-
nek és tartanak fenn. Azért szeretném, 
hogy a gyerekek egy újfajta nevelésben 
részesüljenek, hogy létrehozhassanak 
olyan szervezeteket, amelyek emberi 
érdekeket szolgálnak, s ezáltal minden-
ki számára szebbé válik az élet. A ne-
velési folyamatot, amellyel ez – megíté-
lésem szerint – elérhető, életgazdagító, 
erőszakmentes nevelésnek neveztem 
el, szemben a hatalmi neveléssel.” (Dr. 
Marshall B. Rosenberg: Így is lehet ne-
velni és tanítani)

El tudjuk-e képzelni, hogy mi, felnőt-
tek, megtanulunk, majd megtanítunk 
a gyerekekkel kicsi kortól egy nyitott, 
bizalmi kommunikációt és ítélete-
ink („hisztis, agresszív, türelmetlen… 
vagy/vagyok”, „ezt így „kell” csinálni”) 
helyett inkább azt fogalmazzuk meg 
gondolatban és hangosan, amit szeret-
nénk? „Megpróbálom megérteni a sí-
rásod és tombolásod, hogy legközelebb 
másképp tudd kifejezni, amit szeretnél”, 
„Talán dühös vagy és elkeseredett, ami-
ért nem sikerült „ezt” a dolgot megcsi-
nálnod?”, „Ha megnyugodtál, szívesen 
elmondanám, hogy vagyok ezzel a 
helyzettel... Meghallgatnál?”

„Jó-jó..., de ebben a rohanásban ki-
nek van ideje és energiája mindenre így 
figyelni?”

... azt gondolom, itt a „kulcs”! Meg 
merjük-e hallani belül, magunkban, 
hogy hova „rohanunk”? Hogy vajon ez-
zel a rohanással tényleg azt érjük-e el, 
amit szeretnénk? És bár a feszültségünk 
senkinek sem kedvez, de hálásak va-
gyunk-e „neki”, hogy figyelmeztetett egy 
„befelé figyelésre”? Hogy keressünk más 
stratégiát, hogy „egybenmaradhassunk”? 
Szeretnénk-e meghallani a belső „törté-
néseinket”, és megtanulni erőszakmen-

ÚJ	rendszer	–	ÚJ	KereteK	
–	bizalmon	alaPuló	
KaPcsolatoK	(nemcsaK)	
az	isKoláKban

luKovics	Éva

tesnek, empatikusnak lenni – elsősorban 
magunkkal szemben? 

Míg a hatalmi rendszerben a kere-
teket a büntetéstől való félelem vagy a 
megítélés (jó-rossz) adta – ahogy arról 
a korábbi cikkünkben olvashattak –, 
melynek egyenes következménye a FE-
SZÜLTSÉG és „háború”, addig ebben 
a kölcsönös bizalomra épülő kapcso-
lódásban az a tanulható és fejleszthető 
képességünk, mellyel egyszerre tudunk 
figyelni „befele – önmagunkra”  – azaz 
ÉRÉZÉSEINKRE és  SZÜKSÉGLETE-
INKRE – és „kifele” – azaz a másik fél 
érzéseire és szükségleteire is. Miután 
megtanulunk BÍZNI ebben a folyamat-
ban, szükségtelenné válik a megfélem-
lítés vagy büntetés eszköze, mert ezeket 
ki tudjuk fejezni KÉRÉSSEL. Az eddig 
„támadásra és védekezésre” használt 
energiánk felszabadul, (ön)BIZALOM-
MÁ és kreatív energiává tud változni. 
Ezáltal olyan megoldási stratégiákhoz 
jutunk konfliktushelyzetekben vagy 
annak elkerülése érdekében, amiről 
korábban el sem tudtuk volna képzelni, 
hogy lehetséges.

Az Erőszakmentes Kommunikáció 4 
lépése (1. mi az, amit észlelünk? – meg-
figyelés, 2. éppen mit érzünk – érzés, 3. 
mire lenne szükségünk? – szükséglet, 
4. mi lehetne az a következő lépés, ami 
mindannyiunkat gazdagítana? – ké-
rés) ezt a folyamatot támogatja. Fontos 
hangsúlyoznunk, hogy nem a 4 lépés 
betartása a lényeg, sokkal inkább az a 
szándék, hogy egyszerre figyeljünk a 
saját és mások szükségleteire és csak 
a stratégiáinkat – kérésekkel, nyitott 
beszélgetésekkel – szükséges egyeztet-
nünk. „Minden kritika mögött egy ki-
elégületlen szükséglet van.” – mondja 
Marshall Rosenberg.

„Kolléga, kérlek, végezd a munkád 
rendesen!” – helyett: „Sándor, hétfőn 
láttam, hogy csengetés előtt pár perc-
cel érkeztél, tegnap pedig óra alatt kint 
voltál a folyosón (megfigyelés), kicsit 
aggódom (érzés), szükségem lenne a 
tisztánlátásra (szükséglet), elmonda-
nád, mi történt (kérés)?”

„Katika, ha nem szeded össze ma-
gad, megbuksz!” – helyett: „Katika, el 
vagyok keseredve, amikor az eredmé-
nyeid látom (érzés-megfigyelés)... Sze-
retném, ha holnap délután leülnénk 
és átbeszélnénk, mit tudsz te tenni, és 
milyen segítségre lehet szükséged, hogy 
felzárkózz (szükséglet). Nyitott vagy rá, 
hogy erről beszéljünk? (kérés)”

„Ezt muszáj megcsinálni! Hétfőre le 
kell adni!” – helyett: „Sajnos ezt a kö-
vetelményt nem tudom megváltoztat-
ni. Igazából én sem értek vele egyet, 
ugyanakkor tőlem is kérik. Megtenné-
tek, hogy annak ellenére, hogy nem ér-
tünk egyet vele, megcsináljátok? 

„Elegem van, hogy senki nem kérde-
zi, hogy én mit szeretnék! ... és harag-
szom magamra, hogy mindig csend-
ben maradok!” – helyett: „El vagyok 
keseredve!  Jól esne, ha kikérnék a vé-
leményem, vagy még inkább, ha meg 
tudnék szólalni és elmondani, hogy én 
mit szeretnék, mert szeretném érezni, 
hogy értelmesen hozzá tudok járulni a 
történésekhez. Legközelebb (vacsorá-
nál, értekezleten) kérek 2 percet, hogy 
elmondhassam, nekem mi lenne a fon-
tos!” 

Amikor érzésekkel és szükségletekkel 
fejezzük ki magunkat (és így gondol-
kodunk), már nem áldozatai, hanem 
aktív – erőszakmentes – befolyásolói 
vagyunk a történéseknek. Egyre inkább 
olyan dolgokat teszünk, amelyek szá-
munkra értelmesek, és miután ugyan-
így fontos számunkra mások jólléte is, 
folyamatosan nyitottak vagyunk az ő 
szükségleteikre is, hogy egyeztetni tud-
juk a megoldási stratégiákat. Következ-
ményeként megszülethet a BIZALOM, 
és ezzel együtt a valódi támogatás. Így 
egyre inkább EGY-ségben leszünk a 
KÉT-ség helyett. Vajon nem ez jelenti-e 
számunkra is a felelősségteljes életet, és 
vajon nem ezt szeretnénk átadni gyer-
mekeinknek is? 

Hogy egyre közelebb kerülhessünk 
Marshall Rosenberg – és talán a mi ál-
munk megvalósulásához is...
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A tanárok egy jelentős része szkepti-
kus azzal szemben, hogy az órákon 
milyen mértékben merülhetnek fel 
politikai kérdések. A történelemre 
való tekintettel, amikor az államha-
talom minden eszközzel igyekezett a 
tanóra menetét és tartalmát befolyá-
solni, ez az óvatosság teljes mértékben 
érthető és megalapozott. A tanárnak 
valóban nem ajánlatos egyfajta ’világ-
nézeti tanácsadóvá’ válni, még kevésbé 
a mindenkori kormány vagy ellenzék 
mellett propagandát folytatni. A tanár 
feladata viszont egy olyan felnövekvő 
fiatal polgárság képzése, amely képes 
arra, hogy a demokratikus ’játéksza-
bályokkal’ élve aktív tagja legyen a 
társadalomnak. Természetesen nem 
mindegyik tanár hajlandó ezt a fel-
adatot egyenlő bátorsággal végrehaj-
tani. Néhányan a semlegességet addig 
fokozzák, hogy a demokrácia melletti 
elkötelezettségük színtelenné válik.  
Immár 25 éve demokratikus beren-
dezkedésű országban élünk, ami nem 
garancia arra, hogy az emberek ma-
guktól hirtelen demokraták lesznek. 
Egy nyíltan demokrata tanár azért 
fontos, mert épp ő az, aki nem pro-
pagál egy ideológiát sem, mert kiáll 
azért, hogy mindenkinek joga van a 
kormánytól eltérő véleményhez a de-
mokratikus berendezkedésen belül, és 
amíg mások emberi méltóságát nem 
sérti meg a véleményével.  

Az oktatás szintjére a politika taní-
tása még nem érkezett meg. A tanárok 
nem kaptak elegendő lehetőséget a 
gyerekek politikai képzésére, és amúgy 
is kevés eszköz áll ehhez rendelkezés-
re. Néhány egyszerű módszertani lé-
péssel azonban az óra keretén belül 
hozzájárulhatunk a diákok politikai 
oktatásához. Először is, a diákoknak 
szüksége van egy biztonságos közegre, 
ahol elmondhatják a véleményüket, 
legyen szó akár az olyan mindennapi 
dolgokról, mint az osztályközösség 
működése. Az osztálytermet sok szo-
ciológus embrionikus társadalomnak 
nevezi, mely az igazi társadalom tükre, 

van	már	demoKráciánK,	
de	HoGyan	leszneK	a	demoKratáK?	

Hromada	attila

ahol a gyerekek már korán elkezdhetik 
a demokratikus készségek gyakorlását, 
például a vita, kompromisszumok és 
megoldások keresését. Ez az első al-
kalom, amikor a gyerekek egy nagy 
egész részeként felelősséget vállalnak 
egy közös célért, de ugyanúgy a saját 
tanulmányaikért is. Az iskola szabályai 
és hierarchiája közvetetten is a kint 
lévő össztársadalmat mintázza. 

A vitakultúra megteremtése fontos 
előfeltétele a demokratikus társada-
lomnak, mely fontos, ha már az osz-
tályteremben elkezdődik. A jól ismert 
iskolai hierarchia mellett a különböző 
kérdések megvitatásánál a tanárnak 
törekednie kell arra, hogy a vitáknál 
egyenrangúan lépjen fel a gyerekek-
kel. Így a gyerekek megértik, hogy a 
szabályok mindenkire egyaránt vonat-
koznak. Ezért egy vita során a gyere-
kek mondanivalóját ne kommentáljuk 
vagy osztályozzuk. Ilyen alkalmakkor 
a tanár beszéljen keveset. Természe-
tesen a saját véleményét elmondhatja, 
de tanácsadás vagy lekicsinylés nélkül, 
mert az könnyen elbátortalanítja a 
gyerekeket. 

Érdemes az elhangzott véleménye-
ket egyenrangúként egymás mellé 
felsorakoztatni. Hasonlóan, ahogy 
nincs rossz kérdés, nincs rossz érvek-
kel alátámasztott válasz sem, viszont a 
diáknak mindent meg kell indokolnia. 
Fontos a bátorítás, különösen azoknál, 
akik kevésbé vesznek részt a vitán, de 
az aktívakat se bátortalanítsuk el. A 
kör alakú, vitaorientált ülésrend szin-
tén kedvez az egyenlő részvételnek. A 
csoport egy kis labdát is használhat, 
mely kézről-kézre jár. Akinél éppen a 
labda van, azé a szó. Ezzel elkerülhető 
az, hogy a beszélő szavába vágjanak, 
mert mindenki számára világosan 
látható, kinél van a szó. A jobb szerve-
zettség érdekében a beszédidőt a tanár 
korlátozhatja egy előre megadott idő-
tartamra. Fontos, hogy a diákok meg-
indokolják, miért támogatnak vagy 
elleneznek valamit. Az ilyen vitáknál 
a tanár megfordíthatja a szerepeket. 

A nézőpontváltás érdekes gyakorlat, 
amely empátiára tanítja a gyerekeket. 
Ha nagyobb csoportról van szó, ér-
demes a témát először kettes, négyes, 
majd nyolcas csoportokban megbe-
szélni, mely azzal ér véget, hogy min-
denkinek lehetősége volt szóhoz jutni 
rövid időn belül.

Egy fejlett vitakultúra az osztályon 
belül nem elég, a téma helyes ismerete 
is fontos az érveléshez. A diákok elő-
szeretettel fordulnak az internet adta 
tudástárhoz, online médiumokhoz, de 
nehezen tudják megkülönböztetni a 
szavahihető forrásokat a manipuláci-
óktól. Az új médiáknak óriási előnyei 
vannak, mert általa azok is platformot 
kapnak, akiknek a hagyományos saj-
tón keresztül nem lenne esélye a nyil-
vánosságot elérni. Az internet viszont 
sokkal egyszerűbben befolyásolható, 
átírható, mint a hagyományos, nyom-
tatott média, ahol az internettel ellen-
tétben többnyire képzett újságírók, 
szakemberek írnak. Mióta az internet 
megjelent, azóta folyamatosan szorít-
ja ki a nyomtatott sajtót. Az adatok 
riasztóak: az internet megjelenése 
óta egyre nagyobb azon alacsonyabb 
iskolázottságúak és jövedelműek szá-
ma, akik egyáltalán nem olvasnak 
újságot. Ahhoz, hogy a nyomtatott 
újságok több olvasót megtartsanak, 
kénytelenek voltak népszerűbb, bulvár 
témákat kiválasztani, mellyel a színvo-
nal romlásnak indult.

 Az oktatás arra törekszik, hogy ja-
vítsa a diákok ítélőképességét, és ehhez 
a médiaismeretek is hozzátartoznak. 
Ezért fel kell hívni a diákok figyel-
mét az online médiumok veszélyeire, 
melyek például a legjelentősebb ter-
jesztői a szélsőjobboldali eszméknek. 
Nem véletlen, hogy az extrémizmus 
épp a legfiatalabb választókorú gene-
ráció körében a legerősebb, hiszen ez 
az a korosztály, amely a legtöbb időt 
tölti online. Sok olyan unatkozó vagy 
frusztrált tinédzser van, akiknek egye-
düli információforrása az interneten 
fellelhető rasszista weboldalak. Az 

a	PolitiKai	nevelÉs	feladata	És	cÉlJai
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ilyen oldalakon lévő fórumokon más 
információforrás nem éri őket, és a 
fórumokon a szélsőségesek egymás 
világnézetét erősítik meg mindenfaj-
ta külső kritika nélkül. Ezen fórumok 
nélkül nem lenne platform a szélső-
jobboldal terjedésére. Az ilyen web-
oldalak rengeteg hamis információt 
tartalmaznak, amelyek a szubkultúra 
által viszont visszakérdezés nélkül el-
fogadottak. Ezekben az időkben, ami-
kor a populizmus, idegengyűlölet és 
uszítás egyre gyakoribb, mindenkinek 
a kötelessége tartást mutatni és a kire-
kesztés ellen a szavát felemelni, legfő-
képp az iskolában, de bárhol máshol 
is.

A médiumok feladata a vélemény-
formálás, a politikai döntések át-
láthatóvá tétele és az államhatalom 
kontrollja. Az emberek továbbítják a 
véleményüket a politikához a média 
által, aminek egyfajta visszajelzésként 
kéne működnie a politika felé. A 21. 
század sajtószabadsága már nemcsak 
a médiumokra vonatkozik, de ránk is, 
mert bárkiből online újságíró válhat. 
A diákok ezért legyenek bátorítva az 
aktivizmusra a médián belül, úgymint 
a részvételre az iskolai újságban, rádió-
ban, blogokon, valamint a podcastok, 
online újságok munkájában való rész-
vételre. A diákok megtanulják kiszűr-
ni a hamis információkat, ha a hazai és 
külföldi elterjedt médiumokat megis-
mertetjük velük, valamint a sértegető 
hangnemben íródott cikkeket nem ve-
szik figyelembe, hiszen azok egyetlen 
célja a gyűlöletkeltés. 

A legnagyobb elvárás a  médiával 
szemben, hogy az emberek érdeke-
it képviselje, hogy az emberek 
hangja legyen. Ha az ok-
nyomozó újságírás el-
tűnik, és a helyi újságok 
is csak átveszik a nagyob-
baktól a híreket, akkor tény, 
hogy a média nem működik 
rendeltetésének megfelelően. 
Ezért nem szabad az online 
médiákat teljesen elítélni, 
hiszen azok a sok csalódott 
Holden Caulfield számára 
lehetőséget adnak, hogy a 
véleményüket meghallgas-
sák. Az új média népszerű 
tehát, mert az emberek itt 
megtalálták a hangjukat, és itt 
beszámolhatnak a környezetük-
ben lévő problémákról. 

Van még egy készség, amelyet 
a vitakultúra és médiaisme-
retekhez képest jóval nehe-

zebb átadni a polgári nevelésen belül, 
ez pedig a polgári bátorság. A polgári 
bátorság vagy civilkurázsi közbelépést, 
kiállást jelent olyan esetekben, amikor 
igazságtalansággal találkozunk, külö-
nösen valamilyen kisebbséggel szem-
ben. A civilkurázsi nem saját érdekben 
történik, épp ellenkezőleg, sok esetben 
hátránnyal járhat a közbeavatkozónak, 
aki bátor a saját meggyőződéséért ki-
állni, még akkor is, ha annak követ-
kezményei vannak. A polgári bátorság 
létfontosságú eleme a demokráciának 
és az együttélésnek is. A végrehajtásá-
hoz legfőképp magabiztosság és em-
pátia szükséges. A civilkurázsi azon 
kevés értékek közé tartozik, mely nem 
az iskolán keresztül, hanem az iskola 
ellenére fejlődik. Az iskolában a kriti-
ka inkább nemkívánatosnak számít – 
ez sajnos szinte minden országban így 
van. A diákoknak fontos a csoporthoz 
való tartozás, és nem utolsósorban a 
jegyeik miatt is aggódniuk kell, mely 
szintén konformista viselkedésre ösz-
tönzi őket. A tanárnak az elismerés 
kultúráját kell erősítenie az osztályter-
mekben is, mely a polgári bátorságot 
támogatja, nem pedig lenézi, megmo-
solyogja. A civilkurázsi minden eset-
ben erőszakmentes és humán elveket 
képvisel. 

