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Szászi Zoltán

Kedvenc városom
Hogy van-e olyan, létezik-e egy olyan város,
amely kiváltságosan az én kedves városom
lenne? Álmodom róla. Sok vándorlás alatt sok
helyet lát a világot ismerni óhajtó. Sokat mentem. Megérkezni kevesebbszer sikerült. Hol
vagy hát, kedves város, én kedvenc városom?
Rajzoljunk díszletet. Egy kedvenc városét akár.
Mindenképpen kell hozzá egy hegy. Igen, egy
elegáns, nem túl magas, de azért legalább akkorka, amelynek csúcsáról jó messzire el lehet
látni. Mondjuk, egy másik országig is, hogy legyen hová elvágyakozni. E hegy tetején legyen
egy rom, vár vagy várkastély. Annak falainál
lehessen randevúzni, elcsattantani első csókokat, kézen fogva merengeni a mi lesz majd,
ha egyszer… Amikor egyszer lesz, már nem
emlékszel a várra, ahol bagoly lakik, meg vakondok fordítják ki a földből a néhai vitézek
tányérjának cserépdarabjait. A vár körül sok
száz éves vén fák, gesztenyék legyenek, azok
tenyérformájú levelein átragyogjon a nap. Az
út mellett, mi odavisz fel, és a kerek domboldalon szőlők, présházak, jó illatú pincék kell,
hogy legyenek. Víg emberekkel, mosolygókkal, kik egymást kínálva az örömöt szürcsölik
magukba. Míg lenéznek a völgybe, hol gépek
húznak porcsíkot a földeken, utánuk szalagokban bomlanak ott a színek, sárga, barna, zöld,
fekete s ismétlődve megint ugyanebben a ritmusban.
Ha kedvenc, kedves város, akkor kanyarogjon
alatta, mellette egy folyó, nem túl nagy, de kicsi
se legyen! Rajzoljanak a régi medrek csalitos
ligeteknek, fűzfás búvóhelyeknek szép görbületű szigetecskéket. Legyen e városban egy
jó kis strand, egy tóból táplálkozó, árnyékos
gátoldalakra támaszkodó. Legyenek ott jó kis
büfék, halsütödék és sörcsapos kedves helyek,
meg sok jó ember, akik pirulnak a pokrócaikon, meg olykor lustán meg-megmártóznak.
Ha strand, akkor legyenek persze szép lányok,
akiken legelteti szemét a tűző naptól hunyorgó férfinép, meg sétálgassanak a parton deltás,
jóképű és jól nevelt ifjak, akiket meg a nők,
lányok, asszonyságok mustrálnak végig fejük
búbjától strandpapucsig. Legyen télen ezen a
strandon korcsolyahely, sikongjon ott az aprónép, koccanjanak a hokibotok, míg rumos
tea illata száll a termoszokból, a télben didergő
napozóhelyek felé. Tavasszal szerelmesek bújjanak a kipattanó rügyekkel egymásnak hivalkodó fák alatt, ősszel biflázza a kihalt parton
sétálva leckéjét sétáló diák.
Legyenek gyárak, nem komor vadul szürkék, hanem mosolygós piros téglából rakottak, kéménnyel, nagy gyárkapukkal, azon

2

ki s betóduló férfinéppel, kik komoly arccal
vitatkoznak a tegnapi focimeccsen, les volt
vagy se a döntő gól előtti pillanatban. S e piros téglás, nagy kéményes gyárral szemben
legyen zümmögő varrógépektől meg tüszkölő vasalók hangjától morajló nagy csarnokok,
hol figyelve s óvatosan húzva a könnyű textilt
a gép alá lányok és asszonyok varrnak. Fehér
fény vibrálja végig, és bár kicsit monoton, de
mégis szép hely legyen ez a városnap peremén.
Ahol vasút csillog, kócos kötelekkel fognak
meg nagydarab ládákat a daruk, s emelik ki
vagonok feneketlen gyomrából. Mozdonyok
nyegle füttyének köszön vissza a visszhang, a
forgalmista int, már vált is a jelző, messze már
remegnek a sínek, fut befelé ide a gyorsvonat.
Az állomás korlátjának támaszkodva utazók
várják az indulást, s itt élő fogadók az érkezést.
Mindig megy, s mindig jön valaki, így van ez
minden városban.
Kell temető is, olyan városszéli, rendezett,
csendes, nem gyászos, csak szomorú kicsit,
csak olyan mélázó, nehéz virágillattól terhes,
ahol a szél is óvatosabban jár, el ne riassza a
lelket, mi hazajött éppen, mert a rá emlékező
láng csalta vissza, mi a mécses üvegén át viaszos fehéren táncol. Kellenek utcák, melyek
innen s ide vezetnek ebbe a kedvenc városba,
kellenek parkok, hol vannak olyan kövek, az
iskolába menvén, a járda peremén...
Kellenek fák, az utcák két oldalán, hogy takarják a port a házak elől, és legyen hol lakni a
madaraknak, fekete rigóknak, sármányoknak
és verebeknek, akik reggelente a nagy csicsergéssel, füttyszóval elűzik az éjszaka rossz álmait, s hagyják az utcai lámpákat megmosdani a
reggeli ködben. Kellenek nagy és kisebb házak,
hol élnek és halnak az élők, kell torony, abból
több is, mint mutatós és harangjátékos toronyórával, mert mindig tudni kell az időt! Kell
templom, békés és méltóságos, csendes és nem
a túlzott aranyozástól, hanem a halkan motozó
öregasszonyok imáitól ragyogó.
Kellenek emberek a kedvenc kedves városba.
Mindenfélék, mert unalmas lenne, ha csupa
jó vagy csupa rossz ember lakna egy várost.
Kellenek álmodozások egy városhoz, merész
tervek, hogy nő és gyarapszik s vagyona az
ott élőt szolgálja, s jó szolgaként a városatyák
polgárokért a legtöbbet teszik, mit tehetnek. S
mi kellene még? Nem tudom. Maga ez az ideális város kéne, amiről álmodom, ez kéne! Ezt
kéne megvalósítani. S ki-ki, ha ráismert saját
kedves kedvenc városára, szeresse azt. Gyúrtam e képet, ezt az álmot kedves kedvenc városomról. Egyszer megkeresem!
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Meghívó
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				 hatalmisága az átalakuló Közel-Keleten
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Gyulai Pál verse híven fejezi ki az utókor
kegyeletét. Ez a szöveg Jeszenák János kormánybiztos pozsonyi sírján olvasható, de
minden vértanúra vonatkoztatható.
A nemzet emléknapjai között ez az október 6-ai a legszomorúbbak közé tartozik.
Ám még ennek a gyásznapra való emlékezésnek is van a puszta kegyeleten túl olyan
jelentése, mely máig szólhat. Az aradi vértanúkra, s velük együtt a szabadságharc
többi vértanúira, az ebben a nemes harcban résztvevőkre emlékezve ugyanis olyan
másfél év szomorú lezárására is emlékezünk, mellyel kivívtuk az emberiség jobbik
felének csodálatát. A forradalom és szabadságharc ismert és névtelen hőseinek tettei
keltették ezt a csodálatot. Az ő küzdelmük
egy jobb és igazságosabb társadalomért
hősi halállal végződött, de önfeláldozó szellemiségük máig hat.
Amikor 1848 márciusában győzött a forradalom, egy szemtanú szerint az nem csak
a reakció felett aratott győzelem diadalmámora volt, hanem a tett következményeitől
való félelem legyőzésének felszabadító öröme is. Azért voltak a márciusi ifjak hősök,
mert félelem nélkül cselekedtek. A kivívott
szabadságot azonban meg kellett védeni.
Fegyveres támadásra fegyverrel kellett válaszolni. S azok bátorsága sem volt kisebb,
akik, sokszor saját magukat is legyőzve vállalták ezt a harcot. Hisz a márciusi ifjak a
szabadságeszmék bűvöletében éltek, tehát
annak idején nekik könnyebb volt a tetteket
vállalni, mint azoknak a katonáknak, akik
a társadalmi átalakulásnak legföljebb csak
végső céljait látták. Azért volt nagy az aradi
vértanúk és a többi kivégzett vállalása, mert
mindannyiuknál személyes küzdelem előzte meg. A császár katonájából a haza, a szabadság katonájává kellett válniuk. A harc
vállalása, ez az ő máig, számunkra is példát
jelentő cselekedetük.
A szabadságharc bukása után sokan, nagyon sokan lettek a győztesek bosszújának
áldozatai. Az első kivégzésre már 1849. január 18-án sor került, mégpedig Pozsonyban, amikor a Demokrata Egylet egyik vezetőjét, Dressler Dánielt a Vízi kaszárnyából
elhurcolva ismeretlen helyen agyonlőtték.
Pozsonyban végezték ki Petőcz Györgyöt,
Pozsony vármegye másodalispánját, Mednyánszky Lászlót és tiszttársát, csak mert
annak idején Lipótvár feladása ellen szavaztak a haditanácsban. Június 18-án került sor

Rázga Pálnak, a pozsonyi demokrata tábori
lelkésznek a kivégzésére.
A megtorlás és a bosszú 166 évvel ezelőtt,
1849. október 6-án tetőzött. Ekkor végezték
ki Pesten Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Csányi László minisztert és Perényi Zsigmondot, a felsőház elnökét pedig Aradon. Ugyancsak Pesten
végezték ki Jeszenák János kormánybiztost
október 10-én. Legnagyobb számban azonban a katonai vezetőket. Október hatodikán
hajnalban az aradi vár sáncárkában négyüket
agyonlőtték, a délelőtti órákban pedig felakasztották a honvédsereg kilenc tábornokát.
Ez a 13 aradi vértanú a korabeli Magyarországot, sőt Közép-Európát képviselte. Volt köztük birodalmi német:
Leinigen-Westenburg Károly; osztrák német: Pöltenberg Ernő; hazai német: Lahner
György, a Túróc megyei Necpál szülötte, a
pozsonyi Aulich Lajos, a zombori Schweidel József; a szerb katonacsaládból származó
Damjanich János; a horvát katonacsaládból
származó Knézich Károly; vagyontalan magyar nemes: Török Ignác, Nagysándor József,
Lázár Vilmos; Kiss Ernő, dúsgazdag magyarörmény nemes; Dessewffy Arisztid és Vécsey
Károly, két magyar arisztokrata. Volt olyan,
akit családi kötelékei, olyan, akit alakulata
vagy csak egyszerűen vagyoni és társadalmi helyzete kapcsolt a magyar ügyhöz. De
mindannyian úgy gondolták, hogy ha egyszer az uralkodó beleegyezésével letették az
esküt a magyar alkotmányra, a negyvennyolcas polgári szabadságalkotmányra, akkor
ezt az alkotmányt védeniük kell magával az
uralkodóval szemben is. A megtorlás később
is folytatódott. Aradon, október 25-én végezték ki Kazinczy Lajos tábornokot. Halálra ítélték a csiliznyáradi temetőben nyugvó
Sebő Alajos honvédezredest is, az ő ítéletét
később 16 évi várfogságra változtatták.
1848-49-ben győzött a császári és cári hadsereg, diadalmaskodott a forradalom felett a
reakció, a haladás felett az elnyomás. Mi értelme volt hát az életüket feláldozók, az aradi
és a többi vértanú harcának? Hiába akart hát
történelme során egyszer igazán nagyot ez a
nemzet, ez a nép? Jegyezzük meg: jogos harc
sosincs hiába. A forradalom, amit megérlelt
az idő, sosincs hiába. A levert forradalom is
előmozdítja a történelmet. A magyar nemzet
vérrel írta fel az emberiség emlékezetébe: ezt
akartuk, ezért akartuk, ennyit tudtunk áldozni érte. Diadalmaskodhatott és ujjonghatott
a reakció. A forradalmat kirobbantó szándék
a vereség után is élt tovább, él ma is.
1848-49 és október 6-a ránk hagyta a dicsőség örökségét, de ránk hagyta a kötelességet is, hogy megértsük a győzelmek okain
túl a vereség okait is. Merítsünk mindkettőből: az egyikből erőt, a másikból tanulságot.
Kossuth Lajos írta már az emigrációban:
„Arad a magyar Golgota.” Golgota után pedig feltámadás következik.
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Vasik János

Figyelem: kormánybiztos az iskolában!
Beszélgetés Ravasz Ábellel
Néhányan talán nem veszik tudomásul, hogy a romaügyi kormánybiztosnak meglehetősen sok köze van az
oktatáshoz, főleg annak közoktatási
részéhez. Interjú Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztossal.
A sajtóhírekből egyértelmű, hogy az
Ön posztja is érintett az oktatásügyben, hiszen ha romákkal kapcsolatos
iskolai kérdés kerül elő, megszólítják –
de kapott-e meghívót például az olyan
eseményekre, mint amilyen a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó
ünnepsége?
Igazság szerint hagyományosan olyan
iskolákat igyekszem meglátogatni a
tanévnyitó alkalmából, ahol nagyobb
számú roma diák van, akikkel jó munkát végeznek. Tavaly Szepsiben voltam,
idén pedig Füleken. Ezeknek az iskoláknak szükségük van a morális támogatásra, ami például azt jelenti, hogy egy
magas rangú állami hivatalnok megjelenik a tanévnyitón – vagyis értékeljük
a munkájukat. Ami pedig az általános

témafelvetést illeti, a hivatalom tényleg egy különleges „állatfajta”, hiszen
sok-sok témába kell belenyúlnunk a
célcsoport védelmére vagy támogatására. Ezek közül is kiemelkedik az oktatásügy, ahol egy érdekes páros táncot
járunk az Oktatásügyi Minisztériummal. Nekik megvannak a saját gondjai
és a saját prioritásai, tervei, mi pedig
igyekszünk ehhez hozzátenni azokat az
elemeket, melyek a roma kisebbséget
érintik.
Egy nagyszelmenci országos tanévnyitó nem lenne alkalmas esemény
arra, hogy olyan fogalmakra hívja fel
a figyelmet, mint integráció, inklúzió
– mindamellett, hogy nem kell ünneprontó módon szegregációról beszélni?
Azt gondolom, hogy az is egy jó alkalom, és más alkalmak is jók erre.
Éppen most fogadtam el a meghívást a
szlovákiai magyar iskolaigazgatók II. tanácskozására, melyre októberben kerül
majd sor. Igyekszem tartani a kapcsolatot a dél-szlovákiai pedagógusokkal,

a szlovákiai magyar pedagógusokkal
is. Különleges problémák is felmerülnek ilyenkor. Például nagyon izgalmas
konstelláció figyelhető meg a „fehér”
diákok távozását illetően a magyar iskolákban… Nem akarok faluneveket
mondani, de több helyen tapasztaljuk
azt, hogy a magyar gyerekek szlovák
iskolába járnak, a magyarba pedig a romák. Ezek olyan specifikus kihívások,
melyek ezeknek a közösségnek a sajátjai. Mindig nagyon szívesen állok az
igazgatók, pedagógusok rendelkezésére,
ha ilyen kérdésekről akarnak beszélni.
Kezdjük a feketelevessel: a közelmúltban volt több olyan eset is, amikor
iskolai bántalmazás történt. A közvélemény ezeket általában a roma diákokhoz köti…
Ritkán mérgedek fel a média munkáján, de a múltkor volt egy ilyen eset. A
közszolgálati TV Híradójában volt két hír.
Az első egy verekedésről szólt Korompán
(Krompachy), a második pedig a deméndi
iskolai ügy. Az első esetben nem mondták
be, hogy nem romák verekedtek, a másodikban viszont azonnal közölték az illetők
etnicitását. Azt gondolom, ez a fajta magatartás is hozzájárul ahhoz, hogy nagyon
sokan úgy gondolják, a romák okozzák a
„balhék” nagy részét ebben az országban.
Ez nincs így. Sok esetben ők is részesei, de
abszolút nem rájuk korlátozódik a dolog.
Ami pedig a deméndi eseményeket illeti,
az azt is megmutatta, hogy ha a romák
érintettek egy iskolai verekedésben, egy
balhéban, akkor a közvéleménynek a reakciója sokkal közvetlenebb, gyorsabb és
intenzívebb, azonnalibb: olyan megoldásokat sürget, mely – hogy is fogalmazzak – nem éppen stratégiai… Deménd
esetében szinte azonnal megtörtént az
iskolakörzet felmondása, ami azért fura,
mert az pont nem garantálja, hogy azok
ne járhassanak az iskolába, akik az elkövetők voltak. Viszont mindenki másnak
nehezebb lesz, aki a két érintett faluból
származik.
Adja magát a kérdés, akár
Deméndből kiindulva: folyik lokálisan
vagy regionálisan valamiféle gondolkodás arról, hogy megelőzzék ezeket
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a problémákat vagy értelmes módon
orvosolják őket? Ebben az esetben
Deménd volt érintett, Ipolyszakállos
és Ipolyság… Egy szűken vett régióhoz
fűződött ez az eset…
Ami számomra a deméndi esetben
nagyon érdekes volt, az az, hogy amikor a polgármester urakkal találkoztam,
akkor szépen, fokozatosan sikerült lehámozni azokat a rétegeket a hiszterizált
problémáról, amik „csak úgy” ráragadtak. Szép lassan kiderült, hogy mindannyian azt szeretnénk, ha a gyerekek
zöme ugyanabba az iskolába járhatna,
ahová addig is. Kiderült az is, hogy a polgármesterek szerint a településeken élő
romák nagy részével semmiféle probléma nincs, hanem azokkal van gond, akiket néhány évvel ezelőtt betelepítettek
vagy betelepültek… Majd kiderült az is,
hogy a betelepült romák jelentős százaléka is normális életet él, és velük sincs
semmi baj – végül sikerült az egészet
lokalizálni néhány családban, néhány
személyben… Ez nekem azt mutatja,
hogy ha a településeken lett volna akár
minimális teremunka, akkor nagyon
sokat lehetett volna tenni az ügy elkerülése érdekében. Kelet-Szlovákiában, de
Gömörben is akár több száz vagy több
ezer marginalizált roma sorsáról kell
gondoskodnunk, amikor néhány tízre
vagy még kevesebbre tehető azoknak a
száma, akik helyileg problémások. Vis�szatérve Deméndhez, tapasztaltabb kollégáim el is mosolyodtak, én pedig azt
ajánlottam a polgármestereknek, hogy
próbáljunk meg lehetőséget találni a
terepmunka beindítására… Ma Szlovákiában annyifajta terepmunka-lehetőség létezik, mint korábban soha. Vannak a klasszikus értelembe vett szociális
terepmunkások, akik a legalapvetőbb
készségek elsajátításában segítenek…
Vannak a közösségi központokban dolgozók, pedagógiai asszisztensek, óvodai
asszisztensek, hamarosan érkeznek a
roma polgárőrök, vannak rendőr-as�szisztensek, egészségügyi asszisztensek… Egy élelmesebb polgármester
meg tudja oldani a terepmunkát, ami
pont abban segíthet, hogy egy ilyen ügy
ne alakuljon ki, vagy ha kialakul, sokkal
jobban sikerüljön lokalizálni, hogy ne
egy egész falut, egy egész roma közösséget mártsunk bele.
Ez egy konkrét ügy volt. De mennyire érti a pedagógus-társadalom vagy
akár a fenntartói oldal – merthogy ők
meghatározóak – az olyan fogalmakat, mint szegregáció, integráció vagy

pláne az inklúzió? Hiszen ezeket kellene a gyakorlatba átültetniük…
Azt gondolom, hogy nagyon sok az
ezekhez a szavakhoz kötődő negatív
érzés és meg nem értés. Nem szoktam
használni a „szegregáció” kifejezést, és
ennek egy oka van: szinte minden polgármester vagy iskolaigazgató fölmérged ennek a szónak a hallatán. Hogyha
valakinek az intézményére azt mondják, hogy szegregált, vagy valakiről azt
állítják, hogy szegregál, akkor az úgy
értelmeződik, hogy rasszistáknak nevezték őket.
Bizonyos esetekben nem indokolt a
düh, az indulat?
Bizonyos esetekben indokolt lehet, de,
ahogy mondani szoktuk, a szegregáció
leíró, deskriptív fogalom, nem pedig
ítélő, normatív kifejezés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy településen, intézményben van két csoport,
és az „A” csoporthoz tartozók mindig
balra vannak, a „B” csoporthoz tartozók
pedig mindig jobbra, akkor ez szegregáció… Ezzel nem mondtam sem azt,
hogy a polgármester egy gazember, sem
azt, hogy az iskolaigazgató az… Nem
mondtam azt, hogy nem vagyok a barátjuk, hogy elítélem őket és hogy megy
rájuk a feljelentés – ez csak azt mutatja, hogy a csoportoknak az elválasztása
történik. Létezik egyébként egy nagyon érdekes fogalom, a „pozitív szegregáció”: például a szlovákiai magyar
iskolák egyfajta pozitív szegregációt jelentenek, ahol a magyar gyerekek elkülönülnek – de azért teszik ezt, hogy valamiféle pluszszolgáltatást kapjanak. A
roma gyerekek többségére ez nem igaz.
Ami az integrációt illeti, ez a szó is teljesen elhasználódott. Amikor a régiókban dolgozó tanárokkal találkozom,
és azt mondom nekik, hogy integráció
vagy integrált, azonnal az jut eszükbe,
hogy a könnyű szellemi fogyatékossággal élő vagy tanulási zavarokkal küzdő
gyerekeket – és elsősorban roma gyerekeket – behelyezik a rendes osztályokba… Pedig az integráció sokkal szélesebb fogalom. Inkább arról szól, hogy
megint csak a két csoportot összekössük
egymással. Az inklúzió pedig már inkább „technikai” kifejezés. Szerintem a
szlovákiai tanári állomány 99%-a nem
tudná megmondani, mi a különbség
az integráció és az inklúzió között. Részemről igyekszem kerülni ezeket a kifejezéseket, amennyire csak lehet – talán legkevésbé az integrációt… Amiről
igazán érdemes beszélni, az a csoportok
elválasztása, összekötése, találkozások,

