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A rovatba a legfrissebb olvasmányélmé-
nyeim közül választottam egy számomra 
nagyon kedves könyvet. Úgy vélem, szá-
mos szempontból fontos lenne, ha Ralf 
Rothmann Tavasszal meghalni című könyve 
sok olvasóhoz eljutna.
 A Budapesti Nemzetközi Könyvfeszti-
válra jelent meg a németek egyik sztárszer-
zőjének háborús regénye. A német társa-
dalomban 1945 után – érthető módon – a 
közelmúlthoz való viszonyt a hallgatás, az 
elfordulás és a szorongás jellemezte. A több 
mint két évtizedes hallgatás és kollektív 
traumával terhelt időszakot a bátor szem-
benézés és a múltfeldolgozás iránti igény 
követte. Szükség volt ehhez egy új generáció 
megjelenésére, amely megtörte a csöndet, 
emellett a megismerés és a megértés szán-
dékával fordult a szégyenteljes időszakhoz. 
A német kollektív emlékezet alakulásának 
ezek a fejleményei jól dokumentáltak. A 
történészek munkáihoz az egyes művésze-
ti ágak képviselői is hozzátették a részüket, 
így Rothmann regénye egy olyan kulturális 
térbe érkezett, melyben a múltábrázolásnak 
és –megértésnek komoly hagyománya van. 
Ennek ellenére a szerző – a maga művészi 
eszközeivel – képes arra, hogy, ha nem is 
teljesen szokatlan, mégis érzékeny, finoman 
összetett azonosulási mintákat és új szem-
pontokat kínáljon.
 Jól emlékszem az iskolából, az 1980-as 
évekből arra a problémátlan ideológiára, 
háborús narratívára, amely pontosan tudta 
a háborús bűnös és háborús áldozat közti 
különbséget, s ki is jelölte a helyüket a szen-
vedéstörténetben. A Tavasszal meghalni a 
háború abszurditását úgy mutatja be, hogy 
világos lesz, hogyan fosztja meg a háború az 
élet minden formáját céljától és értelmétől. 

 A két tizenhét évest, Walter Urbant, az el-
beszélő apját, és a legjobb barátját, Friedrich 
Carolit (Fietét) a háború utolsó tavaszán be-
sorozzák, és néhány héttel később a háború 
dúlta Magyarországon találják magukat; egy 
olyan időszakban, amikor egyre többen érzik, 
a háborúnak vége: a harci morál és a győze-
lembe vetett hit megtört. A Waffen-SS-hez 
került ifjak útja során fölvillan mindaz, ami 
a közelmúltban a náci katonákról kiderült a 
drogfogyasztástól a görög szerelemig. A láza-
dó, cinikus és nyughatatlan Fiete – részegen 
a Heil Hitler! köszöntésre a Drei Liter! repli-
kával szalutált – gyakran a szökés gondolatá-
val kacérkodott. Végül sebesülten, megtörve 
dezertálni próbált, sikertelenül, elfogták. A 
barátját, Waltert pedig arra kényszerítették, 
hogy a kivégzőosztag tagja legyen. Így lehet, 
ahogy a könyv egyik külföldi recenzense fo-
galmazott, egy golyóval két embert megöl-
ni. Az elbeszélőtől, Walter fiától megtudjuk, 
hogy az apja hallgatag, melankolikus ember 
lett, árnyékéletet élt. A mottóban – Az apák 
ették a savanyú szőlőt, és a fiak foga vásik el 
tőle. (Ezékiel) – megjelenő kauzalitás és kon-
tinuitás adja a múlthoz való viszony egyik 
módját; a másik pedig a múlt kettős horizont-
ja: nem csak mi alakítjuk a múltat, a múlt is 
alakít bennünket. Az apa és fiú kapcsolat má-
sik jellemzője a diszkontinuitás, sem Walter, 
sem a fia nem leli apja sírját. 
 Ralf Rothmann gondosan formált mon-
datait a kiváló fordítónak, Szijj Ferencnek 
köszönhetjük. A Tavasszal meghalni a német 
irodalom és emlékezetkultúra fontos darabja. 
Felmutatott értékeit más közösségek is bátran 
átkonvertálhatják. Biztos vagyok benne, hogy 
van olyan háborús regény, melyet leválthat az 
oktatásban. Bátran vegyék fel a középiskolák-
ban az ajánlott könyvek listájára!
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A kilencvenes évek elején a változás sze-
le megérintette a felvidéki magyar peda-
gógustársadalmat is. Lelkesen üdvözöltük 
a változásokban rejlő lehetőségeket. Meg-
alakult a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége és a Katedra Társaság.

Országos rendezvényeket és nyári egye-
temeket szerveztünk.

A kétnaposra tervezett Katedra Napo-
kon éjfélekig tartó vitákban fejtettük ki 
nézeteinket az iskolai önkormányzatiság-
ról, iskolahálózatunk hatékonnyá tételéről, 
iskolaközpontok létrehozásáról, újszerű 
oktatási módszerek és formák bevezetésé-
ről, egy magyar kar, majd később  magyar 
egyetem létrehozásáról.

Nyári egyetemeket még ma is szerve-
zünk. Az SZMPSZ rozsnyói konferenciájá-
ra és a Katedra Napokra még ma is eljárnak 
a pedagógusok, de a lelkesedésünk  mintha 
alábbhagyott volna. Elfásultunk, kiégtünk, 
szemünkből hiányzik az éltető tűz.

Vajon mi történt velünk – és mi történik 
a felvidéki magyar társadalommal?

Néhányan talán még a változásokat is 
igénylik, de úgy, hogy közben semmi se 
változzon!

Pedig érzékeljük, tudjuk, hogy az okta-
tásügyünk jelenlegi helyzete hosszú távon 
nem tartható fenn.

Azt vallom, amit nagyjaink már oly sok-
szor megfogalmaztak és leírtak, hogy „a 
kisebbség esélye a minőség”.

A jó színvonalú és a jó minőségű iskola.
Hosszú távon a jelenlegi helyzet konzer-

válása nem jelenthet megoldást. Nekünk 
gyarapodnunk kell, ha túl akarjuk élni a 
21. századot. Ezért nem „csak iskolákra”, 
hanem „olyan iskolákra” van szükségünk, 
ahová a szülők szívesen íratják be gyereke-
iket, és ahová a gyerekek is szeretnek járni.

Szemléletváltásra van tehát szükség, 
mert hiába ábrándozunk arról, hogy a kor-
mány pozitív diszkriminációt alkalmazva 
megoldja pl. a kis létszámú iskoláink finan-
szírozási problémáit.

Szerintem nem fogja megoldani (hiába 
szeretném én is). A minimális létszámok 
eltörlésével csak a labdát dobták át az ön-
kormányzatok térfelére. Kezeljék ők a 
problémát, legyenek ők a rosszak, a haza-
árulók, akik bezárják saját iskoláikat.

A megoldást nekünk kell kiizzadni, és 
az elmozdulást is nekünk magunknak 
kell kezdeményezni. Reagálni kell pl. arra, 
hogy iskoláskorú  gyerekeink csaknem 
egynegyedét  nem magyar tanítási nyelvű 
iskolába íratják be a szülők. Az okok ismer-
tek: vegyes házasság, a jobb érvényesülés 
reménye, stb., de egyre gyakrabban fogal-
mazzák meg a szülők azt is, hogy „azért 
választottuk a helyi szlovák iskolát, mert az 
jobb”. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy 
vajon mi áll ennek a döntésnek a hátteré-
ben. Miért gondolják a szülők, hogy a szlo-
vák iskola jobb? Miben más, miben jobb, 

mivel ad többet, mint a magyar iskola? És 
természetesen reagálni kell rá.

A beiratkozási eredmények némi op-
timizmussal töltenek el. Hiszen országos 
szinten több gyereket írattak be a magyar 
alapiskolák első évfolyamaiba, mint az el-
múlt esztendőben. A számok mögött vi-
szont azt is látni kell, hogy iskoláinkban 
folyamatosan nő a szociálisan hátrányos 
családokból érkező gyerekek száma. Ez a 
tény újabb és újabb kihívást jelent peda-
gógusaink számára. Az utolsó (2015-ös) 
PISA eredményekből ugyanis egyértelmű-
en kiolvasható, hogy a gyerekek tanulmá-
nyi eredményei és a családi háttér között 
szoros összefüggés van.  A rendezett csalá-
di háttérrel rendelkező tanulók  sokkal job-
ban teljesítenek, mint a szociálisan  hátrá-
nyos családból érkezők. És ez a különbség a 
tanulási idő alatt folyamatosan nő. Az olló 
egyre tágabbra nyílik, ellentétben a sikeres 
országokkal (Finnország, Kanada, Len-
gyelország stb.). Ha ezt a problémát nem 
sikerül kezelni, akkor fennáll a veszélye 
annak, hogy az iskolaelhagyók  egy része 
funkcionális analfabéta marad, és a szoci-
ális hálón fog élősködni.

Iskoláink eredményességével különben 
sem lehetünk elégedettek, hiszen tanuló-
ink a PISA felmérés egyik kategóriájában 
sem remekeltek. A szövegértés terén pedig 
a szakemberek szerint is katasztrofálisan 
szerepeltek. Ez a megállapítás természete-
sen a szlovák iskolák tanulóira is érvényes, 
viszont az országos felmérések során az 
ötödikesek (Tesztelés 5) és a kilencedike-
sek (Tesztelés 9) matematikából nemcsak 
önmagukhoz, hanem szlovák diáktársaik-
hoz képest is gyengébben szerepeltek. És 
ami talán ennél is szomorúbb, az írásbeli  
érettségi eredményei is romlottak a tava-
lyi eredményekhez képest mind szlovák 
nyelvből, mind matematikából.

Természetesen nem lehet és nem is kell 
ezekből az eredményekből (eredményte-
lenségből?) messzemenő következtetése-
ket levonni, de azért elemezni és beszélni 
kell róla. És főleg tenni kell azért, hogy ez a 
trend megváltozzon.

A tavasz folyamán nyilvánosságra ho-
zott Oktatás és Nevelés Fejlesztésének 
Nemzeti Programja optimizmussal tölt el. 
A Tanuló Szlovákia névre hallgató tervezet 
a 21. század iskolájának szellemében fo-
galmazódott meg. A reform sikerre vitele 
viszont nagyon sok pénzt igényel, és ami 
ennél is fontosabb, a pedagógustársada-
lom szemléletváltására épül. Az oktatás 
helyett a tanulás, a tananyag helyett a sze-
mélyiségfejlesztés áll a középpontban, és 
ennek megfelelően megváltozik a tanár 
szerepe is.

Pedagógusaink számára talán ez jelenti 
majd a legnagyobb kihívást, de egyben a 
lehetőséget is iskoláink színvonalának és 
minőségének javítására.

alberT SÁNDor

a kISebbSég 
esélye a minőség



NégySzemközT

Csak keveseknek adatik meg, hogy 
pályafutásuk vége felé az állam is hi-
vatalosan méltassa munkájukat, és 
egy miniszter mondjon köszönetet 
érte. Csölle Teréz, a Dunaszerdahe-
lyi Szabó Gyula Alapiskola tanára, 
egykori igazgatója közéjük tartozik, 
hiszen az idei pedagógusnap alkal-
mából a pozsonyi Bôrik Hotelben 
az oktatási miniszter, Peter Plavčan 
kezéből vehetett át köszönőlevelet. 
Beszélgetésünk a rangos elismerés ap-
ropóján készült.

 Tanárnő, hogyan emlékezik a kezde-
tekre?
  Közvetlenül tanulmányaim befe-

jezése után, 1976 szeptemberében 
kerültem matematika-fizika szakos 
pedagógusként a jelenlegi Szabó Gyu-
la Alapiskolába. Nagy kihívás volt ez 
számomra, hiszen a járás legnagyobb 
és legjobb alapiskolájába érkeztem. 
Izgultam is roppantul, vajon megfele-
lek-e majd az elvárásoknak. Ugyanak-
kor bizakodó is voltam, mert tudtam, 
éreztem, hogy tanítóim, tanáraim az 
alapiskolától a főiskoláig olyan tudással 
vérteztek fel, olyan értékrendet mutat-
tak meg nekem, ami segíteni fogja bol-
dogulásomat.
 Mit jelentett Önnek a tanári munka?
  Tanítani szerettem – és szeretek most 

is. A pedagóguspálya – minden nehéz-
sége és buktatója ellenére – csodálatos! 
Ugyanis a gyerekek kreativitása, lele-
ményessége végtelen. Kimondhatatlan 
öröm látni, ahogy nyiladozik az értel-
mük, ahogy napról napra gyarapodik 
tudásuk, ahogy a szemünk előtt serdül-
nek fel félénk kis nebulókból öntudatos 
ifjakká.
 Utólag megítélve: jó szakpárosítást 

választott magának?

Szép éS ereDméNyeS pÁlyafuTÁS

VÁNDor mÁTyÁS

beSzélgeTéS CSölle Terézzel

  A matematika és a fizika nem tarto-
zik a diákok kedvencei közé. Az ügyes, 
tehetséges gyereket könnyű tanítani, és 
persze öröm is. De talán még nagyobb 
boldogság az, amikor egy gyengébb ké-
pességű gyerek felkiált: „Jé, én ezt most 
értem!” Számomra mindig az volt a 
fontos, hogy az órán az a diák se érez-
ze magát kényelmetlenül, akinek nem 
éppen az én tantárgyaim a kedvencei.
 A legügyesebb tanulókat pedig ver-

senyeztetni lehet…
  A tehetséggondozáshoz én igazából 

már a főiskolán közel kerültem, ugyan-
is másodikos hallgatóként tanáraim 
felkérésére elkezdtem dolgozni a fizika 
tanszéken. Először mint demonstrá-
tor, később pedig mint tudományos 
segéderő. A fizika tanszék akkori ve-
zetője, Daniel Kluvanec docens volt 
az elnöke a fizikai olimpia országos, 
illetve kerületi bizottságának, és Nyitra 
évente helyszínt adott többek közt az 
alapiskolások fizikai olimpiája kerületi 
fordulójának is. Az én tanszéki mun-
kakörömhöz hozzátartozott az olimpia 
gondozása, így olyan hasznos tapasz-
talatokat szereztem, hogy már kezdő 
pedagógusként bele mertem vágni a 
tehetséges tanulókkal való foglalkozás-
ba. Ezt a tevékenységet azóta is folyta-
tom. Még a 23 évi igazgatói tevékeny-
ségem alatt is találtam időt arra, hogy 
a kiváló képességű diákokat tantárgyi 
versenyekre készítsem fel. Büszkeség-
gel tölt el, hogy ezek a „gyerekeim” 
mind fizikából, mind pedig matema-
tikából a járási, kerületi, országos, sőt 
nemzetközi olimpiákon is dobogós he-
lyezéseket értek el.
 Egész pályafutása alatt a katedra mö-

gött állt?
  Volt egy rövidke időszak, amikor 

nem tanítottam. A nyolcvanas évek 

közepén csaknem három évig a Járási 
Pedagógiai Központ természettudo-
mányokért felelős módszertani veze-
tőjeként dolgoztam. Szerveztem a pe-
dagógusok továbbképzését, a tantárgyi 
versenyeket, és besegítettem a járási 
tanfelügyelőség munkájába is. A járás 
összes teljesen szervezett alapiskolájá-
ban jártam, szinte minden pedagógust 
ismertem. Így kerültem kapcsolatba 
azokkal az irányelvekkel, törvényekkel, 
szabályokkal, de gondokkal is, amelyek 
egy iskola vezetését érintették. Közben 
elindultak a társadalmi változások, és 
elérték az iskolarendszert, benne az 
iskolámat is. Engem visszahívtak igaz-
gatóhelyettesnek, két év múlva pedig – 
egy újabb kényszerű változás következ-
tében – igazgatóvá választottak.
 Az ország egyik legnagyobb magyar 

iskolájának élére állt…
  Ez egy újabb kihívás volt számomra, 

és ha nincsenek a Pedagógiai Központ-
ban szerzett tapasztalatok, talán nem 
vállaltam volna. Hát még, ha tudtam 
volna, mennyi megpróbáltatás vár egy 
magyar iskola igazgatójára! Elsőnek 
említeném az állandó tankönyvhiányt: 
egész évfolyamok hagyták el úgy az 
iskolát, hogy végig nem volt aktuális 
tankönyvük. Aztán jött a nyelvtör-
vény, amely többek között betiltotta 
a kétnyelvű bizonyítványok kiadását. 
Persze, ezt nem hagyhattuk, országos 
méretű megmozdulás indult, és szinte 
minden iskola kiadta a kétnyelvű do-
kumentumot. Az érintett igazgatók jó 
ideig büntetésben voltak, aminek bi-
zony anyagi vonzata is volt. A Szlovák 
Nemzeti Párt kormányra kerülése után 
ők adták az oktatási minisztert. Elin-
dult a hisztériakeltés a magyar iskolák 
ellen, hogy nem tanítják meg a gye-
rekeket szlovákul. Szorultságunkban 
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megoldást kerestünk, és úgy tűnt, hogy a jogalanyi-
ság némi függetlenséget biztosítana az iskolának. A 
kilencvenes években egész Szlovákiában csak négy 
jogalanyi iskola volt, de köztük egy magyar is. Sze-
rencsére a társadalmi változások kicsit felrázták az 
intézményeket, és tömegesen kérték jogalanyisá-
gukat, köztük az elsők között mi is. Az igazgatói 
gondokról, feladatokról akár egy könyvre való fel-
sorolás is következhetne, de ennek a beszélgetésnek 
nem ez a célja. Inkább azt mondanám el helyette, 
hogy a mondás, miszerint egy fecske nem csinál 
nyarat, igaz az igazgatóra is. Én szerencsésnek ér-
zem magamat, mert a 23 év alatt végig mellettem 
állt egy magasan képzett, munkáját odaadással vég-
ző, jóban-rosszban összetartó tantestület és mun-
kaközösség, így az én munkám is sikeres lehetett. 
Köszönet érte mindannyiuknak!
 Hogyan látja a magyar iskolák mai helyzetét?
  Az utóbbi években szinte semmilyen olyan válto-

zás nem történt az oktatásügy területén, ami jónak 
mondható. Ami igencsak aggasztó, az a tanulók 
számának állandó csökkenése, és a jelenleg érvé-
nyes előírások, amelyek meghatározzák az osztá-
lyok minimális létszámát. Fájó pont a magyar nyelv 
heti óraszámának csökkentése is az alsó tagozaton. 
Sajnos, az utóbbi két gondot csak törvényi úton le-
het megoldani. Nem könnyű a pedagógusnak sem, 
mert a társadalmi változások negatív hatásai érez-
hetően befolyásolják a szülők és a gyerekek érték-
rendjét, amit rendkívül nehéz jó mederben tartani.
 A szép és eredményes pályafutásért miniszteri 

köszönőlevél járt…
  Természetesen örül az ember, ha munkáját elisme-

rik és értékelik. Egyébként teljesen váratlanul ért a 
megtiszteltetés, ugyanis nem volt tudomásom róla, 
hogy utódom, Nagy Árpád felterjesztette javaslatát 
a minisztériumba. Viszont szomorúan nyugtáztam, 
hogy a közel száz kitüntetett között csak két magyar 
iskola pedagógusa volt. Ezért azt szeretném üzen-
ni minden magyar tanítási nyelvű óvoda és iskola 
igazgatójának, hogy bátran merjenek javaslatot 
tenni az oktatásügyi minisztériumba, hiszen nem 
kétséges, hogy intézményükben van olyan pedagó-
gus, akit a legnagyobb kitüntetés is megilletne.

az osztályfőnöK szerepe a diáKoK érzelmi 
INTellIgeNCIÁjÁNak fejleSzTéSébeN

borVÁk mÁrIa

a 21. SzÁzaD egyIk 
legfoNToSabb kéSzSége

Végérvényesen megdőlni látszik az utóbbi éveknek az a né-
zet, amely szerint a siker biztos kulcsa csakis a magas IQ. A 
különböző kutatások és felmérések ugyanis sorra igazolják, 
hogy a sikeres életvitelt sokkal jobban befolyásolja az EQ, 
vagyis az érzelmi intelligencia fejlettségi szintje. Hatással van 
az emberi kapcsolataink minőségére, a stresszel szembeni ma-
gatartásunkra, és nem utolsó sorban a munkahelyi eredmé-
nyességünkre. Vajon tényleg elég, ha az érzelmi intelligencia 
fejlesztése az oktatásban inkább csak a jó érzékű pedagógusok 
szabadidős foglalkozása?

Értelem És Érzelem
De mi is az az EQ? Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való 
bánás képessége. Az a képesség, amivel saját és embertársa-
ink érzelmeit felismerjük, megértjük, kezeljük. Olyasmi, ami 
az agyunk racionális és érzelmekért felelős központjai közötti 
kommunikáció milyenségét határozza meg.

Alapvető fontosságú tény, hogy az érzelmi intelligenciánk 
fejlettsége gyermekkorunk és neveltetésünk hozadéka, amit 
nagyban befolyásol az, hogy milyen példákat láttunk és ta-
pasztaltunk szüleinknél, pedagógusainknál, és azoknál az em-
bereknél, akik befolyással bírtak az életünkben és a világról 
alkotott képünk formálódásában. Érthető tehát, miért olyan 
fontos, hogy az óvodás, alapiskolás, középiskolás vagy éppen-
séggel egyetemista diákjaink milyen mintákkal gazdagodnak 
az iskolában, ahol idejük nagy részét töltik. (Feloldozás lehet 
az a tudat, hogy az ember 20. és 50. életéve között mintegy 
25 százalékkal tud növekedni az EQ, mindezt csupán a megélt 
dolgoknak, eseményeknek köszönhetően is akár.)

A diákjaink jövője szempontjából meghatározó, hogy a mun-
kaerőpiacra milyen érzelmi érettséggel lépnek ki, hogy meny-
nyire lesznek képesek az alkalmazkodásra, a csapatmunkára, 
vagy éppen egy csapat vagy cég vezetésére. A munkáltatók 
egyre gyakrabban panaszkodnak arra, hogy a fiatal kollégák 
nehezen tudnak alkalmazkodni az új munkahelyen. Mind-
erre ráerősít az egyes generációk (X, Y, és Z) közötti jelentős 
fejlődés- és szocializációbeli eltérések, amelyekről már előző 
számunkban, az internetbiztonság kapcsán beszámoltunk. A 
rengeteg inger, ami a diákokat éri, képtelenné teszi őket arra, 
hogy egy adott érzés teljes mértékben kifejlődhessen bennük, 
megélhessék, elfogadhassák, majd elengedhessék. Az egyik ér-
zésből rohannak a másikba, és szinte alig élik meg, hogy az 
érzéseikkel tudtak valamit kezdeni, hiszen a világ egyszeriben 
csak rohan tovább, ők pedig utána.

Mivel mind a magánéletben, mind a karrierünk során kap-
csolatokban működünk, a boldogulásunk kulcsa nem véletle-
nül az érzelmi intelligencia, amelynek fejlesztése ugyanolyan 
fontosságú, mint a szaktantárgyak oktatása. Erre a világban 
szerencsére már vannak jó példák, ahol a készségfejlesztő tan-
tárgyak közé bekerült az érzelmi intelligencia fejlesztése is, 
rendszeres tanórai keret formájában.
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Az Érzelmi intelligenciA És 
A siker kApcsolAtA
Az érzelmi intelligencia szülőatyja, 
Daniel Goleman szerint a kiemelkedő 
munkahelyi teljesítmény szempontjá-
ból a konvencionális intelligencia má-
sodlagos az érzelmi intelligenciához 
képest. Az általa vizsgált 59 vállalkozó 
közül azok foglalkoztatták a legtöbb 
dolgozót, s azoknak volt a legmagasabb 
a forgalmuk, akik fontosnak tartották, 
hogy visszajelzést kapjanak munká-
jukról, s céljaikat mindig előzetesen 
átgondolták, vagyis akik magas érzel-
mi intelligenciaszinttel rendelkeztek. 
A kutató még egy érdekes összefüggés-
re világított rá: az EQ szerepe arányo-
san nő a munka nehézségének növeke-
désével, valamint azzal, hogy a státusz 
milyen magasan áll egy szervezet 
hierarchiájában. Vagyis megfelelő IQ- 
val és szakmai hozzáértéssel lehet 
valaki jó mérnök vagy igazgató, de 
az, hogy ennél feljebb jut-e, már az 
önbizalomtól, a mások felé tanúsított 
empátiától, kapcsolattartási képesség-
től függ.

„Az alacsony EQ-jú ember nehezen 
ismeri fel érzelmeit. Általában félénk, 
makacs, féltékeny, beteges és köny-
nyen összeomlik stresszhelyzetben. Ez 
könnyen agresszivitással és az önkont-
roll hiányával társul. Talán meglepő, 
de egy kisebb EQ-jú embernek még 
az olyan kisebb stresszhelyzetek, mint 
a sorban állás vagy a bevásárlás is ko-
moly stresszt okozhat. A magas EQ-jú 

ember ezzel szemben pozitívan bánik 
a stresszhelyzetekkel. Ahelyett, hogy 
feladná, szembeszegül a kihívásokkal, 
és automatikusan rendszerbe szedi 
gondolatait akkor is, ha nyomás alatt 
van. Minél magasabb szintre fejleszti 
valaki érzelmi intelligenciáját, annál 
„szélesebb repertoárból” és sikereseb-
ben választhat viselkedésmintát nyo-
más alatt, illetve stresszhelyzetekben. 

Azon a munkahelyen, ahol magas 
érzelmi intelligenciával rendelke-
ző munkatársak és vezető dolgozik 
együtt, az alapvető tudáson és szak-
értelmen túl olyan érzések is meg-
nyilvánulnak, mint a tisztelet, egymás 
megértése, elismerése, a bizalom, a 
méltányolás, az érdeklődés egymás 
iránt. Az ilyen és hasonló érzések által 
válik egy szervezet gépezetből munka-
közösséggé, önnön érdekeket hajszoló 
egyénekből álló csoportból energikus, 
dinamikus szervezetté. A munkatársak 
motiváltabbak lesznek, jobban azono-
sulnak a célokkal, emelkedik a tanulá-
si képességük, növekszik elégedettségi 
szintjük, csökkennek a munkahelyi 
stresszfaktorok, ami egyértelmű telje-
sítménynövekedést fog eredményez-
ni” – mondja Nagy Erzsébet, coach, 
az érzelmi intelligencia fejlesztésére 
kialakított módszerének hatásairól.

Mindez tehát két dolgot is jelent: 
nemcsak diákjaink, hanem elsősorban 
saját magunk életében is érdemes az 
érzelmi intelligenciánk fejlesztésére 
időt fordítanunk, hiszen ez nagyban 

meghatározza, hogy milyennek éljük 
meg a hétköznapjainkat.

Erre akár most, ezeket a sorokat ol-
vasva is nyílik lehetőségünk. 

Nem kell mást tennünk, mint befelé 
figyelnünk, és keresnünk, hogy ezeket 
a sorokat olvasva milyen érzések jelen-
tek meg bennünk vagy lettek rajtunk 
úrrá. Frusztráció, mert bár arra buzdí-
tunk, hogy fejlődjünk és fejlesszünk, 
de nem adunk konkrét módszereket? 
Nyugalom, ami abból a biztonság-
érzetből fakad, hogy nincs minden 
veszve, hiszen ha a szüleinktől nem is 
tanultuk meg kezelni az érzéseinket, 
látunk reményt arra, hogy még kezd-
hetünk ezzel valamit? Düh, hogy egy 
újabb fejleszteni való dolog vár ránk, 
és nem látjuk a kiutat, hogy mikor pi-
henhetünk meg végre? Öröm, hogy 
az én diákjaimnak még attól is jobb 
sorsot segíthetek teremteni, mint ami-
lyenben nekem volt részem? Bármi is 
legyen az, mindegyik jogos. 

Engedjük meg magunknak, hogy 
megérezzük ezeket az érzéseket, 
és hagyjuk, hogy hassanak ránk. 
Elgondolkodva akár azon is, hogy 
vajon mikor éreztünk hasonlót, és hogy 
vajon tényleg ez-e az elsődleges ok, ami 
kiváltotta ezt belőlünk, vagy valami 
más, mélyebben megbúvó ok húzódik 
a háttérben. Érezzünk egy pillanatra 
együtt magunkkal, vegyünk egy mély 
levegőt. Ezzel már ma is tettünk egy lé-
pést afelé, hogy elinduljunk az érzelmi 
intelligenciánk növelésének útján.
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„Meg kell tanítani gyermekeinknek azt, 
hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne 
csak azért, hogy jó jegyeket kapjanak. 
Azok a gyerekek, akik élvezik a kihívá-
sok legyőzését, felnőtt életükben is ke-
resni fogják a kihívást jelentő helyzete-
ket. Nagyobb valószínűséggel ragadnak 
meg új lehetőségeket, keresnek új mód-
szereket, dolgoznak olyan feladatokon, 
amelyeknek nincs egyértelmű megoldá-
sa, és ösztönöznek másokat arra, hogy 
nehéz problémákon dolgozzanak.” 