Nemcsak a nagyvilágban zajlanak 
változások, de a szűkebb környeze-

tünkben is. A családi, falusi közössé-
gek egykor szoros struktúrája lazábbá 
vált. Ennek az oka az, hogy a minden-
napi aktivitás egyre kevésbé összpon-
tosul a család és a falu köré. Az otthoni 
környezet, ami bár meghitt és jó oda 
visszatérni egy hosszú nap után, még-
sem elegendő ahhoz, hogy megoldást 
kínáljon minden problémánkra. Ezért 
már az iskolában el kell sajátítani az 
együttműködést és a szolidaritásra 
való készséget a különböző hátterű 
polgártársainkkal, gyakorolni kell a 
valós adatokkal való érvelést, majd 
meg kell tanulni döntést hozni. Téves 
az a nézet, hogy a nyugati demok-
rácia egy individualista, hovatovább 
önző rendszer – épp ellenkezőleg. Az 
egyénnek a demokráciában a saját 
érdekei mellett az egész társadalom 
jólétét figyelembe kell vennie, és ezek 
alapján kell döntést hoznia, mert az 
egyén boldogságára az egész társada-
lom hatással van.  

források:
 Erler, Fritz. Staatsbürgerliche Erziehung der 
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mit – Demokratie in der Grundschule, Band 
2. Unterrichtsreihe für die Grundschule, 
Universum Verlag 
 Gugel, Günther. Themenblätter 

im Unterricht/Nr.118. Zivilcourage. 
Bundeszentrale für politische Bildung, 2015
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Tudtam, sőt tudtuk, hogy szereti a köl-
tészetet, de arra csak a közelmúltban 
figyeltünk fel, hogy ő maga is szívesen 
ír verseket, hiszen az internet közös-
ségi oldalán mindannyiunk örömére 
közzé is tette néhány alkotását. Ezek-
ből a versekből azonban nem az érző-
dött, hogy egy újabb igyekvő, kezdő 
költőcske rendezgeti megmosolyogta-
tóan kedves igyekezettel verssorokká, 
verssé a gondolatait… A lírai alkotá-
sokat, a szabad verset szerető és értő 
olvasó éppen azért figyelt fel Mázsár 
László alkotásaira, mert a versei érté-
kes, kiművelt alkotások, amelyek lekö-
tik a figyelmünket, gyönyörködtetnek 
és elgondolkodtatnak, valóban nagy-
szerűek. Nagyon megérdemlik, hogy 
kötetbe rendezve is eljussanak az ol-
vasóhoz. És 2016 tavaszán ez a kisebb 
csoda is megtörtént, ugyanis Mázsár 
László saját kiadásban megjelentet-
te első verseskötetét, melynek már 
a címe is figyelemfelkeltő: Érintések 
lélekmindenségben. Talán több évti-
zedes barátságunknak köszönhetően 
engem kért fel a kötet bemutatására. 
Megtiszteltetés volt számomra, hogy 

mázsár	lászló:	
ÉrintÉseK	lÉleKmindensÉGben				

fibi	sándor

László barátunk verseit én mutatha-
tom be a költészet előtt szívüket meg-
nyitó, a verset szerető ismerősöknek, 
barátoknak. Az első nyilvános talál-
kozásra László versei és a vers olvasói 
között Komáromban került sor 2016. 
június 27-én, vagyis éppen László nap-
ján, és ezen a szép napon költőt avat-
tunk, Mázsár László, felvidéki magyar 
költőt. Ismerjük hát meg Lászlót, az 
embert és a költőt.

Milyen furcsa is ez a mi világunk… 
László barátunk, aki 1950 pünkösdjén 
született a mátyusföldi Feketenyéken, 
2016 pünkösdjén töltötte be immár a 
66. életévét. És ma – ebben a viszony-
lag érett életkorban velünk ünnepli 
első önálló verseskötetének megjele-
nését, pedig az irodalommal, a saját 
műveinek publikálásából eredő szinte 
gyermekies örömmel aránylag nagyon 
korán megismerkedett. 1962-ben még 
csak hetedikes kisiskolás volt, amikor 
már megjelent első írása az akkor va-
lóban fontosnak számító Pionírok 
Lapjában. Idézzük csak fel ezt a szép 
eseményt. Egy alkalommal, iskolából 
hazafelé menet, arra lettek figyelme-

sek, hogy az egyik ház előtt egy idős 
néni szinte sírva tördeli a kezét, hiszen 
a szénszállítók a háza elé öntötték le a 
megrendelt szenet, és a néni el sem tud-
ta képzelni, hogyan fogja ő azt egyedül 
behordani a fáskamrába. Ösztönösen 
a néni segítségére sietett az öt vidám 
kislegény, fél óra alatt végeztek a szén 
behordásával, és csak csodálkoztak 
azon, hogy a néni végtelen szeretettel 
hálálkodik, sőt pénzt kínál nekik a se-
gítségért, amit ők természetesen nem 
fogadtak el. Saját bevallása szerint ma 
is úgy emlékezik erre az esetre, hogy 
ez a történet megfogta gyermeki lelkét, 
és tanárainak nem is említve az esetet, 
megírta és írását elküldte a szerkesztő-
ségbe. Meglepetésére az írás meg is je-
lent a lapban, ami a hidaskürti iskolá-
ban, ahol már akkor is együtt tanultak 
a hidaskürti, feketenyéki és a vízkeleti 
gyermekek, nagy esemény volt. Lász-
ló barátunk csak nemrég tudta meg, 
hogy e lapból kivágott gyermeki írást 
az iskola krónikája ma is őrzi. 1966-tól 
a Galántai Magyar Tannyelvű Gimná-
zium diákjaként már az Új Szó rend-
szeres levelező tudósítójaként írásaival 
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gyakran segédkezett az embereket ért 
sérelmek orvoslásában. Hamar rádöb-
bent arra, hogy ezekben a kis tudó-
sításokban meglepő erő van, hiszen 
megjelenésük után rendszerint fel-
gyorsult az ügyek pozitív intézése, és 
a sérelmet elszenvedők szinte minden 
esetben személyesen köszönték meg 
az ifjú publicista segítségét. Ezekben 
az években az említett írásokon kívül 
a Hét és az Új Ifjúság című hetilapok-
ban is gyakran jelentek meg írásai, de 
ami a mi szempontunkból a legfonto-
sabb, az ifjú költőnek az első versei is. 
László mindmáig köszöni a Galántai 
Magyar Tannyelvű Gimnáziumnak, 
hogy magas szintű tudással vértezte 
őt fel, megszilárdította magyarságtu-
datát és beléoltotta az ismeretszerzés, 
a tanulás, de az önálló alkotás vágyát, 
igényét is. 

A kitűnő érettségi után merészet és 
nagyot gondolva tanulmányait az ak-
kori Szovjetunióban folytatta tovább, 
és a volgográdi állami egyetemen orosz 
nyelv és irodalom szakon szerzett ta-
nári oklevelet. Ezekben az években a 
Vasárnapi Új Szó és az Irodalmi Szem-
le közölt tőle önálló írásokat, de vers-
fordításokat is főként a hanti-manysi 
irodalomból, illetve Anton Pavlovics 
Csehov levelezésének, rövidebb iro-
dalmi alkotásainak fordításait. A főis-
kolai évek időszaka nemcsak az orosz 
nyelv tökéletes ismeretét, hanem az 
orosz szellemi értékek megértését és 
befogadását, e sajátos értékrend mé-
lyebb megismerését is jelentették szá-
mára. Saját bevallása szerint ebben a 
folyamatban hatalmas szerepe volt az 
Olga Nyikolajevna Kartasová iránt fel-
lobbant és nagy érzelmi magasságba 
repítő, tiszta és szép kölcsönös szere-
lemnek, akivel 

1 9 7 2 -
ben házassá-

got is kötöttek, és 
Olga 2003-ban bekövetke-

zett haláláig boldog házasságban 
éltek. 

Pedagógusi pályáját 1974-ben, a du-
naszerdahelyi gimnáziumban kezdte, 
majd 1982-től tömegszervezeti mun-
kát vállalt. A rendszerváltás után az Új 
Szóban, illetve más lapoknál műkö-

dött szerkesztőként, illetve főszerkesz-
tőként, majd 2004-től Szentpéteren 
kulturális előadóként dolgozott. Jelen-
leg, hivatalosan már nyugdíjasként, 
Pereden él élettársával, Lieszkovszky 
Szarka Gabriellával, akihez a galántai 
gimnáziumi években lángoló diák-
szerelem kapcsolta őt, és aki egy év 
időkülönbséggel szintén megözve-
gyült. Ő tehát a mi barátunk, Mázsár 
László, aki annak ellenére, hogy első 
verseskötetének mostani megjelenése 
alapján színtiszta pályakezdőként be-
szélnénk róla, bizony egyáltalán nem 
kezdő verselő. Csakhogy a modern 
technika kegyetlenül megtréfálta őt, 
hiszen az 1974 és 2002 között írott 
számos versét az akkor még szélesebb 
körben újnak mondható számítógé-
pében tárolta, amely azonban gondolt 
egy csillagpusztítóan kegyetlent, és to-
tálisan lerobbant. László minden igye-
kezete ellenére közel harminc évnyi 
írásait nem sikerült megmentenie… 
Ebbe a kötetbe sorolt 43 vers és egy 
három versből álló triptichon – az ő 
sajátosan költői szóhasználata szerint 
triptich – így kimondottan csak az 
utóbbi évek termékéből összeállított 
valóban igényes válogatás. 

Sajátos szóhasználatot említettem. 
Igen,  László barátunk nagyszerűen 
bánik a nyelvvel, csodálatosan, igazi 
költőként, úgy, hogy az újszerű szavak 
és szókapcsolatok, metaforák és egyéb 
költői képek, a csak az ő költői nyel-
vezetére jellemző költői jelzők, a gyö-
nyörű epiteton ornansok hangulata a 
vers, a költői üzenet bűvkörébe csábít-
ja és gondolkodásra készteti, de min-
denekelőtt gyönyörködteti és szinte 
ráébreszti az olvasót a költői nyelv 

igazi szépségeire. Csak néhány ízelítő 
Mázsár László barátunk költői világát 
egyedivé tevő nyelvezetéből, az általa 
alkotott költői nyelv varázslataiból. 
Az ő költői megfogalmazásában már 
a verseskötetnek a címe is utal az em-
beri létnek a saját egyediségében is ál-
talános és fantasztikus jellegére. Az ol-

vasó szinte törvényszerűen értelmezni 
szeretné, mit is jelent a lélekminden-
ség szó az Érintések lélekmindenség-
ben könyvcímben. Ez a fogalom a 
versek olvasása folyamán fokozatosan 
nyer igazi jelentést. Mert nem csak az 
ember életútját jelenti, nem is csak a 
mindennapok szépségét, szomorúsá-
gát vagy életeseményeket, ez nem ér-
zelmek naplója és nem tetteink összes-
sége, nem csak természetszeretet és 
nem is az erotikáról árul el eddig nem 
ismert titkokat, hanem mindez együtt 
és még sokkal, de sokkal több... Egy-
szerűen ez a LÉLEKMINDENSÉG, 
amelynek része a napfény-szép élet, 
a hófehér-vitorla emberi lét – megj.: 
hihetetlenül szép és nagyszerű költői 
érzékre vall az emberi lét egyszerű fo-
galmat „hófehér vitorla” költői jelzővel 
díszíteni –, a felnőtté váló emlékezet, 
az elvetélt álmok, az udvar, ahol es-
ténként a cseperedő akácfák tüskéin 
gyakran fennakadt a Hold, az aggódó, 
a szürke-halk elmenetelek, a túlhevült 
Nap, a porba fulladó holnapok remé-
nye, a kozmoszba tűnt tudat, ami a 
prózai ember nyelvében halált jelent 
vagy éppen villan a hatalmas égbolti 
szikra, és mi szinte látjuk a csoda vál-
tozását, esetleg a pillanatnyi hangula-
tunktól függően éppen a vihart jelző 
elbűvölően szép, egyben félelmet kel-
tően ijesztő villámot… De egyedien 
gyönyörű a Hold suttogó üzenete a 
felnövekvő fiatalembernek, mely sze-
rint, FIAM, NEM VAGY TE APRÓ, 
JELENTÉKTELEN, SZERETETED 
FÉNYE AKÁR A MINDENSÉG KIS 
MELEGE LEHET. És tény, hogy ez a 
képzelt – a valóságban soha el nem 
hangzott – üzenet lényegében költőnk 
egész életének és költői alkotásának a 

krédójává vált, hiszen verseit 
teljes mértékben áthatja 

a szeretet szépsége, 
a mindennapok 
g o n d o l a t a i n a k 

lírai tisztasága. A 
verset értő szinte azon-

nal ráérez, hogy a kötet 
szabadverseket tartalmaz, hiszen a 

szabadvers különösen hozzájárul a 
szabad értelmezés csodájához.

Kedves Barátaim, mint említet-
tem, 43 vers, pontosabban rím nél-
küli szabadvers és egy Hold-triptich 
– vagyis három vers egy gondolati 
egységbe tömörítése alkotja László 
verseskötetét, melyben a verseknek a 
fantáziánkat megmozgató és éberen 
tartó 17 szabadszép Salvador Dali-il-
lusztráció lett a könyvbéli állandó tár-
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sa. László versei és a Dali-illusztrációk 
a verseskötetben barátokká szelídül-
tek, és együtt egy viszonylag szokatlan, 
azonban egymást szinte érzékletesen 
kiegészítő, a megértést következete-
sen segítő, és immár a tisztán követ-
hető gondolatvonulatokban realista, 
ám nem egy esetben realizmuson túli 
szürrealista világlátást, érzelemvilágot 
tükröző verseskötetbe simogatott va-
lóságot alkotnak. Ami viszont nagyon 
egyértelmű, és nem csak a költőt, ha-
nem a verseit is szerethetővé varázsol-
ja, éppen az a tény, hogy Mázsár László 
barátunk érzelemvilágának, hitének, 
világlátásának szavakba öntött önval-
lomása ez a kötet. Ő nem ostorozza 
Adyként a közéletet, nem a költői sors 
és költői eszmeiség felett elmélkedik, 
nem a történelem alakulását boncol-
gatja, nem a világszabadságért száll 
harcba, nem korunk társadalmi és 
eszmei megosztottságát, a társadalmi 
rendet vagy éppen rendetlenséget teszi 
versei tárgyává, hanem nagyon igénye-
sen, szép költői nyelven tárja az olvasó 
elé az emberi lélek gondokkal terhelt, 
de mégis tiszta és szép világát, a szere-
tet mindenhatóságát. Az emberi lélek 
eredendően tiszta világát, az ő világát, 
amely azonban a versei olvasásakor 
szinte teljes mértékben a mi világunk-
ká válik. Ha nem komplexitásában 
akarnánk foglalkozni a verseskötettel, 
akkor talán azt is mondhatnánk, hogy 
vallomásos költészete szinte szoká-
sos lírai napló. Ám a valóság az, hogy 
sokkal, de sokkal több annál. Az én ér-
tékítéletem szerint László verseskötete 
szavakba, versekbe, szabadversekbe 
formált tipikus ÉNLÍRA, a szubjek-
tív érzésvilágnak a költészete, amely 
a költő gondolatait, érzéseit mutatja 
meg őszintén és nyíltan. Életörömök 
és élettragédiák, lélekfagyasztó és re-
ményölő valóság, tragikus jelen és re-
ménytelen jövő mellett optimista mó-
don vállalja a valósággal való nyugodt 
szembenézést, az élettárs elvesztése 
valóságának a tudatosítását, a percek, 
az élő emlékképek gyönyörűségét 
is. Az ÉNLÍRÁNAK kitűnő művelői 
mindig is voltak a magyar irodalom-
ban, akik közé most már egyértelmű-
en sorolhatjuk László barátunkat is. Ő 
is tudatában van, hogy a szabadvers 
a költő által létrehozott egyedi csoda 
a költő, de mindenekelőtt a verset ol-
vasó számára. Hogy miért? Szerintem 
minden bizonnyal azért, amiért  a 
nagy klasszikusok verseit ma is cso-
dálatosnak érezzük, hiszen évszáza-
dokkal megírásuk után is ugyanazt 

jelentik, ugyanazt az érzelmet, gondo-
lati üzeneteket suttogják vagy éppen 
harsogják az olvasó tudatába, esetleg 
érzelemmel telt ünnepi díszszobájába, 
az igazi tisztaszobába, ahol változat-
lan hévvel és intenzitással lelkesíte-
nek, és éreztetik velük a költő kínját-
gyönyörét-fájdalmát. Tehát az alkotás 
úgy válik az olvasó lelki kincsévé, hogy 
mindvégig a verset megíró költő lelki 
tulajdona marad, hiszen nincs szükség 
arra, hogy az olvasó saját érzelmi vilá-
gához formálva értékelje. Ezzel szem-
ben a szabadvers csak addig marad 
a költő tulajdona, amíg papírra nem 
veti, és bármilyen úton el nem juttatja 
az olvasóhoz. A szabadvers csodája, 
hogy a vers gondolatisága az olvasó 
sajátos egyéni értelmezése, élettapasz-
talata, világlátása révén kap egyedi 
jelentést, értelmet és értelmezést, új 
és új, más és más jelentést, hiszen az 
olvasó saját érzelmeit vetítve a versbe, 
úgy teszi sajátjává a verset, mintha az 
az ő szuverén alkotása volna, és a saját 
lírai énjét látja, érzi a versben. Lénye-
gében ez a csoda történik László bará-
tunk verseinek többségével is, hiszen 
fokozatosan az olvasó legőszintébb 
tulajdonává válnak, ám a versek olva-
sása közben mégis előfordulhat néha, 
hogy legszívesebben megkérdeznénk 
a költőt, egyformán értjük, ugyanúgy 
értelmezzük-e az üzenetét… Ezt a fo-
lyamatot a költő azzal is segíti, hogy 
a legtöbb versét cím nélkül sorolja be 
a kötetbe, mintegy jelezve, hogy nem 
akarja saját értelmezését az olvasóra 
erőltetni. Verseinek legjobb ismerője 
azonban ő saját maga, ezért is vállal-
ja, hogy a versek elrendezését, a kötet 
tényleges szerkesztését egyedül végzi 
el, és a nagysze-
rű szerkesztés 
e r e d m é -
nyeképpen 
v é g i g v e -
zeti versei 
csodálóját 
egész ed-
digi életén 
– a FÁJ-
D A L O M -
I N D Á K 
időszakától a 
MINDENSÉG-
É S Z L E L É S E N 
keresztül az ÉLET-
CSODÁK, SZERETET-
VÁLSÁG időszakáig. A beso-
rolt verseket erre a beszédes három 
ciklusra tagolja, melyeknek a megne-
vezése is költői, és egyértelműen jelzi 

a ciklusba sorolt versek összetartozó 
gondolatiságát. Ezek a versek empa-
tikus gondolatokat, mély érzelme-
ket ébresztenek bennünk, és egészen 
határozottan nem tartoznak abba a 
kategóriába, amelyeket egy elolvasás 
mint elolvasottat után szinte kipipál a 
tudatunk. Bizonyára több olvasó fogja 
azt érezni, hogy vissza kell lapoznia, el 
kell olvasnia másnap is, újra kell érez-
nie, sőt értelmeznie lelkében. A szere-
tett és elvesztett társ hiányának szorí-
tó fájdalmától a szeretet balladáján, a 
lélekfagyasztó, reményölő valóságon 
és a gondolatok virtuális országút-
ján vele való találkozás reményén át 
egészen a reális mindennapi élettel 
való szembenézésig, majd ezen élet 
szépségeinek felismeréséig, sőt a jövő 
várható örömajándékának reméléséig 
– igen, az érzelmeknek ezt a skáláját 
élhetjük át Mázsár László verseinek 
olvasásakor. És nem a verseskötetet 
méltató egyén gondolatai vagy érték-
ítélete, nem a verseskötet bemutatásán 
jelen lévő baráti hallgatóság mosolya, 
tapsa avatja nagyszerű költővé Mázsár 
Lászlót, hanem ezek a gyönyörű lírai 
versek, ez a sajátos stílus, ez a költői 
igényesség, ez a magas szintű tudás. 
És minden bizonnyal ez a csodálatos, 
igazi szerelemébresztő kilenc sor is, 
amely verssé formálva egy újraéledő 
szerelem pillanatnyi gyönyörét mese-
szép szerelmi regénnyé képes transz-
formálni. Hallgassuk csak… – Akár 
a sarki fény – Hirtelen megjelentél 
– Csillagszületés – volt tekinteted. – 
Szemed fénye génjeim – alkotórésze 
lett – A múltat idézted. – Tétova mesz-
szi évek – rőzseszerelmét. 