kommunikáció. Lehet, hogy ez egy jó
témamegjelölés a tekintetben, hogy októberben miről beszéljek az egybegyűlt
pedagógusoknak. Nem kell félni ezektől
a szavaktól, hanem azt kell megérteni,
hogy mi húzódik meg mögöttük. Az Európai Unióra szokták azt mondani, hogy
„allergiás” a szegregációra. Ez igaz – de
kevésszer kérdezzük azt, hogy miért van
ez. Azért van, mert a szegregáció a roma
kisebbség esetében általában azt is jelenti, hogy az oktatásnak nincs minősége.
Ez az, ami zavarja az Európai Uniót.
Nem önmagában az elválasztás, hanem
a minőség hiánya. Ez nagyjából olyan,
mint amikor valakit annak gyanújával
állít meg a rendőr, hogy részegen vezetett – először nem vértesztet csináltat
vele, hanem rá kell lehelnie vagy felszólítja az érintettet, hogy menjen végig egy csíkon… Ezek azok a dolgok,
amik megmutathatják, hogy egy sokkal
nagyobb probléma van a háttérben. A
szegregáció azt mutathatja, hogy van
egy sokkal mélyebb probléma: a rossz
minőségű oktatás…
Ha már felvetette a témát – ugye,
Szlovákiával szemben zajlik egy eljárás… Jourová uniós biztos elég gyakran emleget bennünket, mi több, ez
ügyben meg is szokott látogatni minket. Rá igazán nem lehet azt mondani,
hogy ne értené a térséget, hiszen egy
cseh uniós biztosról van szó.
Nem lehet azt mondani, hogy ne értené a térséget, és azt sem mondanám,
hogy ne értene a kérdéshez. A magam
részéről elég unortodox, szokatlan
módon állok a kötelezettségszegési eljáráshoz, ami Szlovákia ellen zajlik, és
ez pedig az, hogy paradox módon még
örülök is neki… Olyan kérdéseket hoz
a felszínre, amelyekről nagyon-nagyon
fontos lenne beszélni. Olyan dolgokat,
amelyek az elmúlt évtizedekben nem
kerültek igazán jól megoldásra – és ez
pedig az, hogy hogyan biztosítsunk
minőségi oktatást a roma gyerekeknek. Megint csak: a szegregáció az, amit
az Európai Bizottság vizsgál, de azért
vizsgálja, mert meg van róla győződve,
hogy azokban a vidéki iskolákban, ahol
csak roma gyerekek vannak, nem kapnak olyan minőségű szolgáltatást, amire
szükségük lenne ahhoz, hogy igazán jól
el tudjanak később helyezkedni. Senki
sem például a körmöcbányai roma gimnáziummal van elfoglalva – ami szintén
egy szegreált intézmény, de roma kultúrát, roma nyelvet, képességeket tanulnak –, hanem azokról a kisiskolákról
beszélnek, amik olyan településeken
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vannak, ahol nem roma és roma gyerekek is élnek… A nem romák járnak
az egyik helyre, a romák egy másikra:
rosszabb körülmények közé, rosszabb
tanárokkal, és azzal az elvárással, hogy
úgysem lesz belőlük soha semmi. Ez
az, amiért az Európai Bizottság ezt vizsgálja, és ez az, amiért engem egyáltalán
nem zavar a vizsgálat, hiszen legalább
tettekre sarkall minket.
Néhány hónapja zajlik egy folyamat,
mely során magyarországi támogatásból építenek oktatásügyi hálózatot
Szlovákiában – Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője szerint Budapestről. Önnek voltak
személyes, akár nem hivatalos találkozói a református egyház képviselőivel
ezzel kapcsolatban…
Ez így van, több találkozóm is volt.
Meg kell, hogy mondjam: az egyik
szemem sír, a másik nevet. Azért nevet
az egyik szemem, mivel tudom, hogy
szükség van azokra az intézményekre,
amelyek épülnek, óvodákra, iskolákra… Különösen Közép-Szlovákiában
az óvodák, egyes esetekben az alapiskolák, a szakközépiskolák, szakiskolák
nagyon-nagyon hiányoznak. Nincsen
elég intézményünk – ez az, ami a támogatásban jó. Viszont intenzív fenyegetésnek látom azt, hogy megint
csak olyan intézmények felépítésére
használják fel a magyar állam pénzét,
ahol elkülönítetten tanítják majd a
roma gyerekeket a nem roma gyerekektől. Tehát megint csak ott vagyunk,
hogy szegregáció történik. A félelem
az, hogy olyan településeken épülnek
meg az új intézmények, ahol már vannak intézmények. Az új egyházi óvo-

da lehalássza, kihalássza azokat a nem
roma gyerekeket, akikkel a legkön�nyebb dolgozni – az állami intézményből pedig ezáltal roma óvoda, roma
iskola válik… Az összes találkozón,
amin ezzel kapcsolatban részt vettem,
elmondtam, hogy nagyon örülök neki,
ha építünk, ha kiegészítjük az intézményhálózatot, de foggal-körömmel
küzdeni fogok az ellen, hogy szegregált
intézményeket hozzunk létre. Különösen ott, ahol valamilyen formában
működik az együttélés, működik az
együttműködés az iskolában. Ha ezt
szétromboljuk egy új intézménnyel,
akkor ennek én leszek a legnagyobb
ellenfele.
Ez tehát azt jelenti, hogy – feltételezem – leülnek tárgyalni a magyar állam képviselőivel, de megvan az esélye
annak is, hogy ez Szlovákiában kerül a
kormány elé, és a két ország közti vita,
konfliktus lesz belőle?
Természetesen. Nyitott vagyok a konzultációra a magyar kormánnyal, illetve
a szlovák kormányban, de jelenleg nem
tudom megmondani, milyen irányba
megy el az a beszélgetés, sikerül-e a kételyeket eloszlatni még azelőtt, hogy az
intézmények kiépülnének, vagy már az
engedélyeztetési folyamatban kell erre
reagálni. Lehetséges, hogy ez egy kön�nyed, jókedvű folyamat lesz – de azt is
el tudom képzelni, hogy egy nagyon
komoly konfliktus válik belőle. Még
egyszer hangsúlyoznám: közös érdekünk, hogy ezeket a kapacitásokat ne
újabb szegregált intézmények felépítésére használjuk, hanem arra, hogy több
gyereknek nyújtsunk jobb minőségű
oktatást, mint ma.

Elődje, Peter Pollák nagyszabású
programról beszélt a ciklus elején…
Igen, mi viszont konkrét cselekvési tervet vetettünk papírra. A törvényi változásokra összpontosítottunk, nem pedig
a pénzekre, a támogatásokra, tekintettel
arra, hogy a projektek, a pénzek jönnek
és mennek, de a jogi környezet marad.
Ebben sikerült is lépnünk. Az oktatás terén az oktatásfinanszírozási törvényt tudnám kiemelni. Sikerült bevezetnünk egy
olyan támogatást, mely a nehéz szociális
háttérből érkező gyermekek óvodalátogatását segíti – mostantól ezt ingyenesen
tehetik majd. Sikerült azt is kiküszöbölnünk, ami miatt sok gyerek asszisztens
nélkül maradt – de ez még csak az út
eleje. Ha nem lett volna személycsere
az Oktatásügyi Minisztériumban, akkor
már szeptemberben lépni tudtunk volna
a számunkra legfontosabb prioritás, a
kötelező óvodalátogatás bevezetésének
az ügyében, amihez már csak az Oktatásügyi Minisztérium hozzájárulása kell.
Remélem, hogy az új miniszterasszony
fel tudja gyorsítani a folyamatokat. Előkészítettem számára egynéhány pontos
tervezetet, hogy mely lépéseket lehet
azonnal meglépni – és meg is kell, akár
decemberig… A kormány egyik ülésén
volt lehetőségünk bemutatkozni egymásnak a miniszterasszonnyal – remélem, hogy rövidesen egy komolyabb
szakmai beszélgetésre is sor kerül, és elkezdhetünk dolgozni a prioritásokon. A
kormányzati ciklus 4 éves, ami egyrészt
sok – másrészt nagyon kevés. Másfél év
már mögöttünk van: a következő egy
évben kell megvalósítanunk mindazt a
törvényi változást, amit szeretnénk!
Köszönöm a beszélgetést!

Roma identitás

Sipos László

A cigány etnikum identitásformái
és annak identitásproblémáival
kapcsolatos kérdései

Közép-Európa országaiban (Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon,
Szlovéniában, Horvátországban), valamint a történeti-egyházi, kulturális jellemzők révén ehhez a térséghez tartozó
három történeti régióban (Kárpátalján,
Erdélyben és a Vajdaságban) összesen
107 nemzeti, etnikai kisebbségi csoport található. Ezekben az államokban
a roma közösségek mellett magyar és
szlovák kisebbségek (mindkét államban), valamint német népcsoportok
(hat államban) alkotják a közel hatvan
kisebbségi csoport nagyobbik felét. Lélekszámban a hivatalos adatok szerint
a 2,75 milliónyi határon túli magyar,
a valósághoz minden bizonnyal közelebb álló becslések alapján azonban
már a 4,5–6 millióra becsült közép-európai cigányság alkotja a legnagyobb
lélekszámú közép-európai kisebbségcsoportot. Ez utóbbi becslések átlagát
alapul véve a kisebbségek arányszáma
megközelíti a térség összlakosságának
12-13 százalékát.
A „roma/cigány identitás” kérdéskör vonatkozásában megkerülhetetlen,
hogy tisztázzuk a „romákra”, illetve
„cigányokra” vonatkozó etnikai címkék jelentését és azok helyes használatát. Fontos, hogy a „roma” és a „cigány” kifejezések pozitív és negatív
hatásával egyaránt megismerkedhessünk. A „cigány” és a „roma” kifejezések helyes használatát, az emberi, jogi,

illetve az értelmiségi oldalról és az úgynevezett politikai korrektség jegyében
vívott „harc“ bonyolítja leginkább. Ez
magyarázza azt a tényt, hogy a cigányokkal kapcsolatos szóhasználat nem
csak hétköznapi, hanem a tudományos
nyelvben is tisztázatlan.
A roma lakosságot a köztudat a kulturált polgári életmóddal, etikával,
szokásokkal ellentétes, ezektől idegen,
megvetett viselkedésmóddal azonosítja. Leggyakrabban etnikumként,
anyaország nélküli, a többségi nemzetektől eltérő kultúrával rendelkező kisebbségként vagy aszociális és deviáns
társadalmi csoportként tartják számon
(Orsós, 2008). A „cigány“ megnevezést
„sokan” bántó, gyalázó kifejezésnek
vélik, annak pejoratív élét keresik, és
azt gúnyolódva használják. De olyan
cigány közösségek is léteznek – például a beások –, akik a roma megjelölést
utasítják el. Az etnikum tagjai a „roma“
szóhasználatot szereti, de a csoport felének a „cigány“ szóhasználat is megfelel (Ladányi – Szelényi, 2004, 29-46).
Írásomban mindkét („roma“ és „cigány“) kifejezést használni fogom.
A demográfiai kutatások
nemzetiség-meghatározásainak hiányosságai

Szlovákiában – más országokhoz hasonlóan – a „roma kérdés” a leggyakrabban vitatott kérdések közé tartozik.
A romák önbesorolása a közéletben és

az etnikai adatok gyűjtése során egyaránt állandó problémát jelent (az etnikai adatgyűjtés céljai, de leginkább
módszerei jelentenek nehézséget). Annak ellenére, hogy a romákra vonatkozó demográfiai statisztikák és demográfiai elemzések adatai ismertek, nagyon
nehéz meghatározni, hogy valójában
ki számít cigánynak. Az a cigány, akit
a környezete annak tart – vagy az, aki
magát sorolja be a cigányok közé?
A cigány-meghatározások különbözősége jelentős eltéréseket teremt a
társadalomtudományi vizsgálatokban.
A demográfiai kutatások két kutatási
módszerrel írják körül a nemzetiséghez
való tartozást. Az egyik leggyakrabban használatos népszámlálási mód az
úgynevezett kijelölő módszer. Eszerint
cigány az, akit a környezete a különböző antropológiai tulajdonságok alapján
(pl. bőrszín, életmód, szociális helyzet,
stb.) annak tart. E módszer hiányossága, hogy ha valakiket a szociális helyzetük alapján tartanak cigánynak, akkor
azokat a nem cigányokat is ide sorolják,
akik a társadalom szélén élnek. De akár
ennek az ellenkezője is előfordulhat:
az integrált cigányokat nem sorolják a
cigányok közé. Ez a megközelítés leginkább a múlt század első felében uralkodott, ám ma is gyakran találkozunk
vele – annak ellenére, hogy mára bebizonyosodtak a módszer mentén született etnikum-meghatározások romboló
hatásai (pl. holokauszt). Saját példám-
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ból merítve: az emberek többségét megbotránkoztatja, amikor a külső rasszjegyeim ellenére magyar nemzetiségűnek
vallom magam, mivel emberellenesnek,
mételyezőnek tartom a pusztán antropológiai jegyek alapján történő kategorizálást.
A másik népszámlálási stratégia a választó módszer, amely önmeghatározás
alapján állapítja meg a nemzetiségi hovatartozást – azonban ez se nyújt száz
százalékos pontosságot. Ez a módszer
a jogszabályokat illetően megfelel az elvárásoknak, mivel megegyezik az 1989es adatvédelmi törvénnyel, ami alapján
az etnikai hovatartozást csak az érintett
írásos beleegyezésével lehet nyilvántartani. E törvény alapján cigánynak csak
az számít, aki magát a népszámláláson,
szavazásnál, az iskolában, az önkormányzatnál cigánynak vallja (Orsós,
2008). E módszer eredménye változó,
mivel kevésbé lesz hajlamos magát valaki cigánynak nevezni, ha attól tart,
hogy ettől hátrányos helyzetbe kerülhet.
Mindez attól is függ, hogy mennyire
tartanak a megkérdezés időpontjában a
válaszadók a cigányellenes előítéletektől.
Önkategorizációs
stratégiák

Az identitás bevallásának elvi és módszertani gondja a romák asszimilációs
vágya is lehet. Javarészt ez nem a statisztikai adatgyűjtések hibája, inkább a
társadalmi és politikai okok utóhatása.
Az első világháború után lezajlott területi és politikai fordulatok során a nemzetiségi hovatartozás bevallása, közlése
időnként hátrányos következményekkel
– pl. kitelepítés, lakosságcserével – járó
politikai állásfoglalást jelentett. Ebből
adódódón a nemzetiségi kisebbségek
nem minden tagja vállalta tényleges
nemzeti hovatartozását (Hoóz, 2000).
Egyénileg vagy csoportként a romáknak öt esetleges identitás-stratégialehetősége adódik. Az öt „stratégialehetőség” mindegyike másfajta összetételű
identitást eredményez.
Elsőként az asszimilációs (ezen belül
a „természetes“, illetve „erőszakos as�szimilációt“ különböztetünk meg) stratégiákat emelem ki. A természetes (önkéntes) asszimiláció alatt a másik nép
nemzeti sajátosságának teljes átvételét
és az adott nemzetbe való beleolvadást
értjük (egy csoport értékeinek, normáinak és viselkedési szabályainak szociális integrálása vagy átvétele egy másik
csoport által). Az asszimiláció a csoport
eredeti jellemzőinek feladásával jár (Bakos, 2002, 53). Az „önkéntes asszimilá-

ció” lényegében saját elhatározás eredménye, leggyakoribb példái a vegyes
házasságok. Az erőszakos asszimiláció
„olyan törekvés, amely a kisebbség kultúrájának, nyelvének elsorvasztását tűzi
ki célul, és arra törekszik, hogy a kisebbség nyelvében, kultúrájában az uralmon
lévő többséghez legyen hasonlatos“
(Kende–Kosztandinidisz–Szilassy). A
természetes és erőszakos beolvadás egyaránt a kulturális különbség megszűnését eredményezi (Romsics, 2008).
Az asszimiláció ellenpólusaként felléphet a disszociatív identitás, ami alatt
azt értjük, hogy a kisebbség tagjainak
önjellemzésében kizárólag kisebbségi
elemek dominálnak, vagyis a lehetséges
identitásfenyegetés hatására az egyének
kizárják többségi identitásukat, a kisebbségi azonosságtudatuk viszont felerősödik (Békés, 2010).
A következő stratégialehetőség a kettős, illetve többes identitás („bikulturalizmusként”, „kultúrák egyensúlyozásaként” is emlegetik) választása. Az
adott kisebbség tagjai egyszerre születnek bele a többségi társadalomba és a
kisebbségi közösségbe – így többségidentitásuk mellett kisebbségi identitásuk (másodlagos szocializációjuk során
tanult identitásuk) is van. A „kettős”, illetve „többes identitásban” a többségi és
kisebbségi elemek egymást harmonikusan kiegészítik (Kállai–Jóri, 2009).
Marginális identitásról akkor beszélhetünk, amikor a kisebbség tagjai számára sem a kisebbségi, sem a többségi
elem nem fontos az önmeghatározása
során – például az egyén, illetve csoport
foglalkozása mentén definiálja magát
(Tóth, 2004).
Ötödik stratégiaként az úgynevezett
rejtett identitás (túlélési stratégia) fogalmáról beszélhetünk. A „rejtett identitás”
során a kisebbségi csoport tagjai nem
adják fel a csoporthoz való tartozásukat,
csak bizonyos szituációban döntenek
úgy, hogy a diszkriminációtól való félelem miatt elrejtik azt a környezetük előtt
(Szabóné, 2011, 166). Ez a fajta stratégia
akkor maradhat rejtett, ha valaki tudatosan el akarja rejteni identitását (de
mindez nem tudatosan is megtörténhet), vagy antropológiai jegyei alapján
nem ismerhető fel. Ezek a kisebbségi
tagok könnyedén beolvadhatnak a társadalomba, mivel nincsenek megkülönböztető külső jegyeik, illetve a többség
gondolkodásában élő sztereotípiák sem
jelennek meg náluk (pl. életmód, iskolai végzettség, viselkedési forma, stb.).
A külföldön élő cigányok abban az
esetben, ha a rasszjegyek alapján mégis

felismerhetők, gyakran választják azt a
stratégiát, hogy spanyoloknak vagy olaszoknak vallják magukat.
A roma identitással való
azonosulás nehézségei

A számtalan önkategorizációs kudarc
mögött az identitás különböző jelenségeit, „zavarait” figyelhetjük meg − az
egyik ilyen kudarc a roma diákok körében ismert iskolai sikertelenség. Középés Kelet-Európában, így Szlovákiában
is elterjedt gyakorlat a roma gyerekek
hátrányos megkülönböztetése, iskolai
elkülönítése, szegregált iskolákba vagy
osztályokba sorolása. Ez az elkülönítés
leggyakrabban a szellemi fogyatékosok
számára fenntartott oktatási intézményekbe való átirányítást jelenti. Ez önmagában nemcsak szegregációt eredményez, hanem identitásproblémát is
okoz, mert szellemi fogyatékosnak minősíti a roma gyerekek jelentős részét,
amivel elvágja a továbbtanulás esélyeit
(Mayer, 2003, 63).
Ahhoz, hogy megismerjük a roma
származású gyerekek iskolai beilleszkedésének nehézségeit, illetve elsősorban
annak tényleges okait, meg kell, hogy
ismerjük mindazokat a külső vagy belső
tényezőket, amelyek a jelenlegi helyzethez vezettek.
A roma gyerekek rengeteg tapasztalattal rendelkeznek arról, mit jelent egy
olyan országban élni, ahol megvetett,
sztereotípiákkal sújtott, elnyomott kisebbség tagjaiként vannak elkönyvelve.
Mély nyomot hagynak bennük azok a
negatív tapasztalatok, amelyek iskolai,
mindennapi életüket kísérik, amelyek
baráti vagy akár párkapcsolataikra is hatással vannak.
A szociálpszichológia szerint a „szociális identitás” fejlődése, ezen belül az
„etnikai identitás” változása egy olyan
folyamat, amely során az etnikai kisebbségi személy megérti és elfogadja, hogy
az adott etnikai csoporthoz tartozik. Ez
a tudatosodási folyamat fokozatosan
formálódik, és rendszerint a serdülőkor
végére is befejeződik. A folyamat fontos
része, hogy milyen értéket párosít ahhoz
a közösséghez, amelyhez az etnikai csoport tagja tartozik. Itt felmerül a kérdés,
a roma identitású gyermek vajon képes-e pozitív identitást kialakítani saját
közösségéhez, vagy ellenkező esetben a
külső fenyegetés miatt negatív jegyekkel ruházza fel saját csoportját, aminek
eredménye a „negatív önmeghatározás”,
a „negatív identitás” és saját közösségének elutasítása (Neményi, 2007).
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A roma etnikai identitás kialakulásának alapvető tényezője az úgynevezett
„stigma”, amivel a többségi társadalom
a romákat sújtja. A stigmatizáció három
típusát ismerjük: a testi fogyatékosságot, a „jellemhibákat” (akaratgyengeség,
szenvedélyek), illetve a faji, nemzeti,
vallási hovatartozást. „A stigma olyan
viszony, mely egy jellemvonás és egy
sztereotípia között áll fenn” (Goffman,
1981, 184). Akár személyesen átélt konfliktushelyzetekből ered az a negatív tapasztalat, ami a romákat kívülről éri,
akár roma társaikkal együtt megélt kiközösítő, averzív, verbálisan vagy – ritka
esetben – ténylegesen támadó megnyilvánulásokból származik is, ez a kívülről
megalkotott kép áthatja saját maguk és
csoportjuk egészének megítélését. A
kívülről érkező negatív kép elkerülhetetlenül valamifajta reakciót vált ki az
érintettekből – adott esetben azokból a
roma serdülőkből, akik éppen abban az
életkorban vannak, amikor identitásuk
formálódik, megszilárdul. Ha a roma
gyerekek a mindennapjaikban negatív,
averzív viselkedésformával találkoznak,
akkor nehezen elképzelhető, hogy a saját, többségitől eltérő származási csoportjukkal képesek büszkén azonosulni.
A mindennapi tapasztalatok is nagymértékben hozzájárulnak az „etnikai
identitás” kialakulásához, és ezek a tapasztalatok többnyire arról árulkodnak,
hogy a kisebbségi személyek számára
korlátozottak a választási lehetőségek,
nem jutnak hozzá olyan szolgáltatásokhoz, gyakorlatokhoz, amelyekhez a
többségi társadalom tagjai hozzáférnek.
Az etnikai csoporttal szembeni előítélet, amelyet a kisebbséghez tartozó,

akár személyes, akár intézményes szinten megtapasztal, olyan veszélyt jelent,
amely a kisebbségi csoport hovatartozását tudatosíthatja. Az effajta fenyegetés
az adott etnikai csoport tagjának egész
személyiségét érinti, hiszen a testével is
megjelölt, faji kisebbségként észlelt személy számára lehetetlenség kimenekülni abból a csoportból, amely nagyrészt
a kívülről érkező kategorizáció terméke
(Neményi, 2007). „Az etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek identitásának
fejlődésével kapcsolatos kutatások rámutatnak, hogy éppen a sztereotípiák,
előítéletek, a diszkrimináció járulnak
hozzá annak a korai tudatosodásához,
hogy a gyermek egy stigmatizált csoport tagja, akivel szemben az oktatási
rendszer nem is támaszt magas elvárásokat“ (Neményi, 2007). Azon etnikai
csoport tagjai, akik rendszeresen megélik, hogy nem individuumként, hanem
egy általánosított sztereotipizált csoport
tagjaiként vannak kezelve, akarva-akaratlanul beépítik a többség által sugallt
képet a saját megítélésükbe.
A sztereotípia fenyegetésére adott
válasz a „sztereotípiaszorongás” (Steel–
Aronson, 1995), amikor már nem csak a
személyre szóló megítélés gátolja a sztereotípia által sújtott személy kibontakozását. A „sztereotípiaszorongás” tehát egy
olyan önmagát beteljesítő jóslat, ami a
roma tanulók gyenge iskolai eredményeiben, sikertelenségében mutatkozhat meg.
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Nyelvhasználat és identitástudat
vizsgálata a gömöri régió
roma lakosságának körében
Szlovákia területén napjainkban több
mint 300 000 roma él (egyes számítások szerint valójában 400 000 –
500 000), ami az összlakosság 5,7%-át
(illetve 7,6%–9,5%-át) teszi ki. A romák lakta települések egyenlőtlenül
oszlanak meg az országban, a romáknak több mint a fele a kelet-szlovákiai
régióban él. A többségi társadalomtól
és a többi etnikai kisebbségtől nemcsak a többnyire látható antropológiai
jegyekkel és nyelvükben különböznek,
hanem eltérő társadalmi státuszukkal
is (Mann, 2005, 7).
Írásomban a roma identitás vizsgálatával foglalkozom a gömöri régió egyes településein – Tornalján,
Zsórban, Lőkösházán és Dereskben.
Kutatásom során fontosnak tartottam szem előtt tartani a kutatásetikai
szempontot. Romának tartottam minden olyan adatközlőt, aki származását és nemzetiségét tekintve is a roma
nemzetiséget deklarálta, valamint
minden olyan adatközlőt, aki származását tekintve romának vallotta magát,
viszont nemzetiségeként a magyar
vagy a szlovák nemzetiséget jelölte
meg. Nem tagadom, esetenként nagy
dilemmában voltam, ugyanis több
adatközlő is magán viselte a markáns
külső roma antropológiai jegyeket, a
roma környezet is romának titulálta
őket, ennek ellenére származásukat s
nemzetiségüket tekintve sem vallották

magukat romának. Ilyenkor gyakorta
föltettem magamnak a kérdést: milyen
értelme van az ehhez hasonló kutatásoknak, ha az eredmény nem a „valóságot” tükrözi? Mi a fontosabb egy
kutató számára? Elfogadni az adatközlő által deklarált nemzetiséget és származást, vagy ragaszkodni a maga és a
környezete által meghatározott kategóriákhoz, ezáltal önkényesen dönteni
származás és nemzetiség kérdésében?
Az utóbbi eljárásnak is megvan a
maga előnye, hiszen ha nem beszélhetnénk rejtőzködő identitásról, s egyre
több roma vállalná származását, minden bizonnyal közelebb juthatnánk a
szlovákiai romák tényleges számának
meghatározásához. Ennek ellenére
fontosabbnak tartom az adatközlő
tiszteletben tartását, hiszen azt tapasztaltam, hogy minden tagadás mögött
egy történet, negatív tapasztalat bújik
meg.
A roma identitás
vizsgálata Tornalján
– az identitásvizsgálat
első fázisa

Az identitásvizsgálat első fázisában az
adatközlőket Tornalja főként cigányok
által lakott térségeiből választottam. A
vizsgálat során 334 adatközlővel dolgoztam. Az adatok gyűjtése kérdőívek
és interjúk segítségével történt.