(Csíkszentmihályi Mihály)

Ma a sikeres iskolai beválás egyik 
kulcskérdése véleményem szerint 
a tanulás megtanítása, az alapvető 
tanulásmódszertani ismeretek, gya-
korlatok átadása, a tanulással kap-
csolatos „önismereti felfedezések”, az 
önszabályozó tanulás kialakítása. „Ön-
szabályozó tanulásról akkor beszélhe-
tünk, ha egy személy önmagát motivál-
ja, és a tanulási tevékenységét önállóan, 
önmagáért felelősen tervezi, strukturál-
ja, vezérli és kontrollálja.” (Réthy End-
réné, 2008, 63)

Mindezek egyre szükségszerűb-
bek lennének, sajnos azonban nem 
kapnak kellő hangsúlyt a mai oktatás 
gyakorlatában. Egy olyan időszakban, 
amikor a tudás mint érték folyamato-
san devalválódik, az anyagi és szelle-

a TaNulÁS TaNíTÁSÁNak Szerepe, 
jelentősége a XXi. században

Kövecsesné dr. gősi viKtória

mi értékek között hangsúlyeltolódást 
érzékelhetünk. Egy olyan korban, 
amikor az írásbeliség kultúrájából 
fokozatosan haladunk a digitális kul-
túra felé, ami számos feszültség for-
rása. (Gyarmathy, 2012) A digitális 
bennszülöttek esetében a mozgásos–
észleléses tapasztalás helyett főképp 
vizuális élmények dominálnak. Aktív 
tevékenység helyett gépek működte-
tése áll a középpontban. A képzelet-
alkotás helyett kész képeket kapnak a 
gyerekek. A nyelvi kifejezés helyett a 
képi kifejezés kerül előtérbe. A figye-
lem terjedelme nem úgy funkcionál, 
mint korábban. Nem tanulja meg az 
idegrendszer a finom viszonyításokat, 
a két agyfélteke közötti harmonikus 
együttműködés is veszélyeztetett hely-
zetbe kerül. (Gyarmathy, 2012) Mind-
ezek mellett elmondhatjuk, hogy a ta-
nulók jelentős része sajnos nem szeret 
és nem is tud tanulni. Jellemző sajátos-
ságuk, hogy mind a tanulásban, mind 
a felidézésben a mechanikusság érvé-
nyesül akkor is, amikor nem indokolt. 
Sok esetben nem ismerik a tanulási 
technikák, tanulási módszerek, straté-
giák jelentőségét, és nem is törekednek 
azok megismerésére és alkalmazására. 
További jellemző sajátosságuk, hogy 
nem tesznek különbséget a különböző 
tartalmak között, és túlzott mértékű az 

alkalmazkodás az értékelés módjához. 
További rossz beidegződésük, hogy 
a tanulási szokások, módszerek nem 
változnak az életkor előre haladtával, 
a tanulási kudarcok pedig szép foko-
zatosan kiváltják a tanulási aktivitás 
hiányát. (Lappint, 2002) 

Mindezen tényezők szükségszerűvé 
teszik az oktatás szemléletében meg-
valósuló változásokat. Gyarmathy Éva 
a digitális korban az oktatás alappillé-
rének tekinti az egyensúlygyakorlato-
kat, a stratégiai játékokat, a mozgás, 
ritmus, ütem még erőteljesebb be-
építését a tanítási–tanulási folyamat-
ba, a többszörösintelligencia-elmélet 
gyakorlatban történő alkalmazását, a 
projekttervezést, a kooperatív tanu-
lást, valamint a képzőművészet, a drá-
mapedagógia elemeinek alkalmazását. 
(Gyarmathy, 2012) Mindezeket ki kell, 
hogy egészítsük a tanulásmódszertan-
nal, a fejlesztő értékeléssel és a szük-
ségletekre épülő adaptív oktatással. 

A tanulási tevékenységet támogató, 
segítő, fejlesztő tevékenység alapve-
tő feladatai közé tartozik a gyermek 
fejlettségének és szociokulturális hát-
terének alapos és részletes ismerete. 
Nagyon lényeges a gyermek fejlett-
ségének és fejlődési szükségleteinek 
megfelelő tanulási stratégiai elemek 
körülhatárolása, megismerése. To-
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vábbi feladat a technikák, módszerek, 
stratégiák elsajátítását segítő tevékeny-
ségrendszer kidolgozása, valamint a 
tanulási képességek fejlesztésére irá-
nyuló tevékenységek affektív feltétele-
inek javítása, motivációs bázis kiala-
kításával. Lényeges a fejlődést segítő 
értékelési folyamatok kidolgozása is. 
(Lappints, 2002) 

„Ha a tanulásból hiányoznak az ér-
deklődés,  a kíváncsiság, a tevékenységi 
öröm elemei, ha a célirányos erőfeszíté-
sek nem növelik napról napra a teljesítő-
képességet, ha a diák nem érzi, hogy egy-
re inkább birtokba veszi ezzel a világot, 
az iskola kényszerintézménnyé válik, 
amelyben sem tanuló, sem tanár nem 
érezheti jól magát.” (Oroszlány Péter)

A rövid elméleti bevezetést követő-
en tanulmányomban két óravázlatot 
mutatok be. Az alábbi 2×2 órás fog-
lalkozásra 2016 őszén került sor egy 
győri iskolában, az osztályfőnöki órák 
keretein belül. 

ÓrAvázlAtok
Tantárgy: Tanulásmódszertan 
Tanár: Kövecsesné dr. Gősi Viktória
Osztály: 6. osztály (2 óra)
Témakör: A tanulás külső és belső fel-
tételei
Tananyag: Helyes és helytelen tanulási 
szokásaink, időrabló tényezők 

Az óra feladatai: 
 A tanulás szerepének, jelentőségé-

nek felismertetése
 A helyes és helytelen tanulási szoká-

sok feltérképezése
 A saját tanulási szokásrendszer kriti-

kai elemzése
 Időrabló tényezők azonosítása a 

tanulás során

Fejlesztendő kompetenciák: 
 Kommunikációs kompetencia: 

Kommunikációs képesség fejlesztése  
viták, beszélgetések segítségével

 Kognitív kompetencia: Gondolko-
dási képességek fejlesztése, a rendsze-
rező képesség fejlesztése

 Szociális kompetencia: Kooperatív 
együttműködés, közös problémameg-
oldás, tolerancia, alkalmazkodás ké-
pességének fejlesztése

 Személyes kompetencia: Önismeret, 
önértékelés fejlesztése, önszabályozó 
tanulás kialakítása, metakogníció fej-
lesztése

Nevelési feladatok: 
 Erkölcsi nevelés: Személyes felelős-

ség megéreztetése, szorgalomra, kitar-
tásra nevelés

 Esztétikai nevelés: Igényesség foko-
zása a feladatok esztétikus kidolgozá-
sára

 Értelmi nevelés: Kognitív képességek 
fejlesztése, kreatív, kritikai gondolko-
dás formálása

 Érzelmi nevelés: Érzelmi intelligen-
cia fejlesztése

Alkalmazott módszerek: beszélgetés, 
vita, szemléltetés, magyarázat, szerep-
játék, kooperatív technikák (ötujjas 
technika, szakértői mozaik)

Tanulásszervezés: 
frontális munka, kooperatív csoport 
munka, önálló munka, páros munka

Eszközök: 
szövegrészletek, csoportalakításhoz 
szükséges eszközök, csomagolópapír, 
szövegfelhők, fénymásolt anyagok

A tAnítási ÓrA menete
I. Csoportalakítás véletlenszerűen, 
madzagos technikával, elhelyezke-
dés az asztaloknál a teremben

Az óra előtt 4-5 fős asztalok kerül-
tek kialakításra, az asztal közepén el-
helyezve a feladatokkal. A gyerekek a 
tanítási órán véletlenszerűen alkottak 
csoportokat. 5 csoportban dolgoztak, 
melyek kialakítása „madzagos játék-
kal” valósult meg. A csoportalakítás 
során 4-5 hosszabb madzagot kötöt-
tem csomóba. A terem közepén egy-
befogtam a madzagkötegeket, majd a 
gyerekeknek – minden tanulónak egy 
– madzagot kellett megfogni. Amikor 
megtalálta mindenki a saját madzag-
ját, elengedtem a csomókat, és így az 
egy „csomóba tartozó” tanulók alkot-
tak egy csoportot. A résztvevőknek a 
madzagok elengedése nélkül kellett 
kibogozniuk az összetartozókat. 

II. Az előzetes ismeretek felidézése, 
motiváció, ráhangolás az új témára
Az óra mottója: 
„Az elégedett és boldog élet kulcsa a ta-
nulás és az öröm összekapcsolása. Az 
öröm nélküli tanulás kimerít, a tanulás 
nélküli öröm pedig rendkívül unalmas.” 
(Richard David Precht)

Az idézet felolvasását követően a ta-
nulás életünkben betöltött szerepéről, 
a tanulás milyenségéről, a tanulással 

kapcsolatos érzéseinkről, gondolata-
inkról beszélgettünk. 

III.  A tananyag feldolgozása 
A tanulói csoportok az asztalon elhe-
lyezett feladatok közül a közmondá-
sokat, szólásokat tartalmazó borítékot 
vették elő. Asztalonként 1 közmon-
dást, szólást találtak a tanulással, ta-
pasztalatszerzéssel kapcsolatosan. 
Megbeszélték ezek jelentését a cso-
portban, majd mindenki beszámolt a 
saját feladatáról. 

Az asztalokon elhelyezett közmon-
dások, szólások, amelyeket értelmezni 
kellett: 
1. Az elrejtett tudománynak semmi 
haszna.
2. Egy sem jó közlegény, ki ezredesség-
re nem törekszik.
3. Amit meg nem tanult Jancsi, nem 
fogja azt tudni János.
4. A tűz és a tudomány eledelt kíván.
5. Fáradsággal adják a tudományt.
Forrás: Erdő nincsen zöld ág nélkül, 
Társ Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2010.

A feladat értelmezése közben a ta-
nulók beszéltek a gondolatok jelen-
téséről, reflektálhattak saját vélemé-
nyükre.

Egy plakát segítségével, tanári ma-
gyarázattal összegeztük, értelmeztük 
a korábban elhangzott információkat. 

Ezt követően a gyerekek egy kis pa-
pírra rövid gondolkodás után írták fel 
a következőt: 

Mi a legnagyobb nehézség számom-
ra a tanulásban? 

A feladat fontos célkitűzése az 
önreflektív gondolkodás fejlesztése, a 
metakogníció kialakítása, fejlesztése. 

Az önálló feladatmegoldást követő-
en a csoporttagok közösen beszélték 
meg a leírtakat, majd összegeztük a 
gyerekek válaszait. Nagyon sok eset-
ben a koncentrált figyelem hiánya, az 
időrabló tényezők jelentek meg leg-
nagyobb nehézségként. A gyerekek 
tantárgyanként is emeltek ki nehézsé-
geket (pl. memoriterek tanulása, tétel-
szerű tanulás…).

A következő feladatban az ötujjas 
technika segítségével megpróbáltuk 
összegyűjteni a hatékony tanulás fel-
tételeit. Minden gyermek kapott szí-
nes papírból egy kezet. Az 5 ujjra kel-
lett önálló munkával felírniuk, hogy 
szerintük mik lehetnek a hatékony 
tanulás feltételei. A feladat megbeszé-
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lését követően egy csomagolópapírra 
ragasztottuk a gyerekek által össze-
gyűjtött ötleteket. 

A következő feladat során szerepjá-
tékkal mutattuk be két gyermek eltérő 
tanulási szokásait. A szerep leírását 
előre kiosztottam két tanulónak, és a 
szünetben megbeszéltük, hogy mi lesz 
a feladatuk. 

1. szerep: Hazaérsz az iskolából. Ki-
csit levegőzöl még az udvaron, mielőtt 
bemész a lakásba. Rendet raksz a szo-
bádban, majd leülsz az íróasztalhoz, 
és átgondolod, hogy mi történt ma az 
iskolában. Tervet készítesz a tanulás 
sorrendjéről. Közben a telefont ki-
kapcsolva kiteszed a szobádból, hogy 
ne zavarjon. Amikor elfáradsz, kicsit 
felállsz, nyújtózkodsz tanulás közben. 
Először az elméletet tanulod meg, utá-
na az írásbeli leckét írod meg. 
2. szerep: Hazaérsz az iskolából. Be-
kapcsolod a tv-t, a tabletet magad elé 
veszed, közben készítesz egy jó nagy 
adag ételt. Bemész a rendetlen szobád-
ba, ledobod a táskát és a bekapcsolt 
telefon, tablet mellett étkezés közben 
kezdesz el tanulni. Először az írásbeli 
feladatot „dobod” össze, utána a szó-
belit nézegeted. Közben néha chatelsz 
is. 

Az osztály előtt a két tanuló elját-
szotta a két eltérő szituációt, majd 
elemeztük, hogy mi volt a kettő jele-
net között a különbség, milyen hibás 
megoldási módokat láttunk. Milyen 
tényezők támogathatják a tanulási 
tevékenységet, mi az, ami kizökkent 
minket és miért. 

Az óra utolsó részében a csoportok 
számára elkészített szövegrészletekből 
gyűjtöttek ki információkat a tanulók 
a tanulási szokások különböző ténye-
zőire vonatkozóan. Minden csoport 
más–más szöveget kapott a témájá-
nak megfelelően. Az eligazodást a 
szövegben jelzett számok segítették a 
gyerekek számára. A szövegrészletek 
forrása: Oroszlány Péter: Tanulásmód-
szertan, Metódus – Tan, Bp., 2010, 30-
38. (Kiegészítő feladatok a gyorsabban 
dolgozó csoportoknak: 27-29.)
1. csoport: 
 A tanulás külső feltételeinek megléte
 A tanulás helyszíne
2. csoport: 
 A tanulás rendszeressége
 Tanulási idő
3. csoport: Ráhangolódás a tanulásra

4. csoport: 
 A megtanulandó tárgyak sorrendje
 Tanulás közbeni segítség igénybe vétele
5. csoport: 
 Tanulás közben szünetek beiktatása
 Tanulás közben egyéb cselekvések 
végzése

Azokban a csoportokban, melyek-
ben több szempont is szerepelt, pá-
rokban tevékenykedtek a tanulók. A 
legfontosabb kigyűjtött információkat, 
tanácsokat egy szófelhőbe írták, majd 
az óra végén bemutatták ezeket, és egy 
plakátra felragasztottuk az eredmé-
nyeket a táblára. 

IV. Összefoglalás, otthoni feladat ki-
adása
A tapasztalatok összegzése után meg-
beszéltük a gyerekekkel, ki mire fog 
jobban figyelni a következő találkozá-
sig, min próbálnak változtatni a tanu-
lási szokásaikkal kapcsolatban. 

Két kérdőív is kiosztásra került, 
aminek kitöltését a következő órá-
ra készítették el a tanulók. A témák: 
1. Időrablóink azonosítása (Forrás: 
T-Kit, Európai Ifjúsági Központ Bp., 
Módszer időrablóink azonosítására c. 
ábra alapján) 
2. Tanulási szokások vizsgálata (Orosz-
lány Péter: Tanulásmódszertan, Metó-
dus – Tan, Bp., 2010, 187.)

V. Óra végi értékelés
Az óra végén egyéni, csoportos, az 
egész osztályra irányuló szóbeli érté-
kelés valósult meg. 

Tantárgy: Tanulásmódszertan 
Tanár: Kövecsesné dr. Gősi Viktória
Osztály: 6. osztály (2 óra)
Témakör: Tanulási sajátosságok
Tananyag: Tanulási stílusok és az 
azokhoz kapcsolható tanulási techni-
kák, módszerek 
Az óra feladatai: 

 A tanulás hatékonyságának elősegí-
tése: Agykapcsoló torna megismerése

 A tanulási sajátosságok megismerése
 Tanulási stílusok jellemzőinek össze-

gyűjtése 
 Saját tanulási stílus vizsgálata, java-

solt tanulási módszerek, technikák

Fejlesztendő kompetenciák: 
 Kommunikációs kompetencia: 

Kommunikációs képesség fejlesztése a 
viták, beszélgetések segítségével

 Kognitív kompetencia: Gondolko-
dási képességek fejlesztése, a rendsze-
rező képesség fejlesztése

 Szociális kompetencia: Kooperatív 
együttműködés, közös problémameg-
oldás, tolerancia, alkalmazkodás ké-
pességének fejlesztése

 Személyes kompetencia: Önismeret, 
önértékelés fejlesztése, önszabályozó 
tanulás kialakítása, metakogníció fej-
lesztése

Nevelési feladatok: 
 Erkölcsi nevelés: Személyes felelős-

ség megéreztetése, szorgalomra, kitar-
tásra nevelés

 Esztétikai nevelés: Igényesség foko-
zása a feladatok esztétikus kidolgozá-
sára

 Értelmi nevelés: Kognitív képességek 
fejlesztése, kreatív, kritikai gondolko-
dás formálása

 Érzelmi nevelés: Érzelmi intelligen-
cia fejlesztése

Alkalmazott módszerek: beszélgetés, 
vita, szemléltetés, magyarázat, koope-
ratív technikák

Tanulásszervezés: 
Frontális munka, kooperatív csoport-
munka, önálló munka, páros munka

Eszközök: 
csomagolópapír, szókártyák, tesztek, 
fénymásolt anyagok

A tAnítási ÓrA menete
I. Az előzetes ismeretek felidézése
A korábbi foglalkozáson kialakított 
csoportok szerint helyezkedtek el a 
gyerekek a teremben. Az előző órán 
kiadott feladatok megbeszélésével 
kezdtük az órát. Az időrabló tényező-
ket vettük számba, majd a tanulók ta-
nulási szokásaira reflektáltunk. Volt-e 
valaki, aki az előző órán megbeszéltek 
szerint változtatott valamilyen koráb-
bi szokásán, ha igen, min változtatott? 
(Több tanuló beszámolt arról, hogy 
bizonyos dolgokra jobban figyel és ha-
tékonyabban tanul.)

II. Motiváció, ráhangolás az új témá-
ra
Hogy állsz a tanulással? A gyerekek 
egy macis képet kaptak. Itt kellett vá-
lasztaniuk, hogy melyikkel tudnak 
azonosulni a tanulással kapcsolatos 
hozzáállásukat vizsgálva. 

III. A tananyag feldolgozása
Az óra célkitűzéseinek megfogalmazá-
sát követően a gyerekekkel egy agyser-
kentő (Brain Gym), energetizáló torna 
néhány elemét próbáltuk ki. 
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Az óra fő részében a tanulási stílusok-
hoz kapcsolódó feladatokat oldottunk 
meg. A gyerekek az előzetes tanári ma-
gyarázatot követően mondatkártyákat 
kaptak. A 12 kártyát véletlenszerűen el-
osztottam a csoportok között. A kártyák 
az auditív, motoros és vizuális tanulási 
stílusok (érzékleti modalitások alapján 
történő csoportosítás) egy-egy jellemző 
sajátosságát mutatták be. A mondatok 
elolvasása, megbeszélése után a tanulók 
sorban elhelyezték a csomagolópapíron 
a kártyákat a megfelelő helyre. 

A kártyákon szereplő állítások: 
1. Képzeletében maga előtt látja a 
könyv egyes részeit.
2. Az órai magyarázat hasznosabb szá-
mára, mint a tankönyv szövegének el-
olvasása.
3. Gyakran leírja a megtanulandó 
anyagot.
4. Könyvekben, előadásokban a vizuá-
lis tartalmat kedveli.
5. Szereti a zenét, emlékszik a dalszö-
vegekre.
6. Hangosan olvasva tanul.
7. Magyarázó ábrákat készít a megta-
nulandó anyaghoz.
8. Jól tájékozódik a könyvekben.
9. Tanulás közben szívesen hajt végre 
mozgásos tevékenységeket

10. A hallott információkat könnyen 
megjegyzi.
11. Tanuláskor segíti az ábra, grafikon, 
magyarázó rajz
12. Élvezi a kézműves tevékenysége-
ket.

A táblai ábra elkészítését követően a 
csoporttagok megbeszélték egymással, 
ki melyik csoportba tartozik meglátá-
sa szerint, majd ezt követően megfo-
galmaztak egymásnak tanulási taná-
csokat, olyan technikákat, amik eddig 
sikeresen beváltak a tanulás során. 

IV. Összefoglalás
A csoportok beszámolóját követően 
összegeztük a stílusokkal kapcsolatos 
tudnivalókat, majd néhány tanulási 
technikát, módszert kapcsoltunk a 
különböző stílusokhoz (villámkártya 
technika, útlevél módszer, vázlatírás, 
ábra, logikai térkép készítés, fogalmi 
térképek összeállítása, lényegkiemelés, 
jegyzetelés, kulcsszavazás, átírás, saját 
szavakkal történő elmondása a szö-
vegnek, hallás utáni tanulás…).

V. Óra végi értékelés
Az óra végén egyéni, csoportos, az 
egész osztályra irányuló szóbeli érté-
kelés valósult meg. 

FelhAsznált irodAlom: 
 A tanítás – tanulás hatékony szervezése 

(2008) Alkotószerkesztő: Réthy Endréné, 
Educatio, Budapest
 Dr. Balogh László (1995): Tanulási stratégi-

ák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alap-
jai. KLTE Egyetemi Kiadó, Debrecen
 Gordon Dryen és dr. Jeanette Vos (2005): 

A tanulás forradalma 1.,2. rész Bagolyvár 
Könyvkiadó, Bp.
 Gyarmathy Éva (2012): Diszlexia a digitális 

korszakban Műszaki Könyvkiadó, Bp. 
 Lappints Árpád (2002): Tanuláspedagógia. 

Comenius Bt. Pécs
 Módszertan Tanulásmódszertan c. tárgyból, 

Kooperatív technikák kompetencia alapú 
módszer felhasználásával, (2009), (összeál-
lította: Dr. Simon Katalin) A Győr-Moson - 
Sopron megyei Pedagógiai Intézettel együtt-
működve (TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0006 
pályázat)
 Oroszlány Péter (2005): Tanulásmódszer-

tan. Metódus-Tan Betéti Társaság, Bp.
 Robert Fisher (2002): Hogyan tanítsuk 

gyermekeinket tanulni? Műszaki Könyvki-
adó, Bp.
 Robert Fisher (2000): Tanítsuk gyermeke-

inket gondolkodni történetekkel. Műszaki 
Könyvkiadó, Bp.
 Robert Fisher (2002): Tanítsuk gyerme-

keinket gondolkodni játékokkal. Műszaki 
Könyvkiadó, Bp.
 Robert Fisher (2003): Tanítsuk gyermeke-

inket gondolkodni erkölcsről és erényekről. 
Műszaki Könyvkiadó, Bp.
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Az oktatásügyi minisztérium 2017. már-
cius 15-én bocsátotta nyilvános vitára a 
„Tanuló Szlovákia” névre keresztelt ne-
velési és oktatási reformprogram aktu-
ális változatát. Azért nevezem aktuális 
változatnak, mivel az előző év végén már 
hozzáférhető volt a tervezet tézissora. 
Ebből és a hozzá érkezett kommentárok 
alapján készült el a „Tanuló Szlovákia” 
program. Tanulmányomban megpró-
bálok kiemelni néhány kiemelkedően 
pozitív, illetve problémás és vitatható 
részt – esetleg még olyat is, ami szerin-
tem hiányzik az anyagból. Nem ígérem, 
hogy éppen ebben a sorrendben.

1. Többen kritizálják a programot azon 
oknál fogva, hogy inkább hasonlít tün-
dérmeséhez, semmint komoly megva-
lósítandó programhoz. Ennek legfőbb 
oka az, hogy az egyes fejezetek célmeg-
határozása olyan minőségbeli távlatok-
ban van a MA reális iskolájától, hogy az 
tényleg inkább tündérmese. Ez egyben 
negatívum, de tekinthetünk pozitívan is 
rá. Amennyiben sikerülne (valamikor) 
ilyen helyzetbe/minőségre hozni a ha-
zai iskolarendszert, edukációs elméletet 
és praxist, az nagyon szép, sőt gyönyörű 
lenne. Rögtön az első fejezet egy inklu-
zív – befogadó – iskolát fogalmaz meg. 
Ez egy gyönyörű eszménykép, de van 
benne némi szépséghiba. Nem egyér-
telmű, hogy őszinte, belülről fakadó 
szándékról van-e szó, vagy inkább egy 
felülről diktált politikai doktrína meg-
jelenéséről, mely az új évezred egyik 
„trendje” lett. Sokat kutatnak, publikál-
nak az inkluzív edukációról, de észre 
kell venni a kritikai véleményeket is. 
Nem olyan értelemben kritikaikat, hogy 

*    A tanulmány a VEGA 1/0098/17 kutatási projekt megoldásának szerves részét képezi.

a hazaI okTaTÁSI reform akTuÁlIS IrÁNya 

pINTeS gÁbor

ne lenne jó az inkluzív edukáció, hanem, 
hogy mennyire reális a megvalósítása 
és ki akarja azt igazából. A program-
mal kapcsolatban számomra a legna-
gyobb problémát az jelenti (ami már a 
borítón megjelenik), hogy mindennek 
tíz év alatt kellene megvalósulnia. Ez 
nem csak az inkluzív edukációt érinti, 
hanem minden megfogalmazott célki-
tűzést. A program szerzőinek egy fóru-
mon már kifejtettem kételyeimet, mivel 
szerintem legalább egy pedagógusge-
nerációnak kell felnőnie ahhoz, hogy 
a „fejekben” végbe mehessenek mind-
azon változások, melyek szükségesek 
a „tündérmese” megvalósulásához. 
Jómagam 20 éve oktatok leendő peda-
gógusokat, és soha nem bátorítottam 
senkit arra, hogy tananyagot „adjon át”, 
magoltasson, gyereket félemlítsen meg. 
Sokkal inkább egy facilitáló, kreatívan 
és kritikai módon gondolkodó tanítási 
és tanulási módra, s legfőképp nem csak 
a tananyagra – inkább az emberre kon-
centráló edukációra igyekszem vezetni 
a hallgatókat. Ugyanígy legtöbb kollé-
gám is a legújabb elméleti és gyakorlati 
ismeretek alapján oktatja a hallgatókat. 
Ezzel szemben iskoláink nem sokban 
különböznek azoktól, melyekbe még a 
múlt évszázad nyolcvanas-kilencvenes 
éveiben jártam. Hogy miért (hiszen a 
ma tanárai már az újat tanulták)? Azért, 
mert a környezet és az egész rendszer 
szó szerint „bedarálja” őket. Vannak 
néhányan, akik ideig/óráig próbálkoz-
nak innovatívnak lenni, de az összkép 
változásához ez nem elég. A gond nem 
csak a tanárok alulfizetettségében és 
alulértékeltségében keresendő. Ez sze-
rintem (nincs pontos statisztikai adat 

– csak az én szubjektív megítélésem) a 
tanárok kb. harmadára igaz. De azok-
ra nagyon! Ők nagyon alulfizetettek és 
alulértékeltek – ahhoz képest, amit és 
ahogy csinálnak. A fennmaradó két-
harmad... no comment. A cél az, hogy 
a pedagógustársadalom többségét olyan 
pedagógusok alkossák, mint az a bizo-
nyos egyharmad. A program célja, hogy 
ezt megvalósítsa. De ahogy már feljebb 
említettem, tíz év ehhez édeskevés.

2. A programban találhatóak nagyon 
pozitív gondolatok, célkitűzések is. Em-
lítek néhányat:

- tartalmi innováció: nagyobb hang-
súlyt kapjanak az olyan tartalmi egy-
ségek – készségek (a program „mäkké 
zručnosti”-nak nevezi őket), melyek a 
sikeres és boldog élethez szükségeseb-
bek, mint egy csomó bemagolt adat, 
definíció stb. Sajnos kimaradt a köz-
hasznú/önkéntes munkavégzés teljesí-
tése mint az érettségi megszerzésének 
elengedhetetlen feltétele. Ezt javasoltam 
kiegészítésként.

- a szervezési formák innovációja: ne 
a comeniusi tantárgy- és tanórarend-
szerhez ragaszkodjunk még mindig 
(ami a 17. században lett kidolgozva és 
bevezetve), ha a 21. század már mást 
kíván. Ha kell, legyen az „óra” hosz-
szabb/rövidebb, mint 45 perc, lehessen 
blokkban tanítani (90 perc, 1 nap, 1 hét) 
a tantárgyakat. Persze ezt nem egyszerű 
megszervezni, de nem lehetetlen. Meg 
kell oldani! Hogyan? A pedagógusok 
kontinuális képzésének leginkább arról 
kell szólnia, hogy a pályájuk során (ami 
szerencsés esetben 35-40 év is lehet) 
mindig képesek legyenek lépést tartani 

– avagy mi van, lehetne és nincs benne a „tanuló szlováKia” című 
NeVeléSI-okTaTÁSI reformprogram NyIlVÁNoS VITÁra boCSÁToTT aNyagÁbaN *
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a kor követelményeivel. A tartalom, a 
szervezési formák, az eszközök alkal-
mazása terén. Ez egy kicsit benne van a 
programban, de sokkal nagyobb hang-
súlyt kell, hogy kapjon!