Kedves László, tiszta szívvel, baráti 
szeretettel és elismeréssel gratulálok 
első verseskötetedhez, és kérlek, foly-
tasd ezt a nagyszerű, valóban sikeres 

alkotói tevékenységet. 
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A szomorúság, lehangoltság érzésének 
feldolgozásához Boldizsár Ildikó Feke-
te Világkerülő Ember (Boldizsár, 2006, 
93-101) című meséjét választottam. A 
mese a színek által fejezi ki a szereplők-
ben lejátszódó érzéseket. Fekete Világ-
kerülő Ember mindent elsöprő, magá-
val ragadó feketesége a szomorúságát, 
magányát ábrázolja. Minél erősebben 
vágyódik barátok után, annál inkább 
elfordulnak tőle, mivel mindent és min-
denkit a maga képére szeretne formálni, 
azaz feketére festeni. Amáliának, a szo-
morú boszorkánynak szerencsére sike-
rül rádöbbentenie Fekete Világkerülő 
Embert arra, hogy erőszakkal nem sze-
rezheti vissza a színeket, nem tarthatja 
őket maga mellett, mert akkor ők is 
szomorúak lennének és boldogtalanok. 
Fekete Világkerülő Ember rájön arra, 
hogy ha szeretettel fordul a színekhez, 
megismerheti, milyenek is valójában. A 
színek pedig igazából benne lakoznak, 
csak meg kell találnia őket. (Boldizsár, 
2006, 93-101)

A mesében a szomorúság, a bánat 
és a lehangoltság érzése jelenik meg. 
Boldizsár Ildikó azonban felkínálja a 
megoldást is a mese befogadóinak a 
negatív érzelmek feloldására. Fekete Vi-
lágkerülő Ember karakterén keresztül 
megtapasztalhatjuk, hogy pozitív gon-
dolkodással bárki képes lehet színessé 
változtatni a feketeséget, azaz kiűzni 
a lelke mélyén lakozó szomorúságot. 
A mese által fejleszthető az érzelmek 
azonosítása, kifejezése és rendezése, az 
önmegfigyelési készség, megtárgyalha-
tó a szorongás, esetleg a depresszió, ha 
tartós lehangoltságról van szó.

A szomorúság érzése leggyakrabban 
valamilyen veszteséggel áll kapcsolat-
ban, melynek oka például egy barát, egy 
személyes tárgy elvesztése, vagy akár egy 
meghiúsult cél is lehet. (N. Kollár – Sza-
bó, 2004, 110) Daniel Goleman szerint 
az emberek a legtöbb energiájukat ép-
pen a szomorúság leküzdésére fordítják. 
Azonban a melankóliának is megvan a 
maga funkciója, rendeltetése. A lehan-
golt időszakban hajlamosak vagyunk 
elzárkózni a szórakozástól, figyelmünk 
a veszteségre összpontosul, újító ener-
giánk is időlegesen megcsappan. Ez a 

a	szomorÚsáG,	bánat	És	leHanGoltsáG	
tÉmáJánaK	feldolGozása	mesÉvel

galambos barbara

meditatív visszavonulás a világ forga-
tagából elősegíti, hogy eltűnődhessünk 
veszteségünk értelmén, s lélekben alkal-
mazkodva tervezhessük életünk folyta-
tását. (Goleman, 1995, 110) Az érzelmi 
élet leggyakoribb zavara gyermekeknél 
és felnőtteknél egyaránt a depresszió, 
mely a szomorúság szélsőséges formá-
ja. Ennek legfontosabb jellemzője a két 
hétnél tartósabb lehangoltság, üresség-
érzés, ingerlékenység, alvászavar. Gya-
kori tünetnek számít azonban a fáradt-
ságérzés, koncentrációs zavarok és az 
értéktelenség érzése is. A gyermekkori 
depressziónak számos kiváltó oka lehet, 
többek között a családon belüli erőszak, 
a család kedvezőtlen anyagi helyzete, je-
lentősebb negatív események a gyermek 
életében. A gyermekkorban előforduló 
tartós lehangoltság, depresszió jelentő-
sen befolyásolhatja a gyermek állapo-
tát és jövőjét. (N. Kollár – Szabó, 2004, 
111) Ezért tartottam fontosnak, hogy 
ilyen témájú mese is bekerüljön a fog-
lalkozás-sorozatba.

A Mű feldolgozásánAk 
Bevezetése – ráhAngolódás 
A foglalkozásra való ráhangolódást ez-
úttal is egy Hogy vagy…? – körrel (Pet-
res Csizmadia, 2015, 55) kezdtük. A ta-
nulók ismét beszámolhattak pillanatnyi 
érzéseikről, hangulatukról, elmesélhet-
ték a nap folyamán történt örömeiket, 
esetleg bánatukat. A nevükkel ellátott 
csipeszeiket pedig szintén elhelyezhet-
ték a hangulattáblánkon, egy rövid in-
doklás kíséretében.

A mesére való ráhangolódást a Szo-
morúság-lexikon című játékkal kezdtük, 
melyhez az ötletet Eck Júlia Mosoly-le-
xikon (Eck, 2000, 122) című gyakorlata 
kínálta. A feladathoz három csoport ki-
alakítására volt szükség. Minden tanuló 
húzott egy kártyát. A kártya színe hatá-
rozta meg a csoportokat. Ezután mind-
három csapat egy-egy tagja kihúzott a 
csoport számára egyet a boríték mélyén 
lapuló kártyák közül, melyen a feladat 
megadása szerepelt. Mindhárom cso-
portnak a kártyáján szereplő érzelem-
meghatározást kellett bemutatnia álló-
kép (N. Tóth – Petres Csizmadia, 2015, 
313) segítségével oly módon, hogy egy 

kiválasztott csapattagot a társa vagy tár-
sai állítottak be a megfelelő pozícióba. 
Elmozdíthatták a fejét, a kezét, a lábát, 
le is ültethették, a mimikáját, az arckife-
jezését megváltoztathatták. A meghatá-
rozások a következők voltak:
1. Így érzi magát az, aki megbántotta 
legjobb barátját, ezért barátja nem áll 
szóba vele.
2. Így érzi magát az, aki hosszú hóna-
pokig gyakorolt, hogy megnyerjen egy 
versenyt, de az elért eredmény mégsem 
volt elegendő az első hely megszerzésé-
hez.
3. Így érzi magát az, aki elveszített egy 
olyan tárgyat, melyet egy hozzá közel 
álló személy ajándékozott neki, amit 
mindig mindenhova magával hordott, 
és úgy gondolja, semmivel nem tudja 
pótolni a hiányát.

A csapat tagjai először felolvasták a 
feladatot, hogy a többiek tudják, mit 
ábrázol majd az általuk megformált 
állókép. Mindhárom feladatmegoldás 
után közösen megbeszéltük, mi volt az 
az érzelem, amit mindhárom esetben 
ábrázolniuk kellett. A beszélgetést kér-
désekkel irányítottam.

A beszélgetéseknél a tanulók félkör-
ben helyezkedtek el előttem. Színes ce-
ruzákat helyeztem középre, mégpedig 
pirosat, narancssárgát, sárgát, világos-
zöldet, sötétzöldet, világoskéket, sötét-
kéket, lilát, rózsaszínt, barnát és feke-
tét. Ezt a gyakorlatot a hasonlat-keresés 
(Eck, 2000, 26) című asszociációs játék 
ihlette, melynek lényege minél érzék-
letesebb hasonlattal megközelíteni egy 
jelenséget, tárgyat, művet stb. Én ezúttal 
a színeket alkalmaztam az asszociációs 
hasonlatok kialakítására. Arra kértem a 
tanulókat, hogy válasszák ki azt a színt, 
amely az ő képzeletükben leginkább ki-
fejezi a szomorúságot, illetve az örömöt. 
Kis cédulákat is osztottam, melyeken 
két üres négyzetet láthattak. A papírra 
felírták a nevüket, hogy a későbbi fel-
használás során a tanulók meg tudják 
különböztetni, melyik cédula kié. Majd 
az általuk kiválasztott színes ceruzával 
besatírozták a papíron található négyze-
teket. Miután ez megtörtént, mindenki 
röviden megindokolta, miért éppen az 
adott színt választotta. A feladatnak a 



irodalom

reflektálás szakaszában még jelentősé-
get tulajdonítottunk. A cédulákat addig 
oldalra helyezték a tanulók.

A Mese feldolgozásA 
– jelentéstereMtés
A bevezető, motiváló gyakorlatok után, 
a jelentésteremtés szakaszában követ-
kezett a mese felolvasása. A Fekete Vi-
lágkerülő Ember (Boldizsár, 2006, 93-
101) című mesét a Boszorkányos mesék 
(Boldizsár, 2006) kötet tartalmazza, 
melyben a Boldizsár Ildikó által írt tör-
ténetek keretbe ágyazva kapcsolódnak 
egymáshoz. Az előzmények ismerete 
híján a meséből kihagytam azokat a 
részeket, melyek olyan eseményekre 
utalnak, amikkel a tanulók nincsenek 
tisztában. 

A mesemondás az előző foglalkozás 
során lezajlottakhoz hasonlóan tör-
tént. A tanulók ezúttal is kényelme-
sen elhelyezkedtek a földön, félkörben 
előttem, hogy mindnyájukkal felvehes-
sem a szemkontaktust. A meseélmény 
szertartásosságának megteremtéséhez 
most is elengedhetetlen kellék volt a 
mesegyertya, melyet középre helyez-
ve meggyújtottam. Tancz Tünde is azt 
hangsúlyozza, hogy a meseélmény szer-
tartásosságát növeli, ha a mese kezde-
tén, a mesélés idejére gyertyát gyújtunk. 
(Tancz, 2009) 

A mese felolvasását követő rövid 
hatásszünet után közösen elfújtuk a 
gyertyát. A tanulókat ezután arról fag-
gattam, milyen benyomásokat keltett 
bennük a történet: Hogy tetszett a mese? 

Miért tetszett? Ha nem tetszett, miért 
nem? Mi nem tetszett benne? Ekkor sort 
kerítettem az ismeretlen szavak, kifeje-
zések tisztázására is. 

Ezután a történet játékos összefogla-
lása következett. Ennél a feladatnál el-
sősorban a szöveg szó szerinti jelentése 
megértésének az ellenőrzése volt a  cél. 
Első körben a tanulók két csoportra osz-
tódtak. A csoportok a piros, illetve feke-
te körrel ellátott kártyák kihúzása után 
alakultak ki. Mindkét csoport egy-egy 
borítékot kapott. A borítékok a mese 
cselekményeinek vázlatpontjait tartal-
mazták kevert sorrendben, ám a vázlat-
pontok is hiányosak voltak. A tanulók 
feladata első lépésben az volt, hogy a 
pontozott vonalra a hallott mese alapján 
egészítsék ki a hiányzó információkat. 
 Piros csapat:

- Fekete Világkerülő Ember szomorú-
ságával mindent feketére változtatott, 
ezért nem akadt egyetlen barátja sem.
- Amália, mikor elindult megnézni, hogy 
mi okozza a feketeséget, találkozott a Fe-
kete Világkerülő Emberrel, majd behív-
ta a házába.
- Fekete Világkerülő megváltozott, és 
újra színes lett körülötte a világ, majd 
Amália segítségével az otthonát is újra 
színessé varázsolták.
 Fekete csapat:

- Amália, a szomorú boszorkány nem 
ismerte a feketeséget, ő más színekben 
élte meg a szomorúságot, ezért nagyon 
meglepődött, mikor Fekete Világkerülő 
Ember körülötte is mindent feketére vál-
toztatott.

- Fekete Világkerülő Ember elpanaszol-
ta bánatát Amáliának, akinek sikerült 
meggyőznie őt arról, hogy a színek való-
jában benne is ott vannak, csak meg kell 
keresnie őket magában.

A következő feladat végrehajtásához 
az egész csoport együttes munkájára 
volt szükség. Közösen kellett a vázlat-
pontokat a cselekménynek megfelelően 
sorba rendezniük. Kijelöltünk egy szó-
nokot is, aki felolvasta a feladat meg-
oldását. A helyes sorrend a következő 
volt:
- Fekete Világkerülő Ember szomorúsá-
gával mindent feketére változtatott, ezért 
nem akadt egyetlen barátja sem.
- Amália, a szomorú boszorkány nem 
ismerte a feketeséget, ő más színekben 
élte meg a szomorúságot, ezért nagyon 
meglepődött, mikor Fekete Világkerülő 
Ember körülötte is mindent feketére vál-
toztatott.
- Amália, mikor elindult megnézni, hogy 
mi okozza a feketeséget, találkozott a Fe-
kete Világkerülő Emberrel, majd behívta 
a házába.
- Fekete Világkerülő Ember elpanaszol-
ta bánatát Amáliának, akinek sikerült 
meggyőznie őt arról, hogy a színek való-
jában benne is ott vannak, csak meg kell 
keresnie őket magában.
- Fekete Világkerülő Ember megválto-
zott, és újra színes lett körülötte a világ, 
majd Amália segítségével az otthonát is 
újra színessé varázsolták.

Ezt követően párhuzamosan két fel-
adat előkészületeire is sor került, mely-
hez négy csoport kialakítására volt 
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szükség. Az egyik a Beszélj róla! (Eck, 
2000, 70) című feladat volt, a másik pe-
dig a Belső hangok (Eck, 2000, 72) című 
gyakorlat. A csoportok kialakítása úgy 
zajlott, hogy a tanulók kártyát húztak, 
és a kártyákon szereplő feliratok hatá-
rozták meg a csoportokat:

1. csoport: Beszélj róla: Amália – akik 
azt a kártyát húzták, melyen ez a felirat 
szerepelt, az volt a feladatuk, hogy a Fe-
kete Világkerülő Ember bőrébe bújva 
jellemezzék Amáliát. Vajon milyennek 
képzelte őt Fekete Világkerülő Ember?

2. csoport: Beszélj róla: Fekete Világ-
kerülő Ember – akiknek a kártyáján ez 
a felirat szerepelt, az volt a feladatuk, 
hogy jellemezzék Fekete Világkerülő 
Embert Amália bőrébe bújva.

3. csoport: Amália belső hangja – a cso-
portnak az volt a feladata, hogy írja le, 
mit gondolt Amália, hogyan győzhetné 
meg Fekete Világkerülő Embert arról, 
hogy szomorúságáért saját maga a hi-
bás.

4. csoport: Fekete Világkerülő Ember 
belső hangja – a negyedik csoport azt 
kapta feladatul, hogy fogalmazzák meg 
Fekete Világkerülő Ember gondolatait, 
mikor felismerte, hogy Amáliának iga-
za van, neki kell megváltoznia.

Miután létrejöttek a csoportok, közös 
ötletgyűjtéssel próbáltam ihletet adni 
a feladathoz, majd a csapatok külön-
külön megkezdték a munkát. Minden 
csoportban kijelöltem az írnokot, aki 
az ötleteket papírra vetette, és a szó-
nokot, aki a megtestesítője volt a fel-
adatnak. Minden csoport egyes szám 
első személyben dolgozott, a szereplők 
helyébe képzelték magukat.

Miután a csapatok befejezték a mun-
kát, az első csoport szónoka Fekete Vi-
lágkerülő Ember bőrébe bújt, kapott 
egy fekete köpenyt, fekete sálat, illet-
ve kalapot is. A Gyere be mint… (Eck, 
2000, 94) feladat értelmében úgy kellett 
bejönnie a színtérre és leülnie a szék-
re, mintha tényleg ő lett volna Fekete 
Világkerülő Ember. Nonverbális kom-
munikációval, az arcával, mimikájával, 
testtartásával a szomorú ember érzéseit 
kellett megjelenítenie. A második csa-
pat szónokának pedig Amáliát kellett 
megjelenítenie, aki arra ébredt álmá-
ból, hogy minden fekete lett körülötte, 
az arcán az értetlenség és a kíváncsiság 
jeleivel. Az Amáliát megtestesítő kislány 
parókát öltött, majd Fekete Világkerülő 

Emberrel egyetemben a színtérre vo-
nultak, a fent említett módon. Mikor 
mindketten helyet foglaltak, Fekete Vi-
lágkerülő Ember felolvasta az általa írt 
jellemzést Amáliáról, majd Amália is 
felolvasta az általuk írt jellemzést Fekete 
Világkerülő Emberről.

A szereplők jellemzése után érkezett 
a harmadik csapat szónoka, aki Amália 
belső hangjának megtestesítője volt, el-
mondta, Amália miképp szerette volna 
meggyőzni Fekete Világkerülő Embert 
arról, hogy fel kell ismernie, benne van 
a hiba. Végül megérkezett Fekete Világ-
kerülő Ember belső hangja is a negye-
dik csapatból, aki beszámolt a szerep-
lő érzéseiről, mikor rádöbbent, hogy 
Amáliának igaza van, a színek ott voltak 
mindvégig benne, csak meg kellett ke-
resnie.

A feladat elvégzése után közösen ki-
értékeltük a látottakat, majd a foglalko-
zás végső szakasza következett, a reflek-
tálás.

A Mese hAtásA A gyerekekre 
– reflektálás
A mese feldolgozása után, a reflektálás 
szakaszában, arról beszélgettem a ta-
nulókkal, vajon ők hogyan élik meg a 
szomorúságot, mikor érzik vagy érezték 
ezt az érzést. Ebben a Mondatbefejezé-
sek (Rudas, 2007, 262) című gyakorlat 
nyújtott segítséget. Megadtam a mon-
dat elejét, amit a tanulóknak saját ta-
pasztalataik alapján kellett befejezniük. 
A befejezetlen mondat így hangzott: 
Szomorú vagyok, ha… 

A következő körben a pozitív meg-
erősítés következett, a tanulóknak azt 
a mondatot kellett befejezniük, hogy 
Megvigasztal, ha… vagy Örömet okoz, 
ha… Ennél a feladatnál a tanulók is 
megtapasztalhatták, hogy a szomorú-
ságuk ellen valóban saját maguk is te-
hetnek, Fekete Világkerülő Emberhez 
hasonlóan. A választ a kérdésre pedig 
megtalálják önmagukban, hiszen be-
bizonyították, hogy tudják, mi vigasz-
talja meg őket, mi okoz nekik örömöt, 
ha bánatosak. Fontosnak tartottam pár 
szót ejteni arról, hogy a tanulók ne csak 
tárgyakban mérhető vigasztalásra gon-
doljanak. Az igazi ajándék az egymás 
iránti szeretet és elfogadás, valamint a 
család együttléte. A szeretteink körében 
töltött idő semmilyen ajándéktárggyal 
nem pótolható.