A terepmunka során több alkalommal is azt tapasztaltam, hogy a romák különbséget tesznek származás
és nemzetiség között. Ennek tekintetében a kezdetben megszerkesztett
kérdőívet kiegészítettem az anyanyelv
feltérképezésére irányuló kérdéssel,
illetve származás és nemzetiség tekintetében a válaszadási lehetőségeket is
kibővítettem (magyar, szlovák, roma
származású magyar, roma származású
szlovák, roma, egyéb). Az eredmények
igazolták feltevésemet, s az adatközlők
jelentős hányada annak ellenére, hogy
nemzetiségükként a magyar vagy szlovák nemzetiséget jelölték meg, vállalták roma származásukat.
A kérdőíves vizsgálat mellett interjút készítettem azokkal az adatközlőkkel, akik vállalták a beszélgetést.
A vizsgálat során azért volt szükség
interjúkra, mivel a kérdőíves vizsgálat
lényegesen kevesebb adat feltérképezésére ad lehetőséget, mint a tartalmasabb beszélgetés. A beszélgetések a
következő témakörökre irányultak: a
roma öntudat feltérképezése, a roma/
cigány megnevezések használata, a romákat érő diszkrimináció, a roma és
a nem roma vegyes házasságok, a romák nem romák által való megítélése,
a romák és a nem romák együttélése,
egymás mellett élése. A tornaljai identitásvizsgálat első fázisában 78 adatközlő vállalta a beszélgetést, közülük
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54 adatközlő vallotta magát romának,
24 adatközlő pedig nem romának.
Az adatközlőket a Békés Nóra tanulmányában alkalmazott módszer
alapján a következő csoportokra osztottam:
Minimális roma identitású adatközlők
Közepes roma identitású adatközlők
Erős roma identitású adatközlők
Az interjúk során nyert adatok alapján
a Tornalján folytatott identitásvizsgálat első fázisában 12 adatközlőnél minimális, 38 adatközlőnél közepes, ezen
belül kettős, 4 adatközlőnél pedig erős
roma identitást állapítottam meg.
Az általános meghatározásból kiindulva a minimális roma identitású
adatközlők ugyan vállalják roma származásukat, viszont nem tulajdonítanak ennek különösebb jelentőséget.
A közepes roma identitás, s ezen
belül a kettős identitás identitáskonstrukció értelmében az adatközlő vállalja roma származását, viszont a roma
identitás elemei mellett a többségi
társadalom identitáskészletéből is vesz
át elemeket. Jelen kutatás esetében a
többségi társadalmat a magyar, illetve
a szlovák társadalom jelenti. A többségi társadalomhoz való kötődés jelei a
nyelvhasználatban, hagyományokban,
életvitelben is megnyilvánulhatnak, s
adatközlőként eltérő tendenciát mutathatnak.
Azoknál az adatközlőknél, akiknél
az erős roma identitás jeleit véltem
felfedezni, megjelenik a roma kisebbség felemelkedésére irányuló törekvés,
a tényleges tenni akarás vagy annak
szándéka. Természetesen ez korántsem jelenti azt, hogy azonosul a romákkal szemben támasztott negatív
sztereotípiák valamelyikével, elfogadja
s helyesnek tartja azokat.
Azoknál az adatközlőknél, akiknél
a kettős identitás identitáskonstrukció jeleit véltem felfedezni, a többségi
társadalomhoz való kötődés a nyelvhasználat, a többségi társadalom által
elfogadhatónak minősíthető életstílus követésében nyilvánul meg. Az
adatközlők közül senki sem beszéli a
romanit vagy annak valamely dialektusát, s általánosságban elmondható, hogy az adatközlők ennek nem is
tulajdonítanak jelentőséget. Az erős
roma identitású adatközlőkről szintén
elmondható, véleményük szerint nem
a nyelv ismerete, esetükben nem isme-

rete határozza meg, hogyan viszonyul
az egyén saját kultúrájához.
A vizsgálat első fázisában szerzett
tapasztalatok, összegyűjtött adatok
alapján Tornalján a romák körében nagyon kevés hagyomány maradt fenn,
s a többség már ezeket sem tartja. Az
adatközlők többsége néhány gasztronómiai hagyományt, illetve az elhunyt
melletti virrasztás hagyományát emelte ki. Esetenként megfigyelhető volt
néhány utalás a tornaljai cigányzenészekre, azok hajdani szerepére a város
kulturális életében.
A gömöri romák és a nem romák
kapcsolata a megkérdezettek véleménye alapján nem ítélhető meg kifejezetten konfliktusmentesnek, az adatközlők jelentős hányada arról számolt
be, érezhető a határvonal megléte a
helyi romák és a nem romák között. A
vizsgálat során volt olyan adatközlő is,
aki szerint a tornaljai romák és a nem
romák közötti viszony csupán azért
ítélhető meg elfogadhatónak, mert a
helyi nem romák számára természetes, hogy Tornalján sok a roma, s ezzel
együtt megtanulták elfogadni őket.
A vegyes házasságok megítélése az
adatközlők szerint attól is függ, roma
vagy nem roma alkot véleményt,
ugyanis a nem romák egyesek szerint
a romákkal házasságot kötő, párkapcsolatot létesítő nem romákat elítélik.
A cigány és a roma megnevezésekkel kapcsolatban az állapítható meg,
hogy használatuk még egy bizonyos
személynél sem korlátozható kizárólag az egyik vagy a másik megnevezésre. Elenyésző számú adatközlő jelölte meg kimondottan az egyik vagy a
másik megnevezés használatát, s több
megkérdezett véleménye megegyezett
abban, hogy a megnevező romákkal
szembeni viselkedése, attitűdje a meghatározó számukra, nem pedig a kisebbségi csoport megnevezése.
A roma identitás
vizsgálata Tornalján
– az identitásvizsgálat
második fázisa

A Tornalján végzett vizsgálatot egy év
elteltével megismételtem. Az adatközlőket ismét lokális szempont alapján
választottam ki, viszont a vizsgálat
előző fázisában kutatott térségeket kiegészítettem más, a helyiek megítélése
szerint főként romák által lakott térségekkel. A kutatás elején feltételeztem,
hogy a tornaljai romák különbséget
tesznek nemzetiség és származás kö-

zött. A vizsgálati eredmények ismét
arról tanúskodtak, hogy a korábbi
identitásvizsgálathoz hasonlóan a kutatás második fázisában ismét több
adatközlő vallotta magát roma származású magyarnak, magyarnak, mint
romának. Továbbá feltételeztem, hogy
a korábbi kutatáshoz hasonlóan ismét
magas lesz a magyar kötődésű adatközlő aránya. A kérdőíves vizsgálat
után 116 adatközlő vállalta az interjút.
A beszélgetést vállaló adatközlők közül
87 adatközlő vallotta magát romának,
29 adatközlő pedig nem romának. Az
adatok összegzése után 7 adatközlőnél állapítottam meg minimális roma
identitást, 46 adatközlőnél közepes
roma identitást, 34 adatközlőnél pedig
erős roma identitást.
A kutatási eredmények egyértelműen igazolták feltevéseimet. A kérdőíves
vizsgálat eredményeinek magyarázatát
a fentebb tárgyalt és egyben a korábbi
identitásvizsgálatból levont következtetésekkel azonosítom.
A tornaljai romák és a nem romák
esetében inkább beszélhetünk egymás
mellett élésről, mintsem együttélésről.
A roma és a nem roma társadalom között még mindig határvonal húzódik,
s ezt mindkét oldal érzékeli. A roma és
a cigány megnevezések használatát tekintve elmondható, hogy a megnevezés használata adatközlőként változik,
sőt gyakori eset, hogy az egyik vagy a
másik megnevezést előnyben részesítő
adatközlő is olykor felváltva használja
a két fogalmat.
Pozitívumként értékelendő, hogy a
kettős identitás identitáskonstrukció
értelmében egyre több roma azonosul
a többségi társadalom által is megszokott életvitellel, igazodik annak normarendszeréhez, ami a jövőben a romák és a nem romák együttélésének,
nem csupán egymás mellett élésének
kiindulópontjaként szolgálhat. Fontos
megjegyezni, hogy a kettős identitás
hangsúlyozása, vagy az adatközlők
vélt azonosulása ezzel a modellel korántsem feltételezi a roma identitás
feladásának kényszerét, annak „levetkőzését”, asszimilációt, ellenben egy
olyan járható utat kínál, ami a romáknak esélyt ad romaként érvényesülni a
nem romák között.
A Tornalján folytatott identitásvizsgálat példáját követve Zsórban, Lőkösházán és Dereskben is végeztem
felméréseket. Az egyes települések
kiválasztása, a vizsgálatba való bekerülésük megalapozott volt. A Tornalja
vonzáskörzetébe tartozó települések
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kiválasztásával szerettem volna egy
átfogó identitásvizsgálatot végezni a
gömöri régió néhány olyan településén, ahol idáig romológiai vizsgálatok
nem folytak.
Zsór községben a hivatalos népszámlálási adatok alapján egyetlen
roma sem él. A hivatalos adatokkal
ellentétben a község szélén egy roma
telep található, a telep lakosai hivatalosan a szomszédos Otrokocs községhez
tartoznak, lakhelyük mégis Zsór. A telep lakóinak száma megközelítőleg 50
személy.
Az identitásvizsgálat során a roma
telep lakói, valamint a község néhány,
magát nem romának valló lakosa is kitöltötték a kérdőívet. Az eredményekből kiderül, hogy a megkérdezettek
többsége magyarnak vallotta magát.
A roma telep lakói – akik egyébként
vállalják roma származásukat – sem
a roma származású magyar válaszadási alternatíva mellett döntöttek,
hanem magyarnak vallották magukat.
A kérdőíves vizsgálatot követő interjúk
során ezt igazolták. Válaszukat azzal
indokolták, hogy a népszámlálások
alkalmával is a magyar nemzetiséget
jelölik meg, mivel a magyar nyelvet
beszélik.
A zsóri identitásvizsgálat megkezdése előtt feltételeztem, hogy mivel a
zsóri romatelep lakói a falu lakosaitól
elszigetelten élnek, saját mikroközösségükön belül megőrizték és napjainkig is ápolják a roma hagyományokat, kultúrát. A vizsgálat során ez a
feltételezésem nem igazolódott be,

ugyanis a telep lakói néhány gasztronómiai hagyományt leszámítva már
egyáltalán nem őrizték meg a roma
hagyományokat. Túlzások nélkül úgy
is fogsalmazhatunk, hogy a telep lakói nem őrzik és ápolják a roma kultúrát, annak hagyományait. Továbbá
feltételeztem, hogy elszigeteltségükből
adódóan a zsóri romatelep lakóinak jelentős hányada az erős roma identitású
adatközlők csoportjába lesz besorolható. Feltételezésem ismét tévesnek bizonyult, ugyanis a zsóri romatelep lakói
között minden esetben a minimális
roma identitás jeleit véltem felfedezni,
a közepes és az erős roma identitás jeleit egyetlen adatközlőnél sem észleltem.
A zsóri romatelep lakói a kérdőíves
vizsgálat során kivétel nélkül a magyar
nemzetiséget jelölték meg nemzetiségi
hovatartozásukként, viszont elismerték cigány származásukat. Esetükben
elmondható, hogy a magyar nemzetiség vállalása szoros összefüggésben
van a magyar nyelv használatával.
Lőkösházán 147 adatközlővel dolgoztam. A kérdőíves vizsgálat során
a megkérdezettek 96 százaléka magyarnak vallotta magát, 2 százaléka
roma származású magyarnak, 1 százaléka szlováknak, egy százaléka pedig romának. Az interjúk alkalmával
7 adatközlő vallotta magát romának,
40 adatközlő pedig nem romának. Az
interjúk során 2 adatközlőnél minimális, 5 adatközlőnél pedig közepes roma
identitást állapítottam meg. Az erős
roma identitás jeleit egyetlen adatközlőnél sem véltem felfedezni.
A Lőkösházán folytatott identitásvizsgálat kezdetén feltételeztem, hogy
a későbbi vizsgálat eredményei nem
tükrözik az önbevalláson alapuló népszámlálási adatokat, illetve a helyi önkormányzat által végzett becslést, mely
szerint Lőkösházán a falu összlakosságának több, mint 30 százaléka roma.
Feltételezésem beigazolódott, ugyanis a megkérdezettek többsége magyarnak vallotta magát, a romák százalékaránya igencsak csekély volt.
Azoknál az adatközlőknél, akik vállalták roma származásukat, minimális
és közepes roma identitást véltem felfedezni. Hipotézisem, miszerint ismét
több lesz azoknak az adatközlőknek a
száma, akiket a közepes roma identitású adatközlők kategóriába sorolhatok,
beigazolódott.
Annak ellenére, hogy Lőkösházán
a romák a többségi lakosság tagjai
között a falun belül élnek, valamint

komolyabb nézeteltérésekről a romák
és a nem romák között senki sem számolt be, itt sem figyelhető meg a településen belüli együttélés. A viszonylag
békés egymás mellett élés, a határok
megtartása Lőkösházán is jellemző,
bár kétségkívül annak gyengébb formája érzékelhető. Annak ellenére,
hogy az adatközlők elmondása alapján a romák és a nem romák közötti
viszony békésnek értékelhető, több
adatközlőnél is megjelent az a nézet,
mely szerint a helyi nem romák kiközösítik azt a nem romát, aki romával él
párkapcsolatban, házasságban.
A kutatás utolsó települése Deresk
község volt. A községben az utolsó
népszámlálás adatai alapján az összlakosságnak mintegy 30 százaléka
roma, a községi hivatal dolgozói által
végzett becslés szerint ez az arány az
50 százalékot is meghaladja. A kutatási eredmények leginkább Deresk
esetében közelítették meg az általam
megfogalmazott hipotézist, ugyanis a
magyar nemzetiség megjelölése után
a megkérdezettek jelentős százalékarányban választották a roma származású magyar, illetve a roma válaszadási alternatívát.
A dereski kutatás esetében ismét
túlsúlyban voltak azok az adatközlők,
akiknél a kettős identitás identitáskonstrukció elemeit véltem felfedezni.
Dereskben a korábban csak a falu
peremén élő romák napjainkban már a
falu minden térségében megtalálhatóak, a többségi magyar lakosság között
élnek. A megkérdezett, magukat romának valló adatközlőknél megfigyelhető, hogy a faluba költözéssel a többségi
társadalom tagjai közé szeretnének
beilleszkedni. A magukat nem romának valló adatközlők véleménye ezzel
kapcsolatban meglehetősen negatív, a
romák és a nem romák együttélését elhárítják. A romák elvegyülése a falu lakossága között, az állítólagos alkalmazkodás irányába való mozdulásuk sem
elegendő ahhoz, hogy egy viszonylag
békés együttélési modell valósuljon
meg ezen a településen.
Az Értelmiségi romák
identitásának vizsgálata

Kutatásom során értelmiségi romák
identitásának kutatásával is foglalkoztam. A vizsgálat középpontjában az értelmiségi romák egyetemig
vezető életútjának feltérképezése állt.
A kutatás során kérdőívek és mélyinterjúk segítségével gyűjtöttem adato-
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kat. A vizsgált értelmiségi romáknál
leggyakoribb identitásstratégiaként a
kettős identitás jelent meg. A kettős
identitás értelmében az általam vizsgált értelmiségi romák vállalják roma
identitásukat, kötődnek a roma kultúrához, ugyanakkor az értelmiségi
lét megszerzése asszimilációhoz is
vezet. Az egyén egyaránt jól funkcionál a kisebbségi roma közösségben
s a többségi társadalomban is.
Az értelmiségi romák körében végzett vizsgálatot kérdőíves felméréssel
kezdtem.
A kérdőívek kitöltése után 8 adatközlővel készítettem mélyinterjút. Az
értelmiségi romák esetében 5 adatközlőnél állapítottam meg közepes roma
identitást, s ezen belül kettős identitást,
3 adatközlőnél pedig erős roma identitást.
Összességében elmondható, hogy az
értelmiségi romáknál az értelmiségi lét
megszerzése jelentős mértékben hozzájárul saját kultúrájuk felvállalásához,
roma származásuk elfogadásához.
A kettős identitású adatközlők a
többségi társadalom (magyarok, szlovákok) identitáselemeiből vesznek át
olyan elemeket, amelyek saját etnikai,
kisebbségi identitásukból hiányozhatnak. A romák esetében ezek a következőek lehetnek: sikerorientáltság,

ambíciózus törekvés, munkamorál,
tenni akarás. Természetesen korántsem arról van szó, hogy a kisebbségben élő romáknál ezek a tulajdonságok nem figyelhetőek meg, viszont
jóval kisebb arányban, mint például
a nem roma származású egyéneknél.
Adatközlőim esetében a diploma, az
értelmiségi lét megszerzése az as�szimiláció folyamatának, a többségi
társadalomba való beolvadásnak fontos része. Az asszimilációnak minden
kétséget kizárva negatív hozadéka is
van, ugyanis a diplomát megszerző, a
többségi társadalomba integrálódott
roma értelmiségi fiatal az egyetem elvégzése utáni időkben szembesülhet
a többnyire másfajta életszemléletet
követő roma közösséggel, családjával való konfliktusokkal. A folyamat
sikeressége tehát többnyire attól függ,
mennyire befogadó a többségi társadalom, s mennyire elfogadó, megértő
a roma közösség.
Az adatközlők közül csupán néhányuk szülei rendelkeznek felsőfokú
végzettséggel, ami szintén befolyásolhatja az egyén által választott életutat. Többek között ezért is tartanám
rendkívül érdekesnek egy hasonló
jellegű kutatás lebonyolítását 20-25
év elmúltával, amikor is az általam
megkérdezett adatközlőknek már sa-

ját családjuk lesz, s olyan korú gyermekeik, akik egyetemi tanulmányaik
előtt állnak. Ha szüleik útjára lépnek
és szintén elindulnak az értelmiségi
lét felé, érdemes lesz megfigyelni,
hogyan viszonyulnak a témához ők
mint másodgenerációs roma értelmiségiek.
A romológiai vizsgálatok szempontjából a gömöri régiót meglehetősen
érdekes kutatási területnek vélem,
főként azért, mert számos olyan település „otthona”, amelyekről egyáltalán
nem rendelkezünk adatokkal. Jövőbeli munkám során néhány ilyen települést szeretnék vizsgálat alá vetni s ezzel
is gazdagítani a gömöri néprajzot.
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25 éves a Katedra
Negyed évszázad a szakmaiság szolgálatában
Azon tűnődöm: szerencsésnek mondható-e a mi nemzedékünk? Azoké, akik
a legdühödtebb sztálinista időkben születtünk, pionírok, majd SZISZ-tagok
lettünk. (Ezt – szerencsére – a később
születettek már nem is értik.) Akik ’68ban épp érettségizni készültünk, majd
csalódottan vettük tudomásul, hogy
szovjet tankok dübörögnek Prága és
Pozsony utcáin. A „konszolidációnak”
csúfolt időszakban kaptuk meg a tanári
diplománkat, tettünk esküt „szocialista hazánkra”, és írásban jelentettük ki,
hogy ateisták vagyunk. Aztán tanítani
kezdtünk, óravázlatokat és tanmeneteket írtunk, kínosan ügyelve arra, hogy
feltüntessük a nevelési célt: „hazafiasságra nevelés”, „proletár nemzetköziségre nevelés”. És ha jött a szakmai
ellenőrzés (az „inspekció”), minden
furfangunkat elő kellett vennünk, hogy
– mondjuk – a törtek egyszerűsítését
oktatva miképp csempésszük be a tanórába a fennkölt szocialista eszméket.
Megtapasztaltuk a „kontraszelekció”
jelenségét. (Szerintem a tőlünk fiatalabbak ezt sem értik, ezért egy kissé
leegyszerűsítve elmagyarázom. Aki
közülünk az átlagosnál egy kissé tevékenyebben publikált, ráadásul magyarországi lapokban, vagy a saját környezetében megpróbálta elhinteni Vekerdy
Tamás vagy Lénárd Ferenc pedagógiai
nézeteit, az rögtön gyanússá vált. Rengetegen voltunk, akiknek ebben az időben nem véglegesítették a szerződését,
ezért évről évre kilincselnünk kellett,
hogy a következő tanévben is taníthassunk. Sok esetben azonban eltanácsoltak bennünket a pedagógiai pályáról.
Így lett akkor, a nyolcvanas évek elején,
a mi vidékünkön sok tehetséges tanárból „rabcsendőr” vagy a pionírotthon
alkalmazottja. Jómagam három éven át
a művelődési otthonban dolgoztam –
természetesen nem önszántamból.)
Igen, szerencsések vagyunk. Mert a
rendszerváltás a pályánk derekán ért,
és így módunkban állt összehasonlítanunk az egypártrendszer parancsuralmát az 1989 utáni idők szellemével.
Nem állítom, hogy ami ezután jött, az
egyértelműen jó. Csak azt tudjuk, hogy
jobb. A kezdeti zűrzavar után lassan
kialakult egy új látásmód is. Gyorsan
megtanultuk, hogy az iskola falai között

nemcsak oktatnunk, hanem nevelnünk
is kell, és immár a nevelés alatt nem
holmi marxista szólamokat kell értenünk. Jól jött volna a szakmai segítség.
Számomra akkor nyílt meg igazán ez a
világ, amikor először csak hallgatóként,
később előadóként vagy foglalkozásvezetőként részt vehettem a hazai és a
magyarországi nyári egyetemeken, a
matematikatáborokon. Jó lett volna az
ott hallott, tanult új és újszerű ismereteket kollégáim számára is közreadni.
De nem nagyon volt hol. Bár egy-két
országos terjesztésű lapunk időről időre
vállalta, hogy közli a szakmai írásainkat,
mindazonáltal magunk sem tartottuk
illendőnek, hogy szakmai értekezésekkel traktáljuk az olvasótábornak azt a
részét, aki ezek iránt nem érdeklődik.
Úgy éreztük, valóságos csodának kellene történnie, hogy legyen egy szlovákiai
magyar pedagóguslapunk.
És a csoda megtörtént. Én csak akkor értesültem a Katedra című folyóirat létezéséről, amikor már országos
terjesztésűvé vált. Csicsay Alajosnak
köszönhetem, hogy ott lehettem azon
a találkozón, amikor előadtuk ötleteinket: mivel is töltsük meg a lapot. Én
akkor – matematikatanárként – három dolgot tartottam nagyon fontosnak: hogy megújítsuk az évtizedek óta
megcsontosodott matematikatanítás
módszertanát, hogy javítsunk a tankönyveink nyelvezetén, és hogy elindítsunk egy levelező matematikaversenyt. Ez utóbbiban nem bíztam, de
annyi bátorítást kaptam, hogy végül is
a rovat beindult. László Béla volt a rovat vezetője, nekem az volt a dolgom,
hogy érdekes feladatokkal keltsem föl
a tanulók figyelmét. Nem gondoltam,
hogy a versenyt egy országos döntővel kellene lezárnunk, hiszen elképzelésem sem volt arról, hogy miképp
lehetne ennek az anyagi hátterét kigazdálkodni. A levelező fordulók lezárása
után Könözsi Évával, Hodossy Gyulával, László Bélával és az ő segítőivel
megszerveztük az első országos döntőt. Evés közben jön meg az étvágy.
Már a gímesi döntőn elhangzott egy
javaslat, hogy más tantárgyakban is
indítsunk versenyt. Ma már majdnem
minden iskolánk bekapcsolódik valamelyik Katedra-versenybe.

