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legkedVeseBB kÖNyVem pROgRaMajÁNló

A címlap Udvaros Borbála fényképé-
nek felhasználásával készült. 

szERzőINk

kaTedra

Úgy tűnik, ha egy író saját univerzumot te-
remt, és nem mellékesen, ha azt a világ sok 
táján megszeretik, akkor egyre elképesztőbb 
kalandokba hajszolja hőseit, a végén pedig 
minimum a világ megmentése lesz a tét. 
Ugyanis jön egy újabb nagy világvége-vízió. 
Ez a helyzet Ransom Riggs Vándorsólyom 
kisasszony különleges gyermekei című regé-
nyével, mi több, trilógiájával is.
A Los Angelesben élő író, blogger, újságíró 
– aki utazási cikksorozatáról is ismert – első 
regénye, a Vándorsólyom kisasszony különle-
ges gyermekei 2011-ben jelent meg a Quirk 
Booksnál, még abban évben magyarra for-
dította Gálvölgyi Judit, és kiadta a Kossuth 
Kiadó. A regény óriási sikert aratott.
Ehhez bizonyára hozzájárult a szerző filmes 
múltja; Riggs a Dél-kaliforniai Film- és Te-
levíziós Egyetemen szerzett diplomát, több 
díjnyertes rövidfilmet készített. Hamar rájö-
hetett, hogy a képek hálás dolgok, ugyanis 
első regényét a szövegben előforduló ese-
mények, személyek fotóival illusztrálta. Fo-
tói olyanok, mintha nagyon régen készültek 
volna, és a cselekmény szerint a főszereplő, 
Jacob Portman tizenhat éves fiú nagyap-
jának a szivarosdobozából kerültek elő. A 
nagyapa állítólag járt egy távoli árvaházban, 
ahol különleges képesekkel megáldott gyer-
mekek éltek, akik nagyon eltértek kortár-
saiktól, és egy vándorsólyom nevelte őket. 
Ráadásul Cairnholm szigetén, ahol az árva-
ház állt, mindig ugyanaz a nap, nevezetesen 
1940. szeptember 3-a ismétlődött, körbe-
körbe.
Felvezetésnek nem is rossz, de korántsem 
tündérmese a Vándorsólyom kisasszony 
különleges gyermekei. A nagyapát ugyanis 
Jacob szeme láttára megöli egy üresrém, és 
ezzel be is lépünk Ransom Riggs univer-
zumába. Ahol a rendkívüli képességekkel 
megáldott különlegeseket az ősi időkben 
még tisztelték, az utóbbi időkben rettegik 
őket az emberek, ezért bujkálva élnek. A hu-
rok olyan körülhatárolt terület, ahol egy és 
ugyanazon nap ismétlődik vég nélkül. Az 
ymbrynék a különlegesek világának alak-
váltó matriarchái olykor madárrá változnak 

és manipulálják az időt, feladatuk a különle-
ges gyermekek óvása. Az általuk erre a célra 
létrehozott és működtetett hurkok megaka-
dályozzák az öregedést. Azért veszélyesek, 
mert csak néhány különleges képes látni 
őket. Jacob Portman az egyik, boldogult 
nagyapja volt a korábbi látó. Az üresrém: 
szörnyeteggé vált egykori különleges. Ami-
kor az üresrém elegendő különlegest evett, 
lidérccé változik, mindenben a normális 
emberekre kezd hasonlítani, és beépül a vi-
lágunkba.
A trilógia Üresek városa című második kö-
tete a háború sújtotta Londonban játszódik. 
Közben szerelem szövődik Jacob és a puszta 
tenyerén tüzet gyújtani képes Emma Bloom 
között. Az író bravúrja, hogy a hurokban 
való élet miatt kortalan lány, annak ide-
jén, Jacob nagyapjának a szerelme is volt. 
A 2014-ben megjelent második kötetben 
újabb különlegesek hada tűnik fel, közöttük 
Addison, a beszélő kutya, valamint Caul, 
a főgonosz, Vándorsólyom kisasszony egyik 
testvére, aki – amint az lenni szokott – a 
rossz oldal szolgálatába szeretné állítani a 
különleges gyermekeket, ezért elrabolja, és 
ismeretlen helyre viszi őket.
Az Amerikában tavalyelőtt megjelent, ma-
gyarul hozzánk tavaly érkezett utolsó kötet, 
a Lelkek könyvtára, a kimentésükről szól. 
A szereplők egy másodperc alatt kerülnek 
a II.  világháborús Londonból a mai Lon-
donba, majd egy hajón, a Viktória-korabeli 
Anglia legkegyetlenebb nyomornegyedébe, 
ahol megkezdődik a hőskölteménybe illő 
csata a különlegesek világáért.
Ransom Riggs minden szálat elvarr, majd 
egy csavarral a mai Amerikában új ajtót nyit. 
Talán lesz majd folytatás, a mű vége alapján 
akár jöhet a negyedik rész. Ám így is kerek 
a trilógia, a három rész együtt 1148 oldal. 
Végül kiderül, hogy az egész küzdelem a ha-
talomért zajlott Alma Vándorsólyom kisasz-
szony két őrült testvére, Caul és Bentham 
között. Mégsem az övék lesz a finálé. Mert 
hogyan is mondja a Meghökkentő térképész 
a regényben? „A természet titkainak mélyén 
újabb titok rejlik”.         
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egy külÖNleges TrIlógIa

Program
2017. március 23. (csütörtök)

18:00 – Megnyitó: Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója
Könyvbemutató: Felföldi Szabolcs: Fény metszette élet című Vámbéry-album bemutatója
A kötetet bemutatja: Zimonyi István egyetemi tanár (Szeged), a Vámbéry Tudományos Kollégium tagja
Az estet vezeti: Keller László turkológus
Helyszín: Vinárium, Á.Vámbéryho 5249/13A, Dunaszerdahely
              
2017. március 24. (péntek)

9:00 – A Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntője. A versenyt koordinálja és felügyeli Tóth Tibor földrajztanár
Helyszín: Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola, Dunaszerdahely
A versenyt vezeti: Török Bence nyugalmazott tanár
A zsűri elnöke: Felföldi Szabolcs régész, történész
A zsűri további tagjai: Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum kurátora és etnológusa, Fibi Sándor, a Vámbéry Polgári Társulás 
választmányi tagja

14:00 – Vámbéry Ármin mellszobrának megkoszorúzása
Köszöntőt mond: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere
Ünnepi beszédet mond: Zimonyi István egyetemi tanár (Szeged), a Vámbéry Tudományos Kollégium tagja

14:30 – a Vámbéry-díj ünnepélyes átadása a Dunaszerdahelyi Városi hivatal dísztermében 

14:45 – a Vámbéry Ármin földrajzverseny fogadással egybekötött ünnepi kiértékelése a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin 
Magyar Tannyelvű Alapiskolában 
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Alsó tagozatos tanítóként hatodszor 
vagyok abban a szerencsés helyzetben, 
hogy elsősöket taníthatok. A tavasz 
első pislákolására az elsőéves tanítvány 
és tanítója összeérik. Szinte gesztusok-
ból értik egymást. A friss iskolások tu-
dása látványosan kibővül. Az iskolába 
jövetelkor ismeretlen jelek szavakká, 
értelmezhető szöveggé állnak össze az 
fejükben. Néha, ha mesét vetítek nekik, 
és kerekre nyíló szemmel, tátott szájjal 
figyelik a történéseket – elgondolko-
dom. Ezeknek a csöppségeknek, ké-
sőbb kamaszoknak vajon megadunk-e 
mindent iskolai pályafutásuk során, 
amit megérdemelnek? Nagyon nagy 
felelősség az emberkék életén nyomot 
hagyni, családok életébe tőlünk telhe-
tően, békét, nyugalmat vinni. Sok mú-
lik az ajtót becsukó pedagóguson, az 
adott iskolán, de igen nagy mértékben 
meghatározó a keret, amelyhez néha 
kevésbé, néha többé kell a pedagógus-
társadalomnak igazodni. 

Ha nagyító alá tesszük oktatás-
ügyünk irányításainak egyes részterü-
leteit az elmúlt emberöltőben, az elő-
re nem lépésünk, sőt némely esetben 
hanyatlásunk szánalmas képet mutat. 
Hamarosan megmérettetnek a kilence-
dikesek a Tesztelés 9 felmérések keretén 
belül. Gondoljuk át némi realitásérzék-
kel, hogyan lehet az alapiskolák felső 
tagozatában eredményesen oktatni, 
nevelni, hogy a pedagógusok teljesít-
ménye és az átlagos képességű tanu-
lók tudása egyszerre megfeleljenek a 
gyermekközpontú, modern társadalmi 
elvárásoknak, a szlovákiai és nemzet-
közi méréseknek, a tanterveken alapuló 
középiskolai felvételi követelmények-
nek! Azt már elértük, hogy így mindig 
lesznek tanítók, akik tanterv által űzött 
vadként kergetik végig tanítványaikat 
évfolyamokon keresztül. A megméret-
tetés oly „magas fokára” értünk, immár 
második éve, hogy már ötödikben tesz-
teljük, indokolatlanul és szakmaiatla-
nul, az alsó tagozatos eredményeket. 
Nem a négyéves folyamatba építünk 
be biztosítékokat, hogy a folyamatos 
pedagógiai munka hatékony és megfe-
lelő legyen, hanem olyan keretek között 

Tavaszi sugallaTok

mészáros PéTer

végeztetünk felmérést, amely a tanulók 
csekély hányadánál elfogadható. Méret-
tetnének meg csak ugyanilyen alapos-
sággal a jövő pedagógusai.  Egy pálya-
alkalmassági vizsgán talán kiderülne, 
hogy a jelentkező nem beszédhibás-e, 
van-e némi affinitása a zenéhez, képző-
művészethez, tornához, ha már ezeket 
készül tanítani, és egyáltalán, van-e az 
adott pedagógusjelöltnek három önálló 
gondolata. Az oktatásunk irányítóinak 
nem kellene nagyot alkotniuk, csak 
meg kellene érteniük, hogy mi teszi 
sikeressé azon országok oktatásügyét, 
akik tőlünk előbbre járnak. 

A közelgő iskolai beíratások kapcsán 
tudatosítanunk kell, hogy ott és akkor 
kell megtennünk a tőlünk telhetőt, ahol 
arra lehetőségünk van, és minden jó 
munkával végződő nap egyben beíratá-
si program is. Szinte foggal-körömmel 
ragaszkodnunk kell a minőséghez. Ezt 
a minőséget pedig, mindaddig, amíg 
nem robotok fognak az iskolapadban 
ülni, elsősorban nem a digitális táb-
lák, a kivetítők, számítógépek és egyéb 
„kütyük” fogják megteremteni, hanem 
azok, akik ezeket működtetik.

A pedagógusnapot több helyen, 
többféleképpen fogják megünnepel-
ni. Szerencsések, akik az elismerést 
akár egy szál virág erejéig, pár méltató 
mondat kíséretével az iskolát fenntartó 
intézmény képviselőjétől kapják. Ezen 
sorokat pont a félévi bizonyítványosz-
tás napján pötyögtetem be a számító-
gépembe. Bizonyítványosztás közben 
az egyik tanulóm egy doboz bonbonnal 
ajándékozott meg. Én megköszöntem, 
de ilyenkor mindig belekezdek a mon-
dókámba, hogy ugyan örülök a bon-
bonnak, de ti biztosan tudjátok, hogy 
részetekről nekem mi a legnagyobb 
ajándék. (Arra próbáltam rávezetni 
őket, hogy azt mondják, jól viselked-
nek, ügyesek, szorgalmasak stb.) De 
az elsős gyerek esze sokszor kiszámít-
hatatlan, és a kérdés elhangzása után a 
legszőkébb kislány legnagyobb termé-
szetességgel felelt: „Hát hogy szeretünk 
téged”. Akár pedagógusnap, akár egy 
borongós hétköznap, kívánok minden 
kollégámnak hasonló élményeket.     
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„Mert a játék a gyermek vágya, hogy 
felnőtt legyen, s a felnőtt vágya, hogy 
újra gyermekké váljon...” –  Gágyor 
József tanár urat talán Kodály Zoltán 
e szép sora kísérte gyermekjáték- és 
mondókagyűjtései során. Beszélge-
tésünk annak kapcsán került lejegy-
zésre, hogy régi tanítványaként, nagy 
tisztelőjeként záródolgozatban sze-
retném megörökíteni a népi gyermek-
játékok és mondókák terén kifejtett 
munkásságát. A gyűjtésein kívül élet-
pályájáról és költészetéről kérdeztem 
őt, a kezdetekről egészen napjainkig. 

 1960 óta tevékenykedik Tallóson, 
kisebb kitérőkkel. Ekkortól gyűjtései 
tárgya a Galántai járás és annak ma-
gyar ajkú lakosai. Miért döntött úgy, 
hogy megörökíti e terület népi kultú-
ráját?
 A pozsonyi pedagógiai iskola elvég-

zése után az alapiskola felső tagozatára 
kaptam képesítést, és állami utasításra 
itt kezdtem a pályám, Tallóson. Azon-
nal éreztem, hogy más vidéken vagyok, 
mint ahol születtem – azelőtt azt sem 
tudtam, hogy Tallós a világon van. Ak-
kor még élt az édesapám, aki a világhá-
borúkat megjárva ismerte ezt a vidé-
ket, és rögtön felhívta a figyelmemet a 
tallósi kastélyra, ahol valamikor kórház 
volt berendezve. Alighogy Tallósra ke-
rültem, megbíztak a község történeté-
nek írásával. Pályakezdőként nagyon 
elfogódottan fogadtam a felkérést, fo-
galmam sem volt, hogyan kezdjek neki 
a feladatnak. Ekkor a helyi plébános-
hoz, Vörös Jánoshoz irányítottak, aki 
nagyon szolgálatkész volt, sőt óvatosan 
figyelmeztetett, hogy az „írott szónak” 
micsoda ereje van, hiszen a „szó el-
hangzik”, de a nyomtatott munkáért 
vállalni kell a felelősséget. Nagyon há-
lás vagyok neki, sok mindent neki kö-
szönhetek, mert nagyon pontos volt 
munkájában. 

 Első művei közé tartozik a Megy a 
gyűrű vándorútra című, kétrészes, 
gyermekjátékokból és mondókákból 
álló gyűjteménye, mely nemcsak a já-
tékok szövegét, de kottáit is őrzi, ezál-
tal a mai pedagógusok a szöveg mel-

„a legfonTosabb érTék az éleTben hinni” 
beszélgeTés gágyor józseffel

lett a gyűjtés során rögzített dallamot 
is megtaníthatják a gyermekeknek. 
Foglalkozott zenével is, hogy az el-
hangzott dallamokat kottába tudta 
foglalni – vagy volt segítsége?
 Valamikor magam is alsó tagozatos ta-

nítónak készültem, de az igazgatóm azt 
mondta a szüleimnek, hogy pedagógiai 
középiskola helyett inkább gimnázi-
umba menjek, mert nem értek a zené-
hez. Ekkor Ipolyságra kerültem gimná-
ziumba, ahol egy év múlva már benne 
voltam a mandolinzenekarban, mert 
egy szerencsétlen futballmeccs után, 
amikor megsérült a lábam, unalom-
ból és önszorgalomból megtanultam 
mandolinon játszani. Később a hegedűt 
is megismerem. A kottát saját magam 
tanultam meg. Ez azonban nem zenei 
tehetséget, hanem inkább szorgalmat 
jelent. Szoktam mondani a tanítvá-
nyaimnak is, hogy ha valamiben nem 
született tehetségek, nem értenek úgy a 
feladathoz, szorgalommal nagyon sok 
mindent lehet pótolni. „Ha rövid a kar-
dod, toldd meg egy lépéssel”– mondja 
a szép magyar közmondás. Egyébként 
mindent el tudtam játszani kottából, 
sőt, ha valaki játszott, le tudtam olvasni 
az ujjairól, hogy milyen hangok azok. 
De ehhez egy kis gyakorlás kell. 

Az elhangzott dallamokat magne-
tofonra vettem, mert azonnal nem 
tudtam lekottázni. Aztán, hogy biztos 
legyek a dolgomban, a feleségemmel 
hallgattuk meg, mert neki tökéletes ze-
nei hallása van. Ő lejátszotta, én pedig 
néztem az ujjait. Tehát volt itthoni se-
gítség is. De sokszor eszembe jutott az 
évek alatt: hogyha akkor a futballmecs-
csen nem történik velem a baleset, nem 
tanulom meg a kottát. Néha a rossz is jó 
valamire, az ember nem tudhatja.

 A Megy a gyűrű... műve után több 
könyve is megjelent, melyben meg-
örökíti a mátyusföldi dajkarímeket, 
csúfolódókat, gyermekverseket, sőt 
még egy jósoló könyvet is találhatunk 
művei között. Hogy zajlottak ezek a 
gyűjtések? 
 A gyerekkori élmények, az ekkor 

megismert versek, játékok egész éle-
tünkre kihatnak, ezért nagyon fontos 

érték őrizni őket. Ennek az értéknek a 
felismerése vezetett leginkább a gyűj-
téseim során. Megható volt találkoz-
ni olyan idős nénikkel, akik emléke-
zetükben őrizték a gyerekkorukban 
megtanult versikéket. Nem egy köztük 
ugyanaz volt, amit hajdan édesanyám 
nekem is megtanított. Ilyenkor úgy 
éreztem, mintha ő maga jelent volna 
meg köztünk.

Nagyon sok szép, érdekes emlék 
fűződik a gyűjtésekhez. Az egyik leg-
gyönyörűbb Nagymácsédon történt. 
Ragyogott a szeme az idős néninek, 
miközben mesélt: „Mikor gyerekek 
voltunk, megfogtuk egymás kezét, az-
tán kígyózva mentünk a fák között, 
és mindig hozzácsatlakozott a sorhoz 
egy következő gyerek, és azt énekeltük, 
hogy: Ha te el, hát én is el,/ tőled nem 
maradok el./ Megfogom a jobb kezed,/ 
úgy masírozok veled. A néni boldog 
mesélését a férj asztmás köhögése sza-
kította félbe. Erre azt mondta kedvesen 
a néni: „Jaj, látja, én ilyen” – és a lábára 
mutatott, – „ő meg hát ilyen, ni, beteg.” 
Aztán aki eddig mosolyogva mesélte, 
hogy hogyan jártak, hirtelen komoly 
lett. Megmarkolta az öregnek a kezét, 
felnézett az ég felé, csorgott a könnye, 
és azt énekelte, hogy: Ha te el, hát én is 
el,/ tőled nem maradok el./ Megfogom 
a jobb kezed,/ úgy masírozok veled. Így 
lett a gyerekjátékból egy időskori vallo-
más. Ettől szebbet nem tudok elképzel-
ni. 

 A népi gyermekköltészettel fog-
lalkozó művein kívül rengeteg más 
témájú gyűjtéssel is foglalkozott. 
Népművelőként feldolgozta a tallósi 
egyházközösség, a kastély, a temető, 
az iskola és az óvoda történetét, va-
lamint a Tallóson működő CSEMA-
DOK szervezet és a tallósi önkéntes 
tűzoltószervezet életét és működé-
sét. Emellett két kötetben vizsgálja a 
tallósi tájszavakat is. Mi ihlette arra, 
hogy ilyen mélyen beleássa magát 
Tallós történetébe?
 A plébánia irattárában találtam egy 

bejegyzést, hogy az 1900-as évek ele-
jén jelent meg egy könyv, amiben szó 
van a tallósi fenyítőházról. Ennyi. Az-

bús anikó
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tán elkerültem Budapestre, a Széchényi 
Könyvtárba, és kutatni kezdtem. Nem 
tudtam, hogyan fogom én azt a köny-
vet megtalálni, ugyanis a plébános nem 
jegyezte le sem a könyv címét, sem az 
író nevét. Nem tudom hányadik könyv 
után egy lábjegyzetben rátaláltam Vaj-
da Károly Hazai régi büntetések című 
könyvére. Ez által a könyv által százol-
dalnyi anyag birtokába jutottam. Leírni 
nem tudtam mindent ebből, viszont 
felvetettem diafilmre. Itthon a diafilmet 
kivetítettem, és abból vettem az anya-
got. Az egyházi anyagért nagyon hálás 
vagyok, hogy átnézhettem. Volt plébá-
nos, aki tőlem kérdezte, melyik anyag 
hol van, mert ismertem a dolgot. 

 Említést kell tenni a közmondás- és 
szólásgyűjteményéről, a Mátyusföl-
di rózsák és bogáncsokról is. Ez nem 
csak egy egyszerű könyvsorozat, ez 
Mátyusföld állandósult szókapcsola-
tainak albuma, mely személyes ked-
venceim közé tartozik. Gondolom, ez 
nemcsak pár év gyűjtése. Mióta gyűjti 
ezeket az állandósult szókapcsolato-
kat? 
 Az én szülőfalum Ipolynyék. Más-

képpen beszélnek ott az emberek ma-
gyarul, és másképpen beszélnek itt az 
emberek magyarul. Minden vidéknek 
megvan a saját nyelvjárása. Én ezekre 
rögtön a kezdet kezdetén felfigyeltem, 
és kezdtem leírni az érdekességeket. 
Ebből az érdeklődésből született meg 
az ötkötetes Mátyusföldi rózsák és bo-
gáncsok. Az egészben talán azt sze-
retném kiemelni, hogy mindegyik itt, 
Tallóson hangzott el. Tehát nem na-
gyobb körzetben, csak a tallósiak ajká-
ról jegyeztem le ezeket az adatokat. Az 
adatoknak a száma több mint tizenkét-
ezer, ez szlovákiai viszonylatban az első 
tájszótár ilyen jelleggel. Persze ez nem 
azt jelenti, hogy nem lehetne folytatni 
a gyűjtést. Azt sosem lehet abbahagyni, 
mindig születnek vagy felbukkannak 
újabb és újabb mondások.

 Látjátok, feleim és A tenger gyöngyei 
– ezek a verseskötetei. Hosszú évek 
szorgalmas versírásából álltak össze 
ezek a kötetek. Mit gondol, a vers le-
het az út lélektől lélekig? 
 Az én érdeklődési köröm gyakorlati-

lag négy tárgykört foglalt fel: egyik volt 
a néprajzi gyűjtés, a másik a helytörté-
net, a harmadik a költészet, a negyedik 
pedig a pedagógusi hivatás. A négy 
közül gyermekkorom óta a költészet 

a legfontosabb. Nyilván édesanyámtól 
örököltem a versek iránti szeretetemet. 
A versírás nem elhatározásra történik, 
nincs olyan, hogy homlokon csókol a 
múzsa. Valahogy annak adok igazat, 
aki azt mondja: a verseknek az első két 
sorát valaki föntről diktálja, aztán már 
hozzá tudunk mi is tenni valamit. De 
valahonnét kell, hogy jöjjön a segítség. 

Hogy lehet-e a vers út lélektől lélekig? 
– Úgy kéne, hogy legyen. De hogyan 
bánik az ember a lelkével…? A versben 
az ember mindig a másiknak ad egy 
darabot a szívéből-lelkéből, feltárja ön-
magát. A versbe ezért a szép való. És ha 
az elmegy lélektől lélekig, akkor elérte 
célját. Manapság nem érdekli az em-
bereket a vers. Ez talán azért van, mert 
sokszor találkoznak olyan verssel, amit 
nem értenek. Én úgy gondolom, az a 
szép vers, amit meg lehet érteni. Ami 
nem hieroglifa. Nem azt mondom, 
hogy ne legyenek benne költői eszkö-
zök, de érthető legyen. Ján Smrek írja, 
hogy válságban van a magyar költészet. 
Csak akkor lehet a válságból kikerülni, 
ha visszakanyarodunk ahhoz, hogy a 
szívből írjunk. 

 Írt a gyermekekről és a gyerekeknek, 
a lakhelyéről, az elmúlásról, írt a ki-
telepítésről, a fájdalomról és a boldog 
időkről. Van-e még valami, rejtőzik-e 
még Önben valami, amit meg szeret-

ne írni, meg szeretne hagyni az utó-
kor számára?
 A legutolsó kötetem, a Tenger gyöngyei 

című verseskönyvem a huszonötödik 
önálló kötetem. Így talán soknak hang-
zik, de nem mindegyik olyan vaskos. 
Bizony, a boldog időkről lehetne mesél-
ni, mert voltak olyanok is bőven. Persze 
a boldogság nem azt jelenti, hogy min-
den szép és jó. A boldogság mást jelent. 
Egészen más idők voltak régen, amikor 
a gyerekek még játszottak, amikor még 
tele volt az életük játékossággal. Úgy 
érzem, utolsó pillanatban történt ezek-
nek a játékoknak a rögzítése – akkor, 
amikor a gyerekek még el tudták azo-
kat játszani. Ma már hiába kérdezném, 
nem tudnák eljátszani, legfeljebb az 
idősebb korosztály kapiskálna valamit, 
de a szabályokat már nem biztos, hogy 
pontosan el tudnák mondani. Érde-
mes volna folytatni még Tallós leírását, 
megismertetését. Ám amit a legjobban 
szeretnék hagyni az utókor számára, az 
a hit. A legfontosabb érték az életben 
hinni: hogy van, mert létezik. 

 Kedves Tanár Úr! Köszönöm szé-
pen a beszélgetést, adjon a Jóisten 
Önnek sok erőt és egészséget családja 
körében, türelmet és ihletet a születő 
műveihez, és közeledő születésnapja 
alkalmából sok-sok hosszú, boldog 
évet szerettei körében. 



nekrológ

2017. február 1-jén egy nagyszerű em-
bertől búcsúztunk. Tóth Erzsébetet, a 
TERRA Kiadó alapítóját és igazgatóját 
kísértük utolsó útjára a gútori temető-
ben.

 Amikor ott álltam a koporsó mel-
lett, gondolatok, emlékek kavarogtak 
bennem. Majdnem 20 év közös mun-
ka, együttműködés és őszinte barátság, 
számos hosszú beszélgetés, sok-sok 
terv és ötlet emléke jutott eszembe. 
Felidéztem az utolsó, január eleji tele-
fonálásunkat, amikor elmesélte, hogy 
ha hazaérkezik az utazásáról, nekiru-
gaszkodik a magyar nyelv és irodalom 
tankönyvek nyomdába való készíté-
sének. Ezer és ezer terve volt még, az 
utazásain készült fotóiból, felvételeiből 
egy saját forgatókönyv alapján akart 
filmet készíteni. Ez az utazás azonban 
nem hazatéréssel ért véget. A sors, 
amely a fáma szerint mindannyiunk 
számára megírattatott, nem adott Er-
zsébetnek már több esélyt.

 Mgr. Tóth Erzsébet gazdag életpá-
lyáját csak nagyon kevesen ismerték. 
1949. november 13-án Pozsonyban 
született, egy hattagú család máso-
dik gyermekeként. Iskoláit Gútoron 
(Hamuliakovo) kezdte 1956-ban, majd 
Somorján folytatta, ahol a gimnáziu-
mot is elvégezte. Már a középiskolá-
ban megszerette a magyar nyelvet, az 
irodalmat. Annak ellenére, hogy írás-
sal is próbálkozott, a természettudo-
mányok mellett döntött, és 1968-ban 
felvételt nyert a Comenius Egyetem 
matematika–fizikára szakra. Egyetemi 
évei alatt is hű maradt az irodalom-
hoz, a magyar költészethez, részt vett 
az amatőr színházi mozgalomban és 
a pozsonyi klubéletben. Pozsonyban 
sok olyan személyiséggel meg ismer-
kedett, akik később meghatározói 
lettek a szlovákiai magyar kultúrának 
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szomorúan búcsúzTaTTuk TóTh erzsébeTeT,  
a Terra kiaDó alaPíTójáT

és közéletnek. Az egyetem befejezése 
után, 1973 szeptemberében a szenci 
magyar gimnáziumban matematika–
fizika szakos középiskolai tanárként 
kezdte meg pedagógus-pályafutását 
a megszerzett tanári oklevelével. Pe-
dagógiai gyakorlatát Pozsonyban, az 
Úttörő Palotában folytatta, szakkörve-
zetőként. Tanári tapasztalatait a Szlo-
vák Pedagógiai Kiadóban is kitűnően 
kamatoztatta, ahol a természettudo-
mányi tankönyvek szerkesztéséért és 
azok magyar nyelvre való fordításáért 
felelt. 1991-től rövid ideig a Kalligram 
Kiadóban dolgozott szerkesztőként, és 
közben elkezdte megvalósítani titkos 
álmát.

 Huszonöt évvel ezelőtt, 1992-ben 
megalapította saját kiadóját, a TER-
RÁT, amely mára a magyar iskolák 
egyik pótolhatatlan tankönyvkiadó-
jává nőtte ki magát. Az első években 
főleg a természettudományi tantár-
gyak szakkonverzáció-tankönyveit, 
szakiskolák szaktantárgykönyveit és 
kísérleti tankönyveket (pl. Roma ábé-
cés és olvasókönyv) adott ki. Az első 
komoly munkája a magyar tannyelvű 
alapiskolák megmentésére irányult, 
amely a szlovák nyelv oktatásának mo-
dernizálását tűzte ki, és Tóth Károllyal, 
valamint a Soros Alapítvány komoly 
anyagi támogatásával valósított meg. 
Mindig az volt a meggyőződése, hogy  
hatékony pedagógusképzés, illetve  
pedagógus-továbbképzés nélkül nem 
lehet új tervezeteket, módszereket 
bevezetni az oktatásban. Az 1996-tól 
megvalósuló kommunikatív szlovák 
nyelvoktatás keretén belül majdnem 
az összes alsó tagozatos pedagógus 
átképzésen vett részt. Annak ellenére, 
hogy komoly akadályokba ütközött a 
kiadó a tankönyvek jóváhagyásánál, 
Tóth Erzsébet belefogott egy alternatív 

felső tagozatos szlovák nyelvkönyv-
család, az Ypsilon megírattatásába, 
amelyre, a pedagógusok visszajelzései-
re reagálva, 2003-tól fokozatosan kap-
csolódtak az alsó tagozatos új szlovák 
tankönyvek. 