Levezető gyakorlatként egy kreatív 
feladatot tartogattam a tanulók számára. 
Itt újra szerephez jutottak a foglalkozás 
elején a szomorúság és öröm érzéséhez 
társított színek. A feladat címe Érzelmek 

rajzban (Kádár, 2012, 258), melynek 
lényege, hogy a tanulók megfestik, ho-
gyan élik meg érzelmeiket, esetünkben 
a szomorúságot, majd az örömöt. Ér-
dekességképpen a tanulók a festéshez 
semmilyen más eszközt nem használ-
hattak, csak a kezüket, ujjaikat. Szeret-
tem volna, ha közvetlenül érintkeznek a 
papírral, ami szintén másfajta érzelme-
ket vált ki belőlük, mint egy hagyomá-
nyos ecsettel történő festés. A tanulók 
a foglalkozás elején kiválasztott színnel 
dolgozhattak csak. Minden tanuló kö-
zösen festett ugyanarra a rajzlapra, és 
a maga elképzelései alapján vihette fel 
a temperát a papírra. Kenhették, vona-
lakat húzhattak az ujjaikkal, lenyoma-
tokat készíthettek. Lassú mozdulatokat 
alkalmazhattak, de egészen dinamikus 
vonásokat is, elképzeléseik, fantáziájuk 
szerint. Egy másik rajzlapra ugyanezt 
tették az örömhöz társított színekkel is. 
Miután elkészült a közös kompozíció, 
összehasonlítottuk a két művet. Meg-
néztük a színhasználatot, az érdekessé-
geket a színek keveredésében, a mozdu-
latok dinamikáját. A festék kenése által 
a színek keveredtek, érdekes tónusokat 
hozván létre. Így a mi alkotásunkban 
is megjelentek a Boldizsár Ildikó által 
említett „sohanemvoltmégszínek”. (Bol-
dizsár, 2006, 101)

A foglalkozás végén a tanulók ismét 
áthelyezhették csipeszeiket a hangulat-
táblán pillanatnyi hangulatuknak meg-
felelően, rövid indoklással kísérve. 
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A középiskolások 3. évfolyamos tanu-
lói számára az állami oktatási program 
szerint 5 tanítási óra áll rendelkezésre 
az elsősegélynyújtás elsajátítására, illet-
ve begyakorlására. A cikksorozat első 
részében sikerült megmagyarázni az 
alapfogalmakat, a mentés alapelveinek 
fontosságát és a légzőrendszer káro-
sodása miatti légzésleálláskor fellépő 
elsősegélynyújtás alapelveinek jelentő-
ségét is. Az öt tanítási óra közül a má-
sodik modell a keringési rendszer le-
állásánál és a vérzés általi sérüléseknél 
fellépő elsősegélynyújtás alapelveinek 
megismertetését foglalja magába. 

Az új témakör kezdetén tanácsos 
átismételni a keringési rendszer mű-
ködésének alapjait, a szív egyes részeit, 
működési folyamatait, a kis vérkört, a 
nagy vérkört és a vér alakos elemeit is, 
melyeknek a véralvadásban van nagy 
szerepük, és a vérzéstípusok felisme-
rése is ezen ismeretektől függ. Hang-
súlyoznunk kell a diákoknak, hogy 
a szív leállása után 3-4 perccel bekö-
vetkezik az agysejtek elhalása, majd a 
halál. A legsúlyosabb sérülés, mely a 
legjobban veszélyezteti az emberi éle-
tet és ezért a leggyorsabb egészségügyi 
ellátást igényel, a szívleállás. A diákok 
előző ismereteik alapján már fel tudják 
sorolni a legismertebb okokat, ame-
lyek kiválthatják a szív leállását, pl. 
szívizombetegség (infarktus), kémiai 
faktorok (gyógyszertúladagolás), fizi-
kai faktorok (közvetlen szívsérülés, vil-
lámcsapás, elektromos áramütés, fulla-
dás, nagy mennyiségű vérveszteség, a 
szívközpont meghibásodása, stb.). Tu-

tótH	tar	Éva

dásukat azzal is fel tudjuk eleveníteni, 
ha a szívleállás felismerésének jeleiről 
kérdezzük őket (a pulzus nem tapint-
ható a fő ütőereknél – felnőtteknél a 
nyakon, gyermekeknél a hónaljhajlat-
ban,; légzéskimaradás, eszméletvesztés, 
a nyálkahártya és a bőr szürkés, kékes 
elszíneződése, a pupilla kitágulása). 
Amennyiben a sérült keringési rend-
szere leállt, azonnal meg kell kezdeni 
az újraélesztést, mely szívmasszázsból 
és mesterséges lélegeztetésből áll. A 
közvetett szívmasszázs lényege a szegy-
csont ritmikus nyomása a gerincoszlop 
felé (kb. 5 cm mélyen), így a közöttük 
levő szív összenyomódik, és a benne 
maradt vér a mesterségesen kialakí-
tott áramlásnak köszönhetően a bil-
lentyűknek megfelelően továbbítódik. 
A kompresszió megszüntetése által a 
mellkas rugalmasságának megfelelő-
en visszanyeri alakját, és a szív vérrel 
telítődik (diasztolés fázis). A diákok 
könnyebben sajátítják el a cselekedetek 
sorrendjét, ha hozzá tudják kötni va-
lamilyen vizuális képhez, felhozhatjuk 
példaként az ábécét, ami mindennek 
az alapját jelenti. Az újraélesztés alap-
ját is ez a három betű alkotja: „A” mint 
átjárható légukat biztosítása, „B” mint 
befúvásos lélegeztetés, „C” mint cirku-
láció, azaz a keringés biztosítása a szív 
összenyomása révén. 

Az alapszabályok után részletesen is 
ismertetni kell a teendőket, mivel na-
gyon nehéz elképzelni ténylegesen egy 
balesetet lelki szemeink előtt – ideális, 
ha egy bábun szemléltetjük a folyama-
tot, illetve fontos, hogy videók, képek, 

poszterek is ábrázolják a helyes mód-
szert. A sérültet egy kemény felüle-
ten a hátára fektetjük, és végrehajtjuk 
a hármas manővert, melyet már az 
előző órán elsajátítottunk: hátrabil-
lentett fej, felszegett áll, nyitott száj. A 
mentést végrehajtó személy az egyik 
tenyerét a szegycsont alsó harmadára 
teszi, a másik kéz az elsőre merőleges, 
miközben a hüvelykujj átkulcsolja a 
csuklót. Gyermekeknél a tenyerünket 
feljebb, a szegycsont közepére tesszük. 
A nyomást nyújtott könyökízülettel 
végezzük, az erőt a vállakból visszük át 
a mellkasra. Gyermekeknél a nyomást 
elég egy kézzel végezni, csecsemőknél 
pedig két ujjal. Fontos a nyomás gya-
korisága, mely felnőtteknél 80/percen-
ként, gyermekeknél és csecsemőknél 
pedig 100 nyomás percenként. Ameny-
nyiben szükséges a mesterséges lélegez-
tetés is, az arány mindig 30 nyomás: 2 
belégzés, csecsemőknél 1 éves korig 15 
nyomás: 2 belégzés, de alkalmazhat-
juk a felnőtt protokollt is. Az életjelek 
megjelenése után (a nyaki verőéren 
észlelhető a pulzus, a nyálkahártyák és 
a bőr színe a normálishoz közelít, és a 
pupillák fény hatására összeszűkülnek), 
abbahagyjuk az újraélesztést. Általános 
meghatározás, hogy egy óra újraélesz-
tés után, amennyiben az életfunkciókat 
nem sikerült helyreállítani, az életet 
mentő személy abbahagyhatja az új-
raélesztést. Jegyezzük meg: ha a ke-
ringési rendszer leáll, rövid időn belül 
leáll a légzőrendszer működése is, ha a 
légzőrendszer működése leáll, a kerin-
gési rendszer 2-4 percen belül fejezi be 
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működését. Mindkét esetben meg kell 
kezdenünk a mesterséges lélegeztetést 
és a szívmasszázst, ezért nevezzük ezt 
sürgősségi újraélesztésnek.

Ezen a tanórán célszerű elmagya-
rázni a sérülések, sebek keletkezésének 
okait, a sebvérzés elállítását, ellátását 
is. Felvezetésképp kérdezzük meg a 
diákoktól, hogy milyen típusú sebeket 
ismernek (vágás, felszakadt seb, hor-
zsolás, zúzódás, szúrt seb, mély szúrt 
seb, lőtt seb), esetleg milyen sérüléseket 
szereztek már, voltak-e már sürgősségi 
ellátáson, szükséges volt-e a seb össze-
varrása. Érdekes válaszokat várhatunk 
abban az esetben is, ha feltesszük a 
kérdést: hogyan kezeljük a sebeket? A 
vérző sebet SOHA ne mossuk ki vízzel! 
Kisebb sebet fertőtlenítünk, és igény 
szerint ragtapasszal, kötszerrel látunk 
el. Minden sebet, mely 1 cm-nél hosz-
szabb, be kell varrni. Amennyiben a 
sebet nem tudjuk kitisztítani és túl 
mély (például egy rozsdás szög okozta 
sebhely), azonnal kérjünk orvosi se-
gítséget. Ha egy mélyebb sérülés után 
zsibbadást vagy gyengeséget érzünk a 
sérült testrészen, mindenképpen gon-
doljunk idegsérülésre, illetve az inak 
sérülésére. Ilyen esetekben az orvos 
antibiotikumos kezelést ír elő, és szük-
séges a tetanusz elleni oltás is. Olyan 
esetben, ha a vérzés csillapíthatatlan, és 
nagy az elvérzés kockázata, az ütőeret 
közvetlenül az ujjunkkal a seben belül 
szorítjuk el (nyaki sérülés esetén). Ab-
ban az esetben, ha a vérveszteség szabá-
lyos, gyenge, a seb környékét tisztítjuk 
meg és ellátjuk kötszerrel, ha a sérült 
már kapott tetanusz elleni oltást, a se-
bet hidrogén-peroxiddal tisztítjuk ki, 
melyet a sebre öntünk. Ha a vénákból 
megszakításokkal spriccel az élénkpi-
ros vér, a sebet kompressziós kötéssel 
(nyomással) látjuk el, amennyiben 
nincs kötszer a kéznél, használhatunk 
tiszta zsebkendőt, inget, lepedőt, töröl-
közőt. Jegyezzük meg, ilyen esetben a 
fertőzés kisebb veszélyforrás, mint az 
elvérzés! A kötszert ne cseréljük ki, ha 
átázik, tegyünk rá újabbat. Érszorítót 
(szorítókötést) csak amputált végtag 
esetén használjunk, és kizárólag a com-
bon és a felkaron. 

Ha már az amputációt megemlítet-
tük, jó, ha tisztában vagyunk vele, mi a 
teendő egy levágott végtag vagy ujj ese-
tében. A levágott darabot NE tegyük 
jégre tartósítás céljából! Fertőtlenítsük, 
csomagoljuk steril gézbe, tegyük vízálló 
zacskóba, majd azt helyezzük jéggel telt 
edénybe. A sérült területet is szükséges 
fertőtleníteni és egy gézlappal leköt-

ni. Erős vérzés esetén a végtagot, sérült 
testrészt a szív szintje fölé kell emelni. 
Amint azt Rejtő Jenő Piszkos Fred című 
művének híres kocsmajelenetéből is tud-
juk, NE akarjuk a szúrást okozó eszközt 
eltávolítani a testből, mert azzal további 
sérüléseket okozhatunk; stabilizáljuk a 
tárgy helyzetét és hívjunk mentőt.

A belső vérzést különböző tünetek 
alapján tudjuk felismerni: sápadtság, 
hidegérzet, gyengeség, ájulás, a pulzus 
gyenge és szapora, apátia, eszmélet-
vesztés. Leginkább lőtt sebeknél, ütés-
nél, magasból való esésnél fordul elő. A 
sérültet hátára fektetjük, lábait maga-
sabbra helyezzük a fejnél, betakarjuk, 
és mihamarabb megszervezzük a kór-
házi ellátást. Se inni, se enni ne adjunk 
a betegnek, és próbáljuk meg eszméle-
ténél tartani.

Gyakran fordul elő, főleg kisgyerme-
keknél, az orr-, illetve fülvérzés. Orr-
vérzés esetén üljünk le, enyhén hajtsuk 
előre a fejünket, lélegezzünk a szánkon, 
és fogjuk össze szorosan az ujjunkkal 
az orrcimpánkat legalább 10 percen 
keresztül, valamint az elkövetkezendő 
pár órában ne fújjunk orrot. Azonnal 
keressünk fel orvosi segítséget, ha az 
orrvézés 20 perc után sem áll el, ha ütés 
esetén következett be, vagy ha kopo-
nya-/fejsérülés is társul hozzá. Fülvér-
zés általában a dobhártya sérülése kö-
vetkeztében történik, amely idegentest, 
ütés vagy robbanás által következik be. 
Tünetei az éles, később tompa fájda-
lom, süketség, szédülés, váladékozás, 
illetve vérzés. Ez a sérülés is összefügg-
het a fej vagy koponya sérüléseivel. A 
sérültet arra az oldalára fordítjuk, ame-
lyen a sérülés található, hogy a folyadék 
ki tudjon folyni, ezután a fület tiszta 
gézlappal fedjük be, és keressünk orvo-
si segítséget.

Az újraélesztés lehetősége szituáci-
ótól függ, ezért fontos feltérképezni a 
rászorulók állapotát, a fizikai körülmé-
nyeket és a segítő képzettségét is, de a 
cél mindenképpen ugyanaz: visszahoz-
ni a sérültet a klinikai halál állapotából 
az élők közé. Erre a feladatra a diákokat 
szituációs játékokkal is felkészíthetjük. 
Mivel az újraélesztés egy elég komoly 
és nehezen elsajátítható témakör, kellő 
komolyságot és odafigyelést igényel az 
oktatás terén is.

vérzéselállítás
A szomszéd bácsi tatarozás közben 
üvegajtónak esett. A sérült álldogál, al-
karján vágott seb, melyből élénkpiros 
vér lüktetve spriccel. Hogyan látnád el 
a sebet?

Bunyó-sérülés
Verekedés során a barátod nyakát egy 
törött üveggel sebesítik meg. A vágott 
sebből élénkpiros vér spriccel, nagy su-
gárban. Mi a teendő?

AutóbAleset
Közúti baleset szemtanúja voltál. Az 
egyik autóroncsban egy sérültet ta-
lálsz beszorulva. Eszméleténél van, de 
a fejtetőn erős vérzést észlelsz. A másik 
gépkocsiban a sofőr eszméletét vesz-
tette, bal füléből vér szivárog. Miképp 
cselekednél az elsősegélynyújtás során?

ÚjrAélesztés 
és légzésleállás
Barátoddal úszni indultok a közeli tó-
hoz. Barátod elmerül a vízben úszás 
közben, a megsegítésére sietsz, és kihú-
zod a partra. Légzésleállást tapasztalsz, 
a pulzust sem sikerül kitapintani. Ész-
leled a keringési rendszer leállásának 
jeleit. Hogyan kezded meg az újraélesz-
tést?

technikAi vívMányok
A diákok feladatul kapják, hogy új-
szerű, technikai eszközöket, gyógy-
módokat keressenek az internet 
segítségével, melyek a mai kor elsőse-
gélynyújtását megkönnyítik, ilyen pl. az 
iTClampTM50 (mely egy akut sebszél-
összezáró eszköz különböző traumás 
sebeknél), vagy az amerikai DARPA 
(Defense Advanced Research Projects 
Agency), ami egy habot tesztel jelenleg 
a belső vérzések csillapítására (injektá-
lással kell a hasüregbe juttatni), továbbá 
az ún. segélyhívó karóra (szívinfarktus, 
stroke, baleset esetén egy gombnyo-
mással riasztja a Vöröskeresztet), va-
lamint újdonságnak számít már az is, 
hogy lehetséges defibrillátort kölcsö-
nözni/bérelni (így bármely cégben el-
érhető lehet akár üzemi baleset esetén 
is), valamint hozzáférhető a csecsemők 
légzéskimaradásának figyelőrendszere 
is (megakadályozza a korai bölcsőha-
lált).

Egy dolgot mindenképpen ki kell 
hangsúlyoznunk: kárt akkor csinálunk, 
ha közömbösek vagyunk, ám a segítsé-
günk csak abban az esetben hasznos, 
ha legalább néhány alapszabállyal tisz-
tában vagyunk.
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1. Miért nem szabad vizet folyatni a 
sebre?
a) Allergiás reakciót válthat ki
b) Növeli a fájdalmat
c) Lassítja a véralvadást

2. Melyik állítás NEM igaz a Betadinera 
(jód alapú fertőtlenítőszer)?
a) Minimális az allergiás reakció esélye
b) A legtöbb kórokozó ellen hatékony 
védelmet biztosít
c) Sebbe közvetlenül nem kerülhet, 
csak a seb környékére

3. Milyen kötést alkalmaznál vénás 
vérzés esetén?
a) Artériás nyomókötést
b) Nyomókötést
c) Fedőkötést
d) Szorítókötést

4. Melyik esetben NEM tekintendő 
súlyosnak az orrvérzés?
a) Koponyát ért trauma esetén
b) Műtéti szövődményként
c) Ha több mint 10 perce nem csilla-
podik
d) Ha magas vérnyomás okozta
e) Orrcsont-törés esetén

5. Mennyi időn belül van a legna-
gyobb esély a keringés rendezésére?
a) 2 perc
b) 3 perc
c) 5 perc
d) 10 perc

6. Mekkora a lenyomások mértéke?
a) A keresztmetszet feléig, 8-9 cm
b) 1-2 cm
c) A keresztmetszet 1/3-ig, 5-6 cm
d) Amilyen mélyen csak tudjuk

7. Állítsd sorrendbe az újraélesztési 
protokollt!
a) Segélyhívás
b) Befújásos lélegeztetés
c) Biztonság
d) Mellkasi kompresszió
e) Kapcsolatfelvétel (megráz, megszó-
lít)
f) Légzésvizsgálat

8. Ha a megfelelő időn belül elkezd-
jük az újraélesztést, hány százalék az 
esély a túlélésre?
a) 10 %
b) 30 %
c) 50 %
d) 70 %
e) 90 %

9. Percenként hány százalékkal csök-
ken a sikeres újraélesztés esélye?
a) 10 %
b) 20 %
c) 30 %
d) 40 %

10. Mire kell törekedni erős vérzés 
ellátása során?
a) Mielőbb kezdjük el a sérült végtag 
elszorítását 
b) Ne érintkezzünk a bajba jutott vé-
rével
c) Gondoskodjunk a bő folyadékpót-
lásról
d) Inkább felületes, de gyors ellátást 
nyújtsunk

11. Melyik NEM tipikus tünete a ki-
vérzéses sokknak?
a) Hányinger, hányás
b) Verejtékezés
c) Sápadtság
d) Ájulásközeli érzés

12. Milyen fektetés javasolt a kivér-
zéses sokk esetén?
a) Félülő
b) Stabil oldalfekvés
c) Vízszintesen fekvő
d) Sokkfektetés

13. Milyen módszerrel csillapítható a 
leghatékonyabban az erős vérzés?
a) A sérült testrész szív fölé emelésével
b) Szorítóeszköz alkalmazásával
c) A sebre gyakorolt direkt nyomással
d) Fertőtlenítéssel

14. Melyikre a legkevésbé szükséges 
figyelni lélegeztetéskor?
a) A fej hátra legyen hajtva
b) Pontosan fél liter legyen a befújt le-
vegő mennyisége
c) Két befújás közt oldalra fordítsuk a 
fejünket
d) Ne fújjunk hirtelen

15. Melyik lehet a legnagyobb hibája 
az újraélesztésnek?
a) Túl gyorsan csináljuk
b) Nem végzünk befújást
c) El sem kezdjük azt
d) Rossz helyen nyomjuk a mellkast.

ellenőrizd	maGad!