- alkotói szabadság (több skandináv 
ország mintájára): a programban csak 
mint lehetőség jelenik meg. Vélemé-
nyem szerint minden pedagógusnak 
kell, hogy járjon bizonyos időközönként 
egy félévnyi/évnyi alkotói szabadság, 
mely alatt tapasztalatokat szerez, képzi 
magát, „atesztál”. Ez nem a semmitte-
vés (esetleg fusizás) időszakát, hanem 
a pedagógus mindennapi mókuskerék-
ből történő kiragadását, felszabadítását 
jelentené, ami megkímélné őt a korai 
kiégéstől.

- a leendő pedagógusok komolyabb ki-
választása, előzetes „szűrése”: ezzel csak 
az a baj, hogy az elmúlt két és fél évti-
zedben megvalósuló felsőfokú végzett-
ségben való felzárkózásunkat leginkább 
a „pedagógusképzés” felfújásával igye-
keztek megoldani. A programban le is 
van írva, hogy a tanári és tanítói szako-
kat végzők 90%-a soha nem lesz és nem 
is akar pedagógus lenni. Sajnos nagyon 
sok olyan hallgató tanul tanári és taní-
tói szakon, akiket zavarnak a gyerekek, 
a szülők és a velük történő munka. Akik 
nem akarnak és nem tudnak vitázni, 
kommunikálni, problémákat feltárni. 
Ez olyan, mintha az állattenyésztőt za-
varná az állatok jelenléte, a fogorvost a 
szájszag, a gépészt az olajfolt, a focistát 
a labda. Ezeket a változtatásokat igenis 
meg kell lépni (kérik is az iskolák, hogy 
az egyetemek ne vegyenek fel minden-
kit és ne engedjék diplomához jutni a 
fent említetteket), de ehhez komplex 
és hosszútávú stratégia megvalósításá-
ra lesz szükség. Kezdve a középiskolák 
minőségének javulásától, egészen a ta-
nárképzés megújításáig. Ha a jövő évtől 
csak a hallgatók harmadát vennék fel 
az egyetemek (mert csak annyian valók 
ténylegesen a pályára), akkor mi legyen 
a tanárképzésben résztvevő megannyi 
oktatóval, akiket azért neveltek ki, hogy 
megvalósítsák a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők számának sokszoros eme-
lését?

- szabad tanulmányok (szabad böl-
csészet – liberálne štúdium): nagyszerű 
alternatíva éppen azoknak, akik egyete-
men akarnak tanulni, de tanárok soha 
nem akarnak lenni (az a kb. 90%).

- az osztott tanárképzés (BA és MA 
– ami a bolognai folyamat eredménye) 
eltörlése és az egységes és integrált ta-
nárképzés visszaállítása: a programban 
ez a javaslat benne van, és ehhez min-

denképpen ragaszkodni kellene. A BA-s 
pedagógusnak (aki ténylegesen nem is 
pedagógus) nincs semmilyen esélye a 
gyakorlati érvényesüléshez.

A jó ötletek sorát még folytathatnám, 
van belőle elég sok (a tankönyvek kér-
désének liberalizációja, az iskola önér-
tékelése, a gyakorló iskolák hálózatának 
kialakítása, stb).

3. Ami a programból kimaradt:
- A tanárképzést megvalósító egyete-
meken folyó kutatómunkát (edukációs 
kutatás) ismerjék el egyenrangúnak a 
más tudományterületeken folyó kuta-
tásokkal. Minden tudományterületnek 
megvan a maga sajátossága. A peda-
gógiai tudományoknak az, hogy azt a 
folyamatot vizsgálják, kutatják, mely a 
tárgyát képezi. A jelenben sajnos csak 
„sokadrangú” a pedagógiai kutatás, 
és ez leginkább annak finanszírozá-
sában jelenik meg. Hogy miért? Mert 
nincs olyan pragmatikus és gyakorlati 
haszna, pénzben kifejezhető hozadé-
ka, mint más tudománybeli kutatás-
nak. Ez egy rövidtávú és szűklátókörű 
szemlélet, mely később nagyon meg-
bosszulhatja magát. Jobban mondva, 
már teszi is, és ezért van szükség olyan 
gyökeres változtatásokra, melyek eb-
ben a programban szerepelnek.

- A tanárképző egyetemek finanszíro-
zását ki kell emelni az egységes költségve-
tési metodika rendszeréből: nem finan-
szírozható ugyanis a tanárképzés olyan 
szempontok, kritériumok alapján, mint 
pl.: a gépészet, informatika stb. Amíg ez 
nem történik meg, a tanárképző egyete-
meken oktatók olyan felesleges és értel-
metlen tevékenységek egész sorát fogják 
végezni, aminek semmi más értelme és 
hozadéka nincs, mint hogy költségve-
tési „plusz pontokat” gyűjtsenek intéz-
ményüknek. Mindezen elvesztegetett 
idő, energia és nem kevés pénz helyett 
sokkal értelmesebb tevékenységet is 
folytathatnának.

Végezetül még annyit fűznék hoz-
zá (s ez talán kicsit illeszkedik az első 
pontomhoz), hogy a publikált program 
tulajdonképpen egy vitaanyag, mely 
nyilvános vitára lett bocsájtva. Vélemé-
nyezheti azt tulajdonképpen bárki (a 
mai napig – 2017. május 14-ig 3695 véle-
mény, kiegészítés, javaslat érkezett hoz-
zá). A kulcsfontosságú része az egész fo-
lyamatnak az lesz, hogy miként, milyen 
mértékben sikerül majd az elképzelése-
ket törvények és rendeletek sokaságába 
átültetni. S nem utolsó sorban: miként 
lesz lehetséges és sikerül majd rávenni 
az egész edukációs folyamat résztve-
vőit, hogy azok a bizonyos „fejben tör-
ténő” változások belátható időn belül 
megvalósulhassanak. Mert anélkül ez a 
program is csak egy hosszúra sikeredett 
fogalmazás lesz. A parlament képvise-
lőinek (akik döntenek majd a program 
sorsáról, szövegéről, a törvényekről) 
meg kell hallgatniuk azok észrevételeit, 
akik ezt a folyamatot művelik, és akiket 
mindez leginkább érint. A politikusok 
többsége napjainkban közgazdászok és 
jogászok köréből kerül ki. Közgazdász 
és jogász szemmel tekinteni a minden-
napi edukációra nem lehet! Ezért is lesz 
mérhetetlenül fontos minden résztvevő 
együttműködése és kommunikációja. 
Személy szerint viszont úgy gondolom, 
hogy a nevelési, képzési és oktatási re-
form legnehezebb részét az fogja alkot-
ni, hogy miként lesznek képesek nagyon 
sokan szakítani a régi beidegződésekkel, 
hinni a pedagógus munkájában, annak 
értelmében, bízni a felnövekvő generá-
ciókban rejlő potenciállal. Ha mindez 
sikerül, akkor sikerülhet a reform is. 
Ehhez mindenkinek hozzá kell tenni a 
maga részét. Mind „fejben”, mind konk-
rét munkában.

FelhAsznált irodAlom:
 Tanuló Szlovákia – a nevelés és okta-

tás nemzeti programja. Elérhető a https://
www.minedu.sk/data/files/6987_uciace_sa_
slovensko.pdf weboldalon

 Az iskola szelleme, Konstantin projekt, Mil-
lennium projekt. Elérhetőek a http://www.
skvelarodina.sk/koncepcie-skolstva-sr/ web-
oldalon
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Az elmúlt hetekben látott napvilágot 
az Oktatás és Nevelés Fejlesztésének 
Nemzeti Programja.  A  Tanuló Szlo-
vákia névre hallgató vitaanyag teljesen 
új filozófiával közelíti meg a 21. század 
iskoláját: a tananyag helyett a tanulóra, 
a tanítás helyett a tanulásra összpon-
tosít. Ennek a filozófiának az alapjain 
teljes mértékben megváltozik a tanári 
szerep. A pedagógus a tananyag közve-
títése helyett a diák önálló tanulásának 
szervezőjévé és segítőjévé válik. Mivel 
minden gyerek egy külön egyéniség, 
mindegyikhez másképpen kell viszo-
nyulni, ezért a pedagógus feladata 
lesz a tanulás individualizációja is. A 
szülőkkel együttműködve ki kell dol-
goznia a tanulók egyéni haladási ter-
veit. El kell sajátítania és alkalmaznia 
kell az oktatás új szervezési formáit: 
a tananyag modulokba foglalását, a 
blokkosítást és a tanév szemeszterekre 
bontását. El kell sajátítania az újsze-
rű oktatási módszereket és formákat: 
a problémamegoldó oktatást, a pro-
jektmódszert, a csoportos oktatást, 
az egyéni konzultációk módszerét, a 
team-oktatást stb. Számolnia kell a 
virtuális (on-line) oktatás térnyerésé-
vel és a napi gyakorlatba való beveze-
tésével.

Ma a tanító– és tanárképző karok 
nem készítik fel a pedagógusokat ezekre 
a szerepekre.

Jól felkészült és elhivatott pedagógu-
sok nélkül viszont nincs jó iskola.

A  pedagógusképző intézmények te-
hát súlyos kihívás előtt állnak. Az átala-
kulás komoly szemléletváltást igényel, 
ezért valószínűleg hosszadalmas és 
fájdalmas folyamatnak néznek elébe a 
tanító- és tanárképző karok vezetői és 
oktatói.

Az idő viszont vészesen fogy, hiszen 
az elképzelések szerint a „reform” már 
2018 szeptemberében indulna az alapis-
kolák első évfolyamaiban.

Mi az, amit már az elkövetkező 
(2017/18-as) tanévtől be lehetne/kelle-
ne vezetni a pedagógiai karokon?

NéhÁNy jaVaSlaT 
a peDagóguSképzéS megÚjíTÁSÁra

alberT SÁNDor

a) Ki kell dolgozni és már a következő 
tanévtől alkalmazni kellene egy olyan 
felvételi kritériumrendszert (szűrőt), 
amelyen keresztül csak a tanári hiva-
tás iránt komolyan érdeklődő és elhi-
vatott diákok jutnak át. 

A felsőoktatási intézmények alulfi-
nanszírozása közismert. A pénzforrás 
meghatározó részét az államtól kapott 
fejpénz (normatíva) jelenti. Minél több 
diák, annál több pénz. Ezt a gondolko-
dásmódot követve a tanító- és tanár-
képző karok tulajdonképpen minden 
érdeklődőt felvesznek. 

Szlovákiában évente kb. 6 000 diák 
kezdi el tanulmányait a tanító- és tanár-
képző karokon. A hasonló lélekszámú 
Finnországban ennek egyharmada, kb. 
2 000 hallgató.

A túlméretezett létszámnak a főisko-
lák/egyetemek képtelenek jó minőségű 
és gazdaságos oktatást biztosítani. Arról 
nem is szólva, hogy a felvett hallgatók 
egy részének semmi affinitása sincs a 
tanári pálya iránt, és nem rendelkezik 
olyan kompetenciákkal sem, amelyek-
re a tanárképzés során építeni lehetne. 
Ennek aztán egyenes következménye, 
hogy az egyetem elvégzése után sok 
a pályaelhagyó (némely kimutatások 
szerint a végzősök 70%-a), tehát a peda-
gógusképzésbe fektetett erőforrások jó 
része nem a közoktatásban hasznosul.

b) El kell érni, hogy a tanító- és tanár-
képző karok oktatói óvodai, ill. alap- 
vagy középiskolai gyakorlattal is ren-
delkezzenek. 

A főiskolák/egyetemek oktatói szá-
mára feltétlenül szükséges lenne a köz-
oktatásban szerzett tapasztalat, mert 
hogyan tudja felkészíteni a hallgatót az 
óvodai, alap- vagy középiskolai tevé-
kenységre, ha azt sohasem gyakorolta? 
Tribus, vezetéselméleti szakember is 
úgy fogalmaz, hogy „Nem irányíthatja 
azt, amihez nem ért. Nem értheti azt, 
amit sohasem csinált.” 

A legegyszerűbb megoldás talán az 
lehetne, ha a közoktatási gyakorlattal 

nem rendelkező oktatók heti egy-két 
tanítási órát vállalnának pl. a főiskola/
egyetem gyakorló iskolájában.

c) Meg kell erősíteni és hatékonyabbá 
kell tenni a tanító- és tanárképző ka-
rok hallgatóinak pedagógiai gyakor-
latát. 

Ki kell dolgozni a pedagógiai gyakor-
latok hatékonyabb rendszerét. Ennek 
talán legegyszerűbb módja, ha a ma-
gyarországi tanítóképző főiskolákról 
beszerezzük a pedagógiai gyakorlatok 
kézikönyvét (minden tanítóképző főis-
kola rendelkezik saját maga által össze-
állított kézikönyvvel), és azt saját elkép-
zeléseink szerint alakítjuk, módosítjuk.

A pedagógiai gyakorlatok egy része 
megvalósítható „házon belül” is, sze-
mináriumokon és kiscsoportos fog-
lalkozások keretében, ahol a hallgatók 
társaik segítségével gyakorolhatják az 
alapvető pedagógiai készségeket. A gya-
korló iskolákban folyó pedagógiai gya-
korlatok megszervezésével akár egykori 
alap- vagy középiskolai vezetőt (volt 
igazgatót, igazgató helyettest) is meg 
lehet bízni, aki tökéletesen ismeri a köz-
oktatási intézmények működését, eset-
leg jelenlegi vezetőit és pedagógusait is.

A gyakorló iskolák oktatóival rend-
szeresen kommunikálni kell. Tisztázni 
kell az elvárásokat, és fel kell őket ké-
szíteni az elvárások teljesítésére. És nem 
utolsó sorban meg kell őket fizetni.

A pedagógiai gyakorlatok finanszíro-
zására a minisztérium jelenleg is bizto-
sít egy szűkös keretet, amelyet viszont 
más forrásokból (pl. magyarországi tá-
mogatásokból) ki lehet egészíteni.

A felvázolt elképzelések összhangban 
vannak az Oktatás és Nevelés Fejleszté-
sének Nemzeti Programjával, és megva-
lósításukhoz csak akarat és jó szándék 
kell! 

Úgy gondoljuk, hogy ezek a lépések 
hozzájárulhatnak a felvidéki magyar 
pedagógusképzés minőségének javítá-
sához.
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„Van olyan út, ami helyesnek látszik 
az ember előtt, és a vége a halálba menő 
út. (Példabeszédek 14,12)”1

Az ember bio-pszicho-szocio-
spirituális lény. Ahhoz, hogy normá-
lis, maga és mások számára, valamint 
a társadalom szempontjából is elfoga-
dott, hasznos életet éljen, egyensúly-
ban kell lennie ezeknek a működések-
nek. Testünk nem lehet egészséges, ha 
ez a megbonthatatlan kényes egyen-
súly felbomlik. Minden embernek 
szüksége van örömforrásokra, ilyen 
például a jól elvégzett munka öröme, 
egy jó könyv, a sport, az ünnepek, az 
egészséges baráti kapcsolatok, stb. 
Életünkben azonban nehézségekkel, 
váratlan helyzetekkel is szembe kell 
nézni. Azok az emberek, akiknél az 
egészséges problémamegoldó-képes-
ség nem működik, konfliktus- vagy 
stresszhelyzetben mesterséges meg-
erősítőket használnak, ezek kellemes 
hatást idéznek elő, megszüntetik a 
rossz közérzetet, szorongást, feszültsé-
get. Mivel kezdetben pozitív élményt 
okoznak, az illető keresni kezdi ezeket 
a megerősítőket. Ezek a mesterséges 
örömforrások leggyakrabban az alko-
hol, a droghasználat és a szerencsejá-
ték. A rendszeres szerfogyasztás idővel 
fokozatosan kiszorítja a beteg életéből 
a természetes örömforrásokat, az illető 
élete a drog megszerzésére redukáló-
dik le. Ekkor beszélünk függőségről.

A társadalom köteles felkarolni és 
komplex módon kezelni a hátrányos 
helyzetűeket, köztük a szenvedélybe-
tegeket, mindig az egész embert tartva 
szem előtt. 

A függőségben szenvedők speciális 
segítséget igényelnek. Ehhez egyrészt 
bizonyos holisztikus szemléletmód, 
nagyon nagy szaktudás és esetenként 
több intézmény kooperációja szüksé-
ges. Egyre nyilvánvalóbb, hogy képes-
sé lehet tenni a szenvedélybeteg em-

drogfüggőség 
éS SzoCIalIzÁCIóS 
hÁTTerek

borDÁS SÁNDor

berek többségét arra, hogy segítséggel 
leküzdjék betegségüket, absztinenssé 
váljanak, megoldják problémáikat, 
aknázzák ki erősségeiket, és erőfeszí-
téseik eredményeként visszajussanak a 
társadalomba. Természetesen ez nem 
megy egyik napról a másikra, sokszor 
csak hosszú évek küzdelmes következ-
ménye. 

A szenvedÉlybetegsÉg 
deFiníciÓjA
„Szenvedélybetegségeknek azokat a 
viselkedésformákat nevezzük, ame-
lyek fölött a személy képtelen kontrollt 
gyakorolni, s ezért ezeket kénysze-
resen újra és újra végrehajtja, illetve, 
amelyek a személyre – és többnyire 
környezetére is – káros következmé-
nyekkel járnak.”

Ezek a szenvedélyek vagy addikciók 
alapvetően kétfélék lehetnek. 

Függőséget alakíthatnak ki kémiai 
szerek. Ezt a fajta szenvedélybetegsé-
get nevezzük drogfüggőségnek, kémi-
ai addikciónak vagy pszichoaktív szer 
dependenciának.

A függőségek másik csoportját visel-
kedési addikciók képezik. A viselkedési 
addikciók közé soroljuk a játékszenve-
dély-betegséget, a kleptomániát, a pi-
romániát, a kóros hajtépegetést, a sze-
xuális viselkedés bizonyos zavarait (pl. 
pornográfiához való hozzászokást). A 
viselkedési addikciók közé sorolhatóak 
továbbá a táplálkozás különböző zava-
rai (pl. anorexia nervosa, bulimia), a 
társfüggőség (kodependencia), a mun-
kamánia, a testedzéstől való függőség, 
a kényszeres pénzköltés vagy a vásár-
lási kényszer, a számítógépes játékok-
tól való függőség, az internetfüggőség, 
és még sok hasonló viselkedésforma. 
Természetesen ezen viselkedésformák 
többsége egészséges mértékben jelen 
lehet, sőt, jelen kell, hogy legyen a vi-
selkedésben. Megfigyelhetjük, hogy a 
leggyakoribb viselkedési függőségek 

– a táplálkozási magatartás zavarai, 
a  szerencsejáték-szenvedély, a szexu-
alitással kapcsolatos problémák – va-
lamilyen alapvető biológiai szükség-
lethez (táplálkozás, játék, szexualitás) 
kötődnek. 

Függőségről vagy problémák megje-
lenéséről akkor beszélünk, ha az adott 
viselkedésforma uralni kezdi a sze-
mély viselkedését, s ennek következ-
tében jelentősen károsítja a korábbi 
életvitelét, illetve a testi és/vagy a lelki 
egészségét, valamint környezetét.”2

A szenvedÉlybetegsÉg 
kiAlAkulásánAk okAi

A függőség kialakulásának egyik 
oka genetikai: van egy született haj-
lamunk arra, hogy könnyebben vá-
lunk-e függőkké. Ikerkutatásokban 
egyértelművé vált, hogy az olyan azo-
nos genetikai állományú ikrek, aki-
ket más-más helyen neveltek, inkább 
hasonlítanak egymásra, mint az őket 
felnevelő családokra. Ma már megha-
tározták ennek a génnek a helyét is. A 
genetika azonban csak a szerhaszná-
lat következtében kialakuló függőség 
gyakoriságát befolyásolja, a függőség 
kialakulásáig sorozatos lépések, dön-
tések vezetnek.

A családok életében negatív ten-
denciaként jelentkezik, ha mindkét 
szülő dolgozik, és a gyerek már nem 
erőforrás, hanem akadály. A társa-
dalmi ellentmondások a munkael-
osztás területén is jelentkeznek: a túl 
sok munka vagy a munkanélküliség. 
A rossz anyagi helyzetben lévő csalá-
doknál a társadalmi helyzet is kedve-
zőtlenebb, sokszor a devianciára való 
hajlam fokozott, amihez hozzájárul a 
kevés örömlehetőség, a reménytelen 
szociális helyzet, a többgenerációs 
munkanélküliség.

Az alábbi táblázatban a jól és nehe-
zen működő családok jellemzői olvas-
hatóak.
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Néhány szer esetében a függők csa-
ládjában gyakori egyezőségeket talál-
tak:4

Amfetaminfüggők családi háttere:
 Laza, határok nélküli család.
 A családi szerepek tisztázatlanok, 

sokszor megfordul a hierarchia.
 Nincsenek szabályok.
 Nincs kötődés.
 Jó anyagi körülmények, ez pótolja a 

szeretet kifejezését.
Ópiátfüggők családi háttere:
 Erősen kötő család, aki nem támo-

gatja a felnövést, a kialakuló identitást, 
önállóságot.
 Túlságosan óvó, támogató szülői ma-

gatartás.
 Összeolvadó kapcsolat az ellentétes 

nemű szülővel (főleg anya-fiúgyerek).
Alkoholfüggők nem alkoholbeteg 
szüleinél sok esetben a következőket 
figyelték meg: 
 Nagy elvárás, hogy a gyerek valami 

nagy teljesítményt hajtson végre.
 Az érzelmi jutalmazás mindig visel-

kedési teljesítményhez kötött.
 A család küldetést ad, a gyerek csak 

akkor becsülheti önmagát, ha a családi 
küldetést teljesíti.
 Az alkoholbetegek családjaira jel-

lemző folyamat a kodependencia:
„Manapság a házastársak (együtt 

élők) többnyire már nem egy felettük 

állónak elfogadott hatalom (Isten), 
hanem egy harmadik személy, dolog 
vagy jelenség bevonásával teremti meg 
a kapcsolat stabilitását. Ilyen stabilizá-
ló elemmé válhat a rendszeres alko-
holizálás vagy droghasználat is. Több-
nyire csak a pár egyik tagja italozik 
mértékvesztő módon, míg a másik éle-
te, annak úgynevezett társfüggő maga-
tartása révén, közvetetten kapcsolódik 
az alkoholhoz, illetve a drogokhoz. 

A két ember közül az egyik a válasz-
tott szertől válik függővé, míg a másik 
egy olyan integratív szerepet ölt ma-
gára, amelynek a szenvedélybeteg társ 
megmentésére és szabályozására tett 
erőfeszítések adnak értelmet. Az ad-
diktív szer ezáltal a két ember érzelmi 
kapcsolatának meghatározó tényező-
jévé válik. Az italozó vagy narkózó az 
érzelmeit, a közérzetét szabályozza a 
szerrel, a társa pedig a társfüggő ma-
gatartás révén teszi ugyanezt. 

Az egyik számára az – iszom, anya-
gozom, tehát vagyok – a másik ese-
tében – veled vagyok, tehát vagyok – 
formában hangozhatna a karteziánus 
megállapítás.”5

Kelemen Gábor az alábbiakban fo-
galmazza meg a család szerepét az 
addikció kialakulásában:

„A család szerepe az addikció ki-
bontakozásában, fennmaradásában 

és következményeinek enyhítésében 
nyilvánvaló. A családi kontextusban 
kialakuló addikció súlyosbodásához 
a család interaktív folyamatai járulnak 
hozzá. 

A szenvedélybetegek családjaival 
kapcsolatos kutatások alapján a kö-
vetkező sajátosságok, közös jellemzők 
szűrhetők le.
 Az addiktív szerhasználat, továbbá 

egyes addiktív viselkedésmódok (pl. 
kóros szerencsejáték-szenvedély) több 
generációban is előfordulnak. A gyer-
mekek számára az addiktív magatartás 
szinte családi hagyomány.
 A szenvedélybeteg férfiak gyakran 

még felnőtt korban is szimbiotikus kö-
tődésben maradnak az anyjukkal, sőt 
sokszor koalíciót is képeznek vele az 
apa ellen.
 A családtagok nem rendelkeznek 

megfelelő konfliktusmegoldó készség-
gel.
 Családi konfliktust követően a szen-

vedélybeteg gyakorta a függetlenség 
illúzióját kölcsönző italozó vagy dro-
gozó cimborák szubkultúrájába vonul 
vissza.
 A szenvedélybetegség kialakulását 

gyakorta előzi meg korai, váratlan és 
érzelmileg feldolgozatlan haláleset.
 Az addikció különböző szinteken, az 

egyén közérzetétől a szenvedélybeteg 

Jól funkcionáló család jellemzői Sok problémával küzdő család jellemzői
A gyermek iránti szeretet és bizalom.
Biztonságot nyújtó, követelményeket, erőt, oltalmat képviselő szülői ma-
gatartás.

Merev rendszer, határok nélküli család.

A szülők kiegyensúlyozott, összehangolt és egyetértő nevelési módja, kere-
tek közötti nevelés.

Érzelmi elutasítás.
Engedékenység, szülői következetlenség.
A szülők közötti összhang hiánya.
Éretlenség: a szülői szerep fel nem vállalása.

A nevelésmód rugalmassága, nyitottsága, a gyerek személyiségéhez igazodása.
A gyereket elfogadja, önálló, autonóm személyiségként kezeli.

A szülői elvárások nem a gyerek személyiségéhez 
igazítottak.

A világra vonatkozó információk összegyűjtője, a világról kialakuló kép, az 
életfilozófia forrása.

Nem enged „kijárást” a tagoknak.
Az alrendszerek között nincs átjárhatóság.

Eligazít és közbenjár a problémák megoldásában. A gyerek nem lát követendő példát a problémák 
megoldására, ezért kortársai között keresi azt.

Gyakorlati és konkrét segítség forrása, a pihenés, regenerálódás színtere. Örömtelen, zárt.
Nincs spontán és őszinte kommunikáció.

Az identitás forrása, összehasonlításként és ellenőrzés csoportjaként hat. Csekély önállóság.
Titkok, mítoszok.

Fokozza az érzelmi teherbírást.
A gyerek 
 kötődik a családtagokhoz és az általuk képviselt normákhoz
 részt vesz a szokásos cselekedetekben, aktivitásokban, pl. iskolába jár
 hisz a társadalom által elfogadott és képviselt szabályokban, normákban, 

konvencionális érékekben.

A gyereket vonzhatja és taszíthatja is:
 azonosulás, ellenazonosulás
 laza kötődés
 szereptisztázatlanság
 „átfolyások” az alrendszerek között.

McMaster családi funkciószintmodellje3
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szubkultúráig, egyfajta a független-
ség és lázadás lehetőségének látsza-
tát nyújtó pszeudo-individualizációt 
nyújt. A szenvedélybeteg ezáltal va-
lamiféle megoldást jelent a felnőtt 
individualizációs törekvések (függet-
lenség, felelősség, kompetencia) és a 
gyermeki létben megmaradás (függés, 
a felelősség hiánya, inkompetencia) 
vágya közt.
 Sok esetben a szülőkhöz képest a 

szenvedélybeteggé váló gyermek sok-
kal jobban alkalmazkodott a kulturális 
változásokhoz.”6

„Ha jól érezzük magunkat abban a 
világban, amelyben élünk, ha kis kö-
zösségeink, családunk körében elfoga-
dásra találunk, akkor nincs bennünk 
elvágyódás, hiányérzet vagy menekü-
lési törekvés”7

Serdülőkorban azonban minden-
képp megnő a kortárscsoportok je-
lentősége a családdal szemben. Az 
egyénre még nagyobb hatással vannak 
ilyenkor a kortárscsoportok. 

A fiatalkorúak hajlamosak kritikát-
lanul elfogadni a kortársak normáit, 
alkalmazkodnak hozzájuk. Azonban a 
hasonló életkor, a hasonló élethelyzet 
nem biztosíték arra, hogy jó mintákat 
kapjanak, ugyanazokkal az élettapasz-
talatokkal bírva nem biztosan tudnak 
egymásnak adekvát válaszokat adni. 
Hiányoznak a felnőtt példák, az éret-
tebb vezetők, kialakulhat téves ítélet és 
normarendszer (a rossz tanulás sikk, 
olvasni ciki, stb.). Az eltűnőben lévő 
beavatási rítusok helyett újak jelennek 
meg: első közös dohányzás, részegség, 
illegális szerfogyasztás, veszélyes helyze-
tek kipróbálása, illegális tevékenységek.