Határozottan emlékszem: miért
is mondtam igent László Bélának,
amikor sokadik nekifutásra megpróbált meggyőzni arról, hogy a matematikaversenynek legyen országos,
zártkörű döntője is. Az akkori hazai
matematikaversenyeink negatív tapasztalatai lebegtek a szemem előtt. Például:
a matematikai olimpia, ahol a tanuló
legfeljebb hat, elég igényes feladatot
old meg az iskolai fordulóban (olykor
önállóan, olykor mások segítségével,
vagy csak sima másolással), felkészítő
tanára javaslatára eljut a járási fordulóba, ahol a saját járásának pedagógusai
értékelik a munkáját. Még ha jeligés is
a dolgozata, akkor is lehetőség nyílik
kisebb-nagyobb alul- és túlpontozásra.
Több mint gyanús, hogy a javító pedagógusok tanítványai rendszerint jobb
eredményeket érnek el, mint a többiek. Ezt az igazságtalanságot szerettem
volna már a kezdetek kezdetén kiküszöbölni, ezért döntöttem úgy, hogy a
Katedra Matematikaverseny országos
döntőjének feladatsorait egy teljesen
pártatlan, magyarországi szakember
állítsa össze. Ezt a szokásunkat azóta is
megtartottuk. Károlyi Károly egyúttal a
bátaszéki matematikaverseny szervezője is – ő jelenti a garanciát arra, hogy a
versenyünk színvonala nem maradjon
el látványosan a magyarországitól. Fokozatosan sikerült újabb „biztosítékokat” is beépíteni a verseny lebonyolításába: a zártkörű versenyeken a tanulók
csak egy jeligét és egy kódszámot írnak
a dolgozatukra, a teremben csak olyan
pedagógusok ügyelnek, akik más településekről érkeztek, mint a versenyzők,
a javító pedagógusok pedig csak annak
az évfolyamnak a munkái javíthatják,
amelyekben nem szerepel versenyző a
saját településükről. A levelező fordulók feladatait jómagam állítom össze,
de sohasem én javítom. (Most Kiss
Szilvia és Bajcsy Barnabás vállalta ezt
a hatalmas munkát. A korábbi években
sokan mások is segítettek ebben, de
Lancz István nevét mindenképp meg
kell jegyeznünk, hiszen ezt a munkát ő
végezte a leghosszabb ideig.)
Kedves Olvasó! Nyilván úgy gondolja, hogy számomra a versenyrovat a legkedvesebb, mert ennyit beszélek róla. Ez
csak a látszat. Hogy ekkora teret érdemel
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Az óvodai beilleszkedés
a fölemlegetése, az csak a különlegességének köszönhető. Ez valóban egy
egyedi verseny. Igazi haszna a levelező
résznek van, hiszen a tanuló korábban öt, most négy fordulón keresztül
ismerkedhet nyugodt körülmények
közt (otthon vagy az iskolában fejet
törve) a matematikai problémákkal.
Az elődöntő és a döntő már csak egy
„szereplési lehetőség”, egy „megmérettetés”, amihez a külön felkészülésen
kívül némi szerencse is kell.
Az írásom elején föltett kérdésre
válaszolva: szerencsések vagyunk.
Mert megélhettük, hogy mit is jelent
huszonöt év egy lap életében. Emlékszem, még nem volt számítógépünk. Írógépen, keretes papírra írtuk
a cikkeket, az ábrákat tussal rajzoltuk
pauszpapírra. Aztán lett számítógépünk meg mobiltelefonunk, és már
hallottunk az internetről... De ez csak
a műszaki fejlődés. Mai fiatal pedagógusaink még írni sem tudtak, egyesek
még járni sem, amikor a Katedra első
számait lapozgathattuk. Azóta is olvasom, és őrzöm minden példányát.
Nyugdíjasként is. Olykor összehasonlítom a kezdeti (kezdetleges?) számokat a maiakkal. Nincs miért szégyenkeznünk.

A pedagógiai gyakorlatban az oktatásnevelés konkrét területeinek és a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén
túl tudatosítanunk kell, hogy vannak
az óvodai nevelésnek olyan nyitott kérdései, melyek a gyermek belső egyensúlyának, illetve testi, lelki és szociális
egészségének megőrzése szempontjából
óriási fontossággal bírnak. Az egyik
ilyen terület a gyermekek beilleszkedése az óvodai környezetbe, vagyis az
adaptáció.
Az oktatás-nevelés folyamatára korunkban jellemzővé váltak az egyre magasabb elvárások, melyek az oktatás és
nevelés színvonalának emelését célozták meg az óvodapedagógiai gyakorlatban is. Teljesítményorientált világunkban azonban sajnos gyakran feledésbe
merül az a tény, hogy az edukációs folyamat során elsősorban a gyermekek
szükségleteit kell figyelembe venni: azaz
az óvodai oktató-nevelő folyamatot a
hatékonyság érdekében rugalmasan
kell alakítanunk az elvárások, de főleg
a gyermekek szükségleteinek vonatkozásában. Hiszen számunkra, pedagógusok számára elsősorban a gyermek, annak testi, lelki és szociális szükségletei
kell, hogy mérvadóak legyenek. Ezen

belül is fontos kiemelni a biztonságérzetet, hiszen ha a gyermek nem érzi
biztonságban magát egy adott szociális
közegben, akkor nem tud feloldódni,
nem tud összpontosítani és nem képes
nyitottá válni az emberi kapcsolatok
befogadására. Ez hatással bír komfortérzetére, teljesítményére is. Ezért kijelenthetjük, hogy az óvoda elsőrendű
feladata a gyermek társas közegbe való
beszoktatása és érzelmi biztonságának
megteremtése. Csak utána következhet
bármilyen fejlesztő tevékenység, ismeretelsajátítás.
Kiemelten fontossá válik ez a téma
az őszi hónapokban, hiszen sok szülő
szeptemberben viszi gyermekét először óvodába. Gyakran tapasztalható,
hogy maga a szülő is nehezen éli meg
az elválást, nehezítve ezzel a beilleszkedési folyamatot a gyermeke számára.
Sokukban óvodaválasztáskor felmerül
az a kérdés is, hogy vajon olyan közeget keressen gyermekének, ahol vegyes
életkorú osztályok vannak, vagy inkább
az úgynevezett „tiszta“ csoportokat
preferálja. Szakmai körökben bizonyított tény, hogy a vegyes csoportokban
a gyermekek sokkal hamarabb adaptálódnak. Soňa Koťátková (2008) vélemé-
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nye szerint az azonos korú gyermekekből álló csoport nehezíti a beszoktatást.
Blanka Jeřábková (1993) is a sikeres
adaptáció szükséges előfeltételeként határozza meg a vegyes csoportokat. Saját
tapasztalatunk is az a sokéves pedagógiai gyakorlat során, hogy a nagyobb
gyermekek nyugtató hatással lehetnek
a kisebbekre, segíthetnek nekik, illetve
példaként állhatnak előttük.
Tudatosítani kell azonban, hogy a beilleszkedést nagyon sok tényező befolyásolhatja: például a gyermek belső individuális diszpozíciói, a szülők hozzáállása,
a családi szokások, az óvodai életre való
felkészítés színvonala. Vannak olyan
gyermekek, akik már nagyon várják az
óvodába való lépést, óriási igényük van
társakra, s rendszerint nagy örömmel
indulnak az óvodába. Azonban a gyermekek többségének időre van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a még
eleinte nagy örömmel óvodába induló
gyermekek jelentős része is bizonyos idő
után problémákkal találja szemben magát. A kezdeti eufória után rádöbbennek
a változásra, s elkezdenek sírni vagy ellenállást tanúsítani.
Márie Vágnerová (2005) az óvodát
átmeneti szociális közegnek tekinti a
család és az iskola között, ahol a gyermek olyan készségekre és kompetenciákra tesz szert, melyekre majd az iskolában szüksége lesz. Szerinte az óvoda
anélkül fejleszti a gyermeket, hogy
nagy nyomást gyakorolna rá a teljesítmény szempontjából. Ilona Špaňhelová

(2003) szerint a gyermeknek az óvodában a következő képességeket kell
elsajátítania: betartani a szabályokat,
elfogadni a kollektívát, elszakadni a családtól és elfogadni mások autoritását is
a szülőkön kívül.
A szülők azonban gyakran nincsenek
tudatában, hogy az óvodai adaptáció
olyan folyamat, mely bizonyos törvényszerűségek alapján megy végbe. Ezek
a törvényszerűségek lehetővé teszik az
egyes szakaszok szétválasztását és jellemzését, ismeretük pedig megkön�nyítheti az adott helyzetek kezelését.
Az óvodába való beilleszkedésnek a következő szakaszait különböztetjük meg
(Haefele, 1993):
Első hét: „Óvatosság, a tudás anyja“
– a tájékozódási fázis: Ez az időszak
a gyermek számára kaotikus és bizonytalan, mivel jóformán senkit sem ismer
az óvodában. Az „új“ gyermeket rendszerint a megfigyelői pozíció jellemzi,
amely során a körülötte folyó eseményeket figyeli, és nem kapcsolódik be
a többiek tevékenységébe. Nem akar
kapcsolatot létesíteni osztálytársaival,
nem mutatja az érdeklődés jeleit és
rendszerint csendes, visszahúzódó.
Második hét: „Vigyázat, itt vagyok!“
– az önmegvalósítás fázisa: A gyermek
már ismeri az épületet, a napirendet,
a személyzetet. Kezd nyitottá válni
a kapcsolatokra. Az első kapcsolatépítési folyamatokra azonban jellemzőek lehetnek a konfliktusok. Erre az időszakra
tipikus továbbá, hogy a gyermek igyekszik magára vonni mások figyelmét. A

támogatást és a biztonságot rendszerint
a felnőttnél keresi. Még mindig gyakran
sírhat vagy a fáradtság jeleit mutathatja.
Harmadik hét: „Jobb ma egy túzok,
mint holnap egy veréb“ – a különleges
intézkedések foganatosításának időszaka: A gyermek már ismeri a csoporton
belüli erőfeltételeket, és tisztában van
a hatalmi harcokkal, a játszmák kimenetelével. Mindezek ellenére közkedvelt
szeretne lenni, szeretné magát elfogadtatni, ezért már kimutatja a többieknek,
hogy kedveli őket. Rendszerint igyekszik őket utánozni, érdeklődést mutat
feléjük, és szeretne bekapcsolódni a közös tevékenységekbe. Különféle intézkedéseket foganatosít, és új stratégiákat
eszel ki a beilleszkedés érdekében.
Negyedik hét: „A szürke mindennapok“ – a normalizációs fázis: A gyermekek többsége a negyedik héten
megszokja az óvodát és beilleszkedik.
Megkezdődik a normalizációs fázis,
amely során a gyermek kezd érdeklődővé válni, és nyitott lesz az új kapcsolatok befogadására. Szervezete kezdi
megtalálni az elvesztett egyensúlyt.
A gyermek biztonságérzete is fokozatosan visszatér. A barátságos és befogadó közeg megnyeri őt.
Természetesen a beilleszkedés említett
fázisai csupán optimális esetben valósulnak meg a leírtak alapján. A problémamentes adaptációhoz azonban
szükség van arra, hogy az óvodai közeg
(élen a pedagógussal) nagyon pozitív
és empatikus legyen. Akkor nevezhet-
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jük az adaptációs időszakot lezártnak,
a beilleszkedést pedig sikeresnek, ha
a szociális integráció megvalósult, tehát a gyermek már bekapcsolódik a közös tevékenységekbe, kapcsolatokat alakított ki a felnőttekkel és gyermekekkel,
szert tett barátokra, az óvodában jól és
biztonságban érzi magát. A csoporton
belüli normákat és szabályokat elsajátította és hajlandó is alkalmazkodni hozzájuk, a szülőtől való elszakadás már
nem okoz számára problémát, és megbízik a pedagógusban, aki biztonságot
nyújt a számára. Véleményünk szerint
ez rendszerint a második–harmadik
hónap tájékán következik be. Azonban ha közben a gyermek betegség
vagy egyéb okból kimarad az óvodából,
a beszoktatás elhúzódhat, és a hiányzás
után rendszerint visszaesés tapasztalható. Saját tapasztalatok alapján Haefele
szakaszait kibővíthetnénk még egy szakasszal, ami az ötödik és tizenkettedik
hét közti időszakot foglalja magába. Ez
a stabilizálódási szakasz, amely során
a gyermek nemcsak megtalálja lelki
egyensúlyát, hanem nagyobb nehézségek nélkül, hosszútávon stabilizálni is
tudja azt. Ez a szakasz azonban akár az
első félév végéig is eltarthat. Ha azonban a gyermek még a második félévben
sem szokott be az óvodába, beilleszkedési nehézségekkel szembesülhet a szülő, melyet fontos individuálisan kezelni
és megkeresni az okát.
Az óvodai beilleszkedés problémamentesebb lehet azon gyermekek számára, akik három éves korukig megfelelő, bizalomteljes kapcsolatot alakítottak ki szüleikkel. Ők nagyobb
biztonságérzettel és objektívebb önértékeléssel rendelkeznek, ami által sokkal
kiegyensúlyozattabbakká válnak. Ezt
a tényt kutatási adatokkal támasztotta
alá Niesel és Griebel (2005), akik megfigyeléseik alapján arra a következtetésre
jutottak, hogy a biztos szülői kötelékkel
rendelkező gyermekek sokkal nyitottabbak, hamarabb képesek elfogadni
a szabályokat, valamint a túlsúlyban lévő
pozitív érzelmeik segítik őket átlendíteni
a problémákon. Ezzel szemben a bizonytalan kötelékkel rendelkező gyermekek
sokkal nehezebben alkalmazkodnak,
szükségük van az anya jelenlétére, és
több időt fordítanak az anya utáni sóvárgásra, mint saját helyzetük megoldására,
csoporton belüli helyük kivívására. Az
ilyen típusú gyermekek csak a hely és
a személyek alapos megismerése után
nyílnak meg. Az óvodába való belépéskor ezért nagyon fontos szereppel bír
a belépő diagnosztika, amely során az

óvodapedagógus igyekszik megismerni
a gyermeket, feltérképezi az aktuális állapotát, érzelmi és családi hátterét. Ezek
az adatok nagy segítségére lehetnek a beszoktatás során, és hatékonyabbá tehetik
a folyamatot.
Kiemelt szerep jut ebben az időszakban az óvodai adaptációs programoknak, amelyek lehetővé teszik a gyermek
beszoktatását annak egyéni igényei
alapján, de bizonyos szabályokkal alátámasztott keretek közt. Ezen programok segítségével próbálja meg az óvoda optimalizálni a kezdeti időszakot a
gyermekek számára, hiszen az őket ért
hatások, pozitív és negatív élmények,
szorongások kihatással lehetnek a későbbi óvodai életükre, teljesítményükre, de akár az egészségükre is. Ezért az
adaptációs programok segítségével az
intézmény olyan preventív intézkedéseket foganatosít, melyek a beszoktatási
időszakot hivatottak megkönnyíteni.
Elsőrendű céljuk mindig a gyermek
testi, lelki és szociális egészségének
megóvása, valamint a komplex személyiségfejlesztéshez szükséges alapok
megteremtése.
Nagyon fontos továbbá az óvoda és
a szülők közti együttműködés, az óvónők szakmai tanácsainak elfogadása
a szülők részéről. A törvényes képviselőnek tudatosítania kell, hogy ha nincs
felkészülve arra, hogy „óvodás gyermek
szülője“ legyen, és nehezen éli meg ezt
az időszakot, akkor gyermekét sem tudja kellőképpen felkészíteni, ráhangolni
az óvodára. A gyermek kiérzi a szülő
bizonytalanságát, félelmeit, és ezáltal ő
is félni, szorongani kezd. Ha például
a reggeli búcsúzáskor sírni, szomorkodni, aggódni látja a szülőt, sokkal inkább
megijed. Tehát gyakran a szülő maga
is nehezíti gyermeke beszoktatását.
A beszoktatás időszakában a következő
ajánlások megkönnyíthetik a szülők és
gyermekek kezdeti problémáit:
Minden esetben meg kell őrizni
a nyugalmat. A gyermek felé tilos negatív érzelmeket közvetíteni. Éreznie kell
a szülő pozitív hozzáállását, aminek hitelesnek kell lennie.
A sírásra számítani kell. A reggeli búcsúzás alkalmával ez természetes reakció
az adott helyzetben. Rendszerint nem
sokkal a szülő távozása után a gyermek
abbahagyja a sírást.
A búcsúzás a lehető legrövidebb ideig
tartson. Ne húzzuk az időt, mert az csak
még jobban felzaklatja a gyermeket.
Gyorsan ölelje meg őt a szülő, biztosítsa
szeretetéről, és hagyja el az óvoda épületét.

Beszélgessen a gyermekkel az óvodáról, az ott történt eseményekről, a többi
gyermekről. Nyilvánítsa ki érdeklődését
és lelkesedését.
Informálódjon a személyzettől gyermekéről, beilleszkedési előrehaladásáról, esetleges problémáiról (Woolfson,
2001).
Amennyiben a szülő betartja ezeket
a pontokat, jelentősen megkönnyítheti gyermeke beilleszkedését. Ellenkező
esetben viszont saját maga gördít akadályokat a folyamat sikeres megvalósulása elé.
Megállapíthatjuk tehát, hogy az óvodába lépés a gyermek szempontjából
nagyon igényes időszak. A nap nagy
részében elszakad a megszokott meleg
családi közegtől, ezért az óvodában az
óvodapedagógusok elsőrendű feladatuknak kell, hogy tekintsék a szerető
és befogadó légkör kialakítását. Mivel
a gyermek a beilleszkedés időszakában
még nem rendelkezik olyan képességekkel, melyek segítségével szabályozni
tudná saját adaptációját, fontos szerepet
játszik a folyamatban a pedagógus és a
szülő. Az ő feladatuk átsegíteni a gyermeket ezen a nehéz időszakon, s ezáltal
a folyamat befolyásolóivá válnak. S mivel az óvodai beilleszkedés első számú
determinánsa az óvónő, fontos tehát,
hogy olyan elfogadó attitűdöt alakítson ki az osztályban, mely biztonságérzetet nyújt a gyermeknek és kielégíti
érzelmi szükségleteit. Második számú
befolyásoló tényezőként a családot említettük. A szülők részéről kiemelt szerep jut az óvodára való felkészítésnek,
ami nagyon felelősségteljes feladat. Ebből a szemszögből megközelítve úgy is
mondhatnánk, hogy „óvodaéretté“ kell
formálniuk gyermeküket. A gyermekek
adaptációját ugyanis csak a két együttműködő fél segítségével tudjuk megkönnyíteni, problémamentesebbé tenni.
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A hasznos tudás

A tanulók gyakran panaszkodnak arra,
hogy az iskolában sok felesleges dolgot
kell bemagolniuk. Olyan ismereteket,
amelyekre a későbbiekben semmi szükségük nem lesz. Sok igazság van ebben
a megállapításban. A kérdés viszont az,
hogy mit értünk hasznos tudás alatt.
Baráth Tibor szerint „a társadalmilag értékes, hasznos tudás azoknak az
ismereteknek, készségeknek és képességeknek a folyamatosan változó rendszere, amelyek lehetővé teszik az egyén
számára a társadalomban való eligazodást, a boldogulást, s ami lehetővé teszi
az egyén számára, hogy képes legyen
érzelmi oldalról is megélni az életet. A
hasznos tudás tehát ráció és kogníció,
valamint érzelem és szocializáció, az
egymással bánni tudás és együttműködés képessége” (Schüttler, 2001).
Ismeretek nélkül természetesen
nem lehet képességeket fejleszteni, a
problémát viszont az ismeretek gyors
változása és óriási méretű növekedése
jelenti, ezért ügyelni kell az arányokra,
arra, hogy maradjon idő a képességek
fejlesztésére is. „Nem a hagyományos
kultúra maga és nem ennek a közvetítése okozza az iskola problémáit, hanem az a mód, ahogyan ma működik,
ahogyan az oktatás feldarabolja, diszciplínákra bontja az amúgy is holisztikus, egységes emberi tudást. S ami a
legfőbb baj, hogy olyan lényegtelen elemekre helyezi a hangsúlyt, amelyeket
könnyű visszakérdezni a diáktól úgy,
hogy megtiltjuk nekik a kooperációt”
(Schüttler, 2001) – véli Fischer György.