1  c 6  c

8  d 9  a10  b

11  a 12  d 13  c 14  b 15  c

2  c 3  b 4  d 5  b

7  c  e  f  a  c  b

Megoldókulcs:

tücsöK,	
boGár,	
Kabóca

csicsay	alaJos

Kérdezhetnénk, valójában mi közük egy-
máshoz a címben szereplő, különböző 
csoportokba (rendekbe, alrendekbe, csa-
ládokba) tartozó rovaroknak. Nagy hir-
telen azt felelhetnénk rá, semmi. Ám ne 
hamarkodjuk el a dolgot, mert rendszer-
tanilag ugyan nem nevezhetők közeli ro-
konoknak, de mégiscsak valamennyien az 
állatvilág legnépesebb – mintegy 700 000 
ismert fajt magába foglaló – osztályát al-
kotják. Egyik állatrendszertan (tankönyv) 
31 rovarrendet tüntet fel, melyben a tücs-
kök, a szöcskék és a sáskák alrendjei az 
egyenesszárnyúak (Orthoptera) rendjébe 
tartoznak. A bogarak, melyeknek legfőbb 
ismertető jegye a kemény fedőszárny, a 
bogarakéba (Coleoptera), a kabócák pedig 
a saját rendjük, a kabócák (Homoptera) 
egyedüli képviselői. Az utóbbiakat ma-
gyarul – szó szerinti fordításban – egyféle 
szárnyúaknak is szokás nevezni, amit ma 
már nemigen használunk. Ennyit beveze-
tőnek.

Hogy miért jutott eszembe e gyakori 
szóbeszéd, „összehord tücsköt, bogarat”, 
mi több, számtalan irodalmi mű tárgyát 
is képező rovarokról morfondírozni, an-
nak több oka is van. Az egyik, hogy a 
2016-os év rovara a mezei tücsök (Gryllus 
campestris) volt. Az a veszélyeztetett ro-
varfaj, amely megszámlálhatatlan sok írót, 
költőt megihletett, az ógörögöktől kezdve, 
La Fontaine-en át Szabó Lőrincig és De-
vecseri Gáborig, sőt tovább. A gyerekek 
már az óvodában megismerkedhetnek a 
tücsökkel, igaz, csak mondókákban, da-
lokban, mert a valóságban aligha. Hacsak 
nem lopakodott be közéjük egyik ritkább 
faj egyede, a mezei tücsöknek közeli ro-
kona, a házi tücsök (Gryllus domesticus), 
amelyik sokak csodálkozására télen is 
muzsikál. Pár évvel ezelőtt, panelházunk 
postaládái alatt szórakoztatott bennün-
ket. Nekem, illetve az én korosztályombéli 
gyerekeknek annak idején még szeren-
csénk volt játszogatni a mezei tücskök-
kel is. Csupán azt nem tudtuk – hogy is 
tudhattuk volna –, hogy amiket gyakran 
a markunkba fogtunk, azok csak a tücs-
kök lárvái. A kifejlett példányokat, vagyis 
az imágókat viszont már meglesni is fö-
löttébb nehéz volt. Bármilyen óvatosan 
próbáltuk is becserkészni őket, mihelyt 
„megszemtettek” bennünket, rögvest ab-
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bahagyták a zenélést, és ha közelebb 
léptünk hozzájuk, villámgyorsan fejest 
ugrottak a „likukba”. Mi akkoriban 
ilyesfélékkel szórakoztunk. La Fontaine 
meséjéről pedig hosszú ideig azt hittük, 
munkára nevelő magyar népmese. A 
tücsöklárváknak a tarlóhántás görön-
gyeiből istállókat építettünk, s azzal 
versenyeztünk, kinek hány fekete, fürge 
lovacskát sikerült beléjük terelni. Mi, 
falusi gyerekek, sokfajta rovart ismer-
tünk – hiszen a napjaink javát libaőr-
zéssel a határban töltöttük –, szöcskét 
is többfélét láttunk, csak azt nem tud-
tuk, hogy némelyik szöcske- és sáska-
faj látszatra hasonlít egymásra, ezért 
számunkra mindegyik „szëcskú” volt. 
Ma már az iskolás gyerekektől, a város-
iaktól is elvárható – hiszen tananyag –, 
hogy különbséget tudjanak tenni kö-
zöttük, legalább képek alapján, még ha 
nem is érdekli őket a téma. A tücskök 
legfőbb ismérve a csápjaik hossza. Míg 
a sáskáknak előre álló rövid csápjuk 
van, a szöcskéké, fajra jellemzően, elér-
heti a testük felének hosszát, sőt meg is 
haladhatja az egész testhosszukat. S ha 
már szóba hoztam a „lovacskát”, hadd 
említsem meg, hogy van egy több faj-
ból álló sáskanemzetség, a réti lovacs-
káké, amelyek gyűjtőneve Chorthippus. 
Aki valamelyest konyít a latinhoz, ki-
érezheti belőle, hogy valamiféle lóról 
van szó. Hát ilyen egyszerű az egész. 
Vagy mégsem? Inkább azt mondom, 
játszogassunk tovább. 

A bogarak rendje a maga 300  000 
fajával a leggazdagabb rovarrend. Egy 
embernek az összes fajt megismernie 
lehetetlen. Még a Közép-Európában 
élőknek több mint a 9000 faját sem. Azt 
viszont nem nehéz megjegyezni, hogy 
legjellegzetesebb közös vonásuk a raj-
tuk levő kemény fedőszárny. Én most 
önkényesen kiválasztok közülük egyet, 
pontosabban egy családot, a cserebo-
garakét (Melolonthidae), melynek több 
mint 6800 faja ismert. Közülük nálunk 
81 faj él. Közéjük tartozik a májusi 
cserebogár (Melolontha melolontha), 

melyet mi csilizköziesen cserebónak 
hívtunk, ami másutt ugyancsak nép-
nyelven, cserematyi.

Büszkén vallhatom, hogy én még 
lélekben kortársa lehettem Petőfi Sán-
dornak. Miközben e sorokat írom, ön-
kéntelenül a Szülőföldemen című verse 
jár eszemben: „Most is hallom e dalt, 
elhangzott bár: „Cserebogár, sárga cse-
rebogár.” Nem tudom, felfigyeltek-e rá, 
mit rejt magában a vers refrénje. Egy 
olyan népies műdal kezdő mondatát, 
amely a 19. század közkedvelt nótája 
volt, ami még a 18. században keletke-
zett, ám a 20. század kiváló előadómű-
vészei is kedvüket lelték benne, mint 
például Gyurkovics Mária, Simándy 
József és sokan mások. Én Béres Fe-
renctől hallottam élőben, 1969 nyarán, 
a kéméndi csárda kerthelyiségében. 
Petőfit viszont a dajkája dala kísérte el 
talán az élete végéig. Sokféle szépség 
környékezi meg az embert élete folya-
mán. No, de térjünk vissza a gyarló va-
lósághoz!

A cserebogár szépsége és kedves-
sége ellenére valamikor az egyik leg-
nagyobb kerti kártevőnek számított. 
Lárvái, a nem éppen gyönyörködtető 
pondrók, tájanként paták, 3-4 évig a 
talajban élnek, ahol mind vízszintesen, 
mind horizontálisan vándorolnak, mi-
közben a növények gyökereivel táplál-
koznak. A kertészek számára a legna-
gyobb bosszúságot a bebábozódásuk 
előtti harmadik évben okozták. Ma 
már kevésbé, mert ellenük is bevetet-
ték a kíméletlen vegyi fegyvert, a talaj-
fertőtlenítőt, az imágóik ellen pedig a 
rovarirtó permetanyagokat. Sikerült is 
egyedszámukat drasztikusan lecsök-
kenteni. Pedig nekünk, gyerekeknek, 
ők is a kedvenc játszótársaink közé 
tartoztak. Esténként, amikor szárnyra 
keltek, kiröppentek rejtekhelyükről a 
denevérek is, melyek hol a feldobott 
sapkáink, hol a cserebogarak után csa-
pongtak. Ilyenkor Arany János Családi 
köre elevenedett meg általuk (is). Ne-
künk nem kellett megmagyarázni, mi 

fán terem a zúgó éji bogár, ami „…ne-
kimegy a falnak, Nagyot koppan akkor, 
azután elhallgat”.

Valahol azt olvastam, hogy vannak 
e bogárnak egyedei, amelyek 30 évig 
is elélnek a földben. Meglepett a hír, és 
máig kételkedem benne, de nem nyo-
moztam utána, igaz-e, ám tudtommal 
a fajnak olyan az élettartama, amilyen-
nek leírtam. Ellenben olvastam olyan 
rovarfajról, amelynek lárvái 17 eszten-
deig élnek a talajban, amit a latin neve 
is bizonyít. Ez az Észak-Amerikában 
honos tizenhétéves kabóca (Magicicada 
septemdecim). Tulajdonképpen a 
nálunk is honos énekes kabócák 
(Cicadidae) családjába tartozó 1100 
fajnak az egyike. Az énekes kabócákról 
annyit talán el kell mondani, hogy ciri-
pelésük megtévesztően hasonlít a tücs-
kökéhez. Vájt fülű laikusnak kell lennie 
annak, aki hangjuk alapján meg tudja 
őket különböztetni egymástól. Én a 
kabócák zenéjét a tücskökétől lágyabb-
nak érzem. Még talán annyit, hogy a 
kabócák leginkább ősszel hívják fel 
magukra a figyelmet, amikor a mezei 
tücskök már kezdenek elcsendesedni. 

Végül, úgy érzem, adós vagyok még 
egy vallomással. Azon kívül, amit el-
mondtam e három rovarrend egy-két 
tagjáról, az is ösztönzött az elmélke-
désre, hogy mi inkább a kifejlett pél-
dányokra, vagyis az imágókra szok-
tunk figyelmet fordítani, melyek csak 
rövid ideig bűvölnek el bennünket, 
akkor, amikor szaporodásuk idején, 
mint legtöbb rovar, a szóban forgók is 
díszruhát öltenek, viszont életük nagy 
részét kártevőként a föld alatt élik le, 
a talajban. Ha talajművelés, leginkább 
ásás közben rájuk bukkanunk, nehéz 
lenne azt mondani róluk, hogy elraga-
dóan szépek. De hát mi, emberek már 
csak ilyenek vagyunk, mindent a saját 
ízlésünk szerint ítélünk meg. Pedig 
mint Shakespeare drámájában Hamlet 
mondja: „Több dolgok vannak földön és 
égen, / Horatio, mintsem bölcselmetek / 
Álmodni képes.”           
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nyelvtAnulási strAtégiák  (7. rész) 
zolczer	PÉter

 Cikksorozatunk előző részeiben a 
nyelvtanulási stratégiákra helyeztük 
a hangsúlyt, rámutatva ezzel főként 
arra, hogy a nyelvtanulás rendkí-
vül hatékonnyá és élvezetessé válhat, 
amennyiben az a nyelvtanuló egyé-
ni preferenciái szerint történik. Eb-
ben a cikkben konkrét technikák, 
módszerek és stratégiák ismertetése 
helyett azt nézzük meg, hogy milyen 
módon képes a nyelvtanulás szélesí-
teni a látókörünket. A téma körüljá-
rásához Dr. Christopher McCormick 
konferencia-előadását vesszük alapul, 
amelyet egy Kambodzsa fővárosában, 
Phnompenben szervezett TEDx kon-
ferencián adott elő.

 Dr. McCormick előadását egy él-
ménybeszámolóval kezdte, melyben 
elmondta, hogy Kambodzsa kultú-
ráját az ország hivatalos nyelvének, a 
khmernek az elsajátításán keresztül 
ismerte meg. Egy olyan szerzetes taní-
totta őt és párját, akinek fogalma sem 
volt a nyelvtanításról, ezért gyakran 
olvadt össze a „nyelvóra” a nem tu-
datos kultúra-ismertetéssel. Az anek-
dota után elmondta, hogy szerinte a 
nyelvtanulás folyamata azáltal, hogy 
fejleszti az elmét és szélesíti a néző-
pontunkat, lehetővé teszi számunk-
ra, hogy jobban megértsük a világot 
magunk körül, aminek hatására új 
lehetőségek tárulnak fel előttünk. Ér-
velését azzal kezdi, hogy a nyelv oko-
sabbá tesz minket. A kétnyelvű, illetve 
többnyelvű környezetben végzett ku-
tatások egyöntetűen kimutatták, hogy 
aki több nyelven beszél, jobban érti a 
nyelv működését, jobban ki tudja fe-
jezni magát írásban és beszédben is, 
jobb a memóriája, jobb a tanulmányi 
teljesítménye, de ami a legfontosabb, 

sokkal empatikusabb viselkedést gya-
korol mások iránt. Minél előbb kezd 
valaki nyelveket tanulni, annál jobb. A 
gyerekek könnyen tanulnak nyelveket, 
mivel játékként is fel tudják fogni a 
folyamatot, amely során kiélhetik kre-
ativitásukat. A felnőtteknél ez a hoz-
záállás már nehezebben kivitelezhető, 
főleg mivel ekkorra már sokan elvesz-
tették a kapcsolatot saját kreativitásuk-
kal. Éppen ezért a felnőttek esetében a 
kreativitás újra megtalálására kell he-
lyezni a hangsúlyt.

 Dr. McCormick előadásának foly-
tatásában a gyermekkorába tekintett 
vissza. A rövid történetekből kiderült, 
hogy a világ sok nemzetiségét magá-
ba foglaló amerikai olvasztótégelyben 
nőtt fel. Akkoriban nem mindenkinek 
adatott meg ez a lehetőség, viszont 
manapság már könnyen csatlakozni 
tudunk a világ legnagyobb olvasztóté-
gelyéhez, az internethez, amely segít-
ségével számtalan ország, nemzetiség 
és kultúra képviselőivel ismerkedhe-
tünk meg. Elmondta azt is, hogy a szü-
lőknek óriási szerepük van a gyerme-
keik kíváncsiságának fenntartásában, 
mely kulcsfontosságú lehet a fiatalkori 
nyelvtanulás szempontjából. A nyelv-
tanulás folyamatát rendkívül negatí-
van befolyásolja, ha a nyelvet a kultú-
rától elszigetelten tanuljuk. A kultúra 
és a nyelv szoros kölcsönhatása miatt 
a hatékony nyelvtanulás magával von-
ja az új értékek, viselkedésminták és 
nézőpontok elsajátítását is. Mindez 
alakítja és bővíti a világról alkotott ké-
pünket. 

Előadásában Dr. McCormick ki-
emelte, hogy a gazdaság globalizáló-
dása már a legtöbb nemzetközi cég és 
vállalat emberi erőforrások részlegére 

is kihatással van; ma már a cégek is 
olyan embereket keresnek, akik anya-
nyelvük mellett legalább 1-2 idegen 
nyelvet is beszélnek. Kutatócsoport-
jával Dr. McCormick közel 2 millió 
ember angol nyelvtudását tesztelte 
különböző országokban. A felmérés 
egyértelműen kimutatta, hogy minél 
többen és minél magasabb szinten be-
szélnek angolul egy adott országban, 
annál jobb az ország gazdasági muta-
tója, az emberek egyéni tanulási kész-
ségei, valamint a bevételük is. Ezek az 
országok egytől egyig támogatják a 
többnyelvűséget, az oktatást, és korán 
kezdik a nyelvoktatást.

Nagy szükség van a nyelvtanulók-
ra, viszont sajnos a legtöbb mai in-
tézményben alkalmazott módszer 
és megközelítés ahelyett, hogy segí-
tene, sokszor még vissza is tartja a 
nyelve(ke)t elsajátítani vágyókat. A jó 
hír az, hogy az intézményektől függet-
len és az egyéni nyelvtanulók tapaszta-
lataiból tudjuk, hogy az internet és az 
információs technológiák rendkívül 
hatékony segédeszközök a nyelvtanu-
lás folyamatában. Az új technológiák 
megnyitják a kaput a kreativitás felé, 
akár a nyelvtanuló, akár a nyelvtanár 
szempontjából. A nyelvtanulás nem-
csak, hogy szélesíti látókörünket, de 
közelebb is hozza a világot, miközben 
folyamatosan kiaknázza a bennünk 
rejtőző potenciált. Nincs hát mire vár-
ni, kezdjünk nyelvet tanulni!

források:
 Dr. Christopher McCormick, Learning a 

Language Will Change your Life for Good, 
TEDxPhnomPenh, elérhető: https://www.
youtube.com/watch?v=CQX4mAaJBmE.
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„Önmagát becsüli meg minden nemze-
dék azáltal, hogy tudomásul veszi: a vi-
lág nem vele kezdődött.”

(Sütő András)

2016. október 8-án a közönség már a 
hangverseny kezdete előtt negyed órá-
val zsúfolásig megtöltötte a Tiszti Pavi-
lon dísztermét, és már a színre vonuló 
zenekart vastapssal fogadta.

A hangverseny nyitányaként – a zene-
kart megalapító hegedűművész, tanár, 
zeneszerző – Dobi Géza Romanesca 
c. kompozíciója zendült fel a zenekar 
jelenlegi művészeti vezetője s egyben 
karmestere, Medveczky Szabolcs ve-
zényletével. A fokozatosan elcsendesülő 
vastaps után a kivetítő vászonról Dobi 
Géza szólt a jelenlévőkhöz, idézte fel né-
hány percben az elindulás mozzanatait. 
Ezután – mint a zenekar első fellépésén 
is – Dráfi Mátyás Jászai-díjas érdemes 
művészünk énekelt három magyar nép-
dalt Dobi Géza feldolgozásában.

Ezt követően az együttes fenntar-
tói – a Komáromi Városi Művelődési 
Központ (VMK) és Művészeti Alapis-
kola (MAI) igazgatója, Varga Anna és 
František Petr – mondtak köszöntőt, és 
ismertették röviden a zenekar 50 éves 
életútját, majd folytatódott a hangver-
seny.

A jellegzetes mosolyával színre lépő 
Török Ferencet – aki Komárom szülöt-
te, Dobi Géza egykori növendéke, hege-
dűművész, a pozsonyi Konzervatórium 
hegedű- és kamarazene tanára, a 40 éve 
világjáró Moyzes Vonósnégyes tagja –, 
a Komáromi Kamarazenekar 15 éven 
át tartó művészeti vezetőjét köszöntöt-
te nagy tapssal a publikum. Világjáró 
művészünk J. S. Bach két hegedűre írt 
d-moll versenyét BVW 1043 játszotta 
Boris Borsányival, aki szintén városunk 
szülötte, a pozsonyi konzervatórium te-
hetséges-ígéretes növendéke. Megható 
volt látni és hallani a két „komáromi” 
és a zenekar művészi összjátékát. Elő-
adásukat – csakúgy, mint a Pesten élő, 
de Berencs szülötte Kazán Péter W.A. 
Mozart A-dúr klarinétversenye, K622-

a	Komáromi	KamarazeneKar	
naGyszabásÚ	HanGversennyel	
ünnePelte	fennállásánaK	
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Agadio tételének csodálatosan szép, 
lélekkel teli előadását – hatalmas taps-
sal köszönte meg a közönség. A zene-
kar Medveczky Szabolcs vezényletével 
mindkét esetben remekelt.