 Tóth Erzsébet 2009-ben nyugdíjba 
vonult, de nem hagyta abba a kiadóban 
végzett munkát, és újabb publikációk 
létrejöttét, kiadását szervezte. Az okta-
tási reform után, 2009-től fokozatosan 
jelentek meg a szlovák nyelv oktatását 
elősegítő segédeszközök – Feladat-
gyűjtemény, Képesszótár, módszertani 
kézikönyv, interaktív munkáltató tan-
könyv és számos nyomtatott, illetve 
digitális segédeszköz. A 2000-es évek 
elejétől együttműködött az Apácai 
Tankönyvkiadóval. Szlovákiai magyar 
tankönyvszerzőkből álló kis csapattal 
dolgozta át az alsó tagozatos magyar 
nyelv és irodalom tankönyveit a szlo-
vákiai magyar tannyelvű alapiskolák 
számára. A Szivárvány könyvek majd-
nem minden kisiskolás padján ott ta-
lálhatók. 

 Erzsébetnek a kiadó olyan volt, mint 
a gyereke. Szinte soha nem pihent, 
a tankönyvek kéziratait még az uta-
zásaira is magával vitte, hogy bárhol, 
bármikor dolgozhasson. Az elmúlt 25 
év alatt több mint 100 tankönyvet, szá-
mos módszertani könyvet, munkafü-
zetet, konferenciakötetet, szemelvény-
gyűjteményt és segédeszközt adott ki 
a TERRA Kiadó. Főleg a magyar tan-
nyelvű alap- és középiskolák számára 
jelentek meg kiadványok a kiadó gon-
dozásában.  

 Az utolsó 5 évben minden erejével 
a tankönyvek digitalizálásán, valamint 
a magyar és szlovák nyelv oktatását se-
gítő interaktív tananyag összeállításán 
dolgozott. Közben harcolt a miniszté-
riummal a magyar iskolák könyveiért, 
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Nem tudom, hány velem egyidős vagy tőlem korosabb olvasója lehet ma a Ka-
tedrának. Valószínűleg kevés. Attól tartok, a fiatalok közül sem sok. Pedig a 
kilencvenes évek elején, amikor megszűnt az egyetlen szakmai folyóiratunk, a 
Nevelés, sokat kellett küszködnünk, kilincselnünk azért, hogy saját laphoz jus-
sunk, amelyben elmondhassuk a szakmánkkal kapcsolatos gondolatainkat.

Már régen becsukódott mögöttem az iskola kapuja, mégis vannak dolgok, me-
lyek foglalkoztatnak, sőt némelykor még nyugtalanítanak is. Akaratom ellenére 
többek között olyan jelentéktelenség is az eszembe ötlik, hogy megünneplik-e 
még nálunk a tanítók napját, s ha igen, mikor és hogyan. Aktív koromban J. Á. 
Komenský születésének évfordulóján, március 28-án sok kedves szó kíséreté-
ben csokor virágokat kaptunk a tanulóinktól, a nagyobbaktól egy-egy könyvet, 
a kisebbektől meg a saját rajzaikat. Úgy hallom, ez ma is szokás még. Mivel a ta-
nítók napja nem tartozott a munkaszüneti napok közé, hivatalosan hétvégeken 
szoktuk megünnepelni. Ekkor a járási nemzeti bizottságok iskolaügyi osztályai 
országszerte kitüntetésképpen díszokleveleket és emlékplaketteket osztottak ki, 
melyek némi pénzjutalommal is jártak, amit a mozgóbéralapból különítettek el, 
direkt erre a célra. A magasabb elismeréseket, miniszteri- és kormánykitünteté-
seket (példás- és érdemes tanító), egy-egy Komenský-érmet (állami kitüntetés) 
is ez időben adományozták. (Csak mellékesen jegyzem meg, nem azért, mintha 
csalódott lettem volna miatta, én egyiket sem kaptam meg, de nem is irigyeltem 
senkitől.). Emléklapokat majdhogynem suttyomban ma is osztanak, meg Szent 
Gorazd-díjakat is adnak. Régen, tanítónap alkalmával a szakszervezet vezetősé-
ge által szokás volt vacsorával egybekötött körzeti és/vagy járási tanítóbálokat 
rendezni, melyeken hajnalig tartott a mulatozás.

Emlékszem, a 90-es évek közepén felmerült, hogy a tanítónapot márciusról 
átteszik októberre, mivel e hónap 5-én van a pedagógusok világnapja. Akkor 
mi, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének vezetőségében elhatároz-
tuk, hogy továbbra is ragaszkodunk március 28-hoz, elsősorban azért, mert 
Comeneus az első európai nagy pedagógus volt, aki beírta nevét a magyar neve-
léstörténetbe is, a munkássága máig követendő példa; másodsorban, mert szü-
letésének évfordulója alkalmából szerveztük akkor már a több éve zajló, rozs-
nyói Czabán Samu Napokat, melyek országos pedagógustalálkozókká váltak, és 
mindmáig azok. Ott adják át az SZMPSZ Felvidéki Magyar Pedagógus Díját és 
más szakmai elismeréseket. Akkortájt nem nagyon érdekelt bennünket, miért 
akarják ránk tukmálni október 5-ét. Így, utólag, nem hiszem, hogy valakiknek a 
fontoskodásán (netán cinizmusán?) kívül más okuk is lett volna rá. Nemrégen 
találtam meg a világhálón, hogy 1996. október 5-én fogadta el az UNESCO és 
az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) „a pedagógusjogokról szóló, 150 

munkafüzeteiért. Munkáját olyan óri-
ási hévvel végezte, hogy magabiztos-
ságával, emberséges magatartásával, 
optimista világnézetével bárkit képes 
volt rábírni, hogy a magyar iskolák ér-
dekében tevékenykedjen. 

 Tíz évvel ezelőtt Erzsébet két-
szer is megküzdött a gyilkos kórral, 
úgy, hogy még a kemoterápia alatt is 
megszállottan dolgozott a szerzőkkel. 
Irigylésre méltó, az egészséges embert 
is megszégyenítő erővel dolgozott, és 
csak azokon a napokon volt csend a 
szerkesztőségben, amikor a gyógy-
szerek erős hatása munkaképtelenné 
tette. Felelős szerkesztői munkáját 
mindvégig a szakmai igényesség, az át-
lagon felüli teljesítmény és segítőkész-
ség jellemezte. Kollégái közül is sokan 
megtapasztalták, mennyire figyelt 
embertársaira, önzetlenül segített ba-
jaik, gondjaik megoldásában. Követte 
pályafutásukat, figyelte eredménye-
iket, örült sikereiknek. Észrevételei, 
tanácsai mögött nagy szakmai tudás, 
pedagógiai, szerkesztői tapasztalat és 
emberi bölcsesség húzódott, amitől 
hiteles volt minden megnyilvánulása. 

 A TERRA Kiadó alapítójának, Tóth 
Erzsébetnek szakmai felkészültsége, 
céltudatossága alapján vált eredmé-
nyes, elismert kiadóvá, és a kiadóban 
végzett magas színvonalú munka elis-
meréseként több ízben is részesült ki-
tüntetésben. 

 Február 1-jén könnyes szemmel, 
virágok és mécsesek között búcsúztat-
tuk el a TERRA Kiadó alapítójától, aki 
példát mutatott hivatásszeretettből, ál-
dozatos kötelességteljesítésből, becsü-
letes emberi tartásból. Emlékeinkben 
őrizzük felejthetetlen egyéniségét.

TaníTónaPi meDiTációk
csicsay alajos
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paragrafusból álló határozatot”, amely-
nek alapján ezt a napot jelölték ki a 
pedagógusok világnapjának. Alig akad 
azonban olyan állam, amelyik október 
5-én emlékezne meg a pedagógusok-
ról, kivéve Oroszországot. Kínában 
például Konfucius születésének év-
fordulóján, augusztus 27-én ünneplik. 
Méltóbb elődöt keresve sem találhat-
tak volna. Állítólag az arab államok is 
nagy tiszteletben tartják a tanítóikat, 
de talán az indiaiak azok, akik min-
denkin túltesznek. Ők Radhakrishnan 
Sarvepalli filozófus, az UNESCO köz-
gyűlése egykori elnökének feltétele-
zett születésnapján, szeptember 5-én 
nyilvánítják ki hódolatukat a tanítóik 
iránt. Náluk a nevelők hierarchiájá-
ban a harmadik hely illeti meg őket, 
tudniillik első az anyáé, második az 
apáé és harmadik a tanítóé. Csak utána 
következik az Isten. Szerény vélemé-
nyem szerint vallása válogatja, melyik 
milyen sorrendet állít fel. Nekünk az 
is elég lenne, ha a tanulók, szülők és a 
nevelők (tanítók, tanárok) egyenrangú 
„iskolapolgárok” lennének, már ami a 
joghelyzetüket illeti. Olyan erkölcsös 
jogállamban élhessenek, amelyben az 
iskolakapukat nem kell a tanítás ideje 
alatt lakatra zárni, melyen keresztül 
lélek se be, se ki az utolsó csengetésig. 
Az iskolaépületek körül meg ne kelljen 
rendőröknek cirkálniuk. A pedagógu-
sok a hiteltelenné vált szeretet-szlogen 
helyett a másság elfogadására neveljék 
a rájuk bízott fiatalokat, ami szerintem 
az egyik legnehezebben teljesíthető 
feladat a fékevesztett társadalmakban. 
Rólunk, öreg tanítókról meg, ha lehet, 
ne tessék-lássék módon emlékezzenek 
meg, elég lenne, ha október elsején 
jutnánk a volt kollégáink és az egykori 
tanulóink eszébe, ugyanis ekkorra tet-
te az UNESCO az idősek világnapját, 
amihez nagyvonalúan az ENSZ is csat-
lakozott, a zene világnapjára. Ez igazán 
szép gesztus volt tőlük, csak egyáltalán 
– ki tartja számon? 

Minket annak idején (még valamikor 
az „őskorban”) arra okítottak a tanára-
ink, hogy a tanítónak három feltételnek 
kell eleget tennie. Tudnia, illetve tuda-
tosítania kell, hogy kiket tanít, mit akar 
megtanítani velük és hogyan. Ugye, ez 
nem is olyan komplikált dolog? Csak az 
a baj, hogy a részletekben van a kutya 
elásva. Mert a kit, ez esetben emberis-
meretet jelent(ene); magyarán mond-
va, mindenekelőtt azt kéne megtanul-
niuk a „tisztőtt paddegógusoknak” 
– tévedés ne essék, nem jópofáskodni 

akarok, csak ily módon jelzem, az 
egyik munkáskáder (ilyen vezetőink 
is voltak valamikor) így szólított meg 
bennünket a tanítónapi köszöntőjé-
ben – , hogy milyen „elvek” szerint 
működik az emberi elme, illetve a pszi-
chikum, amire hatniuk kéne. A ’mit’, 
ugyebár, a tananyagot jelenti. Ez sem 
kutyafüle. A tanárnak ugyanis az a fő 
feladatuk, hogy az óvodás korúaktól az 
érettségizőkig segítsék rácsodálkozni 
az ifjúságot a természet vagy a teremtő 
adta és az ember alkotta világra, mi-
közben a tudományok és a művészetek 
által feltárt, de előttük még rejtett tit-
kokat képesek legyenek megérteni és 
átélni. Ez a mesterség a szocializálásra 
és az ismeretközvetítésre teszi hivatottá 
a tanítót, valamint arra, hogy növendé-
keiket a lehető legszínesebb élmény-
ben tudják részesíteni az iskolában és 
mindenütt, ahol együtt megfordulnak 
velük. E sokirányú tevékenység más, de 
nem kisebb értékű, mint a tudós kuta-
tóké vagy a művészeké. Ez egy harma-
dik, ha úgy tetszik, közbülső területe 
a szellemi életnek, amelyben biztosan 
kell tudniuk mozogni, mely épp olyan 
igényes és éppen akkora jelentőséggel 
bír, mint a másik két, de sokféle foglal-
kozás (ág), illetve hivatás. 

A tantervek által előírt tananyag-
mennyiség azonban erre aligha ad 
lehetőséget. Németh László, valami-
kor a múlt század negyvenes éveiben, 
amikor tanárnak menni volt kénytelen 
(mellesleg bölcsészetet is tanult), nem 
ok nélkül nevezte a kollégáit „tisztes 
tananyag-végrehajtó rendeknek”, akik 
meg viszonzásképpen őt lefogorvosoz-
ták. Kétségtelen, hogy az is volt, meg 
iskolaorvos is, de leginkább kiváló író 
és pedagógiai szakíró, aki belülről lát-
ta és ki merte mondani, rossz irányt 
vett fel a világ, nemcsak az oktatás te-
rületén. Ő volt az első, aki nem külön 
tantárgyakat akart taníta(t)ni a gim-
náziumokban, hanem a tudnivalókat 
műveltségi blokkokba csoportosította. 
Magyarországon a 89-es rendszervál-
tást követően ilyesfélével próbáltak új 
gondolkodásmódot beindítani a ham-
vába holt nemzeti alaptanterv előké-
szítői, de a kapkodva létrehozott poli-
tikai tömörülések miatt szertefoszlott 
az is, ami addigra elkészült. Hogy az 
előírt tananyagot nem bírják napi 6-7 
óra alatt „letanítani” a tanítók, nem 
gond, vélték (?), majd megtanítják a 
szülők otthon a gyerekeiknek, plusz 
3-4 óra alatt. Ha ráérnek és képesek rá 
– akik meg nem, azok fogadnak mel-
léjük korrepetítorokat, ha telik rá ne-

kik miből. Miről van szó? Arról, hogy 
az iskola a saját feladatait lassacskán 
kénytelen lett áthárítani a családokra. 
Amelyik gyerek nem kap otthon segít-
séget, az elveszett. (Mintegy kétharma-
duk ilyen.) Mi, a hetvenes- nyolcvanas 
évek iskolaigazgatói, a kollégáink ész-
revételei meg persze a saját tapaszta-
lataink alapján jeleztük az iskolaügyi 
minisztériumnak, hogy nagy bajok 
kezdenek feltornyosulni. Fibi Sándor, 
aki a Szlovák Iskolaügyi Minisztérium 
Nemzetiségi Osztályának volt akkor 
a vezetője, mást nem tehetett, mint 
elrendelte, hogy az alapiskolák osztá-
lyaiban (1-9-ig) a házi feladatok hány 
percet vehetnek igénybe, és szerdán ne 
kapjanak a gyerekek otthoni, írásbeli 
munkát. Hol van az már!

Évtizedek óta polemizálnak az il-
letékesek a tananyag csökkentésének 
elkerülhetetlenségéről, mintha csupán 
a mennyiség okozna (nekik) problé-
mát. Előbb kitalálták, mi kerüljön be 
a tankönyvekbe törzsanyagként, és 
mi legyen a mellékes tudnivaló. Ma is 
megkülönböztetnek az iskolákban, mi 
több, az oktatási hivatalokban, fő- és 
melléktantárgyakat.

Jó lenne, ha végre észrevennék, hogy 
az oktatásügy, az egészségügy, a jog-
szolgáltatás stb. mind úgy működik a 
társadalomban, mint az élő organiz-
musok szervrendszerei. Ha valame-
lyik felmondja a szolgálatot, az egész 
élőlény megbetegszik. Esetünkben te-
hát nem a módszertan (egyetlen szer-
vecske) az, amit gyógyítgatni kéne. Ha 
már biológiai hasonlattal élek, az ok-
tatásügyet a vérkeringési rendszerhez 
viszonyítanám, melyben a véráram-
lást avatatlan kezek azért akarnák fel-
gyorsítani, hogy az agy több oxigént 
kapjon; az élőlény menthetetlenül be-
lepusztul a kísérletbe. A fene se tudja, 
kinek a versenyképességére apellálnak, 
akik felelősnek érzik magukat érte. 
Az egyénére talán – vagy az államéra? 
Sanda gyanúm, hogy az előbbire alig-
ha, hiszen a politika számára az egyén 
sorsa, úgy általában, nem presztízs-
kérdés. Az egyének közt – a humán 
etológusoknak köszönhetően, ez már 
igazán új felismerés –, a „dominan-
ciaharc” dönti el, ki kapaszkodhat fel a 
hierarchia csúcsára és ki nem. A sokat 
emlegetett „közösség”, legyen az szűk 
vidéki, szakmai, még inkább politikai 
csoport, egészen az államgépezetig, 
hierarchikusan épül fel. Ebben viszont, 
ahogy a tények bizonyítják, esetleg má-
sodlagos szerephez jut a műveltség. A 
15 éves gyerekeknél méricsgélni, ver-
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senyképesekké válhatnak-e majd, nem 
egyéb, mint állami jóváhagyással lehe-
tővé tenni, hogy magasabb szinten is 
frusztrálhassák őket, mintha erre nem 
lenne elég maga az iskola. Különben 
mi más indokolná, hogy folyton felve-
tődjék a számjegyekkel való osztályzás 
eltörlésének a lehetősége? A pedagógu-
sok minősítéséről pedig annyit, hogy 
egy tanító jól végzi-e a munkáját, az 
csak évek, évtizedek múltán derül ki, 
ha pedig rosszul, az már napokon be-
lül.

A tanítók harmadik feladatköre, a 
’hogyan’ – vagyis a módszer – megvá-
lasztása: legyen az ő dolguk. Egyébként 
is nagyrészt az illető személy(iség)étől 
függ, ki hogyan boldogul a pályán. Az 
1989/90-es rendszerváltást követően, 
amikor – látszatra – szabad kezet kap-
tak (legalábbis azt ígértek nekik az új 
korifeusok) a tanítók, a rengeteg ku-
darcuk láttán az önszerveződő szakmai 
tömörülések továbbképző tanfolyamai 
és a nyári egyetemek szervezőitől ki-
zárólag módszertani segítséget kértek. 
A sok – tisztelet a kivételnek – bravú-
ros (inkább öncélú, esetenként meg 
semmitmondó, szürke) előadásokon 
való részvétel után kissé lelombozód-
va folytatták tovább a napi gürcölésü-
ket a taposómalmokban. Nem tudták, 
ma sem akarják sokan elhinni, hogy a 
sikertelenségeik legfőbb oka a tekin-
télyelvűségükben keresendő, a saját 
hangvételükben, ami rányomja bélye-
gét az általuk teremtett iskolai légkör-
re. Pedig Mérei Ferenc már több mint 
fél évszázada felhívta rá a figyelmet, be 
is bizonyította, hogy a legtöbb kárt az 
„autokratikus nevelői légkör” okozza, 
amitől egyaránt szenved gyerek, szülő 
és maga a pedagógus is. Ezt az átkos 
örökséget kéne valahogy levetkezni, 
ebben kelne el némi segítség, és nem 
csupán a tananyag megértetésének 
hogyanjában. Tagadhatatlan, hogy a 
puszta magyarázatoknál vannak jóval 
korszerűbb és hatékonyabb eszközök 
(is), csak meg kell tanulni bánni velük. 
Ami viszont semmivel sem pótolható, 
az a személyes, emberséges kontaktus. 
Ám ebben is felmerül a kérdés: mikor 
és hogyan? Sokszor hallom, ma telje-
sen más a „gyerekanyag”, mint régen. 
Ráadásul a pedagógusnak ma nem áll 
rendelkezésére semmilyen fegyelmező 
eszköz. Régen legalább volt a „mutató 
pálca”, ma meg csak kiabálnia lehet. 
Lehet? Igaz, ezt nem bünteti a törvény, 
csak egyedül a testi fenyítést. Pedig ha 
összevetné a kettőt valaki, sokszor a 
„csak” rombolóbb hatást vált ki, mint 

az ominózus régi. Mikor jönnek rá 
végre, hogy az iskolában ma már egyik 
„lehet”-nek sincs semmi keresnivalója?    

Amikor a „PISA-botrány” hirte-
len kipattant, a presztízsféltők azzal 
hozakodtak elő, hogy a pedagógusok 
többsége alkalmatlan a pályára, mert 
hiába hirdették meg az ennyi meg any-
nyi béremeléssel járó pedagógus-élet-
pályamodellt, ha mindig azok jutnak a 
képzőkbe, akik más, igényesebb felké-
szülést elváró felsőfokú intézmények-
be nem nyertek felvételt. Mit lehetne 
tenni az ellen, hogy az érettségizők 
közül ne azok kerüljenek a pedagógus-
képzőkbe, akik eleve alkalmatlanok a 
pályára – nyíltan kimondva, a selejtje? 
Nehogy megsértődjenek a kedves fiatal 
kollégák, ezt nem én mondom, hanem 
az „illetékesek”, ráadásul ilyen a köz-
vélekedés is. Így alakították ki valakik, 
még akkor, amikor mi, a 70-80 egyné-
hány évesek voltunk pályakezdők. Bár 
alighanem már jóval előbb is, hiszen 
a falusi értelmiség rangsorában, ritka 
kivételtől (nagyobb települések kán-
tortanítói) eltekintve, a foltos nadrágú 
„tanító úr” kezdettől fogva leghátul 
kullogott. Hirdette is fennhangon, a 
foltos ruha nem szégyen, csak a ron-
gyos meg a piszkos. Ma már nemigen 
járnak rongyos ruhában az emberek, 
de, legyünk őszinték, a tanítók helyze-
te máig nem javult egy fikarcnyit sem. 
Ne mondja nekem senki, hogy nem az 
anyagi megbecsülés, pontosabban a 
bérezés a kulcsa az egésznek. Hát nem 
emiatt (is) nőiesedett el a „szakma”? 

Sajnos részünkről is elhangzik itt-ott, 
hogy a tanító nem pénzért dolgozik. 
Hát miért, ha szabadna kérdeznem? 
Neki nincs családja, vagy tán őt nem 
illetné meg, hogy ne a társadalmi kö-
zéposztály legalsó rétegének szintjén 
éljen? A béréből ne csak használt vagy 
kölcsönre vett személyautóra teljen, 
szabadsága idején ne nyári pedagógi-
ai táborokban, szakmai tanfolyamok 
ürügyén legyen kénytelen regenerá-
lódni. Ne ő legyen a mindenkori ba-
lek, akit potom 4 százalékos béremelés 
kecsegtetésével is át lehet verni. Szépen 
hangzott valamikor a nemzet napszá-
mosa megnevezés, de ma már egy va-
lamirevaló szakmunkás (sokszor csak 
bütykölő), ha valami elromlik a „tanár 
úr” lakásában, annyi órabérért, ameny-
nyire ő kijön, át se lépi a küszöbét. Szép 
az erkölcsi megbecsülés, ha van, de ne 
legyünk képmutatók, igenis kell hozzá 
megfelelő anyagi juttatás is. Meg aztán, 
hamar eltelik ám az a negyven, negy-
venöt év, ami a mai pályakezdők előtt 
áll. S miből fogják majd kiszámítani a 
nyugdíjukat? A bérükből, nyilván, és 
végül, ha sikerül végigjárniuk az utat, 
és öregségükre, ne adj´ Isten, magate-
hetetlenné válnak, és mások gondozá-
sára szorulnak, nem találnak tisztessé-
ges „öregotthont”, amelyik a nyugdíjuk 
ellenében hajlandó lesz őket befogad-
ni. Ez nem puszta riogatás, a mai álla-
potokból kiindulva merem ezt állítani. 
Tán ilyen pályamodellben gondolkod-
nak az illetékesek? Bízom benne, hogy 
nem. 
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Előző írásunkban már beszámoltunk 
a pedagógusok mentális egészségének 
megőrzésére fordított erőfeszítések 
fontosságáról, illetve arról a tényről, 
hogy ez nemcsak a pedagógus saját 
jólléte miatt kulcsfontosságú, hanem 
a diákokra gyakorolt, példát és mér-
cét állító magatartása miatt is. Hogy 
mégis hogyan lehet ebből egy, az egész 
iskolai közösségre kiterjedő jó gyakor-
latot kovácsolni, és hogy ennek mi a 
hosszú- és rövidtávú haszna, arra ke-
ressük alább a választ.

A mentálhigiéné mint 
mAgAtArtásformA
Sok esetben halljuk, hogy a segítő 
szakmákban tevékenykedők, tehát a 
pszichológusok, pszichiáterek, orvo-
sok, nővérek vagy a mentálhigiénével 
foglalkozó dolgozók fizikai kondíciója 
mellett a mentális egészég és kiegyen-
súlyozottság alapvetően meghatároz-
za, hogy mennyire hatékonyan tud-
ják ellátni munkájukat. Megkövetelt 
egyfajta lelki fittség, amely felvértezi 
őket a nehéz feladatok ellátására, il-
letve képessé teszik őket arra, hogy 
minimalizálják a stressz okozta kiégés 
veszélyeit. Ilyen szempontból bátran 
sorolhatjuk a pedagógusi foglalkozást 
is ugyanebbe a kategóriába, különös 
tekintettel az osztályfőnökökre nézve, 
hiszen nem újdonság, hogy a mai tár-
sadalom szívesen becsüli túl az iskolai 
nevelés lehetőségeit, amely által na-
gyobb felelősséget tulajdonít a peda-
gógusoknak az indokolt szintnél. 

Buda Béla Mentálhigiéné című tanul-
mánygyűjteményében külön figyelmet 
szentel a pedagógusi pályán lévőknek, 
ahol rendszerszinten tartja fontosnak, 
hogy a pedagógusok életpályamodellje 
egészüljön ki egy a mentális egészség-
megőrzésre és kondíciójavításra irá-
nyuló tevékenységgel, hiszen a peda-
gógusként tevékenykedő felnőttek sok 
szempontból alkotnak veszélyeztetett 
réteget. Ahogy írja: „Nemcsak a men-
tálhigiénés veszélyeztetettség nagy, 
amiről gyakran szoktak beszélni, de az 
életmódbeli is. Az elnőiesedett pályán 

bolDog PeDagógusok, avagy kinek jó a szenveDés

az	osztályfőnök	szerepe	az	egyén	kompetencIáInak	
TuDaTos fejleszTésében (2. rész)

borvák mária

erős a szereptúlterhelés, a saját család 
interferenciáját a pedagógiai mun-
kában szinte csak egészségtelen élet-
móddal és túlmunkával kompenzálják 
a pedagógusok. Amíg saját egészsé-
gi, életmódbeli, szabadidő-eltöltési, 
stresszlevezetési stb. problémáikkal 
nem tudnak szembenézni, ugyanúgy 
nem tudnak hatékony nevelő erővé 
válni az egészségmegőrzésben, mint 
ahogyan a szexuális nevelés terén sem 
képesek. Ma már jól tudjuk, hogy a 
mintakövetés és az azonosuláson át 
történő tanulás nagyon erős az isko-
láskorban, és az indirekt nevelés főleg 
ezen át érvényesül.” Ezen túlmenően 
egy nagyon szemléletes példát állít 
elénk: „A dohányzó tanár arcán végig-
futó elégedettség a cigaretta szívásakor 
egy pillanatnyi expozícióval is képes 
ellensúlyozni komoly tananyagot a 
dohányzás ártalmaival kapcsolatosan, 
vagy a (ha jól meggondoljuk, nevetsé-
ges) felirat hatását a cigarettás dobo-
zon vagy alig olvashatóan az öles do-
hányreklám alján, hogy a dohányzás 
árt az egészségnek. A pedagógus saját 
személyes egészségvédelme és e téren 
iskolai példakép-effektusa és „had-
rafoghatósága” – a rendszerelmélet 
nyelvén szólva „izomorf ” egymással, 
szorosan összefügg.”

Mit is jelent mindez a mai pedagó-
gusokra nézve?

„Ha a pedagógust próbáljuk egész-
ségesebbé tenni, a gyermekek egész-
ségéért is tettünk komoly előrelépést.” 
– legyen szó fizikai, mentális vagy spi-
rituális szintről. Fontos megértenünk, 
hogy ez a három szint kihatással van 
egymásra, és bármelyikkel is foglal-
kozzunk negatív vagy pozitív irányba 
mutató szándékkal, annak hatása lesz 
a másik kettőre.

testi, lelki és szellemi jóllét
Most a mentális egészséget állítjuk fó-
kuszba, amely alatt nem a pszichikai 
alkalmasságot értjük, hiszen annak 
már az egyetemen ki kell derülnie, 
hogy valaki alkalmas-e egyáltalán a 
pedagógiai pályára. Sokkal inkább 

azt elemezzük, hogy ugyanúgy, mint 
ahogy a fizikai kondíció is folyamatos 
edzéssel tartható csak szinten, úgy a 
lelki és szellemi egyensúly fenntartá-
sához is szükség van tréningre, folya-
matos karbantartásra. Vagy legalábbis 
olyan eszközökre és módszerekre, me-
lyek segítenek megszabadulni a mun-
ka során felgyülemlett lelki és szellemi 
terhektől. Ez a célja a mentálhigiéné-
nek: a testi, szellemi és lelki jóllét elő-
segítése, megőrzése és támogatása. 

Lássuk tisztán, hogy a mentálhigi-
éné nem szellemi vagy lelki betegsé-
gek gyógyítására szolgál, hanem az 
egészséges egyének testi, szellemi és 
lelki jóllétével foglalkozik. A jóllét (az 
angolban well-being) mint az az egy-
ségérzés, hogy harmóniában vagyok 
önmagammal, nem keverendő össze 
a jólét fogalmával, amit leginkább az 
anyagi jólét összetételben használunk. 
Mindenkinek lehet rossz pillanata, 
rossz napja vagy akár rossz időszaka. 
Egy segítőnek is. Még egy pedagógus-
nak is. A mentális kiegyensúlyozottság 
nem a folyamatos érzelmi csúcstelje-
sítményt jelenti, ahol semmi nyoma a 
gyengeségnek vagy megingásnak. Az 
elvárás a pedagógus felé nem az, hogy 
soha semmi ne billentse ki az egyen-
súlyából: hogy ne kavarja fel, ha konf-
liktussal vagy agresszióval találkozik 
az osztályban, hogy ne viselje meg, ha 
egy elégedetlen szülővel találja szembe 
magát, vagy hogy ne zökkentse ki, ha 
a kollégáival kerül összetűzésbe egy-
egy kérdésben. A tanár nem érzelmek 
nélküli robot, s nem is kell, hogy az 
legyen.

Arra viszont mindenképp szüksége 
van, hogy tudja kezelni a saját érzelmi 
reakcióit. Hogy képes legyen felismer-
ni a benne lezajló érzelmi folyamato-
kat, elemezni őket, s megtalálni a meg-
felelő reakciókat rájuk. Ebben lelhet 
segítőtársra a mentálhigiéné módsze-
reinek alkalmazásával.