Tudatosítani kell azt is, hogy a hagyományos iskolában megszerzett és
az iskolai tartalomhoz kötött tudás csak
ismerős (iskolai) környezetben használható, ezért a tanulók úgy érzik, hogy
az iskolában tanultaknak kevés hasznát
veszik a mindennapok feladatainak
megoldásában. Ezt igazolják a nemzetközi (pl. PISA) felmérések eredményei,
de az egyetemekről és különböző cégektől kapott visszajelzések is.
A korszerű iskolának nem az a feladata, hogy a tantervekbe foglalt kész
ismereteket adja át a tanulóknak. A tananyag közvetítése és memorizáltatása
helyett személyiségfejlesztéssel kellene
foglalkoznia. Az iskolák tevékenységének középpontjában a gondolkodás
fejlesztése, gondolkodási stratégiák kialakítása, az elméleti tudás gyakorlatba való beágyazása kell legyen. Olyan
kompetenciák elsajátíttatására kell törekednie, amelyeket a tanuló az iskola
elhagyása után csak sokkal nagyobb
erőfeszítések árán tud megszerezni.
Ilyenek pl. az állampolgári ismeretek,
kommunikációs készségek, idegennyelvtudás, egészségkultúra, informatikai ismeretek és informatikai kultúra
(együtt élni és együtt fejlődni az informatikával), másokkal való együttműködés, kritikus látásmód, kreativitás,
csapatmunka, empátia, a másság elfogadása, rugalmasság, a tudás önálló
megszerzése, divergens gondolkodás,
problémák elemzése és kezelése, stb.
Természetesen meg kell barátkoznunk azzal is, hogy a tudás átadására,

készségek és képességek fejlesztésére az
iskolán kívül is van lehetőség. Az iskola
csak egy hely a sok közül! Különben az
iskola nem is képes arra, hogy az alkalmazható tudás egészét közvetítse a tanulóknak. Az iskola elveszítette kizárólagosságát. Szűkül tehát az iskola által
közvetített tudás köre. A pedagógusok
idegenkedve követik a külső beavatkozást, és sokakban félelmet kelt ez a szokatlan változás. Ha viszont elfogadjuk,
hogy a hasznos tudás közvetítése nem
csak az iskola feladata, akkor a különböző partnerekkel együttműködve az
iskola képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz és sikeres lesz.
A jövőben az iskolának abban lesz
meghatározó szerepe, hogy az emberek az információs és kommunikációs
technikát milyen szinten és mire fogják használni. Ha az oktatás képes lesz
áttörést hozni abban, hogy nemcsak
tudást, hanem kultúrát közvetít, személyiséget formál és visszatalál eredeti
szocializációs funkciójához, akkor az
emberek széles köre értelmesebben,
hatékonyabban fog élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az információs
társadalom nyújt (Schüttler, 2001).
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Szent László, a sikerkirály
A 2017-es év Szent László emlékéve,
amikor a „lovagkirály” trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825.
évére emlékezünk. Szent László a
Kárpát-medencében élő népek egységének egy fontos szimbóluma, hiszen
Közép-Európa különböző régiói kapcsolódnak a nevéhez. Élete során Magyarország szinte minden városában
megfordult, Lengyelországban született, Erdély védőszentje, a zágrábi püspökség alapítója és Nyitrán halt meg.
Szent László 1040-ben született, és
már életében athleta partiae-ként, azaz
a haza hőseként tiszteltek bátorsága,
őszinte vallásossága és nagylelkűsége
miatt. Szent László király I. Béla király
fia és a Szent István által megvakított
Vazul unokája volt. Emiatt – meglepő
módon – Szent László később nem feketítette be Szent Istvánt az utókor számára (később Könyves Kálmán nem
kerülte el ezt a sorsot), valószínűleg
mert rájött, mennyire fontos és sorsfordító szerepe volt István királynak
a magyarság számára. Épp ellenkezőleg: I. László volt az, aki kérvényezte
István király szentté avatását. László
hadvezérként különösen sikeres volt,
a leírások szerint kitűnt magasságával,
és a csatákban a közelharctól sem riadt
vissza. Sok király I. Lászlót tekintette
a példaképének, és a katonák Szent
László nevével vonultak a csatába.
I. László úgy vonult be a történelembe,
mint a népének, a kereszténységnek és
a szegényeknek a védelmezője.
László királynak több lánya is született, fiúgyermeke azonban egy sem.
A kor kíméletlen patriarchizmusát
szemlélteti, hogy még a lányok születési évszámát sem jegyezték fel a
krónikák. Akkoriban a király lányaira
kétféle sors várt: férjhez adták őket egy
másik királyi családhoz, vagy kolostorba vonultak. Nem vehették át tehát
az ország irányítását, ezért László unokaöccsét, Kálmánt nevezte ki utódjának.
Történelmünkben gyakran tulajdonítunk fontos szerepet olyan személyeknek, akik tevékenységükkel bár
fontos szerepet játszottak a magyarságnak, de a szomszédos népek szemében történelmi sérelmeket okoztak.
Szent László ebben örvendetes kivétel,

hiszen már életében inkább összekapcsolta a Kárpát-medencében élő
nemzeteket a kereszténység jegyében.
Ebben az időszakban a nemzetiség
kérdése jóval kisebb szerepet játszott,
mint a vallás. Gyakran fordult például elő, hogy az első magyar királyok,
többek között Szent László is, német
segítséget kért, hogy az egyesült keresztény német-magyar seregek leverjenek egy magyar pogánylázadást.
Szent László állama toleránsan bánt
a kisebbségekkel, és ez meggyorsította
a más, főleg szláv népcsoportok as�szimilációját. Ugyanakkor más népek
beáramlását is lehetővé tette, például
a mai Dél-Oroszország területéről a
besenyők, kunok vagy az iráni eredetű úzok (Ózd város neve is ebből
a népnévből ered) közül is sokan az
ő uralkodása alatt telepedtek le Magyarországon. Ezeket a Közép-Ázsiából jött népeket I. László szívesen
látta, mert a hadseregben az íjászegységeknél jó szolgálatot tettek,
és a határvidéken biztosították
az ország védelmét. A németek
különösen a városok alapításában játszottak nagy szerepet.
Az évszázadok során ezen törzsek és népcsoportok identitása
egybeolvadt a magyarokéval.
Napjainkban a Kunságot vagy
a Jászságot már csak földrajzi
nevekként ismerjük, hiszen
ezen tájegységek neveit adó
népeket elnyelte a magyarság kivételes asszimilációs
ereje.
Viharos, trónviszályoktól terhes időszak előzte
meg I. László uralkodását.
Harminckilenc év alatt
tizenhat alkalommal változott az uralkodó, kilencszer kellett külföldi
hadsereget behívni, és
az ország három évig
német vazallus volt.
Ennek rossz hatásai
voltak az ország intézményrendszerére
és közbiztonságára.
I. László uralkodása alatt (1077–
1095 között) az

ország újra felvirágzott. Szent László
folytatta az államhatalom központi
megszilárdítását, mely során a kalandozások alatt meggazdagodott törzsfők fokozatosan veszítettek hatalmukból. Ezzel a közbiztonság javult, és a
királynak minden hatalma megvolt
ahhoz, hogy beavatkozzon ott, ahol
vétettek a törvényei ellen. Német
történetírók szerint Szent László különösen drákói törvényeket hozott,
többek között például a tyúklopásért
halálbüntetés járt. Abban az időben a
verekedések, lopások napirenden voltak még a legkisebb faluban is, és legtöbbször az emberek nem is rohantak
vele a bíró elé. Az akkori népbetegség
az agresszió volt, nem csoda hát, hogy
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László király szigorú törvényeket hozott. Akkoriban például mindenki, aki
a templomba menekült, védelmet kaphatott, még a bűnözők is. Szent László ezt a törvényt eltörölte, és ebben az
esetben az egyház szerepét csökkentette az államhatalommal szemben.
A centralizáció felgyorsításával Szent
László hozzájárult az ország nyugatosításához és meggazdagodásához,
hiszen egy központosított országban
a törvények betartatása és az adózás
szervezettebben működik. Ez a folyamat már Szent István idejében elkezdődött, amellyel Magyarország az európai országok sorába lépett, és nem
került a kiközösítettek sorába, mint az
azelőtt itt élt népek.
Szent László uralkodása alatt működött egy királyi tanács is, amit még
Szent István alapított, melyet válsághelyzetben, például polgárháború idején használtak. A király helyettesei a
horvát bán, az erdélyi vajda, püspökök,
hercegek és más nemesi képviselők
voltak. Ez azonban távol állt a valódi
demokráciákból ismert parlamenttől:
I. László autokrata uralkodó volt, és
a király abszolút hatalmát nemhogy
az állampolgárok, de még a királyi
tanács sem veszélyeztette. I. László
király uralkodásának időszakát egy
német püspök magyarországi útja során részletesen leírta. Bár a törvények
szigorúak voltak, a magyarok hos�szan tanácskoztak döntéshozatal előtt.
A német püspök leírásából kivehető,
hogy a nyugati országokban a magyar
hordák „kalandozásai” súlyos nyomot

hagytak, melyet az ország gyors nyugati integrációja és tényleges sikerei is
csak nehezen homályosítottak el.
Az ebből a korszakból származó
dilemma a magyar identitásról máig
visszatér. Az egyik oldal a nyugati értékrend követését képviselte, és a magyarok nyugati civilizációba történő
integrálását szorgalmazta. Ez akkoriban külföldi, jórészt német és olasz
telepesek és misszionáriusok betelepítésével járt, akik ezt az integrációs folyamatot meggyorsították, és a nomád
életmód helyett a letelepedéshez szükséges mesterségeket hozták be. Ez sok
helyütt kivívta a másik tábor nemtetszését, akik egy nyugati identitás nélküli, etnikailag homogén, saját erejére
hagyatkozó országképet képzeltek el.
A nyugatosodás nem zajlott simán, és
egy felülről történő, a király személye
által irányított folyamat volt.
A Szent László korából származó dilemma a mai napig két különböző forrása a magyar identitásnak: az egyik
a keresztény univerzalizmus, mely a
Magyar Királyság soknemzetiségéből
fejlődött ki, a másik a homogén nemzet mítoszát élteti, amely a Hun Birodalommal való kontinutitáselmélet
alapján minden más kisebbséget kizár.
Jóllehet a pogány törzsi társadalomból a keresztény államba való átmenet nem zajlott problémamentesen,
de a fejlődés gyorsasága kisebbfajta
történelmi csoda, mely nagyrészt épp
Szent Lászlónak köszönhető. A lovagkirály az egyháznak szánt bőkezű adományaival és a centralizációnak hála
pontot tett azon folyamat végére, mely
során a magyarok az első sztyeppei
néppé váltak, melyek ezt az új társadalmi rendet átvették a kereszténység
intézményeivel, gazdasági és területi
reformjával együtt.
Szent László külpolitikája is jót tett
a magyarság megítélésének Európában, hiszen nyugaton még mindig
bizalmatlanul tekintettek az országra,
ismerve a csak néhány évtizede átélt
fosztogató hadjáratokat, melyet a magyar történelemben „kalandozásokként” ismerünk. A nyugatosodás és
a kereszténység felvétele nem vezetett
ahhoz, hogy Magyarország egy nyugati állam fennhatósága alá kerüljön.
Szent László megvédte az országot a
nyugat felől támadó németektől és a
kelet felől támadó nomád népektől
egyaránt, akik időközönként betörtek

Magyarországra a Kárpátok szűk hágóin keresztül. Azáltal, hogy országának nyugati jelleget kölcsönzött, nem
veszélyeztette az ország szuverenitását.
Szent László uralkodása során hódításokra is sor került. Engedve húga
kérésének, aki a horvát király özvegye
volt, László megragadta a lehetőséget,
és Horvátország egy részét, Szlavóniát meghódította, amellyel kezdetét
vette a 800 évig tartó magyar-horvát
szövetség. Magyar és horvát történészek, ahogy az Közép-Európában
szokás, a mai napig vitatkoznak a magyar-horvát perszonálunió valódi természetéről, amely névlegesen az első
világháború végéig kitartott. Dalmáciát néhány évtizeddel I. László után
Könyves Kálmán hódította meg.
Ahhoz viszont nem férhet kétség,
hogy Szent László nemcsak stratégiai okokból, és a nyugatizálódási folyamat világos előnyei miatt, hanem
szilárd meggyőződésből volt keresztény. Az ellenség ebben az időszakban
nem etnikai vagy nemzetiségi, hanem
vallási alapon érvényesült. Ez hozzájárult a már akkor soknemzetiségű
Kárpát-medence egyesítéséhez. Ez
az új identitás volt a mozgatórugója
Magyarország területi egységének. A
korszakban sok nyugati vallási személy helyezte át székhelyét Magyarországra, ami egészen addig volt így,
amíg a magyarok nem tudták ezeket a
feladatokat ellátni.
Szent László nevéhez fűződnek az
első szentté avatások Magyarországon. András és Benedek remetéket,
Imre herceget és nevelőjét, Gellért
püspököt és István királyt is szentté
avatták. Első királyunk sírból kiemelt,
mumifikálódott jobb keze a magyarság egyik szent ereklyéje. Csaknem
száz évvel a halála után magát László
királyt is szentté avatták.
Szent László az ország jogrendjének megszilárdításával, a gazdaság
erősítésével és az egyháznak tett nagy
adományaival befejezte Szent István
életművét. Uralkodása alatt Magyarország a népek olvasztótégelyévé vált,
a népesség növekedésnek indult, és
Magyarország regionális hatalommá
lett. Alakja – mint a pogányok ellen
harcoló lovagkirály – köré kiterjedt
legendakör és egyházi ének szövődött,
aki a Kárpát-medence minden lakóját
védelmezi.
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Lantai Nóra

A kortárs ifjúsági líra sajátosságai
Az ifjúsági irodalom nagyon népszerű
napjainkban, nemcsak a fiatal olvasók,
de akár a felnőttek körében is. (web1,
web2) Ennek okát elsősorban az ifjúsági
és felnőttirodalom összemosódásában
láthatjuk: a felnőttek kapcsolatot ápolnak a bennük élő gyerekkel, nosztalgiázásba menekülnek. (web2) Az ifjúsági
irodalom hallatán viszont főként ifjúsági
regényekre gondolunk, s csak elenyésző
számban vagy egyáltalán nem jutnak
eszünkbe lírai alkotások – holott számos
vers születik a kamasz korosztály számára. A következő írásomban a kamaszlíra
sajátosságaiba, témaköreibe és poétikai
jellemzőibe vezetem be az olvasót.
A kortárs kamaszvers
tematikai jellemzői

A kortárs kamaszversek tematikájukat
tekintve rendkívül sokszínűek. Egyrészt
a gyermekversekhez hasonlóan közkedveltek a fiatalok mikrokozmoszát bemutató versek: a család, barátok, iskolai élet
fontosságát megjelenítő lírai alkotások.
A versek gyakran nyíltan beszélnek a
kamasz gondjairól, problémáiról, a bennük lezajló lelki folyamatokról: szerelemről, magányról, kétségről. Másrészt
reagálnak az aktuális világ működésére,
a kor divatjaira, a versekben megjelenik
a fiatalok világát körülvevő technika és
városi élet, illetve némely versekben a
politizálás, történelmi események bemutatása is szerephez jut.
A korábbi évekhez képest változásokat figyelhetünk meg a kamaszirodalom és kamaszvers tematikai tabuhoz
való hozzáállásában is. A kortárs ifjúsági irodalom egyes műveit az eddig

marginalizált vagy éppen ignorált egyéni és társadalmi krízishelyzetek, úgynevezett tabu témák határozzák meg.
Gombos Katalin is megállapítja, hogy
a hetvenes évektől a svéd gyerekversek
mintájára a magyar gyerek- és ifjúsági
irodalomban is megtalálható a különböző szociális problémák, szülői gyengeségek, halál megjelenítése is. (web3)
Az ilyen, korábban tabunak számító
témák pedig a kortárs ifjúsági irodalomban gyakran centralizált szerepbe
kerülnek, akár egész művek, kötetek is
épülnek bizonyos tabutémákra. (web4)
A korábban sokkoló, tabunak számító
témákat is bátran megjelenítik, a versekben gyakran megjelenik többek között a
halál, erőszak, szex. (Petres Csizmadia,
2015, 33) A tabutémák ilyesféle feloldása figyelhető meg Lackfi János Kapjátok
el Tüdő Gyuszit! c. kötetében is, melynek
egyik ciklusában a lírai én a különböző
tabutémákat (gyilkosság, pornó…) veszi
górcső alá és mutatja be a lírai én saját
értelmezésében. Szászi Zoltán Kamasz
c. kötetének versei pedig csupa zavarba
ejtő, nehezen feldolgozható témát, tapasztalatot tárnak fel a nagykamaszok
életéből (halál, szex, család szétesése,
abortusz).
A kamasz mikrokörnyezete:
család, iskola, barátok megjelenése a versekben

A modern és posztmodern ifjúsági líra
már nem a felnőttek világát jeleníti meg,
hanem az kamaszok mikrokörnyezetét
próbálja bemutatni. Az irodalmi alkotások a kamasz olvasót az ifjúság nézőpontjából, az ő nyelvüket imitálva és

gondolkodásmódjukat leképezve mutatják be. Ezek a művek ezáltal kiemelten fogékonyak a humorra, játékosságra
is. (Petres Csizmadia, 2015, 16) A kamaszversek lírai énje így gyakran a lírai
én mikrokörnyezetéből meríti tematikáit. A versekben fontos szerepe van a
családnak, az iskolai környezetnek, barátságnak, emberi kapcsolatoknak, kamaszszemmel értékelt helyzeteknek és a
szerelemnek is.
A kortás kamaszlírában a gyermekvershez hasonlóan megjelennek a szülők, szülő-gyermek viszony leírásai. A
kamasz maszkja mögé bújt lírai én gyakran a paródia, irónia eszközével mutatja
be szüleit. Kollár Árpád laknak bennem
c. versének záró sorában a lírai én például kijelenti: „és apa kiabálni kezd, hogy
ne kiabáljunk végre.” (Kollár, 2014, 21).
A kamaszversek gyakori színtere az
iskola, az iskolai környezet is. Akadnak lírai alkotások, amelyek a tanárok
paródiájára épülnek, bizonyos versek a
tanórákat vagy a szünetbéli elfoglaltságokat írják le, illetve különböző iskolai
eseményeket, ünnepeket (ballagás, évnyitó) is megjelenítenek a versek. Lackfi
János Robban az iskola (2016) c. kötete
– ahogy a nevéből is kikövetkeztethető
– főként iskolai környezetben játszódó
verseket tartalmaz.
Testi változást és lelki folyamatokat megjelenítő versek

A kamaszversekben a lelki folyamatok, a
kamaszok életkorából adódó lelki, érzelmi és intellektuális sajátosságok is említésre kerülnek, s ezek gyakran képezik
a versek témáit. Az irodalmi műveknek
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gyakori témája a magány érzése, illetve
a szerelem.
Lackfi Zsák c. versében a nagyobb
diák kisebbre mért erőszakos megnyilvánulását mutatja be, melynek a lírai
én az elszenvedője. Látszólag a lírai én
könnyen tud beszélni az eseményről, lábának kirúgásáról, viszont amikor ös�szegezni szeretné érzelmeit, nem talál
szavakat, az állítmány a mellérendelő
tagmondatokban rendre elmaradozik:
„és az egyik nagy egyetlen rúgással…/
mindkét lábamat…/ én meg, mint egy
zsák,/ és nem tehetek semmit ellene.”
(Lackfi, 2013, 82)
A középikolások számára izgalmas
olvasmány Varró Dániel Szívdesszert c.
kötete, mely több szelemes vers mellett
hat sms-verset tartalmaz. A verseket
olvasva egy mini kapcsolattörténetet
figyelhetünk meg: az első sms-vers szerelmi vallomás („beléd vagyok kedvesem
esve” – Varró, 2007, 18), az ezt követő
versek pedig a kedves hiányát és kapcsolatuk távolságát, illetve a viszonzatlan
szerelem érzéseit írják le.
A lelki folyamatok mellett a kamaszlíra
előszeretettel jeleníti meg a testi változás
folyamatait is. Ágai Ágnes Van egy kabalamacim (1985) kezdetű szabadversének
lírai énje a gyermekség és felnőttség
küszöbén áll. Már nem gyerek, de még
nem is felnőtt. A lírai én a felnőttséget
a borotválkozás kezdetével azonosítja:
„Ezért csak a fürdőszobában veszem elő,
/ amikor azt vizsgálom, / végülis, mikor
borotválkozhatom.” (Ágai, 1985, 7)
Szociális érzékenységet megjelenítő és politizáló versek

Hogy a kortárs kamaszlíra nem feltétlenül egy idealizált világot szeretne bemutatni, arra több példát is találunk.
Krusovszky Dénes Mindenhol ott vagyok (2013) c., kiskamaszoknak ajánlott
kötete több versének lírai énje is a hajléktalanok életéről gondolkodik. Ilyenek
a Büntetésből aludni és a Foltember c.
versek is. A Büntetésből aludni lírai énje
gyermekmonológként teszi fel filozo-

fikus kérdéseit a témát illetően: „Vajon
milyen rosszaságot / követtek el azok,
/ akiknek most az aluljáróban / meg a
parkban meg a kapualjban / kell büntetésből aludni?” (Krusovszky, 2013, 35).
Ezzel szemben a Foltember rímbe szedve jeleníti meg ugyanazt a szituációt: „Ki
volt ez az ember, / folt hátán folt? / Egy
hajléktalan bácsi, / anya így válaszolt.”
(Krusovszky, 2013, 33) Szintén a hajléktalanok világába kínál betekintést Lackfi
János Egy csöves Afrikában (2016, 24) c.
verse, ahol a kamaszhang az előző két
verssel ellentétben közömbös hangnemben számol be egy hajléktalan haláláról:
„és már csak tavasszal / vették észre, / mikor szaga lett, / meg folyt belőle minden, /
meg ilyesmik.” (Lackfi, 2016, 24)
A fiatalok gyakran fokozott figyelmet
mutatnak a politikai élet iránt. Foglalkoznak társadalmuk jövőjével, s akár
szeretnének változtatni is rajta. (Weöres, 1964, 744) Ez az érdeklődési terület
a kamaszversek világát sem kerüli el, s
a versekben gyakran jelenik meg politizáló hang. Ágai Ágnes NEMzedék c.
kötetében több vers is hangot ad a kamaszok gyakran politizáló, jobb jövőben bízó, változtatni akaró ambícióinak.
A kötet versei keletkezésük időpontjából
adódóan nem a demokrácia, hanem a
kormányváltás, a szocializmus generációjának nézőpontjának tükrözéseként
nyilvánulnak meg. A versekben megjelenő negatív jövő- és világkép (A forradalom, a háború, Azt hiszik nem tudsz
semmit) azonban a 21. századi kamaszokra is jellemző.
A kortárs kamaszvers
nyelvezete