A következő zenemű a Medveczky 
Szabolcs – Erkel Ferenc Hunyady Lász-
ló című operájának dallamaiból szőtt 
Hunyadi sirató című zenekari átirata 
volt. Ezt a kompozíciót az ifjú budapesti 
karmester Bolyky Zoltán – aki három 
éven át dolgozott a Komáromi Kamara-
zenekarral – dirigálta, stílusosan, a tőle 
megszokott pontossággal. Az ő teljesít-
ményét is nagy taps kísérte. A hang-
verseny első felének záró száma az ifjú 
zeneszerző, S. Halász Károly Világok c. 
opuszának Belső világ és Otthon c. téte-
le volt. Szerzeményét maga a szerző di-
rigálta, a szólókat Medveczky Horváth 
György (hegedű), Boris Borsányi (hege-
dű), Hegedűs Béla (mélyhegedű), Weisz 
Péter (gordonka) játszották. A nagyér-
demű az újszerű és érdekes kompozíci-
ót örömmel és nagy tetszéssel fogadta; a 
szerzőt visszatapsolta.

Ugyan nem zenei, és mégis szép ün-
nepi percek következtek. A Komárom 
polgármestere által adományozott dísz-
okleveleket és emléklapokat dr. Knirs 
Imre alpolgármester kezéből vehették 
át a kamarazenekar alapítói, segítői. A 
jelenlévők megtudhatták, hogy a ze-
nekar-alapítás ötlete 50 évvel ezelőtt a 
Csemadok vezetőségében merült fel. 
Éppen ezért a díszoklevél átvételére el-
sőként a Csemadok akkori két lelkes ve-
zetőségi tagját, Köles Vincét és Stirber 
Lajost szólították, azokat, akik (anno) 
felkérték Dobi Gézát, a „zeneiskola” ifjú 
hegedűtanárát: vállalja el egy vonós-
kamarazenekar művészeti vezetését. 
Miután a tanár úr igent mondott, ők 
hárman kezdték el a majdani zenekari 
tagok toborzását; alapították meg a Ko-
máromi Kamarazenekar elődjét, a Ko-
máromi Csemadok Alapszervezete és a 
Művészeti Népiskola Kamarazenekara 
néven (20 éven át) muzsikáló együttest.

A továbbiakban a koncerten jelenlé-
vők egy perces néma csenddel adóztak 

azok emlékének, akik ezen a gyönyö-
rűséges ünnepségen már nem lehettek 
jelen. Dobi Géza, Rácz László, Anton 
Zemiansky és Tarics János hozzátarto-
zói In memoriam díszoklevelet kaptak. 
Csakúgy díszoklevelet kaptak az egy-
kori és jelenleg is muzsikáló zenekari 
tagok, az est karmesterei, de a zenekart 
támogatók is.

A szünetet követően, a hangverseny 
műsorának összeállítói az utóbbi idő-
szak (2010–2016) nagy sikert aratott 
koncertjeinek műsoraiból válogattak. 
J. Haydn A patikus c. operájának nyi-
tányát Medveczky Szabolcs vezényelte. 
P. I. Csajkovszkij Elégia c. jellegzete-
sen romantikus művét a Kossuth-díjas 
Medveczky Ádám – Medveczky Sza-
bolcs édesapja – vállalta. Avatott keze 
alatt a zenekar kitűnőre vizsgázott; a 
„mester” is megtapsolta az együttest; 
neki pedig hosszan tartó állótapssal fe-
jezte ki köszönetét az élményért az est 
hálás közönsége.

A „klasszikus” zenekari muzsika után 
üdítőleg hatott a váltás: Medveczky Sza-
bolcs Szép Magyarországnak c. dalának 
Farkas Mónika kellemes szoprán hang-
ján, zenekari kísérettel való előadása, 
s csakúgy a kortárs szórakoztató zene 
világából elhangzó további két kompo-
zíció, kiváltképp az utolsó, Medveczky 
Horváth Györgyi – a zenekar koncert-
mestere – csodálatosan szép szólójával. 
Az állva tapsoló közönség vastapsa a rá-
adás számot is „kiprovokálta”: a zenekar 
– a mindvégig szívvel-lélekkel dirigáló 
Medveczky Szabolcs vezényletével – J. 
Strauss: Piccicato polkáját játszotta el a 
publikum nagy örömére.

Amit a nagyérdemű közönség hiá-
nyolt: a város részéről (kulturális szak-
osztály? kulturális bizottság?) egy-egy 
szál virág az est szólistái és karmesterei 
részére. Sokan úgy érezték, ez az aktus 
még inkább emelte volna az ünnepi est 
fényét.

A zenekar 50 éves tevékenységéhez 
gratulálunk, és további sikeres munkát 
és fellépéseket kívánunk!

Fotó: Krüger Viktor
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Ahhoz, hogy az egészséges magatar-
tási minták beépüljenek a gyermekek 
viselkedésébe, valamint hogy megsze-
rezzék azokat a képességeket, amelyek 
segítségével önmaguk választják az 
egészséget, folyamatos egészségneve-
lésre van szükség. A folyamatos egész-
ségnevelés beépíthető a  mindennapi 
óvodai programba.

Elsősorban arra kell megtanítanunk 
a gyerekeket, hogy mindenki felelős 
a saját egészségéért. Ehhez nagy oda-
figyelésre, következetes munkára van 
szükségünk. Az óvodai életben nagy 
gondot fordítunk a  megfelelő napi-
rend kialakítására. A  jó napirend a 
szervezet bioritmusához alkalmaz-
kodva megszabja a napi tevékenységek 
helyes időbeosztását. Ezen felül ügyel-
nünk kell a higiénia, helyes táplálkozás 
és megfelelő mozgás biztosítására.

Mozgás
A  mozgás, sport, természetjárás fon-
tosságát és egészségmegőrző szerepét 
elsősorban a napi tornák, séták, túrák, 
sportvetélkedők szervezésével hang-
súlyozhatjuk. A mozgásos játékok tes-
ti, nevelési jelentőségét és fontosságát 
főleg az határozza meg, hogy az aktív 
mozgástevékenységben a  gyermek 

természetes mozgásainak (járás, fes-
tés, ugrás) elsajátítása, alkalmazása, az 
alapvető testi képességek (ügyesség, 
gyorsaság, állóképesség, erő) és tulaj-
donságok (hajlékonyság, egyensúlyér-
zék, ruganyosság), továbbá a mozgás-
szervek és keringési szervek fejlődése 
egyidejűen, párhuzamosan történjen.

Az intenzív mozgástevékenység ak-
tivizálja a  tüdő és a  szív működését, 
ezáltal kedvezően befolyásolja a  szer-
vezet anyagcseréjét, és fokozza a  tel-
jesítőképességét. Ha a gyerekek nyug-
talanok, ingerlékenyek, 5-6 perces 
lazító gyakorlatot végezzünk, melyet 
kössünk össze légzőgyakorlatokkal 
(pl. kilégzés: lassan ereszd ki a levegőt, 
,,sz“ hangot hallatva). 

táplálkozás
Az egészség megőrzése érdekében 
nagyon fontos a  helyes táplálkozás. 
A  gyermeki szervezetnek nemcsak 
az életfolyamatok működéséhez van 
szüksége táplálékra, hanem a  fejlődő 
szerveinek és szöveteinek felépítésé-
hez is. Főbb tápanyagaink a  fehérjék, 
a zsírok és a szénhidrátok. A biológi-
ai folyamatok működéséhez azonban 
szükségünk van vitaminokra, ásvá-
nyi anyagokra és vízre is. Mindezeket 

elegendő mennyiségben, a  kívánatos 
arányban, megfelelő időközönként kell 
elfogyasztanunk. Ha nem így teszünk, 
akkor felborul a  biológiai egyensúly, 
aminek különböző tünetek, betegsé-
gek lehetnek a  következményei. Nem 
azt fogyasztjuk elsősorban, amire bi-
ológiailag szükségünk van, nem any-
nyit eszünk, amennyit a szervezetünk 
igényel, nem tartjuk be a helyes táplál-
kozás ritmusát, és nem fordítunk elég 
gondot az étkezés módjára.

A  táplálkozástudomány szakembe-
reinek tanácsai:
 Együnk kevesebb gabonafélét (ke-

nyeret, tésztát), és sokkal kevesebb 
lisztet használjunk az ételek elkészíté-
séhez.
 Mérsékeljük az állati zsírok, az édes-

ségek fogyasztását.
 Együnk több színes főzeléket, gyü-

mölcsöt, és igyunk több olyan italt, 
amelyik gyümölcsből készül.
 Táplálkozzunk változatosabban, és 

egy-egy étkezésünket is mindig vegye-
sen állítsuk össze.

Nagyon fontos, hogy megfelelő 
időközönként egyen a gyerek, s hogy 
a napi élelmet többszöri – napi ötszö-
ri – étkezés során fogyassza el. Tudni 
kell azt is, hogy a gyerek folyadékigé-

nevelJünK	eGÉszsÉGes	GyermeKet!

KomJáti	ilona
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nye nagyobb, mint a  felnőtté, mert 
szervezetének nagyobb a  víztartalma, 
élénkebb az anyagcsere-folyamata és 
nagyobb a hőleadása, ezért több folya-
dékot iszik. Tévhit, hogy étkezés előtt 
rossz szokás vizet inni. Helytelen meg-
tiltani a gyerekeknek az étkezés előtti 
vízivást. A  víz a  test tömegének kb. 
60%-a. Vizet a táplálékkal és italokkal 
juttatunk a szervezetbe, évszaktól füg-
gően többet vagy kevesebbet. 

Alapvetően fontos, hogy a  gyerek 
mindennap fogyasszon tejet, tejter-
méket; tojást (ételbe dolgozva vagy 
eredeti állapotában); húst (baromfit, 
tőkehúst, halat, húskészítményt); zöld-
ségféléket, illetve sütőipari termékeket 
(ez utóbbit módjával). A napi étkezé-
sek ajánlott aránya:
 reggeli 15%
 tízórai 10%
 ebéd 40%
 uzsonna 10%
 vacsora 25%

Az óvodáskorú gyermek táplálkozá-
sánál ügyeljünk arra, hogy reggelizés 
nélkül ne induljon óvodába a gyerek. 
A  vacsora időpontja legalább másfél-
két órával a  lefekvés előtt legyen. Az 
elfogyasztott napi élelem mennyisége 
és összetétele feleljen meg a gyerek ko-
rának, egyéni sajátosságainak. Tartsa 
be a helyes étkezési ritmust (az ötszöri 
étkezést, és ezen belül a megfelelő ará-
nyokat), változatosan és komplexen 
táplálkozzék a gyermek. Mindig nyu-
godt légkörben és tiszta körülmények 
között étkezzen. Tudjon kulturáltan 
étkezni, tartsa be a  higiéniai követel-
ményeket.

Az óvodában érdemes felmérni a la-
kóhelyre jellemző táplálkozási szoká-
sokat a következő kérdések, feladatok 
segítségével:
 Hogyan étkeztek, milyen ételeket 

főznek nektek szüleitek, nagyszülei-
tek? (Az ételek leírását összegyűjtjük, 
és megbeszéljük, hogy melyek egész-
ségesek, vitamindúsak, táplálóak.)
 A  különböző évszakokban milyen 

gyümölcsök, növények segítik egész-
séges fejlődésünket? (ültetés, gondo-
zás, érés, betakarítás – táblázatot ké-
szítünk)
 Melyek azok az ételek, amelyekből 

keveset kell fogyasztanunk, mert ked-
vezőtlenül hatnak szervezetünkre? 
(pl.: sok édesség, túlzott tésztafogyasz-
tás, mesterséges színezékkel telített 
ételek)
 Ellátogatunk a  helyi élelmiszerüz-

letbe. Megnézzük, melyek azok a  ke-
nyérfélék, melyek az emésztésre, fej-

lődésünkre jó hatással vannak (barna, 
magvas kenyerek).
 Összeállítunk egy plakátot az egész-

séges, vitamindús ételekről.
 Vitaminnapot szervezünk, különö-

sen a  téli hónapokban, amikor erre 
nagy szükség van.
 Naponta hányszor, mit és mennyit 

étkezünk? (napi terv összeállítása)
 Egyszerű ételek elkészítése, pl.: 

répalé, gyümölcssaláta, vaj színezése 
sárgarépával, petrezselyemmel.

higiéniA
Az óvodában különösen nagy hang-
súlyt kell fordítani a  személyi és 
környezeti higiéniára – beleértve 
a környezetvédelmet is –, étkezési kul-
túrára, esztétikai környezetre. Jó példa 
erre a gyakorlati tevékenységek, kéz-
mosás, fogmosás, terítés, virágápolás, 
öltözködés gyakoroltatása, egyszerű 
ételeink elkészítése, kóstolása, új ter-
mékek bemutatása.

Feladatok a  személyi higiénia és az 
egészség megőrzése érdekében:
 Saját ivópohár használata.
 Evés előtti, WC-használattal össze-

függő kézmosásra szoktatás.
 Egymás kenyerébe, gyümölcsébe ha-

rapás veszélyének ismertetése, figye-
lemmel kísérése.
 Zsebkendők használatának (tüsszen-

tés, köhögés során) szorgalmazása.
 A helyes fogápolás szabályainak gya-

korlása, a ,,Vidám fogak“ fogápolási 
program alkalmazása, szemléltető táb-
lák elhelyezése a falon.
 Öltözködés különböző évszakokban, 

időjárási körülmények között.
 Napirend – helyes időbeosztás, idő-

töltés a friss levegőn.
 Az aktív pihenés formái és szüksé-

gessége a meghatározott napirendben.
 Évente több alkalommal ellenőrizni 

a gyerekek fejének tisztaságát – külö-
nösen ősszel és télen.
 Párologtató edények elhelyezése va-

lamennyi helyiségben.
Összességében azt mondhatjuk, 

hogy az itt megfogalmazott szempon-
tokra mindenképp szüksége van a gye-
rekeknek, ezért mindig figyeljünk oda 
az egészséges életmódra nevelésre az 
óvodáskorban.

felhAsznált irodAloM:
 Franz J. Mönks, Alphons M. P. Knoers: Fej-

lődéslélektan. Urbis, Budapest, 2004.
 Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklé-

lektan. Gondolat, Budapest, 1972.
 Dr. Mónus Erzsébet: Az egészségnevelés 

szakkönyvtára. Medicina, Budapest, 1985.

vojtek lili
„Hatéves lehettem, amikor írtam egy „verset“ egy 
nagyon beteg néniről, amelyet mélyen meghatva ol-
vastam el a  környezetemben lévő embereknek. Ők 
csak nehezen tudták visszatartani a  nevetésüket... 
Erre írtam egy másik verset az emberi közönyről... 
Szerintem ezzel kezdődött minden!“ – vallja Lili 
az írással való első találkozásáról. Nagyjából az 
irodalommal való szerelembe esésével egyidőben 
értintették meg más művészeti ágak is: szintén 
hatévesen kezdett el hegedülni, ill. festéssel foglal-
kozni, tavaly záróvizsgázott kitűnő eredménnyel 
mindkét szakon a művészeti alapiskolában. 

Az idei tanévben a  pozsonyi Duna utcai Gim-
názium elsős diákja volt. Gimnáziumi sikereinek 
sorát a XII. Országos Esszéíró Pályázaton elnyert 
fődíjjal kezdte. Tagja volt annak a csapatnak, amely 
megnyerte a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok Kara által szerve-
zett Legere országos irodalmi versenyt. Részt vett 
a  Szép Magyar Beszéd és a  Tompa Mihály Vers- 
és Prózamondó Verseny országos elődöntőin, de 
egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy számára az igazi 
terep az írás. A Magyar Nemzeti Galéria középis-
kolások számára meghirdetett Képtári történetek 
– Parafrázisok című irodalmi pályázatára készült 
versét a zsűri a tíz legjobb alkotás közé választotta, 
a  költemény az ihlető festmény, Lossonczy 
Géza Tisztító nagy vihar című képe mellett 
lesz olvasható egy éven keresztül a  galériában. 
A  közönségszavazáson a  vers a  2. helyen végzett. 
Népi hagyományaink című munkája pedig bekerült 
a Rákóczi Alapítvány által meghirdetett pályázat 
győztes pályamunkái közé, így Lili résztvevője a 
23. Magyarságismereti Mozgótábornak. Ezenkívül 
az Expert országos műveltségi versenyen megsze-
rezte az EXPERT címet, az angol nyelvi olimpia 
körzeti fordulójában a 3. helyen végzett, részt vett 
a  Shakespeare Memorial angol szavalóversenyen, 
ill. csapatban bejutottak a  bibliaverseny országos 
fordulójába.

Lili rengeteget olvas, imádja Adyt és Dickenst, 
Lee Masterst és Szabó Magdát, viszont nem szere-
ti Szabó Lőrincet. Falja a  régi filmeket, igyekszik 
mindent megtudni róluk. Érdekes egyéniség, sok-
oldalú tehetség, akinek fejlődését, pályáját egyen-
getni, irányítani, formálni izgalmas feladat és ki-
hívás a tanár számára. Végtelenül szerény, amikor 
megkérdeztem tőle, melyik eredményére a  leg-
büszkébb, azt válaszolta: arra, hogy sikeresen, ki-
tüntetett eredménnyel befejezte a gimnázium első 
évét! Lili, mi pedig Rád vagyunk nagyon büszkék!

Kulcsár Mónika
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koncz júliA bArbArA
A komáromi Munka Utcai Alap-

iskola ötödikes tanulója volt a 
2015/2016-os tanévben. 

Juli nagyszerű képességekkel 
rendelkezik, magas szinten telje-
sít minden tantárgyból. Kedvence 
az informatika és a programozás, 
kimagasló az angoltudása. Szereti 
a versenyeket: matematika-, anya-
nyelvi, angol nyelvi tanulmányi 
versenyeken, illetve a Geográfia 
Olimpián képviselte iskolánkat. 
Munkája mindig megbízható és 
pontos, tempója gyors. Kedves és 
közvetlen természetű, ugyanakkor 
fegyelmezett, példás magaviseletű.
Eredményei:
 Zrínyi Ilona Matematikaverseny, 

nyugat-szlovákiai forduló, 2. helye-
zés 
 Kenguru matematikaverseny, re-

gionális forduló, 3. helyezés
 Bendegúz NyelvÉsz, regionális 

forduló, 6. helyezés 
 Angol Olimpia, járási forduló, 2. 

helyezés 
 Pitagoriasz, járási forduló, 6. he-

lyezés 
 Matematika Olimpia, járási for-

duló, 13. helyezés 
Felkészítő pedagógusok: Farnbauer 
Gyöngyi – matematika, Szabó Szil-
via – magyar nyelv és angol nyelv.