Az önsegítés lehetőségei
Az iskolarendszer a rendszerszintű 
változásokra való hajlandóságnál ta-
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pasztalt konzervativizmusából adó-
dóan jogosan merülhet fel a kétely a 
Kedves Olvasóban, hogy az első lépést, 
mint oly sok más esetben, neki fog 
kellenie ismét megtenni. Ehhez sze-
retnénk segítséget nyújtani Dr. Bagdy 
Emőke professzorasszony nyomán, aki 
közép-európai viszonylatban is úttörő-
nek számít az önsegítés gondolatának 
népszerűsítésében, elterjesztésében. 

egyéni gyAkorlAt: 
lélekritmus (részlet BAgdy 
emőke Pszichofitnessz című 
kötetéből)
„A ritmus minden életfolyamat időbe-
li rendjét alkotja, ismétlődést, perio-
dicitást teremt. Már a magzati életben 
is minden testi működésünk az anyai 
szervezethez igazodik. A ritmusok 
saját rendszere az agyban mint elekt-
romos aktivitás, a vegetatív idegrend-
szerben mint izgalom és nyugalom, 
szimpatikus és paraszimpatikus mű-
ködés, a hormonrendszerben mint is-
métlődő ciklusok jelennek meg. Ezek 
összefüggésben vannak az éjszaka 
és nappal változásával, a Hold, Nap, 
égitestek állásával, az évszakok válto-
zásával. Biológiai óránkkal a biorit-
must szabályozzuk, az agy „órajeladó 
sejtjei” a fotoperiodikus folyamatok-
kal vannak kapcsolatban. A fény és 
hőmérséklet határozza meg az éjsza-
ka és nappal szervezeti ritmusát. Az 
ős-sejtjeinkig programozott ritmusok 
rendje, összehangolt rendszere adja a 
tökéletes összhangot a szervezetben és 
a lélekben: ez a harmónia.

A belső – érzékelhető – testi ritmu-
sok közül a légzés akaratlagosan is sza-
bályozható, a szív ritmusát a vegetatív 
idegrendszer vezérli. E két életritmus 
a legfontosabb a szervezeti egészség 
szempontjából.“ ... „De mit jelent ne-
künk a kétfajta ritmus? Most ezt ta-
pasztaljuk meg együtt. 

Fekvő helyzetben gyakorolunk. He-
lyezkedjünk el kényelmesen. Enged-
jük, hogy az egész testünk elernyed-
jen, ellazuljon. Ha elértük a nyugodt 
helyzetet, akkor figyeljük először a 
légzésünk ritmusát. Semmit ne vál-
toztassunk ezen a ritmuson, csak 
kövessük, és engedjük át magunkat 
ennek a ritmusnak. Így tudunk befo-
gadni és adni, felvenni és letenni, adni 
és kapni. Lassan észrevesszük, hogy 
a kilégzés lassul, meghosszabbodik. 
Most pedig kövessük kezünk ujjainak 
könnyed bezárásával, kinyitásával ezt 
a ritmust. Kinyílnak és becsukódnak 
ujjaink, ahogy kinyílik és becsukódik 
egy virág, ahogy kitárul és bezárul egy 
lepkeszárny, kinyílnak a tüdőszárnyak 
és bezárulnak, felvesznek és leadnak, 
megtartanak és visszaadnak…, ahogy 
esténként becsukódik és reggelente 
kinyílik a szemünk, ahogy életritmus-
ban élünk, dolgozunk és pihenünk. 
Most helyezzük a jobb kezünket a szív 
fölé, tegyük a tenyerünk a mellkasra. 
Engedje, hogy lassan, fokozatosan 
érezhesse a szíve dobbanásait: Ha nem 
szorítja oda a kezét, még jobban érez-
heti a lüktetést. Figyelje és kövesse, 
ez a  saját ritmusa, ez az engedelmes 
és fáradhatatlan működés, amelynek 

ritmusát még az ujjai hegyében is érzi, 
ahogyan lüktet a vére, ahogy pulzál a 
ritmus. Ez a ritmus – figyelje csak! – 
picit lassúbb, ha kilégzik, és gyorsabb, 
ha belégzik. Ez a törvény! Így dolgozik 
együtt a szív és a légzés, az érzelem és a 
lelki működés; amikor elfogja a nyug-
talanság, feszültség, bosszúság, csak 
bízza magát a légzésére és a szívére. 
Kövesse a kilégzés nyugalomhozó, a 
szívet is megbékéltető ritmusát, fúj-
ja ki magából a mérget, hagyja, hogy 
kiszellőzzön a feszültség, és hagyja, 
hogy rátaláljon a test a saját ritmusára, 
ahogyan most ebben a gyakorlatban 
megtapasztalta. Most nyissa ki a sze-
mét, nyújtózzon egy jót a két karjával, 
és sóhajtson egy mélyet. Befejeztük a 
gyakorlatot. Ne felejtse el, ha úgy érzi, 
gyötri a  lelki fájdalom vagy szenved 
az érzéseitől, segítsen magán, bízza rá 
magát. Engedje meg szívének, lelké-
nek a megnyugvást.“

Szerencsés esetben ez a mentálhi-
giénére való egyéni törekvésünk egy 
olyan pedagógusközösségben, illetve 
iskolavezetőségben talál támogatás-
ra, amely jelentősen meggyorsítja az 
alkalmazni kívánt módszerek haté-
konyságát. Ilyenre találhatunk példát 
a TANDEM, n.o. Élet Játék 2. – mód-
szertani kiadványában is.

esetmegBeszélések 
Bálint-csoPortos módszerrel
A módszert névadójáról – Bálint Mi-
hály magyar származású pszichoana-
litikusról – Bálint-csoportnak nevezik 



TaníTónaP

ezt a módszert. Egy régebbi cikkünk-
ben már bemutattuk a technikát, 
amely az egyik leghatékonyabb eset-
feldolgozó módszert. A lényege, hogy 
a csoport tagjai megosztják saját nehéz 
eseteiket a többiekkel, s egy pontosan 
előírt lépéssor mentén beszélnek ró-
luk. 

A Bálint-csoportos esetmegbe-
széléshez ajánlott egy külső vezető 
(szupervízor/tréner), aki ügyel a lé-
pések betartására, a módszer pon-
tos használatára. Haladó, a módszert 
rendszeresen és hosszan használó cso-
porttagok esetén használható úgy is, 
hogy az adott esethozó választ magá-
nak vezetőt, aki irányítja az ő esetfel-
dolgozását. Ebben az esetben ajánlott 
az elején tisztázni, hogy mindenki haj-
landó-e vállalni a vezető szerepét, s ha 
nem, akkor csak azok közül lehet vá-
lasztani, akik beleegyeztek. Segítség-
ként érdemes felírni az egyes lépéseket 
egy táblára, hogy szem előtt legyenek. 
A csoporton való részvétel önkéntes, 
de aki részt vesz, annak maradnia kell 
az elejétől a végéig. Egy-egy alkalomra 
az ajánlott idő 1,5-2 óra, a minimális 
létszám 6 fő, a maximális 12. Egy-
egy eset megbeszélése kb. 30 percet 
vesz igénybe, de az eset mélységétől, 
bonyolultságától, illetve a csoportlét-
számtól függően lehet több is.

A lépéssorok a következők:
 1. lépés: Az esethozó röviden ismer-

teti az esetét.  Eset alatt egy konkrét 
megtörtént szituációt értünk, mely 
időben behatárolható (Mikor tör-
tént?), meghatározott helyhez köthe-
tő (Hol?) és konkrét szereplői vannak 
(Kik?), akikhez valamilyen cselekvés 
köthető (Mit csináltak?). Fontos, hogy 
az eset ne egy általános tendencia 
megfogalmazása legyen (pl. „nálam 
órán mindig rosszalkodnak a gyere-
kek”), hanem, amennyire csak lehet, 
konkretizáljuk a szituációt (pl. „hét-
főn első órán Tomi mindig beszélget a 
padtársával meg az előttük ülővel”). Ez 
a szituáció lehet egyszeri helyzet vagy 
akár ismétlődő is. Ügyeljünk arra is, 
hogy az eset bemutatásánál töreked-
jünk a lehető legobjektívabb mesélés-
re, vagyis koncentráljunk a történés 
szintre. Ez alatt azt értjük, hogy ne a 
saját érzelmi megélésünket mondjuk 
el – erre egy későbbi szakaszban kerül 
sor –, hanem igyekezzünk azt visz-
szaadni, ami történt. Az előző példán 
illusztrálva: az, hogy rosszalkodnak a 
gyerekek, már erősen át van itatva a 
mesélő érzelmeivel. Ő azt, amit csinál-

tak a gyerekek, rosszalkodásnak élte 
meg. Ehhez természetesen joga van, 
ebben a fázisban viszont törekedjünk 
arra, hogy minél több pontos infor-
máció kerüljön elő a helyzetből. Míg 
a „rosszalkodnak”-ból nem derül ki, 
hogy pontosan mit is csinálnak, ad-
dig a „beszélget a padtársával” meg-
fogalmazásból teljesen egyértelmű, 
hogy mi történt. Vagyis összefoglalva: 
az eset ismertetése alatt egy nagyon 
konkrét – egyszeri vagy ismétlődő – 
helyzetben a pontos történések lehető 
legobjektívebb bemutatását értjük. 

 2. lépés: Az esethozó megfogalmazza 
a kérdését, dilemmáját a szituációval 
kapcsolatban. Itt is fontos, hogy konk-
rét legyen a dilemma vagy a kérdés, ne 
általános. Vagyis a „nem tudom, mit 
kéne itt csinálnom” egy nagyon általá-
nos megfogalmazás, aminek érdemes 
mögé nézni: mit nem tud pontosan? 
Hogy rájuk szóljon-e? Hogy kiküldje-e 
őket? Hogy szétültesse-e őket? Hogy 
minden hétfő reggeli órán tartson-e 
az elején egy 5 perces beszélgetőkört? 
És így tovább. Látjuk, hogy a „nem 
tudom, mit csináljak vele” nem di-
lemma. Lehet, hogy kétségbeesett se-
gélykérés (ebben az esetben a konkrét 
dilemma hangozhat úgy, hogy „Én va-
gyok alkalmatlan erre a pályára vagy 
ez a diák egy extrém eset, akivel 10-ből 
9 pedagógusnak meggyűlik a baja?”), 
lehet, hogy önbizalomhiány (ebben az 
esetben állhat mögötte egy olyan di-
lemma, hogy „fejlesszem magam egy 
képzésen még tovább, vagy elég, ha 
jobban beleásom magam a szakiro-
dalomba”), de az is előfordulhat, hogy 
egy hárítással van dolgunk („mondja-
tok már valamit, nekem nincs kedvem 
ezzel foglalkozni”). Ahhoz, hogy ered-
ményes legyen az esetmegbeszélés, 
vagyis közelebb vigye a megoldáshoz 
az esethozót, konkrétnak kell lennie a 
dilemmának is.

 3. lépés: A csoport tagjai tisztázó 
kérdéseket tesznek fel az esethozónak, 
hogy minél világosabban lássák az ese-
tet. A kérdések itt még szigorúan csak 
a szituáció pontos megismerését és a 
dilemma megértését szolgálják. Még 
ne akarjunk reagálni a dilemmára, s 
ne is minősítsük – sem megerősítően 
(„ó, hát ez nem is olyan nagy dolog”), 
sem lekicsinylően („nem kell ezen 
stresszelni, ez normális”). Inspiráció-
ként néhány lehetséges tisztázó kérdés 
a fenti esethez: Csak hétfőn beszélget-
nek? Kik pontosan? 

 4. lépés: Miután a csoporttagok 
megértették az esetet, saját megoldási 
javaslatokat fogalmaznak meg. Javas-
lataikat így kezdik: „Ha legközelebb 
ilyen helyzetbe kerülök, azt fogom 
tenni, hogy…”, majd befejezik a mon-
datot. Mindezt úgy teszik, hogy köz-
ben felállnak, s akinek van javaslata, az 
leül az esethozó székébe, s ott mondja 
el az ötletét. Majd utána visszamegy 
a helyére, s jön a következő. Egy cso-
porttag bármennyi javaslatot tehet. 
Sem az esethozó, sem a csoporttagok 
nem kommentálják egymás javaslatait. 
Az ötletek lehetnek teljesen meglepő-
ek, sőt extrémek is. A cél nem az, hogy 
a csoporttagok versenyezzenek, hogy 
ki tudja megfogalmazni a „legjobb” 
választ, hanem hogy az ötleteléssel tá-
gítsuk az esethozó és a csoporttagok 
perspektíváját.

 5. lépés: Miután mindenki elmondta 
az ötleteit, javaslatait, mindenki visz-
szaül a helyére, és az esethozó elmond-
ja, hogyan alakult a hallottak alapján a 
dilemmája, kérdése. Kapott-e választ, 
jutott-e közelebb a megoldáshoz, s mit 
adott neki az előző ötletelős kör. Fon-
tos, hogy ne minősítse a javaslatokat 
utólag, hanem arról meséljen, most 
hogyan látja a kérdését, dilemmáját, 
illetve milyen érzés az, hogy megmu-
tatott magából valamit.



Amint meghalljuk az autizmus szót, 
vagy összerándul a gyomrunk, vagy 
bekapcsol fejünkben az Esőember 
(Rain Man, Dustin Hoffman főszerep-
lésével) című film. Ezt a filmet egy va-
lós személy, Kim Peek ihlette, aki ma-
gasan funkcionált autista (megasavant) 
volt. A köztudatban a film hatására 
hajlamosak vagyunk minden autistát 
párhuzamba vonni a film karakterével. 
A valóságban azonban csak az autisták 
mintegy 10%-a valódi savant, vagyis 
speciális zseni – a világon mintegy száz 
ilyen személyt tartanak számon. Min-
den tízedik autista viszont savantszerű, 
kiugró képességekkel rendelkezik. A 
savant-szindrómásokra ugyanis egy 
vagy néhány különleges tehetségterü-
let jellemző – például briliáns memó-
ria, fejszámolás, művészi adottságok –, 
miközben az egyén sok szempontból 
visszamaradottnak tűnik. 

Az autizmus a viselkedés jellegzetes 
tüneteivel leírható állapot. Különböző, 
agyi fejlődési és működészavart okozó 
organikus tényezők hatására jöhet lét-
re. Okai között, amelyek nem teljesen 
tisztázottak, elsősorban genetikai és az 
idegrendszert károsító hatásokat, eset-
leg azok interakcióit feltételezik. Az au-
tizmus gyakran jár együtt értelmi vagy 
egyéb fogyatékossággal. Előfordulásuk 
fiúknál 4-5-ször gyakoribb, mint lá-
nyoknál.

A hagyományos felfogással szem-
ben az autizmust nem betegségnek, 
nem elmebetegségnek tartjuk, hanem 
a fejlődés olyan zavarának, amely mi-
nőségében és mennyiségében is eltér a 
normál fejlődéstől. Ennek megfelelően 
orvosi értelemben nem gyógyítható. A 
mai felfogás szerint az autizmus állapo-
tok széles spektrumát felölelő gyűjtőfo-
galom. Értelemszerűen minden egyes 
gyereknek, aki diagnózisa szerint az 
autizmus spektrumon foglal helyet, va-
lamilyen mértékben problémái vannak 

az auTizmus 
sPekTrum zavar

a szociális interakcióval, az empátiával, 
a kommunikációval és a rugalmas vi-
selkedéssel. A fogyatékosság szintje és 
a tünetek kombinációja személyenként 
változik.  Az autizmus súlyossága, az 
értelmi színvonal, az egyéb képessé-
gek, illetve fogyatékosságok és a gyerek 
személyisége függvényében a klinikai 
kép sokféle lehet. Minden gyerek azo-
nos diagnózisa nagyon más, rendkívül 
egyéni, nincs két egyforma viselkedés.

Az a gyerek, akinél előreláthatóan 
autizmus spektrum zavar (ASD) áll 
fenn, általában kevésbé spontán, mint 
a többi vele egykorú társa. Ellentétben 
áll a tipikus kíváncsi kisgyerekkel, a 
társas kapcsolataiban más. Társaitól 
elkülönül vagy szokatlanul viselkedik, 
egyoldalú az interakciója, tartózkodó 
és közömbös. Nehéz eligazodnia a tár-
sasági létben, a szociális viselkedésben, 
ezért gyakran érdektelen, nem érti, mi 
folyik körülötte. A kommunikációjá-
ban (beszéd, gesztus, mimika) is eltérés 
mutatkozhat. Szembetűnő a beszéd hi-
ánya, a beszédszintjéhez képest gyenge 
beszédhasználata, kommunikációja, 
vagy a beszéd tartalmának szó szerinti 
értelmezése, furcsa tartalma, szokatlan 
hanghordozása. Hiányzik a humor, az 
irónia, szarkazmus értelmezésének ké-
pessége. Jellemzi a merev, megszállott 
viselkedés, ami korlátozza a tevékeny-
ségében. A funkcionalitást tekintve a 
játék folyamatában is megmutatkozik a 
különbség: a gyermeket érdeklődéshi-
ány vagy túlzott aktivitás jellemzi, amit 
a játéktárgyak nem rendeltetésszerű 
használata, szokatlan kötődés bizonyos 
tárgyakhoz, valamint sztereotip, repe-
titív tevékenységek kísérnek. 

Speciális nehézség áll fenn az autista 
gyermek gondolkodásában, a tanulás-
ban és a mindennapi alkalmazkodás-
ban, az érintett rendkívül ragaszkodik 
az állandósághoz, a megszokotthoz. 
A mozgás területén is eltérően visel-

boDó végh lívia

(auTism sPecTrum DisorDer, asD)

kedik, pl. repkedő kézmozgása van, 
lábujjhegyen jár. Az érzékelés–észlelés 
területén csökkent, illetve túlzott fáj-
dalomérzése alakulhat ki. Nehézségei 
támadnak az érzelmi (túlreagálás, il-
letve közömbösség a külső ingerekre), 
érzékszervi (érzelmek szabályozása) 
területeken, valamint egyenetlenek a 
kognitív képességei is.

Annak megállapítása érdekében, 
hogy a gyermek autista spektrum za-
varral küzd vagy más fejlődési rend-
ellenesség áll a háttérben, fontos a 
szakszerű kivizsgálás. Ne feledjük, 
attól, hogy a gyereknek van néhány 
autizmusszerű tünete, még nem egy-
értelmű, hogy ő is autizmus spektrum 
zavarral küzd. Az autizmus skálája a 
mély fogyatékosságtól az ép intellek-
tusú ember enyhe szociális készség-
zavaráig terjed. A közhiedelemmel 
szemben az sem igaz, hogy a szem-
kontaktust, illetve érintést kerülő 
gyermekek mind autisták. Ezek a 
tünetek még nem bizonyítják az au-
tizmust – a pontos diagnózis felállí-
tásához kivizsgálásra, szakszerű visel-
kedés-megfigyelésre van szükség. A 
diagnosztizálás rendkívül bonyolult 
folyamat, több szakember átfogó érté-
kelését foglalja magába (pszichológus, 
gyógypedagógus, pszichiáter, logopé-
dus, foniáter, neurológus), és többszöri 
értékelések és vizsgálatok szüksége-
sek a diagnosztizáláshoz. Az időben 
is hosszú diagnosztizálás gyakran 2-3 
évvel az első tünetek megjelenése után 
ér véget. Ez elsősorban a helytelen di-
agnózis elkerülése érdekében történik 
így. Ugyanakkor egy ASD diagnózis 
tovább késhet, ha az orvos nem veszi 
komolyan a szülő aggályait, vagy ép-
pen a szülők érthető hárítása késlelteti 
a felismerést. Észreveszik ugyan, hogy 
gyermeküknek „furcsaságai” vannak, 
mégis túl későn fordulnak szakem-
berhez, mert abban bíznak, majdcsak 
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„kinövi” gyermekük ezeket. Az ASD 
esetében azonban fontos a korai felis-
merés és beavatkozás. Megfelelő segít-
séggel, fejlesztéssel, terápiával ugyanis 
javítani lehet a gyerek esélyeit a fejlő-
dési késések, lemaradások finomításá-
ra, legyőzésére.  A potenciális „címke 
felragasztása” kevésbé fontos; a lényeg 
a tünetek szakszerű kezelése.

A diagnosztizálás első fázisa a szülői 
interjú, ami fontos háttérinformációkat 
kínál a gyermekről. A szülők beszá-
molnak arról, hogy mi történik, il-
letve történt a gyermek fejlődésében 
és viselkedésében. A fennálló sajátos 
fejlődési problémák megoldására or-
vosi értékelés is szükséges, ami általá-
nos fizikai, neurológiai, laboratóriumi, 
genetikai, pszichiátriai vizsgálatokat 
jelent. Pszichológiai és pedagógiai ér-
telemben fontos szerepe van a megfi-
gyeléseknek és vizsgálatoknak (beszéd, 
intelligencia, kognitív, szociális, érzé-
keléses, motoros készségek) is. Ezek a 
vizsgálatok nemcsak a diagnózis felál-
lítására szolgának, hanem a gyermek 
igényeihez mérten segítenek meghatá-
rozni, milyen típusú kezelés szükséges. 
A lehető leghatékonyabb fejlesztés csak 
akkor érhető el, ha pontos diagnózissal 
rendelkezünk a gyermek állapotáról. 
Ma már a fejlesztési lehetőségek tárhá-
za nagyon széles skálán mozog, így a 
kommunikációs csatornák is könnyeb-
ben megnyithatók.

Ha a gyermek fejlődése késik, eltér 
vagy autisztikus viselkedést mutat, ak-
kor mindenképp érdemes felkeresni a 
szakembereket, mert csak így látható 
tisztán az érintettség validitása. 

Ajánlott teráPiák:
 ABA terápia
 TEACCH
 Alapozó terápia
 Logopédia
 TSMT
 Ayres terápia
 Kutyaterápia (canis terapia)
 Hippoterápia

Ajánlott irodAlom: 
 Hannah L.: Te is tudod! Hogyan foglalkoz-

zunk autizmussal élő kisgyermekekkel? AOSZ, 
Geobook, 2010.
 Quill K.A.: Tedd-nézd-hallgasd-mondd. Ka-

pocs Kiadó, Budapest, 2009.
 Attwood T.: Különös gyerekek. Animus Ki-

adó, Budapest, 2002.
 Clements J. – Zarkowska E.: Viselkedésprob-

lémák és autizmus spektrum zavarokban. Ka-
pocs Kiadó, Budapest, 2007.

Fura vagy inkább érthetetlen az a csend 
és beletörődés, ami tanulóink PISA-
eredményeinek nyilvánosságra hoza-
tala után Szlovákiában kialakult. Ezek 
a sokak által botrányosnak nevezett 
eredmények sem lépték át a lakosság, 
de még a közvetlenül érintett szakma 
ingerküszöbét, ahogy a milliárdos kor-
rupciós botrányok sem. Úgy tűnik, a 
politikának sikerült megteremteni a 
társadalomban azt a fásultságot, azt az 
„úgysem tudok rajta változtatni” érze-
tet, hogy már semmire sem reagálunk. 
Ez viszont egy nagyon veszélyes állapot, 
mert a politika úgy manipulálhat ben-
nünket, ahogy akar. Bármit „lenyelet” 
velünk. Akár azt is, hogy gyerekeink 
gyenge szerepléséért a pedagógus a 
felelős, de akár azt a magyarázatot is, 
hogyha másképpen lennének megfo-
galmazva a kérdések, a feladatok, akkor 
tanulóink jobban teljesítenének. Tehát 
egyfajta önámítás folyik, csak ne kelljen 
elmozdulnunk a jelenlegi langyos álló-
vízből, mert, ugye, az kényelmetlen és 
plusz munkával jár. A kérdés persze az, 
hogy meddig lehet ezt az igénytelensé-
get folytatni.

A felméréseknek, teszteléseknek 
vannak természetesen hívei és ellenzői. 
Némelyik országban (pl. Kanadában) a 
diák mindennapi életéhez hozzátartoz-
nak az írásbeli felmérések, másutt (pl. 
Finnországban) viszont az alsó tagoza-
ton még osztályozás sincs. Az említett 
két ország mégis sikeresen szerepel a 
PISA-felmérésekben.

A poroszos iskola szereti a fegyel-
met, a szigort, és szívesen alkalmazza 
a diákok számonkérését (írásbeli vagy 
szóbeli feleltetését). Sajnos a feleltetést 
gyakran fegyelmező eszközként is al-
kalmazza, és szekundával jutalmazza 
azokat, akik nem készítik el a házi fel-
adatukat, fegyelmezetlenül viselkednek 
a tanórán, stb. 

Szlovákiában, az iskolai felmérőket 
leszámítva, két hazai és két nemzetkö-

pIsa	után,	reform	előtt

alberT sánDor

zi tesztelésben érdekeltek a tanulók. Az 
ötödikesek és kilencedikesek (Teszte-
lés 5 és Tesztelés 9) eredményei alapján 
néhány kerületben még rangsorolják is 
az iskolákat. A kérdés persze az, hogy 
összehasonlíthatóak-e a Duna utcai, 
dunaszerdahelyi vagy komáromi elit 
iskolák tanulóinak eredményei pl. a 
gömöri iskolák többségének eredmé-
nyeivel, ahová 80-90%-ban szociálisan 
hátrányos helyzetű (többnyire roma) 
gyerekek járnak.

Véleményem szerint ezeknek a fel-
méréseknek elsősorban a hozzáadott 
értéket kellene mérniük. Azt, hogy az 
elmúlt időszakban mennyit fejlődtek 
saját magukhoz képest a tanulók. Ebből 
viszont az is következik, hogy differen-
ciáltan kellene mérni. Differenciálni 
ugyanis nemcsak az oktatás folyama-
tában kell, hanem az eredményeket is 
differenciáltan kell kezelni.

A nemzetközi felmérések közül Szlo-
vákia a TIMS- és a PISA-felmérésekben 
vesz részt. A TIMS elsősorban azt méri, 
hogy a tanulók milyen mértékben sa-
játították el az előírt tananyagot. Saj-
nos ebben sem vagyunk sikeresek. A 
PISA kompetenciákat mér. Azt, hogy a 
tanulók képesek-e, illetve milyen mér-
tékben képesek hasznosítani a tanu-
lás folyamán megszerzett ismereteket. 
Három területen méri a kompetenciá-
kat: az értő olvasás, a matematika és a 
természettudományok területén. Ta-
nulóink a három évenként szervezett 
PISA-felmérések során mindhárom 
területen gyengén szerepelnek. Egyre 
gyengébben.

A szakértők egyszerűen botrányos-
nak tartják a 2015-ben elért eredmé-
nyeket, mégsem történik semmi. A 
média egy-két cikk, egy-két riport ere-
jéig foglalkozik a témával, a társadalom 
viszont nem reagál. Annak ellenére 
nem, hogy közben mindenki tisztában 
van azzal, hogy a gazdaság fejlődése, 
az ország teljesítőképessége elsősorban 

Pszichológia / PeDagógia



a lakosság képzettségi szintjétől, tehát 
az oktatás színvonalától és minőségétől 
függ. 

Az oktatási miniszter, Plavčan úr azt 
ígéri, hogy a készülő Nemzeti Okta-
tási és Nevelési Reformtervezet majd 
reflektál a PISA-eredményekre is. A 
reformelképzelések alaptézisei már is-
mertek. Ezek tartalmazzák mindazt, 
ami egy korszerű oktatási rendszer ki-
építéséhez szükséges. A kérdés csak az, 
hogy az elképzelések megvalósításához 
lesz-e politikai akarat – és pénzforrás. 
De kérdés az is, hogy a tervezetben 
megfogalmazott elképzeléseket ho-
gyan fogadja a pedagógus-társadalom. 
A változások ugyanis bizonytalanságot 
szülnek, és ezt senki sem szereti. Ezért 
a pedagógusok és az iskolák részéről is 
komoly ellenállás várható. Általános-
ságban ugyanis mindenki egyetért a 
változások szükségességével, de miért 
pont „én” legyek az érintett, miért pont 
„én” változzam meg? Nem véletlenül 
tartják az iskolákat a legkonzervatívabb 
intézményeknek. A beidegződött szo-
kásokon, oktatási-nevelési módszere-
inken nem szívesen változtatunk, hát 
még a gondolkodásmódunkon!

Márpedig most éppen erről van szó. 
A gondolkodásunk és hozzáállásunk 
átértékelésére, tevékenységünk meg-
változtatására van szükség. Tudatosí-
tanunk kell, hogy megváltozott a tanár 
szerepe. A 21. században a pedagógus 
tevékenysége már nem merülhet ki az 
ismeretek egyszerű közvetítésében, át-
adásában. Ma a pedagógus elsősorban 
a koordinátor szerepét tölti be. Segít a 
diák önálló ismeretszerzésének meg-
tervezésében és megvalósításában. 

Az utolsó (2015-ös) PISA-
eredmények arra is rámutattak, hogy 
Szlovákiában a gyerekek tanulmányi 
eredményei és a családi háttér között 
nagyon szoros összefüggés van. Az ér-
telmiségi és a rendezett családi háttér-
rel rendelkező tanulók sokkal jobban 

teljesítenek, mint a szociálisan hátrá-
nyos családból érkező tanulók. És ez a 
különbség a tanulási idő alatt folyama-
tosan nő. Az olló egyre tágabbra nyílik, 
ellentétben a sikeres országokkal (Ka-
nada, Finnország, Lengyelország stb.), 
ahol ez a különbség folyamatosan csök-
ken. Vajon miért?

Az említett országokban hat évre nö-
velték az alapképzés (az alsó tagozat) 
időszakát. Ennek a szakasznak egyetlen 
célja van: minden gyerekkel elsajátíttat-
ni az értő olvasást, írást és számolást. A 
hangsúly azon van, hogy ez alatt az idő 
alatt minden diák elsajátítsa az említett 
alapkészségeket. A leggyengébbek is! 
Az értő olvasás ugyanis a tanulás alfája 
és omegája. E nélkül a tanuló nem le-
het sikeres a későbbiekben, a fizika, a 
földrajz tananyagának elsajátításában 
sem. Márpedig a mi gyerekeink éppen 
ezen a területen teljesítettek a leggyen-
gébben.

A másik problémát az oktatás minő-
sége jelenti. Szlovákiában még mindig 
a hagyományos oktatási módszerek 
alkalmazása van túlsúlyban. Ez elsősor-
ban annak tulajdonítható, hogy a tan-
tárgyak tartalma döntő többsége túl 
van méretezve. Az óriási mennyiségű 
tananyagot csak „leadni” lehet. Az él-
ményszerű módszerek (problémameg-
oldó oktatás, projektmódszer, koope-
ratív oktatás, stb.) alkalmazása a szűkre 
szabott keretek között szinte megva-
lósíthatatlan. További gondot jelent 
a pedagógusok felkészületlensége az 
említett módszerek alkalmazására. Ez 
viszont a pedagógusképzés és a peda-
gógus-továbbképzések rovására írható. 
A tanárképző karokon fel kell adni azt a 
hozzáállást, hogy a képzés középpont-
jában a tantárgy tartalmának elsajátítá-
sa áll, és a tanítás fortélyainak elsajátí-
tását a hallgató leendő munkahelyére, 
leendő iskolájára bízzák. Véleményem 
szerint az egyetemek elsődleges fel-
adata az kell legyen, hogy a tanárje-

lölteket megtanítsák tanítani. Ezért az 
általános- és tantárgyi módszertanra, 
valamint a pedagógiai gyakorlatokra 
a mainál jóval nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni. Be kell vezetni a kompetencia-
alapú tanárképzést!