A kortárs gyermek- és ifjúsági művek
megpróbálják lebontani a köznyelv
kiemelt presztízsét, és élőbeszédszerű
nyelvhasználatot igyekeznek tükrözni
a különböző regiszterek egybecsúsztatásával. (Petres Csizmadia, 2015, 33)
A korábbi alkotások követendő nyelvi
minták közvetítőjeként tekintettek magukra. Ezzel szemben a kortárs versek-

ben háttérbe szorult a didaktikai szándék, ezáltal a posztmodern irodalmi
alkotások tanító, magyarázó leírásokat
alig tartalmaznak. (web5)
Az irodalmi nyelv mellett a kortárs
lírai alkotásokban tehát megjelennek a különböző nyelvi regiszterek.
A posztmodern kamaszvers gyakran
alkalmaz populáris regisztert, hétköznapi beszédmódot is. A költeményekből eltűnnek az udvariassági tabuk, s
hangot kap a kamaszok szókimondósága. (Petres Csizmadia, 2015, 33) A
kortárs kamaszversekben teret kapnak
az ún. csúnya szavak, káromkodások,
szitkozódások, illetve a szexualitáshoz
tartozó kifejezések is. Lackfi A fiúk c.
verse is tartalmaz szitkozódást, illetve
szexualitásra utalú kifejezést is: „fingós
hangot / adnak ki, és ezt rohadt viccesnek /tartják, …/ csapdossák a fenekünket,/ és ránk tapadnak” (Lackfi, 2016,
12)
A nyelvi tabuk feltörése mellett ezek
a versek szívesen alkalmazzák a kamaszok nyelvezetére jellemző szleng szavakat, idegen, főként angol eredetű szavakat, sőt terminus technikusokat is.
Ágai Ágnes Megkérdeztem egy legyet…
kezdetű költeménye választékos megfogalmazásban, idegen eredetű és iskolában tanult különböző szakkifejezések használatával íródott. A vers maga
önirónia, hiszen a költemény lírai énje
tisztában van filozofikusságával: „lám,
a pók csendben szövöget, / megalapozza
a jövőjét. / Mire ő azt mondta, hogy /
ne ezópuszkodjak / mindenkinek más a
bioritmusa.” (Ágai, 1985, 12)
A naplószerű, monologikus kamaszszövegek diákszleng, argó, zsargon
segítségével, a kamasz hangján próbálnak hitelesen szólni a célközönséghez.
(web5) Lackfi János Ballagók baromi
búbánatos balladája c. intertextualitásra, a Hopp Juliska kezdetű ének átírására épülő verse a kamaszok által gyakran használt szlengszavakat tartalmaz:
„Ofő néni, ofő bácsi, / így kell járni, úgy
kell járni.” (Lackfi, 2016, 43)
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A kamaszversek jellegzetessége a
nyelvi bátorság, szókimondás is. Ilyen
szókimondás található meg Lackfi János
Robban az iskola c. versében is, melynek
iskolás lírai énje őszintén fejti ki véleményét az iskoláról: „Iskola? Uszoda... /
Pusztulunk, nem csoda, / Unalom csarnoka, / Robban az iskola.” (Lackfi, 2016, 8)
Tanulmányom lezárásaként elmondható, hogy a kortárs kamaszversek
rendkívül változatosak, mind poétikailag, mind a versek témáit tekintve. A 21.
századi diákokhoz témájában és nyelvezetében közelálló kortárs ifjúsági lírát
pedig érdemes beilleszteni az alap- és
középiskolások óraterveibe is.
Felhasznált irodalom:
ÁGAI Ágnes: Kamaszságok, Móra, Budapest, 1985
ÁGAI Ágnes: NEMzedék, Móra, Budapest,
1988
KOLLÁR Árpád: Milyen madár, Csimota,
Budapest, 2014
KRUSOVSZKY Dénes: Mindenhol ott vagyok, Magvető, Budapest, 2013
LACKFI János: Kapjátok el Tüdő Gyuszit!,
Móra, Budapest, 2013
LACKFI János: Robban az iskola – Gyerekversek ünnepekre és köznapokra, Móra
Könyvkiadó, Budapest, 2016
LÁSZLÓ Noémi: Feketeleves, Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2010
PETRES CSIZMADIA Gabriella: Fejezetek a
gyermek- és ifjúsági irodalomból, Oktatási segédlet, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra,
2015
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WEÖRES Sándor: A vers születése, In: Híd
irodalmi művészeti és társadalom-tudományi
folyóirat, Évfolyam: 1964, 7.-8. sz.
web1 = PROHÁSZKA János: Mit olvas a mai
ifjúság
http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/
mit-olvas-a-mai-ifjusag-0 (Letöltés ideje:
2017.04.06)
web2 = NAGY Boldizsár: Miért rettegünk
a tinédzserektől? Kamaszfóbia a magyar kamaszirodalomban
http://magyarnarancs.hu/konyv/miert-rettegunk-a-tinedzserektol-80253 (Letöltés ideje:
2017.04.06)
web3 = GOMBOS Katalin: A gyereklíra reneszánsza, Iskolakultúra 2007/5
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00115/pdf/
iskolakultura_EPA00011_2007_05_042-058.
pdf (Letöltés ideje: 2017. január. 20.)
web4 = LOVÁSZ Andrea: Amiről nem lehet
beszélni, arról is beszélni kell – avagy képmutató-e a kortárs ifjúsági irodalom
http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/
amirol-nem-lehet-beszelni-arrol-is-beszelnikell-avagy-kepmutato-e-a-kortars#footnote-2
(Letöltés idje: 2017.04.07)
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Nemes Nagy Ágnes
Bors néni könyve című
művének báb- és dramatikus
játékokkal való
irodalompedagógiai
feldolgozása
2. foglalkozás: A Bors néni
és a bors című mese feldolgozása

Ráhangolódás
A második óra témája Nemes Nagy
Ágnes Bors néni és a bors (Nemes Nagy,
2012, 10) című művének feldolgozása.
Az első órához hasonlóan a második
órát is egy rendhagyó olvasásóra keretein belül folytatjuk. A játékok megvalósításához tartjuk az informális
körben ülős formát, hogy mindenki
jól láthassa és hallhassa a másikat. Az
óra célja a szövegértés fejlesztése szakaszos olvasás módszerével, az információfeldolgozás, a problémamegoldó
gondolkodási képesség fejlesztése drámajátékok és bábjáték segítségével. A
mese feldolgozása közben hallás utáni
szövegértéssel, majd beszélgetéssel és
játékkal szóban fejlesztjük a gondolatok, érzések és tények kifejezésének és
értelmezésének képességét, emellett a
mese dramatizálásával szerepet kap az
erkölcsi kompetencia fejlesztése. Ha
mindenki helyet foglalt, kezdődhet az
óra.
Ismétlés a forró szék játékkal
és mesére való hangolódás
az asszociációs játékkal
Az órát a forró szék (N.Tóth, Petres
Csizmadia, 2015, 316) nevű drámajátékkal kezdjük. A tanár kijelöl egy ta-

nulót, illetve önként is jelentkezhet valaki, aki megkapja Bors néni bábuját,
így jelezve kiválasztottságát. A kiválasztott tanuló Bors néni szerepébe helyezkedik, és feladata, hogy a szereplő
nevében, egyes szám első személyben
válaszoljon a társai által feltett kérdésekre. A tanulók bármit kérdezhetnek
a szereplőről, ami az előző órán elhangzott, így játékos formában ismételjük át az előző órán tanultakat. 2-3
kérdés után választhatunk másik tanulót, aki a mesehős szerepébe lép. A
forró szék együttműködésen alapuló
tanuláskor is használható, ekkor a csoportok, miután meghatározták a szereplőjüket, kérdéslistát állítanak össze
egy-egy művel kapcsolatban a másik
csoport számára. A gyakorlat fejleszti
a tanulók kommunikációs és kérdésalkotó képességeit és ösztönzi őket a
konvergens kérdések alkotására, amelyekre egyetlen vagy néhány körülhatárolt válasz adható, és a kérdésalkotás
a korábbi ismeretek felidézését igényli
(web 1).
Az ismétlés után a befejezetlen
mondat játéka következik, melynek
köszönhetően
tapasztalatszerzéssel
gondolatok születnek a borsról. A
tanár körbead egy tál borsot, és a tanulók befejezik a „Nekem a borsot
látva az jut eszembe, hogy…” kezdetű
mondatot. A feladat több érzékszervet is mozgósít, a gyerekek láthatják,
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megszagolhatják és megtapinthatják
a borsot, így mondják el, gyűjtik össze
felmerülő gondolataikat, a bors tulajdonságait, sajátosságait.
A megvalósításhoz
kapcsolódó tapasztalatok, reakciók
A forró szék megvalósításakor ügyesen ment a kérdésalkotás. Örömömre
szolgált, hogy a gyerekek nagyon sok
információt jegyeztek meg Bors néniről, és maguktól elevenítették fel és
játszották el a Vízimolnár című verset
is, amit az előző órán daloltunk. Az
asszociációs játék is jól működött, a
gyerekek megértették a lényegét, hogy
a borsot látva hosszas gondolkodás
helyett az első ötletüket mondják ki. A
következő ötletek születtek: „Nekem a
borsot látva az jut eszembe, hogy anyu
szokott tenni a levesbe. Nekem a borsot
látva az jut eszembe, hogy fűszeres illata van, és tüsszögni lehet tőle. Nekem a
borsot látva az jut eszembe, hogy kicsi,
golyó-alakú.”
Jelentésteremtés
Az óra jelentésteremtő szakaszában
kerül sor a Bors néni és a bors című
mese feldolgozására, melyhez a jóslás
és a szakaszos olvasás módszerét használjuk fel. Mielőtt azonban rátérünk a
mesére, a tanár ismerteti a tanulókkal,
hogy egy új szereplő társul Bors nénihez. A jóslás módszerével ötleteket
gyűjtünk, hogy ki lehet az új szereplő,
milyen kapcsolatban állhat Bors nénivel és mi köze a borsnak a meséhez.
A szakaszos olvasás módszerét alkalmazva a jóslatokat úgynevezett jóslástáblázatba gyűjthetjük (N.Tóth, Petres
Csizmadia, 2015, 306). A táblázatot a
mese végén, az utolsó szakasz elolvasása után értékeljük.
Jóslástáblázat készítése, szakaszos
olvasás és bábjáték
A tanár elkészíti egy írófelületre a jóslástáblázatot, ami három kérdésre keresi
a választ: Ki lehet Lackó? Milyen kapcsolatban van Lackó Bors nénivel? Milyen szerepe lesz a borsnak a mesében?
A jóslás egy olyan eljárás, mely a tanulókat arra ösztönzi, hogy néhány előzetes
információ segítségével előfeltevéseket, elvárásokat fogalmazzanak meg a
szöveggel, szereplővel kapcsolatban. A
megfogalmazott jóslatokat, hipotéziseket a mese elolvasása után összevetjük a
hallott tényekkel. Az esetleges eltérésekre magyarázatot kereshetünk, megvizsgálhatjuk, hogy mely jóslatok teljesültek
be és miért. A tanulók közösen gyűj-

tik össze ötleteiket, majd elkezdődik a
mese felolvasása. A tanár három részre
osztva, szakaszos olvasással mutatja be
a mesét. A szakaszos olvasás technikája
kitűnő eljárás a szövegértési és szövegalkotási kompetenciák fejlesztésére. A
módszer lényege, hogy a feldolgozandó
szöveget szakaszokra bontva olvassuk
fel, és az egyes szakaszok előtt vagy után
valamilyen kérdéseket, feladatokat, játékokat ékelünk be a hatékonyabb értelmezés céljából (web 2).
A mese első szakaszában kiderül, hogy Lackót elküldték borsért a
boltba, ő nagy sietségében belevágta
a borsos zacskót a kosárba, az szétrepedt és szétgurultak a borsszemek
(„Elküldték Lackót a boltba. (…) Mert
a bors nemcsak kicsi, kerek, gurul, pereg (azonkívül fekete), hanem ha széttiporják, darálják, megőrlik – nagyon
csípős.” – Nemes Nagy, 2012, 10-11).
Az olvasást követően a tanár bemutatja Lackó bábuját. A tanulók feladata,
hogy a bábut körbeadva, szerepébe
lépve szólaljanak meg, mire gondolhatott Lackó, mit csinálhatott a történtek
után, így fejlesztve problémamegoldó
készségüket. A gyakorlat a belső hang
nevű drámajáték bábos megvalósítása. A belső hang egy szereplő problémájának vizsgálatára alkalmazható
konvenció. A tanulók úgy szólalnak
meg, mintha a szereplő pillanatnyi
helyzetében lennének, azonosulnak
a szereplő probléma által felmerülő
gondolataival, „vagy pedig a szereplő
„lelkiismereteként” cselekszenek (erkölcsi vagy politikai tanácsokkal látva
el őt)” (Neelands, 1990, In: Kaposi,
1995, 212). Miután meghallgattuk a
tanulókat, folytatjuk a mese olvasását.
A második szakaszban megtudjuk,
hogy milyen bonyodalmakat okoznak a
szétgurult borsszemek, és mire gondol
Lackó a kialakult helyzet miatt. Megjelenik Bors néni, és újra megállítjuk a
mesét („- Ez a kolbász szörnyű borsos –
szólt és tüsszentett a boltos. (…) És ekkor
– igen, éppen abban a pillanatban – egyszerre csak előlépett Bors néni.” – Nemes
Nagy, 2012, 11-14). Először értékeljük
a belső hangban elhangzott gondolatokat, összehasonlítjuk a ténylegesen
megtörtént eseményekkel, majd rátérünk a következő játékra. A gyerekek
párokat alkotnak, lehetőség szerint egy
fiú és egy lány kerül egymás mellé. A
párosok megbeszélnek egy jelenetet,
elképzelik, hogyan folytatódhat a mese,
miután Bors néni megjelent. A párok a
bábuk segítségével dramatizálják a kitalált jelenetet, improvizálnak. Az imp-

rovizáció egy rögtönzött tevékenység,
melynek során a játékosok egy esemény
alternatív megoldási módjait szemléltetik az adott szituáció sajátos értelmezésének bemutatásával. Tanulási lehetőséget nyújt események és párbeszédek
megtervezésére, az előadói gyakorlásra
és az expresszív megjelenítésben való
jártasság fejlesztésére (Neelands, 1990,
In: Kaposi 1995, 192). A tanulók állóképpel kezdenek, majd a tanár tapsjelzésére indul a jelenet. Az állókép egy
olyan dramatikus játék, ahol a játékosok testük felhasználásával fejeznek ki
valamilyen érzést, gondolatot vagy pillanatfelvétel formájában mutatnak be
mozdulatlanul egy jelenetet egyénileg,
párban esetleg csoportban (N.Tóth,
Petres Csizmadia, 2015, 315). A tanár
nem kötelezheti a tanulókat a dramatizálásra, annak mindig önkéntesen kell
működnie. A jelenetek után mindenki
visszatér a körbe, és folytatódhat az olvasás.
A harmadik szakaszban kiderül,
hogy Bors néni miképp oldotta meg a
kialakult problémát („És ekkor – igen,
éppen abban a pillanatban – egyszerre
csak előlépett Bors néni. (…) És Lackó
szépen hazament a borssal.” – Nemes
Nagy, 2015, 14-15). A harmadik szakasz után összehasonlítjuk a gyerekek
improvizációit a mese történéseivel,
majd elővesszük a jóslástáblázatot, és
kiértékeljük egészében, hogy mely ötletek tűntek a legvalóságosabbnak és
milyen eltérésekkel találkozhattunk.
A megvalósításhoz kapcsolódó
tapasztalatok, reakciók
A foglalkozás megvalósításában a következő gondolatok kerültek a jóslástáblázatba: „Lackó egy kisfiú, körülbelül 7-8 éves. Bors néni dédunokája
lehet, vagy a barátja/ ismerőse/ szomszédja. Lehet, hogy együtt repültek el
valahová a 33 világközül, de az is lehet,
hogy a városban találkoztak.” Arra a
kérdésre, hogy milyen szerepe lesz a
borsnak a mesében, valaki csak annyit
mondott, hogy „mindketten szeretik a
borsot”, viszont voltak olyan gyerekek,
akiken láttam, hogy elgondolkodnak
és azt mondták: „lehet, hogy Bors néni
elszórta a borsot, és Lackó segített neki
összeszedni”. Természetesen ezeknél a
feladatoknál nincs rossz ötlet, de örömet szerzett, ha láttam, hogy kezdik
összekapcsolni a dolgokat és összefüggésekben gondolkodnak.
A belső hang nevű drámajáték sokat elárul a gyerekek személyiségéről.
Különféle ötletek születtek arról, hogy
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Lackó helyében ők hogyan oldanák
meg a kialakult problémát. Voltak, akik
azt mondták, hogy szólnának az elárusítónak, kérnének söprűt vagy porszívót, hogy feltakarítsák, kifizetnék
a kiszakadt zacskót és vennének egy
másikat, azonban néhány tanuló nem
szerette volna megoldani a problémát,
azt mondták, hogy inkább elmenekülnének, besöpörnék a borsot a polcok
alá, hogy senki ne vegye észre, hazafutnának. Az erkölcsi kompetenciák
fejlesztése érdekében érdemes ezekről
a gondolatokról hosszasabban beszélgetni például egy osztályfőnöki óra keretein belül, mi azonban csak néhány
szóban tudtunk megegyezni, hogy a
mesében bármi lehet, de az életben helyesebb lenne például szólni a boltosnak. A második szakasz után kreatív
ötletek születtek a páros bábjátékban.
A párosok bábjátéka a „Mi történhetett, miután Bors néni megjelent?” kérdés köré épült. A többség azt játszotta
el, hogy Bors néni visszavarázsolja a
borsszemeket a klasszikus „csiribí-csiribá” varázslattal, de akadt olyan páros,
akiknek a játékában Bors néni minden
vásárlót békává varázsolt, hogy össze
tudják szedni az apró szemeket és ne
tüsszögjenek tovább, illetve az egyik
páros mindenkit elvarázsolt Bors nénin és Lackón kívül a boltból, hogy fel
tudják takarítani a borsot.
Reflektálás
A jóslástáblázat kiértékelése után a
reflektálási szakaszban a befejezetlen
mondat nevű tanulási eljárás segít-

ségével összefoglaljuk a mesét, majd
az események sorrendjében vázlatot
készítünk. A mese összefoglalásával
biztosítjuk az új információk rögzítését, a befejezetlen mondat eljárásával
gondolkodásra és emlékezésre ösztönözzük a tanulókat, így fejlesztve memóriájukat.
Befejezetlen mondat
és vázlatkészítés
A tanulók még mindig körben ülnek,
és a tanár előre elkészített kártyákat
oszt ki. A befejezetlen mondatok kártyáin a hiányos mondatot saját gondolataink, véleményünk, képzettársításunk szerint kell kiegészítenünk. A
hiányos mondatok befejezése felhívja a
figyelmet arra, hogy az adott kérdésre,
problémára több lehetséges jó válasz is
adható. Egy befejezetlen mondatot a
tanulók egymás után többféleképpen
is befejezhetnek (N.Tóth, Petres Csizmadia, 2015, 311). Esetünkben a mese
történései kötöttek, így a mondatok
kiegészítésénél nincs végtelen számú
jó megoldás. A kártyákon a meséből
kiragadott gondolatoknak megfelelő
hiányos mondatok szerepelnek, annak
érdekében, hogy a sok jóslás-gyakorlatot követően az óra végén mindenképp
rögzítsük Nemes Nagy Ágnes eredeti
történetét. A kártyákon a következő
mondatok állhatnak: Elküldték Lackót
… a boltba. Lackó megtalálta a borsot,
majd … . A borsos zacskó szétrepedt és
… . Lackó megpróbálta …, de a bors
kicsi, kerek, gurul, pereg. Ahogy a borsot taposták, mindenki … . Lackó arra

gondolt, hogy … . Egyszer csak megjelent … . Bors néni nagy lélegzetet vett és
… . Bors néni visszafújta a borsszemeket a zacskóba, elköszönt és … .
Miután a tanulók az összes mondatot kiegészítik, közösen sorba rendezzük őket a történések szerint. A
mondatokat csoportosítva elkészítjük
a mese vázlatát.
A megvalósításhoz kapcsolódó
tapasztalatok, reakciók
A befejezetlen mondat nevű eljárás
kicsit nehézkesen ment, de végül közösen megbirkóztak vele a gyerekek.
Egyre szívesebben segítettek egymásnak, odafigyeltek a másikra. Mikor a
mondatokat kiegészítettük, ügyesen
sorba rendezték őket, és a vázlat is elkészült.
Felhasznált irodalom:

NEELANDS, Jonothan: Konvenciók. In:
KAPOSI László: Drámapedagógiai olvasókönyv. Budapest, Magyar Drámapedagógiai
Társaság, Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1995, 9-58.
NEMES NAGY Ágnes: Bors néni könyve.
Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 2012.
N.TÓTH Anikó – PETRES CSIZMADIA
Gabriella: Módszertani szöveggyűjtemény az
irodalom oktatásához, Nyitra, 2015.
web 1 – http://www.cs.elte.hu/~akos987/
Pedagogia/illusz.htm
web 2 – http://katedra.sk/2013/08/02/
kuklis-katalin-olvasokat-nevelunk/

Művészettel nevelés
Stirber Lajos

Művészetre nevelés alól felmentve
Akinek nem inge…
„Meglehet, vannak, akik művészet nélkül is boldogok. Ignoti nulla cupido. Ne
irigyeljük őket, igyekezzünk a bennök
elsorvadt nemes szervet a fiatalság tömegeiben kifejleszteni.”
(Kodály Zoltán)
Tanítómesterünk idézett „üzenete”
Gyermekkarok című, 1929-ben írott
dolgozatából való. Bár azóta sok víz
folyt le a Dunán, jómagam, mintegy
50 éve (még most is óraadó) gyakorlati
pedagógusként a pályán, azt tapasztalom, hogy Kodály Zoltánnak, minden
idők legkiemelkedőbb nevelői egyikének üzenetei mindmáig (halála után 50
évvel) sem jutottak el a címzettekhez:
a pedagógusok többségéhez. Az iskola
ügyét irányítókhoz meg végképp nem.
Így aztán „ignoti nulla cupido”, azaz:
amit nem ismerünk, arra nem vágyakozunk – a tudatlannak nincsenek vágyai
alapon a tanügyért felelősöknek a hazai
köznevelés rendszerében a művészetekre és a művészetekkel nevelést mára sikerült teljesen a perifériára szorítani. A
hazai iskolapolitika vajúdását, sorozatos
melléfogásait tapasztalva úgy tűnik: az
ifjúság neveléséért, a jövőért felelősökhöz nemcsak a kodályi üzenetek nem
jutottak el, hanem mintha arról sem
hallottak volna, hogy a mai eredményes
iskola már arra a kérdésre keresi a választ, hogyan valósítható meg a sikeres
életút. „A kérdésre a nevelés tudománya
és a pedagógusok naponta átélt tapasztalásai – benne a gyermek és a felnőtt
életsorsok zsákutcáival – adják meg a
leghitelesebb választ. Ezek summázata
szerint a végleges megoldást nem a
tudás halmozása – nem is annak mellőzése! –, sokkal inkább az érzelmi
intelligencia fejlesztéséhez kapcsolt
naprakész, mobilizálható tudás teremtheti meg. Ennek egyik fontos eszköze
a művészeti nevelés, kiemelten a zene.”
– olvasható Pécsi Géza–Uzsaliné Pécsi
Rita Tanmenet és módszertani ajánlás,
A kulcs a muzsikához tankönyvcsalád
melléklete című kiadványban (Pécs,
2001). Hogy a tanügyünket – a gyermekközpontúság helyett – évtizedek
óta uraló technokrata szellemiségű, lélekölő teljesítményközpontúság milyen
romboló hatású, azt leginkább a gyakorlati pedagógus tapasztalja. A gúzsba

kötött nemzet napszámosa – „ne szólj
szám…” – jobbnak látja inkább beállni
a sorba: fut felkészíteni a „versenyzőit”,
hogy „pontokat” szerezzen magának és
az iskolának. Tessék csak engem nyugodtan megmosolyogni, én akkor is így
látom, s a következő „eset” is ebből a látószögből vetül elém.
A naptári év elején alapiskoláink és
középiskoláink igazgatói egy elektronikus kérdőívet kaptak a következő szöveggel:
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága – a tisztánlátás
céljával – határozott úgy, hogy felméri a
zenére és zenével nevelés leghatékonyabb
formájának – az iskolai karének állapotát iskolájukban.
Hadd idézzük Kodály Zoltán néhány
üzenetét: „Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét,
hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség
legyen a tanulónak… Nem algebrai jelek
rendszerét, titkosírását egy, a gyermekre
közömbös nyelvnek kell benne láttatni.
A közvetlen megérzése útját kell egyengetni. (…) Leghálásabb tárgy a karének,
mert legjobban fizet a ráfordított fáradságért. A tudományos tárgyak iskolai
eredménye nem igen mérhető komoly
tudományos mértékkel. Arra érettebb
kor, hosszabb foglalkozás kell. Ellenben
bármely iskola énekkara elérheti azt a
színvonalat, amelyen alkalmassá válik
az iskolán belüli nevelő szerepre. Egy
lépéssel tovább: már a nyilvános zeneéletben is számottevő értéket jelenthet.”
Más: „Hogy a magyar nem szeret egyesülni: oly végzetes nemzeti hiba, aminek
a javítására minden eszközt meg kellene
ragadni.”
Kérjük tisztelettel mind az iskolavezetést, mind a témában érintett pedagógusokat, hogy a mellékelt linkre kattintva
2017. február 28-ig töltsék ki az elektronikus kérdőívünket, mert ezzel nagymértékben segítik munkánkat.
Ráadásnak még egy kodályi üzenet:
„… ami a legértékesebb: azt nem lehet
pénzen venni. Nem az erszény, a lélek
üressége a nagyobb baj. S ebből nekünk
túlontúl kijutott.”
Tisztelettel:
SZMPSZ és SZMZT
Komárom, 2017. január 26.