Fontos lenne a pozitív kortársminta, 
a kortárs segítés.

iskolA És más 
szociAlizáciÓs közegek

A múltban az autoriter rendszerek 
okozta károk miatt az oktatási intéz-
mények, illetve ifjúsági közösségek 
e rendszerek megszűnésére töreked-
tek. Ez csak részint sikerült, ma is sok 
olyan esettel találkozunk, ahol a gye-
rek, a fiatal kiszolgáltatottja a vezető-
nek. Főként olyan helyzetben válik ez 
súlyossá, ha a szenvedő fél már amúgy 
is „gyenge” pozícióban van, például a 
kisebbséghez tartozik, magatartásza-
vara van, vagy tanulási nehézségekkel 
küzd.

Másrészt az egészséges autoritás 
elfogadásának problematikája lépett 
elő. Ez gátolja a szerepminták követ-
hetőségét, az ismeretek megszerzését 

az idősebb nemzedéktől. A gyerekek 
elvesztik a nemzedéki kontinuitást.

Sok esetben gátolt a gyerekek éle-
tében az akadályok támasztása, és az 
ebből fakadó frusztráció, módosul a 
kielégülésküszöb-érték. A kamaszok 
úgy érzik, hogy csak az extra akadá-
lyok élvezetesek, az „extrém kultúra”: 
felértékelődött a szélsőséges tapasz-
talatok szerzésének vágya, a normál 
életben nincs semmi vonzó.

Az alacsony szocializálódási képes-
ségű gyerekek körében gyakoribbak 
az iskolában elszenvedett sérelmek, 
az ilyen gyerekek megpróbálnak azo-
nosulni az agresszívabb társaikkal. A 
szerhasználat elterjedésében szerepet 
játszik a személyiségfejlesztés hiánya, 
a vallási befolyás csökken, az oktatási 
intézmények a nevelési szerepet nem 
tudják átvenni. Általános az erkölcsi, 
érték- és normaválság társadalmi és 
családi szinteken.

Nyilvánvalóan nagyobb a függőség 
kialakulása azokon a területeken, ahol 
magasabb a szerhasználat kulturális 
elfogadottsága.

 „A pszichológiai okokat keresve 
a droghasználók, illetve a drogfüg-
gők személyiségét vizsgáló kutatások 
megállapították, hogy jellemző rájuk 
a szenzoros élménykeresés nagyobb 
foka, vagyis ők jobban keresik az új, 
szokatlan, kihívást jelentő élményeket, 
illetve szembetűnőbbek az impulzivitás 
és az érzelemszabályozás hiányosságai. 
Az utóbbival kapcsolatban a pszicho-
analitikus megközelítést alkalmazó 
szakemberek rámutatnak a drog azon 
funkciójára, hogy a szer a szerhaszná-
ló számára lehetőséget ad arra, hogy 
megszabaduljon azoktól a negatív érzé-
sektől, amelyek kínozzák, és azt nyújt-
sa számára, ami hiányzik neki. Ezt az 
öngyógyítási vagy öngyógyszerelési 
kísérletet számos kutató leírta, hangsú-
lyozva, hogy a használó ilyenkor meg-
oldhatatlan belső konfliktusait kezeli, 
gyógyítja a droggal, valamint aszerint 
választ a maga számára szert, hogy me-
lyek azok a domináns érzések, amelye-
ket ellensúlyozni szeretne. Az opiátok 
(heroin, ópium, morfium, máktea stb.) 
esetén ezek az érzések a fájdalom, a 
stressz, az agresszió, míg a kokainnál 
az önértékelés problémái, a depresszió 
vagy a hiperaktív működés. E jelenség 
feltárása nagyon fontos annak a meg-
értése szempontjából, hogy rámutat, 
a droghasználat soha nem véletlen je-
lenség, s nem egyszerűen a drogok ad-
diktív jellegéből adódik, hanem sokkal 
inkább a kémiai szer hatásának és a 

használó problémáinak, személyiségé-
nek és tudatos, illetve tudattalan elvá-
rásainak a kölcsönhatásából születik.”8

Szülői feladatok a drogfo-
gyaSztáS megelőzéSében

A szülőnek legfontosabb feladata a 
gyermekével történő kommunikáció. 
Ebben a kommunikációs mezőben 
derülhet fény a gyermek nem termé-
szetes viselkedésére. Ha otthonról el-
tűnnek értéktárgyak, pénz, esetleg a 
gyermek kölcsönkér nagyobb összege-
ket, akkor utána kell nézni, hogy miért 
van rá szüksége. A zavaros tekintet, a 
túlzott aluszékonyság, az összefüggés-
telen beszéd, az iskolai teljesítmény 
hirtelen romlása, a váratlan helyzetek-
ben mutatkozó agresszív viselkedés, 
az antiszociális magatartás (csal, lop, 
hazudozik) jelezheti valamilyen szer 
befolyását. Oda kell figyelni a gyermek 
baráti körére – kivel és kikkel barátko-
zik. Nagyon lényeges, hogy a ruháján 
lehet-e érezni furcsa, addig nem érzett 
szagokat, melyek jellemzőek lehetnek 
valamelyik illegális drog használatá-
ra. Fontos, hogy feltűnik-e a gyermek 
szobájában nagyon precíz mérleg – ha 
igen, gondolkodjunk el azon, hogy mi-
ért is lehet rá szüksége. 

Nagyon fontos, hogy gyermekün-
ket soha ne hagyjuk elmagányosodni, 
beszélgessünk vele, szervezzen a szülő 
közös családi programokat, melyre a 
gyermek barátját, barátnőjét is meg-
hívhatja. Fontos, hogy a szülő-gyer-
mek kapcsolat érzelmekkel átszőtt le-
gyen, ahol mind a szülő, mind pedig a 
gyermek jól érzi magát.
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pÁlyaVÁlaSzTÁS TuDaToSaN

A pályaorientáció és a karriertanácsadás 
sikerét az általános és szakközépisko-
lákban, gimnáziumokban jelentősen 
befolyásolja, hogy az iskola mennyire 
működik együtt különböző intézmé-
nyekkel. Az együttműködés kiterjedhet 
a nevelési és pályaválasztási tanácsadás, 
valamint a munkaerőpiaci felkészítés 
területére helyi, regionális, országos és 
nemzetközi szinten. Valamennyi érde-
kelt félnek és partnernek szerepe van 
a diákok felkészülési útvonalának a 
támogatásában, tanulási környezetük 
kialakításában és formálásában. 

A különböző területeken működő 
érdekelt felek például a foglalkoztatá-
si szolgáltatók, tanácsadó központok, 
képzőintézmények, munka, szociális 
és családügyi hivatalok, érdekképvise-
leti szervezetek, vállalkozások, további 
iskolák sokszínű és egymást kiegészítő 
nézőpontokat fogalmazhatnak meg, 
amelyek segítik a felmerülő problé-
mák megoldását.  Támogató hálózatok 
vagy partnerségek kialakítása esetében 
szükséges a célok, szerepek, felelősség, 
hozzájárulások megértése és az együtt-
működés kereteinek a meghatározása. 

A munkaerőpiacról és a foglalkoz-
tatási ágakról a valós és reális infor-
mációk megszerzése érdekében a leg-
célravezetőbb közvetlenül begyűjteni 
az információkat. Ehhez cégekkel, ér-
dekvédelmi szervezetekkel vagy egyé-
ni vállalkozókkal kiépített kapcsolati 
háló szükséges. A kapcsolat kiakná-
zására többféle lehetőség kínálkozhat. 
Például az egyes munkahelyek meglá-
togatása, ami elég széles körben elter-
jedt gyakorlat. Az egyszerű látogatáso-
kon túl hatékonyabb eszköz bizonyos 

regIoNÁlIS éS NemzeTközI 
parTNerSégek a pÁlyaVÁlaSzTÁS 
és a munKaerőpiaci felKészítés szolgálatában

haNulIak IlDIkó

munkafeladatok kipróbálásának a 
lehetősége. Egy-egy szakterületen dol-
gozó ember élménybeszámolója meg-
határozóan befolyásolhatja a diákok 
pályaválasztását.  

Helyi és regionális szinten sikeres 
lehet az iskolák, a pedagógiai, pszi-
chológiai és prevenciós központok 
és munkaerőpiaci szolgáltatók szo-
rosabb és rendszeres együttműkö-
dése, továbbá a pályaválasztáshoz és 
munkaerőpiaci felkészítéshez kapcso-
lódó szakmai workshopok, szeminári-
umok, vitafórumok, valamint tapasz-
talatcserék és rendezvénysorozattal 
egybekötött pályaválasztási hét meg-
szervezése. Ennek érdekében érdemes 
kihasználni a pályázati lehetőségeket.    

A nemzetközi partneri együtt-
működés jó példája a SCOLA – 
Munkaerőpiaci készségek és kom-
petenciák című, az ERASMUS+ 
program keretében megvalósuló pro-
jekt, melynek fő célja egy innovatív 
képzési anyag kidolgozása volt, amely-
ben öt európai ország hét partnerin-
tézményének tapasztalt szakemberei 
vettek részt. A program a tanárok 
részére olyan módszereket tartalmaz, 
amely segítségével képesek lesznek 
felismerni és segíteni azokat a képes-
ségeket, amelyekkel megkönnyítik a 
diákok munkaerőpiaci felkészülését. 
A program, amelyet az elméleti hát-
téranyag, a hozzá kapcsoló több mint 
30 interaktív gyakorlat, a projektben 
résztvevő 48 tanár és tréner gyakorlati 
tapasztalatainak gyűjteménye képez, 
öt nyelven hamarosan ingyenesen le-
tölthető lesz a projekt weboldaláról 
(http://www.scola-erasmusplus.eu). 

Az elméleti rész rámutat az életpálya-
kompetencia fejlesztésének a jelentő-
ségére, módszereire a tantárgyak és a 
szabadidős programok keretén belül. 
Az életpálya-kompetencia teszi lehe-
tővé, hogy képesek legyünk valós cé-
lokat meghatározni, tudatosan meg-
tervezni az ezek eléréséhez szükséges 
lépéseket, majd megvalósítani a célo-
kat. A program további tájékoztatást 
és segítséget nyújt a tanárok részére 
a diákok felkészítéséhez az állandó-
an változó munkaerőpiaci szükség-
leteknek megfelelően, többek közt 
modern, a karriertanácsadást előse-
gítő on-line rendszerek segítségével. 
Figyelmet szentel a sikeres karrier-
építésben egyre inkább fontossá váló 
általános személyes (puha) készségek 
(soft skills) mellett az „új készségek-
nek”, mint például az alkalmazkodó 
gondolkodás, szociális intelligencia, 
képesség az információtömeg szűré-
sére, virtuális együttműködés és in-
terkulturális kompetencia. A fiatalok 
többsége készülékeket, eszközöket 
használ a mindennapi élete során, 
ezért az elméleti rész rámutat a média 
és az információs és kommunikációs 
technológiák mellékhatásaira, a mé-
diaoktatás jelentőségére, melynek cél-
ja a fiatalok körében a médiaművelt-
ség kifejlesztése.

Bízunk benne, hogy a partnersé-
günk által kidolgozott képzési prog-
ramot egyre szélesebb körben alkal-
mazzák majd az iskolákban, amely 
hozzájárul nemcsak tanárok kompe-
tencia-fejlesztéséhez, hanem elősegíti 
a diákok sikeres belépését a munka-
erőpiacra is.
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A Pozsonyi Állami Felsőbb Leányisko-
la 1884/85 évi értesítőjében jelent meg 
Wollmann Elma (1856-1929), interná-
tusi igazgatónő és francia nyelvtanárnő 
Az idegen nyelvek tanításáról általában 
c. tanulmánya. Köztudott, hogy a lány-
iskolákban (főként a felsőbb leányisko-
lákban és leánygimnáziumokban) nagy 
hangsúlyt fektettek az idegen nyelvek 
oktatására a XIX. század végén.

 A nyelvtanítás célját illetően külön-
böző nézetek álltak szemben egymással. 
Egyesek szerint a nyelvoktatás célja a 
tanulók szellemi tehetségét képezni. En-
nek értelmében a nyelveket nem anya-
guk, hanem képző hatásuk miatt kell ta-
nítani, így azok alaki képzőeszközöknek 
tekinthetők. Főként a holt nyelvek (latin, 
görög) kerülnek itt előtérbe. Wollmann 
szerint azonban az idegen nyelvek tanu-
lásának általános célja az, hogy az illető 
nemzettel az írott művek által a tanulók 
érintkezzenek. Nem az a cél, hogy a lá-
nyok minél több nyelvet tanuljanak, ha-
nem éppen ellenkezőleg: az, hogy a ta-
nult nyelveket, még ha számuk alacsony 
is, a lehető legalaposabban sajátítsák el. 
„Többet ér az anyanyelven kívül egy ide-
gen nyelvet alaposan megtanulni, mint 
kettőt, hármat vagy négyet fölületesen 
ismerni.” Legcélravezetőbbnek azt tart-
ja, ha a gyermek anyanyelvén kívül 
egyszerre csak egy vagy legfeljebb két 
idegen nyelvet tanul és gyakorol. Ami 
ezt a számot meghaladja, nem vezet 
eredményhez, mivel ha a fő hangsúlyt a 
nyelvtanulásra fektetik, akkor a nevelés 
és tanítás egyoldalú lesz. Nagyon fontos, 
hogy az iskolában és otthon is figyelem-
be vegyék, hogy a gyermek szellemi ere-

az IDegeN NyelVek okTaTÁSI SpeCIfIkumaI 
a lányisKoláKban a XiX. század végén
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jének túlságos szétoszlatása esetén nem 
érhető el kitűnő eredmény, de még ki-
elégítő siker sem.

 Egy másik fontos gyakorlati taná-
csa: ahhoz, hogy az idegen nyelvek 
tanítása képzőleg hasson, ne kezdjék 
el tanításukat nagyon korán, és ne ta-
nítsanak gyors egymásutánban több 
nyelvet. Példaként felhozza, gyakran 
előfordult, hogy nagyon korán kezdték 
el az idegen nyelvek tanítását, s mire a 
gyermek az adott nyelv elemeivel vala-
melyest megismerkedett, addigra már 
egy újabb idegen nyelvet kezdtek el vele 
tanítani. 

 A gyermeknek először anyanyel-
vükben kell bizonyos önállóságra szert 
tenniük, bizonyos érettséghez jutni, is-
meretekkel rendelkezni, s csak ezután 
hozzáfogni az idegen nyelv tanulásá-
hoz. Az idegen nyelv elemeinek elsajá-
tításánál a tanár feladata, hogy segítsen 
a kezdeti nehézségeket legyőzni, s meg-
találni az újszerűség varázsát az adott 
nyelvben. „Egy idegen nyelvet bírni any-
nyit tesz, mint azt olvasni, írni és beszél-
ni tudni.” – vallotta Wollmann Elma. 
Fontos, hogy a nyelvtanár a tanulót be-
szélni tanítsa, s a nyelvet ne csak külső 
használatáért, hanem inkább elevensé-
géért tanítsa.  

 A tulajdonképpeni cél, hogy miért 
tanítsanak minden felsőbb leányisko-
lában egy idegen nyelvet, az, hogy a 
lányok képesek legyenek az adott nyel-
ven írt szellemi termékeknek, irodalmi 
műveknek az értelmét, mondanivalóját 
felfogni és élvezettel olvasni. Ennek el-
lenére hatásos eszköz, hogy beszélni ta-
nítják az idegen nyelvet, mert így köny-

nyebben beleélhetik magukat az illető 
nemzet érzelmeinek kifejezésébe. Ha a 
tanítás célja csupán az, hogy valamely 
mű tartalmát megértsék és felfogják a 
tanulók, nem törődve a kifejezéssel és 
az élő nyelvérzettel, akkor a fordítások 
olvasása kielégítő lenne. Általánosan 
elmondható, hogy az eredeti alkotások 
hiányos nyelvismeret mellett való olva-
sása kevesebbet ér, mint egy jó fordítás 
folyékony és teljesen érthető olvasása.  

 A szerző példaként felhozza azokat az 
anyákat, akik nem törődnek azzal, hogy 
lányuk a francia műveket úgy értse és 
olvassa, mint a született franciák, de an-
nál nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, 
hogy gyermekük „parlírozni” tudjon. 
Ez alatt a fecsegő beszédet értik, mely 
lényegesen eltér a  módszeresen kezelt 
beszédgyakorlatokról, melyek az iskolai 
oktatásban a rendszeres nyelvtannal, 
olvasással és fordítási gyakorlatokkal 
párhuzamban mint elsődleges alapot, 
majd mint a nyelvtanítás folytatólagos 
részét tárgyalják. A beszédgyakorlatok 
képző és nevelő hatással vannak a tanu-
lókra. Ha a tanuló idegen nyelven felel, 
nagyobb figyelmet és összpontosítást 
kell fordítania válaszára. Emellett isme-
reteinek gyors alkalmazására és lélekje-
lenlétre van szüksége. Ezekben rejlik a 
képző és nevelő hatás. A beszédgyakor-
latok azonban csak akkor fogják ezeket 
a hatásokat kiváltani, ha a tanító öröm-
mel és kedvvel kezeli azokat.

FelhAsznált irodAlom:
 Wollmann Elma: Az idegen nyelvek tanítá-

sáról általában. In: Pozsonyi Állami Felsőbb 
Leányiskola Értesítője, 1884/85, 3-9.
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Régóta közismert tény a nyelvészek kö-
rében, hogy a nyelv egy hármas dimen-
ziójú jelenség: térben, időben, illetve a 
társadalomhoz kötötten él. Ennek eleget 
téve a nyelvre irányuló kutatásoknak is 
három nagy területe van, amik a követ-
kezők: a térnyelvészet (geolingvisztika), 
az időnyelvészet (kronolingvisztika) és 
a társadalomnyelvészet (szociolingvisz-
tika). A dialektológia a geolingvisztika 
része, feladata pedig a területi alapon 
elkülönülő nyelvváltozatoknak a vizsgá-
lata. A nyelvjáráskutatás tehát a nyelvjá-
rások tudománya, azok tanulmányozása 
és rendszerezése.

A nyelvjárás olyan köznyelv (standard) 
mellett (vagy azzal szemben) létező terü-
leti nyelvváltozat, melynek a köznyelv 
normáitól eltérő, csak a nyelvterület 
egy-egy részére jellemző ismertetőjegyei 
vannak. Eszerint a nyelvjárás területi 
tagoltságot mutat az egységesnek vélt 
köznyelvvel szemben. A nyelvjárások a 
köznyelvhez hasonlítva hangtani, alak-
tani, szókészletbeli, valamint bizonyos 
mértékben mondattani jellegzetesség-
ben különböznek. Nem szabad azonban 
elfeledkeznünk arról, hogy a köznyelv 
kialakulása előtt a nyelv különböző 
nyelvjárások formájában létezett. Ebből 
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
nyelvjárás az előzmény, a köznyelv pedig 
a következmény. 

Az emberek körében a nyelvjárás az 
otthon beszélt, valamint a spontán mó-
don, elsődleges nyelvváltozatként elsajá-
tított, tehát elsősorban a nem nyilvános 
beszédhelyzetben használt beszélt nyelv 
formája. Ezzel szemben a köznyelv intéz-
ményes keretek között használt, vagyis 
az a nyelvváltozat, melyet az egyén a má-
sodlagos nyelvi szocializáció során sajátít 
el. A szlovákiai magyar közösségekben 
– akárcsak más határon túli területeken 
– a nyelvjárás az uralkodó, mivelhogy 
ezt sokkal többen ismerik és használják 
mindennapos kommunikációjuk folya-
mán, mint a köznyelvet. Több dolog mi-
att alakult ez így minálunk.

Egyrészt a szlovákiai magyarok zöme 
nem városban, hanem falun él, ahol a 
nyelvjárás az identitás és a magyar nyelv 
megőrzésének egyik legfőbb eszköze. 
Másrészt a magyar anyanyelvűek bizo-
nyos része nem magyar tannyelvű isko-
lában szocializálódott, aminek követ-
kezményeképp nem került intézményes 
keretek között kapcsolatba a magyar 
standard nyelvvel. Ezzel párhuzamosan a 
szlovákiai magyaroknál kisebb a magyar 
köznyelv alkalmazásának lehetősége. En-

hogy beSzélNek mINÁluNk, felVIDékeN éS mIérT?
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nek oka, hogy a nyilvános színtereken, 
ahol a standard nyelvhasználat a megkö-
vetelt, a szlovák nyelvvel kell osztozniuk. 
Végül: mivel a standard nyelv elterjedése 
Magyarországon a Trianont megkövető 
periódusban történt, következésképpen 
ez a folyamat már kevésbé érintette a 
szlovákiai magyarok nyelvhasználatát

A szlovákiAi mAgyAr 
nyelvjárások
Egy-egy nyelvjárás besorolásakor figye-
lembe kell vennünk, hogy napjainkban 
nincs olyan nyelvjárás, melyet csak és 
kizárólag Szlovákia területén beszélné-
nek. Ezen régiók egyaránt megtalálha-
tóak Magyarország területén is, ami az 
államhatárok eltolódásának a következ-
ménye. Így az osztályozáskor az általános 
felosztást vesszük alapul. Fontos viszont 
megemlíteni, hogy bár a nyelvjárási ré-
giók megegyeznek Magyarországgal, az 
azokat alkotó nyelvjáráscsoportok között 
már van olyan, amely csak és kizárólag 
Szlovákia területén helyezkedik el.

A nyelvjárások osztályozásánál általá-
ban a Magyar dialektológia című mun-
kából szoktak kiindulni a kutatók. Az 
ebben található felosztás tíz nyelvjárás-
területet tartalmaz, s ezek: 1. nyugat-du-
nántúli, 2. közép-dunántúli–kisalföldi, 
3. dél-dunántúli, 4. dél-alföldi, 5. palóc, 
6. Tisza–Körös-vidéki, 7. északkeleti, 8. 
mezőségi, 9. székely, 10. moldvai.

Ezek közül a palóc régiót Juhász Dezső 
még tovább osztotta tömbökre, földrajzi 
és nyelvi szempontok alapján. Ezáltal a 
következő tömböket különíthetjük el:
 nyugati tömb: nyugati palóc + észak-

nyugati palóc,
 középső tömb: középpalóc + Ipoly vi-

déki,
 keleti tömb: keleti palóc + Hernád vi-

déki,
 déli tömb: déli palóc + Eger vidéki.

A déli tömb kivételével mindhárom 
másik tömb megtalálható Szlovákiában, 
viszont a nyelvjárások nyugati és keleti 
határán nem minden esetben egyezett 
a nyelvjáráskutatók véleménye. Kétség-
telen, hogy a palóc nyelvjárások fő azo-
nosító jegye az illabiális ȧ (a köznyelvi 
ajekkerekítéses a-ból akajrésessé vált ȧ) 
és a labiális ā (a köznyelvi ajakréses á-ból 
ajakkerekítésessé vált ā), ám a tömb 
egyes nyelvjárásszigetei sok esetben el-
térnek egymástól. Ezért sem lehetséges 
a palóc nyelvjárás általános jellemzése, 
mivel a nyelvjárásszigetek között számos 
esetben határozottan meghúzhatók az 
izoglosszák. 

Ami a szókincset illeti, a határon túli 
szókincs szavai eredetük szerint ötfélék 
lehetnek: 
 közmagyar szavak: a határon túli szó-

kincs legtöbb szava, mint pl. generáció 
´nemzedék´
 táji eredetű szavak: főleg tájszavak, 

amelyek az adott határon túli régió egy 
kisebb-nagyobb területén használatosak, 
pl.  babkalevél ’babérlevél’, púp ’köldök’, 
pusi ’malac’;
  közmagyar eredetű szavak (jelen-

tős részük stílusbeli kölcsönszó): a 
közmagyar változatokban kissé válasz-
tékos, a  határon túli változatokban pe-
dig közömbös stílusértékű, pl.  szirup 
´szörp´, faktúra ’áruszámla’, szvetter ’kar-
digán’;
 határon túli eredetű lexémák (köz-

vetett kölcsönszavak és kontaktushatás-
tól független, önálló alkotások): azok a 
lexémák, melyek a határon túli nyelvvál-
tozatokban jöttek létre 1918 után belső 
nyelvi elemekből kontaktushatás kö-
vetkeztében, és az egész régió területén 
használatosak, pl.  alapiskola  ’általános 
iskola’ a szlovák základná škola szóból;
 államnyelvi eredetű szavak (közvetlen 

kölcsönszavak, illetve alaki kölcsönsza-
vak): ezen szavak államnyelvi formájuk-
ban használatosak, pl.: kripka ’influenza’, 
vlecska ’pótkocsi’. 

A nyelvjárási szókészlet egyik legfon-
tosabb eleme a tájszó, amely csak nyelv-
járásokban használt, illetve ott a köznyel-
vitől eltérő hangalakú vagy jelentésű szó. 
A tájszavak egyik legfontosabb alkotóré-
szei minden tájegység szókészleti rend-
szerének: „ősi jelenségeket” őriztek meg 
és hagytak az utókor számára, amelyek a 
köznyelvből már kifakultak. Így hozzá-
járulnak a nyelvünk színesítéséhez, gaz-
dagításához, akárcsak általánosságban a 
nyelvjárások. Éppen ezért fontos, hogy 
értékként tekintsünk rájuk és megőriz-
zük őket.

Hogy mindaz, amiről szó volt, hogyan 
valósul meg a gyakorlatban, a következő 
cikkből kiderül.
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Vajon milyen a csallóközi autentikus 
magyar beszéd? És hogyan beszél egy 
bősi, csallóközkürti vagy épp nyárasdi 
ember? Akit érdekel, megtudhatja, 
ugyanis a napokban jelent meg az 
első multimediális szlovákiai magyar 
nyelvjárási szöveggyűjtemény. Sok-
sok szlovákiai magyar beszéd és azok 
lejegyzett változata érhető el a nyelv-
járáskutatók és a nyelvjárások iránt ér-
deklődök nagy örömére.

Pár hete érhető el az interneten az 
első multimediális szlovákiai ma-
gyar nyelvjárási szöveggyűjtemény. 
A hangoskönyv a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetemen működő Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 
dialektológiai kutatómunkájának a 
gyümölcse. A szövegeket a karon ta-
nuló hallgatók gyűjtötték, a szövegek 
hanggal való szinkronizálását és a le-
jegyzések ellenőrzését Presinszky Ká-
roly végezte.

A szöveggyűjtemény beszélt nyelvi 
szövegeket tartalmaz, amelyek reme-
kül illusztrálják az egyes szlovákiai 
magyar tájegységek nyelvjárási sajá-
tosságait. A most megjelent első rész-
ben a csallóközi-szigetközi nyelvjá-
ráscsoport sajátosságait tükröző helyi 
dialektusok találhatók. Ezek az adatok 
a következő településekről származ-
nak: Bős, Csallóközkürt, Izsap, Kul-
csod, Nagybodak, Nyárasd, Vágfüzes, 
Vásárút, Zsigárd.

A szöveggyűjtemény egyik legna-
gyobb jelentősége abban áll, hogy a 
hangfelvételek fonetikus lejegyzése is 
elérhető egy-egy felvétel alatt (ehhez 
szükséges egy speciális betűkészlet 
telepítése). Az egyes szövegek egész-
ben, illetőleg részletekben is meghall-
gathatók a szövegrészekben található 
időzítési pöttyökre kattintva (sajnos 
ez a funkció nem minden böngésző-
ben működik jelenleg).

A hangoskönyv a szöveggyűjtemény 
első darabja, a későbbiekben további 
szlovákiai magyar hanganyagokkal 

így beSzélNek 
mINÁluNk:
ITT a SzloVÁkIaI 
magyar 
haNgoSköNyV!

jÁNk ISTVÁN

bővül a gyűjtemény. Addig is, íme, né-
hány érdekes részlet a most megjelent 
rész lejegyzett szövegeiből – természe-
tesen az eredeti, fonetikus lejegyzéssel.

Egy idősebb csallóközkürti férfi példá-
ul a gyerekkoráról és földművelésről 
mesél:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nem csupán olyan szövegek akad-
nak a gyűjteményben, amikben valaki 
a gyerekkoráról mesél. Egy vágfüzesi 
néni például az első repülési élményét 
beszéli el nagyon kedélyes módon, 
úgy, ahogy bármelyikünk nagymamája 
vagy épp édesanyja tenné:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A fentieken kívül még számos au-
tentikus szlovákiai magyar beszédet 
hallgathatnak és olvashatnak el az ez 
iránt érdeklődők. És nem csak azért 
érdekes mindez, mert láthatjuk belő-
le, hogy milyen változatos is a magyar 
nyelv, hanem mert a különféle nyelvjá-
rások a kultúránk és identitásunk egy 
nagyon fontos részét képezik. Ugyan-
úgy megőrzendő értékek, mint a népi 
hagyományaink, műemlékeink, mű-
vészi alkotásaink. Nyugodtan büszkék 
lehetünk hát rájuk.