  Szabó Szilvia, osztályfőnök

Az Angol nyelv szeretete

Borka Gergő a nagymegyeri Corvin Má-
tyás Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium 
negyedik évfolyamának tanulója. Kilenc 
éve kezdett el foglalkozni az angol nyelv-
vel, mivel nagyon zavarta, hogy nem érti 
az angol nyelvű csatornák adását, mikor 
gyerekként végigkattintgatta az egyes té-
vécsatornákat. Angol nyelvű műsorokat, 
filmeket kezdett nézni, sőt online angol, 
amerikai újságok cikkeit kezdte olvas-
gatni a család angolul tudó ismerőse se-
gítségével. Később pedig azért tanulta az 
angolt, mert belemélyedt a nyelv szépsé-
gébe. Soha nem érezte nehéznek, problé-
másnak annak tanulását. Szinte észrevét-
lenül jutott el arra a szintre, melyre már 
igazán büszke lehet bárki. Legjelentősebb 
eredményének a FCE (First Certificate in 
English) nyelvvizsga C1 szintű letételét 
tartja. Alma matere méltán büszke Ger-
gőre, hisz kétszer is megnyerte a  duna-
szerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium 
idegen (angol) nyelvi versenyét (2015, 
2016). Lehengerlő nyelvismeretével 
Nagyszombatban, az angol olimpiász ke-
rületi fordulójában is lenyűgözte a zsű-
rit, az előkelő harmadik helyezést érte 
el. Gergő méltán lehet büszke az aktív 
nyelvtudására, melyet nemcsak a tanul-
mányai során, hanem magánemberként 
is fel tud használni, hisz a filmeket ere-
detiben nézi, a  regényeket eredetiben 
olvassa, a zenét eredetiben hallgatja. 

Mgr. Ing. Németh Erika

zemAn tAmás
Tamás a Szenczi Molnár Albert Alap-
iskola kilencedikes tanulója. Évek óta 
különböző futballklubokban focizó 
kiváló sportember, tiszta egyes tanuló, 
aki a 2015/16-os tanévben két orszá-
gos versenyre is eljutott kerületi győz-
tesként: sikeresen szerepelt Kassán a 
Szép magyar beszéd verseny országos 
fordulóján, valamint 5. helyezést ért 
el a Poznaj slovenskú reč érsekújvári 
országos fordulóján. A szavalóverse-
nyeken gyakran ért el kerületi szintű 
eredményt, jópárszor eljutva már Ri-

králik Máté
A komáromi Munka Utcai Alapiskola kilen-

cedikes tanulója volt a 2015/2016-os tanévben. 
Az elmúlt évek közül nem telt el egy év sem 

úgy, hogy ne szerezzen dicsőséget és ne öreg-
bítse iskolánk hírnevét járási, kerületi vagy 
országos szintű versenyeken, legyen az magyar 
vagy szlovák nyelvű megmérettetés. A szavaló-
versenyek állandó résztvevője, igazi előadó, aki 
ha a színpadra lép, nem lehet nem odafigyelni 
rá. Éveken keresztül részt vesz iskolánk szín-
játszó csoportjának munkájában, és láthattuk 
az ünnepeink alkalmából készített műsorok 
szereplőjeként is. A fent említett a tanévben a 
Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó 
Versenyen megzenésített versek kategóriájába 
is benevezett társaival. Az öttagú csapat az 
országos elődöntőn arany sávos minősítést 
kapott, és bejutottak az országos döntőbe, ahol 
ezüst sávos minősítést értek el, illetve megkap-
ták a zsűri különdíját a legjobb zenei ötletért.

Szabadidejének jelentős részét a  sportnak 
szenteli, tagja volt az iskolai focicsapatnak, 
röplabdacsapatnak, és kosárlabdázik is. 9 éve 
foglalkozik zenével, a művészeti alapiskola nö-
vendékeként zongora szakon végzett. 
Eredményei:
 Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamon-

dó Verseny, országos döntő, ezüst sáv 
 Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó Verseny, 

országos 1. helyezés
 Dobré slovo, országos 1. helyezés
 Pislákoló mécses, országos 2. helyezés
 Röplabda, kerületi 2. helyezés
 Kosárlabda, járási 3. helyezés

Máté felkészítő pedagógusai: Laboda Róbert, 
Habán Hajnalka, Hajdók István.

Farnbauer Gyöngyi, osztályfőnök
maszombatba is. Rendszeres szereplője 
az iskola által szervezett kultúrműso-
roknak, irodalmi színpadoknak.

Emellett a szakterület, ahol kiemel-
kedő eredményeket ért el, a hely-
történet-kutatás. A dunaszerdahelyi 
Kincskeresők versenyen bemutatott 
előadásával kiérdemelte, hogy a buda-
pesti Kutató Gyerekek Konferenciájára 
meghívják, ahol a rengeteg magyaror-
szági és külföldi versenyző közül ki-
emelt első helyet szerzett. Kiemelt első 
díja által pedig strasbourgi jutalomút-
ban részesült. 

Mgr. Matus Mónika
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„ Jövendőnk attól függ, tudunk-e 
jóra menni   a velünk élő minden-
féle nyelvű népekkel, meg tudunk-e 
velük élni békességben és mégis sza-
badság és haladás tekintetében tűr-
hető állapotban.“ (Mocsáry Lajos)

Fülek városának arculata hasonlóan 
alakult a XX. század vége felé, mint 
sok szlovákiai kis- és nagyvárosénak. 
1986-tól nemcsak a városközpontot, 
hanem az eddig a városszéli, kis lakó-
házakból álló területet, a Paprétet is el-
érte a rombolás és újjáépítés időszaka. 
Új lakótelep épült, ahová óvodát, alap-
fokú és középfokú iskolai intézménye-
ket is terveztek. 

A papréti alapiskola mintegy két 
hektár területen elterülő, pavilonokból 
álló épületegyüttes. 

1992 tavaszán költöztették át az első 
elkészült pavilonba a szlovák tanítási 
nyelvű Iskola Utcai Alapiskola beuta-
zó tanulóit. 1992 őszén három magyar 
osztály nyílt.

A  fordulópontot 1995 szeptembere 
hozta, amikor a közös igazgatású isko-
la kettévált. 

A  pedagógusgárda aktív volt, hi-
szen a  kezdetektől sokféle szerve-
zet jött létre az iskolán: a  Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetségének 
alapszervezete, a  dunaszerdahelyi 
Katedra Alapítvány támogatásával 
a Katedra Klub, amely több délutánt, 
vagyis előadást szervezett a  környék 
iskoláinak pedagógusai számára. Is-
kolánk szorosan együttműködött 
a Szülőföld Polgári Társulással. A kö-
zös munka eredménye volt évente a 
füleki helyszínű Nógrádi Pedagógus-
találkozó. Nagy múltra tekint vissza 
az iskolánkon megrendezésre kerülő 
„Hallotad-e hírét…” regionális nép-
dalverseny, amelynek résztvevői Szlo-
vákia és Magyarország alapiskoláiból 

érkeznek. Pedagógusaink mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a 
2015/2016-os tanévben XVI. évadot 
megért rendezvénynek a jövőben is 
folytatása legyen.

Külön említést érdemel a Pro Scho-
la Nostra alapítvány, amely az iskola 
pedagógusaiból 1994 novemberében 
szerveződött. Fő céljai voltak:
- az iskola anyagi hátterének biztosí-
tása,
- a  tanulók és a pedagógusok iskolán 
kívüli tevékenységének felkarolása,
- a  hagyományok ápolása, a  kultúra, 
sport és a környezetvédelem támoga-
tása. 

Az előírások, rendeletek változása 
következtében 1997 nyarán az alapít-
vány felszámolásra került, majd 1998 
őszétől a  Pro Schola Nostra Polgári 
Társulás jött létre. 

2002. január 1-től intézményünk 
önálló jogi szubjektumként működ-
hetett. A 2002/2003-as év igen jelentős 
az iskola történelmében. A Szlovák 
Köztársaság Oktatási Minisztériuma 
elfogadta a tiszteletbeli név felvételére 
irányuló kérelmet, melyet Bolla Károly 
igazgató úr nyújtott be – Böszörmé-
nyi István nyugalmazott gimnáziumi 
tanár és helytörténész ajánlására –, s 
azóta viseljük a város szomszédságá-
ban fekvő Kurtány település híres szü-
löttének, Mocsáry Lajosnak a nevét. A 
névadó ünnepségre 2003-ban került 
sor, amikor is felavattuk Mocsáry La-
jos emléktábláját, és elkészült az iskola 
logója. 2009-től iskolánk igazgató-
ja Simko István lett. A 2016/2017-es 
tanévben iskolánkat 318 tanuló láto-
gatja, a pedagógusok száma pedig 26. 
A fiatal, ambiciózus,  sokféle érdek-
lődésű tantestület tagjai fontosnak 
tartják az állandó hivatásbeli fejlő-
dést: iskolázásokon, konferenciákon, 
szakmai továbbképzéseken vesznek 

bemutatKoziK	a	mocsáry	laJos	alaPisKola

részt. A tanulók tudásukat és adott-
ságaikat nemcsak a tanítási órákon 
fejleszthetik. Szabadidős tevékenység 
keretében sokféle érdekkör működik 
intézményünkben az alsó és a felső ta-
gozatos tanulók számára. A legtehet-
ségesebbek évente országos versenyek 
díjazottjaiként öregbítik az iskola hír-
nevét. A város sokféle kulturális ren-
dezvényeinek aktív részesei vagyunk. 

Sokféle projektben vesz részt okta-
tási intézményünk. A pályázatokon 
nyert pénzösszegek és segédeszközök 
által az iskolai élet színesebbé válik. A 
számítógépekkel, táblagépekkel, inter-
aktív táblákkal érdekesebbé és élvez-
hetőbbé változtatjuk az oktató-nevelő 
tevékenységet mind a tanulók, mind a 
pedagógusok részére. 

Tavaly ünnepeltük meg iskolánk 
fennállásának 20. évfordulóját. A két 
évtizedet összefoglaló programban 
szerepeltek iskolánk mostani és volt 
diákjai. Alkalom volt az ünnep a jelen-
legi és néhai pedagógusok találkozójá-
ra. Idén emlékeztünk meg névadónk, 
Mocsáry Lajos születésének 190. és 
halálának 100. évfordulójáról. 

Zárszóként következzenek Agócs 
Attila, Fülek város polgármestere sza-
vai: „Jelenleg, amikor az elmúlt évtize-
dekben lezajlott demográfiai változá-
sok nyomán az intézmény falai között 
elsősorban a helyi roma közösség tag-
jai kapják meg a mindennapi érvénye-
süléshez szükséges tudást és emberi 
tartást, Mocsáry Lajos gondolatai tel-
jesen aktuálisak. Az „egészen polgári-
asodott európai néppé“ válás követel-
ménye egyaránt vonatkozik ugyanis 
minden Füleken élő nemzetiségre, kü-
lönös jelentősége van azonban a roma 
polgárosodás szempontjából, melynek 
elősegítéséből az iskola pedagógusai 
erőn felül kiveszik részüket.“

Az iskola pedagógusai
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Peter Plavčan iskolaügyi miniszter, 
Pavel Ondek, az Iskolaügyi és Tudo-
mányos Dolgozók Szakszervezetének 
elnöke és Jozef Turčany, a  Szlováki-
ai Falvak és Városok Társulásának az 
alelnöke a pedagógusok fizetésrende-
zéséről tárgyaltak az Oktatásügyi Mi-
nisztériumban. Megegyeztek abban, 
hogy 2017-ben is tovább emelkedik 
a közoktatásban és a felsőoktatásban 
dolgozó pedagógusok fizetése. A to-
vábbi 6 százalékos fizetésemelésre a 
Szlovák Köztársaság kormányának 
programnyilatkozatában rögzített nö-
vekedési ütemen túl 2017. szeptem-
ber elsejétől kerül sor. Peter Plavčan 
miniszter ismertette, hogy a  minisz-
térium jövő évi költségvetésében már 
szerepel a fizetésemeléshez szükséges 
pénzösszeg. A tárgyaláson pontosí-
tották, hogyan dolgozzák be ezt a fi-
zetésemelést a felsőbb szintű kollektív 
szerződésbe, valamint azt is, milyen 
forrásokból biztosítják a városok és 
falvak eredeti hatáskörébe tartozó is-
kolák és iskolai intézmények pedagó-
gusai fizetésének az emelését. A felek 
megegyezése alapján a fizetések nö-
vekedése és annak mikéntje része lesz 
a felsőbb szintű kollektív szerződés 
kiegészítésének, amelyről a közeli na-
pokban fog tárgyalni a három testület 
vezetése.         

Az Állami Pedagógiai Intézetben (ÁPI 
– ŠPU) workshopot rendeztek az intéz-
ményvezetés, iskolaigazgatás minősé-
gének a javításáról – különös tekintettel 
az irányítás demokratikus és inkluzív 
eljárásaira, amelyek kiindulópontjai 
az autonóm iskola kialakításának. Az 
ÁPI szakdolgozói és menedzsmentje, 
az alap- és főiskolák pedagógusai és 
a pedagógiai kutatás jelenlévő szak-
emberei megegyeztek abban, hogy az 
autonóm iskola csak akkor lehet mű-
ködőképes, ha folyamatosan meg tud 
újulni, képes folyamatosan fejleszteni 
az oktatási programját. „A folyama-
tosan megújuló iskola modelljének 
alapelvei az autonóm és a fokozatosan 
fejlődő, azonos hullámhosszon lévő, 
azonos értékrendet valló egyének is-
kolai környezetében gyökereznek. 
Valósággá azonban csak a tanulásban 
személy szerint is támogatott, segített 
egyének igényeivel összhangban, a 
saját tudásukért önként és tudatosan 
vállalt felelősség tudatában, valamint 
a szülőknek az oktatás folyamatába 
való ugyancsak tudatos bekapcsolása 
és tudáspotenciáljuk kiaknázása révén 
válhatnak. Tehát csak a kölcsönösen 
toleráns demokratikus társadalom tag-
jainak együttműködése hozhatja meg 
ezen a téren a várt eredményt. Ennek 
a modellnek a társadalmi hozadéka 
egyfajta szociális kincs megteremtése, 
melynek lényege a valóban kölcsönö-
sen toleráns demokratikus társadalom, 
az autentikus vállalási készségek és 
szokások fejlesztése, mások igényeinek 
a felismerése, megértése, tolerálása és 
a legjobb válasz, a legigazabb reagálás 
meglelése.“ – foglalta össze a workshop 
lényegét Ľudovít Hajduk, az Állami 
Pedagógiai Intézet igazgatója. A je-
lenlévők megegyeztek abban, hogy a 
Poprádi Egyesített Iskola napjainkban 
a legjobb példaként szolgálhat a gyer-

mekek oktatásának és nevelésének 
modern, inkluzív megközelítéséhez. 
Ezt a városi alapítású és önkormány-
zati hatáskörben működő iskolát na-
gyon sok roma gyermek is látogatja. A 
tantestület lényegében egy fedél alatt 
neveli és tanítja a gyermekeket azok 
három éves korától az óvodában, illet-
ve ezt folytatva az alapiskolában és a 
művészeti alapiskolában, vagyis a gyer-
mekek az iskolában szerzett tudásukat 
ráépítik a velük született adottságokra 
és tehetségükre, és mindezt tovább 
fejlesztik a művészeti alapiskolában – 
természetesen már a tanítás utáni sza-
badidejük rovására. „Meggyőződésem, 
hogy ez nagyon jó modell, különösen 
abból a szempontból, hogyan segít-
hetik, támogathatják a pedagógusok 
a gyermekek, a tanulók fejlődését, az 
egyes kompetenciák, illetve azok típu-
sainak a kiérlelését, hogyan használ-
hatják ki a művészetet mint az ész és 
a szív felkészítésének az eszközét. Ez a 
modell megérdemli, hogy hatékonyan 
támogassuk. Támogassák az egyetemi 
karok, az iskolaügyi tárca, de főképpen 
az Állami Pedagógiai Intézet. Informá-
cióim szerint Szlovákiában már több 
tíz olyan iskola van, amelyek érdek-
lődnek és alkalmazni is szeretnék saját 
iskolájukban ezt vagy az ehhez hasonló 
modelleket, tehát a mi feladatunk se-
gíteni őket ezen igyekezetük megva-
lósításában. Minden bizonnyal ezzel a 
döntésünkkel pozitív jelzést küldenénk 
a pedagógusoknak, hogy az iskolaügy-
ben is van értelme a folyamatos meg-
újulásnak, a tanulók érdekében kellő 
entuziazmussal végzett munkának, a 
mindannyiunk érdekében kifejtett el-
kötelezett hivatásgyakorlásnak, amely 
természetesen megérdemli a  jogos el-
ismerést és értékelést“ – jelentette ki 
Ľudovít Hajduk, az Állami Pedagógiai 
Intézet igazgatója.

az	oKtatásüGyi	
minisztÉriumban	
tárGyalt	az	isKolaüGyi	
tárca	szemPontJából	
KiemelKedően	fontos	
Három	testület	
vezetőJe

Az állAMi pedAgógiAi intézetBen 
workshopot szerveztek Az iskolAirányítás 
Minőségének eMeléséről   
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Az Oktatásügyi Minisztérium Nem-
zetiségi Oktatásért Felelős Főosztálya 
2016. június 15-én alakult meg.  A 
főosztály Prékop Mária igazgató ve-
zetésével egyelőre három alkalmazot-
tal – Skabela Rózsa, Kacz Noémi és 
Galyasová Silvia – működik.

A főosztály kezdeményezésének kö-
szönhetően az idei tanévet nyolc anya-
nyelvi órával kezdhetik meg az elsősök 
az alapiskolákban, anélkül, hogy emel-
kedett volna az összóraszámuk. Tisztá-
ban vagyunk vele, hogy a nemzetiségi 
iskolát látogató tanulók óraszáma így 
is jelentősen meghaladja a többsé-
gi iskolába járó gyermekek óráinak a 
számát, ezért a továbbiakban is foko-
zottan odafigyelünk majd a gyermekek 
terhelésére. Szükség van nemcsak a 
kerettanterv reformjára, hanem ma-
gának a tananyagnak a mennyiségi és 
tartalmi újragondolására is. Rendkívül 
fontos az az eredmény, hogy megdőlt 
az a 2008-as rendelkezés, amelynek   
alapján a kisebbségi anyanyelvi órák 
száma nem haladhatta meg a szlovák 
nyelvi órák számát. Idén szeptember-
től az alsó tagozaton összesen 24-re 
növekedett az anyanyelvi órák száma, 
a szlovák órák száma pedig 21 maradt. 

Az alapiskolák egyes tantárgyainak, 
ugyanúgy, mint a magyar nyelv és iro-
dalom, valamint a szlovák nyelv és szlo-
vák irodalom tantárgynak specializált, 
egyedi helyzete kell legyen a nemzeti-
ségi oktatásban. Ilyen tantárgyak pél-
dául a honismeret, a zenei nevelés és a 
történelem. Ezeknek a tantárgyaknak 
külön tanmenetre, tanvázlatra, tan-
anyagra van szükségük, hiszen tükröz-
niük kell az adott nemzetiség történel-
mét, művészetét, helyrajzát, kultúráját. 