Hasonlóképpen a gyakorló pedagó-
gusoknak sem tantárgyakat kell taníta-
ni, hanem a gyereket. Az elsődleges cél 
pl. a matematikában nem az integrálok, 
differenciálegyenletek, komplex szá-
mok stb. elsajátítása, hanem a matema-
tika megszerettetése. Hasonlóképpen 
a testnevelési órákon sem az eredmé-
nyekre, teljesítményekre kell törekedni, 
hanem a mozgás, az egészséges élet-
mód megszerettetésére. 

A pedagógus-társadalomra tehát óri-
ási kihívások várnak. A legfontosabb 
feladatok közé tartozik:
 a pedagógusképzés gyökeres átalakí-

tása;
 a gyakorló iskolák hálózatának kiépí-

tése;
 a tanárképző karok felvételi rendsze-

rének átalakítása – a tananyag számon-
kérése helyett a jelölt belső motivációjá-
nak feltárása;
 az iskolák szerkezeti átalakítása, 

amelynek része az alapképzés (alsó ta-
gozat) 5-6 évre való bővítése;
 a tantárgyak tananyagainak legalább 

30%-os redukálása;
 a lexikális ismeretanyag szűkítése;
 a pedagógusok autonómiájának nö-

velése;
 a pedagógusok differenciált bérezésé-

nek bevezetése;
 az élménypedagógiai módszerek és a 

kooperatív oktatási formák térnyerése 
a hagyományos módszerek fokozatos 
háttérbe szorításával;
 az egyéni haladási tervekre épülő dif-

ferenciált oktatás bevezetése.

Ezeket átgondolva, újragondolva, ta-
lán elkezdhetünk valóban reformról és 
PISA-eredményekről beszélgetni.

PeDagógia
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Minden évben tanúi vagyunk annak, 
hogy sok magyar anyanyelvű vagy do-
minánsan magyarul beszélő gyerme-
ket a szülei nem anyanyelvének meg-
felelő iskolába íratnak. 

Sokan nem is sejtik, hogy a legjobb 
szándékuk ellenére több szempontból 
is árthatnak ezzel gyermeküknek. Az 
egyetemi órákon ezzel a problémával 
foglalkozva a hallgatók sokszor meg-
lepve hallják, hogy a nyelvészet több 
ága (pl. a szociolingvisztika) nem 
érzelmi oldaláról közelíti meg ezt a 
témát, hanem kutatásokon alapuló 
tények segítségével világítja meg azt a 
helyzetet, hogy mi történik a nyelvvel 
és az identitással akkor, ha nem anya-
nyelvi iskolába jár a gyermek. 

A tannyelvválasztás problémája a 
mi szlovákiai magyar közösségünket 
is nagymértékben érinti. A felvidéki 
magyar közösséget érintő százezres 
nagyságrendű fogyás az elmúlt 20 év-
ben, valamint az a tény, hogy a magyar 
nemzetiségű gyermekek több mint 
22%-a szlovák tanítási nyelvű iskolába 
jár, szükségessé teszi, hogy több szem-
pontból is ismertessük, miért fontos az 
anyanyelvi oktatás. Fontos, hogy olyan 
tudományosan megalapozott érvrend-
szerrel ismertessük meg a szlovákiai 
magyar közösség minél több tagját, 
amely segítséget jelenthet a megfele-
lő döntéshez. Szólítsunk meg minél 
több szülőt, pedagógust minden lehet-
séges fórumon. 

az anyanyelvi 
iskolaválaszTás 
margójára

Vančo	IldIkó

Sokan feltehetik a kérdést, mi lehet 
az oka annak, hogy a kisebbségi hely-
zetben élők bizonyos része a többségi 
nyelven zajló oktatási intézményeket 
választják. 

A döntés előtt álló szülők, ameny-
nyiben nem anyanyelvi iskolát vá-
lasztanak gyermekük számára, az 
iskola hatását az államnyelv elsajá-
títására szűkítik le, tulajdonképpen 
nyelvoktató intézménnyé degradálva 
azt. A legjobbat akarják gyermekük-
nek, annak szlovákiai érvényesülését 
az államnyelven keresztül tartják a 
legfontosabb érvnek döntésük meg-
hozatalakor, szemük előtt csupán az 
államnyelv minél jobb elsajátítása le-
beg. Csakhogy megfeledkeznek arról, 
hogy az iskola minden esetben komp-
lex ismereteket, kultúrát, identitást is 
közvetít.

Kevésbé tudatosul számukra az a 
tény, hogy a nem anyanyelvi iskola-
választással megnő a veszélye annak, 
hogy az általános tudásszintben gyer-
meke elmaradhat szlovák anyanyelvű 
társaitól. Hiszen a szlovák nyelv tudá-
sa nem lehet olyan szintű, mint az egy 
nyelven szocializált szlovák anyanyel-
vű gyermek esetében. Amennyiben ez 
így van, szövegértése sem lehet ugyan-
olyan szinten, mint szlovák kortársaié. 
Ily módon amikor a szlovák anyanyel-
vű gyermekek a tananyagot sajátítják 
el, a nem szlovák anyanyelvű gyerme-
kekre hatalmas többlet teher hárul: egy 

idegen nyelv elsajátítása. Miközben az 
általa nyújtott teljesítménnyel szembe-
ni elvárás, az iskolai követelmények a 
szlovák egynyelvű gyermekek számára 
voltak kialakítva. 

A szövegértés terén folytatott kuta-
tások mára egyértelművé tették, hogy 
a szövegértés kialakítása, a szövegértés 
terén jelentkező esetleges problémák 
orvoslása anyanyelven a legsikeresebb. 
A verbalitáshoz kötött készségek fej-
lesztése is csak olyan nyelven lehet si-
keres, amely a gyermeknek leginkább 
a sajátja. Még az anyanyelven belül is 
fontos a gyermek által használt és ma-
gával hozott nyelvváltozat használata, 
jelenléte az iskolában.

Ki kell emelnünk azt a tényt is, hogy 
az identitás kialakítása minden ok-
tatási rendszernek célja, semmilyen 
oktatási intézményben nem lehet úgy-
mond „megúszni”. Az identitás érzel-
mi azonosulást, kötődést jelent ebben 
az esetben. 

A nem anyanyelvi iskola egy más kul-
túrával alakít ki identitást, nem olyat, 
amely a gyermek szűkebb környezeté-
hez, anyanyelvéhez kötődik, melyhez 
a szülei, nagyszülei is tartoznak. Más 
értékrendszerbe nőnek bele, mást sajá-
títanak el, mint amit az anyanyelvi isko-
lában sajátíthatnának el. Mások lesznek 
a prioritásai. Sokszor ragadnak ezek a 
gyermekek egyfajta köztes helyzetben, 
hiszen nem szlovák egynyelvűek, nem 
születésük óta részei a szlovák kultúrá-
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az iskolaválaszTásT 
befolyásoló  
lehetséges	tényezők

kázmér klára

Minden évben számos írás születik 
Szlovákiában arról, hogy miért ered-
ményesebb a  kisebbségi magyar kö-
zösségek tagjainak az anyanyelvükön 
tanulniuk. A cikkek, tanulmányok írói 
kiemelik a tényezőket, amiért a kisdi-
ákoknak az anyanyelvi iskolát kellene 
látogatniuk, és azt is, hogy mi törté-
nik akkor, ha a tanulók nem használ-
hatják, nem fejleszthetik anyanyelvi 
kompetenciáikat, továbbá nem tanul-
hatnak nemzetiségük irodalmáról, 
kultúrájáról, hagyományairól. Keve-
sebben foglalkoznak az iskolaválasztás 
főbb indokainak bemutatásával. Jelen 
írásomban egy, a szlovákiai magyarok 
körében végzett kutatás eredményei 
alapján ismertetem azokat a lehetsé-
ges döntő tényezőket, melyek alapján 
a szlovákiai magyar szülők egy része 
iskolát választ gyerekeiknek. 

  Sokan azt gondolják, az iskolavá-
lasztás a szülők szabad joga. A szabad 
döntés azonban esetenként – külön-
böző kulturális, társadalmi, gazdasági 
tényezők miatt – nem mindenki szá-
mára adott. Minden szülő igyekszik 
gyermekének a legmegfelelőbb iskolát 
kiválasztani. A szülők döntése nem-
csak gyerekük életét határozza meg, 
de hosszú távon nagymértékben be-
folyásolhatja az adott társadalmat is 
(Solymosi, 2013). 

 A szlovákiai magyarok körében 
végzett kutatásomban1 olyan szlová-
kiai személyek vettek részt, akikhez 
szüleik és szűkebb környezetük is 
magyarul beszéltek születésük óta, 
de a szülők mégis szlovák tannyelvű 

alapiskolába íratták gyerekeiket. A 
kutatást kérdőívvel végeztük. A kér-
dőívet magyar és szlovák2 nyelven is 
elkészítettük, mert feltételeztük, hogy 
a kutatásban résztvevők már nem 
használják olyan magabiztosan egy-
kori anyanyelvüket, mint most a szlo-
vákot. A kérdőívet 51 személy töltöt-
te ki magyarul, 47 válaszadó pedig a 
szlovák nyelvet választotta. A kérdőív 
31 kérdéséből jelenlegi írásomban 1 
kérdést és az arra adott válaszok egy 
részét mutatom be. Az adatközlők vá-
laszait javítás nélkül, eredeti formá-
ban közlöm. A kérdés így hangzott: 
Ha emlékszik bármilyen körülményre, 
hogy hogyan történt az iskolaválasz-
tása (akár az alapiskolában, akár a 
középiskolában), kérem, ossza meg ve-
lünk! A feltett kérdésre 98 személyből 
41 adatközlő nem fejtette ki vélemé-
nyét, arra hivatkozva, hogy már nem 
emlékeznek vissza az iskolaválasztás 
körülményeire. A többi 57 válaszadó-
tól származó információkból az aláb-
bi öt iskolaválasztást meghatározó 
tényezők hozhatóak létre:

 
1. Iskolaválasztás a szülő vagy egy 
másik családtag által látogatott isko-
la tanítási nyelve alapján:
 Anyám szlovák iskolába járt, úgy gon-

dolta jobban fog tudni ezen a nyelven 
segíteni tanulni. 
 Édesanyám felől a rokonság többsége 

szlovák anyanyelvű, édesanyám is szlo-
vák alapiskolába/középiskolába járt, 
úgy gondolta így többet tud majd a ta-
nulásban segíteni nekem.

nak. De a magyar kultúra és identitás 
is mást fog jelenteni számukra, mint a 
magyar anyanyelvi iskolába járók szá-
mára. A magyar nyelv és kultúra nem 
értékként jelenik meg, hiszen egy ide-
gen nyelvi közegben akadályt jelent a 
másik nyelv elsajátításában, a szlovák 
nyelvű tananyagban való sikeresség 
elérésében Egy ilyen nyelvi közegben 
a magyar nyelv minél hamarabbi le-
vetkőzése, elfelejtése a cél, hiszen az ál-
lamnyelv követelmény, presztízse pedig 
megkérdőjelezhetetlen.

A magyar nyelvű iskolában közös-
ségünk nyelvének és kultúrájának fon-
tossága a természetes. Az a verbális 
„kiteljesedés”, amelyben a gyermek az 
oktatáson keresztül részesül, termé-
szetes módon megy végbe, építve a 
gyermek addigi nyelvi ismereteire. Sa-
játjának tudja és fogja érezni azt a kul-
túrát, amelyet szüleitől, nagyszüleitől 
kapott. Ugyanakkor megkapja az ala-
pokat egy másik nyelv elsajátítására, 
és nem lesz számára idegen annak az 
országnak a kultúrája sem, amelyben 
él. Elindulhat a hozzáadó kétnyelvűség 
felé vezető úton, mely garantálja, hogy 
saját anyanyelve mellé egy másik nyel-
vet és kultúrát is megismerje, mindezt 
nem egymással felcserélő, hanem egy-
máshoz hozzáadó módon. Amely mód 
nemcsak a magyar anyanyelvűek gaz-
dagodását jelentheti, de a változatossá-
got, az abból adódó kreativitást érték-
ként kezelve érték mindenki számára.
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 Mivel bátyám is ezekbe az iskolába 
járt, evidens volt, hogy a szüleim engem 
is oda iratnak be.

 Az első kategóriába 24 adatközlő 
tartozik. Válaszaikból kiderül, hogy 
esetükben az iskolaválasztásnál az 
egyik szülő vagy egy másik családtag 
által látogatott alapiskola tanítási nyel-
ve játszott  döntő szerepet. Vagyis ez 
azt jelenti, hogy ha a  szülők legalább 
egyike szlovák tannyelvű alapiskolá-
ban tanult, akkor magyarul szocializá-
lódott gyermekét is szlovák tannyelvű 
iskolába íratta be. A válaszadók infor-
mációiból látszik, hogy a két szülő kö-
zül általában az édesanya által látoga-
tott iskola tanítási nyelve volt a döntő. 
Több adatközlő is leírta, azért kellett 
szlovák iskolába járniuk, hogy anyjuk 
tudjon tanulni, foglalkozni velük. To-
vábbá nemcsak a  szülők iskolájának 
tanítási nyelve meghatározó, hanem 
egy másik családtagé is. Pl. ha a  szü-
lők magyar tannyelvű iskolákban ta-
nultak, de az első gyermekük számára 
szlovák tannyelvű oktatási intézményt 
választottak, akkor valószínű, hogy 
további gyermekeik is ilyen iskolába 
fognak járni. 

2. Iskolaválasztás az iskola és a ta-
nuló otthona vagy egyik szülőjének 
munkahelye közti távolsága alapján:
 Lakhely alapján választottunk hogy 

közel legyen az iskola. 
 A szüleim a szlovák tannyelvű óvodát 

és általánosiskolát a közelségük miatt 
választották.
 AI – anyu munkahelyéhez közel volt 

az iskola. 
 Ebbe a csoportba tartozik az a 9 

egykori diák, akik számára szüleik az 
iskola és a lakhely/munkahely közti 
távolság alapján választottak iskolát. 
Ebben az esetben is a szülők a gyer-
mekük számára legmegfelelőbb iskola 
kiválasztása helyett egyéb tényezőket 
preferáltak – minél közelebb legyen az 
iskola. 

3. Iskolaválasztás szabad akaratból:
 Saját akaratomból.
 Azért választottam szlovák iskolát, 

hogy megtanuljak rendesen szlovákul.
 A  harmadik kategóriába tartozó 8 

személy állítása szerint saját maguk 
döntöttek az alapiskola kiválasztásá-
ról. Ezt az állítást azonban nem tartom 
valószínűnek, mert a szülők általában 
nem szokták ezt a döntést kizárólago-
san a gyerekükre bízni.

4. Iskolaválasztás kényszerből:
 V obci nebola škola ani škôlka s 

vyučovacím jazykom maďarským. (A 
faluban nem volt se magyar tannyelvű 
alapiskola, se magyar tannyelvű óvo-
da.) 
 Navštevovala som na 8 ročné 

gymnázium a keďže v našom okolí také 
školy s vyučovím jazykom maďarským 
nie sú, musela som absolvovať v 
slovenskom. (Nyolcosztályos gimná-
ziumot látogattam, és mivel a mi kör-
nyékünkön magyar tannyelvű iskolák 
nincsenek, ezért szlovák nyelven kellett 
végeznem.) 

 Ebbe a kategóriába azokat a szemé-
lyeket soroltam, akiknek kényszerből 
kellett szlovák tannyelvű iskolában 
tanulniuk, mert az ő környékükön 
akkor már nem voltak magyar tan-
nyelvű iskolák. Sajnos a  válaszadók 
információiból nem derül ki, hogy 
hol laktak akkor, amikor alapiskolát 
kellett a  szülőknek választani, vagy-
is, hogy hol nem voltak már magyar 
alapiskolák. Kihangsúlyoznám, hogy 
az ötödik csoportba a 98 válaszadó vá-
laszai alapján csupán 2 adatközlő tar-
tozik, és ez a kategória csak a szlovák 
nyelven kitöltött kérdőívek válaszainál 
van jelen. Ezt azzal is magyaráznám, 
hogy mivel az adott településeken már 
nincs magyar tannyelvű iskola, a ma-
gyar kultúra fenntartását és ápolását 
is nagyon kevesek tarthatják fontos-
nak azokon a vidékeken, így a nyelv-
használatban is valószínűleg a szlovák 
nyelv dominál. Nem meglepő, hogy ez 
a két válaszadó szlovák nyelven töltöt-
te ki a kérdőívet, és az sem, hogy a ma-
gyar nyelven kitöltött kérdőívek között 
nincs ilyen kategória. 

5. Iskolaválasztás egyéb indokok 
alapján:
 Kassán akkor is magyar tannyelvu 

óvoda, alap- és kozépiskola mukodése 
ellenére, szuleim féltek magyar taninté-
zetbe beiratni, mert féltek a perzekúció-
tól, amelyel már azelott is tobb negatív 
tapasztalatai voltak nem csak nekik, de 
nagyszuleimnek és más rokonainknak is.
 Mivel elegge beteges voltam ezert 

szuleim gyogykezelesre jartak velem a 
Tatraba. 6 eves koromtol pedig mar csak 
egyedul mehettem, ezert valasztottak 
szuleim a szlovak alapiskolat. Igy 
konnyebb volt a beilleszkedes, mert e 
gyogykezelesek alatt is csak szlovakul 
volt oktatas. Gyakran masfel honapig is 
ott voltam.“

 Az utolsó kategóriába két adatközlő 
tartozik, akiket egyik előző csoportba 
sem lehet besorolni az iskolaválasztást 
befolyásoló tényezők alapján. Ezeknél 
a válaszadóknál speciális körülmé-
nyek voltak meghatározóak az iskola 
kiválasztásánál.

 Az iskolaválasztási indokok válto-
zóak, de ami biztos, azok a diákok, 
akik szlovák oktatási intézményeket 
látogattak, nem tanultak az általuk 
látogatott iskolákban a magyar nyelv-
ről, irodalomról, kultúráról, nem 
használták a magyar nyelvet; idővel 
anyanyelvi kommunikációs kompe-
tenciájuk meggyengült, ami sokuknál 
identitáscseréhez is vezetett. Remélhe-
tőleg azok a szlovákiai magyar szülők, 
akik most állnak az iskolaválasztás 
előtt, egyik bemutatott kategóriába 
sem fognak tartozni, hanem egy kö-
vetkező csoportot képviselnek majd: 
azok csoportját, akik gyerekeiket ma-
gyar tannyelvű iskolába adják, és ezzel 
megadják a lehetőséget gyerekeiknek, 
hogy nem idegen nyelven, hanem az 
anyanyelvükön szerezhetik meg az 
alapvető ismereteiket. 
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Az alapiskolák végzős diákjai számá-
ra lassan elérkezik a döntés ideje to-
vábbtanulásuk kérdésében. Nem kis 
fejtörést okoz mindez nekik, szüleik-
nek, s nem utolsósorban iskolájuknak 
egyaránt. Dönteni kéne iskola, tanul-
mányi szak kérdésében 15 évesen, 
s lehetőleg jól, úgy, hogy az megfelelő 
legyen, legalábbis az elkövetkező 3-5 
évben.

A középiskolák palettája széles és 
sokszínű. Képviselőik a toborzások, 
pályaválasztási szülői értekezletek, 
valamint nyitott napok alkalmával 
minden jót és szépet elmondanak, 
megpróbálják megnyerni a legtöbb 
diákot az iskolájuk számára. Mindez 
önmagában nem is baj, mert a diákok 
és szüleik tájékozódhatnak a továbbta-
nulás lehetőségeiről. A rendszer hibá-
ja ott kezdődik, hogy a középiskolák 
létszámához mérten a diákok létszá-
ma csökkenő tendenciát mutatott az 
elmúlt időszakban, s emiatt az isko-
lák közötti konkurencia (mondhatni: 
harc) is más jelleget öltött, amelyből 
talán a lényeg veszett el: maga a diák 
és annak jövője. 

Az egészségtelen konkurenciaharc 
mai társadalmi közegünkben egyre 
inkább azt eredményezi, hogy a  ké-
nyelmi szempontok térnyerésével az 
igénytelenség kerül előtérbe, s  lassan 
iskoláink egymást múlják felül az 

iskoláT vagy szakoT válasszon a Diák?
dönTésünknél vAjon A válAsztott szAk 
vAgy Az intézmény	kérdése	az	elsődleges?

ígérgetésben. Ebben az esetben nem 
arról van szó, hogy iskoláinknak nem 
kellene rugalmasan reagálnia a kor és 
a megváltozott piaci feltételek köve-
telményeire, sőt éppen ezt kéne szem 
előtt tartanunk. Nehézkes iskolai rend-
szerünk a legtöbb esetben megkésve és 
nem adekvát módon reagál a változá-
sokra. Iskoláink pedig   a  rendszeren 
belül keresve a kiskapukat próbálnak 
az adott helyzetből és  lehetőségek-
ből, sokszor ad hoc módon, a lehető 
legtöbbet kihozni, főleg az  intézmény 
javát szolgálva – ami nem mindig je-
lenti a diákok javát is egyben. Itt azért 
azt is el kell mondani, hogy az alapis-
kolák nagy része megtalálja a középis-
kolákkal való együttműködés formáját 
a pályaválasztás terén, viszont vannak 
olyanok is, amelyek nem adnak teret 
a  középiskolák tájékoztató aktivitásá-
nak, s így a diákoknak, valamint szü-
lőknek kevesebb információ áll ren-
delkezésükre a döntéshez.

Egy olyan rendszertől, amelyben 
középiskoláink jelentős többsége már 
minden jelentkező diákot felvesz szű-
rés nélkül, még az érettségivel végződő 
szakokra is, nem várhatunk megoldást 
arra, hogy a szükséges szakmák terén 
elegendő lefedettség legyen biztosít-
va. Jelenleg az alapiskolás 9. osztályos 
tanulóit központi tesztelés alá vetik, 
amelynek az  objektivitását sokan és 

sokszor megkérdőjelezik. S mind-
emellett még ezek a tanulók kötelesek 
felvételi vizsgát is tenni a kiválasztott 
középiskolán ahelyett, hogy a T9-es 
tesztelés hitelességét bebiztosítva, fel-
vételi vizsga szintjére emelve, egy vizs-
gáztatással lehetne eldönteni a diákok 
alkalmasságát az általuk választott is-
kolába, ill. szakra, a tesztelés eredmé-
nyének függvényében. 

Nos, mik a mai kor követelményei? 
Mindenképpen egy felgyorsult világ 
piacán mozgunk, ahol rövid ciklu-
sokban változnak a feltételek, az elvá-
rások. Ebből adódóan érdemes lenne 
elgondolkodni azon, hogy vajon a szak 
választására összpontosítsunk, vagy 
pedig az intézmény választásán legyen 
a hangsúly. Véleményem szerint első-
sorban jó iskolát szükséges választani, 
amely kellő általános tudást és nevelést 
biztosít a diáknak, amely megtanítja őt 
tanulni, keresni, tájékozódni. Ezután a 
diák, jobban megérve a szak kiválasz-
tására, elindulhat a szakosodás útján. 
A statisztikák alapján megállapíthat-
juk, hogy mai felgyorsult világunkban 
7 évenként munkahelyet, 12 évenként 
pedig szakterületet váltanak az em-
berek. Ha mindezt szem előtt tartjuk, 
mindenképpen egy alkalmazkodóbb 
iskolarendszerre volna szükségünk, 
amely rugalmasan tudna reagálni 
ezekre a kihívásokra.

PályaválaszTás TuDaTosan

Priskin zolTán



A  mi kultúránkban nagy szerepe van 
a könyvnek. Aki beleszületik a könyv-
kultúrába, viszonylag korán találkozik 
vele. A kisgyerek az első alkalomkor ke-
zébe veszi, nézegeti vagy eltépi a köny-
vet, később firkál bele. Azonban már 
kb. 2 éves kora körül adekvátan képes 
bánni vele, tehát nem dobálja, tépi, ha-
nem nézegeti. A  gyerek első könyvei 
sok színes illusztrációt tartalmaznak, 
s az élénk színek felkeltik az   érdeklő-
dését. Legszívesebben általában a ke-
mény táblájú leporellókat lapozgatja. 
Ilyenkor az ujjával rámutat a  képekre, 
és várja, hogy a felnőtt azt megnevezze. 
A beszéd kialakulásával és fejlődésével 
jelentkezik az az igény is, hogy mesél-
jenek neki.

 A kétéves gyermek könyve a tárgy-
képeskönyv. Erdélyi Margit szerint 
ebben a  korban a  gyerek képet és va-
lóságot azonosíthat, megnevezéseket 
tanulhat és felfedezheti a  tudás örö-
mét. A hároméves legszívesebben a sa-
ját élete történeteit hallgatja. Ráismer 
a részletekre, és újra átéli az élményt, a 
feszültségeket. Ezáltal megszilárdulnak 
élményei. Fontos szerepük van azok-
nak a  történeteknek, amelyek a szülei 
hétköznapjairól szólnak. Minél többet 
tud a gyerek arról, hogy mit csinálnak 
szülei, amikor nincsenek vele, annál 
könnyebben viseli a távollétüket. 

Ez különösen értékes tudnivaló az 
óvónők számára, hiszen némileg meg-
könnyítheti a szülőtől való elszakadást 
az óvodába lépés időszakában. Az él-
mények raktározása növeli a  gyerek 
szókincsét, és arra tanítja őt, hogy az 
emlékképeket megőrizze és felidézze. 
Érdeklődését és kíváncsiságát fokoz-
hatjuk azzal, hogy olvasunk a  köny-
vekből vagy mesélünk neki. Az érde-
kes tartalmú történeteket az óvodások 

a könyv szerePe az óvoDában

barTalos erzsébeT

többször is szívesen meghallgatják. Ján 
Lipník szerint a gyerekek a mese részeit 
vagy tartalmát beépítik saját játékuk-
ba úgy, ahogy a könyvekből hallották. 
Máskor a  könyv tartalmát megváltoz-
tatva játszanak, miközben kitűnően 
szórakoznak. Körülbelül 4-5 évesen a 
gyerekek érdeklődése az életmesékről a 
tündérmesék világa felé irányul. 

Az óvodában általában kétféle könyv-
csoportot találunk. Az egyik csoportba 
az óvónők munkáját elősegítő szakiro-
dalom tartozik, a  másikba a  gyerekek 
számára előkészített szépirodalmi és 
ismeretterjesztő művek sorolhatók. 
Ezek többnyire nézegetés, mondókázás 
vagy mesélés céljából kialakított köny-
ves- vagy olvasó sarkokban találhatók, 
ahova az óvodás bármikor leülhet. Itt 
nagyon fontos, hogy az óvónő pozití-
van motiválja őket  a könyv szeretetére. 
Az optimális körülmény az, ha a gyerek 
a felnőtt társaságában nézegeti a köny-
vet, az illusztrációhoz tartozó szöveget 
az óvónő mondja el. Néhányszori is-
métlés után a  kép és szöveg összeforr 
a gyermek tudatában, és a vizualitáson 
keresztül a gyerekek képesek saját ma-
guk is „olvasni”, dekódolni a leírtakat, 
az illusztrációk alapján elmesélni a tör-
téneteket. Ez a tevékenység lélekben 
megerősíti őket, hiszen a  kisgyerekek 
anticipálnak, ezáltal örömforrásként 
élik meg a mesélést. Az óvodáskorúak 
a már gyakran elhangzott meséket fej-
ből is el tudják mondani. 

Az óvodákban korosztály szerint há-
rom csoportot különböztetünk meg: 
kis-, középső és nagycsoportot. Abban 
az esetben, ha az életkori összetétel 
nem homogén, vegyes csoportról be-
szélünk. Az óvónők feladata elkészí-
teni az éves tantervet, mely a mese- és 
verskészlet összeállítását is magába 

foglalja. A műfeldolgozás szintén át-
gondoltságot, felkészülést igényel. A jó 
szövegmondáshoz hozzátartozik a mű 
megtanulása. Az előadás sikerességé-
nek fontos feltétele a mű alapos ismere-
te, az egyes jelentésrétegek, érzelmi ve-
tületek élményszerű átadása. Az egyes 
korosztályok számára számos szakiro-
dalom – ilyen például Zilahi Józsefné 
Mese – vers az óvodában című könyve 
– remek szövegcsokrokat állított össze. 
A kiscsoportos gyerekek (3-4 évesek) 
részére a következő könyvtípusok és 
szövegműfajok ajánlottak: 
 Nézegetnivalók, lapozgatók 
 Verses mesék 
 Saját, rögtönzött történetek 
 Mesék (mondókamesék, láncmesék, 

felelgetős mesék, állathangutánzó me-
sék)

A középső csoportos gyerekek (4-5 
évesek) számára ajánlott könyvek és 
műfajok:
 Képeskönyvek (ismeretterjesztő és 

szépirodalmi egyaránt)
 Verses mesék, csalimesék, állatmesék, 

egyszerű tündérmesék
 Óvópedagógus által rögtönzött mesék

A nagycsoportos gyerekek (5-6 éve-
sek) ajánlott könyvek, szövegek: 
 Képeskönyvek (ismeretterjesztő és 

szépirodalmi egyaránt)
 Reális mesék, elbeszélések 
 Tündérmesék, tanító mesék, tréfás 

mesék.

felhAsznált irodAlom:
 Laczkóné Erdélyi Margit: Iskolai Gond(olat)

ok. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2000.
 Ján Lipník: Dieťa a kniha v  rodine a 

v  materskej škole. In: Predškolská výchova 
na Slovensku súčasnosť a budúcnosť (red. 
Trubíniová, Valentína). PF UK, Bratislava, 
1997.
 Zilahi Józsefné: Mese – vers az óvodában. 

Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 1998.