Iskolai felmérés a zenei
nevelésről és a működő
kórusokról

1. Az iskola neve:
2. Az iskola típusa (alapiskola 1-4, alapiskola 5-9, gimnázium, szakközépiskola)
3. Elérhetőségek: (telefon, e-mail)
4. Járás:
5. Van-e az iskolának zenei nevelésre képesített pedagógusa? (igen, nem)
6. Ha igen, kérem, írja le a nevét/nevüket, elérhetőségét: (név, telefon, e-mail)
7. A pedagógus zene szakja mely más
szakkal/szakokkal párosul?
8. Az összes zenei nevelés órát a szakos
tanítja? (igen, nem)
9. Hány zenei nevelés óra van összesen?
10. Ha nincs az iskolának képesített zeneszakosa, hogyan van biztosítva a zenei
nevelés?
11. Van-e – bár képesítéssel nem rendelkező, de – a zenei nevelést ellátni képes
pedagógusa az iskolának?
12. Ha igen, írja le a nevét, elérhetőségét:
(név, telefon, e-mail)
13. Van-e az iskolában rendszeresen (hetente 1 alkalommal összejáró) működő
éneklő csoportja? (van, nincs)
14. Ha nincs, mi az oka?
15. Ha van a csoportnak neve, kérem,
írja ide: (név, nincs)
16. Van-e az iskolában rendszeresen (hetente 1 alkalommal összejáró) működő
hangszeres együttese? (van, nincs)
17. Ha van a csoportnak neve, kérem,
írja ide: (név, nincs)
18. Van-e az iskolának alsó vagy felső tagozatos énekkara? (alsó, felső, nincs)
19. Ha van, hetente hány alkalommal
(hány tanórában) van próbalehetősége?
20. Milyen alapon működik az énekkar?
(körtevékenység, választható tantárgy,
egyéb)
21. Az énekkarnak milyen alkalmakkor
(rendezvényeken) van lehetősége fellépni?
22. Fellépés egy tanévben hányszor adódik?
23. Javaslatai, észrevételei:
Az SZMPSZ a kérdőívet 256 alapiskola
és 62 középiskola igazgatójának küldte
el, ám mindössze 63 iskola igazgatója
küldte vissza kitöltve. Itt tartunk, ide
süllyedtünk!

Művészettel nevelés
A komáromi Selye János Gimnázium énekkara és hangszeres kamara- Az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola énekkara Pethes Emese vezeegyüttese az első Vox Iuventutis seregszemlén Érsekújvárban.
tésével az első Vox Iuventutis seregszemlén Érsekújvárban.

Ez van, ha nem az „élet zengi be az
iskolát” – ha azt nem a szakma, hanem
a politika irányítja; ha a bársonyszékeket folyamatosan a „művészet alól felmentettek” öröklik, olyanok, akiknek
az – ignoti nulla cupido következtében
– nincs igénye a klasszikus kultúrára,
a művészetekre. A pedagógiához való
hozzá nem értés eklatáns példája az,
amit a zenei neveléssel művelnek: a zenei nevelés mint tantárgy évek óta megszűnt a 8. és a 9. osztályban, de a készülő
reform szerint talán majd újfent ott lesz
a 8. osztályban, viszont most meg az 1.
osztályból vették ki; a magyar gyerek
minek is tanulná zenei anyanyelvét? A
középiskolákból meg az ún. nemesebb
zene egyszerűen száműzettetett.
Fejétől bűzlik… – mondták eleink.
„Minden a vezetőn múlik” – figyelmeztetett tanítómesterünk, Kodály Zoltán.
Az ilyen példaadás mellett miért volna
fontos az iskolavezetők többsége számára, hogy visszajelezzenek? Mentségükre legyen mondva: kegyelmes
uramék toldozó-foltozó, sehova nem
vezető reformjai között így is van mit
tenniük, hogy a rájuk erőszakolt tévutak között eligazodjanak, megfeleljenek
feletteseik agyrémeinek.
Nagyon ideje lenne már a földön járni, a társadalomban a feje tetejére állított értékrendet a tanügyben talpra állítani. Napnál világosabb: a rendrakást
az iskolaügyi tárcánál kellene kezdeni!
Azt mindenkor olyan szakemberre –
nem politikusra – kellene bízni, aki végigment a szamárlétra minden fokán;
olyan szakemberre, aki életében gyereket is látott, nemcsak pénzt. Ideje lenne
már nem hazudni, igaz diagnózist készíteni, a bajokat orvosolni, a gondokat
nem a szőnyeg alá söpörni.
A sokat markoló – nagyon keveset
fogó, vaskalapos oktató-nevelő iskoláról átállni a humán (művészetekre és
művészetekkel is nevelő) érzelmi intelligenciát fejlesztő gyermekközpontú
– a „sikeres életút” megtalálását segítő
– nevelő-oktató iskolára; mi több, az
önrendelkező saját iskolarendszerre!

Hogy minden nehézség ellenére a
zenei nevelés terén is lehet lépni, lehet
tenni, annak ékes bizonyítéka, hogy
2019-ben a Csengő Énekszó, a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos seregszemléje már a 17.
évfolyamához érkezik. A seregszemle
16. évfolyamán 2016 májusában az I.
kategóriában 5 iskola alsó tagozatos, a
II. kategóriában 8 iskola felső tagozatos,
a III. kategóriában 3 középiskolás, a IV.
kategóriában 1 zeneiskolás kórus mérettette meg magát.
Az idén, a Csemadok Országos Tanácsa és a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága VOX IUVENTUTIS
néven – a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok részére – a
kórusmozgalom megerősítése céljából újabb, nem versenyjellegű seregszemlét hirdetett meg. A szervezők
nagy örömére a felmérésre reagáló
iskolákból 7 énekkar – a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola
Gyermekkara Mgr. Zöld Ágnes vezetésével, a zsigárdi Napsugár Kórus
Mgr. Žiaček Adrianna irányításával, a
felsőszeli Széchenyi István Alapiskola Csalogány Kórusa Mgr. Mészáros
Magdolna és Mgr. Lénárt Krisztina
koordinálásával, a Gímesi Alapiskola
Gyermekkara Varga Imre vezetésével,
az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola Gyermekkarra Pethes Emese
irányításával, az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola Énekkara Zaťko Veronika koordinálásával, a komáromi Selye
János Gimnázium Énekkara és Hangszeres Kamaraegyüttese Stirber Lajos
vezetésével – használta ki az újabb
lehetőséget, nevezett be az érsekújvári találkozóra. A neves „zsűri”, Józsa Mónika karnagy, egyetemi oktató
(Nyitra) és Chrasek Katalin karnagy,
egyetemi oktató (Budapest) véleménye szerint a „felfedezett kórusok” teljesítménye nagyon jó színvonalú volt.
Érsekújvár kitett magáért, a szervezők csapata – élen Kovács Tamással,
a Csemadok Érsékújvári Területi Választmánya titkárával – mindent meg-

tett, hogy a résztvevők jól érezzék magukat.
Tisztelt Igazgató Hölgyek! Tisztelt
Igazgató Urak! Kedves Pedagóguskollégák! Tegyen meg az iskola, a pedagógus
minden tőle telhetőt, hogy tanítómesterünk, Kodály Zoltán – akinek születése 135., halálának 50. évfordulója
évében az UNESCO a 2017-es naptári
évet Kodály-emlékévnek hirdette meg
– Gyermekkarok című dolgozatának
kesernyés bevezető mondatai, miszerint: „Akinek nem mindegy, mi lesz itt
a zenében egy-két emberöltő múlva,
nem mehet el közömbösen az iskola
mellett, amikor ének hallik ki belőle.
Mit mond ez az ének? Nagyobbára ezt:
«Nekünk így is jó! Kevés az idő, kevés
a fizetés, az igazgató nem szereti a karéneket. Nekem semmi ambícióm, örülök, hogy élek…» Nem ez a szövege,
mégis ez szól belőle mindennél hangosabban.” – minél előbb idejüket múlttá
váljanak. Tegyünk meg mindent megmaradásunkért!
Megszívlelésre még néhány kodályi
üzenet:
A magyar ezer év előtt már régi keleti
kultúrából került ide, s hozott magával
valami keleti humanizmust, ami az európai léleknek egy és más tekintetben
felette áll.
Nincs más zenénk, amely a magyar
lélekbe mélyebben világít bele, tömörebb, ércnél maradandóbb formában.
A magyar népdal a par excellence magyar klasszikus zene.
A zene nem magánosok kedvtelése,
hanem lelki erőforrás, amelyet minden
művelt nemzet igyekszik közkinccsé
tenni. Kapja meg belőle részét minden
magyar gyermek!
Minden gyermeknek joga, hogy az
iskola kezébe adja azt a kis kulcsot,
amellyel, ha ő is akarja, bejut a zene
csodakertjébe, s azzal egész élete értékét megsokszorozza.
Mi tehát a teendő? Minél nagyobb
tömegeket közvetlen érintkezésbe hozni igazi értékes zenével. Mi ennek ma a
legjárhatóbb útja? A karéneklés.
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Csicsay Alajos

Canis lupus familiaris
Megvallom, eddig csak a Canis
familiaris formában találkoztam a
házikutya latin, azaz rendszertani nevével a szakirodalomban, ezért kissé meglepett, amikor az interneten a
„lupus” szót, azaz a farkast is közbeiktatták a róla szóló szócikk szerzői.
Annyira találónak tartottam, hogy az
írásom címének is ezt a változatot választottam. Ugyanis ennél tömörebben
nem lehetne leírni a törzsfejlődés egy
több ezer évig tartó folyamatát, ami
azt a markáns genetikai változást eredményezte, aminek egy új állatfaj lett a
szüleménye. Ráadásul egy tudományos
problémának, jelesül az etológusok
közti vitának tehet pontot a végére. Eddig úgy tudtuk, vagy inkább gyanítottuk, hogy a házikutyának legkevesebb
két őse kellett legyen, egyik a farkas
(Canis lupus), másik a közönséges vagy
arany sakál (Canis auerus). Ez utóbbi farkasként lopakodott be a magyar
mesékbe vagy inkább a népi szájhagyományokba, sőt Arany János révén
az irodalmunkba is (lásd Toldi). Emlegették őt nádi farkasként, illetve toportyánféregként is, amelyik kutyaféle
(Canidae) ragadozó Afrikából szivárgott be – nem kizárt, hogy a rablási lehetőset látva benne, kalózok lopták be
őt – Európába. Magyarországon már
mint kihalt állatfajt tartották számon,
de hírlik, hogy újból megjelent, egyesek szerint már nálunk, Dél-Szlovákiában is. Nem kisebb szaktekintélynek,
mint Konrád Lorenznek volt a véleménye, hogy a sakál is a házikutya őse.
Ma már a genetikusok és az etológusok
többsége is elfogadja, hogy egyetlen
elődje a kihalt szürke (ős)farkas volt.
Hogy létezett-e ilyen állat, azt majd az
őslénytan (paleontológia) kutatóinak
kell eldönteniük. A tudományban csak
olyan állításnak van létjogosultsága,
ami tényekkel bizonyítható. Csakhogy
a tény nem más, mint a valóságnak egy
mozzanata, s a kutatás folytán újabb és
újabb tények kerülhetnek elő, amelyek
cáfolhatják vagy megerősíthetik az addig érvényes állításokat. Hinni sok
mindent lehet és szabad is, de tudni
csak azt, amit egy adott tudomány(ág)
bizonyítani képes – ideiglenesen. Ezért
a tudomány semmit sem zár(hat) le

végérvényesen. Ha valaki a tudomán�nyal kapcsolatban valamit állít, hogy
így és így van, illik hozzátennie, hogy
az ő ismeretei, esetleg meggyőződése,
netán a hite szerint (ami egészen mást
jelent). Ha viszont tudós (kutató) az
illető vagy mélyebben tájékozott a témában, akkor azt mond(hat)ja, hogy a
tudomány mai állása szerint.
A Canis lupus familiaris megnevezés
engem meggyőzött, mert nemcsak azt
közli, hogy a házikutya a farkastól származik, hanem azt is, hogy háziasodott,
mégpedig önként és nem szelídítéssel
(domesztikáció által), azaz kényszerrel,
mint a többi házi állatfaj. Semmi esetre
sem fajta, mert e szó a fajon belül – legyenek akár állatok vagy növények –
azon élőlényekre vonatkozik, amelyeket tenyésztés vagy termesztés által az
ember saját érdekében hozott létre és
szaporított el. A familiaris a kutya esetében azt is elárulja, hogy ez az egyetlen
állatfaj, amelyik képes volt rá, hogy az
ember családjába mint „családtag” beépüljön, mégpedig úgy, hogy az ember
famulusa – állandó vazallusa, segítője,
munkatársi beosztottja, jóllehet, bizonyos értelemben még tanítványa is –
legyen. Erre eddig rajta kívül egyetlen
állatfaj sem volt hajlandó vagy inkább
képes. Hangsúlyozni kell, hogy nem
az ember háziasította (domesztikálta),
hanem maga háziasodott (domesztikálódott). Ezért joggal tekinthetünk
a kutyára úgy, mint az evolúció egyik
rendkívüli produktumára. Hogy ez
miként folyhatott le, sokan és sokszor
elmesélték már. És talán olyan állat
sincs, amelyikkel annyit foglalkozott az
etológia meg a szépirodalom is, mint a
kutyával. Egy fontos dologra azonban
nem árt, ha felhívjuk a figyelmet, már
csak azért is, mert bármennyire „hozzánőtt”, helyesebb lenne azt mondani,
hogy idomult a kutya az emberhez,
azért csak állat maradt, de nem vadállat. Ez lényeges különbség.
Bizonyításképpen pár mondat erejéig vegyük szemügyre a farkast és
házikutyát. A farkasról csak annyit,
hogy a kifejlett példány marmagassága (a lapockák fölötti kidomborodó
rész) hozzávetőleg 1 méter, súlya 50
kilogramm, az ideg tengelyfonalának

hossza az agy és hátsó lábujj között,
melyen az inger 120m/sec. halad, 1,5
méter. Átszámítva, az ingerre mintegy negyed másodperc alatt reagál.
Hasonlóan a kutya is. A farkas „futó
ragadozó”, a zsákmányát falkába, üldözés folytán, kifárasztással ejti el. A
falka nagysága 2-től mintegy 30-ig
terjed, a köztük kialakult szigorú hierarchia élén a domináns, vezérhím
(kan) áll, de a nőstények közt is van
egy vezérszuka. A zsákmányból ők
lakmározhatnak (lakhatnak jól) először. A nőstény védett helyen, legtöbbször odúban vagy bokrok közti rejtett
vacokban hozza világra a kölykeit. A
már szilárd táplálék felvételére képes
kölyköket a hím is ugyanúgy táplálja,
mint a nőstény, vagyis a lenyelt, félig
megemésztett táplálékot felöklendezi
nekik. A zsákmány elejtésére is együtt
tanítják meg őket. Farkashordáról akkor beszélhetünk, ha 2-5 falka összeverőik, ilyenkor számuk akár 100-at
is elérheti, ám a falkák közti kapcsolat
laza, mindegyik a saját vezéréhez igazodik. Némely esetben sikerül farkasokat is megszelídíteni. Gondoljunk
Jack London gyönyörű elbeszéléseire.
Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni. Bármennyire is sikerül a farkast
szelíddé tenni, örökre kiszámíthatatlan, vagyis vadállat marad. Olyankor,
amikor az embertől át akarja venni a
vezérszerepet, jobb esetben megmarja,
de meg is ölheti a gazdáját. (Ezt több
etológus állítja, köztük Csányi Vilmos,
a kiváló tudós-író is). A már jámbornak tűnő „szelíd” farkasról sosem lehet
tudni, hogy mikor tör ki belőle az ember (a gazda) dominanciája elleni lázadás. A kutyánál ez csak elvétve fordul
elő, akkor is csupán abban az esetben,
ha a mostoha bánásmód vagy betegség
miatt súlyosan sérül a pszichikuma.
A kutyanevelésről szóló könyveknek
se szeri, se száma, a fajtákra specializálódott irodalom is nagyon gazdag. Azt
sem tudjuk meghatározni pontosan,
pillanatnyilag hány kutyafajta létezik
a Földön. Boldog-boldogtalan foglalkozik már a „nemesítésével”, aminek
következtében olyan „korcs” fajtákat is
képesek voltak létrehozni, amelyek eleve mozgásképtelenek, és mint élő dí-
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szekkel büszkélkednek velük a gazdáik.
Az hiszem, nem alaptalan a gyanúm,
hogy az ilyen visszaéléseknek már csak
a törvény erejével lehet gátat vetni.
Az állatokkal való bánásmódnak
nagyjából kétféle módja van. Az egyik
az idomítás, a másik a nevelés. A kutya
esetében az utóbbinak kell túlsúlyba
kerülnie. Hogy miért? Mert a pszichikuma annyira fejlett, hogy elérheti a
3-4 éves gyerek képességeit. A tulajdonosoktól (bocsánat, gazdiktól) sokszor
lehet olyan megjegyzéseket hallani,
hogy az ő kutyusuk olyan okos, hogy
már beszélni is képes. Persze a kívülálló nem kutyatartók ezt meg szokták
mosolyogni, néha nem is alaptalanul,
mert az utóbbi idők kutyakultuszának
következtében a kutyatartók közt eluralkodott egyfajta büszkeség, miszerint úgy viselkednek, akár az elfogult
szülők a csemetéikkel kapcsolatban.
Mindenkivel el szeretnék hitetni, hogy
az övék mind közül a legokosabb és
legszebb, a legkülönb. Óhatatlanul felmerül a kérdés, vajon az emberek hány
házikutyaegyedet tartanak a világon.
Kezembe akadt egy ki tudja, mennyire
megbízható statisztikai adat, miszerint
2000-ben, Londonban 700 ezret, New
Yorkban 500 ezret, Tokióban 200 ez-

ret, Budapest pedig 60 ezret, aminek
alapján némi elképzelésünk lehet a
többi nagyvárosok kutyaállományáról.
Tegyük hozzá, csak arról árulkodik a
statisztika, ami után az emberek adót
fizetnek. Kérdés, hány százalékát teszi
ki ez egy-egy ország GDP-jének. És
kérdés, hogy hány eb után nem fizetnek adót az emberek, pláne azok, akik
a létminimum alatt élnek, és nekik is
szükségük van arra, hogy valakit szerethessenek, akiknek egyetlen megbízható társuk a kutya. Alighanem ők
tudják legjobban, mennyire értelmesek
és őszinték a sorstársaik.
Az a kérdést viszont, hogy tudnak-e
beszélni az állatok, már jó régen felvetődött. Fél évszázaddal ezelőtt a
tudósok egyértelmű válasza az volt:
nem. Ezt azzal indokolták, hogy „aki
beszél, az akar valamit”. Ez bizony elég
fura válasz. Nem kell hozzá különös
képzettség, hogy megcáfolható legyen.
Minden falusi gyerek tudta már az én
időmben is, hogy melyik állatfaj tagjai
milyen jelekkel kommunikálnak egymással. Ugyanis nem szabad elfelejteni, hogy minden állat társas lény, még
a kutya is. Bármennyire famulusa is
az embernek, fajtársaival, a világ bármely sarkába kerüljön is, meg tudja

értetni magát, és ő is érti az ő beszédüket, ugyanis „a kutyanyelv nemzetközi
nyelv”. Azt már persze biológia szakosként merhetem kijelenteni, hogy
az állatok jelrendszerét emocionális
nyelvnek nevezzük. Az állatok beszédének megértésére pedig már kialakult egy tudományág, a zooszemiotika,
ami nem más, mint egyfajta rejtjelfejtés. Hogy mi mindent kell megfejtenie a zooszemiotikusnak? Akusztikai,
kémiai, optikai (szín és fény), elektromos, tapintás- és érintésjeleket, póznyelvet és ki tudja még, miféléket. Egy
szó, mint száz, az állatok, ha összességükben vesszük őket, sokkal gazdagabb „szókinccsel” bírnak, mint mi,
emberek, és ha a nyelvük emocionális,
minden bizonnyal „érzelmi intelligenciájuk” is van. Mégis, mi az hát, ami
elválaszt tőlük bennünket? Egyes etológusok véleménye szerint a zsúfoltság, illetve az összezártság elviselése,
meg az, hogy az élelmünket a hozzánk
közelállókkal képesek vagyunk megosztani. A kutya bármennyire követi is
a példánkat, ezt az egyet sok ezer éven
át nem volt képes ellesni tőlünk. Viszont be kell vallanunk, hogy az emberek sokszor – túl gyakran is – képesek
„kutyává válni”.

eTwinning

Peternai Zsuzsanna

Az eTwinning program

(2. rész)