Hogy mi az a csoroszla és hogy ho-
gyan folytatódott a repülőgépes törté-
net, vagy egyáltalán hogyan beszélnek 
Csallóközben a különböző települése-
ken, kiderül a hangoskönyvből, amely 
a www.umjl.fss.ukf.sk/szmnyhk/ olda-
lon érhető el.
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A Szegedi Tudományegyetem elismert 
és nagy szakmai tekintélynek örvendő 
professzora, Karikó Sándor által szer-
kesztett igényes tanulmánykötet a Ma-
gyar Tudományos Akadémia mellett 
működő Alkalmazott Filozófiai Társa-
ság kilencedik köteteként jelent meg a 
2016. április 29-30-án megrendezett 
tartalmas tudományos konferencia ki-
meneteként. Az olvasó egy modern 
megközelítésű és aktuális szemléletű ki-
adványt kaphat ezáltal kézhez. A tanul-
mánykötet fontos helyet tölt be a szak-
irodalomban, hiszen a  társadalom és 
ifjúság viszonyát vizsgálja, annak gaz-
dasági, politikai, kulturális, demográ-
fiai, életmódbeli okait és következmé-
nyeit is megvilágítva lokális és globális 
szempontokra kitekintve. A szakmai 
közönség számára hozadéka az is, hogy 
a szerzők az „ifjúság“  témát a filozófia 
mellett a pszichológia, pedagógia, etika, 
esztétika, ifjúságszociológia és kommu-
nikációelmélet felől is megközelítik. 

 A kötet címe és témaválasztása már 
első pillantásra magára vonja az olvasó 
figyelmét és elgondolkodtatja: vajon 
hogyan is értelmezhető az ifjúság és 
globális tér viszonya? Majd az egyes 
tanulmányokat olvasva megérti, hogy 

a  kötet az ifjúság helyzetét, sajátossá-
gait taglalja, vizsgálja. A címbeli utalás 
a  térszerkezet vonatkozásában pedig 
a lét szerkezetének hálószerű kapcsoló-
dásaira vonatkozik. A gyorsan változó 
létszerkezet az ember tevékenységeit 
és radikális mozgásmegjelenéseit fog-
lalja magába. Ezeket a  változásokat 
és hatásokat pedig a   társadalmi háló 
lassan abszorbeálja. Ezáltal az egyéni 
létet sokminden befolyásolja: egy má-
sik ember, adott közösség, stb. A szer-
zők ennek illusztrálására hoznak fel 
példákat a  fiatalok globális világából, 
s ezáltal válnak kiemelten érdekessé 
a tanulmányok, hiszen mindegyik más 
szemszögből közelíti meg a témát.

A  szerkesztő a bevezetőjében fon-
tosnak tartja hangsúlyozni, hogy a 
globális tér folyamatainak innovatív 
megoldásait a  fiatalok kezdeménye-
zik, bizonyítva ezáltal azt a tényt, hogy 
a megújuláshoz újfajta szemléletmódra 
van szükség, melyet az új és újabb ge-
nerációk képesek felszínre hozni. Ki-
emeli, hogy ezáltal a  fiatalság tetemes 
arányban járul hozzá a globális térhá-
ló-szerkezeti változásaihoz.

A  különböző tudományterületeken 
belüli filozofikus vonulatú és teoretikus 
feldolgozásokat az empirikus vizsgáló-
dások egészítik ki, melyek közös érint-

kezési 
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pontja az ifjúságot érintő és befolyásoló 
negatív tendenciák és ellentmondások 
miatti aggódás. A  szerzők nemcsak 
a  klasszikus értelemben vett problé-
mák taglalására helyezik a  hangsúlyt, 
hanem inkább a  tudományos köztu-
datban megjelent, újonnan kialakult 
dilemmákat helyezik fókuszba, melyek 
újragondolása szükséges a  kor függ-
vényben.

A  kötet négy fejezetre tagolódik, 
a tematikailag hasonló jellegű írásokat 
tömbösítve. Vitatja az ifjúság filozófiai 
és etikai kérdéseit, valamint az interne-
tes világ hatásait, majd 1968 igézetének 
vonatkozásait taglalja. Végezetül pedig 
ifjúságszocialógiai tanulságokat von le, 
empirikus kutatások alapján.

A  szerkesztő – és vele egyetértve 
mi is – nemcsak az ifjúság körében 
dolgozó és munkálkodó szakembe-
reknek, hanem akár a  politika irányí-
tóinak, sőt maguknak a  fiataloknak 
is ajánlja ezt a  kötetet, mely a  téma 
multidimenzionális megközelítésével 
felhívja a  figyelmet korunk kihívása-
ira. Olyan értékes információkra lel-
hetünk ezáltal, mint a  globális tér fo-
galmának és sajátosságainak filozófiai 
összefüggéseire való rámutatás, Szabó 
Tibor megvilágításában.  Krajnik Sza-
bolcs a  gyermekfilozófia mintájára 
az „ifjúságfilozófia“ létrehozását veti 
fel. Karikó Sándor magvas gondolat-

vezetése a  társadalom és ifjúság 
viszonyának összefüggéseit 

és tanulságait három tör-
ténet-elméleti vonu-
laton taglalja, melyek 
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Fellinger Károly A kincsesláda című kötete 2017-ben jelent meg 
az AB-Art Kiadó gondozásában. Ahogy azt a kötet végén olvas-
hatjuk (Kovács Jolánka szavaival), a szerző a mátyusföldi nép-
meséket gyűjtötte össze, majd dolgozta fel. A kötetben olvas-
ható mesék valóban hozzák a klasszikus formátumot, tehát az 
„egyszer volt, hol nem volt” formula megtalálható a művekben. 

A kérdés az, hogy a mai felhozatalban szükség van-e az 
ilyen jellegű népies mesékre? Véleményem szerint minden-
képpen, ugyanis megvan a maga bája annak, hogy ezekkel a 
formulákkal találkozhatunk – gondoljunk csak arra, hogy más 
megafranchise-ok is a népi motívumokból építkeznek: „réges-
rég egy messzi-messzi galaxisban”. Ez pedig minket, felnőtte-
ket is visszavihet a gyermekkorunk még nyugodt világába. 

Schall Eszter rajzai tökéletesen passzolnak a tematikához, 
ügyesen megidézve a hagyományosabb népmesei gyűjtemé-
nyekben látható illusztrációkat, bár tegyük azért hozzá, hogy 
ez a kötet nem feltétlenül a legfiatalabbaknak szól. Talán en-
nek is köszönhető, hogy a rajzok alkalmanként kissé sötétek, 
és kevésbé szolgálják a kicsik vizuális igényeit. Ez nem feltétle-
nül baj, mert igazán értékelni azok fogják, akik már találkoz-
tak a népmesékkel. 

De miért is lehet érdekes számunkra ez a kötet? A válasz 
egészen egyszerű: a kötetben nem csupán magyar nyelven 
olvashatóak ezek a mesék, hanem angolul is, ez pedig olyan 
előny, amely mellett nem szabad elmenni. Részben azért, mert 
manapság számtalan olyan animátor dolgozik, aki más ország 
népmeséit is felhasználja – ezzel pedig könnyebb hozzáférhe-
tőséget biztosít az alapanyagnak, másrészt pedig a nyelvtanu-
lásban is kifejezetten előnyös, hogy mindkét nyelven olvashat-
juk az adott szöveget: ezeket pedig akár össze is hasonlíthatjuk. 

Aki tehát kézbe veszi Fellinger Károly mesekönyvét, megta-
lálhatja a maga kis kincsét benne. 

a kINCSeSlÁDa – reCeNzIó

N. juhÁSz TamÁS

„egySzer VolT..”

a nemzedéki konfliktusok világa, a modernizáció 
korszaka és posztmodern állapot. Tóth I. János 
elméleti fejtegetésében a társadalom felelős maga-
tartásának hiányát emeli ki a demográfiai helyzet 
sok tekintetében aggasztó fejleményeinek etikai 
vonatkozásában. Szécsi Gábor a globális és lokális 
életszemlélet, együttélés és együttműködés met-
szési pontjaira mutat rá. Tari Annamária a túlzás-
ba vitt internet- és mobilhasználat veszélyforrása-
ira, én-torzító hatásaira hívja fel a figyelmet, mely 
kiemelten tanulságos olvasmány lehet az ifjúság 
számára. Akárcsak Losonc Alpár tanulmánya, 
mely a fogyasztói társadalom és ifjúsági lázadások 
problematikáját tárgyalja. Vass Vilmos nemcsak 
a  globális nevelés általános elveit elemzi, hanem 
rámutat arra is, hogy paradigmájának megértésé-
től és egységes elfogadásától még nagyon messze 
vagyunk. Barcsi Tamás az 1968-as események ún. 
„Z“ generációra való hatását vizsgálja a konformi-
tás és lázadás relációjában. Márfai Molnár László 
a  társadalom és internetet használó közösségek 
erkölcsi normáiba ad betekintést. Koller Zsófia 
az esszéirodalomra emlékeztetve hangsúlyozza, 
hogy az igazságos társadalmak iránti sóvárgás 
még nem veszett ki korunk emberéből. 

A  tanulmánykötet tanulságos és nagyon hasz-
nos része a  negyedik fejezet, melyben három 
empirikus vizsgálat eredményeivel ismerkedhe-
tünk meg. Berényi Zoltán és Murányi István 14 
európai országra kiterjedő, nagyszabású kutatá-
sában azt vizsgálja, hogy miért vonzódnak a fia-
talok a politikai szélsőségek iránt. Jancsák Csaba 
egy kisváros fiatalságának politikai szocializációs 
folyamatát mutatja be, mely során a  munkanél-
küliség, a külföldi munkavállalási kényszer kerül 
előtérbe. Hamvas László szintén lokális szinten 
vizsgálja egy kistérség fiataljainak élethelyzeteit és 
jövőorintáltságát.

A  kötetet végigolvasva tehát azt a  konklúziót 
vonhatjuk le, hogy olyan hasznos és korabeli ak-
tuális információkkal szolgál, melyek segítenek az 
olvasó számára megérteni az ifjúság sajátosságait, 
helyzetét és problémáit, illetve az őket fenyegető 
veszélyeket. A  negatív tendenciák és hatásaik is-
mertetése vélhetőleg tudatosítja az ifjúsággal dol-
gozó szakemberekben, a politikai élet irányítóiban, 
de bármely érintett felnőtt olvasóban is, hogy mi 
is felelősek vagyunk fiataljaink jövőjéért, hiszen ők 
a megújulás, az innováció zálogai a jövőben. 
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Furcsa az én kapcsolatom a könyvek-
kel, hiszen más emberektől talán el-
térően ma már mindig az a legkedve-
sebb könyvem, amely legutóbb került 
a kezembe, amely legutóbb szerzett 
örömet számomra. Hiszen minden 
könyv új élmény, új ismeret forrása, 
formálja a világról, az emberek közöt-
ti kapcsolatokról bennem élő képet, 
szebbé teszi a mindennapok viszony-
lagos egyhangúságát, arról győz meg, 
hogy a valóság minden szörnyűsége 
ellenére csodálatos világban élek… 
Bevallom azonban, hogy diákkorom-
ban, és még azután is nagyon sokáig 
– annak ellenére, hogy  könyvszerető, 
rendszeresen olvasó vagyok – Pető-
fi Sándor János vitézét tartottam a 
szépirodalom lehető legértékesebb 
gyémántjának, hiszen meg voltam 
győződve arról, hogy fantáziadúsabb 
világot, gyönyörűbb mesét, varázsla-
tosabb történetet más költő egysze-
rűen  képtelen kigondolni. Hogyan is 
lehetne szebb történet, mint az, hogy a 
falu  legszegényebb kivetettje – Kuko-
rica  Jancsi – Tündérország örökéletű 
és boldog királyává válik? Egy csodá-
latos mesevilág, amely az ember min-
den teljesíthetetlen vágyát elérhetővé, 
valósággá varázsolja.     

És szinte hihetetlen, de a közelmúlt-
ban ez a mesevilág mintha újra meg-
elevenedett volna előttem… Ugyanis 
a kezembe került Felföldi Szabolcs 
„Fény metszette élet“ című könyve, 
amely a dunaszerdahelyi székhelyű 
Vámbéry Polgári Társulás kiadásában 
2016-ban jelent meg. Ez a könyv Du-
naszerdahely és az egész Felvidék min-
den bizonnyal egyik legismertebb tör-
ténelmi személyiségének – Vámbéry 
Árminnak – az életét mutatja be, tel-
jesen rendhagyó módon. „Vámbéry a 
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egy nagyívű és beteljesedett életútról

19-20. századi magyar tudomány és 
közélet jeles alakja jól ismert  a magyar  
múlt és kultúra kedvelői körében…  
Az a  nagyívű és beteljesedett életút, 
melyet Vámbéry életének nyolcvan-
két  esztendeje alatt befutott,  nemcsak 
a tudomány művelői számára érdekes 
és izgalmas, de méltán kelti fel az át-
lagolvasó érdeklődését is... Élete végén 
joggal vonatkoztathatta magára a ho-
ratiusi mondást: Exegi monumentum 
aere perennius „Ércnél maradandóbb 
emléket állítottam magamnak.” – írja 
a könyv Ajánlásában Vásáry István 
professzor, a Vámbéry Polgári Társulás 
elnöke. Vámbéry Ármin tehetségének, 
hihetetlen életenergiájának és mér-
hetetlen kitartásának köszönhetően a 
lehető legalacsonyabb sorból felemel-
kedve egyetemi tanár, akadémikus, 
elismert tudós, az orientalisztika egyik 
megalapítója lett. Híres közép-ázsiai 
utazásával megalapozta saját tudomá-
nyos hírnevét, elismerést és megbe-
csülést vívott ki. Személyes, sőt baráti 
kapcsolatok fűzték a korabeli oszmán 
és brit politika vezetőihez, az angol 
királyi család tagjaihoz, a török szul-
tánhoz, a perzsa sahhoz, a magyar iro-
dalom és tudóstársadalom legelismer-
tebb képviselőihez. Felföldi Szabolcs 
műve ennek a 19. század diplomáciai 
életében meghatározó szerepet betöltő 
zseniális embernek, jelentős tudósnak 
kalandregénybe – vagy inkább mesé-
be? – illő  élettörténetét mutatja be, 
teljesen rendhagyó módon. Az általam 
eddig olvasott életrajzok legtöbbjében 
ugyanis a szöveget itt-ott megszakítja 
egy-egy fénykép, ebben a könyvben 
azonban minden fordítva történik, hi-
szen itt a fotók, a képek a szöveg egyen-
rangú partnerévé lépnek elő. A képek 

és a szöveg egymást mintegy kiegészít-
ve hozzák emberközelbe a világhírű 
tudós életének legfontosabb mozzana-
tait, meghatározó fordulópontjait. A 
korabeli állapotokat idéző fényképek, 
illusztrációk, fotódokumentumok az 
olvasó számára egyértelművé és hi-
telessé varázsolják Vámbéry szinte 
reménytelenül szegény gyermek- és 
ifjúkorát, házitanítóskodásának egyes 
állomásait. Korképet kapunk az éle-
tében kiemelkedően fontos szerepet 
játszó korabeli Pest-Budáról, Konstan-
tinápolyról, Hiváról, Szamarkandról, 
Buharáról, Teheránról, Londonról. 
Szinte ismerőseink lesznek Vámbéry 
felesége és gyermeke, Rusztem, a leg-
felső angol, török és perzsa körök ki-
emelkedő személyiségei, a Magyar 
Tudományos Akadémia döntéshozó 
vezetői. Megismerhetjük, hogyan 
viszonyultak volt mesterükhöz a tudós 
szintén világhírűvé vált volt tanítvá-
nyai és fiatal barátai (Goldziher Ignác, 
Kúnos Ignác, Thúry József, Kégl Aurél, 
Germanus Gyula, Stein Aurél). Láto-
gatást tehetünk a tudós dolgozószobá-
jában, megcsodálhatjuk a  brit királyi 
család Vámbérynek dedikált fotóit, 
a legmagasabb rangú külföldi kitünte-
téseket. Részletes képet kapunk arról 
is, hogyan fejezi ki a világ a nagy tudós 
munkássága, egész életműve feletti 
tiszteletét. Egy mesésen nagyszerű élet 
mesésen mesteri bemutatása... 

Úgy érzem, ez a könyv sokunk ked-
venc olvasmányává válhat, és minden 
bizonnyal rengeteget segít azoknak 
a  kollégáknak is, akik évente nagyon 
lelkiismeretesen készítik fel diákjaikat 
az egyre közkedveltebb Vámbéry 
Ármin Földrajzversenyre. 



DrÁmapeDagógIa

A drámapedagógia jelensége nem új 
keletű dolog, hiszen már a húszas évek 
második felétől jelen van az oktatásban, 
de manapság még mindig viszonylag 
kevés pedagógus használja a tanítási 
órán, vagy az óraszámok csökkenése 
miatt elég szűk teret kapnak a tanárok, 
hogy ezzel a módszerrel is valamilyen 
élményszerű oktatást tudjanak nyújtani 
a tanulóknak.

Felmerül a kérdés: Miben ad ez a 
módszer újabb perspektívát az irodalom 
oktatásának, s miképp sajátítják el a ta-
nulók az újabb ismereteket? A válasz a 
részletekben rejtőzik.

Maga a dráma jelentése tenni vagy 
cselekedni (dran – ógörög eredetű szó), 
amely már a jelentésében sugallja, hogy 
a diákok szerves részét képezik a mód-
szernek, s önmaguk által, cselekedetek 
és különböző fizikai aktivitások útján 
sajátítják el az új ismereteket. Ha a mód-
szert nézzük, akkor a dráma egyfajta 
eszköz ahhoz, hogy a diákok megis-
merjenek egy olyan képzeletbeli világot, 
amelybe bele tudják magukat képzelni. 
Belebújhatnak egy képzeletbeli szereplő 
bőrébe, de akár felvehetik egy már léte-
ző szereplő személyiségét is, ezáltal job-
ban tudnak majd azonosulni azzal, ha 
a valós életben beleütköznek egy olyan 
problémába, amelyet már előzőleg az 
órákon orvosoltak. Összességében a 
dráma pedagógiai célja, hogy a tanulók 
aktívvá vagy cselekvővé váljanak az órá-
kon, ne a tanár legyen a középpontban, 
ezáltal megszűnik a megszokott frontá-
lis oktatási módszer, s a tanulók közös 
erővel, de játékos és interaktív formá-
ban tanulják meg az új tananyagot.1

A drámapedagógia igazán csak akkor 
hatékony, ha kellemes légkör uralkodik 
az osztályteremben mind a tanár, mind 
a gyerekek részéről. Nagyon fontos, 

hogy a felek támogassák és partnerként 
kezeljék egymást, s nem utolsó sorban 
bízzanak egymásban, hiszen a módszer 
alapfeltétele a bizalom. A dráma tehát 
csak akkor igazán jó, ha a játékok során 
fejlődik a tanulók kreativitása, illetve 
személyiségük, de fontos még szem 
előtt tartani, hogy a gyermekekben 
meglegyen a felfedezés iránti szándék, 
és e módszer a helyes döntés örömét 
biztosítsa számukra.2

A következőkben bemutatnék né-
hány technikát, melyeket a tanár fel tud 
használni a tanítási órák során:

 Improvizáció: a módszer lényege, 
hogy a tanulók improvizatív módon 
adnak elő egy általuk vagy a tanár által 
választott szövegrészletet. A tanulók-
nak lehetőségük nyílik arra, hogy fel-
használják saját kreatív eszköztárukat, 
így fejlődik a kooperáció is az osztály-
ban.

 Tanár a szerepben: ez hasonlít az 
előző módszerhez, ám itt a tanár is ak-
tív résztvevője az eseményeknek. Meg-
szűnik az alá-fölérendelt viszony a ta-
nár és a diákok közt, s ezáltal mindkét 
fél egyenlőnek tekinthető, ám nagyon 
vigyázni kell e módszer használatakor, 
hogy a pedagógusnak megmaradjon a 
tekintélye.

 Élő szobor/ Fagyott kép: a tanulók 
párokban, de lehetőleg az a legjobb, ha 
nagyobb csoportokban dolgoznak. A 
tanár kiválaszt egy adott jelenetet (lehet 
ez akár regényből, de legjobb, ha drá-
mából), s a diákoknak az a feladatuk, 
hogy az adott jele-
netet imitálják, s 
egy élő szobor-
csoportot kell 
alkotniuk, a 
többi cso-

portnak pedig ki kell találni, melyik 
műből való az, amit látnak. Itt a diákok 
kreativitása határtalan, hiszen számos 
dolgot felhasználhatnak (jelmezek, 
kosztümök, különféle tárgyak...). Ez a 
módszer legjobban akkor alkalmazha-
tó, ha olyan műveket választunk, ami-
ket már a diákok ismernek, így sokkal 
jobban elő tudják adni a többiek előtt.

 Tükörkép: ez egy nagyon régi szín-
házi technika, de akár az óra elején, 
akár az óra végén is nagyon jól alkal-
mazható. A tanulók párokat alkotnak: 
egyikük a tükör szerepét ölti magára, 
másikuk a tükörkép, s a játék lényege, 
hogy a tükörkép imitálja a tükör  moz-
gását. A játék végén a tanulók szerepet 
cserélhetnek. Ez a módszer nagyon jól 
alkalmazható akkor, ha még maradt pár 
percünk az órából, s szeretnénk kitölte-
ni, vagy ha az osztályban szeretnénk 
megerősíteni a köteléket a tanulók kö-
zött.3

Összességében kijelenthetjük, hogy 
a drámapedagógia módszereit sokkal 
inkább be kellene vonni a mindennapi 
oktatás szerves részébe, hiszen a diá-
koknak szükségük van olyan oktatási 
módszerekre is, amelyek nagyban hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy az új anyag el-
sajátítása élvezetet nyújtson számukra, 
s játékos feladatok révén sajátítsák el az 
új ismereteket.

jegyzetek:
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Az élményszerű tanulás és tanítás kü-
lönböző típusai manapság a pedagógia 
leginkább elfogadottabb és talán legke-
vésbé vitatott módszerei közé sorolan-
dók, melyek magát a fejlődést az em-
pirikus behatások és átélt impressziók 
függvényeként határozzák meg. Az 
emberi természet eredendően a tapasz-
talatszerzést létesíti előnyben, kívánja a 
megélés folyamatát és szomjazik a sze-
mélyes élmények iránt. Tetteit főképp 
a kíváncsiság és megismerés vezérlik, 
melyek célja az önnönmagát körülölelő 
világ felfedezése, beleértve jellemi sajá-
tosságainak, valamint személyiségének 
minél részletesebb és pontosabb, saját 
maga előtti felfedését. Az egyénben 
megjelenő individuális célok a moz-
gatórugói a cselekvésnek, melyek bár 
alkalmazkodhatnak magasabb elkép-
zelések, ideák és célkitűzések rendsze-
réhez, mindig az adott belső késztetés 
megvalósításából erednek. Vallotta ezt 
egykoron a XX. századi reformpeda-
gógia egyik elméleti megalapozója is, 
John Dewey. Pragmatikus teóriájából 
született a napjainkban oly gyakran 
használt projektmódszer, de megannyi 
egyéb tanulási és tanítási metódus táp-
lálkozik elméletéből. Bár a konstruktív 
tanulásszemlélet jegyeit nem feltétlen 
kölcsönző – sőt sok esetben nélkülöző 
– pedagógiáról beszélhetünk, mégis a 
gyakorlati jellegéből adódóan, az isme-
retszerzési készségekre való hangoló-
dásának köszönhetően aktív és egyben 
nagyon hatékony tanulási környezetet 
képes kialakítani. Ez az alapja annak az 
oktatási platformnak, mely leginkább 
kedvez a gyakorlatias jellegű tantár-
gyak tanításának is. Bár feltehetnék a 
kérdést, mely az a tárgy, mely kizárólag 
elméletiséget és abszolút passzivitást 
igényel a hallgatóktól, tanulóktól. 

Írásomban egy újszerűnek mond-
ható eszköz tanulási, ill. tanítási kö-
zegben való alkalmazását szeretném 
alátámasztani és boncolgatni. Nem a 
tanórába történő módszertani bevoná-
sának rejtelmeiről szólok, még ha a jó 
gyakorlat megosztását a szűkebb vagy 
tágabb értelemben vett tanárközösség-
gel szintén célomnak tartom. Néhány 
olyan érvet gyűjtöttem össze, melyek 
igazolják a robotok iskolákban való 
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megjelenését. Igyekeztem működteté-
süket nem leszűkíteni egy adott szintű 
vagy típusú iskolarendszer keretei közé 
– ezáltal is próbáltam rámutatni egye-
temes felhasználhatóságukra és azon 
javaikra, melyeket véleményem szerint 
bármely iskolapad magáénak tudhat. 
A bevezetőben leírtak röviden említik 
és egyúttal jellemzik azt a pedagógiai 
megközelítést, mely a robotokkal tör-
ténő munka lényegét alkotják. A prob-
lémamegoldó és cselekvésre ösztönző 
magatartás a legkedvezőbb az ilyen 
oktatási formánál tehát a diákokat nem 
ingerszegény miliővel kell körülvenni, 
hanem olyan feladatokkal ellátni, me-
lyekkel saját maguk fejleszthetik kész-
ségeiket. 

Hazánkban is egyre nagyobb teret 
hódít a LEGO robotok oktatási terü-
leten történő implementálása, bár a 
külföldi kitekintés e területen is na-
gyobb tapasztalatokra enged következ-
tetni, beleértve akár a magyarországi 
gyakorlatot is. Több szempontból is 
átgondolt és magas szinten kialakított 
tanulási eszközökről van szó. Olyanok-
ról, melyek használatával játszva fej-
lesztjük diákjainkat, s a játék fogalmá-
nak felbukkanása itt igencsak mérvadó 
és fontos. Hiszen melyik gyerek ne 
szeretne játszani, játszva tanulni, kis-
sé megfeledkezve a néha görcsösnek 
tűnő tanulás folyamatáról, és előtérbe 
helyezni azt a fajta szórakozást, mely 

egyidejűleg fejleszt is...? Egyszerűnek 
tűnhet a képlet, viszont a megoldás ko-
moly odafigyelést, előre megtervezett 
koncepciókat és kellő szakmaiságot 
igényel. Az eredmény viszont kecsegte-
tő s fáradalmakat felülmúló, gondolván 
csak az együttműködő csapatmunka 
kialakításának lehetőségére, az ebből 
következő szociális készségek előmoz-
dítására, az alkotókészség és kreativitás 
gyakorlásából származó előnyökre, a 
mérnöki gondolkodásmód fejlesztésé-
re, vagy más olyan területre, mely jelen 
korunk és valószínűleg az elkövetke-
zendő jövő számára is fontos lesz majd. 