óvóPeDagógia - a könyv hónaPja



Az iskolai könyvtárak küldetése olva-
sóvá nevelni a felnövekvő generáció-
kat, az iskolák helyi tantervéhez illesz-
kedve elősegíteni a tanulók kulturális 
fejlődését. Az iskolai könyvtárosoknak 
különleges szerepe van, hiszen ők ne-
velik ki a jövő olvasóit. Ez megtisztel-
tetés és egyben óriási felelősség is. Az 
iskolába iratkozással mindenki tagja 
lesz az iskolai könyvtárnak. Ekkorra 
– jó esetben – többen már ismerik a 
könyvtárat, mert óvodásként is jártak a 
könyvtári foglalkozásokra. A könyv- és 
könyvtárhasználat tanítása mellett az 
olvasmányok személyre szóló ajánlása 
is fontos feladata a könyvtárosnak, aki a 
gyermeket és körülményeit megismer-
ve jobban meg tudja találni a számára 
legalkalmasabb könyvet.

A könyv és Az olvAsás
A könyv az egyik nemzedék végrende-
lete a másik számára, a tapasztalt taná-
csa az életet kezdő fiatalnak. Diodórosz 
a lélek orvosságának, Kosztolányi szel-
lemi mannának nevezi, Cicero szerint 
az ember könyv nélkül olyan, mint a 
test lélek nélkül. A könyv a gyerekek 
számára kulcsfontosságú a világ meg-
értéséhez, nélküle nem lehetnének ak-
tív tagjai a társadalomnak. Az a gyerek, 
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aki sokat és értőn olvas, az a könyvek-
ben talált kincseket adaptálja, és mint 
kulturális tőkét használja egy életen át. 
Ahhoz, hogy önállóan tudjon gondol-
kozni és következtetni a gyermek, meg 
kell ismernie mások gondolkodását, 
gondolatait és következtetéseit. 

Tévedés azt hinni, hogy az olvasóvá 
nevelés az iskolában vagy az óvodában 
kezdődik.  A gyermek életét alapvető-
en meghatározzák a születését követő 
pár évben kapott emóciók, így érthető, 
hogy nem mindegy, milyen műveket 
adunk a gyerekek kezébe. Az olvasó-
vá nevelés első számú felelőse ugyanis 
maga a szülő, aki elsősorban nem azzal 
serkentheti olvasásra gyermekét, hogy 
példát mutat az olvasás és a könyvek 
szeretetére, tiszteletére, hanem azzal, 
hogy már a születéstől mesél és feléb-
reszti a gyermeki fantáziát, majd ébren 
tartja azt a mesekönyvek által. A gyer-
meki fantázia olyan, mint a metronóm: 
csak el kell indítani, és a gyermeki lélek 
szárnyalni kezd. A szülői minták, a szü-
lők olvasottsága, kulturális státusa vagy 
a család viszonyulása általában véve 
az olvasáshoz, meghatározó. A szülők 
kompetenciája az olvasóvá nevelés-
ben – nem lehet elégszer elmondani 
– alapvetően fontos feladat, hiszen el-

sősorban a szülő képes megszerettetni 
a gyermekkel a könyvet. Az együttes 
olvasás, a könyv tartalmának meg-
beszélése vagy családi programként 
a könyvtár meglátogatása elősegíti az 
olvasóvá válást. A könyvek tudatos ki-
választása, a helyes szelektálás fontos 
az igényes és esztétikus olvasáskultúra 
terjesztéséhez. A gyermek fejlődésének 
előmozdítása, az ismeretekkel és élmé-
nyekkel való gazdagítása nagyrészt az 
olvasás révén valósítható meg. Beszéd-
készségének, szókészletének fejlesztése, 
az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, 
életben tartása, fejlesztése a rendszeres 
olvasásra való rászoktatással és az isko-
lára való felkészítéssel, vagy akár saját 
könyvtár létrehozásával a gyerek szá-
mára, motivációt, indíttatást jelenthet 
az egész életére. 

Mennyi tudás, ismeret, bölcsesség és 
érzelem bújik meg a sorok között! Egy 
könyv nem képes gyökeresen megvál-
toztatni a gyerek életét, de elegendő 
mennyiségű és minőségű könyv már 
képes alakítani és formálni a plasztikus 
személyiséget. Minden könyv tágítja 
a gyerekek ismereteit arról a világról, 
amelyben élnek. Fontos feladat meg-
tanítani a gyerekeket az értő olvasás-
ra, mert aki csak olvas, de nem tudja, 
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mit olvasott, nem nagyon különbözik 
az analfabétától. Az ismeretszerzés 
létszükséglet, újra és újra megjelenik 
a gyermekek életében, felnőttként a 
munkában és az élet más területein is. 
A szépirodalmi művek nagymértékben 
formálják a gyermek személyiségét, 
érzékenységét, akik általuk építenek 
morális korlátokat, szocializálódnak, 
így válnak szenzibilis emberré. A gye-
rekek a könyvekből tanulják meg a kö-
nyörületet, az empátiát, a kedvességet, 
a becsületet és a tisztességet. A könyv 
különös hatalom, amely világrészek és 
évszázadok kapuit nyitja tágra, de beve-
zethet a gyermeki lélek belső világába 
is. Az olvasás társadalmi célja, a köz-
művelődés színvonalának fejlesztése és 
a kulturális értékek adaptálása, de saj-
nos évtizedek óta csökken az olvasásra 
fordított idő, és nő a nehezen olvasók és 
funkcionális analfabéták száma. A kul-
turális értékek, normák közvetítése és 
az olvasásra való motiválás az iskolák-
ban stratégiai jelentőséggel bír. Az olva-
sóközpontú olvasásfejlesztés lényege az 
olvasásra való ösztönzés, ami az olvasás 
megszerettetése mellett a felvilágosítás 
és tájékoztatás révén történik. A diákok 
nem csupán megismerhetik az iskolai 
könyvtárak segítségével az olvasás ál-
tal megnyíló lehetőségeket, de lehetővé 
tesszük a gyerekek számára, hogy egy-
mással is megoszthassák olvasmányél-
ményeiket, tapasztalataikat. 

A divat teremtette talmi ideák men-
tális tévutakra vihetik a gyerekeket, 
de a könyvek etikai normái egészséges 
értékrendet építenek fel személyisé-
gükben. Az olvasás és a tanulás révén 
olyan lehetőségek nyílnak meg a gyere-
kek előtt, amelyek jelentős mértékben 
befolyásolják egész életüket, életminő-
ségüket. Felnőtt korban az olvasott em-
ber elhelyezkedése sokkal egyszerűbb, 
mert könnyebben tud kommunikálni. 
Egészséges felnőtt csak egészséges gye-
rekből lesz, hiszen hasznos tagja a tár-
sadalomnak csak akkor lehet, ha felépí-
ti saját kulturális értékrendjét. 

Az olvasás társadalmilag hátrányos 
helyzetben komoly erőfeszítést jelent. 
Minden gyerek hátrányos helyzetű, aki 
nem tud együtt haladni hasonló korú 
társaival. Nem csak a szociális érte-
lemben vett szegénység jelent hátrá-
nyos helyzetet, vannak személyiségük 
rendellenes fejlődése következtében 
hátrányosak is, mert aszociális szülők 
nevelik őket, akik ingerszegény kör-
nyezetben élnek vagy szellemi életüket 
sivárság jellemzi. A hátrányos helyzetű 
emberek számára a könyvtáraink hasz-

nálata, a könyvtárak megközelíthető-
sége és a könyvtárban való közlekedés 
és a tájékozódás komoly nehézségekbe 
ütközik még ma is. Ugyanakkor szá-
mos törekvésről tudunk az esélyegyen-
lőség megteremtésére érdekében. A 
nem látó gyerekek számára például a 
felolvasó szoftverek segítségével lehe-
tőség nyílik az e-könyvek tartalmának 
megismerésére, illetve ma már számos 
hangoskönyvhöz juthatnak hozzá az 
olvasni vágyók.

A könyvtár és Az olvAsóvá 
nevelés
Ahhoz, hogy az olvasás mindennapi 
feladattá és szokássá váljon és tartal-
mas, igényes szórakozást nyújtson a 
gyerekeknek, meg kell teremtenünk az 
egyenlő esélyt a könyvtárhasználatban 
is. A hátrányos helyzetű gyermekek 
számára a könyvtár az életben való bol-
dogulásuk, érvényesülésük nélkülözhe-
tetlen eszköze. Az olvasás a normális 
élet része, csak akkor adaptálódik az 
egyén életvitelébe, ha már a családban 
megkapja azt a mintát és indíttatást, 
ami természetes életszükségletként és 
nem kényszerként a szórakozás és a 
kikapcsolódás eszközévé emeli az olva-
sást. 

Minden iskolai korosztályt más és 
más módon lehet megérinteni, meg-
szólítani és megnyerni az olvasás örö-
mének, mivel egyedi sajátosságaik, ér-
deklődési körük és speciális igényeik 
eltérőek. Olyan témákat kell keresni, 
ami leköti a gyereket, érdekli, talán még 
kutatni is kész érte. Az iskolai könyvtá-
ros figyelemfelkeltése és tájékoztatása, 
empátiája, emocionális érzékenysége 
és toleranciája pozitív hatást gyakorol 
a könyvtárlátogató gyermekre, de hely-
telen magatartása esetleg örökre elked-
vetlenítheti a gyerekeket, akár el is for-
díthatja az olvasástól. A hagyományos 
olvasás kultuszának megőrzése és fenn-
tartása sok erőfeszítést kíván a könyvtá-
ros társadalomtól. Az olvasóvá nevelés 
gyermekkorban kezdődik, ezért a köz-
könyvtárak a világ szinte minden or-
szágában különös figyelmet fordítanak 
a család intézményére. A könyvtárosok 
önmagukban nem oldhatják meg az 
olvasóvá nevelés feladatait, de olvasóvá 
nevelés könyvtárak nélkül elképzelhe-
tetlen. Az iskolai könyvtárakban nagy 
hangsúlyt kapnak az előtérbe helyezett 
új könyvek, amik figyelemfelkeltők, 
vonzzák a tekintetet, így inspirálják ol-
vasásra a téma iránt érdeklődő kíváncsi 
gyerekeket. Ugyanez a helyzet az asz-
talokon hagyott könyvekkel: amit már 

mások elolvastak, az mások számára is 
érdeklődésre tarthat számot. Fontos le-
het a frissen visszahozott könyveket egy 
helyen tartani, ahol a tanulók szaba-
don böngészhetnek köztük. Az iskolai 
könyvtárakban a könyvek segítségével, 
játékos formában ismerkednek meg a 
gyerekek a környező világ összefüggé-
seivel. Az olvasás hatása az oktatásban 
nap mint nap tetten érhető. Az új isme-
retek befogadása aktív olvasás nélkül 
elképzelhetetlen, hiszen ezzel a kritikus 
gondolkodást és a tájékozódást, a szó-
kincsfejlesztést és kifejezőképességet, 
lényegkiemelő készséget segíthetjük 
elő. A gyermek majd felnőttként ké-
pessé válik asszociálni, szintetizálni és 
saját morális értékrendet formálni az 
olvasott szépirodalmi művek alapján. A 
lexikális tudás révén az ismeretei meg-
nőnek, és ő maga egyre határozottabbá 
válik. 

Ha megfelelően vetettük el az olvasás 
magvát, a gyerekek szívesen búvárkod-
nak az iskolai könyvtárban, ami sokat 
segít az órákra való felkészülésben, 
a gyűjtőmunka révén folyamatosan 
gyarapodik ismeretük, és a könyv- s 
könyvtárhasználat elsajátítása révén 
előnyre tesznek szert kevésbé érdek-
lődő társaikkal szemben. Az olvasás 
révén képessé válnak az önálló isme-
retgyűjtésre és a talált információk 
komplex feldolgozására. Sokszor nem 
is a probléma megfogalmazása, hanem 
a probléma helyes megközelítése a dön-
tő, amely rendszerint az értő olvasáson 
alapul. Minél több könyvvel ismer-
kednek meg, annál több összefüggést 
vesznek észre, majd a siker révén még 
szorosabbá válik kapcsolatuk a köny-
vekkel és az olvasással. Akik már gyer-
mekkorban kis kutatókká váltak, azok 
felfedezik az olvasás örömét, ráébred-
nek arra, hogy a tudás elmélyítéséhez 
sokat kell olvasni, ráadásul tudni kell 
az ismeretek sokaságából szelektálni, 
csak a fontos és lényeges információkat 
elraktározni. Azzal, hogy már gyer-
mekkorban megismerik a kritikus gon-
dolkodás alapjait, az érvelést, nemcsak 
a tudásuk, műveltségük gyarapodik, 
hanem magabiztosabbak is lesznek. Az 
olvasás ráébreszt az anyanyelv finomsá-
gaira, és kontraindikációként visszahat 
az olvasás iránti vágyra, és sajátos szen-
vedéllyé, információ- és könyvéhséggé 
alakul át, ami jótékonyan hat az egyén 
fejlődésére. Az az ember, aki nem olvas 
könyvet, alig különbözik attól, aki nem 
tud olvasni. A kultúra templomai szám-
talan kincset rejtenek gyermekeink szá-
mára. A közművelődés színvonalának 
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fejlesztése, az ismeretek megszerzése 
és a kulturált szórakozás meghatározó 
eszköze minden bizonnyal az olvasás 
marad még nagyon sokáig. 

A BiBlioteráPiA
Olyan világban élünk, ahol a pszicho-
szomatikus betegségek egyre nagyobb 
számban jelennek meg a gyerekek kö-
zött is. A lelki sebek gyógyítása sokkal 
nehezebb feladat, mint a testi bajoké. A 
lélek gyógyítását szakpszichológusok 
végzik, de a prevenció a pedagógusok 
és a könyvtárosok feladata. Felgyor-
sult körülöttünk a világ, egyre több a 
stressz, a teljesítménykényszer, a meg-
felelni akarás, a csalódás, a vívódás, a 
szorongás, a konfliktusok szülőkkel, 
tanárokkal, diáktársakkal. A teher nő, 
és lassan depresszió, fóbiák kialakulá-
sához, szeretethiányhoz vezet. A másik 
véglet a kompenzációra az agresszív, tá-
madó magatartás és mentális attitűdök 
kialakulása. A gyermekek személyisé-
gének formálására tucatnyi foglalkozás, 
terápia használható (bár szerencsésebb 
a foglalkozás vagy könyvtári óra, játék 
kifejezés használata). A biblioterápia 
egy interdiszciplináris terápiás mód-
szer, amit néha ösztönösen a szülők 
is gyakorolnak a gyermeknevelésük 
során – és mégis eredményesen. A 
szakemberek által szigorúan, pontosan 
kiválogatott mese vagy a szépirodalmi 
mű segítségével képesek vagyunk befo-
lyásolni, áthangolni, megváltoztatni a 
mentális attitűdöket, megismertetve az 
elfogadott viselkedésmódokat, emelve 
a gyermek műveltségi szintjét, elősegít-
ve a helyes magatartásformák elsajátí-
tását, ezzel is segítve a gyermek későbbi 

szocializálódását. Ugyanezt a célt szol-
gálják a zeneterápiák, művészetterápi-
ák is. A jól kiválasztott olvasmányok 
egyaránt alkalmazhatók a gyermek 
pszichológiai problémáinak kezelésére, 
megelőzésére és személyiségfejlesztés-
re. Az olvasás befolyásolhatja a gyerek 
attitűdjeit, érzelmeit és viselkedését, 
serkenti fantáziáját és cselekvésre ösz-
tönöz. Az irodalom képes leginkább a 
katartikus indulatelvezetésre, elgon-
dolkodtat, alkalmas annak megtanítá-
sára és gyakorlására, hogy az önisme-
retünk révén beleképzeljük magunkat 
a főhős szerepébe, fejlődik empátiánk 
és toleranciánk, kérdések fogalmazód-
nak meg bennünk, amire választ is ka-
punk vagy adunk a szépirodalmi mű 
segítségével. A novella, vers, történet, 
fabula révén saját konfliktusainkra is 
példát találunk. A reális önismereten és 
önképviseleten nyugvó kommunikáció 
és az őszinteség, nyíltság a konfliktusok 
felismerését és interakciós megoldását 
segíti elő. A könyv a katalizátor szere-
pét játssza, a cél a saját életünkből me-
rített emlékek, asszociációk, indulatok 
és érzések megosztása, rendezése, meg-
értése, feloldása. A foglalkozások alatt 
olyan érzelmi hatások érik a gyerme-
ket, amik pozitív hatást eredményez-
nek, a fejlesztő biblioterápia leginkább 
az önismeret fejlesztésére szolgál, és 
az egyén normális fejlődését szolgálja. 
Gondolkodásra ösztönzi a gyermeket, 
hogy saját helyzetét reálisan lássa, és 
problémájára alternatív megoldásokat 
találjon. A terapeuta részéről empátia, 
tolerancia és emocionális érzékenység 
kell ahhoz, hogy megnyíljanak a lélek 
kapui, vagyis a tudatosság nem elég a 

szociális érzékenység segítésére, hogy 
a foglalkozásvezető a gyermek helyze-
tébe tudja képzelni magát és segíteni 
tudjon. A gyerekek tapasztalatot sze-
rezhetnek a kommunikáció nehéz-
ségeiről és szépségéről, a személyre 
szabott figyelem pozitív élményéről és 
a másikra való odafigyelés és tisztelet 
fontosságáról. A terápia során oldódik 
szorongásuk, türelmet, toleranciát, em-
pátiát tanulnak, mindenféle kényszer 
nélkül. Felszínre kerülnek a saját és 
társaik problémái, és különböző meg-
oldási alternatívákkal találkozhatnak, 
akár úgy is, hogy egy-egy irodalmi hős 
viselkedését megfigyelik, értékelik. A 
szereplők jellemrajza felszínre hozza 
saját tulajdonságainkat, a műben talál-
ható élethelyzetek rávilágíthatnak saját 
konfliktusainkra. A könyvek csökkent-
hetik az egyén elszigeteltségét, azo-
két, akik nem mernek saját bajaikról, 
problémáikról beszélgetni, mert gyen-
geségnek tartják, de a könyv szereplő-
iről oldottan beszélgetnek, miközben 
felszínre hozzák saját nehézségeiket. 
Alapvető cél az önismeret-fejlesztés, 
valamint a különböző kommunikációs 
és az egyéni életminőség javítását se-
gítő, támogató képességek, készségek 
fejlesztése erősítése. Könyvtárosaink az 
irodalom gazdag tárházából választják 
ki azt a művet, amivel megismerked-
ve a személyiségünkben rejlő titkokat 
felszínre hozhatjuk. A beszélgetés ész-
revétlenül egyre fajsúlyosabb egyéni 
problémákat érint, nő a belső feszült-
ség, majd oldódik a beszélgetés során, 
és a résztvevők lélekben erősebben, 
testben frissebben térnek vissza az is-
kolai órákra vagy a hétköznapokba. 
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A félelem témájának irodalmi feldol-
gozásához N. Tóth Anikó Ahaj-hu! (N. 
Tóth, 1999, 75-86) című meséjét válasz-
tottam, mely az Alacindruska (N. Tóth, 
1999) című meseregény egyik történe-
te. A mesében a vavalok és a hangyalok 
megtámadták az erdőt, kidöntögetvén 
a fákat. Az erdő lakói a Csingó-szikla 
barlangjában rejtőztek el előlük fé-
lelmükben. Törpincs leleményessé-
gének köszönhetően azonban mind-
nyájuknak sikerült megmenekülniük. 
Bagyulával karöltve Alacindruskától 
kértek tanácsot. Az Ahaj-hu! kiál-
tással, együttes erővel, az erdőlakók-
nak sikerült elűzniük a vavalokat és a 
hangyalokat, élükön Karnyoskrappal. 
(N. Tóth, 1999, 75-86)

A történet segítségével remekül 
megtárgyalható a félelem és a szoron-
gás érzése a kisiskolások körében. A 
mese segítséget nyújt olyan érzelmi 
készségek fejlesztéséhez, mint a stressz 
és a félelem kezelése. Lehetőséget ad 
az iskolai szorongás problematiká-
jának megvitatására is. A mesében 
nemcsak a félelem ábrázolása jelenik 
meg, hanem a történet végén Cinórka 
kimondja a megoldást is. A szereplők 
így nem csupán Alacindruska tanácsa 
által menekültek meg, hanem saját ma-

a félelem Témájának felDolgozása

galambos barbara

guk félelmeit legyőzve, az együttes bá-
tor kiáltás vezetett a győzelemhez: „De 
hiszen a magunk erejéből tettük, a mi 
tüdőnkkel, a mi torkunkkal kiáltottuk – 
mondta Cinórka.” (N. Tóth, 1999, 85) A 
történet a gyerekek számára azt a biz-
tonságot nyújtó következtetést sugallja, 
hogy bárki képes legyőzni a félelmét, 
csak meg kell próbálnia tenni ellene.

„Az a reakció, amelynek az átélését 
félelemnek nevezzük, adva van az ideg-
rendszerben.” (Mérei–V.Binét, 2006, 
35) Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes 
megfogalmazásában a szorongásos 
feszültség kialakulásának egyik fő oka 
a bizonytalanság, melyet a megszo-
kottnak és a meglepőnek az együttes 
előfordulása idéz elő. A másik oka a 
csalódás, melyet a várakozási feszült-
ség eredményez, ha a gyermek egyedül 
marad, és gondozója sok idő elteltével 
tér csak vissza. A szorongásos visel-
kedés terjedése pedig a kondicioná-
lás következménye. (Mérei–V.Binét, 
2006, 36)

A félelem és a szorongás nagyon 
hasonló érzelmi állapotok. A félelem-
nek azonban általában konkrét tár-
gya van, a szorongás ezzel szemben 
elképzelt veszélyekkel kapcsolatban 
áll elő. Gyermekek esetében nagyon 

gyakran előfordul a tesztszorongás, 
mely azokban a helyzetekben jelenik 
meg, amikor a tanuló teljesítményét 
nyilvánosan mérik. A tesztszoron-
gás növekedésével azonban a legtöbb 
esetben csökken a teljesítmény. Az 
iskolai környezetben megjelenő féle-
lem egyik meglepő formája a sikerfé-
lelem, mely mind a lányoknál, mind a 
fiúknál megjelenhet. Leggyakrabban 
akkor, ha a csoportban a norma nem 
a kiváló teljesítmény. A kimagaslóan 
teljesítő tanulók ez esetben perifériára 
kényszerülhetnek a csoporton belül. 
Az iskolafóbia is egy komoly hátráltató 
erő a gyermek tanulmányi fejlődését 
illetően. Az iskoláskor bármely szaka-
szában előfordulhat. 6-8 éves korban 
az iskolaelutasítás elsősorban szepará-
ciós szorongáson alapul, az iskolától és 
a társas helyzetektől való indokolatlan 
félelem csak később, 12-13 éves kor 
körül jelenik meg. Indokolt esetek-
ben a félelem és a szorongás kezelése 
szakértő segítséget igényel. (N. Kollár 
– Szabó, 1995, 111-114)

A mű feldolgozásánAk be-
vezetése – ráhAngolódás
A mai foglalkozásra való ráhangoló-
dást is a már megszokott Hogy vagy…? 
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–körrel (Petres Csizmadia, 2014, 55) 
kezdtük. A tanulók ismét beszámol-
hattak érzéseikről, pillanatnyi hangu-
latukat pedig beállíthatták a hangulat-
táblánkon. 

A mese témájára való ráhangoló-
dást egy párban történő gyakorlattal 
kezdtük. A páros egyik tagját Király 
Levente Kiszámolójával (Web 1) hatá-
roztam meg. A kiválasztott játékos je-
lölhette ki társát. A Távkapcsolat (Web 
2) című játék keretén belül a kiválasz-
tott játékos egy cédulát kapott, melyen 
a feladat megadása szerepelt: Egy tüzet 
okádó gonosz sárkány vagy. Félemlítsd 
meg az ellenfeled! A játékos társa a 
szerepről mit sem sejtett, neki az volt 
a feladata, hogy nonverbális eszkö-
zökkel (mimikával, gesztikulációval, 
mozgással) reagáljon társa gesztusaira. 
Mivel a kiválasztott kisfiú jól játszotta 
szerepét, társa arcán és mozdulataiban 
a félelem jegyeit lehetett felismerni. A 
tanulókkal ezután megvitattuk a látot-
takat. Először a megfélemlített játékost 
kérdeztem meg, szerinte mi volt társa 
feladata, és vajon ő mire gondolt, mit 
érzett a szerepjáték közben. Ezután a 
többi tanulót faggattam, akik csupán 
szemtanúi voltak a jelenetnek, szerin-
tük milyen szituáció elevenedett meg 
előttük, milyen szerepben láthatták 
a kiválasztott játékost, illetve milyen 
reakciót véltek felfedezni társa gesz-
tusaiban. Ezután a sárkánybőrbe bújt 
játékos elárulta, eredetileg mi volt a 
feladata.

A második ráhangolódó gyakor-
latba már az egész csoport bekapcso-
lódott. A Vakvezetés (Web 2) című 
játék egyik verzióját alkalmaztam. A 
feladat lényege a félelem megtapaszta-
lása volt a tanulók körében, a bizony-
talanság érzésének előidézése által. A 
csoportot kettéosztottam a vakok és 
a látók csapatára. A tanulókat először 
oszlopba állítottam, majd a vak – látó 
– vak - látó… váltakoztatott mondásá-
val az egyik tanulót jobbra, a másikat 
balra irányítottam. A vakok és a látók 
csoportja felsorakozott egyvonalban 
egymással szemben, körülbelül 5 mé-
teres távolságban. Minden látó a vele 
szemben lévő vak társát irányította. A 
vakok szépen lassan elindultak társuk 
felé, akinek a hangja alapján tájéko-
zódtak. A látóknak ügyelniük kellett, 
hogy ne alakuljon ki hangzavar, és 
társuk koncentrálni tudjon a hangjuk-
ra. A vakoknak figyelniük kellett látó 
társuk instrukcióira, nehogy összeüt-
közzenek egy másik vak játékossal. A 
látók, társuk gyakori néven szólításá-

val is megpróbálhatták elérni, hogy az 
instrukció célba érjen. Miután a vakok 
elérkeztek látó társaikhoz, a feladatot 
fordított szereposztással is elvégeztük. 
Ezúttal a látókból vakok lettek, a va-
kokból pedig látók. A gyakorlat befeje-
zésével a tanulók beszámoltak vakként 
és látóként tapasztalt érzéseikről. Afe-
lől érdeklődtem, vajon megbíztak-e 
társukban, mikor vakon vezette őket, 
éreztek-e félelmet, vagy látóként ag-
gódtak-e azon, vajon sikerül-e társu-
kat biztonságosan elvezetniük a célig, 
féltették-e őt. 

A tanulóknak elárultam, hogy a mai 
mesében szereplő erdőlakók is megta-
pasztalták a félelmet. De vajon hogyan 
oldották meg a szituációt?

A mese feldolgozásA 
– jelentésteremtés

A jelentésteremtés során a mese fel-
olvasására került sor. Ismét igyekez-
tem megteremteni a meseélmény szer-
tartásosságát. Kizártam az ablakon át 
érkező zajokat és a beszűrődő fényt. A 
mesegyertya a mai nap sem hiányoz-
hatott. Mindannyian kényelmesen el-
helyezkedtünk, majd kezdődhetett a 
meseolvasás.

Szokásainkhoz híven a mese felol-
vasását követően közösen elfújtuk a 
gyertyát, ezzel jelezvén, hogy a mesés 
rituálé befejeződött.

Ezután meghallgattam a tanulók 
reakcióit a történetre. A tanulók véle-
ményének elhangzása után tisztáztuk 
a számukra nem érthető szavakat. A 
mese palóc nyelvjárási elemeket tar-
talmaz, ezeket egy pexeso játék keretén 
belül értelmeztük. A mesekönyvhöz 
tartozik egy szó(játék)tár, ennek segít-
ségével határoztam meg a szópárokat. 
Minden szó és a magyarázata rákerült 
egy-egy kártyára, a kártya hátlapjára 
pedig a mese szereplőit ábrázoló ké-
peket ragasztottam. A párokat alkotó 
szavak és magyarázataik kártyalapjaira 
egyforma képek kerültek. A kártyákat 
elhelyeztem a földön, egyik oszlopba 
az ismeretlen szavakat, másik osz-
lopba a magyarázatokat. A tanulók a 
kártyák köré gyűltek, hogy minden-
ki jól láthassa, melyiken milyen ábra 
szerepel majd a kihúzás után. Mielőtt 
megnézték volna a kártyák hátlapján 
lévő képeket, először megpróbálták a 
maguk elképzelése szerint megtalálni 
a párokat. Sorban, egymást követve 
mindenki megfordíthatott egy kártyát 
a szavak közül és egyet a meghatározá-
sok közül. Ha a kártya hátlapján lévő 
képek egyeztek, a párt oldalra helyez-

ték egymás mellé. A játék így folytató-
dott, míg az összes szópárt meg nem 
találták

Miután tisztáztuk az ismeretlen fo-
galmakat, a mese cselekményének já-
tékos összefoglalása következett. Egy 
szalag körbeadogatásával mindenki 
sorban elmondott egy részletet a tör-
ténetből. A tanulók elbeszéléseit kér-
désekkel segítettem. A szalag mindig 
annál a tanulónál volt, aki éppen be-
szélt, majd letekert belőle egy darabot, 
és továbbadta a következő tanulónak. 
A végén felálltunk, kör alakban kife-
szítettük a szalagot, és elhelyeztük a 
földön a következő feladat elvégzésé-
nek idejére.