Megújult az óvodai állami oktatási 
program is, mely a 2015/2016-os is-
kolai év alatti kipróbálás során számos 
negatívumot vetett fel. A megújult ok-
tatási program nagy előnye, hogy az 
egyes kompetenciák fejlesztése iránti 
elvárásokat műveltségi területeken be-
lül határozza meg: Nyelv és kommuni-
káció; Matematika és információkkal 
való munka; Ember és természet; Em-
ber és társadalom; Ember és a munka 

világa; Művészet és kultúra; Zenei ne-
velés; Képzőművészeti nevelés; Egész-
ség és mozgás. Megújult a 2008-ban 
kiadott, a szlovák nyelv oktatását segítő 
módszertani útmutató is, mely az óvo-
dapedagógusoknak nyújt segítséget 
az óvodai szlovák nyelv oktatásában. 
Napvilágot látott a Szakkifejezések szó-
tára is, mely a pedagógiai dokumentá-
ció kétnyelvű kitöltéséhez nyújt segít-
séget a magyar, ruszin, ukrán, német 
nyelvű óvodákban. 

A megoldandó feladatok közé tarto-
zik a továbbiakban az összes megújí-
tott kerettanterv nemzetiségi iskolák 
számára való kidolgozása, különösen 
a sajátos nevelési igényű gyermekek 
számára, illetve a testi vagy szellemi 
fogyatékkal élő tanulók számára kidol-
gozott kerettantervek létrehozása. 

A főosztály 2016-os évre megszabott 
feladatai között négy fő feladat van a 
kormányprogramból adódóan. Az első 
feladat az egymás kölcsönös megisme-
rését, a másokkal szembeni előítéletek 
lebontását célzó projektek lebonyolítá-
sa, melyek a multikulturális párbeszé-
det és a regionális oktatásügyet segítik. 
A beérkezett pályázatok elbírálásán túl 
a 2017-es évi pályázati felhívás kidol-
gozása is a főosztály feladata, hogy a 
következő évben is hozzájárulhasson 
anyagilag a nemzetiségi alapiskolák és 
középiskolák diákjainak multikulturá-
lis és regionális nevelését segítő elkép-
zeléseinek a megvalósításához. 

A nemzetiségi főosztály figyelem-
mel kíséri „A szlovák nyelv és szlovák 
irodalom oktatási folyamata a magyar 
tannyelvű iskolákon” elnevezésű pro-
jektet, mely az idei tanévben indult, 
és 2020-ig fog tartani. A  projektben 
az Állami Pedagógiai és Módszertani 
Központ Komáromi Kirendeltsége, 
az Állami Pedagógiai Intézet, az Ok-
tatás Certifikált Mérésének Nemzeti 
Intézete, az Állami Tanfelügyelőség 
munkatársai, valamint a projektbe be-
vont alapiskolák pedagógusai vesznek 
részt. Fontos a szlovák nyelv oktatásá-
nak reformja, a diákok kommunikáci-
ós képességeinek fejlesztése a szlovák 
órákon. 

A főosztály további feladata létre-
hozni a ruszin nyelv és kultúra oktatás-
fejlesztési koncepcióját az óvodákra, 
alap- és középiskolákra vonatkozóan. 
Ezért idén júliusban megalakult egy 11 
tagú munkacsoport, amelynek feladata 
a koncepció elkészítése az év végéig.

A kormányprogramból adódó utol-
só feladat pedig kidolgozni az alapisko-
lák felső tagozata számára a Szlovákiá-
ban élő tizenhárom nemzeti kisebbség 
(magyar, roma, ruszin, ukrán, német, 
zsidó, cseh, morva, bolgár, horvát, 
lengyel, szerb, orosz) történelméről 
és kultúrájáról szóló tananyagot, me-
lyet az adott kisebbség képviselői dol-
goznak ki. A segédtankönyv első – az 
alapiskola felső tagozatos tanulói szá-
mára készülő – része idén, a második, 
a középiskoláknak szóló része pedig a 
következő évben fog napvilágot látni. 
Ezek célja, hogy a diákok jobban meg-
ismerjék az országban élő kisebbségek 
kultúráját, történelmét, nemzeti ha-
gyományait.

Készül a közoktatási törvény és az 
oktatási intézmények finanszírozását 
szabályozó jogszabályok módosítása, a 
lehető legjobb pozíciót szeretnénk ki-
harcolni a nemzetiségi iskolák részére. 
Fontos dokumentum az idén nyilvános 
vitára bocsátott A nevelés és oktatás fej-
lesztésének nemzeti programja is, mely 
a kisebbségi oktatásra is kitér, s amely 
meghatározza majd a következő évekre 
az oktatás-nevelés menetét.

Az érvényes jogszabályok nem isme-
rik a nemzetiségi oktatás és a nemzeti 
kisebbségi iskolák fogalmát, annak el-
lenére, hogy ezek a kifejezések még a 
hivatali nyelvhasználatban is gyakran 
megjelennek. A hatályos törvények a 
nemzetiségi iskolákat mint a nemze-
ti kisebbség nyelvén oktató iskolákat 
határozzák meg. A nemzetiségi okta-
tást meghatározó törvény hiánya több 
problémát is okoz. Ennek következ-
tében hiányoznak a nemzetiségi kér-
désekkel foglalkozó szakosztályok az 
egyes hivatalokban, minisztériumok-
ban. Ezért is tarjuk fontosnak megfo-
galmazni és törvénybe foglalni a nem-
zetiségi oktatás fogalmát.

a	nemzetisÉGi	
okTaTásérT 
felelős	
főosztály	
ÉletÉből
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lEGkEDVEsEBB köNyVEM köNyVajÁNlÓ

A címlap Veres Zoltán Benedek fény-
képének felhasználásával készült. 

szERzőINk

kaTEDRa

Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című 
hétkötetes regényfolyama egyedülálló mű a 
világirodalomban. Bár előtte is születtek mű-
vek, amelyek sikeresen vizsgálták regényírói 
eszközökkel az emberi tudatot, de ezek egyi-
ke sem tette ezt 3587 oldalon keresztül (ennyi 
a magyar kiadás összterjedelme). S ha ehhez 
hozzáadjuk, hogy a regény cselekménye – 
ahogy Gérard Genette, a neves francia iro-
dalomtudós megállapította – összefoglalható 
egyetlen (!) mondatban („Marcel író lesz.”), 
akkor valóban el kell ismernünk, hogy egy 
nem mindennapi művel állunk szemben. 
 Proust írói módszere sem volt minden-
napi. Amikor felismerte, hogy halálos beteg, 
szakított addigi életmódjával, és minden 
idejét a regényírásnak szentelte; egy olyan 
heroikus vállalkozásnak, amelynek ambíció-
ja nem kevesebb volt, mint hogy legyőzze az 
időt és ezáltal magát a halált. Az első (Swann) 
és a hetedik kötet (A megtalált idő) készült el 
legelőször, a kettő közötti részek száma pedig 
folyamatosan nőtt. Proust – amíg bírta erővel 
– csiszolgatta és javítgatta a közbülső kötete-
ket, s ha lett volna rá ideje, egészen biztosan 
dolgozott volna még rajtuk. Műve úgy lett 
befejezetlen, hogy mégsem maradt torzóban.
 Ma már csak csodálkozni tudunk azon, 
hogy az akkor még ismeretlennek számító 
író kéziratát számos kiadó – köztük a neves 
Gallimard is – visszautasította. Az indoklás 
röviden az volt, hogy nem látnak fantáziát 
abban, ha egy elbeszélő oldalakon keresztül 
arról nyafog, hogy nem tud elaludni. Proust 
regényfolyama valóban egy olyan jelenettel 
indul, amelyben az elbeszélő alvásproblémái 
is szóba kerülnek, de – természetesen – nem 
ez lesz a legfontosabb ezeken az oldalakon. 
Sokkal inkább a test és a testtel kapcsolatos 
nem racionális érzékiség előtérbe állítása és 
kapcsolata az emlékezéssel. A regényfolyam 
nyitányát képező elalvás-jelenet mintegy fel-
vezeti a híres madelaine-epizódot, amelyben 
először jut szerephez Proust „találmánya”, az 
akaratlan emlékezés.

 Miről szól a madelaine-epizód? Az elbe-
szélő egy fárasztó nap végén meglátogatja 
édesanyját, aki a tea mellé madelaine-sütiket 
készít. A teába áztatott madelaine íze külö-
nös boldogságérzéssel tölti el az elbeszélőt, 
aki sokáig nem is érti, mi okozza benne a 
váratlan örömet. Aztán rájön: ez annak a 
madelaine-nek az íze, amelyet utoljára gye-
rekkorában kóstolt, Combrayban, a nagy-
nénjénél. S hirtelen feltárulnak az elfeledett-
nek hitt emlékek. A korábbi felismerés, hogy 
a tudatos emlékek korlátozottak, és nem 
mindent őriznek meg a múltból, egy újab-
bal egészül ki: az érzékek (ízlelés, szaglás, 
hallás, tapintás, mozgás) képessé tehetnek 
bennünket arra, hogy mélyebbre eltemetett 
emlékeket is előbányásszunk a tudatunkból. 
Mindez azonban nem rajtunk múlik. Ha 
Marcel aznap nem kóstolja meg édesanyjá-
nál a teába áztatott madelaine-t, a múltja egy 
fontos része örökre elveszett volna számára; 
és ebben az esetben a regény sem íródott vol-
na meg.
 Kiderül ugyanis, hogy a múlt feltárulása 
nem önmagában értékes. Az elbeszélő szá-
mára kétségkívül örömteli tapasztalat, hogy 
eszébe jutnak olyan részletek a gyerekkorá-
ból, amelyeket tudatosan már nem volt ké-
pes felidézni; ennél azonban fontosabb, hogy 
ezek a részletek szolgálnak alapul a készülő 
regényéhez. A madelaine-epizódban Marcel 
arra döbben rá, hogy pontosan erről – a saját 
életéről – kell írnia. De nem dilettáns mód-
jára, azaz a megélt élményekhez foggal-kö-
römmel ragaszkodva. Marcel, miközben írja 
a regényét, egyúttal át is alakítja az életéből 
vett emlékeket; átlényegíti őket a művészet 
eszközeivel. Az élet és az irodalom közötti 
hagyományos ellentétet így sikerül egy cso-
dálatos szintézisben feloldania. 
 Mert igaz ugyan, hogy az emlékeink tesz-
nek bennünket azzá, akik vagyunk, de az 
nem kevésbé igaz, hogy – miként Proust 
mondja – az egyedüli megváltás az, amit a 
művészet adhat az embernek.

kEsERű jÓzsEF

BORVÁK MÁRIA, a TANDEM, n. o. szakmai vezetője, Muzslán él (borvak.maria@tandemno.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, 
nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); FÁYNÉ DR. HABIL. DOMBI ALICE,  
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékének tanszékveze-
tő főiskolai tanára (dalice@jgypk.u-szeged.hu); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott pedagógus, a Katedra szerkesztőbizottsá-
gának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@upcmail.sk); Mgr. FORRÓ ZSUZSANNA, a dunaszerdahelyi Gyógypedagógiai Tanács-
adó (CŠPP) gyógypedagógusa, Nagymegyeren él (zuzi@unigroup.sk); Mgr. GALAMBOS BARBARA, a Hidaskürti Alapiskola és 
Óvoda tanítója, Hidaskürtön él (barbara.galambos90@gmail.com); HODOSSY GYULA, a Katedra főszerkesztője, a Katedra Alapítvány, 
a Vámbéry  Polgári Társulás és a Lilium Aurum Köny- és Lapkiadó igazgatója, a SZMÍT elnöke, Balázsfán él (hodossy@liliumaurum.sk);  
HROMADA ATTILA, a Freie Universität Berlin hallgatója, Berlinben él (attila.hromada@gmail.com); Dr. habil. PaedDr. KESE-
RŰ JÓZSEF, PhD., a  Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusa, Komáromban él (keseruj@ujs.sk);  
KOMJÁTI ILONA,  a Füssi Óvoda igazgatónője (komjatiilona@centrum.sk); PaedDr. KRALINA HOBOTH KATALIN, PhD., a Szlo-
vák Műszaki Egyetem Építőipari Karának adjunktusa, Vásárúton él (katalin.hoboth@stuba.sk); KRIPPEL ÉVA, a dunaszerdahe-
lyi Peda-gógiai-Pszichológiai Tanácsadási és Megelőzési Központ igazgatónője, Nyárasdon él (evakrippel@azet.sk); Ing. LUKOVICS 
ÉVA, a Consensus s.r.o. cégvezetője, Balázsfán él (nkomunikacia@gmail.com); Mgr. N. TÓTH ANIKÓ, PhD., a Nyitrai Konstantin Fi-
lozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, író, Ipolyságon él  
(entothaniko@gmail.com); doc. PINTES GÁBOR, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának tudományos dékán- 
helyettese, a Katedra Társaság elnöke, Dunaszerdahelyen él (gpintes@ukf.sk, edu.gpintes@gmail.com); SOÓS KATALIN, a Szegedi Tu-
dományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoportjának mestertanára, Szegeden él 
(sooska@jgypk.szte.hu);STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra 
Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com);  PaedDr. TÓTH TAR ÉVA, a Comenius Egyetem Természettudományi Kara moleku-
láris biológia szakos doktorandusza, Somorján él (eva.tarova@gmail.com);  PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Modern 
Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

kEDVENc köNyVEM
(MaRcEl pROUsT: 
az ElTűNT IDő NyOMÁBaN)

TÓTh lÁszlÓ   köTélEN, VaGy aMINT az éG…

Tizennégy év kihagyás után új verseskötettel jelentkezik a József Attila-díjas Tóth László. Ez idő alatt több váloga-
tott verseskötete is napvilágot látott (Harangzúgásban, avagy A hús bohóca, 1995; Ötven tükör, 1999; Átváltozás, 
avagy Az „itt” és az „ott”, 2003), s a középső éppen kiadónknál. A Kötélen, avagy Amint az ég… ez idő alatt szü-
letett verseit tartalmazza (közülük néhány már időközbeni válogatott köteteibe is bekerült). Ily módon kötetünk 
egyszerre a kötődés és az elszakadás dokumentuma is, a folytatásé és az útváltásé, a továbblépésé. Míg korábbi 
opusaiban költőnk nevezetes Istentelen színjáték című, nagy visszhangot kiváltott verseskönyv-trilógiájának a re-
giszterei – egyfelől a groteszk, a szatirikus ihletettség, az ironikus rálátás, másfelől a meghitt, lírai hangulatok, az 
elégiába hajló tűnődések, a csendes önreflexiók – szólnak tovább, költészetének újabb iránya – mindezek megtar-
tása mellett – inkább nyelvfilozófiai, nyelvkritikai ihletettségű.

eladásI ár: 10 eur kEDVEzMéNyEs ÁR: 8 EUR

TÓTh lÁszlÓ  az ElVaRÁzsOlT VaRÁzslÓ

Az irodalom, gyermekirodalom – a nyelvben megképződött világ. Tóth László meséire fokozottan érvényes ez 
a tétel: bennük a nyelvé a főszerep, a nyelvi alakításé, a tudatos nyelvformálásé. Írónk jókedvű-tréfás, könnyed s 
nyelvileg-képileg leleményes, eseménydús és fordulatokban gazdag szövegei ilyformán különösen fontos szere-
pet tölthetnek be a legfiatalabb olvasók (mesehallgatók) nyelvfejlődésében, nyelvhasználatának, illetve szemé-
lyiségének alakulásában. Ugyanekkor formai-tematikai változatosságukkal, az írói eszközök gazdagságával is 
magukkal ragadják olvasóikat. Az elvarázsolt varázsló támogatásra is, megjelentetésre is ajánlható munka. Ezt 
kell tennem ezért jómagamnak is.

eladásI ár: 12 eur kEDVEzMéNyEs ÁR: 9 EUR

TÓTh lÁszlÓ  szöVegemBer

Kicsoda tehát Tóth László? A kötet fülszövege erre is rákérdez: „Író? Költő? Művelődéstörténész? Irodalomtör-
ténész? Színháztörténész? Szerkesztő? Műfordító? Mindegyik. Valószínűleg akkor tudjuk lefedni szövegekkel 
való foglalatoskodásának teljes spektrumát, ha a (csehszlovákiai) magyar irodalom mindenesének nevezzük. 
Szövegember.”

eladásI ár: 10 eur kEDVEzMéNyEs ÁR: 8 EUR

TÓTh lÁszlÓ        aMIkOR az ÍRÓ OlVas

Ebben a könyvben kizárólag alkalmi írások találhatók. Mégis, az itt sorakozó szövegeim talán mindnél alkal-
mibbak, ugyanis kivétel nélkül felkérésre születtek – előadásnak, kötetbemutatónak, születésnapi köszöntőnek, 
körkérdésekre adott válaszoknak, emléktábla-avatónak, stb. S egy kivételével az elmúlt tíz-tizenegy évben. Rá-
adásul mind egy viszonylag jól behatárolható, szűk körben mozognak: kizárólag szlovákiai magyar írókról s 
műveikről, s egy-egy esetben szlovákiai magyar (kisebbségi?) helyzetekről szólnak. Miért is ne? Hiszen amikor 
az ember – ha író is, szerkesztő is, s ha adott anyagot is – olvas, nem úgy olvas. Hanem egyszerűen csak olvas. 
És legfőképpen: mások által, illetve másokban (mindenkiben) – magát. Ez utóbbira pedig – így, úgy – mindig 
adódik alkalom. A többi – lényegtelen. A lényeg egy: mit hoz(hat)unk ki belőle magunknak. Tehát – talán – 
másoknak (is).

eladásI ár: 10 eur  kEDVEzMéNyEs ÁR: 8 EUR Érdeklődésüket, rendeléseiket 
a lilium@liliumaurum.sk címen várjuk.
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TOlERaNcIa

MOcsÁRy lajOs 
alapIskola, fülek
Immár 20 éve neveljük, oktatjuk Fülek és a környező falvak gyermekeit. 

Sokan közülük egyetemet, főiskolát végeztek, vagy érettségit szereztek, jó 

szakmát tanultak.

…és a legfontosabbak: a diákok.

A lelkes tanári kar…

A legmodernebb oktatási módszerekkel tanítunk.

Nálunk valóban a gyerek van a középpontban.

Nagy figyelmet szentelünk 

az idegen nyelvek oktatásának.

Minden kis diákból megpróbáljuk kihozni a legtöbbet…

A város legnagyobb tornaterme, 
konditeremmel felszerelve…

Színtársulatok, előadóművészek 

látogatnak el hozzánk rendszeresen.

Ismeretterjesztő, turistahívogató 
filmet készítettünk Fülek 
büszkeségéről, a várról.

Interaktív táblákkal felszerelt tantermek, számítógéptermek, iskolai könyvtár, tablettes oktatás…

Sokféle versenyre készítjük fel 
diákjainkat. A Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Verseny 
egyik döntőse a diákunk lett.

Évente megrendezzük a nagy sikerű „Hallottad-e hírét?...” regionális népdalversenyt, amelyre nagy szeretettel jönnek a határon túlról is.

A felsőbb évfolyamban várva várt esemény az első bál, ahol diákjaink bemutatják a megtanult táncokat szüleiknek, tanáraiknak.
Az SzMPSz által szervezett országos 
pedagógiai projekt- és tehetségnap 
állandó résztvevői vagyunk.

Tanulóink rendszeresen 
tanulmányi kirándulásokon 
vesznek részt, így is gyarapítva 
tudásukat.