Az oktatási célokra kifejlesztett ro-
botok megfelelő alkalmazásával köny-
nyebben megvalósítható a: 
 szórakoztató tanulás: A játék po-

zitív szerepe az oktatásban megkér-
dőjelezhetetlen és valamilyen szinten 
magától értetődő is. Általa válik a 
légkör vidámmá és szórakoztatóvá, 
sőt megkönnyítheti a nehezebben 
elsajátítható ismeretek megszerzését. 
Történhet mindez úgy, hogy játékos 
formában zajlik az új megismerése, 
vagy a tanulás egyes fázisaiban 
„pihentető” készségfejlesztő játékokat 
iktatnak be. A témakörrel bővebben a 
játékpedagógia elmélete foglalkozik. 
Az oktatási folyamatot digitális eszkö-
zök segítségével könnyen „fogyaszt-
hatóbbá” és játékszerűvé is varázsol-
hatjuk, de nyilván ennek érdekében 
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más lehetőségek is felmerülhetnek. A 
robottechnika bevonásával például él-
vezhetőbb és könnyebb formát ölthet 
a különböző készségek elsajátításának 
menete. S mivel az ember szeret ját-
szani, ezért már csak a tanáron mú-
lik, hogy építő jellegűvé tegye az adott 
„játékot”. A már említett Lego robotok 
esetében nagyon sok lehetőség nyí-
lik arra, hogy szórakoztató jellegű ta-
nulást érjünk el. Főleg az elvégzendő 
feladatok milyensége a befolyásoló té-
nyező, bár már a felhasznált eszközök 
gyermekbarát mivolta is könnyedén 
feledtetni képes a merev és unott mun-
kavégzési formákat.  
 programozási feladatok megértése és 

megoldása: Az algoritmizálás és maga 
a programozás oktatása egy speciális 
szakterületet von magába, mely valójá-
ban nem csupán egy eléggé behatárolt 
közeget kellene, hogy ösztönözzön. 
Fontossága jelentős, gondolván csak 
az ipari gyakorlatban mutatkozó 
nagyszámú automatizált rendszerek és 
különböző informatikai megoldások 
gyakori előfordulására. Ezen felül az 
algoritmikus gondolkodás elsajátítása 
az összetett problémafeladatok megol-
dásának nyitókulcsa. Hasznossága így 
nem csak a technikai jellegű kérdések 

megválaszolásában és az ipar által lét-
rehozott munkaerőpiac feltöltésében 
rejlik. A robotprogramozás tanulását 
már az általános iskola 5. osztályától 
javasolják a szakemberek, és egészen 
az egyetemi, főiskolai szinten keresz-
tül is végezhető. Segítségével a válto-
zók, függvények, tömbök, ciklusok 
és különböző más programozási 
fogalmak, ill. folyamatok is köny-
nyebben megérthetők. Ennek egyik 
nyilvánvaló oka, hogy a megalkotott 
program lefolyása – legyen az grafikai 
környezetben létrehozott vagy szöve-
ges utasítássorozattal megvalósított – a 
roboteszköz segítségével bemutatható, 
modellezhető.     
 mérnöki gondolkodásmód elsajátí-

tása: Hiányszakma a mérnöki, s ennek 
okait hosszasan lehetne sorolni és fejte-
getni. Ez esetben viszont ettől eltekin-
tenék, és inkább rámutatnék arra, hogy 
milyen kiváló eszközként funkcionál a 
(Lego) robot az alap mérnöki gondol-
kodásmód elsajátításában. Hozzáten-
ném, hogy ez szerintem nem kizárólag 
a műszaki jellegű felsőoktatás feladata. 
Hiszen az iskola – bármely szintjéről 
legyen is szó – kiemelt feladatai közé 
kell, hogy tartozzon, hogy a diákkal 
megláttassa a körülötte elterülő vilá-

got, annak lehetőségeivel, szépségei-
vel és buktatóival egyaránt. Nagyrészt 
ezen opciók és ráhatások vezetik majd 
a diákot a hozzá legközelebb álló szak-
terület felé, mely ily módon lehet akár 
a műszaki és mérnöki pálya is. Lénye-
ges kritérium az alkalmazható tudás 
elsajátítása és a mérnöki folyamatok 
megértése, melyhez hozzátartozik a 
gyakorlati dolgok életszerű bemutatá-
sa, kipróbálása, továbbá a probléma-
megoldás és maga a kutatómunka is. 
Összeszerelhető robotoknál elsősor-
ban a mechatronika, az elektronika és 
informatika szakterületei érintettek, s 
az ezek keretén belül szerzett ismere-
tek a mai világban általános és elvárha-
tó követelményként is megjelenhetnek. 
További, robotika segítségével fejleszt-
hető területként említeném a tervezést, 
modellezést és képalkotást, a konst-
rukciók létrehozását vagy más műsza-
ki/természettudományi területeket is. 
 kellő inspiráció és motiváció bizto-

sítása: Bármely ötlet megszületését 
az ihlet kezdeményezheti, s az abból 
fakadó tevékenységet az ösztönzés sza-
bályozhatja. A robotokkal történő ok-
tatásnál egyik sem hiányozhat, hiszen 
mindig szükség van új és új tervekre 
és olyan belső motivációra, mely az 
alkotás folyamatához elengedhetetlen. 
A robotika különböző területeken való 
egyre szélesebb térhódítása (lásd or-
vostudományok, űrkutatás, életmen-
tés, gépjárműgyártás, stb.) könnyen 
nyújthat támpontot a diáknak ahhoz, 
hogy megtalálja a számára inspiráló 
közeget és témákat, s ezekből táplál-
kozva saját maga is ténykedésbe kezd-
jen. A robotika iránt elszánt társakat 
pedig nem nehéz megtalálni, ha némi 
segítségre lenne szüksége.  

A robotika megfelelő alkalmazása az 
oktatásban komoly lehetőségeket rejt 
magában. Segítségükkel, a megépíté-
sükhöz szükséges alkotóelemek köny-
nyűszerrel válhatnak a gyermek fejlő-
désének építőkockájává is…
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Elérkeztünk cikksorozatunk utolsó ré-
széhez, melyben az egészséges életmód 
oktatásához adunk pár tippet. Az elő-
ző részben főleg a  szív- és érrendsze-
ri betegségek átismétlésére helyeztük 
a hangsúlyt, de ugyanúgy teret kapott 
a  táplálkozásbeli szokások játékos ta-
nulása is. Ebben a részben rákapcsoló-
dik a téma a mozgáskultúrára is, mely 
elengedhetetlen kiegészítése az előző-
nek. A  feladatok többnyire tornagya-
korlatokkal tarkítottak, ezért ajánlatos 
őket a testnevelés keretein belül kipró-
bálni, szakember segítségével.

kAlÓriák 
És tornAgyAkorlAtok
A  feladathoz szükségeltetik egy fehér 
tábla, és fejenként egy lyukas közepű 
fánk. Mondjuk el, mi is a  kalória (az 
energia mértékegysége, melyet a szer-
vezet felvesz az ételből), mi a  bevitt, 
a felhasznált és az elraktározott kalória. 
3500 kalória kb. 0,4 kg-nak felel meg, 
tehát ha egy hétig naponta ennyit kaló-
riát veszünk magunkhoz, akkor kb. 0,5 
kg-ot hízunk. Hangsúlyozzuk ki a kü-
lönbséget az összetett és az egyszerű 
szénhidrátok között.

Minden diákot kínáljuk meg egy 
fánkkal, mely 70 ún. üres kalória, táp-
érték nélkül. Hasonlítsuk össze egy 70 
kalóriás almával. Az alma vitaminokat, 
rostokat, ásványi anyagokat ad a szer-
vezetnek, mely az összetett szénhidrá-
tok csoportjába tartozik. A  fánk egy-
szerű szénhidrát, sok cukrot és zsírt 
tartalmaz. Ha a cukor nem bomlik le, 
elraktározódik zsírként. A  diákok el-
dönthetik, hogy az alma vagy a  fánk 
ad nagyobb teltségérzetet nekik. A test 
a  fánkot gyorsabban bontja le, meg-
emeli a  vércukorszintet, és gyorsan 
ad energiát, de ugyanilyen gyorsan le 
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is esik az energiaszint, így gyorsan ki-
fáradunk. A diákok kiszámolhatják az 
idő hosszúságát, amennyi alatt elége-
ti a  szervezet a 70 kalóriás fánkot. Ez 
több tényezőtől is függ: metabolikus 
időtől, energiától, BMI értékétől, az iz-
mok mennyiségétől. Általános képlet: 
70 kalória/7 (általánosan elégetett ka-
lória egy perc ugrókötelezéssel), tehát 
10 perc megállás nélküli ugrókötelezés 
szükséges a  fánk elégetéséhez, amit 
a diákok végre is hajthatnak. A továb-
bi számítások segíthetnek a diákoknak 
megállapítani a  saját idejüket. 1. Szo-
rozzuk meg a testtömegünket 0,07-tel. 
2. 70/ az 1. eredménye = a percek szá-
ma, amennyi ideig ugróköteleznünk 
kell, hogy elégessük a 70 kalóriát (pl. 64 
kg x 0,07 = 4,48; 70/4,48=15,625 perc).

Az egÉszsÉg ForrásA
Szükségünk lesz bójákra, szalagokra, 
jelzőtáblákra a  kockázati tényezőkkel 
feltüntetve (TV és videójáték, egészség-
telen étel, kevés testmozgás, dohány-
zás), jelzőtáblákra „Egészségország“ 
felirattal, táblákra a diákok nevével el-
látva. Bevezető feladatként ismertessük 
a kockázati tényezőket, és folytassunk 
beszélgetést arról, hogyan tudjuk eze-
ket kivédeni, és milyen hasznunk szár-
mazik belőle. A diákok feladata eljutni 
a  kezdővonaltól a  rizikófaktoros öve-
zeten keresztül anélkül, hogy elkapnák 
őket. Mindegyik kockázati tényező két 
„fogóval“ rendelkezik, akik a  pályán 
mozognak, és akadályozzák a  tovább-
jutást. A mozgásuk korlátozott, egy fel-
rajzolt vonalon mozognak oldalt moz-
gásban, és a vonalról nem léphetnek le. 
Ha valamelyik diákot elkapják a fogók, 
az újra a  startvonalhoz kerül. A já-
ték célja elérni az Egészségországot, és 
kitűzni a névtáblát, amit akár többször 

is meg lehet ismételni. A fogókat min-
den 2-3 percben cseréljük le.

lÉgy egÉszsÉges És Fitt! 
A feladathoz szükségünk lesz 3 db kb. 
20 cm-es labdára csoportonként (5 
diák), pulzusszámlálóra, zenére. A di-
ákok megmérik nyugalmi állapotban 
a  pulzusszámukat (normál érték 60-
100). A feladat célja megértetni a  di-
ákokkal az aerob mozgás fontosságát. 
A  csoportokon belül csillag alakzatot 
vesznek fel, miközben a labdákat ado-
gatják úgy, hogy a  mellettük levőnek 
nem adhatják. Adogatás közben ki-
mondják annak a nevét, akinek a lab-
dát passzolják. Egy rövid játék után 
a  diákok megmérik a  pulzusukat. Ha 
a  zenét bekapcsoljuk, a  diákoknak 
mozogniuk kell a  terem egyik végétől 
a másikig, miközben az előző feladatot 
ugyanúgy végrehajtják. Amikor a zene 
abbamarad, újra megmérik a  pulzus-
számot. Hasonlítsuk össze az aktivitá-
sok alatt mért eredményeket. Magya-
rázzuk meg, hogy a nyugalomban mért 
pulzus sokkal lassabb, mivel az izmok-
nak nincs szüksége nagyobb vérellá-
tásra és oxigénre, ellentétben a  fizikai 
aktivitással. Számoljuk ki a maximális 
és a  célzónás pulzusszámot. Vonjuk 
ki az életkorunkat 220-ból (fiúk) vagy 
226-ból (lányok). Ez a  szám a  maxi-
mális pulzusszámunk, mely elérésekor 
pihenjünk, ne terheljük túl a szívünket. 
Ennek a  számnak az 50 és 85%-a kö-
zött található a  célzóna, amit mozgás 
során ajánlatos betartani. Tehát egy 17 
éves fiúnál a  maximális érték 203, és 
a célzóna 101 és 172 között mozog.

szívünk egÉszsÉge
Ehhez a feladathoz szükségünk lesz a 
szívet ábrázoló poszterre, 8 hullahopp 
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karikára, 2 pakli játékkártyára, 50 db 
színes kör alakú papírra (5 szín), 50 
db 5x5 cm-es papírra a foltokkal meg-
egyező színekben, zenére. Definiáljuk 
a szív- és érrendszeri edzettségi szintet, 
az állóképességet. Melyek azok a fizikai 
aktivitások, amelyek jó hatással vannak 
a szívünkre? Melyik aktivitás teszi erő-
sebbé a szívünket: amelyik lassú vagy 
amelyik gyors pulzust eredményez?

1. feladat: Mutassuk meg a diákok-
nak a kártyákon található 4 különbö-
ző szimbólumot (szív, kőr, pikk, treff). 
Helyezzünk el a 8 karikát a terem sar-
kaiban és a határvonalakon. Ugyanígy 
helyezzünk el feliratokat, szív = ügetés, 
pikk = szökellés, treff = páros lábon ug-
rálás, kőr = kocogás. A karikák belsejé-
ben helyezzük el a kártyákat. A diákok 
az egyik karika felé haladnak, felvesz-
nek egy kártyát, és a szimbólumnak 
megfelelően, az adott mozgásformával 
haladnak egy másik karika felé, majd az 
új karikába dobják a régi kártyát, és fel-
vesznek egy újat. Ha befejezték a felada-
tot (5-10 perc), megmérik a pulzusukat.

2. feladat: Helyezzünk el különböző 
színű, kör alakú papírokat a tornate-
remben, ezek alá pedig eltérő színű 
téglalap alakú kártyákat. Amíg a zene 
szól, a diákok haladnak az egyes fol-
tok felé, felveszik az egyiket, és meg-
nézik a színt, amely a kör alakú papír 
alatt van, megjegyzik, visszateszik, és 
a téglalap alakú papír színével azonos 
színű kör alakú papírhoz haladnak. Ez 
még 45 másodpercig ismétlődik, akár 
versenyezhetnek is a tanulók. Végül 
kikapcsoljuk a zenét, és következik a 
pulzusmérés.

A FittsÉg ForrásA
Állomásokat hozunk létre, 5-10 torna-
felszerelést helyezünk el állomásonként 
(ugráló kötelek, hullahopp karikák, gu-
mikötelek, 8 állomáskártya – gyakor-
lat, típusa, időtartama, aerobik lépcső, 
zene). A bevezetőben beszéljünk 3 fel-
adattípusról: aerob edzés, erősítő edzés 
és nyújtás. Tegyük világossá a  napi 60 
perces mozgás fontosságát. Kis cso-
portokkal dolgozzunk, melyek az állo-
másokon részt vesznek egy rövid 2-3 
perces tornában. A  tornagyakorlatok 
lehetnek: ugrókötelezés (aerob gyakor-
lat, 20-30 perc naponta megfelel a  60 
perces mozgásnak), gumikötél hasz-
nálata (erősítés 2-3-szor a héten 20-30 
percben), nyújtás (naponta 5-10 perc), 
aerobik lépcső (aerob mozgás, naponta 
20-30 perc), hullahopp (aerob, naponta 
20-30 perc). A feladat a mozgás fontos-
ságára hívja fel a  figyelmet, valamint 

megtanítja a diákokat a tornagyakorla-
tok helyes kivitelezésére és az edzésterv 
kialakítására.

SzuperhőSök
A  szuperhősök a  filmekben általában 
valamilyen természetfeletti tulajdon-
sággal rendelkeznek, mely szuperem-
bereket csinál belőlük. De MI is le-
hetünk szuperhősök, ha jó formában 
maradunk és helyesen táplálkozunk. 
A  diákok ezzel a  feladattal bizonyít-
hatják, hogyan sajátították el az előző 
feladatokban tanultakat. Szükségük 
lesz ehhez gumikötelekre, könnyű kézi 
súlyokra, „push-up” kapaszkodókra, 
„pull-up” húzódzkodókra, poszterekre 
nyújtógyakorlatokról, székekre, posz-
terekre az ételfajtákról, de lehetséges 
egyéb kiegészítők használata is, mint 
torna DVD-k, gumiszálas labdák, ún. 
„koosh” labdák. Bevezetésképp a  diá-
kok a  tornateremben elfoglalják a  be-
melegítő állomást. A  bemelegítés 12 
gyakorlatból áll. Ehhez válasszunk ze-
nét, amíg szól a zene, addig tornáznak 
a diákok, ha abbamarad, egy másik ál-
lomás felé haladnak. A résztvevők vé-
gigmennek az összes állomáson, ezáltal 
egy köredzést hajtanak végre. 

 Kardió misszió: A diákok aerob moz-
gásformákon vesznek részt, pl. rövid 
ugrókötelezés, séta, kocogás.

 Izomerő hadművelet: Itt használ-
hatjuk a  tornaszereket, gyakorlatokat, 
mint pl. a gumiköteleket, kis súlyokat, 
felüléseket, haspréseket...

 Izom-állóképesség mentés: használjuk 
ki a  kapaszkodókat, húzódzkodókat, 
a  széken pl. a  kinyomásokat, fekvőtá-
maszokat, „plank” gyakorlatot...

 A nyújtás ereje: A diákok különböző 
nyújtó gyakorlatokat végeznek a posz-
terek alapján.

 Tányér-erő: Párosítsuk össze az egyes 
élelmiszercsoportokat (zöldség, gyü-
mölcs, hús, gabonafélék, tejtermékek) 
és az előző mozgás-aktivitásokat, az 
ételcsoportok képeit rakjuk ki egy táb-
lára. A diákok egyesével dobnak egy 
gumiszálas puha labdával, amennyi-
ben eltalál egy élelmiszert, az annak 
megfelelő mozgásformát kell elvégez-
nie.

A fizikai aktivitással számos más po-
zitív változás is történik az életünkben. 
Emlékezzünk rá, hogy bármilyen fizi-
kai aktivitás jobb a semmilyennél, ezért 
sétáljunk a kutyánkkal, kergetőzzünk, 
fogócskázzunk, biciklizzünk. A  moz-
gással megnöveljük a  koncentráló-
képességünket is. A  megnövekedett 
pulzusszámmal növekszik az izmok, 
szövetek, szervek oxigénellátottsága 
is, egyúttal az agyé is, így könnyebben 
megy az olvasás, írás, jobban tudunk 
több mindenre odafigyelni, jobb a me-
móriánk, kitisztul a  gondolkodásunk, 
jobb eredményeket érünk el a  tanulás 
terén. Tehát a mozgás segít megtartani 
az ideális testsúlyt, erős izmokat ered-
ményez, jobb alvást biztosít, és jobb 
teljesítményre sarkall a  tanulás, de 
a sporttevékenységek terén is, továbbá 
csökkenti a  stresszt, feszültséget, jobb 
kedvre derít, boldoggá tesz, ellenállób-
bá teszi a  szervezetet a  fertőzésekkel 
szemben, szabályozza a  vérnyomást, 
de a  vércukorszintet is. Mutassunk jó 
példát gyermekeinknek!



útjelzőK

hoVÁ TarTozNak a gombÁk?
CSICSay alajoS

Amikor az alábbi mondanivalóm cí-
mét leírtam, óhatatlanul Fehér Klára 
(1919-1996) Hová álljanak a belgák? 
regényének a címe jutott eszembe. 
Ugyanis Belgiumot a világ országai 
között úgy tartják számon, mint nem-
zetállamot, nemzeti ünnepe is van, 
július 21-e, csak éppen belga nemzet 
nincs. Addig törték fejüket a politiku-
sok, amíg ki nem találták a salamoni 
megoldást. Feltehetően nagyobb di-
lemma elé állították a biológusokat a 
gombák, amikor rájöttek, hogy azok se 
nem növények, se nem állatok, holott 
hosszú időn át a vények között tartot-
ták őket számon. Hát akkor mik való-
jában? Ma már nagyon egyszerű a vá-
lasz: „többsejtű eukarióta szervezetek”. 
Valamikor a földtörténeti őskor vége 
felé, csekély egy milliárd évvel ezelőtt 
kezdődött meg a kialakulásuk, a nö-
vény- és az állatvilággal egyazon idő-
ben. Úgymond „párhuzamos evolúciós 
folyamatok” hozták létre az élővilág-
nak e három országát. Hirtelen eszem-
be jut, hogy van az élőlényeknek egy 
törzse, ami még a gombáknál is „bel-
gább”, amely növények, pontosabban 
egyes algák és fonalas gombák szim-
biózisa folytán alakult ki, a zuzmóké. 
Az még csak hagyján, ha a gombáik a 
zöldalgákkal alkotnak telepeket, mert 
mindkét élőlénycsoport eukarióta, de 
előfordul, hogy kékmoszatokkal tár-
sulnak, amik pedig a prokarióták (sejt-
maghártya nélküliek) közé tartoznak. 
Ám ha csak egyetlen fajt alkotnának, 
nem lenne különösebben problémás a 
dolog, csakhogy e szimbiózisra épülő 
törzsnek igen sok faja létezik. Általá-
ban meghatározott gombafajok, meg-
határozott moszatfajokkal alkotnak 

zuzmót, s e moszatfajok jellemzik a 
zuzmófajokat. Ami még meglepőbb, 
így együtt váltak képessé benépesíte-
ni az egész szárazföldet. Volt idejük rá 
elég a földtörténeti triász óta eltelt 230 
millió év alatt. Már az 1950-es években 
több mint 16 000 fajukat ismerték, eb-
ből a Kárpát-medencében élőké akkor 
mintegy 900 volt. Sokuk mellett elme-
gyünk úgy, hogy fogalmunk sincs ró-
luk, miféle élőlények lehetnek. Viszont 
ki ne hallott volna a rénszarvasok fő 
táplálékáról, a rénzuzmóról (melles-
leg nálunk is előfordul), amit szükség 
esetén az eszkimók is fogyasztanak? 
Vagy a Bibliában leírt mannáról – 
ami nem egyéb, mint a mannazuzmó 
(Aspicilia esculenta) – annak ellenére, 
hogy sosem volt hozzá szerencséje. 
Nem ez az egyedüli eset, hogy sok-
kal érdekesebbek a tőlünk távol levő 
dolgok, mint azok, amelyek majd ki-
szúrják a szemünket. Tehát a zuzmók 
között vannak állati és emberi táplá-
lékok egyaránt. A tüdőzuzmó (Sticta 
pulmonaria) pedig gyógytea készíté-
sére alkalmas. Mindazonáltal a zuz-
mók elhaló telepeikkel részt vesznek 
a termőtalaj képzésében is. Kizárólag 
egyes zuzmócsaládokra jellemző zuz-
mósavak marják a legellenállóbb szik-
lákat is, ráadásul ők a sziklákon az első 
megtelepedők. S ami még felbecsül-
hetetlen értékük, hogy túlságosan ér-
zékenyek a levegő szennyezettségére. 
Ahol egyáltalán nem élnek meg, az a 
terület bizony az emberre is veszélyes 
lehet. E szempontból úgy viselkednek, 
akár az indikátorok. A forró trópusi 
sivatagoktól a jeges sarkvidékekig, a 
tengerszinttől a legmagasabb hegye-
kig mindenütt előfordulnak. Csodá-

nak beillő tény, hogy olyan helyeken 
is megélnek és (leginkább teleplevá-
lással) szaporodnak, ahol a zuzmó 
gombája és moszatja külön-külön 
képtelen. Mérgező zuzmók nem isme-
retesek, kártételük is csupán közvetett, 
mivel a gyümölcsfák törzsén szívesen 
megkapaszkodnak, magukba szívják 
a csapadékot, miáltal lehetővé teszik a 
növényre ártalmas gombák és baktéri-
umok megtelepedését is. Ezért a ker-
tészeknek ajánlatos tőlük a fáik kérgét 
megtisztítani.

Nem tudok róla, hogy az év élő-
lényei megválasztásánál egyáltalán 
szóba kerültek-e a zuzmók, viszont a 
gombák, pontosabban egyes fajaiknak 
a termőteste már több mint tíz esz-
tendeje igen. Tán itt kell megjegyezni, 
hogy különbség van a gombák „teste” 
és a között a képződmény között, amit 
a gombászok gyűjtenek. Meg azt is, 
hogy ilyet csak fejlettebb bazídiumos 
gombák földalatti fonalainak szöve-
déke, a növények gyökérzetére emlé-
keztető teleptestes gombák képeznek. 
Ugyanis ebből a tenyésztestből emelke-
dik föld fölé a sokféle formában meg-
jelenő termőtest, a közszájon forgó 
gomba.

Sejtelmem sincs arról, hogy a Ma-
gyar Mikológiai Társaság milyen kri-
tériumok alapján fogadja el az év 
gombájára tett javaslatokat, és hirdeti 
ki közülük a győztest. Azt viszont tu-
dom, pontosabban értesültem róla, 
hogy első „gombasztárnak” kétszer 
is (2006 és 2008) a jellegtelen külse-
jű, de kellemes ízű, ám mint a neve is 
árulkodik róla, fölöttébb veszedelmes 
gyilkos galócát (Amanita phalloides) 
választották. Csak tippelni tudom, 
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hogy épp e tulajdonsága miatt hívták 
fel rá az emberek figyelmét. Az azóta 
eltelt évek gombái közül csupán egy 
volt a nem ehető, az eléggé ritka, tap-
lógombák között számon tartott pe-
csétviaszgomba (Ganiderma lucidum). 
A többi kilenc ehető között viszont 
akadnak igazi ínyencfalatokként szá-
mon tartottak is, mint például a nagy 
őzlábgomba (Macrolepiota procera), s 
ugyancsak a kalaposgombák rendjébe 
(Agaricales) és a lemezesgombák csa-
ládjába (Agariaceae) tartozó, viszont 
tőle eltérően nem az őzlábgombák 
(Lepiota) nemzetségében, hanem a ga-
lócagombákéban (Amanita) keresen-
dő császárgomba (Amanita caesareae).

Most meg kell állnom egy pillanat-
ra, és megvallanom, hogy nem vagyok 
gombaszakértő, sőt semmilyen „szak-
értő” sem vagyok, csak egyszerű bioló-
gia szakos pedagógus voltam, s egyben 
– elcsépelt szóval élve – a „csodálatos” 
élővilág (valóban az!), pontosabban 
a természet tisztelője, s amennyire 
tehet(t)em, a védelmezője is.

Számomra mindig nagy kihívást, 
ugyanakkor élményt is jelent(ett) a 
látókörömbe került élőlények rend-
szertani besorolása, ami valószínűleg 
nem csak a köztük való eligazodás 
kulcskérdése. Most meg már pláne, 
mert az újabb felfedezések, vagy tán 
csak a felismerések következtében, 
részben a nevezéktan, a rendszertan 
pedig teljesen megváltozott. A téve-
dések elkerülése végett arra is szeret-
ném ráirányítani a figyelmet, hogy 
mennyire fontos nyomon követni e 
változásokat. Különben hogy tud-
nánk észrevenni, melyik megnevezés 
az új, és melyik a már elavult? Hogy 
csak egy példát említsek, a 2016-os 
év gombájának a lilatönkű pereszkét 
(Lepista personata) választották. Vele 
kapcsolatban nekem az a meglepő, 
hogy a pereszkefélék tudományos neve 
ma is Tricholoma, a lilatönkűé még az 
én időmben (Tricholoma personatum) 
volt. Hogy miért lett belőle mára 
Lepista personata? Mert újabban a 
tölcsérpereszkék nemzetségébe kapott 
besorolást. Ez persze inkább azoknak 
fontos, akik a tudományok valamelyik 
ágában szeretnének eligazodni, sőt 
tán belemélyedni is. A középiskolások 
esetében több ilyen diák akad(hat), de 
tapasztalatom szerint már az alapis-
kolások között is előfordulnak ilyes-
féle „játékokra” hajlamos gyerekek. A 
gombászokat, legalább is azokat, aki-
ket én ismerek, az efféle „tudományos” 
okfejtések nemigen érdeklik. Nekik az 

a legfontosabb, hogy tudják, a gom-
bák közül melyik az ehető, és melyik 
a mérges, tréfás nevén a „bolondgom-
ba”. No, de tegyük félre a bolondozást!

  A ma ismert gombák száma meg-
haladja a százezret, ám a fajaik száma 
becslések szerint elérheti akár a másfél 
milliót is. Ráadásul elképesztő, milyen 
nagy különbségek vannak közöttük. 
Mint már utaltam rá, a gomba szó hal-
latán aligha a lisztharmat, peronoszpó-
ra, gabonarozsda, a különféle élesztők, 
az anyarozs, más néven varjúköröm, az 
ecsetpenész, aminek az antibiotikumok 
(konkrétan a penicillin) felfedezését 
köszönhetjük, esetleg a ma már nép-
betegségként terjedő bőrgombák, köz-
tük a lábköröm-gomba is. Hátha még 
azt mondom, hogy egyes gombafajok, 
akár az egysejtű amőbák, helyváltozta-
tó mozgásra is képesek. Ugyan ki hin-
né el? Pedig így van. Maradjunk any-
nyiban, hogy a gombák országa szinte 
áttekinthetetlenül gazdag és szerteága-
zó. Még nemrégen is két törzsbe sorol-
ták be őket, egyikbe a nyálkagombákat 
(Myxophyta), másikba a valódi gom-
bákat (Mycophyta). Ma viszont már 
12 törzs között osztják meg őket a ku-
tatók, nyilván, mert ezt követeli meg 
tőlük a törzsfejlődés folytán kialakult, 
rokonság szerinti csoportosulásuk. 
Azt sem árt tudni, illetve tudomásul 
venni, hogy a tudományos kutatásban 
soha semmi nem lezárt dolog.

Már az előbbi „Útjelzőkben” utal-
tam rá, hogy az élet körforgásában a 
Földön a Nap energiáját megkötő nö-
vények az építők, a baktériumok és a 
gombák egyes fajai viszont a lebontók 
szerepét töltik be. Bátran kimondhat-
juk, a gombák legnagyobb jelentősége 
a mineralizációban való részvételük, 
mely folyamatban az elpusztult élőlé-
nyek testének szerves anyagait alkotó-
elemeikre lebontva visszaáramoltatják 
a talajba vagy a vízbe, hogy az élőszer-
vezetek számára ismét hasznosítható-
vá váljanak. Azonban van ezeknek az 
élőlényeknek egy „téves” próbálkozá-
suk is, amikor a parazitizmusuk foly-
tán még élő szervezeteket próbálnak 
meg lebontani. Ez csak azután sikerül-
het nekik, ha az általuk okozott beteg-
ség következtében a legyengült élőlény 
(növény, állat, ember) elpusztul. Tudva 
levő, hogy ma már intenzív védeke-
zést, mondhatnánk, háborút vív velük 
az ember. Be kell ismernünk, hogy ed-
dig bizony már sok csatát veszítettünk 
ellenük.