A történet összefoglalása után két 
csoportra osztottam a tanulókat. Cé-
dulák kihúzásával dőlt el, ki tarto-
zik az erdőlakók, ki pedig a vavalok 
és hangyalok csoportjába. Mindkét 
csoport két-két papírlapot kapott. Az 
volt a feladat, hogy az egyik papíron 
foglalják össze, hogyan viselkedtek 
az erdőlakók, valamint a vavalok és a 
hangyalok a történet elején, a másik 
papírra pedig az került, hogyan visel-
kedtek a mese végén. Egy nagyobb cso-
magolópapírra előre elkészítettem egy 
T-táblázatot. (N. Tóth – Petres Csiz-
madia, 2015, 302) A táblázat bal olda-
lára az erdőlakók felirat került, a jobb 
oldalára pedig a vavalok és hangyalok 
felirat. Miután a csoportok elkészültek 
a feladattal, minden csapatból egy-egy 
tanuló felragasztotta a megfelelő me-
zőbe a megfelelő papírlapot. Először 
azt, amelyen a szereplők tulajdonságait 
foglalták össze a mese elején, alá pedig 
az a papír került, melyen a szereplők 
tulajdonságai szerepeltek a történet 
végén. Így átlátható volt a szereplők 
karakterének változása, formálódása. 
A táblázat lehetővé tette a szereplők 
tulajdonságainak összehasonlítását is. 
A tanulók megfigyelhették, hogy az 
erdőlakók tulajdonságai pozitív irány-
ba fejlődtek a mese folyamán, hiszen 
a mese elején még félve menekültek a 
betolakodók elől, a mese végére azon-
ban sikerült összeszedniük minden 
bátorságukat és elkergetni az ellensé-
get. Ez azt sugallta a tanulóknak, hogy 
a félelmet bárki le tudja győzni, ha tesz 
érte. A vavalok és hangyalok a mese 
elején bátrak voltak, harciasak és ag-
resszívak, a mese végére azonban, mi-
kor meghallották a varázskiáltást, félni 
kezdtek és elmenekültek. Ez arra en-
ged következtetni, hogy senki sem tö-
kéletes, aki mindig bátran viselkedik, 
még annak is lehetnek olykor félelmei.
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Ezután újra visszatértünk a földön elhelyezett sza-
laghoz. Mindannyian kényelmesen körbeültük. A 
tanulók azt a feladatot kapták, hogy közösen írja-
nak egy levelet az erdőlakóknak a Kerekasztal-kör-
forgó (N. Tóth – Petres Csizmadia, 2015, 320) című 
gyakorlat segítségével. Először hagytam időt, hogy 
mindenki végiggondolja, hogyan kíván hozzászólni 
az erdőlakók bátor viselkedéséhez, milyen módon 
ismeri el, hogy sikerült legyőzni félelmüket. Ezalatt 
felírtam a megszólítást a levélpapírra: „Kedves Erdő-
lakók!”, majd átadtam a papírt a mellettem ülő tanu-
lónak. Miután felírta üzenetét, arra kértem, hajtsa be 
a papírt, úgy adja tovább. Mikor körbeért a papír, alá-
írtam a csoportunk nevében: „Szeretettel: a Mesebiro-
dalom lakói”. Ezt követően széthajtottam a papírt, és 
felolvastam az erdőlakóknak írt üzenetet.

A mese hAtásA A gyerekekre 
– reflektálás

A mese cselekményének feldolgozása után arra vol-
tam kíváncsi, vajon a tanulóknak van-e valamilyen 
félelmük, szoktak-e félni valamitől, esetleg valakitől.

A feladathoz a Félelem a kalapban (Kádár, 2012, 
258) című játékot választottam. Lényege, hogy külön-
böző félelmekkel kapcsolatos befejezetlen mondato-
kat írtam papírlapokra, és egy kalapba dobtam. A 
tanulók sorban kihúztak egy-egy cédulát, és befejez-
ték az ott olvasható mondatot. Például: Attól tartok..., 
Attól félek…, Megijeszt, ha…, Félek, hogy…, Aggódok, 
mikor…, Este megrémiszt, ha…, Az iskolában félek, 
ha…, Otthon félek, mikor... stb.

A hallottakat minden esetben megbeszéltük. A ta-
nulók reagálhattak egy-egy mondat elhangzása után, 
ha esetleg ők is tapasztaltak hasonlót, mint valame-
lyik társuk. A beszélgetés befejeztével a tanulók ismét 
beszámolhattak arról, hogy érezték magukat a foglal-
kozás során. 
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Cikksorozatunk előző részében a szívleállás és a 
vázrendszer sérüléseinek témáját jártuk körbe. A 4. óra 
modellje a sokkal és az idegrendszer meghibásodásával 
foglalkozik. 

Az óra felvezetése ismét beszélgetés formájában történ-
het. Miután ismertetjük a témát, kérdezzük meg, vajon mit 
értenek a diákok a sokk fogalma alatt, hisz napi szinten 
halljuk a köznyelvben a „sokkot kaptam”, „sokk érte”, „sok-
kolva volt”, stb. kifejezéseket. A sokk a keringési rendszer 
meghibásodásakor fellépő állapot, mely az életképességet 
biztosító szervek (szív, agy) hibás működéséhez vezet, 
miközben oxigénhiányos állapot lép fel. Minél nagyobb a 
sérült félelme és fájdalma, annál nagyobb sokkot él át. A 
sokkos állapot kialakulása vérveszteséggel is jár (1-2 liter), 
mely bizonyos külső sérülések során lép fel, de lehetséges 
belső vérzések esetén is, mikor a vér a belső üregekben hal-
mozódik fel. Különböző testnedvek is okozhatnak sokkot, 
pl. hasmenés, hányás során, a belek elzáródásakor vagy 
súlyos égési sérülések elszenvedésekor. A sokkos állapot 
akkor is bekövetkezhet, ha a vér mennyisége nem változik, 
viszont a szív képtelen átpumpálni, ilyen pl. a szívleállás 
is különböző szívbetegségeknél vagy szívinfarktus során. 
Nem utolsó sorban egyes fertőzések, hormonhiány, ala-
csony vércukorszint, hipotermia (alacsony testhőmérsék-
let), allergiás reakció, gyógyszer-túladagolás és a gerincve-
lő sérülése is sokkos állapothoz vezet. 

A sokkos állapot jelei közé tartozik a szapora szívverés, 
sápadtság, nyugtalanság, agresszió, fehér, hideg, nyirkos 
bőr, izzadás, gyengeség és szédülés, émelygés, esetleg há-
nyás, szomjúságérzet, szapora és felületes légzés, ásítozás 
vagy légszomj, eszméletvesztés, az ajkak belső felének 
szürkéskék elszíneződése. 

Sokkhelyzetben a következő lépéseket kell betartanunk:
1. Csend – a sérülttel ismertetnünk kell az állapotát, és biz-
tatni kell őt, hogy nem lesz baj, hamar meggyógyul. Soha 
ne keltsünk pánikot, maradjunk higgadtak.
2. Meleg – a sérültet mindig tartsuk melegen, takarjuk be 
egy pokróccal alulról és felülről is, még akkor is, ha ez a lé-
pés banálisnak tűnhet.
3. Folyadékok – semmilyen esetben se itassuk meg a sérül-
tet; ha szomjas, nedvesítsük meg a száját és az arcát.
4. Fájdalomcsillapítás – ez sebellátást, fixálást, optimális 
pozicionálást és a pszichikai megnyugtatást foglal magába.
5. Szállítás – sokk-pozíció alkalmazása – a sérültet a há-
tára fektetjük, lábait felpolcoljuk kb. 30 cm magasságban 
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(ezt a  pózt tilos használni fej- vagy 
mellkassérülésnél és a  szív- és légzés-
nehézségek során, illetve eszméletvesz-
téskor). Fontos! A  sokk-pozíció alkal-
mazását még azelőtt meg kell kezdeni, 
mielőtt az első komolyabb jelek megje-
lennének!

Elektromos sokk erős áramütés által 
következik be, mely eszméletvesztéshez 
és légzésleálláshoz vezethet, továbbá 
súlyos égési sérülések is keletkezhetnek 
belső sérülésekkel együtt. Amennyiben 
a sérült nem panaszkodik nehézségek-
re, akkor is elengedhetetlen az orvosi 
kivizsgálás. Először is kapcsoljuk ki az 
áramforrást, SOHA ne nyúljunk a  sé-
rülthez, mert mi is komoly veszély-
nek lennénk kitéve (csak fából készült 
tárggyal nyúljunk hozzá), és ellenőriz-
zük a  légzési funkciót. Amennyiben 
a sérült nem lélegzik, azonnal kezdjük 
meg az újraélesztést, mely akár fél óráig 
is eltarthat. 

Az anafilaxiás sokk egy heves aller-
giás reakciót takar. Jellemzői a  nehéz-
légzés és a  sokk további jegyei (szo-
rongás, vörös foltok a bőrön, a nyelv és 
a  nyelőcső bedagadása, szemkörnyék 
puffadása, alacsony vérnyomás, 
sápadtság, mellkasi nyomás, kiütések). 
Amennyiben ilyesmit észlelünk, azon-
nal kezdjük el kezelni a  sokkhelyze-
tet. Az anafilaxiás sokk során kémiai 
anyagok szabadulnak fel, melyek az ér-
falak tágulását és a hörgők beszűkülését 
váltják ki. A kiváltó okok közé az aller-
gének, különböző gyógyszerek, rovarok 
csípése és egyes élelmiszerek tartoznak, 
pl. a diófélék, tej, tojás, méz. Légzésle-
álláskor nagyon fontos a  mielőbbi új-
raélesztés. Az elsősegélynyújtás menete 
megegyezik a  sokknál leírtakkal. Az 
anafilaxia elsődleges gyógymódja az 
epinefrin (adrenalin) injekció.

Az idegrendszer meghibásodása, sé-
rülései különbözőek lehetnek. Az epi-

lepsziás rohamok esetében görcsökről, 
rohamokról beszélünk, mely különböző 
izmok véletlen összehúzódásával 
történik. A folyamat során az agyi 
elektromos aktivitás hirtelen változik 
meg. A beteg a roham előtt különleges 
jeleket figyel meg, különös ízeket, sza-
gokat észlel, úgymond különös előérze-
te támad. A tünetegyütteshez tartozik 
a hirtelen eszméletvesztés, merevség, a 
hát boltozatos meghajlása, légzésleállás 
(szürkés száj, piros és duzzadt torok), 
görcsösen szorító állkapocs, nyáladzás, 
akarat nélküli széklet- és vizeletürítés. 
A betegek általában nem emlékeznek 
a rohamokra, pár perc elteltével vissza-
térnek eredeti állapotukhoz, gyakori, 
hogy elalszanak a kimerültségtől. Az 
elsősegélynyújtás során nagyon fontos, 
hogy a beteg ne tegyen magában kárt, 
és magunkat is védjük az esetleges sé-
rülésektől. Célszerű megjegyezni, hogy 
mikor kezdődött a roham, és meddig 
tartott, mivel ez fontos segítséget je-
lent a későbbi diagnosztika és gyógyí-
tás szempontjából. A sérült ellátásakor 
nem szabad a beteget lefogni (súlyos 
izomsérülésekhez vezet), és a szájába 
sem szabad benyúlni, tárgyakat beten-
ni, hisz ez könnyen harapáshoz vagy 
fulladáshoz vezethet (megjegyzem, a 
néphiedelemmel ellentétben még soha 
senki nem nyelte le a nyelvét roham 
közben). Először is helyezzünk egy 
puha tárgyat a beteg feje alá, tegyük 
szabaddá a nyakat, tegyük stabil oldal-
fekvésbe, hogy a bővebb nyáltermelés, 
hányás ne okozzon fulladást, és azon-
nal hívjunk orvosi ellátást. Gyakori 
rohamok esetében a szervezet teljesen 
kimerül, ez akár halálhoz is vezethet. 
Mindenképpen fontos megjegyezni, 
hogy roham esetén ne legyünk közöm-
bösek, próbáljuk a beteget akár szóval 
is megnyugtatni, fontos, hogy ne érezze 
magát egyedül a roham elmúlásával, és 

gyorsan orvoshoz jusson. A mai kor-
szerű kezelések eredményeként a be-
tegek 70-80 százaléka tünetmentes, de 
közülük még így is minden második 
képtelen beilleszkedni a környezetébe 
a vele szemben támasztott előítéletek 
miatt. A népesség 5 százaléka élete 
során elszenved legalább egy epilepszi-
ás rohamot, mely önmagában még nem 
jelent epilepsziát (kiválthatja magas láz, 
szélütés, születés alatti oxigénhiány, 
trauma, agydaganat, fertőzés, kábító-
szer- vagy alkohol-túladagolás, illetve 
kábítószer- vagy alkoholmegvonás, fej-
sérülés, alvásmegvonás).

További idegrendszeri sérülés az agy-
rázkódás, mely ütés során lép fel. Több-
nyire nem okoz maradandó károso-
dást, de mindenképpen orvosi ellátást 
igényel. Jelei a rövid eszméletvesztés, 
szédülés, hányinger, emlékezetkiesés, 
fejfájás. Segélynyújtáskor figyelnünk 
kell az életjelekre (pulzus, légzés), és 
fontos meggyőződni az esetleges sérü-
lések jelenlétéről.

Az agyvérzés – más néven stroke – 
is az idegrendszer károsodásához tar-
tozik, mely az agyi érelzáródást jelenti 
(vérrög miatt vagy érfal elpattanása 
miatt). Minél előbb hívjunk mentőt, 
vagy szállítsuk kórházba a beteget. Ál-
talában az idősebb korosztálynál fordul 
elő, a magas vérnyomásos vagy bizo-
nyos érbetegséggel rendelkező betegek 
körében gyakoribb, de további kocká-
zati tényező még a dohányzás, moz-
gásszegény életmód, cukorbetegség, 
stressz, egészségtelen táplálkozás. Az 
agyvérzés következménye attól függ, 
milyen és mekkora területet érint, ezért 
sajnos halállal is végződhet. Legtöbb-
ször a reggeli-délelőtti órákban alakul 
ki. A következő előjelei lehetnek, me-
lyek maradandóak vagy múló jellegű-
ek, együtt és külön-külön is előfordul-
hatnak: átmeneti látásvesztés az egyik 
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5. Melyik tartozik a stroke ellátásá-
hoz? (TÖBB VÁLASZ)
a) Bő folyadékbevitel
b) A sérült fejét tartsuk a szív magas-
sága felett!
c) A sérült megnyugtatása, nyugalom-
ba helyezése
d) Mielőbb hívjunk mentőt!

6. Mely állítások IGAZAK az eszmé-
letvesztésre? (TÖBB VÁLASZ)
a) Akár napokig is tarthat
b) A sérült izomzata elernyedt
c) A sérült külső ingerekre nem vagy 
alig reagál
d) Fokozatosan alakul ki
e) Sokszor kíséri görcsroham
f) A légzése soha sem megfelelő

7. Eszméletvesztést okozhat: (TÖBB 
VÁLASZ)
a) Koponyasérülés
b) Görcsroham
c) Szívroham
d) Mérgezés
e) Légzési elégtelenség
f) Keringési elégtelenség
g) Vércukorszint jelentős csökkentése

8. Mely tényezők miatt veszélyes az 
eszméletvesztés? (TÖBB VÁLASZ)
a) A bajba jutott kihűlési veszélynek 
van kitéve
b) Fokozza a vérvesztést
c) Jelentős verejtékezés következhet be
d) Egyes reflexek hiánya miatt fulladás 
következhet be

9. Melyik NEM riasztó tünet egy sé-
rültnél?
a) Terjedő bénulás
b) Eszméletlenség
c) Mérsékelt fájdalom
d) Sápadt, verejtékes bőr
e) Émelygés, hányás
f) Ajkak belső felének szürkéskék el-
színeződése

10. Sokkos állapot NEM alakul ki:
a) Égési sérüléseknél
b) Szívinfarktus során
c) Hipotermiánál
d) Alacsony vércukorszintnél (hipo- 
glikémia)
e) Megfázáskor
f) Allergiás reakció során

11. Mi a teendő sokkos sérült esetén? 
(TÖBB VÁLASZ)
a) Kiabáljunk, keltsünk pánikot
b) Takarjuk be, tartsuk melegen
c) Itassuk meg
d) Kezeljük a sérüléseket, állítsuk el a 
vérzést
e) Fektessük hanyatt, és polcoljuk fel a 
lábait kb. 30 cm magasan

12. Áramütés esetén milyen mód-
szerrel NEM lehet kimenteni az 
áramkörből a sérültet?
a) Egy áramot nem vezető eszközzel 
(pl. farúd) félrelökjük
b) Ha közelben van a megszakító, le-
kapcsoljuk
c) Csípőfogóval elvágjuk a vezetéket
d) Óvatosan kihúzzuk a konnektorból.

szemen, kettős látás, beszédmegértési 
zavarok, szóformálási nehézségek, 
nyelési nehézségek, arcizmok bénulá-
sa, nehézkes végtagmozgás, zavartság 
(mintha részeg lenne a sérült), szédü-
lés, fejfájás, hirtelen eszméletvesztés. 
Ha a beteg eszméletlen, ellenőriz-
zük a légzést, amennyiben szükséges, 
végezzünk újraélesztést. Ha a beteg 
lélegzik, stabil oldalfekvésbe tesszük. 
Az agyi érkatasztrófát túlélt páciensek 
75 százalékánál marad vissza olyan 
funkciózavar, amely a munkaképesség 
csökkenésével jár. Az agyi érkatasztrófa 
a pácienseket fizikálisan, mentálisan 
és érzelmileg befolyásolhatja, ezért 
mindenképp komplex gyógykezelésre 
szorulnak (gyógyszeres, rehabilitációs, 
pszichológus, gyógyfürdői ellátás…). 
Jelenleg a második leggyakoribb halál-
ok a nyugati világban a szívbetegségek 
után, a rákot megelőzve, világszerte az 
elhalálozások 10 százalékában ez okoz-
za a halált.

ellenőrizd mAgAd!
1. Melyik NEM szinonim kifejezése a 
stroke-nak?
a) Agyvérzés
b) Szélütés 
c) Angína
d) Agyi érkatasztrófa
e) Gutaütés
f) Agyi infarktus

2. Melyik NEM növeli a stroke kiala-
kulásának esélyét?
a) Mozgásszegény életmód
b) Ismétlődő vírusfertőzés
c) Magas vérnyomás
d) Dohányzás
f) Egészségtelen táplálkozás
g) Stressz

3. Melyik a stroke tipikus tünete? 
(TÖBB VÁLASZ)
a) Fejfájás
b) Szédülés
c) Zavartság
d) Hirtelen jelentkező magas láz
e) Féloldali végtaggyengeség, bénulás
f) Látászavar

4. Az agyvérzés tüneteinek felisme-
rése elengedhetetlen. Véleményetek 
szerint melyik instrukció NEM szol-
gálja a tünetek megerősítését?
a) Mosolyogjon!
b) Csináljon mérlegállást!
c) Nyújtsa ki a nyelvét!
d) Beszéljen!

Ezen a tanórán is összeállíthatunk a 
diákoknak különböző szituációs játé-
kokat. Lássunk pár feladatot az aktuális 
témához.

„shock”-fektetés
A kezdetben jajgató sérült elcsendese-
dik, közömbös lesz. A feltett kérdésekre 
rövid, egyszavas válaszokat ad. Arcbőre 
hűvös tapintású, hamuszürke, és apró 
verejtékcseppek jelennek meg rajta. 
Pulzusa szapora, nehezen tapinthatóvá 
válik. Fázásra, szomjúságra panaszko-
dik. Hogyan látnátok el a sérültet?
rohAm
A beteg összeesik, eszméletét veszti. 
Izmai mereven megfeszülnek, majd 
rángatózó mozgást tapasztalunk, száján 
habos nyál folyik ki, légzése horkoló. 
Mi a teendő egy ilyen helyzetben?
Biciklis
Az úttest szélén egy sápadt személy ül, az 
árokban egy összetört kerékpárra lesz-

tek figyelmesek. A sérült nem emlékszik 
a történtekre, zavarodott, fogalma sincs, 
hol van. Milyen sérülésre gyanakodtok? 
Hogyan kezelnétek a sérültet?
időskori rosszullét
Idős, 70 év körüli férfi vásárol a közért-
ben. A pénztárnál végtagzsibbadásra 
panaszkodik, zavarodott, és nehezen 
fejezi ki magát, hirtelen összeesik, majd 
görcsös rángást észlelünk. Hogyan 
mentenétek meg a sérült életét?
stroke
Ha interaktív módon szeretnénk egy 
kicsit motiválni a diákokat, az internet 
segítségével keressenek olyan korszerű 
gyógymódot a stroke következménye-
inek gyógyításához, mely a betegek 60 
százalékánál maradandó károsodás 
nélküli gyógyulást tesz lehetővé (gyógy-
szeres vérrögoldás és egy új sebészeti 
eljárás segítségével, mely során egy ka-
téteren keresztül szabályosan kihúzzák 
a vérrögöt az emberi szervezetből).
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biológiai alaPfogalmak, 
amelyek a köznyelvben 
is nélkülözheTeTlenek

csicsay alajos Az előző fejezetben csak futólag esett szó a baktériumok-
ról mint a talaj élőlényeinek egyik csoportjáról. De mik is 
ők valójában? Egy több mint hatvan évvel ezelőtt kiadott 
főiskolai tankönyv a következőket írja róluk: „A baktériu-
mok a növényország legkisebb és legegyszerűbb szervezetei. 
A környezetüket rövid idő alatt rendkívül nagy mértékben 
átalakíthatják, erjesztenek, az elhalt szerves testeket, egy-
szerű szervetlen vegyületekre bontják, ezért többségük a 
természet anyagforgalmában alapvető fontosságú. (…) A 
természetben a legelterjedtebb szervezetek. A termőtalaj mé-
lyebb rétegeiben éppúgy előfordulnak, mint a légkör sztra-
toszférájában. Egyesek szerint még az interplanetáris térbe 
is kijuthatnak. Tenyészközegük a víz, a talaj, bomló szerves 
anyagok vagy az élő szervezetek teste. Spóráik a széllel min-
denhová eljuthatnak. A városi utca levegője köbméterenként 
átlag 8 000, a lakószobáé 14 000, a tanterem levegője pedig 
2 500 – 3 millió baktériumot tartalmazhat. Az óceánok kö-
zepén és a magas hegyekben a levegő gyakorlatilag baktéri-
ummentesnek tekinthető. (…) a talaj baktériumtartalma a 
szervesanyagtartalomtól függően rendszerint igen magas. 
A kertiföld 1 g-ja a felszínen 0,5 millió, 1m mélységben már 
csak kb. 150 000 baktériumot tartalmaz.” A biológiatudo-
mány állása tehát ez volt az 1950-es évek elején. Azóta kide-
rült, hogy a baktériumok nem tartoznak a növények közé, 
sőt sok baktériumfaj aktív mozgásra, helyváltoztatásra is 
képes, de mégsem állat. Hol hát a helyük az élővilágban, ha 
úgy tetszik, a rendszertanban?

Annak ellenére, hogy élőlények csoportosítását már az 
ókori bölcsek is megkísérelték, az első rendszerezésükre 
csak a 18. század közepén került sor. Karl Linné hozta létre 
az alak- és szervtani hasonlóságokra épülő első mesterséges 
rendszert. Mintegy 80 esztendővel később, 1859-ben jelent 
meg Charles Darwinnak a máig fel-fellobbanó sok és heves 
vitákat kiváltó, származástani kapcsolatokat felvető, A fajok 
eredete című munkája. Igaz, a faj (species) fogalmát Linné 
alkotta meg, ami ma is a rendszerezésnek az alapegysége, 
de a fajok közötti származástani kapcsolatokat Darwin is-
merte fel. Az ő munkásságának eredménye a fejlődéstörté-
neti rendszerek felépülése, azt is mondhatnánk, ezeknek a 
felismerése és alkalmazásuk a biológiában. Azonban nem 
árt, sőt fontos megjegyezni, hogy a tudományok fejlődése 
nem csupán egy-egy korszakváltó felfedezésen múlik, je-
lentsenek azok bármilyen nagy előrelépéseket is, kellenek 
hozzá szorgalmas kutatók, akiknek a felfedezései bizonyít-
ják az addigi állítások igazát, némely esetben pedig cáfolják 
azokat. Hadd emeljük ki közülük J. Gregor Mendelt, aki az 
1860-as évek közepén a fehér és piros virágú borsón végzett 
kísérleteivel megalapozta a genetika tudományát, ami ké-
sőbb az élőlények közti rokonság megállapításában döntő 
szerepet kapott.  

Azt tudjuk, hogy a (prafa)sejteket sajátkészítésű mikro-
szkópjával 1665-ben Robert Hook fedezte fel, ám a sejtel-
mélet megalkotója egy belga származású orvos, Theodor 
Schwann lett az 1800-as évek első felében. Tehát több mint 
százötven évet kellett várni ahhoz, hogy fejlődésnek in-
duljon a sejtkutatás. Ettől kezdve azonban nincs megállás. 
A sejteken belül megtalálták a sejtszervecskéket, köztük 
a sejtmagot is, abban pedig a kromoszómákat. Már a 19. 
században rájöttek arra, hogy vannak élőlények, amelyek 
maganyagát, a sejtplazmát alkotó aminosavakat – amiről 
később kiderült, hogy az nem más, mint dezoxiribonuk-
leinsav, azaz DNS, vagyis minden élőlény örökítő anyaga 
– sejtmembrán, más néven maghártya burkolja. Az olyan 

13. Mi válthat ki anafilaxiás sokkot?
a) Tej
b) Víz
c) Rovarcsípés
d) Diófélék
e) Latexgumi

14. Melyik tünet NEM jellemző az epilepsziás ro-
hamra?
a) Mellkas szorító fájdalma
b) Görcsösen szorító állkapocs
c) Akarat nélküli vizeletürítés
d) Merevség
e) Különös előérzet
f) Hát boltozatos meghajlása

15. Állítsátok sorrendbe az elsősegélynyújtás pro-
tokollját epilepsziás beteg esetében!
a) Segélyhívás
b) Nyaki rész szabaddá tétele
c) A fej párnával való felpolcolása
d) Stabil oldalfekvés
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szervezeteket, amelyeknek a sejtmagját 
a citoplazmától maghártya határolja el, 
eukariótáknak nevezzük. (Kissé eről-
tetve, valódi sejtmagvas élőlényeknek, 
mert a valódi a görögben eu). Azt is 
megállapították,  hogy léteznek ún. sejt-
magnélküli élőlények, ami valójában 
tévedés volt, mert maganyaguk nekik 
is van, csak azt nem határolja körül bu-
rok. Ezeket nevezték el prokariótáknak, 
ami magyarul elősejtmagosok lenné-
nek, ám így senki sem emlegeti őket. 
(A biológia szakkifejezéseit a görögből 
vagy a latinból vezetik le; a prokarióta 
előtagja, a prósz azt jelenti: előtt, a 
caryon pedig: sejt).

A prokarióták közé, amelyek mintegy 
3 milliárd éves ősi szerveződések, a mai 
élővilágból mindössze két rendszertani 
törzs tartozik, a baktériumoké és a kék-
algáké. Az összes többi szervezet, egy-
sejtűektől az emberig, eukarióta.

Hogy az ősbaktériumok és a kékalgák 
valóban több milliárd évesek, bizonyítja 
a tény, hogy az utóbbiak megkövesedett 
maradványait megőrizték az ausztráli-
ai Cápa-öbölben található sziklaszerű 
képződmények, a stromatolitok. Csak 
mellékesen jegyzem meg, hogy egyes 
rendszerezők a kékalgákat a baktéri-
umok közé sorolják. Maradjunk any-
nyiban, hogy a ma élő baktériumo-
kat az alakjuk szerint csoportosítjuk, 
melyek lehetnek különállóak, de al-
kothatnak telepeket is. A legegysze-
rűbbek, a gömb alakú baktériumok, a 
kokkuszok – e szó görögül bogyó(kat) 
jelent – elrendeződhetnek kettesével, 
négyesével, fonál- vagy fürtszerűen is. 

Ekkor a nevük diplio-, tetra-, sztrepto- 
és sztafilokokkuszok. A pálcika alakú 
baktériumokat bacillusoknak nevez-
zük, a dugóhúzóra hasonlító, csavaro-
dott formájúakat pedig spirillumoknak 
(a spirillum görögül: kecskeszakáll). 
A baktériumok többsége heterotróf 
táplálkozású, csak csekély hányaduk 
autotróf. Nem árt, ha ezeket a fogalma-
kat is tisztázzuk.

A fentebb említett régi tankönyv sze-
rint: „Az autotróf baktériumok a szenet 
széndioxidból képesek testük anyagává 
redukálni”. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
növényekhez hasonlóan a napfény ener-
giájának a hasznosítására képesek. Ilye-
nek a bíborszínű és zöld baktériumok, 
melyek evolúciós jelentősége azért nagy, 
mert feltételezhető, hogy tőlük indult el 
a fotoszintetizáló zöld növények fejlő-
dése. Minden bizonnyal ennek alapján 
sorolták a baktériumokat is a növények 
rendszerébe. Mindazonáltal autotróf 
élőlények a kemoszintetizáló kén-, vas- 
és a talajban élő nitrifikáló baktériumok 
is, amelyek a talaj ammóniumtartalmát 
előbb nitrit-, majd nitrátsókká oxi-
dálják, s e kémiai folyamat során fel-
szabaduló energiát hasznosítják. Ezek 
nem tévesztendők össze a talajban élő, 
a levegő nitrogénjét lekötő baktériu-
mokkal, amelyek szimbiózisban élnek 
egyes magasabb rendű növényekkel. Itt 
jegyezzük meg, hogy egyes baktérium-
fajokkal mi, emberek is szimbiózisban 
élünk, például a bőrünk felületén és az 
emésztőcsatornánkban több száz „hasz-
nos” baktériumfaj él. Ha bélflóránkban 
(lám, ez a szó is a növényekre utal) vagy 

bárhol a szervezetünkben, ahol fonto-
sak számunkra, nagy pusztulásuk megy 
végbe, az jobb esetben megbetegedést, 
de akár halált is okozhat.

Ha a mindennapi beszédünkben a 
baktériumok kerülnek szóba, szinte 
azonnal az általuk okozott súlyos, ré-
gebben pusztító, járványos betegségek 
jutnak az eszünkbe – pedig baktériu-
mok nélkül lehetetlen lenne az életünk, 
talán nem túlzás, ha azt mondom, maga 
az élet is a Földön. Ugyanis a legtöbb fa-
juk heterotróf, vagyis a környezetükből 
szerves anyagot vesznek fel, szabadon 
élnek, mint például a cellulózbontó, 
korhasztó és rothasztó (nem mindegy 
a kifejezés) baktériumok. Gazdasági 
– takarmány- és élelmiszertermelés – 
szempontból felbecsülhetetlen érték a 
különféle erjedéseket okozó baktériu-
mok tevékenysége is.

Általános iskolai tananyag az élet 
körforgása (is!) a Földön, miszerint 
az élő szervezetek három nagy cso-
portra oszthatók. Eszerint vannak: 
1. az építők – producensek (autotróf 
szervezetek, melyeknek legnagyobb 
része fotoszintetizáló növény), 2. a fo-
gyasztók – konzumensek (heterotróf 
szervezetek, lásd, táplálékláncok) és 
3. a lebontók – reducensek (több bak-
térium- , nyálkagomba- , gombafaj és 
egysejtű). Ám ne felejtsük el, e folya-
mat lényegét már a 12. századi magyar 
igehirdetői is tudták. Gondoljunk arra, 
amikor a híveket imigyen intették a pa-
pok: „Látjátuk, feleim, szümtükhel, mik 
vogymuk: isa: por ës homou vogymuk.” 
Pedig ők nem is tanultak biológiát. 



iDegen nyelv

Cikksorozatunk eddigi részeiben leg-
inkább a hatékony nyelvtanulás kü-
lönböző módszereire és technikáira 
koncentráltunk. Mint kiderült, a nyelv-
tanulás akkor a leghatékonyabb, ha sa-
ját magunknak alakítunk ki egy egyéni 
módszert igényeink és szükségleteink 
alapján. Az előző cikkekben bemuta-
tott módszerek és technikák számának 
növelése helyett ebben a részben azt 
nézzük meg, hogy a nyilvánvaló in-
dokok (pl. jobb munkahely, magasabb 
pozíció, utazás) mellett milyen továb-
bi okaink lehetnek a nyelvtanulásra. A 
nyelvész John McWhorter népszerű 
TED előadásának címe: Négy érv egy 
új nyelv megtanulásához (4 reasons to 
learn a new language); ezt az előadást 
elemezzük most részletesen.

 McWhorter előadásának elején el-
mondja, hogy az angol jó úton halad 
afelé, hogy univerzális nyelvvé váljon. 
Az angol a fő nyelv az interneten, a gaz-
daságban, a diplomáciában, a légi irá-
nyításban, és még sorolhatnánk. Több 
ember beszél kínaiul, mint angolul, 
mégis több kínai tanul angolul, mint 
ahány angol anyanyelvű tanul kínaiul. 
A nyelvészek többsége szerint a 
jelenleg beszélt 6000 nyelvből a század 
végére csak pár száz fog fennmaradni. 
Ennek tetejébe, az élő beszéd automa-
tizált fordítása napról napra fejlődik. 
McWhorter szerint jogosan merülhet 
fel bennünk a kérdés, hogy minek ta-
nuljunk idegen nyelve(ke)t (az angolt 
leszámítva), ha az lényegében „fö-
lösleges”. Válaszként gyakran halljuk 
azt az érvet, amely a nyelvi relativiz-
muson alapszik: különböző nyelvek 
különböző gondolkodásmódokat 
adnak használóiknak. McWhorter fel-

nyelvTanulási sTraTégiák (9. rész)
zolczer PéTer

hívja a figyelmet, hogy bár a „külön-
böző gondolkodásmód” nem helyes 
megfogalmazás, a nyelvek valóban 
bővítik a gondolkodásmintáink azon 
tárházát, melyből gyakorta merítünk 
a hétköznapi életben. A francia és a 
spanyol nyelvben például az asztal szó 
nőnemű. Hogy miért, senki sem tudja. 
Viszont ha megkérdezünk sok franciát 
és spanyolt, hogy ha az asztal beszél-
ni tudna, hogyan tenné ezt, a válasz-
adók jelentős többsége szerint az asz-
tal magas, női hangon beszélne. Van 
tehát abban valami, hogy egy új nyelv 
elsajátításával nemcsak a nyelvet, ha-
nem bizonyos gondolkodásmintákat 
is magunkévá tehetünk. További in-
dok, hogy egy kultúra megismerésé-
hez elengedhetetlen kellék a kultúra 
kódjának ismerete, ami ne más, mint a 
nyelve. A mai globális civilizációnban 
egyre nagyobb szükség van arra, hogy 
az emberek csoportjai beszéljék egy-
más nyelvét, mivel egymás megértése 
(és elfogadása) múlhat ezen. 

Kimutatták, hogy azoknál, akik leg-
alább két nyelven beszélnek, kisebb 
eséllyel alakul ki memóriazavar (pl. 
demencia), viszont sokkal hatéko-
nyabban tudják megosztani figyelmü-
ket több feladat között (multitasking). 
Következő érvként McWhorter azt 
hangsúlyozza, hogy a nyelvtanulás egy 
élvezetés tevékenység. Ezt az állítá-
sát példákkal is alátámasztja. Az arab 
nyelvben például a Kataba, Yaktubu, 
és Uktub szavak magyarul azt jelentik, 
ír, írt és írj. A magyarral ellentétben, 
azonnal szembetűnik, hogy ezekben 
az arab szavakban a mássalhangzók 
a közösek (k, t, b), a magánhangzók 
pedig körbefonják azokat. Különbö-

ző nyelveknek különböző szórendjük 
van, ami olyan, mint Angliában az út 
másik felén közlekedni. A ’Kádban 
ülve majszolta a tortát.’ mondat kínai 
szórendben például így hangozna: ’Ő 
kád volt benne majszolni torta’. De a 
legfontosabb érvként McWhorter azt 
hozza fel, hogy manapság olyan köny-
nyen taníthatjuk magunkat otthon, 
mint még soha a történelem során. 
Régen osztályterembe kellett ülnünk, 
függve a tanártól és egy időponttól, ma 
viszont, ha nyelvet akartunk tanulni, 
saját kanapénkon tehetjük meg ezt a 
laptopunk vagy okostelefonunk segít-
ségével, amikor csak akarjuk.

 Bár tény, hogy a globalizáló-
dás szinte vonzza magával a nyelvi 
uniformitást, vagy legalábbis egy nyelv 
univerzálissá válását, ne felejtsük el, 
hogy ez a nyelv az angol. A világban 
való boldoguláshoz egyre fontosabb, 
hogy az anyanyelvünkön kívül be-
széljük az angolt. Mivel a magyar nem 
világnyelv, az angol nyelv ismerete ki-
váló ugródeszkaként szolgálhat más 
idegen nyelvek elsajátításához, kivált-
képp akkor, amikor egyedül, autodi-
dakta módon szeretnénk nyelvet ta-
nulni. Sokkal szélesebb azon források 
tárháza, melyek egy adott idegen nyelv 
oktatását az angol nyelv ismeretére 
alapozzák. 

Ha voltak kétségeink afelől, hogy 
nyelvet tanulni hasznos dolog, elfe-
lejthetjük őket, sőt, most már abban is 
biztosak lehetünk, hogy egészséges is!

források:
 John McWhorter, 4 reasons to learn a new 

language, TED előadás, elérhető: https://www.
youtube.com/watch?v=VQRjouwKDlU.



zene

Ha fellapozzuk a város gazdag 
múltjának „krónikáját”, láthatjuk, Ko-
máromban a művészeteknek mindig 
voltak értő művelői és fáklyavivői – 
olyanok, akik a zenét, a „lelki erőfor-
rást” igyekeztek „közkinccsé” tenni – s 
csakúgy befogadói is, olyanok, akiknek 
igénye volt a zenére is mint éltető erő-
forrásra. Komárom, az évszázadokon 
át katonaváros életében jelentős sze-
repe volt a katonazenének. A fáklyavi-
vők között ott találjuk Egressy Béni, a 
Szózat, a Klapka-induló szerzőjének, a 
Klapka tábornok zenekara „direktorá-
nak” nevét, vagy később (1868-ban) a 
császári és királyi 30. gyalogezred ze-
nekara élén álló id. Lehár Ferencét is. 
Az I. Csehszlovák Köztársaság idején 
a komáromiak – ünnepi sétáik közben 
– a helyőrség zenekarai által szolgálta-
tott térzenét élvezhették a szórakozás 
helyszínéül szolgáló Anglia parkban 
felállított zenepavilonban.

A Fülöp Zsigmond tollából 1923-
ban megjelentetett A Komáromi 
Dalosegylet történetéből című kiad-
ványban olvasható: „A dalnak tár-
sadalmi és nemzeti kulturális célból 
való művelése, külön egyesületek ke-
retében, tulajdonképpen csak a  múlt 
század első éveiben kezdődött. Az 
első dalegyletek Németországban 
keletkeztek, hol a dalos társaságok 
ilyen ősét a 17. században találjuk, 
Goliffenbergben, Alsó Pomerániában, 
(…) Magyarországon a szabadságharc 
előtt is léteztek már dalegyesületek. 
(…) Egy jól szervezett férfikart állított 
össze Havi Mihály, mely a negyvenes 
években nemcsak Magyarországon 
(…), de külföldön is sok sikert aratott. 
Ő volt az, aki karával először mutat-

ta be a magyar dalokat négy szólamú 
betanításban. (…) A dalárdáknak in-
tenzívebb meghonosítása az ötvenes 
évekre esik, amikor (…) az elnémított 
magyarság a dalhoz folyamodott, mint 
amellyel legsikeresebben tudta ébren 
tartani a csüggedt lelkekben a nemzeti 
érzést.”

Fülöp Zsigmond szerint a Komáro-
mi Dalegyesület megalakításának öt-
letét „az a jótékony célú hangverseny 
adta meg, amelyet 1861. május 4-én 
a komárom megyei honvédsegélyező 
bizottság rendezett a vármegyeháza 
nagytermében. Ezen a hangverse-
nyen közreműködött Molnár Ádám, 
Konkoly-Thege Miklós, a későbbi tu-
dós, csillagász, és Kopeczky Ferenc ze-
netanár, valamint a csepi műkedvelők 
énekkara is. (…) ennek hatása alatt 
többen azon gondolkoztak, hogy nem 
lehetne-e Komáromban is egy férfi né-
gyes kart szervezni. (…) Molnár Ádám 
mint elismert zenei tekintély 1864. ja-
nuár 24-ére a »városi zenetanodá«-ba 
… megalakulásra hívta össze a dalár-
da köré csoportosuló pártoló és mű-
ködő tagokat és e közgyűlésen (...) a 
»Révkomáromi Dalárda-Egylet«-et 
véglegesen megalakultnak mondták 
ki.” A kórus elnöke Molnár Ádám, 
karmestere Kopeczky Ferenc, pénztá-
rosa Üveges Ede lett. „Hogy a dalegy-
let hivatását eredményesen betöltse, 
dalestélyek tartását határozta el a vá-
lasztmány, amelynek egyik lelkes és 
áldozatkész tagja: Hafler Szilárd, saját 
Erzsébet-szigeti (…) kertjét ajánlotta 
fel az összejövetelek színhelyéül (…), 
az első nyári mulatságot 1964. július 
10-én tartották” – írta a krónikás.

Később, a már Komáromi Dalegye-
sület néven működő énekkar életében 
bőven voltak örömök és ürömök. Mint 
azt többek között Fülöp Zsigmond ne-
vezett munkájában olvashatjuk: „Ne-
vezetes és kiemelkedő eseménye volt a 
Dalegyesületnek az 1899. június 25-én 
Komáromban lezajlott Dalosünnepély. 
A Dunántúli Dalszövetség városunk-
ban tartotta díszközgyűlését és ne-
gyedik dalünnepélyét és dalversenyét. 
(…) Több mint négyszáz dalos kereste 
föl Komáromot, és nagy számban ér-
keztek városunk falai közé az Országos 
Magyar Daláregyesületnek, valamint 
különböző egyleteknek képviselői is. 
(…) A katonai lovarda hatalmas helyi-
ségét majdnem teljesen megtöltötte az 
érdeklődő közönség, mely mindvégig 
a legnagyobb gyönyörűséggel élvez-
te az egyes dalárdák darabjait. (…) A 
minden részletében sikerült ünnepély 
örökre emlékezetes marad úgy a Dal-
egyesület, mint Komárom város törté-
netében.”

A két világháború közti időszakban 
a Komáromi Dalegyesület mellett a 
városban már több énekkar is műkö-
dött: az Egyetértés Munkás Dalárda 
kimondottan munkásénekkarként, 
melynek karnagya Krausz Mór volt; 
a Katolikus Egyházi Énekkart Molecz 
Tivadar karnagy vezette; az Iparoskör 
énekkarának karnagya Tóth Géza volt, 
a Zsidó Egyházi Énekkaré Krausz 
Mór; az Evangélikus Énekkar Nagy 
Sándor karnagy, a Református Iparos 
Énekkar és a Református Gazda Ének-
kar Teleki Miklós karnagy vezetésével 
dolgozott; a Kommunista Énekkar ve-
zetője Leszenszky Lajos karnagy volt.

15 éves a komáromi 
gauDium vegyes kar 
és hangszeres kamaraegyüTTes 
(1. rész)

komárom kóruséleTének 
TörTéneTe mozaikokban

sTirber lajos

„A zene nem magánosok kedvtelése, 
hanem lelki erőforrás, amelyet min-
den művelt nemzet igyekszik köz-
kinccsé tenni.”  (Kodály Zoltán)

A fennállásának 70. évfordulóját ünneplő Komáromi Dalegyesület. Közé-
pen Schmidt Viktor karnagy, az ülő sorban az énekkart kísérő cigányzene-
kar. A Duna Menti Múzeum archívumából



TeheTségek

fitriAn mirkó
Kedves Olvasó! Engedje meg, hogy 
bemutassam Önnek iskolánk, a Po-
zsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola 
és Gimnázium egyik legsikeresebb 
alsó tagozatos tanulóját, Fitrian Mir-
kót, aki a 2015/2016-os tanévben a fel-
vidéki második osztályosok között 1. 
helyezést ért el a Nemzetközi Kenguru 
Matematikaversenyen. 

Mirkó kitűnő tanuló. Már az első 
osztályban felfigyeltem egyedi gon-
dolkodásmódjára, gyors felfogására, 
jó emlékezőképességére és hatalmas 
tudásvágyára. Kedvenc tantárgyai 
közé tartozik a matematika, az 
informatika, a természetismeret és a 
honismeret. Természetesen ő is, mint a 

vele egykorú gyerekek, szeret legózni, 
futballozni, számítógépezni és rajzol-
ni. A felkészülés szinte egész tanéven 
át, a verseny napjáig tartott. A mate-
matikaórákon  olyan  érdekes,  gondol-
kodtató  feladatokat  is  megoldottunk, 
amelyek fejlesztik a  tanulók matema-
tikai szövegértését, logikai gondolko-
dásmódját. Az igazi komoly munka a 
megmérettetés előtti hetekben folyt. A 
tanítás után, szinte naponta, a koráb-
bi évek versenyfeladatait elemeztük, 
megbeszéltük és megoldottuk. Végül 
Mirkó bizonyult a legjobbnak! Ezért 
a kiemelkedő eredményért igazgatói 
dicséretben részesült. Ám ezzel még 
nem volt vége a jutalmazásnak! Po-
zsony főpolgármestere minden év-

ben meghívja a város legsikeresebb 
diákjait és felkészítő tanárait a Prí-
más-palota tükörtermébe. Nagyon 
örültünk, amikor megtudtuk, hogy 
mi is résztvevői leszünk ennek a 
nagyszabású eseménynek, amelyen 
mindketten elismerő díszoklevelet 
vettünk át. Mirkó sikere fölöttébb 
ösztönzően és pozitívan hatott az osz-
tályra. Jövőre még többen szeretnének 
indulni ezen a versenyen. Mirkó sem 
fog hiányozni!

Kovács Ilona, felkészítő tanár

sántA jános, füri Péter
(A komáromi Munka Utcai Alap-
iskola kilencedikes tanulói voltak a 
2015/2016-os tanévben)

János barátságos, őszinte, nyílt egyé-
niség. Logikai gondolkodása kiemel-
kedő, képes az összefüggések felisme-
résére, összehasonlítására. Elméleti 
tudását kiválóan alkalmazza a gyakor-
lati feladatok megoldásánál.

Rendszeresen vesz részt tanulmá-
nyi- és sportversenyeken egyaránt, 
akár egyénileg, akár egy csapat tag-
jaként. Évek óta az iskolai röplabda-
csapat tagja, emellett focizik, ping-
pongozik. A humán tantárgyak közül 
elsősorban a történelem iránti érdek-
lődése figyelemreméltó. Lelkiismere-
tes, kitartó és küzdő szellemű, igazi 
csapatjátékos. 

Péter logikus gondolkodású, tempe-
ramentumos diák. Nyitott és kíváncsi 
a világra, ezt a kíváncsiságát az állan-
dó kérdéseivel igyekszik csillapítani. 
Szorgalma, kitartása, céltudatossága 
példaértékű. Otthon van a történelem, 
a természettudományok, a sport, de 
akár a kertészet témakörében is.
Eredményeik:
 Technika Olimpia – kerületi 1. helye-

zés, országos 5. helyezés  
Felkészítő pedagógus: Szakáll Kriszti-
na.

Farnbauer Gyöngyi, Csinger Gábor 
osztályfőnökök

Polák Dániel Sándor már alsó tagoza-
tos kisdiákként kitűnt széles látóköré-
vel, logikus gondolkodásával, érdek-
lődésével mind a reál, mind a humán 
tantárgyak iránt. A zene és az irodalom 
szeretetét szüleitől örökölte. Csodálat-
tal és érdeklődéssel tölti el a körülötte 
lévő világ, szívesen keresi, kutatja an-
nak összefüggéseit. Több európai or-
szág kultúráját és hagyományait fedez-
te fel családi kirándulások alkalmával. 
Földrajzi érdeklődéséhez párosul még 
a magyar történelem alapos ismerete. 
Nemcsak az iskolai tananyag szintjén, 
hanem az őt érdeklő témakörökben 
mélyebben is elmerül, különböző for-
rásokból gyűjt információkat. 

Felső tagozatos diákként leginkább 
az irodalom, történelem, földrajz és 
matematika tárgyakból nyújt átlag fe-
letti teljesítményt. Erről tesznek tanú-
bizonyságot eredményei, amelyeket az 
alábbi versenyeken ért el.
 Matematika olimpia – 4. helyezés

 Lakimatek, regionális csapatverseny 
– 6. helyezés
 Mozaik, nemzetközi internetes ver-

seny – országos döntő, Győr 
 irodalom – 7. helyezés
 földrajz – 7. helyezés
 történelem – 10. helyezés

 Járási Bibliaverseny – 3. helyezés
 Kárpát-medence 2016 országos föld-

rajzverseny – 3. helyezés
Az előző években is előkelő helye-

zést ért el a járási matematika olimpi-
án, a Kenguru nemzetközi matemati-
ka versenyen és az iBobor – Benjamin 
informatikai versenyen. Fejlesztésé-
ben nagy szerepet játszanak az adott 
tárgyat oktató pedagógusok, valamint 
családja. Ezenkívül szakirodalom ol-
vasása, az internetről és egyéb forrás-
ból szerzett ismeretei lendítették előre 
eredményei elérésében. 

Büszkék vagyunk rá, mert nem csak 
osztálytársai, hanem iskolatársai szá-
mára is példaképül szolgál.

Mgr. Muzsay Ildikó

Polák dániel sándor 
(Az ekecsi Arany János Alapiskola VIII. A osztályos 
tanulója volt a 2015/2016-os tanévben)



TeheTségek

vArgA nórA
(A  diósförgepatonyi Móricz Zsigmond 
Alapiskola és Óvoda 5. osztályos 
tanulója volt a 2015/2016-os tanévben)

Nóra szép eredményekkel büszkél-
kedhet a szavalatok, a kiejtési verseny, 
illetve egyéb versenyek terén is. Első 
osztályos kora óta vesz részt szavaló-
versenyeken. A Tompa Mihály Vers- és 
Prózamondó Verseny országos elődön-
tőjéig minden évben sikerült eljutnia, 
második és ötödik osztályban pedig az 
országos döntőben, Rimaszombatban 
képviselhette iskolánkat. Legjelentő-
sebb eredményének a második osztály-
ban szerzett országos döntőbeli ezüstsá-
vos besorolást, illetve a zsűri különdíját 
tartja. A szavalóversenyekre több pe-
dagógus készítette fel. Negyedik osz-
tályos koráig Mgr. Egri Margit, ötödik 
osztályban pedig Mgr. Patócs Mária és 
Mgr. Varga Aranka, a diósförgepatonyi 
alapiskola pedagógusai foglalkoztak 
vele.  A kora iskolás években kezdett 
szerepléssel nagy bátorságra tett szert, 
így a közönség elé való kiállás ma sem 
okoz gondot. A szavalóverseny szá-
mára elsősorban nem megmérettetést, 
versenyt jelent, hanem előadást, ahol a 
hallgatósággal megoszthat egy versben 
kifejezett érzést, történetet, élményt 
vagy véleményt.

Harmadik és negyedik osztályban 
sikeresen szerepelt a „7mérföldes csiz-
mában heted7 határon át” országos me-
sevetélkedőben. Negyedik osztályos ko-
rában képviselhette iskolánkat a „Szép 
magyar beszéd” országos döntőjén, 

kórósi lillA, 
A riPorterPAlántA
A  régmúltban talán így jellemezték 
volna a nagymegyeri Corvin Mátyás 
Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium 
harmadik évfolyamának egyik tehet-
ségét, Kórósi Lillát: küllem és kellem 
ötvöződik benne. Ma azt mondanánk: 
reprezentatív személyiség. Két éve 
vált az iskolánk életéről szóló műsor, 
a Suliláz műsorvezetőjévé, melyet a 
helyi kábeltévé, a Studio Plus TV köz-
vetít Nagymegyer és környéke lakosai 
számára. Kezdetektől fogva lelkesen 
szerkeszti a riportokat, kérdéseivel kö-
zelebb hozza a nézőkhöz a gimnázium 
mindennapjait. Fokozatosan vált az is-
kola arcává, mára mindenki már csak 
vele tudja elképzelni az adást. Fiatalos 
lendülete megmutatkozik a riportok 

keserű borbálA 
(A komáromi Munka Utcai Alapiskola hetedi-
kes tanulója volt a 2015/2016-os tanévben)

Borbála tisztelettudó, barátságos, segí-
tőkész, példás magaviseletű tanuló. Tájé-
kozottságának, kitartásának, tehetségének 
köszönhetően a tanulmányi versenyeken 
kiváló eredményeket ért el, tanulmányi elő-
menetele is kitűnő.  A Nemzetközi Kenguru 
Matematikaverseny regionális fordulójának 
eredményes megoldója, az Angol Nyelvi 
Olimpia, valamint a Szép Magyar Beszéd 
iskolai fordulójának 1. helyezettje. Aktívan 
tevékenykedik az iskolai színjátszó körben.
Eredményei:
 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny – 

országos döntő, 7. helyezés  
 Katedra Matematikaverseny – országos 

forduló, sikeres megoldó
 Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Ver-

seny, országos elődöntő, bronz sáv
 Bendegúz nyelvÉSZ –  regionális forduló, 

3. helyezés 
 Zrínyi Ilona Matematikaverseny –  

nyugat-szlovákiai forduló, 11. helyezés 
Felkészítő pedagógusok: Habán Hajnalka – 
magyar nyelvi versenyek, Kosa Tímea –mate-
matika, Laboda Róbert – szavalóverseny.

 Kosa Tímea, osztályfőnök

Kassán. Szép, érthető kiejtése, sajátos 
hangszíne adottság, fogalmazási készsé-
gét pedig rendszeres olvasással fejleszti.  
A kiváló eredményhez hozzájárult a 
rengeteg gyakorlás PaedDr. Simon Bi-
anka felkészítő pedagógus segítségével.

A szavalással párhuzamosan hatéves 
kora óta látogatja a Művészeti Alapis-
kola rajztagozatát Dunaszerdahelyen. 
A rajzolás, festés, sőt agyagozás a 
hobbija, számára ez feszültség-leveze-
tésre szolgál. Nóra a saját fantáziavi-
lágára hagyatkozva „fejből” alkot.  A 
diósförgepatonyi alapiskolát harmadik 
osztályos korában a Galántai Népmű-
velési Központ nemzetközi képzőmű-
vészeti versenyén eredményesen kép-
viselte. Felkészítő pedagógusa Mgr. 
Mészáros Anikó. 

Külön öröm számunkra, hogy a 
2015/2016-os tanévben az előkelő 2. 
helyezést szerezte meg két csoport-
társával együtt a Katedra irodalmi 
verseny országos döntőjében.  Mgr. 
Orisko Éva pedagógus lelkiismeretes 
munkájának köszönhetően alaposan 
felkészültek a versenyre.

Mgr. Varga Aranka

Škereň mArián
(A Szenczi Molnár Albert Alapiskola hatodi-
kos tanulója volt a 2015/2016-os tanévben)

Marián kiváló tanuló, maximalista önma-
gával és eredményeivel szemben. Nagyszerű 
matematikus, aki a Kengurun száz száza-
lékos eredményt ért el, megnyerte a járási 
matematika olimpiát, a járási matematika 
Pitagoriászt, járási és kerületi első lett az 
angol olimpián, az országos angol olimpián 
pedig 5. helyezést ért el. Marián kiváló gon-
dolkodással rendelkező rendszerező elme, 
logikus, gondolkodó, igényes, szerény fia-
talember. Eredményeivel ő nyerte el idén a 
pénzjutalommal járó Pósa-díjat.

hangulatán, nyelvezetén. Riportala-
nyai szívesen megnyílnak mikrofonja 
előtt, fesztelenül tud velük társalogni a 
mindennapok örömeiről és problémá-
iról. Kreativitása minden olyan terü-
leten megnyilvánul, mely összefügg a 
művészet bármely területével.  Legyen 
szó akár egy faliújság, egy szabad fal-
felület, akár egy rögtönzött karácsonyi 
díszítésről, hozza a hozzávalókat és al-
kot. Az alkotás öröme az irodalomra 
is kiterjed. Versei érzelemdús egyéni-
ségéről vallanak, meséi pedig elrepíte-
nek egy olyan idilli világba, melynek 
szívesen lennénk a részesei. Tanulmá-
nyai bárhova vezetik majd, kreativitá-
sával, egyéni látásmódjával bizonyára 
kitűnik majd kortársai közül. 

Mgr. Ing. Németh Erika

Mgr. Matus Mónika



iskolahírek

A komáromi Selye János Gimnázium – 
a hagyományhoz híven – az angol nyelv 
terén is nagy hangsúlyt helyez a tehet-
séggondozásra. Az évenként megren-
dezésre kerülő angol nyelviolimpia 
idén is kihívást jelentett rátermett di-
ákjainknak, akik a verseny iskolai for-
dulóján szép számban és igen lelkesen 
képviselték korosztályuk színe-javát, 
nehéz feladat elé állítva tanáraikat: ki is 
képviselje az egyes kategóriákat a járási 
fodulón? Értékes tapasztalattal a tarso-
lyukban, kissé csalódottan bár, de a jö-
vőre nézve mindenképp bizakodóan 
gratulált a  továbbjutóknak több tucat 
barát és diáktárs. Így indult hát útnak, 
lépett a  következő lépcsőfokra öt leg-
sikeresebb versenyzőnk: Bugár Éva 
(IV.B), Pongrácz Anna (III.C), Ambrus 
Zsuzsanna (VI.N) a középiskolás kor-
osztály, valamint Koncz Kristóf (III.N) 
és Boros Milán (I.N) az alapiskolás 
korosztály képviseletében. 

A Szenci Városi Múzeum épületében 
mutatták be ünnepélyesen a három kö-
tetesre tervezett, A síkságtól a hegytető-
ig elnevezésű helytörténeti tankönyv-
sorozat második részét, Történelem I. 
címmel. Szenc Pozsony megye egyet-
len városa, melyben példaértékűen ne-
kifogtak a régió természeti, kulturális 
örökségének és kincseinek szisztema-
tikus bemutatását tananyagként fel-
dolgozni. Az első kötet 2015-ben jelent 
meg Fedor Peter professzor, a Comeni-
us Egyetem Természettudományi Tan-
székének oktatója szerkesztésében, és a 
régió ökológiájával, természeti kincse-
ivel, állat- és növényvilágának bemuta-
tásával foglalkozott.

Az új kötet a régió történelmét, ha-
gyományait, néprajzi szokásait, híres 
személyiségeit, emlékhelyeit mutatja 
be, az őskortól a felvilágosodás koráig. 
A kötet szerkesztője Strešňák Gábor, a 
városi múzeum vezetője, aki összefog-
ta a történészekből, néprajzosokból, 
pedagógusokból, levéltárosokból és 
régészekből álló szerzői gárdát, amire 
nagy szükség is volt, hiszen mindenki 
a saját korszakát, kutatásait és érdeklő-
dési körét tartotta fontosnak, érdekes-
nek, a rengeteg információt azonban 
a tanulók számára érthető és érdekes 
formában kellett feldolgozni. A mun-

regionális tAnkönyvet AdtAk ki szencen

ka érdekessége volt az is, hogy magyar 
és szlovák szerzőcsoport írta a köny-
vet, így több esetben egyeztetni kellett 
a kifejezéseket, hogy ne okozzanak 
sem problémát, sem sértődést, sem 
történelmietlenítést a kötetben, hiszen 
a magyar és szlovák változat tartalmi-
lag ugyanazt foglalja magába.

 Iskolánk, a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola már az elmúlt évben próba-
oktatáson tanította a regionális neve-
lés tantárgyat a hatodik évfolyamban, 
ezzel előre is tesztelve a kötetbe kerü-
lő anyagot. A tesztelés során kiderült, 
hogy a hatodik évfolyam nem megfe-
lelő a regionális nevelés tananyagának 
oktatására, mert az évfolyam háttér-
tudása történelemből nem elegendő, 
folyamatosan meg kellett magyarázni 
a történéseket, eseményeket, fogalma-
kat, mert a tanulók a tananyagban még 
nem tartanak a regionális nevelés ok-
tatásához kívánt szinten. Jövőre ezért a 
most megjelent tankönyv a hetedik év-
folyamban kerül bevezetésre. Termé-
szetesen csak akkor, ha nem nyirbálják 
tovább a felhasználható órák számát..

A tankönyvet PhDr. Radoslav Ragač, 
PhD, a SZK Kulturális Minisztériuma 
Kulturális örökség osztályának igazga-
tója méltatta, Pavol Frešo és Németh 
Gabriella Pozsony megye, valamint 

Karol Kvál polgármester Szenc város 
nevében köszönte meg a szerzők mun-
káját.

A magyar változat az Oktatásügyi 
Minisztérium A nemzeti kisebbségekhez 
tartozó tanulók regionális és multikul-
turális nevelése elnevezésű pályázatán 
elnyert támogatás segítségével került ki 
a nyomdából. Mivel annyi sok érdekes-
séget tartalmaz Szenc és környékének 
hagyományaiból, történelméből, a fel-
nőttek – akik jobban szeretnék megis-
merni régiójukat – is megvásárolhatják 
a Szenci Városi Múzeumban.