Mindezek ellenére a gombák je-
lentős helyet foglalnak el a táplál-

kozásunkban. Tápértéküket, enyhe 
túlzással, a húséhoz hasonlítják. Való 
igaz, hogy fehérjetartalmuk aránylag 
magas, egyes szárított gombáké állító-
lag elérheti a 40%-ot is. Frissen jóval 
alacsonyabb, mindössze 1,3 – 4,5 kö-
zött mozog. Azonban a kitin alkotta 
sejtfaluk az emberi szervezet számára 
kissé megnehezíti az emészthetőséget. 
A tájainkon élő ehető gombák száma 
mintegy 400, amiből 100 kiváló minő-
ségű. A mérgező fajok száma mind-
össze 24, és ebből is a súlyos mérgezést 
okozóké csak 10. Halálos kimenetelű 
mérgezést viszont csaknem minden 
esetben a gyilkos galóca okozott.

Restelkedve vallom be, egyszer én 
is átéltem egy enyhe mérgezést. Va-
lamikor az 1960-as évek közepén egy 
erdészbarátom meghívott néhány csa-
ládot egy gyönyörű erdőben levő va-
dászlakba, gombapiknikre. A feltétel 
az volt, hogy azt fogunk ebédelni, amit 
a fák alól begyűjtünk, vagyis gombát. A 
közelben levő fiatal nyárfásban renge-
teg homoki papsapkagomba (Helvella 
monachella) nőtt. Négy-öt vidám, ifjú 
házaspár volt a vendég, akikkel ver-
senyre keltünk, ki talál legtöbb gom-
bát az avar alatt. Hamar megteltek a 
kosarak, a háziasszony sem volt rest, 
a kézmozdulatain látszott, hogy nem 
először készít gombapörköltet, ami 
nagyon ízletes is lett. Délután őzlesre 
mentünk. Senkinek semmi baja nem 
volt, csak én éreztem úgy, mintha sűrű 
ködben lépdelnék, a fejem meg mint 
valami luftballon, fel akart emelni a le-
vegőbe. Ostoba érzés vett erőt rajtam. 
Nem árultam el senkinek, csak otthon 
lapoztam fel az Erdő-mező gombái 
c. atlaszt, amelyben az általunk el-
fogyasztott gomba jellemzése végén 
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„Másképp énekel a felnőtt is, ha magával 
hozza a gyermekkori ének rajongó lelkesedé-
sének emlékét.”

(Kodály Zoltán)

A GAUDIUM vegyes kar és hangszeres ka-
maraegyüttes a Komáromi Városi Művelő-
dési Központ (VMK) és a Jókai Mór Alap-
iskola együttese, amelyet 15 évvel ezelőtt 
a nevezett iskola gyermekkarának azon 
egykori tagjai alapítottak, akik már gyer-
mekként megszerették a közös éneklést–
zenélést, és felnőttként is örömmel, azaz 
gaudiummal teszik azt mindmáig; innen a 
nevük is: GAUDIUM.

Hogy ki volt a kórusalapítás ötletgazdája, 
azt nem őrizte meg az emlékezet, ellenben 
az alapítás történetét igen. A 2001/2002-es 
tanévben a karvezetők és az iskolavezetés 
– a „kicsinyek” kórusa megalapításának 
30., a „nagyok” énekkara létrejöttének 40. 
évfordulója alkalmából – a hagyományok-
hoz híven (az ötévenként megrendezés-
re kerülő) jubileumi ünnepi hangverseny 
dátumát 2001. május 19-re tűzte ki. Az 
egykori kórustagok beszervezésébe a tan-
testület egyöntetűleg bekapcsolódott. A 
régi tagok felkészítését – Pálinkás Zsuzsa, 
Kaszás Jánosné, Zsákovics Zsuzsa, Juhász 
Kopják Mónika és Stirber Lajos – január-
ban kezdték el. A fellépésig mintegy 150 
egykori kórustag jelent meg a próbákon. 
Az ünnepi hangversenyen a „régiek” önálló 
kórusként, saját műsorral, kb. 90-en léptek 
fel. Az összkarban – hiszen vendégkórusok 
is felléptek – kb. 400 dalos énekelt.

A krónikában található bejegyzések ar-
ról tanúskodnak, hogy a régiek a szereplést 
katartikus élményként élték meg. Danis 
Kriszti bejegyzése: „Lehet, sok mindent 
meg fogok bánni életemben, de azt sosem, 
hogy énekkaros voltam, és eljöttem a mai 
jubileumi ünnepségre.” Egy további bejegy-
zés: „Imádtam mindig is ezt az énekkart és 
iskolát. Szívem még most is visszahúz ide, 
a régi falak és kedves tanítóim közé. Kívá-
nom, hogy még sokan így gondolkodjanak 
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az áll, hogy megárthat. Később sorba 
kérdeztem a barátainkat, hogy nem 
volt-e valamelyiküknek valami baja az 
erdei lakoma után. Amikor az egyik-
nek elárultam, hogy nekem bizony 
igen, nevetve jegyezte meg, hogy mint 
csallóközi származék, úgy látszik, még 
nem szoktam hozzá eléggé a muzslai 
borokhoz. Valóban a bor volt a ludas 
a dologban. Ugyanis sok gombaételre 
nem tanácsos, sőt némelyik után ki-
mondottan tilos alkoholt fogyasztani. 
Barátaim akkor ott jóval több bort 
ittak, mint én, és mégis velem akart 
elszállni a világ. Egyedül az én szerve-
zetem nem viselte el az említett étel és 
ital kombinációját. Talán ma is amiatt 
viszolygok egy cseppet a gombáktól. 
Viszont a jó bortól, persze csak mód-
jával, már nem annyira. Azért a gom-
bákról sem mondtam le teljesen. Tud-
ni illik róluk, hogy fehérjéken kívül az 
emberi szervezet számára fontos ásvá-
nyi sókat és vitaminokat is tartalmaz-
nak, mi több, még antibiotikumokat 
is. A rókagomba (Cantharellus cibariu) 
A-vitamint, a csiperke C-n kívül, B- és 
K-vitamint, valamint D-vitamint is. 
A szabadban növő többet, mint a ter-
mesztett. Ezzel azt is elárultam, de ki 
ne tudná, hogy a gombákat termesztik 
is. Elsőkként a kerti vagy mezei csi-
perkét (Agaricus campestris) a XVII. 
századi Franciaországban kezdték el 
a pincékben szaporítani. Ma már 20 
gombafajt termelnek, legtöbbet a csi-
perkéből és laskagombából (Pleurotus 
fajok), Magyarországon évente 20 ezer 
tonnát, a világon pedig 2 milliót. Va-
lószínűleg ekkora mennyiséget tesz ki 
a begyűjtött fajok mennyisége is. Ma, 
már ha akarnánk, sem tudnánk kiik-
tatni őket az élelmezésünkből.                

és érezzenek. Sok szeretettel: egy régi ének-
karos. – Csere Andrea.” „Szívszorongató él-
mény volt, hogy hosszú idő elteltével együtt 
lehettünk, ifjak és idősebbek egyaránt, azok, 
akik a II. lakótelepi (Béke Utcai vagy már 
a Jókai Mór) Alapiskolában szerették meg 
a kóruséneklést.” – írta Mikolai Kashalmi 
Margit, a GAUDIUM hosszú időn át volt 
elnöke, aki sajnos már csak a szívünkben 
lehet velünk fellépéseinken.

Az óhaj, miszerint jó lenne ismét rendsze-
resen összejárni, folytatni a közös éneklést, 
már a hangverseny utáni fogadáson szóba 
jött. Pálinkás Zsuzsa azt javasolta: „Jövő-
re szervezzetek egy majálist, találkozzatok 
újra.” A következő évben az iskola tantestü-
lete egy nagyszabású juniálist szervezett. A 
nap gazdag programjának része volt a Lazí-
tani címen előadott műsor volt, amelyet az 
egykori diákok negyven tagú kórusa nyitott 
meg.

Az újbóli nagy sikeren felbuzdulva 2002. 
október 4-én a régiek „kemény magja” – 
Forró Tímea, Magyar Szkukálek Tímea, 
Szendi Géza (aki nagy fájdalmunkra már 
csak a szívünkben van velünk), Héder Zol-
tán, Magyar Méry Mónika, Köpcsényi Ta-
kács Judit, Viola Alica, Mikola Mórocz Éva, 
Csere Vince, Krekács Mária, Fónod Aranka, 
Tobolka István, Tobolka Péter – kérte fel e 
sorok íróját: vállalja a régi diákok kórusá-
nak vezetését. A javaslatot: ne osszuk meg 
az erőket, folytassák az éneklést az addigra 
már sok szép sikert megért Concordia ve-
gyes karban, a kemény mag elutasította. 
Valaki kerec-perec kijelentette: mi a Tanító 
bácsival itt, ezek között a falak között sze-
retnénk énekelni. A próbák kezdettől fogva 
nagyon jó hangulatban zajlottak, a „gyere-
kek” örömmel jöttek énekelni, ezért lett az 
énekkar neve GAUDIUM, amelyhez szinte 
a kezdetektől társult a hangszeres kamara-
együttes.

A GAUDIUM első nyilvános fellépésére 
2002. december 16-án került sor a VMK 
által rendezett karácsonyi hangversenyen, a 
Tiszti Pavilon dísztermében.
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„… és ezennel meghirdetem a nyolca-
dik Médiasztár országos diákújságírói 
versenyt…” – mondta ünnepi záróbe-
szédében egy évvel korábban Bálint 
Katalin, a gútai Magyar Magán Szak-
középiskola magyar szakos tanárnője, 
a MÉDIASZTÁR főszervezője, és íme, 
2017. április 6-án sorra került a VIII. 
MÉDIASZTÁR országos diákújság-
írói, tehetséggondozói verseny a Schola 
Privata Gutaiensis iskolaépületében. 

17 iskola 59 diákja és 15 felkészítő 
nevezett a verseny-megmérettetésre. 
Érdemes felsorolni az iskolákat: Ma-
gyar Tannyelvű Magán Gimnázium, 
Dunaszerdahely; Marianum Egyházi 
Alapiskola, a Selye János Gimnázium 
és a Kereskedelmi és Szolgáltatóipari 
Szakközépiskola, Révkomárom; Kodály 
Zoltán Gimnázium, Galánta; Magyar 
Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 
Pozsony (Duna utca); Ady Endre Alap-
iskola, Párkány; Alapiskola, Felsőszeli; 
Borsos Mihály Alapiskola, Nagyfödé-
mes; II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, 
Gúta; Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény; 
Kazinczy Ferenc Alapiskola, Tornalja; 
Gregorovits Lipót Alapiskola, Jóka; 
Alapiskola és Óvoda, Ipolyszakállas; 
Alapiskola, Dunamocs; Építőipari Szak-
középiskola, Ógyalla; Magyar Tannyel-
vű Magán Szakközépiskola, Gúta. 

A diákújságírói és az iskolaújság ké-
szítésének magyar iskolák közötti verse-
nyeztető gondolat Cseri Ilona tanárnő, 
a gútai Magyar Magán Szakközépiskola 
egykori tanárának agyában született 
még 2008 nyarán. Szokol Dezső, a ki-
váló iskolaszervező támogatta az ötlet 
megvalósítását. Magániskoláját az el-
múlt huszonöt évben számos haszno-
sítható ötlettel magas szintű oktató-ne-
velő intézménnyé fejlesztette nemcsak 
az épület remek építészeti komplexu-
mával, de sokrétű tárgyi – főleg ipar-
művészeti – oktató rendszerében is. 
Meggyőződése, hogy a régi ’bevált’ 
oktatási módszereken át kell lépni, új 
tantárgyakat (a társadalmi fejlődés igé-
nyeinek megfelelően) életszerű, oktató-
nevelői módszereket kell alkalmazni a 
tanulók életre való felkészítéséhez. Az 
iskola vezetősége és maga Szokol Dezső 
is hangsúlyozza, hogy szellemiségében 
a magyarságtudat, az emberiesség, az 
erkölcsi magatartás, a kultúránk és ha-
gyományaink megőrzését és fejlesztését 
elsőrendű feladatnak tekintik. Ez az el-
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kötelezettség pedig számos szülőt győz 
meg arról, hogy gyermekeiket jó helyen 
készítik fel az életre.

A MÉDIASZTÁR ötlete is ilyen el-
gondolásból vált életszerűvé. A meg-
hirdetett szándék szerint a felvidéki 
alap- és középiskolák diákjainak be-
széd- és íráskészségét segítendő ösz-
tönzések arra irányulnak, hogy az is-
kolai diákújságban (tudósítást, prózát, 
verset) mint hírközlő médiában pró-
bálják ki tehetségüket diákjaink, ter-
mészetesen pedagógusi pallérozással 
és a verseny szellemében a zsűri által is 
megmérettetve. Azok a diákok kerültek 
a versenybe, akik az ’otthoni’ versenye-
ken a legnagyobb pontszámot érték el. 
Három kategóriában versenyeztek: I. 
kategória: 5.-7. évfolyam, II. kategória: 
8.-9. évfolyam, III. kategória: közép-
iskolások (beszéd, írás és szóelemzés), 
külön kategória volt a fotóriporteri és 
az iskolaújság készítése. 

A bírálóbizottság is ennek megfe-
lelően lett felkérve a tekintélyes hazai 
magyar médiák képviselőiből (Katedra, 
Új Szó, Vasárnap, Új Nő, Pátria Rádió, 
Dunatáj, Atelier művészeti folyóirat). 
A levelező fordulóban az I. kategória 
győztese Kovács Emese (felkészítő taná-
ra Forgács Péter, Ady Endre Alapiskola, 
Párkány), a II. kategóriában Vincze Me-
linda Erzsébet (felkészítő tanára Forgács 
Péter, Ady Endre Alapiskola, Párkány), 
míg a III. kategóriában Szalay Krisztina 
(felkészítő tanára Farkas Adrianna, Se-
lye János Gimnázium, Révkomárom) 
győzött. A döntő eredményeit az előző 
számunkban ismertettük.

A zsűrielnökök magasra értékelték a 
diákok teljesítéseit, például Fibi Sándor 
dicsérte a versenyzők ötletgazdagságát, 
a választékos íráskészséget, Hodossy 
Gyula a szép magyar beszédet, a vers, 
a próza iránti fogékonyságot, ám figyel-
meztetett a tudósítói (újságírói) szabá-
lyok betartására, Szalay Zoltán pedig 
hangsúlyozta a stilisztikai és a helyesírás 
szabályainak elengedhetetlen ismeretét 
és fontosságát az újságírói szakmában. 
A fotóriporteri munkákat Holop Ferenc 
fotóművész, az Iskolaújságokat pedig én 
(K. T.) voltam hivatott méltatni.

iskolAújság
Itt álljunk meg egy rövid ’szakmai’ ki-
térőre. Először is: sajnálatos, hogy csak 

három iskolaújság mérettette meg 
magát ezen a versenyen (Bakancs, a 
Schola Privata Gutaiensis diáklap, 
2016. december, 2. szám; Szittyakürt, 
XIII. évfolyam, 2. szám, a II. Rákó-
czi Ferenc Alapiskola diáklapja, Gúta; 
Lég-hajó sulilap, IV. évfolam, 2. szám, 
a Benyovszky Rudolf Alapiskola, Lég). 
Mindhárom lap külalakra (is) nagyon 
eltérő. A Bakancs fejléce (megneve-
zése) jellegtelen, szinte beleveszik a 
szövegtengerbe, a Szittyakürt fejléce 
hangsúlyos, ám sok a körülötte lévő 
információhalmaz, és nincs ’tipográfiai’ 
rendszerben tartva. A Lég-hajó fejlécet 
pedig elnyomják a harsány színezetű 
dekorációk, amelyeken a további szö-
vegek egyvelege túlharsogják a lap cí-
mét. Ezek a lapok A/5-ös méretben, 8, 
illetve 12 oldalon jelentek meg, gerinc-
ben szögecselve. A lapok arculatának 
(grafikai design) ’megtervezésében’ a 
pillanatnyi ötletelés (ad hoc) dominál, a 
szöveg megjelenítése (tipográfia) eset-
leges, a sűrűn telerakott színes fotók 
és egyéb díszítő elemek, alányomások 
rendszertelenek, nem szolgálják a lap 
esztétikai látványát, olvashatóságát, a 
fotók – gyakran – egymásba csúsztatva, 
képaláírások nélkül… 

E néhány (tervezői, de inkább terve-
zet-nélküli) hiányosság felsorolásával 
szeretném felhívni az iskolaújság ké-
szítőinek a figyelmét arra – mint ahogy 
azt az újságírásnál a stilisztikai, helyes-
írási ismeretek nélkülözhetetlenségére 
hívták fel a figyelmet a zsűrielnökök –, 
hogy az újság, de még a sulilap megter-
vezésének is vannak elengedhetetlen 
szabályai, ismeretei. Ezekről szeretnék 
néhány szükséges információt átadni.

A lAp FormátumA 
Ajánlatos A/4-es méretű iskolalapot 
tervezni és kiadni, 8, ill. 12 oldalon. Az 
A/4-es méretben (21x29,7 cm) megha-
tározzuk a ’szedéstükröt’, azaz kijelöljük 
a margókat fejben, jobbról, balról és 
lábban. Javasolt fejben, jobbról, balról 
1,5 cm, lábban 2,7 cm, s így megkap-
juk a szedéstükör méretét: 18x25,5 cm, 
amelyben a szöveget és az illusztratív 
anyagot tervezzük. Ajánlatos ’tükröt’ 
készíteni, amelyben felvázoljuk (ceru-
zával felskicceljük) a szöveg és a kép-
anyag elhelyezését. 

A borítón (első oldal) helyezzük el 
a lap címét (rajzoltat vagy PC-n meg-
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szerkesztve) hangsúlyosan úgy, hogy itt 
jelöljük a lap évfolyamát, a megjelenési 
dátumát, illetve a sorszámát. Ide kerül a 
lap kiadójának megnevezése is. Mindez 
egy kompakt (blikkfangos) önálló egy-
séget képezzen. Az első oldalon közöl-
hetünk (’beharangozunk’) fontosabb 
híranyagot vagy érdekes, nagyobb mé-
retű fotót, de ne zsúfoljuk túl az oldalt, 
inkább az esztétikumát hangsúlyozzuk. 
A ’belívek’ pedig a második oldallal kez-
dődnek. Itt jelöljük az oldalszámozást 
(pagináció), általában lábban a szedés-
tükör alján balról, jobbról helyezzük el 
a szöveg alatt a számokat. Kijelöljük a 
’hasábok’ szedésszélességét: balra-jobb-
ra zárva (zászlóra szedve), tömbbe vagy 
tengelyre szedve a szöveget. 

Az oldalszámozást a belívek utolsó 
oldaláig számozzuk (pagináljuk). A 
borító hátulján ugyancsak kevés anyag-
gal dolgozzunk: például utalhatunk 
a következő szám érdekes tartalmára 
fotóval vagy blikkfangos grafikai terve-
zettel, rövid szöveggel. A záradékszöve-
get (kolofón vagy tirázs), ahol a lapra 
vonatkozó információkat közöljük: a 
lap kiadója, főszerkesztője, szerkesztői, 
korrektor, grafikai arculat tervezője, 
nyomdai kivitelezője, példányszáma, 
esetleg árusítási összege van feltüntet-
ve, általában a második vagy az utolsó 
előtti oldalon hozzuk, kisebb betűvel, 
esetleg vékony keretben, alányomással. 

A lAp grAFikAi ArculAtA
/design-jA
A lap grafikai-esztétikai arculatát el-
sősorban a tipográfiai elrendezésének 
egysége mutatja meg. Általában két 
nagy betűtípust (tipográfiát) ismerünk 

és alkalmazunk, a talpas ANTIKVA be-
tűket, és a talpnélkülit, a GROTESZK 
betűket, s ezen belül számos betűcsalá-
dot kínál a PC-nk. A szövegben a fon-
tos részt kiemeljük (kövér), az „idézetet” 
dőlten (kurzíva), a „hangsúlyos idéze-
tet” esetleg a szerző nevét (is kurzíva, 
kövér) dőlten jelezzük. A betűk nagy 
családjának minden típusát nem ildo-
mos felvonultatni egy lapszámban, s ha 
lehet, egyfajta betűtípussal ötleteljünk. 
A betűk pont-nagyságáról is érdemes 
szót ejteni: 8 pontos – petit, 9 pontos 
– borgisz, 10 pontos – garmond, 11 
pontos – kisciceró, 12 pontos – ciceró, 
14 pontos – mittel, 16 pontos – tercia, 
18 pontos – másfél ciceró, 20 pontos – 
text, 24 pontos – két ciceró, 28 pontos 
– két mittel, és így tovább. Általában 10 
pontos betűk (garmond) már könnyen 
olvashatók. Ügyelnünk kell a sorközök-
re is: vannak széles (emelt) és keskeny 
(normál) sorközök, ezt a PC-n lehet 
beállítani, ahogy a hasábok szedésének 
szélességét is. Ha keskenyebb hasábo-
kat alkalmazunk, ügyeljünk a hasábok 
közötti (legalább 0,5 cm) távolságra. A 
szöveg címét (fejlécét) nagyobb betűvel 
(esetleg más típusú betűvel is) szedhet-
jük, szükség szerint színnel vagy kis 
dekórral is díszíthetjük, ám ne vigyük 
túlzásba a csicsásságot. Ha illusztratív 
anyagot (rajzolt vagy fotót) alkalma-
zunk a szövegben, kellően kiemeljük 
(esetleg vékony keretben), képaláírás-
sal jelöljük az információt (kitől, miért 
került oda, stb.). Suliújság ’csinálásban’ 
ugyan kísérletezhetünk, de az expe-
rimentálásunk ne fulladjon káoszba, 
katyvasz-egyvelegbe. A megtervezett 
és sikeresen kinyomtatott lapnak – a 

tartalmán kívül – esztétikai értéke is 
van, amit szívesen lapozgatunk, annál 
inkább is, ha fizetni kell érte pár centet 
is.

SzerkeSztőSég 
Ha az iskola elhatározza, hogy iskolala-
pot ad ki (kétheti, havi, negyedéves peri-
odicitásban), tegye azt teljes felelősség-
gel, azaz szánjon rá ’anyagi’ fedezetet is. 
A kijelölt szerkesztőségtől pedig – élén 
a főszerkesztővel – teljes mértékben el-
várhatja a szép és tartalmas lapkészítést. 
A lap tartalmát – ideológiáját – termé-
szetesen az igazgatói tanács határozza 
meg. Ha csak az iskolai hírekre korlá-
tozódik a lap tartalma, ajánlatos néhány 
tematikát feltüntetni, mint pl. igazgatói/
pedagógiai rovat, iskolai hírek, ered-
mények és kitüntettek rovata, alkotói 
rovat, kütyü rovat, csere-bere rovat, 
diákhumor rovat, stb. Ha az iskola más 
iskolával is ’barátkozik’, ildomos lenne a 
barátiskola híreiből is becsempészni a 
lapba érdekes ’anyagot’. Ez növelhetné 
a példányszámokat is. Természetesnek 
tartom, hogy a megjelent lapot az iskola 
vezetősége értékeli és kiértékeli. Ha si-
keres és hasznos iskolalapot készítünk, 
elvárható – sőt kötelező! – a szerkesztő-
séget, de főleg a főszerkesztőt honorálni 
és tisztességesen jutalmazni. A szellemi 
munkának is van pénzben kifejezhető 
értéke. 

Ezt a szellemi/manuális munkát – az 
iskolai lapcsinálást is – segíti évről évre 
az immár nyolcadik alkalommal meg-
rendezett MÉDIASZTÁR országos di-
ák-újságírói tehetséggondozó versenye 
a Schola Privata Gutaiensis rendezvé-
nyében.
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Esztergályos Zsófia (IV.C) a Szép 
magyar beszéd országos döntőjének 
3. helyezettje. Zsófia kiselsős kora óta 
kitűnt szép, tiszta beszédkészségével. 
Minden évben indult a Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Versenyen, ahol 
a járási fordulók sikeres szereplője 
volt. A tavalyi tanévben, a negyedik 
évfolyamban nyílt lehetőségünk az 
anyanyelvi kiejtési versenyen indulni. 
A szinte hibátlan olvasási technika, 
kellő mértékű hangsúlyozás, választé-
kos kifejezésmód a fogalmazás terü-
letén, kellemes hang és bátor kiállás 
meghozta gyümölcsét. Szabadidejé-
ben rajzol, néptáncra jár és balettozik.

Csémi Csillag Virág (IV.B) a Tom-
pa Mihály Vers- és Prózamondó Ver-
seny országos döntőjének bronzsávosa 
prózában. Óvodás kora óta szaval, tán-
col. Minden évben sikeresen szerepelt 
a szavalóversenyek egyes fórumain. A 
tavalyi tanévben kitartó munkájával 
és szorgalmával bejutott az országos 
döntőbe, ami többszörös öröm volt 
számára, mert így méltóképpen lépett 
édesanyja nyomdokaiba, aki a mai 

simonics rÉkA
A Naszvadi Alpiskola hetedikes tanulója volt 
a 2015/2016-os tanévben  

Réka szerény, csendes, segítőkész kislány. Ki-
tűnő tanuló, logikus gondolkodású. Szeret ol-
vasni, falja a könyveket. Sokoldalú és kreatív, 
nagyon érdeklődő. Szinte minden versenyen 
kipróbálja magát. Tagja a néptánckörnek, ci-
terázik, a színjátszó szakkörben is tevékeny-
kedik. Eredményei:

 iBobor országos online informatikaverseny 
– 90% feletti teljesítménnyel sikeres megoldó

 a Pitagoriász verseny járási fordulójának 1. 
helyezettje

 a járási matematika olimpiász 1. helyezettje

 a Kenguru országos matematikaverseny 1. 
helyezettje, 100%-os teljesítménnyel 

 a MAKS országos levelezőverseny sikeres 
megoldója, maxicsillaga

 a Biológia olimpiász járási fordulójának sike-
res megoldója

 A Kárpát-medencei földrajzverseny sikeres 
megoldója

 Az adventi koszorúkészítés versenyen kreati-
vitását különdíjjal jutalmazták

Elért eredményei alapján az iskolában a Ba-
uer család által alapított Bauer-díj tulajdonosa. 
Rékát a következő pedagógusok készítették fel 
a versenyekre: Gátasi Irén, Miskolczi Melinda, 
Bazsó Gyula. 

Gátasi Irén, osztályfőnök

napig aktív, sikeres szavaló, előadó. 
Csillag a Szép magyar beszéd kiejtési 
versenyen is sikeresen szerepelt. 
Osztályfőnöke, Bobkovič Éva felké-
szítésével országos díjazott lett a IV.B-
vel karöltve az Európa az iskolában 
elnevezésű verseny multimédiás ka-
tegóriájában. A projekt címe Örülök, 
hogy köztünk élsz!, amiben Csillag az 
osztálytársai Down-szindrómás gyer-
mekekkel kötött barátságairól mesél, 
melyhez a témát szintén édesanyjától 
merítette, aki sérült emberek gondo-
zásával foglalkozik.

Haris Zsóka (IV.C) az Aranykapu 
népdaléneklési verseny kerületi for-
dulójának 1. helyezettje. Zsóka szin-
tén nagyon sokoldalú tanuló. Óvodás 
korában kezdett énekelni, táncolni, ez 
utóbbit azonban betegségből kifolyó-
lag időközben abba kellett hagynia, 
így elsős kora óta már minden idejét 
a népdaléneklésre fordította. Kez-
detben Varga Éva kolléganő szárnya 
alatt fejlődött, azóta pedig már Sza-
bó Adrianna ének- és zongoraszakos 
tanító néni kezében csiszolódik Zsó-

miskolczi márk
A Naszvadi Alpiskola hetedikes tanulója volt a 
2015/2016-os tanévben  
Márk halk szavú, csendes, érdeklődő, logikus 
fiú.  Kitűnő tanuló. Szabadidejében néptáncol, 
rajzra jár és számítógépes játékokat játszik. 
Ezek közül is azokat, melyek fejlesztik a logikai 
készséget. Az iskolai irodalmi műsorok rend-
szeres szereplője. A tavalyi iskolai évben első-
sorban természettudományi ismeretei hoztak 
számára sikereket.
Eredményei:

 A Pitagoriász verseny járási fordulójának si-
keres megoldója

 A Matematika olimpia járási fordulójának 
harmadik helyezettje

 A Kenguru országos matematikaverseny si-
keres megoldója, 95%-os teljesítménnyel

 A MAKS országos levelezőverseny sikeres 
megoldója – maxicsillag

 Az iBobor országos online internetes in-
formatikaverseny sikeres megoldója, 93%-os 
teljesítménnyel

 A Geográfiai olimpia járási versenyének 
résztvevője.
Márkot a versenyekre Gátasi Irén és Miskolc-
zi Melinda készítette fel.