Matus Mónika

gyümölcsöző nyelvtAnulás A selye János gimnáziumbAn

A  járási fordulót lázas készülődés 
előzte meg. Az alapos felkészülés nagy 
önfegyelmet és tökéletes időbeosztást 
igényel, hiszen a rendszeres gyakorlást 
a  megszokott iskolai teendők mellett 
kell elvégezni, a  mentálhigiénia alap-
elveit is tiszteletben tartva. Úgy tűnik, 
diákjaink megbirkóztak e könnyű-
nek igazán nem mondható feladattal, 
és egy fagyos januári napon méltón 
képviselték intézményünket az angol 
olimpia járási fordulóján, ahol kiváló 
eredmények születtek. 

Az alapiskolások korosztályában 
Koncz Kristóf a 6., Boros Milán pedig 
az 5. helyet szerezte meg, mindket-
ten sikeres megoldók saját kategóriá-
jukban. Bár dobogóra nem állhattak, 
szívükben méltó büszkeséggel tértek 
haza. 

Diáklányaink pedig a  középiskolá-
sok korosztályát kategóriánként képvi-
selve fantasztikus dobogós eredményt 

értek el: Bugár Éva a 2., Pongrácz Anna 
szintén a 2., Ambrus Zsuzsanna pedig 
abszolút győztesként az 1. helyezést 
szerezte meg. Zsuzsi ezáltal tovább-
jutott a  verseny kerületi fordulójára, 
amely Nyitrán került megrendezésre 
ez év februárjában. 

Kedves versenyzőink, büszkék va-
gyunk rátok, kollégáim nevében is 
gratulálok nektek! Mindig tudtam, és 
most is ezt látom: igenis értelme van 
a kitartó munkának. 

Szabó Erika, angoltanár

Pongrácz Anna, Bugár Éva, 
Boros Milán és Koncz Kristóf



iskolahírek

Éles eszű felvidéki és magyarországi 
középiskolások mérhették össze 
tehetségüket a komáromi Selye 
János Gimnázium aulájában 2016. 
november 25-én, a  Katalinok 
névnapján. A Cornides István 
Matematika-Fizika Emlékversenyt 
Kalácska József és tanárkollégái 
hívták életre. 1920. december 7-én 
a felvidéki Komjáton született 
Cornides István, aki saját erejéből a 
tömegspektrometria világszerte is-
mert kutatójává küzdötte fel magát. 
Tehetségét nyolc évig a komáromi 
bencés gimnáziumban csiszolta.

A jeles matematikus-fizikus 
1968-tól nagy áldozatvállalással se-
gítette a fizika és kémia oktatását a 
volt Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, 
ahol 1990-től vendégprofesszor-
ként taníthatott, és a komáromi 
Magyar Tannyelvű Gimnázium-
mal is rendszeres kapcsolatban állt. 
2001-ben a komáromi Selye Já-
nos Gimnáziumban a hetvenes 
évek óta zajló szellemi diákviadalt 
róla nevezték el Cornides István 
Matematika-Fizika Emlékverseny-
nek, amelyen évente több tucat 
felvidéki és magyarországi középis-
kolás négy kategóriában vesz részt.

A szellemi bajnokság díjkiosztó 
ünnepségére idén nem hagyomá-
nyosan, a Magyar Kultúra Napján, 
január 22-én, hanem január 23-án 
került sor Horváth Katalin tanár-
nő, a gimnázium matematika tan-
tárgybizottságának elnöke vezeté-
sével. A díjakat – pénzjutalmakat 
– Cornides Istvánné megbízásából 
dr. Neszmélyi Edit, a Selye János 
Gimnázium nevében Andruskó 
Imre, igazgató, és a Komáromi 
Magyar Gimnázium Öregdiákjai-

cornides istván mAtemAtikA-fizikA emlékverseny 
A selye jános gimnáziumBAn

nak és Tanárainak Baráti Köréből 
Langschadl István, elnök és dr. 
Kalácska József, alelnök adták át.

1. évfolyam
1. Pinke Andrea, Selye János Gim-
názium, Komárom
2. Tringer Máté, Pannonhalmi 
Bencés Gimnázium
3. Jánosdeák Márk, Selye János 
Gimnázium, Komárom

2. évfolyam
1. Bukor Benedek, Selye János 
Gimnázium, Komárom
2. Csabai Bendegúz, Szent István 
Gimnázium, Budapest
3. Molnár Mátyás, Selye János Gim-
názium, Komárom

3. évfolyam
1. Édes Lili, Selye János Gimnázi-
um, Komárom
1. Krisztik Bálint, Eötvös József 
Gimnázium, Tata
3. Matyasi Lilla, Szent István Gim-
názium, Budapest

4. évfolyam
1. Csenger Géza, Selye János Gim-
názium, Komárom
2. Adorján Dániel, Szent István 
Gimnázium, Budapest
3. Elek Máté, Selye János Gimnázi-
um, Komárom

Az iskolák versenyében pedig első 
helyen a  komáromi Selye János 
Gimnázium, 2. helyen testvérisko-
lánk, a budapesti Szent István Gim-
názium, a  3. helyen pedig a tatai 
Eötvös József Gimnázium csapata 
végzett. Mindenkinek szívből gra-
tulálunk!

PaedDr. Králik Zsuzsanna

A  Selye János Gimnázium újra bekapcsoló-
dott Az év angolul tanuló diákja nevű online 
versenybe, amely idén – nemzetközi népsze-
rűségének köszönhetően – a Best in English 
nevet kapta. A 6. alkalommal, 2016. november 
30-án megrendezett online verseny fő szerve-
zője a  cseh Kompetenciafejlesztő Intézmény 
(Inštitút pre rozvoj kompetencií) a   Czech-us 
ügynökség együttműködésével. Az utóbbi in-
tézmény már tizenhárom éve segíti a  cseh és 
szlovák diákok, fiatalok külföldi tanulását és 
munkavállalását.

A 15-19 éves középiskolásokat és gimnazis-
tákat megszólító angol online teszt az összes 
résztvevő országban díjmentesen, ugyanab-
ban az időpontban zajlik. A versenyben a világ 
olyan országaiból vehetnek részt középiskolák, 
ahol az angol nem államnyelv. Az eredményes 
versenyzők értékes díjakban részesülnek, a fő-
díj pedig rendkívül motiváló: a  győztes egy 
élménydús, kéthetes nyelvtanfolyamban része-
sül Kanadában. A részvétel magas szintű nyelv-
ismeretet követel meg, amely megfelel a Közös 
Európai Referenciakeret B1-C1 szintjének. Az 
online verseny 60 percet vesz igénybe, a győztes 
a  legmagasabb pontszámot elért diák, azonos 
pontszámok esetén a  felhasznált idő alapján 
alakulnak a helyezések. A maximális pontszám 
124 pont volt.

A versenyben a világ 28 országának 683 is-
kolájából összesen 15  107 diák mérte össze 
nyelvtudását, közülük 26-an gimnáziumunk 
diákjai. Nemcsak a diákok, hanem az iskolák is 
megmérettettek az elért pontszámok átlagered-
ménye alapján. Eszerint gimnáziumunk beke-
rült az iskolák felső ötödébe. Míg a  legjobban 
szereplő iskola 1173,5 pontot szerzett, iskolánk 
1100-at, ami nagyon jó eredmény. A  tavalyi 
eredményünk tükrében elmondhatjuk, hogy 
legeredményesebb diákunk most is annyi pon-
tot szerzett (114-et), mint a tavalyi legjobb sze-
replőnk, csak a  mezőny erősödött a  nagyobb 
részvételi aránynak köszönhetően.

Az  idei 10 legeredményesebb versenyzőnk: 
Fibi Máté (3.C), Czibor Dóra (3.A), Bánki 
Bence (3.A), Ölveczky Éva (4.C), Csöbönyei 
Thelma (3.C), Komár Árpád (3.A), Ambrus 
Zsuzsanna (VI.N), Kis Kata Zsófia (4.A), Kul-
csár Bence (3.A) és Öhlsläger Tamás (3.A).

Nagy örömünkre szolgál e rangos megméret-
tetés a világ legjobb angolul tanuló diákjaival, 
akik között tanulóink méltón helytálltak. Ked-
ves diákjaink, kollégáim nevében is büszkén 
gratulálok, és sikeres, gyümölcsöző nyelvtanu-
lást kívánok a jövőben!

Szabó Erika, angoltanár

Best in english – online verseny 
A selye jános gimnáziumBAn



házunk Tája

A Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Mi-
nisztériuma a Microsoft Eurollment for 
Education Solutions (EES), valamint  
a Parterin Learing – School Agreement 
(PiL) licencprogramjai közül az alábbi 
programok használati jogát vásárolta 
meg a szlovákiai alap- és középiskolák 
számára: Microsoft Office Profesional 
Plus 2016,  Microsoft Windows 10 
Educations (a használt berendezések-
nek tartalmazniuk kell az OEM Win-
dows alapverzióit). 
Az EES programok használati jogának 
központi szinten történő rendezése 
kimondottan előnyös az iskolák szá-
mára, hiszen az előző megoldásoktól 
eltérően nem az adott intézményben 
használt számítógépek számát veszi 
alapul, hanem az intézmény összes 
alkalmazottjának, a használóknak a 
létszámát. Természetesen számol az 

licencProgramok 
az alaP- és közéPiskolák számára

a zeniT a Tanulók moDern aDoTTságaiT TeszTeli

intézményben lévő összes számító-
géppel – legyenek azok elhelyezve a 
tantermekben vagy éppen a könyv-
tárban –, amelyeket az iskola bármely 
alkalmazottja és diákja használ. A li-
cencprogramok használati jogának 
központi szinten történő rendezése 
lehetővé teszi a szoftver legaktuáli-
sabb, legújabb verzióinak a használa-
tát minden alap- és középiskolában. 
Csökkenti az iskolának a licencek 
megvásárlásával kapcsolatos eddigi 
adminisztratív munkáját és kötelessé-
geit, hiszen az iskolaügyi tárca évente 
egyetlen megrendeléssel biztosítja az 
összes iskola számára a szükséges ko-
ordinációt, ellenőrzést, a használat jo-
gos voltát és kompatibilitást. További 
pozitívum az esetleges biztonsági ri-
zikók megszüntetése, valamint a nem 
támogatott rendszerekkel kapcsolatos 

Programozás, webdizájn, elektronika, 
gépészet, íme, csak néhány a közép-
iskolások számára szervezett ZENIT 
verseny kategóriái közül. A nyolc kerü-
leti döntő győztesei – pontosabban 99 
tanuló egész Szlovákiából – kilenc ka-
tegóriában bizonyíthatják képességeik, 
készségeik, tudásuk szintjét az országos 
döntőben. A tanulók programozásban, 
webdizájnban (honlaptervezés és -ké-
szítés), CNC gépek (számítógépek által 
vezérelt megmunkáló gépek) kezelésé-
ben, elektrotechnikában, gépészetben 
hasonlítják össze tudásukat. Tehát 
olyan ágazatokban, amelyek a mun-
kaerőpiac szempontjából napjainkban 
rendkívül attraktívak, és a munkaadók 
szempontjából kiemelten fontosak. 
Michal Bartók, a Szakképzés Állami 
Intézetének (Štátny inštitút odborného 
vzdelávania) igazgatója ezzel kapcso-
latban külön is hangsúlyozza: „A leg-
újabb felmérés és a kapott eredmények 
értékelése szerint a középiskolások 53,2 
százaléka az információs technológiát, 
a telekommunikáció egyes szakágait, 

az elektrotechnikát a legfontosabb és 
legperspektivikusabb ágazatokként ér-
tékeli, a megkérdezettek további 15,2 
százaléka az ipart, a gépészetet és az 
elektrotechnikát tartja kiemelkedően 
fontosnak. Tehát a fiatalok éppen azok-
ban a szakágazatokban látják a sikeres 
jövő biztosítékát, amelyekben össze-
mérhetik képességeiket és tudásukat a 
ZENIT versenyben.”  A verseny iskolai 
fordulójába Szlovákia középiskoláiból 
összesen 1710 tanuló jelentkezett. Ez 
a tény is igazolja, hogy az immár har-
mincharmadik alkalommal szervezett 
verseny közkedvelt a középiskolások 
között. Az elmúlt tanévben a verseny 
országos döntőjének az Eperjesi Egye-
sített Iskola (Spojená škola v Prešove) 
biztosított helyszínt. Az akkori ver-
senyzők közül a webdizájn és az elekt-
ronika kategóriák győztesei sikeresen 
képviselték Szlovákiát a svédorszá-
gi Göteborgban, a 2016. december 
2-4-én rendezett EuroSkills verseny 
európai döntőjében. Jerguš Lejko, az 
Eperjesi Elektrotechnikai Szakközép-

iskola (SPŠE Prešov) tanulója ezüstér-
met szerzett webdizájn kategóriában. 
Ez a  nagyszerű helytállás az európai 
mezőnyben bizonyítja diákjaink dicsé-
retre méltó felkészültségét és tudását, 
egyben a  mi ZENIT versenyünk ma-
gas színvonalát is. Az említett felmérés 
eredményei egyértelműen bizonyítják 
azt is, hogy a középiskolások közel 71 
százaléka a  legfontosabbnak a  felelős-
ségteljes hozzáállást és a megbízhatósá-
got tartja, emellett a megkérdezettek 67 
százaléka az első helyen a szorgalmat, 
a  munkaszeretetet, a  munkához való 
pozitív viszonyt említi. Ebből a szem-
pontból is kiemelkedő jelentőségű 
a  ZENIT verseny, hiszen ideális felté-
teleket biztosít a  tanulók önmegvaló-
sításához és a kulcsfontosságú készsé-
gek kialakításához már a középiskolás 
évek alatt. A ZENIT verseny országos 
döntőjére 2017. február 7-9-én került 
sor Vágújhelyen a Brzinská utcai Szak-
középiskolában (Stredná priemyselná 
škola Nové Mesto nad Váhom). 

előírásoknál jelentkező ellentmon-
dások kiküszöbölése. E csoportba 
mindenekelőtt azok a rendszerek tar-
toznak, amelyek nem rendelkeznek 
védelemmel az internetes fenyegeté-
sekkel szemben, hiszen ez az állapot az 
elkövetkező években növelné az iskola 
számítógépek üzemeltetésével kapcso-
latos kiadásait, csökkentené a peda-
gógusok munkájának hatékonyságát, 
és nem utolsó sorban negatív hatást 
válthatna ki a már elavult, három ge-
nerációs öreg rendszerek használata a 
tanítóknál és tanulóknál egyaránt. Az 
ismertetett változás összhangban van 
az iskolaügyi tárca fejlesztési stratégiá-
jával, az oktatásügy modernizálásával, 
digitalizációjával, a szlovákiai iskolák-
ban végzett munka minőségének az 
emelésével.



házunk Tája

Az extrémizmus megelőzésének 
kérdésköre volt a központi témája 
annak a munkaértekezletnek, ame-
lyet Peter Krajňák, a Szlovák Köztár-
saság Oktatásügyi Minisztériumának 
államtitkára kezdeményezett. A  ta-
nácskozáson több mint 20 szakember 
vett részt az oktatásügy, a politikai és 
kulturális élet területéről, de képvisel-
tették magukat a történészek, a polgári 
társulások vezetői, valamint a társa-
dalmi élet egyéb területein dolgozó 
szakemberek, akik főleg arra keresték 
a valós válaszokat, miért erősödnek és 
szaporodnak napjainkban az extrém 
megnyilvánulások, hogyan lehet  ezt 
a jelenséget  megelőzni. Több szakem-
ber megegyezett abban, hogy az okok 
között minden bizonnyal az egyik leg-
fontosabb az a tény, hogy nem kielé-
gítő a történelem ismerete, a tanulók 
nem ismerik saját nemzetük történel-
mét, főleg a legújabb kor történelmét. 
„Annak, hogy elejét vegyük az ilyen 
megnyilvánulásoknak, elengedhetet-
lenül fontos előfeltétele a hazafiság tu-
datának megerősítése.” – hangsúlyozta 
Peter Plavčan iskolaügyi miniszter, és 
hozzáfűzte, mennyire fontos az a tény, 
hogy az extrémizmus ellen ne csak 
az iskola harcoljon, hanem a társada-
lom egésze vallja és juttassa érvényre 
ezt a szemléletet.  A munkaértekezlet 
fontosságát kiemelte és külön is hang-
súlyozta Peter Krajňák államtitkár: 
„Rendkívül fontos a mai tanácskozá-
sunk témája, ugyanis nem csukhatjuk  
be a  szemünket, mintha semmi sem 

az eXTrémizmus megnyilvánulásainak 
megelőzésére	és	a	demokratIkus	
Polgári magaTarTásra nevelés az iskolában

történne körülöttünk, mintha nem 
látnánk a  bennünket körülvevő való-
ságot.“ A  téma szakértői rámutattak 
arra, hogy a felnövekvő nemzedék tag-
jainál nem fejlődött megfelelő szintre 
a kritikus gondolkodás, nem összefüg-
géseikben látják és értelmezik a törté-
nelmi eseményeket és tényeket, emel-
lett komoly hiányosságaik vannak az 
értékítéletek terén is. Ľudovít Hajduk, 
az Állami Pedagógiai Intézet (ŠPÚ) 
igazgatója ezzel összefüggésben hang-
súlyozta, hogy iskoláinkban meg kell 
erősíteni az emberi jogok ismeretére 
való nevelést. Eva Frišová, a Pozsonyi 
Regionális Módszertani Központ (RP 
MPC BA) igazgatónője megállapította, 
hogy iskoláinkban viszonylag kevés a 
polgári nevelést kiválóan tanító peda-
gógus, és véleménye szerint szükséges 
a pedagógusok ilyen irányú tovább-
képzése is.  A tanácskozáson résztve-
vő szakemberek megegyeztek abban, 
hogy humánpszichológiai, szociál-
pszichológiai és korszerű személyiség-
pszichológiai ismeretekre alapozott 
módszertani anyagokat kell kidolgoz-
ni és kiadni, amelyek segíthetnék az 
extrémizmus, a xenofóbia és az in-
tolerancia minden megnyilvánulási 
formája elleni sikeres – főként e meg-
nyilvánulások megelőzésére fókuszáló 
munkát. A szakemberek természete-
sen folytatják a téma megvitatását. A 
tanácskozáson elfogadott javaslatokat, 
határozatokat a legközelebbi munka-
értekezleten újraértékelik, pontosítják 
és szükség szerint kiegészítik.

A regionális és főiskolaképzés tervezett reformjával 
kapcsolatos javaslatokat, meglátásokat, tanácsokat a 
széles nyilvánosság közvetlenül a reform tervezetét 
előkészítő, kidolgozó szakemberek csoportjához jut-
tathatja el. Külön erre a célra a minisztérium sajátos 
rendeltetésű e-mail címet hozott létre. A reforma@
minedu.sk címre küldött minden üzenetet, javaslatot 
a megbízott szakemberek megvitatnak, értékelnek és 
a reform sikerességét elősegítő megjegyzéseket, taná-
csokat beépítik a reformtervezet végső változatába.

a miniszTérium várja 
az okTaTásügyi reformTervezeTTel 
kaPcsolaTos javaslaTokaT

Plavčan oktatási miniszter vezetésével 
a minap megtartotta 18. ülését a Szlo-
vák Köztársaság kormányának a szak-
képzéssel foglalkozó tanácsa. A tanács-
kozáson tudomásul vették az egyes 
kerületi hivatalok által összeállított 
tájékoztatást, hogy az állami költség-
vetésből finanszírozott megyei hatás-
körben lévő középiskolák első évfolya-
mába hány osztályba felvételizhetnek a 
jelentkezők a 2017/2018-as tanévben, 
valamint a  minisztérium tájékoztatá-
sát az adott hatáskör érvényesítésének 
mikéntjéről szintén a  2017/2018-as 
tanévben. A  tanács javasolta, hogy 
a  minisztérium a  szakképzés összes 
érintettjének a bevonásával állítsa 
össze és adja ki a 2017. szeptember 
elsejétől érvényes jegyzéket azokról 
a tanulmányi és képzési szakokról, 
amelyekben az abszolvensek száma 
elmarad a munkaerőpiac igényeitől, 
valamint azoknak a tanulmányi és 
képzési szakoknak a jegyzékét is, ame-
lyekben a végzettek száma meghaladja 
a munkaerőpiac igényeit. A tárgyalás-
sal kapcsolatos bővebb információk, 
valamint a megtárgyalt tájékoztatások 
és jelentések megtalálhatók a www. 
radavladyovp.sk weboldalon.

Pozsonyban TárgyalT 
a szlovák közTársaság 
kormányának 
a szakkéPzéssel 
és a szakemberek 
felkészíTésével 
foglalkozó Tanácsa
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legkedVeseBB kÖNyVem pROgRaMajÁNló

A címlap Udvaros Borbála fényképé-
nek felhasználásával készült. 

szERzőINk

kaTedra

Úgy tűnik, ha egy író saját univerzumot te-
remt, és nem mellékesen, ha azt a világ sok 
táján megszeretik, akkor egyre elképesztőbb 
kalandokba hajszolja hőseit, a végén pedig 
minimum a világ megmentése lesz a tét. 
Ugyanis jön egy újabb nagy világvége-vízió. 
Ez a helyzet Ransom Riggs Vándorsólyom 
kisasszony különleges gyermekei című regé-
nyével, mi több, trilógiájával is.
A Los Angelesben élő író, blogger, újságíró 
– aki utazási cikksorozatáról is ismert – első 
regénye, a Vándorsólyom kisasszony különle-
ges gyermekei 2011-ben jelent meg a Quirk 
Booksnál, még abban évben magyarra for-
dította Gálvölgyi Judit, és kiadta a Kossuth 
Kiadó. A regény óriási sikert aratott.
Ehhez bizonyára hozzájárult a szerző filmes 
múltja; Riggs a Dél-kaliforniai Film- és Te-
levíziós Egyetemen szerzett diplomát, több 
díjnyertes rövidfilmet készített. Hamar rájö-
hetett, hogy a képek hálás dolgok, ugyanis 
első regényét a szövegben előforduló ese-
mények, személyek fotóival illusztrálta. Fo-
tói olyanok, mintha nagyon régen készültek 
volna, és a cselekmény szerint a főszereplő, 
Jacob Portman tizenhat éves fiú nagyap-
jának a szivarosdobozából kerültek elő. A 
nagyapa állítólag járt egy távoli árvaházban, 
ahol különleges képesekkel megáldott gyer-
mekek éltek, akik nagyon eltértek kortár-
saiktól, és egy vándorsólyom nevelte őket. 
Ráadásul Cairnholm szigetén, ahol az árva-
ház állt, mindig ugyanaz a nap, nevezetesen 
1940. szeptember 3-a ismétlődött, körbe-
körbe.
Felvezetésnek nem is rossz, de korántsem 
tündérmese a Vándorsólyom kisasszony 
különleges gyermekei. A nagyapát ugyanis 
Jacob szeme láttára megöli egy üresrém, és 
ezzel be is lépünk Ransom Riggs univer-
zumába. Ahol a rendkívüli képességekkel 
megáldott különlegeseket az ősi időkben 
még tisztelték, az utóbbi időkben rettegik 
őket az emberek, ezért bujkálva élnek. A hu-
rok olyan körülhatárolt terület, ahol egy és 
ugyanazon nap ismétlődik vég nélkül. Az 
ymbrynék a különlegesek világának alak-
váltó matriarchái olykor madárrá változnak 

és manipulálják az időt, feladatuk a különle-
ges gyermekek óvása. Az általuk erre a célra 
létrehozott és működtetett hurkok megaka-
dályozzák az öregedést. Azért veszélyesek, 
mert csak néhány különleges képes látni 
őket. Jacob Portman az egyik, boldogult 
nagyapja volt a korábbi látó. Az üresrém: 
szörnyeteggé vált egykori különleges. Ami-
kor az üresrém elegendő különlegest evett, 
lidérccé változik, mindenben a normális 
emberekre kezd hasonlítani, és beépül a vi-
lágunkba.
A trilógia Üresek városa című második kö-
tete a háború sújtotta Londonban játszódik. 
Közben szerelem szövődik Jacob és a puszta 
tenyerén tüzet gyújtani képes Emma Bloom 
között. Az író bravúrja, hogy a hurokban 
való élet miatt kortalan lány, annak ide-
jén, Jacob nagyapjának a szerelme is volt. 
A 2014-ben megjelent második kötetben 
újabb különlegesek hada tűnik fel, közöttük 
Addison, a beszélő kutya, valamint Caul, 
a főgonosz, Vándorsólyom kisasszony egyik 
testvére, aki – amint az lenni szokott – a 
rossz oldal szolgálatába szeretné állítani a 
különleges gyermekeket, ezért elrabolja, és 
ismeretlen helyre viszi őket.
Az Amerikában tavalyelőtt megjelent, ma-
gyarul hozzánk tavaly érkezett utolsó kötet, 
a Lelkek könyvtára, a kimentésükről szól. 
A szereplők egy másodperc alatt kerülnek 
a II.  világháborús Londonból a mai Lon-
donba, majd egy hajón, a Viktória-korabeli 
Anglia legkegyetlenebb nyomornegyedébe, 
ahol megkezdődik a hőskölteménybe illő 
csata a különlegesek világáért.
Ransom Riggs minden szálat elvarr, majd 
egy csavarral a mai Amerikában új ajtót nyit. 
Talán lesz majd folytatás, a mű vége alapján 
akár jöhet a negyedik rész. Ám így is kerek 
a trilógia, a három rész együtt 1148 oldal. 
Végül kiderül, hogy az egész küzdelem a ha-
talomért zajlott Alma Vándorsólyom kisasz-
szony két őrült testvére, Caul és Bentham 
között. Mégsem az övék lesz a finálé. Mert 
hogyan is mondja a Meghökkentő térképész 
a regényben? „A természet titkainak mélyén 
újabb titok rejlik”.         

BÁRÁNY jÁNOs

Prof. ALBERT SÁNDOR, a Selye János Egyetem alapító rektora, a komáromi Felnőttképzési Intézet, Kht. igazgatója, Kassán és Paton él 
(albert.sandor43@gmail.com); BÁRÁNY JÁNOS, a Csallóköz szerkesztő-újságírója, Komáromban él (barany.janos@regioport.sk); 
PaedDr. BARTALOS ERZSÉBET, a Tallósi Alapiskola és Óvoda óvodaigazgató, Alistálon él (alba2@post.sk); Mgr. BODÓ VÉGH LÍVIA, 
a dunaszerdahelyi Szivárvány Fejlesztőközpont TSMT és Ayres-terapeutája, Egyházkarcsán él (taravao@hotmail.com); BORVÁK MÁRIA, a 
TANDEM, n. o. szakmai vezetője, Muzslán él (borvak.maria@tandemno.sk); BÚS ANIKÓ, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem óvópeda-
gógia szakos hallgatója, Tallóson él (aniko.busova@student.ukf.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, 
a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); Mgr. GALAMBOS BARBARA, a Hidaskürti Alapiskola 
és Óvoda tanítója, Hidaskürtön él (barbara.galambos90@gmail.com); PaedDr. HALÁSZ ANITA, az Állami Pedagógiai Intézet kutató 
főmunkatársa, Dunaszerdahelyen él (halaszanita@gmail.com); Bc. KÁZMÉR KLÁRA, a nyitria KFE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézetének doktorandusza, a Pogrányi Alapiskola magyar-angol szakos tanára, Nagyabonyban él  (klari.kazmer@gmail.com); MÉSZÁROS 
PÉTER, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola tanítója, Somorján él (saresberiensis@atlas.cz); PaedDr. PRISKIN 
ZOLTÁN, a Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola igazgatója (schola.privata@stonline.sk); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zene-
pedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com); SZABÓ  
ISTVÁN LÁSZLÓ, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosa, Nyíregyházán él (szabo.laszlo@mzsk.hu); 
RNDr. TÓTH TAR ÉVA, a Comenius Egyetem Természettudományi Kara molekuláris biológia szakos doktorandusza, Somorján él  
(eva.tarova@gmail.com); Dr. habil. VANČO ILDIKÓ, PhD., a Nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Karának dékánhelyettese, 
nyelvész, Párkányban él (ivancova@ukf.sk); PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Modern Filológiai Tanszékének oktatója, 
Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

egy külÖNleges TrIlógIa

Program
2017. március 23. (csütörtök)

18:00 – Megnyitó: Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója
Könyvbemutató: Felföldi Szabolcs: Fény metszette élet című Vámbéry-album bemutatója
A kötetet bemutatja: Zimonyi István egyetemi tanár (Szeged), a Vámbéry Tudományos Kollégium tagja
Az estet vezeti: Keller László turkológus
Helyszín: Vinárium, Á.Vámbéryho 5249/13A, Dunaszerdahely
              
2017. március 24. (péntek)

9:00 – A Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntője. A versenyt koordinálja és felügyeli Tóth Tibor földrajztanár
Helyszín: Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola, Dunaszerdahely
A versenyt vezeti: Török Bence nyugalmazott tanár
A zsűri elnöke: Felföldi Szabolcs régész, történész
A zsűri további tagjai: Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum kurátora és etnológusa, Fibi Sándor, a Vámbéry Polgári Társulás 
választmányi tagja

14:00 – Vámbéry Ármin mellszobrának megkoszorúzása
Köszöntőt mond: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere
Ünnepi beszédet mond: Zimonyi István egyetemi tanár (Szeged), a Vámbéry Tudományos Kollégium tagja

14:30 – a Vámbéry-díj ünnepélyes átadása a Dunaszerdahelyi Városi hivatal dísztermében 

14:45 – a Vámbéry Ármin földrajzverseny fogadással egybekötött ünnepi kiértékelése a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin 
Magyar Tannyelvű Alapiskolában 

Meghívó

A XVII. VÁMBÉRY NAPOK 
rendezvényére

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT: 
Dunaszerdahely, 
2017. március 23–24.

FŐSZERVEZŐ: 
Vámbéry Polgári Társulás
Társszervező:
Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola

Dunaszerdahely Város 
Önkormányzata

Támogatóink

A Szlovák Köztársaság 
Kormányhivatala és
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a köNYV hóNapja:

MOTTÓ:
„Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fia-

tal lelket... Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, 

ezt megszerezni az iskola kötelessége.“  
(Kodály Zoltán)

Farsangi mulatság

Együttműködés
Tökparádé

Tök bulis nap

Téli örömök

Tekergők bábcsoport

Színes délutánok
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Képzőművészeti versenyek

Kicsinyek kórusa

Mesevarázs 
- Ismerkedő 
foglalkozások 
jövendőbeli első-
sök számára

Nagyok kórusa Tarisznyás néptánccsoport

Olvasással a mesék világában Széleskörű sportolási lehetőségek
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