Gátasi Irén, osztályfőnök

ka tehetsége egyre tökéletesebbre. A 
közös munka kimagasló eredménye, 
hogy Szakolcán, szóló kategóriában 
egyedüli volt a nagymegyeri magyar 
népdalcsokorral. Zsóka ügyes szava-
ló is, hiszen a Tompa Mihály Vers- és 
Prózamondó Verseny országos elő-
döntőjének ezüstsávosa lett.

A szerencse forgandó, s hogy kinek 
mit hoz a jövő, nem tudjuk, de remé-
lem, hogy még hallatunk magunkról.

Csepi Katalin, felkészítő pedagógus

A nAgymegyeri bArtÓk bÉlA mtnyAi büszkesÉgei
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ifjú SelyéSek győzelmei 
A mAtemAtikAolimpián

A komáromi Selye János Gimnázium diákjai 
évtizedek óta kiváló eredményeket érnek el 
a legkülönfélébb tanulmányi versenyeken, a 
mai napig akadnak követői múlt évszázad 
hatvanas éveiben, az iskola matematika-fizi-
ka tanárainak nagy generációja által megala-
pozott hagyományoknak. Nem volt ez más-
képp az idei tanévben sem, hiszen a tanulók 
több értékes helyezést, díjat szereztek már a 
regionális, országos vagy nemzetközi előké-
szítő versenyeken is. A tanév kicsúcsosodása 
mindenképpen a matematika olimpia volt, 
melyet a középiskolások számára 3 kategó-
riában rendeznek.

Az első évfolyam számára kiírt C kategó-
ria iskolai fordulóját követően 4 tanulónk 
szerzett jogot a nyitrai kerületi fordulón 
való részvételre, ahol 32 tanuló versenyében 
Pinke Andrea, Jánosdeák Márk és Kozmér 
Barbara az elérhető maximális pontszámot 
megszerezve, holtversenyben az 1. helyen 
végzett, Vajda Marián pedig további ered-
ményes megoldóként 10. lett. A többi ke-
rület eredménylistáit böngészve örömmel 
tapasztaljuk, hogy ebben a kategóriában a 
Selye János Gimnáziumon kívül az egész 
országban csak egy pozsonyi matematika 
szakirányú gimnázium tanulói közül értek 
el hárman is maximális pontszámot. 

A B kategóriában másodikos tanulóink 
versenyeztek, a nyitrai kerületi forduló-
ba 5-en jutottak el, és 37 versenyző között 
Bukor Benedek az 1., Markó Anna pedig a 
2. helyen végzett, Klučka Vivien és Molnár 
Mátyás pedig azonos pontszámmal a 6. lett.

Az A kategóriában a harmadikosok és a 
negyedikesek versenyeztek, a kerületi for-
dulóban iskolánkból négy tanuló indult, 
közülük Csenger Géza 3., Pszota Máté pedig 
4. helyezést elérve  jogot szerzett az orszá-
gos döntőben való indulásra, ahonnan egy 
20. és 27. helyezéssel tértek haza. Kimagasló 
sikerként megállapíthatjuk, hogy Csenger 
Géza az országban egyedüli olyan középis-
kolás tanuló, aki matematikából, fizikából 
és informatikából – azaz három tantárgyból 
is az országos döntő résztvevője volt az idei 
tanévben.

Diákjaink sikereiben nagy érdemük van 
felkészítő tanáraiknak: Édes Erzsébetnek (C 
kat.), Fonód Tibornak (C kat.), Bukor Emő-
kének (B kat., A kat.), Horváth Katalinnak 
(B kat., A kat.)  Tanulóinknak és felkészí-
tőiknek a továbbiakban is hasonlóan szép 
sikereket kívánunk a tanulmányi versenye-
ken.

Fonód Tibor igazgatóhelyettes

zAkál dÓrA 
A komáromi Munka Utcai Alapiskola kilencedikes tanulója volt 
a 2015/2016-os tanévben

Dóra kitűnő tanulmányi eredményű és példamutató maga-
tartású diák. Szorgalmával, sokoldalú érdeklődésével kitűnik 
társai közül. Nyitott, vidám, sokszínű egyéniség. Tanulmányi 
munkája mellett fontos szerepet kap a művészeti tevékenység 
is. Éneket tanul, évek óta tagja az iskola színjátszó csoportjának. 
Rendszeres résztvevője volt a  szavalóversenyeknek, az iskolai 
ünnepi műsoroknak. Tanévnyitók, tanévzárók, karácsonyi 
műsorok, ünnepségek, megemlékezések műsorait színesítette 
szavalataival, prózamondásával, szólóénekével. Énekhangjával 
mindig lenyűgözte közönségét. A Tompa Mihály Országos Vers- 
és Prózamondó Versenyen megzenésített versek kategóriájába 
is benevezett társaival. Az öttagú csapat az országos elődöntőn 
arany sávos minősítést kapott, és bejutottak az országos döntőbe, 
ahol ezüst sávos minősítést értek el, illetve megkapták a zsűri kü-
löndíját a legjobb zenei ötletért.

A művészet területén elért sikerei mellett sporteredményei is 
elismerésre méltóak.
Eredményei:
 Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny – or-

szágos elődöntő, arany sávos minősítés
 Dobré slovo – kerületi forduló, 4. helyezés 
 Zavarská emlékverseny – járási forduló, 4. helyezés 

Dóra felkészítő pedagógusai: Laboda Róbert és Habán Hajnalka.
Farnbauer Gyöngyi, osztályfőnök

vörös bence 
A komáromi Munka Utcai Alapiskola negyedikes tanulója volt a 
2015/2016-os tanévben

Bence gyors, logikus gondolkodású tanuló. Évről évre nagyon 
szép eredményeket ér el a matematikai és anyanyelvi tanulmányi 
versenyeken. Nem véletlenül. Kedvenc időtöltése az olvasás, és 
versenyszerűen sakkozik is. 
Eredményei:
 Bendegúz NyelvÉSZ –  regionális forduló, 1. helyezés
 Kárpát-medencei döntő (Szeged), 28. helyezés 
 Zrínyi Ilona Matematikaverseny – nyugat-szlovákiai forduló, 

3. helyezés 
 Kenguru Matematikaverseny – megyei forduló, 5. helyezés

Felkészítő pedagógus: Beke Ágnes.
Beke Ágnes, osztályfőnök



ISkolahírek

Fejlesszük együtt 
A vállAlkozÓszellemet!

A vállalkozói gondolkodásmód téma-
körében valósult meg március 30. és 31. 
között Brüsszelben a Zsolnai Egyetem 
által szervezett, eTwinning keretein be-
lüli „FCL – a jövő osztálya – vállalkozói 
tanulás IKT eszközök segítségével“ című 
szakmai pedagógus-továbbképzés.  A 
brüsszeli „European Schoolnet (EUN)“-
ben megvalósuló képzés fő célja az volt, 
hogy felkészítse a  résztvevő pedagógu-
sokat tanulóik támogatására a vállalko-
zói lelkület kialakításában és vállalkozói 
ötleteik megvalósításában. 

A továbbképzésen résztvevő országok 
– Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehor-
szág, Olaszország, Lengyelország, Por-
tugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolor-
szág és az Egyesült Királyság – mintegy 
20 pedagógusa a két nap alatt ismerke-
dett meg a vállalkozószellem gyarapítá-
sának lehetőségeivel. Országunkat Ján 
Palša az ólublói Szent Miklós egyházi 
gimnáziumból, illetve jómagam a Páz-
mány Péter Gimnáziumból képviseltük. 

A továbbképzést Kornélia Lohyňová 
vezette Szlovákiából, akinek fontos sze-
repe van az eTwinning projektprogram 
szervezésében, illetve több kezdeménye-
zés keretein belül is, melyeknek célja a fi-
atalok vállalkozószellemének növelése. 

A  továbbképzés első napján kurzus-
vezetőnk különböző IKT-eszközökkel 
támogatott vállalkozói gondolkodásmó-
dot fejlesztő tevékenységeket mutatott 
be. A résztvevők megismerkedhettek 
a vállalkozói készségfejlesztés módszer-
tanával is. A második nap tapasztalhat-
tuk meg a vállalkozási folyamatok mű-
ködését. Csapatmunkában egy közös 
produktumot kellett létrehoznunk, amit 
el is kellett egymásnak adnunk. Figye-
lembe kellett venni a termék eladásának 
és megvételének minden körülményét. 
Tapasztalatainkra alapozva a nap végén 
pedig több közös vállalkozói gondolko-
dásmódot fejlesztő eTwinning projektet 
terveztünk meg, amelyet hazatérésünk 
után fogunk megvalósítani.  

A  továbbképzés nem csak témájában 
volt innovatív jellegű. Olyan modern 
IKT-, elektronikai eszközöket, de akár 
egyszerű tanteremi felszereléseket is lát-
hattunk, amelyek mintaként szolgálhat-
nak a jövő intézményei számára. 

Összegezhetem tehát, hogy a két na-
pos brüsszeli továbbképzésről sok ta-
pasztalattal, ötlettel gyarapodva és új 
nemzetközi kapcsolatokkal távoztunk, 
bízva a közös munka folytatásában.

Soóky Zoltán, 
Pázmány Péter Gimnázium

szAkmAi nApok
Változó világunk minden téren, így az óvodákban is a mindennapi munkánk 
korszerűsítését, innoválásának szükségességét vonzza magával, teszi szüksé-
gessé. Ezeket a  változásokat gyakran mindenféle külső segítség nélkül kell 
megvalósítanunk, önállóan, kisebb szakmai közösségek segítségével, esetleg 
intézményeink kollektíváiban közös együttműködéssel fejlesztve szakmai tu-
dásunkat, ismereteinket. 

Ilyen alkalomnak adott színhelyt már két alkalommal a Tündérkert Óvoda 
Gútán, amikor a környékbeli óvodák óvónőit láttuk vendégül szakmai beszél-
getésre. 

A Comenius Pedagógiai Intézet szakmai kistérségi találkozó-sorozatot in-
dított, melynek első állomása volt a mi óvodánk.  Az első találkozó alkalmá-
val a Comenius Pedagógiai Intézet részéről Fodor Attila és Markovics Tímea 
ismertették a  találkozók célját, ami a szakmai párbeszéd elindítása az egyes 
régiók magyar nyelvű óvodáiban.  Felszínre kerültek az óvodák igényei, első-
sorban az Állami Művelődési Program 2016 pontos értelmezése és a szakki-
fejezések egységesítése. A vitaindító előadás során Marosi Marianna óvodánk 
pedagógusa ismertette a  2016-tól érvényes Állami művelődési programot, 
és összehasonlítást mutatott be az ezelőtt használt ISCED 0–hoz képest. Sok 
esetben állapítottuk meg, hogy csak formai különbségek és szerkezeti elté-
rések vannak, amiket így közösen megbeszélve könnyebben veszünk észtre.  
Ezért a Comenius Pedagógiai Intézet terve, hogy az egyes nevelési területekre 
vonatkozó szakmai napokat, megbeszéléseket, metodikai bemutatókat tart-
sunk, ahol megvalósulhat az egymástól való tanulás elve és a tapasztalatcsere. 
Ennek első állomása volt a Képzőművészeti nevelés az óvodában című  mód-
szertani nap, amire még több óvónő látogatott el, mint az első találkozóra. 
Fontos számunkra, hogy helyesen használjuk anyanyelvünket az óvodáskorú 
gyermekek előtt, hiszen mi vagyunk számukra a példa. Sok esetben értjük, 
tudjuk, mit jelentenek a programban használt szakkifejezések, de nem min-
den esetben ismerjük a helyes magyar megfelelőjét. Ehhez is sok segítséget 
tudunk egymásnak nyújtani. Magyarics Szépe Ildikó aprólékosan vette sorra 
az egyes képzőművészeti technikákat, eszközöket, azok felhasználásának le-
hetőségeit, valamint fejlesztő hatásukat a gyermekek személyiségére. Az elmé-
leten kívül teret kapott a gyakorlat is, hiszen minden óvónő a csoportja gyer-
mekeinek munkáival érkezett, melyeket bemutattak, és megbeszéltük szakmai 
hozadékukat a gyermekek fejlődésében.

A szakmai beszélgetés lényege, hogy könnyebben tájékozódjunk az egyes 
dokumentumok útvesztőjében, és összefüggéseiben lássuk munkánkat, hisz 
mi „csak“ rajzolunk vagy éppen festünk a gyermekkel, s közben felsorolhatat-
lan mennyiségű fejlesztést végzünk, példát mutatunk, szépérzéket alakítunk, 
személyiséget fejlesztünk, a finommotorika fejlesztését és az ismeretek közve-
títését már nem is sorolom, hisz nekünk ez természetes.

A találkozók amellett, hogy ismeretet közvetítenek a kollégák számára, ta-
pasztalatcserére adnak lehetőséget, bemutathatunk egymásnak általunk ki-
próbált, működő tevékenységeket, esetleg megoldási javaslatokat kérhetünk 
egymástól egy-egy felmerülő problémára. A legnagyobb pozitívum számunk-
ra, hogy nagyon jó hangulatban személyes kapcsolatok alakulnak ki szakem-
berek között, amelynek minden óvoda számára pozitív hozama lehet, hiszen 
szakmai fejlődésünk a legfőbb célunk.

A sikeres vitaindító már több térség óvónőihez is eljutott, és bízunk benne, 
hogy a képzőművészeti neveléssel foglakozó szakmai megbeszélésre sor kerül 
több helyen. 

 Tóth Szilvia, 
a Tündérkert Óvoda igazgatónője
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A „Tanuló Szlovákia“ c. nemzeti prog-
ram, amely az oktatás és nevelés fej-
lesztésének alapvető céljait és feladatait 
foglalja össze, még 2017. márciusában 
került a nyilvánosság elé. A dokumen-
tum szerzői Vladimír Burjan, Milan 
Ftáčnik, Ivan Juráš, Juraj Vantuch, 
Emil Višňovský és Libor Vozár, vagyis 
a legismertebb szlovákiai szakemberei 
az adott témakörnek. Az iskolaügyi 
minisztérium velük közösen készítette 
el a program céljait és feladatait tartal-
mazó 14 videóból álló sorozatot, amely 
a dokumentum egyes fejezeteiben leírt 
alábbi részterületeket elemezve java-
solja a szükséges változtatásokat: a 
művelődés-műveltség színvonala és 
elérhetősége, a pedagógusi hivatás, a 
szakképzés, a regionális iskolák irá-
nyítása és finanszírozása, a főiskolai 
képzés elérhetősége, a főiskolai képzés 
irányítása és finanszírozása. A videók 
segítségével minden érdeklődő pon-
tosan és részletesen megismerhette 
a szerzők értékrendjét, elképzeléseit, 
tervezeteit. Mind a 14 videó elérhe-
tő a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi, 
Tudományos, Kutatási és Sportmi-
nisztériumának You Tube csatorná-
ján, valamint a minisztérium webol-
dalán a „Tanuló Szlovákia (Učiace sa 
Slovensko – videa expertov)“ címszó 
alatt, de helyet kapott a minisztérium 
hivatalos facebook oldalán is.  A doku-
mentum 2017 márciusától – vagyis a 
hivatalos bemutatása óta – különböző 
fórumok, tárgyalások, tanácskozások 
legfontosabb anyagaként szerepelt. 
A szerzők általában aktív résztvevői 
ezeknek a tanácskozásoknak, de a mi-
nisztériumban tartott egyeztetéseknek 
is, amelyeken a miniszter is személye-
sen is jelen volt. Az oktatási tárca kép-
viselői meggyőződéssel vallják, hogy 
a javaslatok, hozzászólások, vélemé-
nyek, tanácsok megtárgyalása – vagyis 
a széleskörű nyilvánossággal folytatott 
vita – után olyan dokumentumot sike-
rül összeállítani, amely apolitikus jel-
lege miatt, valamint azért, mert kizá-
rólag szakmai szempontokat, érveket, 
javaslatokat tartalmaz, figyelembe ve-
szi a Szlovák Köztársaság állampolgá-
rainak javaslatait, és mindenekelőtt az 
ő érdekeiket tarja szem előtt. A www.

A „tAnulÓ szlovákiA“ c. dokumentum 
legFontosAbb cÉljAit És FelAdAtAit 
a Szerzők videók SegítSégével iS magyarázták

minedu.sk/videa-expertov honlapon 
az alábbi videók érhetők el: 

RNDr. Vladimír Burian:
1. videó: A művelődés tartalma, for-
mái, módszerei és az oktatás szerve-
zése
2. videó: Az iskola légköre, kultúrája; 
az iskola környezete, felszereltsége
3. videó: A pedagógusok sikeres mun-
kájának alapfeltételei; a jövendő peda-
gógusok főiskolai felkészítése

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.:
1. videó: A pedagógusi hivatás attrak-
tivitásának emelése és a nemzetiségi 
oktatásügy kérdésköre
2. videó: A regionális iskolák és finan-
szírozásuk, az iskola irányítása
3. videó: A felsőoktatás, a felsőoktatás 
finanszírozása; az informatizáció szín-
vonalának fejlesztése

MUDr. Ivan Juráš:
1. videó: Az individualizált képzés és 
a tanulók értékelése
2. videó: Az inkluzív képzés és a peda-
gógusok, a tanulók, a szülők támoga-
tásának a rendszere; a Gyermek Igé-
nyeinek Szolgálatát Felügyelő Intézet 
létrehozása
3. videó: Az iskoláskor előtti nevelés és 
művelődés

doc. RNDr. Juraj Vantuch:
1. videó: A jelenlegi oktatási rendszer 
problémái; a reform bevezetésében 
aktív szerepet betöltőkkel való együtt-
működés
2. videó: A művelődésben bevezeten-
dő legfontosabb rendszerszerű válto-
zások
3. videó: A duális képzés

prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.:
A jelenlegi főiskolai képzés minősége; 
a liberális tanulmányi szakok; a főisko-
lák „kategorizálása“

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.:
A főiskolai képzés, a főiskolai művelő-
dés.
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Lapunk júniusi számának lapzártáig a minisztérium 
szakemberei az alábbi szakmai szövetségek, társulások 
képviselőivel folytattak megbeszéléseket, tanácskozáso-
kat: 

2017. április 24-én az iskolaügyi minisztériumban a 
Szlovákiai Szakközépiskolák Szövetsége, a Szlovák Pe-
dagógusok Kamarája, Szlovákia Katolikus Iskoláinak 
Társulása, Szlovákia Alapiskoláinak Társulása, valamint 
a Szlovák Tanítók Kezdeményezése nevű testület;                                                                    

2017. április 26-án a minisztérium kerekasztal-meg-
beszélésre hívta a Szlovákiai Pedagógusok és Tudomá-
nyos Dolgozók Szakszervezete, Szlovákia Független Ke-
resztény Szakszervezete, az Új Iskolai Szakszervezet és a 
Szlovákia Városai és Falvai Társulásának szakembereit.

2017. április 27-én a  minisztérium szervezésében 
a reformtervezet kidolgozói a Nevelési Tanácsadók, Pe-
dagógiai-pszichológiai, Speciális Pedagógiai és Tanács-
adói Központok szakdolgozóinak, az Iskoláskor Előtti 
Nevelés Társaságának, valamint a Karrierépítési Tanács-
adás Testületének a javaslatait, véleményét hallgatták 
meg. Ezen a tanácskozáson az érintett részterületek leg-
ismertebb szakemberei – többek között Miron Zelina, 
Vladislav Rosa és Branislav Pupala – is jelen voltak.

A „tAnulÓ szlovákiA“ c. dokumentum 
Szerzőivel eddig megvalóSult 
szAkmAi megbeszÉlÉsek

A  tervezet széleskörű véleményezése 2017. május 15-én 
ért véget. Az érdeklődő nyilvánosság eddig a határidőig jut-
tathatta el véleményét, meglátásait, javaslatait az iskolaügyi 
minisztériumba. A minisztérium több alkalommal is felkérte 
mindazokat, akik javaslataikkal elő szeretnék segíteni a ter-
vezet minél komplexebb, hatékonyabb, sikeresebb, minden 
fontos részterületre kiterjedő, minden részletre odafigyelő 
változatának a kidolgozását, hogy aktívan kapcsolódjanak be 
e rendkívül fontos, az állampolgárok, az ország jövője szem-
pontjából is kiemelkedő jelentőségű tervezet formálásába. A 
szerzők és a minisztérium szakdolgozói minden beérkezett 
javaslatot megtárgyaltak, értékeltek. Április 27-ig 2710 hoz-
zászólás, javaslat érkezett a minisztériumba, és került fel a 
minisztérium által létesített honlapra. A beérkezett vélemé-
nyekhez, javaslatokhoz is kifejezhették az érdeklődők a saját 
véleményüket, hogy támogatják, esetleg ellenzik a megvaló-
sításukat, tehát azt, hogy bekerüljenek-e a tervezet végső ver-
ziójába. Természetes, hogy a minisztérium nem csak a szak-
emberek, hanem az érdeklődő nagy nyilvánosság bármely 
tagja számára lehetővé tette, hogy bekapcsolódjon a tervezet 
véleményezésébe azáltal is, hogy személyes is jelen lehetett 
a szerzők és a szakemberek megbeszélésein, hiszen a végső 
cél az, hogy a tervezettel az állampolgárok is azonosuljanak. 

A „tAnulÓ szlovákiA“ c. dokumentumot 
2017. május 15-Éig lehetett vÉlemÉnyezni



havilap 
XXIV. évfolyam, 10. szám, 2017. június

Főszerkesztő: Hodossy Gyula
Vezető szerkesztő: 
Petres Csizmadia Gabriella, 
Petres Sándor
Örökös munkatárs: Turczel Lajos
A szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor
Tagok: 
Bárczi Zsófia, Hrbácsek Noszek Magdaléna,
Kalácska József, Klemen Terézia, 
Krippel Éva, Novák Mónika, 
Pázmány Annamária, Szokol Dezső
Nyomdai előkészítés: 
Václav Kinga, Gyenes Gábor
Nyomja: 
Press Group s.r.o, Banská Bystrica
Kiadja: 
Katedra Alapítvány
Felelős kiadó: 
Hodossy Gyula
Elérhetőség: 
Katedra Alapítvány
Palác Duna Palota, 
Galantská cesta 658/2F, 
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 903 724 781
E-mail: katedra@katedra.sk
Honlap: www.katedra.sk
Bankszámlaszám: 1014769018/1111.

Laprendelés: 
Lelkes Renáta, marketing@liliumaurum.sk, 
00421 903 724 781

Kiadványunkat támogatta a Szlovák Köztár-
saság Kormányhivatala, a Szlovák Köztár-
saság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási 
és Sportminisztériuma.

kateDra  
mesačník
ročník XXIV., 10. číslo, jún 2017
Vydavateľ: 
Nadácia Katedra,
Palác Duna Palota, 
Galantská cesta 658/2F, 
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 (0)31 552 90 28
IČO: 35591609
ISSN 1335-6445    EV: 611/08
Časopis vychádza s finančnou podporou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
Realizované s finančnou podporou 
Úradu vlády SR – program Kultúra 
národnostných menšín 2017.
Náklad: 2500 ks

reDakcia / szerkesztőségünk:
Nadácia Katedra – Katedra Alapítvány.
Palác Duna Palota, Galantská cesta 
658/2F, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 (0)31 552 90 28

Honlap: http://www.katedra.sk
E-mail: katedra@katedra.sk
katedra.szerkesztoseg@gmail.com

Minden jog fenntartva. 
Kéziratokat nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza.  

2

legkeDVesebb könyVem könyVajánló

szerzőink

kateDra

A rovatba a legfrissebb olvasmányélmé-
nyeim közül választottam egy számomra 
nagyon kedves könyvet. Úgy vélem, szá-
mos szempontból fontos lenne, ha Ralf 
Rothmann Tavasszal meghalni című könyve 
sok olvasóhoz eljutna.
 A Budapesti Nemzetközi Könyvfeszti-
válra jelent meg a németek egyik sztárszer-
zőjének háborús regénye. A német társa-
dalomban 1945 után – érthető módon – a 
közelmúlthoz való viszonyt a hallgatás, az 
elfordulás és a szorongás jellemezte. A több 
mint két évtizedes hallgatás és kollektív 
traumával terhelt időszakot a bátor szem-
benézés és a múltfeldolgozás iránti igény 
követte. Szükség volt ehhez egy új generáció 
megjelenésére, amely megtörte a csöndet, 
emellett a megismerés és a megértés szán-
dékával fordult a szégyenteljes időszakhoz. 
A német kollektív emlékezet alakulásának 
ezek a fejleményei jól dokumentáltak. A 
történészek munkáihoz az egyes művésze-
ti ágak képviselői is hozzátették a részüket, 
így Rothmann regénye egy olyan kulturális 
térbe érkezett, melyben a múltábrázolásnak 
és –megértésnek komoly hagyománya van. 
Ennek ellenére a szerző – a maga művészi 
eszközeivel – képes arra, hogy, ha nem is 
teljesen szokatlan, mégis érzékeny, finoman 
összetett azonosulási mintákat és új szem-
pontokat kínáljon.
 Jól emlékszem az iskolából, az 1980-as 
évekből arra a problémátlan ideológiára, 
háborús narratívára, amely pontosan tudta 
a háborús bűnös és háborús áldozat közti 
különbséget, s ki is jelölte a helyüket a szen-
vedéstörténetben. A Tavasszal meghalni a 
háború abszurditását úgy mutatja be, hogy 
világos lesz, hogyan fosztja meg a háború az 
élet minden formáját céljától és értelmétől. 

 A két tizenhét évest, Walter Urbant, az el-
beszélő apját, és a legjobb barátját, Friedrich 
Carolit (Fietét) a háború utolsó tavaszán be-
sorozzák, és néhány héttel később a háború 
dúlta Magyarországon találják magukat; egy 
olyan időszakban, amikor egyre többen érzik, 
a háborúnak vége: a harci morál és a győze-
lembe vetett hit megtört. A Waffen-SS-hez 
került ifjak útja során fölvillan mindaz, ami 
a közelmúltban a náci katonákról kiderült a 
drogfogyasztástól a görög szerelemig. A láza-
dó, cinikus és nyughatatlan Fiete – részegen 
a Heil Hitler! köszöntésre a Drei Liter! repli-
kával szalutált – gyakran a szökés gondolatá-
val kacérkodott. Végül sebesülten, megtörve 
dezertálni próbált, sikertelenül, elfogták. A 
barátját, Waltert pedig arra kényszerítették, 
hogy a kivégzőosztag tagja legyen. Így lehet, 
ahogy a könyv egyik külföldi recenzense fo-
galmazott, egy golyóval két embert megöl-
ni. Az elbeszélőtől, Walter fiától megtudjuk, 
hogy az apja hallgatag, melankolikus ember 
lett, árnyékéletet élt. A mottóban – Az apák 
ették a savanyú szőlőt, és a fiak foga vásik el 
tőle. (Ezékiel) – megjelenő kauzalitás és kon-
tinuitás adja a múlthoz való viszony egyik 
módját; a másik pedig a múlt kettős horizont-
ja: nem csak mi alakítjuk a múltat, a múlt is 
alakít bennünket. Az apa és fiú kapcsolat má-
sik jellemzője a diszkontinuitás, sem Walter, 
sem a fia nem leli apja sírját. 
 Ralf Rothmann gondosan formált mon-
datait a kiváló fordítónak, Szijj Ferencnek 
köszönhetjük. A Tavasszal meghalni a német 
irodalom és emlékezetkultúra fontos darabja. 
Felmutatott értékeit más közösségek is bátran 
átkonvertálhatják. Biztos vagyok benne, hogy 
van olyan háborús regény, melyet leválthat az 
oktatásban. Bátran vegyék fel a középiskolák-
ban az ajánlott könyvek listájára!
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a mÚlt árnyéka

VARÁZSLATOS MESÉK NAPKELETRŐL

Közel- és Közép-Kelet az emberiség egyik kulturális bölcsője, mesegyűjtemény ekkel is gazdagította 
a világiro dalmat. Európa egy francia Kelet-kutatónak, Antoine Gallandnak köszönheti a keleti me-
sevilággal való találkozást: ő volt az, aki az Ezeregyéjszaka né ven ismertté vált arab mesegyűjteményt 
a 18. század ele jén franciára fordította, és a sors úgy hozta, hogy a jelen kötet alapját képező török 
mese gyűjtemény felfedezése is Antoine Gallandnak jutott osztályrészül. Az újrafelfedezés a nagy 
magyar Kelet-kutató, Vámbéry Ármin érdeme volt. Ám míg az Ezeregyéjszakát Európa megannyi 
kultúrrégiója tette magáévá, e gyűjtemény feledésbe merült... Több évszázadnak kellett elmúlnia, 
hogy ez a páratlan értékű, az olvasót a tündérek égi és földi világába vezető mese gyűjtemény pompás 
kiadásban min denekelőtt a gyermekek, de természetesen a mesékbe vágyó felnőttek kezébe kerül-
hessen.

Eladási ára:  27.00 Eur
Kedvezményesen:  12.00 Eur
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