Az eTwinningről szóló cikksorozatunk első részében magáról a programról írtunk, annak előnyeiről,
a szervezetről, arról, hogy ki vehet részt benne, miért
érdemes bekapcsolódni, a részvétel feltételeiről és különféle díjakról. Illetve egy pontban megemlítettünk,
hogyan is lehet belekezdeni a programba. Ebben
a cikkben bővebben kifejtjük, kitől is kaphat a pedagógus segítséget, és hogyan lehet elkezdeni az ismerkedést az eTwinninggel.
Egy kis ismétlés
Az eTwinning program európai iskolák Információs
és Kommunikációs Technológiák segítségével folytatott együttműködési tevékenységeit támogatja azáltal,
hogy technikai, pedagógiai és módszertani segítséget, eszközöket és szolgáltatásokat nyújt a regisztrált
intézményeknek, pedagógusoknak. Olyan felületet
biztosít a résztvevő európai országokban működő iskolák munkatársai (tanárok, igazgatók, könyvtárosok
stb.) számára, ahol átélhetik, milyen Európa legérdekesebb és legnagyobb oktatási közösségének a tagja
lenni.
Az Európai Bizottság 2005-ben indította a programot, 2007 és 2013 között pedig az Egész életen át
tartó tanulás program részeként működött. 2014től Erasmus+ néven új program indult, melynek része a megújult eTwinning program és a Nagyköveti
hálózat is. A nagykövetek támogatják a regisztrált
közoktatási intézmények és a regisztrált pedagógusok
munkáját, illetve segítő kezet nyújtanak az eTwinning
projektek elindításához. Bármiféle gonddal, kérdéssel
tehát az eTwinning nagykövetekhez lehet fordulni,
akik elérhetősége fel van tüntetve a honlapon: www.
etwinning.sk/index.php/ambasadori.
Kezdetek
A honlapon való regisztráció után a pedagógusok
rendelkezésére áll személyes munkafelületük, melyről
indulva az eTwinning minden szolgáltatását elérhetik.
Profiljuk szerkesztésénél lehetőségük van megadni
magukról azokat az információkat, melyek segíthetik
a kapcsolatok kialakítását, projektpartnerek megtalálását. Amikor a felhasználók belépnek a személyes
eTwinning-munkafelületükre, biztosak lehetnek benne, hogy több ezer kollégával találkozhatnak Európa
sok országából, akik hozzájuk hasonlóan lelkesek, és

akiknek köszönhetően szélesíthetik látókörüket. A
személyes munkafelület szakmai fejlődést szolgáló
oldal is egyben, továbbá a Központi Szolgáltatópont
(CSS), illetve a Nemzeti Szolgáltatópontok (NSS) által
közzétett különböző információk és értesítések helye
lehet. Az ismeretek megosztásához az oktatási segédanyagokhoz kapcsolódó szolgáltatások elérését, gyors
és kötetlen kommunikációs lehetőségeket egyaránt
biztosít. Olyan felület, amelyet Európa minden pedagógusa felkereshet, hogy találkozhasson kollégáival,
megoszthassa velük gondolatait és ötleteit.
A Profil oldal a személyes bemutatkozás tere. Az itt
szereplő szöveges, képes információk azok, amelyeket először megtekinthet minden érdeklődő pedagóguskolléga. Szerkesztése az első lépés saját magunk
bemutatására, mely a kapcsolatteremtés alapját képezheti. Fontos tehát, hogy milyen adatokat adunk
meg itt. A profil oldalon egyrészt saját magunkat
mutathatjuk be, személyes adataink, érdeklődési körünk, projekttémáink megadásával, másrészt iskolánk bemutatására is itt van lehetőség. Érdemes tehát
átgondolni, milyen adatokat, képeket töltünk fel. A
sokoldalú bemutatkozás, munkánk, eredményeink
részleteinek ismertetése pozitív hatású lehet későbbi
partnerkapcsolataink létrejöttében. Ezeket az információkat bármikor tudjuk a jövőben szerkeszteni
vagy módosítani.
A partnerkeresés, a projektindítás, a nemzetközi
projektek támogatása az eTwinning portál fő profilja.
Így a partnerkereső és kommunikációs eszközök nagy
jelentőséggel bírnak. A személyes munkafelületről érhető el a kereső, melynek segítségével kereshetünk a
regisztrált felhasználók között, és azonnal kapcsolatot
is kezdeményezhetünk.
Az összetett kereső használata a feltételek megadásával gyorsíthatja a számunkra érdekes, velünk azonos
témák iránt érdeklődő kollégák megtalálását. Az oldalról közvetlenül elérhetjük mások publikus profiloldalát, majd innen azonnal indíthatjuk is a megismerkedést, egy e-mail küldésével. A kapcsolatépítés nem
kizárólag projektindítás céljából lehet hasznos, hanem
attól függetlenül szakmai közösségépítés, tapasztalatok megosztása, adott témák megbeszélése céljából is.
Az összetett kereső használatakor a feltételek megadásával tehetjük célirányosabbá a keresést. Megadható
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például, hogy milyen munkakörű, milyen szaktárgyat tanító, milyen érdeklődési körű partnert keresünk, illetve projektindításra készülve
célszerű bejelölni az ezzel kapcsolatos opciókat.
A projektpartner-keresésnél célszerű figyelembe venni a következő szempontokat:
Legyenek azonosak a céljaik és elképzeléseik együttműködési projektjük témáját illetően.
Fontos a tervezésnél az az időszak is, amit egy
projekt lebonyolítására szánnak a partnerek.
Legyenek készen arra, hogy rendszeres és
nyitott kommunikációt folytassanak, rögzítsék
a használni kívánt kommunikációs eszközöket,
melyek lehetnek az eTwinning portál felületén
biztosított eszközök vagy más WEB 2.0-s szolgáltatások, illetve a hagyományos kommunikációs csatornák.
A diákok kora, száma és nyelvi készségei legyenek hasonló szinten.
Az IKT eszközökkel való felszereltség mindkét iskolában legyen megfelelő a hatékony
együttműködéshez.
A Projektek fül alatt elérhetők az aktív,
lezárt, valamint a függőben lévő projektek
Testvérterei, ahol a partnerek közös munkát
végezhetnek, illetve a Projektnaplók, melyek
felületén beszámolhatnak eredményeikről és
tevékenységeikről a partnerek.
A Tanári Szobák olyan közös virtuális felület, ahol az eTwinning portál regisztrált felhasználói találkozhatnak egymással, és bármilyen őket érdeklő témáról beszélgethetnek.
Az eTwinning Csoportok tevékenységénél ez
kötetlenebb, de a közvetlen, „négyszemközti”
kommunikációnál valamivel strukturáltabb.
Az eTwinning program regisztrált résztvevői
közül bárki létrehozhat egy Tanári Szobát, ahol
– az ott található fórum és chat-szoba felületén – megoszthatja és megvitathatja kollégáival
gondolatait. A korlátozott hozzáférésű Tanári Szobákat az eTwinning portál minden regisztrált felhasználója megtekintheti, azonban
csak a tagok vehetnek részt a szoba tevékenységeiben. A nyilvános Tanári Szobák esetében
az eTwinning portál valamennyi regisztrált
felhasználójának lehetősége van a szoba meg-

tekintésére és a tevékenységekben való részvételre egyaránt. Alapbeállításként minden szoba két hónapig marad nyitva, ez az időtartam
azonban egyszerűen meghosszabbítható. Ideális esetben ha egy tanári szoba igazán sikeresen
működik, felhasználói átalakíthatják azt egy
eTwinning Csoporttá, ez azonban természetesen nem kötelező. A Tanári Szoba egyszerűen
csak egy olyan felület, amelyen a felhasználók
kötetlen keretek között beszélgethetnek az őket
érdeklő témákról, anélkül, hogy komolyabb
kötelezettségeket kellene vállalniuk a közös
tevékenységekre szánt idő vagy erőfeszítések
tekintetében.
Az eTwinning Napló saját bejegyzések
megjelenítésére szolgáló felület. Lehetőséget
nyújt bejegyzések írására, a tanári munkához
kapcsolódó dokumentumok, képek és linkek
beillesztésére, a kollégák pedig hozzászólásokat írhatnak a napló bejegyzéseihez. Ezen a
módon megoszthatók az eTwinninggel kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok, az esetlegesen felmerülő problémák, ezáltal pedig
együttműködő beszélgetések indíthatók el. A
digitális „Napló” szakmai eTwinning blogként
is felfogható, melynek segítségével a program
résztvevői bemutathatják, illetve megoszthatják kollégáikkal munkájuk legérdekesebb vagy
legsikeresebb eredményeit, és visszajelzéseket
kaphatnak, elismerésben részesülhetnek.
A Segédanyagok az eTwinning program
résztvevői által feltöltött digitális oktatási tartalmak gyűjteménye. A személyes munkafelületről érhető el, így minden felhasználó szabadon
böngészhet az anyagok között, használhatja
azokat munkája során, és minősítheti a mások
által feltöltött tananyagokat. Saját segédanyagai
feltöltésével hozzájárulhat a gyűjtemény bővítéséhez. Lehetőség van itt a saját anyagok rendszerezésére és szerkesztésre is. Ezen az oldalon
érhetők el az ajánlott külső segédanyagok és
források is.
A következő részben a projektekről lesz szó,
a regisztrálástól kezdve a projektpartnerekkel
kapcsolatos teendőkön és a projektmunka lebonyolításán át egészen a projekt lezárásáig.

Beszámoló
A zábřehi Slavice női kar

Becse Szabó Ilona és Pfeiferlik Tamás

Stirber Lajos

Míg megszólal a nagy Harmónia
„A dalversenyek (…) adjanak helyet
dalos ünnepeknek, melyeknek középpontja egy-egy nagyszabású karmű közös éneklése legyen, gyerekes versengés
helyett.”
(Kodály Zoltán)
A komáromi GAUDIUM vegyes kar
és hangszeres kamaraegyüttes nagysikerű nemzetközi kórustalálkozóval
ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. A rendezvényre szólító meghívónkat mind egyetlen napilapunknak,
mind a helyi lapoknak elküldtük. Eleddig rendezvényünkről semmi hír,
így mint eddig is oly sokszor – pedig
már ezt is felrótták nekünk – magunk
kényszerülünk írni.
A hangversenyt G. F. Händel
Canticorum iubilo c. művével indították az egyesített karok. Ezt követően a
vendégeket – Szíjjártóné Nagy Ilonát,
Ladislav Marenčák mérnököt, Nyitra
megye alelnökét és feleségét, Stubendek
Lászlót, Komárom polgármesterét –, a
szereplőket és a Kultúrpalota dísztermét megtöltő kedves közönséget a GAUDIUM fenntartójának, a Komáromi
Városi Művelődési Központnak (VMK)
az igazgatónője, Varga Anna üdvözölte, majd felkérte Stubendek Lászlót,
mondja el ünnepi köszöntőjét. Ezután
újfent együtt énekeltek a kórusok:
Eugen Suchoň–P. Bella Horov–Kulcsár
Tibor: Aká si mi krásna – Gyönyörteli
táj vagy c. kompozíciója csendült fel.
Az összkar után (hangfelvételről) Eugen
Suchoň Kodály Zoltánt magyar nyelven
méltató szavai hangzottak el: „Kodály
Zoltánban nemcsak a magyar kultúra

veszítette el nagy kritikusát, tudósát, alkotóművészét és tanítómesterét, hanem
a világ vesztette el azt az embert, aki
világviszonylatban vitte a zenét új utakra.” Ezt követően a kórusok a következő
sorrendben mutatták be műsorukat:
a helyi VMK Kantantína női kamarakórusa – Katarína Čupková, a Pápai
Éneklő Szülők Kara – Dr. Szatmáry F.
Péterné Rédei Margitta, a Morvaországból, Zábřehből érkezett Slavice női
kar – Jaroslava Štěpánková vezényletével. Az utóbbi énekkar J. Ježek műveiből
válogatott, korabeli öltözetben énekelt,
nagy tetszést aratva.
„A GAUDIUM úgy határozott,
hogy ma sem tagadja meg önmagát,
hűen fennállása 15 éve alatt kialakult
arculatához, a klasszikus kórusmuzsika mellett, szórakoztató műsoraiból (Kóruskabaré, Kontrasztok, Csík
János emlékest stb.) is szemezget” –
hangzottak a felkonferálás szavai. Az
ünnepeltek műsorában elhangzott G.
Verdi Rabszolgák kórusa a Nabucco c.
operából, a Spanyol Matadorok dala és
a Brindisi (Pezsgőária) a Traviatából,
majd „örökzöldek” csendültek fel magyar szerzők színpadi műveiből.
Szólistaként közreműködtek: Becse Szabó Ilona énekművész, m. v.,
Pfeiferlik Tamás, a Concordia vegyes
kar tagja – szólistája m. v., Grassl Ferdinánd, a Gaudium szólistája és Nagy
Ferenc, versmondó. Mind a szólistáknak, mind a Komáromi Művészeti
Alapiskola Kamarazenekarának – élén
Kulin Eduárd koncertmesterrel – ezúton is köszönjük, hogy közreműködésükkel emelték az est fényét.

A hangversenyt az egyesített karok
B. Smetana Az eladott menyasszony
c. operájának Proč bychom se netešili,
Kodály Zoltán Háry János c. daljátékának Toborzó c. kórusdalával és a mester Esti dal c. kórusával zárták.
Rendezvényünk nem valósulhatott
volna meg támogatók – elsősorban a
SZK Kormányhivatala és Komárom
városa – nélkül. Tisztelettel köszönjük
a Regionális Népművelési Központnak,
Mgr. Viera Vlčková igazgatónővel az
élen, Stubendek László polgármesternek, az önkormányzat Iskola-, Kulturális és Ifjúságügyi Bizottságának, élen
Mgr. Szénássy Tímeával, a helyi VMKnak, Varga Anna igazgatónővel az élen,
valamint állandó szponzorainknak a
hathatós támogatást.
Bizonyítékként, hogy ezen rendezvényünk is hozzájárult Komárom jó
hírének erősbítéséhez, álljanak itt a
vendégszereplők kórusunknak küldött
visszajelzései, köszönő sorai:
„Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Fantasztikus volt a koncert,
valamennyi kórus szuper volt, Rólatok
nem is beszélve! Gyönyörűek a ruháitok, örüljetek, hogy vannak még jó
szponzorok. Gratulálunk az egész nap
lebonyolításához, fantasztikus volt. Jó
volt látni a múzeumot és a város ismeretlen szép részeit. Bízunk abban, hogy
még sokszor énekelünk együtt, ápoljuk
a barátságot. Kívánunk a nyárra pihenést, feltöltődést családjaitokkal együtt.
Dr. Szatmáry Péterné Rédei Margitta”
(A Pápai Éneklő Szülők Kara)
„Köszönjük szépen, hogy részt vehettünk ezen a nagyszerű rendezvé-

BESZÁMOLÓ / Tehetségek
Zeng Kodály Zoltán Esti dala Simek Viktor vezényletével

Tóth Krisztián,
a Katedra
Irodalomverseny
II. kategóriája
országos döntőjének
egyik győztese

nyen. Nagyon kellemes és szép élményekkel tértünk haza. A műsor változatos, színvonalas volt. Az
énekkarok igazán jó teljesítményt nyújtottak, így a
hozzáértő közönség is elégedett volt, az elhangzott
műveket sokszor vastapssal értékelte. A rendezvény
megszervezése és rendezése nagyszerű volt. Teljes elismerésem, gratulálok! A lányok hazafelé nagyon jól
értékelték nemcsak a hangversenyt, hanem az egész
ottlétet. Külön köszönjük a kalauzolást az erődben.
További sok sikert kívánok a Gaudiumnak. Azon
leszünk, hogy továbbra is fenntartsuk a kapcsolatot.
Sok szép élményt nyújtsunk egymásnak és a műkedvelő közönségnek. Barátsággal, szeretettel: Viktor és
Veronika” (A zsérei Zoboralja női kar)
„Zdravím z domova a moc děkuji za krásné zážitky
z Komárna. Vzorně jste se o nás starali a vše bylo
naprosto super!!! Holky jsou nadšené. Jarka, Břeťa a
Slavice” (Slavice női kar Zábřehből)
„Drága Lajos bácsi. Szeretném még egyszer megköszönni azt a sok szeretetet, amit kaptam a koncerten és a próbán is. Öröm volt Önökkel dolgozni. A
Jóisten áldása legyen munkáján. Tisztelettel és üdvözlettel: Becse Szabó Ilona”
Fotó: Krüger Viktor
A 15 éves Gaudium vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes

A Nyárasdi Alapiskolában immár hagyomány, hogy az iskolai
év végén kihirdetjük az év tanulója cím győztesét. A korábbi
évek legsikeresebb, legsokoldalúbb tanulója Fellinger Viktória
volt, aki immár egy angol-szlovák kéttannyelvű gimnázium kitűnő eredményekkel büszkélkedhető diákja.
A 2016/2017-es tanévben ismét egy tehetséges, kiváló tanulmányi előmenetelű diák, Tóth Krisztián kapta meg ezt az
elismerést. Krisztián rendkívül jó memóriával rendelkezik,
tökéletességre törekszik és a feladatok iránti elkötelezettsége
példaértékű. Az alapiskolai évek alatt mind a természettudományi, mind a nyelvi versenyeken kiemelkedő eredményeket
ért el.
Pitagorasz és olimpia-versenyeken 3. osztályos korától számos alkalommal az első, második, illetve harmadik helyen végzett.
A Laki Matek Nemzetközi Matematikaversenyen az első, valamint a második lett a csapatával, a Sajó Károly természet- és
környezetvédelmi csapatverseny országos döntőjében pedig a
negyedikként ért célba. A Kárpát-medencei földrajzverseny országos döntőjében második, illetve a nyolcadik lett.
Több alkalommal volt sikeres megoldó a Földrajz Olimpián,
továbbá földrajz – informatika verseny 1. helyezettje lett.
Sokoldalúságát hirdeti az a tény, hogy a matematika-, informatika- és földrajzversenyeken túl a Biblia Olimpián és a nyelvi
versenyeken is sikert aratott felkészültségével, alaposságával.
A Biblia Olimpia országos döntőjéből öt alkalommal is szép
eredménnyel tért haza: 1., 2., 3., 4. helyet tudhatott magának.
A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen két tanévben is az
országos döntőbe írta magát. A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyen kilenc alkalommal indult, ebből hétszer az
országos döntőbe jutott, ahol arany, ezüst és bronz minősítést is
kapott. A Tekergők színjátszó csoport oszlopos tagjaként sikeresen szerepelt Moson Megye Nemzetközi Színjátszó Találkozóján, valamint a Duna Menti Tavasz országos seregszemléjén.
Alapiskolásként legutolsó versenyén pedig, a Katedra Irodalomverseny országos döntőjében diadalt aratott csapatával.
Krisztiánnal könnyű volt együtt dolgozni. Szövegértése kiváló,
azonnal megérti az összefüggéseket. Kritikus gondolkodóként
más-más nézőpontból közelített a feladatmegoldásokhoz. Kitűnő memóriája segítségével a fejezetekre lebontott, kidolgozott regényből és egyéb novellákból akár idézni is tudott.
A csapattagok és az iskola diákjai számára motiváló Krisztián
céltudatossága, sokoldalúsága, teherbíró képessége pedig példaértékű. Kívánjuk, hogy a 2017/2018-as tanév, amelyet a Selye
János Gimnázium elsőseként kezdett szeptemberben, hozzon
számára további sikereket.
Presinszky Katona Ildikó

Iskolahírek

„A kiengesztelődés
titka az emlékezés.”
Holokauszt Emléknap
a Selye János Gimnáziumban

Szlovákia szeptember 9-ét határozta
meg a Holokauszt és a Rasszista Erőszak Áldozatainak Napjaként. 2003-tól
minden év szeptember 9-e a holokauszt
emléknapja az általános és középiskolákban. Napjainkban, több mint fél
évszázaddal utána, már alig vannak túlélők, akik tanúsíthatják a borzalmakat,
melyek rázúdultak a zsidó népre. Közös
kötelességünk a holokauszt áldozataira
való emlékezés, valamint az ellene kiállók előtti tisztelgés. 2003 áprilisában
a Selye János Gimnázium igazgatója,
Andruskó Imre kezdeményezésére
iskolánk a Komáromi Zsidó Hitközséggel együtt holokauszt-emléknapot
rendezett. A program célja az volt,
hogy megismertesse a komáromi gimnázium tanulóit a vészkorszak történetével, valamint a formális és informális
oktatás módszereivel emléket állítson
Komárom és környéke egykori zsidó
lakosainak.
Szeptember 8-án a gimnázium előtt
gyűltek össze a 2. évfolyam diákjai,
hogy közösen emlékezzenek meg az
áldozatokról Deák Irén történelemtanár bevezető gondolataival. A több
mint háromórás előadás célja nemcsak
a megemlékezés, hanem a múlt teljesebb megértése, az empátia felkeltése,
s annak felismerése, hogy a holokauszt

az egész emberiség számára hatalmas
veszteséget jelentett, s ezáltal megakadályozzunk bármiféle népirtást, akárhol is történjen az a világban. Diákjaink
betekintést kaptak a komáromi zsidó
hitközség életébe, rövid előadáson vettek részt Paszternák Antal és Dr. Novák
Tamás tolmácsolásában a zsinagógában, majd a zsidó temetőben hallhattak a zsidóság temetkezési szokásairól,
összehasonlítva azt más vallások szokásaival. Ezt követően megnézték a zsidó sírokat, neveket és a sírfeliratokat,
jelképeket a sírköveken. Visszatérve az
iskolába A holokauszt szemei című ismeretterjesztő filmet nézték meg.
Minden emléknapnak szerepe van
a jelen alakításában. A 21. században is
tanulóinknak szüksége van a múlt valóságának őszinte megismerésére, arra,
hogy tanulni tudjanak a történelemből.
Az elmúlt korok csodáin kívül tudniuk
kell a szörnyűségekről is. Meg persze
a magyar kultúra kimagasló alakjairól,
akik itthon vagy emigrációban túlélték
a vészkorszakot, mint például Hajós
Alfréd, Örkény István, Karinthy Frigyes,
Teller Ede, Kálmán Imre, Neumann János... Mindenképp említést érdemelnek
„az igaz emberek az embertelenségben”,
mint például Apor Vilmos, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Raoul Wallenberg. De

a megemlékezés része kell, hogy legyen
néhány, talán megválaszolhatatlan,
mindenképp elgondolkodtató kérdésnek is: Miért történt meg? Mit lehet
tenni, hogy ez soha, sehol, semmilyen
vallási, etnikai, nemzeti közösséggel
szemben ne ismétlődjék meg?
A komáromi Selye János Gimnáziumban támogatjuk a holokauszt-emléknap évenkénti megrendezését. Miközben a diákok a holokausztról és más
népirtásról tanulnak, rá kell ébredniük,
hogy ilyen – emberek által elkövetett
bűntettek – újra előfordulhatnak, ahogy
ez megtörtént a zsidókkal, megtörténhet másokkal is. Emlékezünk az áldozatokra és próbáljuk megérteni, mi történt több mint 70 évvel ezelőtt, amikor
a rasszizmus, az előítéletek és a gyűlölet
szabadon tombolhatott. Az okok feltárása, megértése a jelen korszaknak is
fontos. A „felsőbbrendűség” csak akkor
érvényesül, ha kreálunk egy „alsóbbrendűt”, akihez képest mi felsőbbrendűek vagyunk. A történelmi tanulságok
őszinte kimondásával „el tudjuk érni
az embereket, a lelkeket, hogy megfelelő oktatási programokkal, magunk és
mások iránti tiszteletre neveléssel fel
tudjuk készíteni a jövő generációt egy
emberségesebb világ építésére”.
PaedDr. Králik Zsuzsanna, főszervező

Iskolahírek

A Pázmányosok
újabb
Erasmus+
projektjei

A képen a máltai kurzus résztvevői, balról: Peternai Zsuzsanna, Soóky Zoltán és Priskin Andrea

Gidró Bonifác Matematika–Fizika Nap
a Selye János Gimnáziumban
A komáromi Selye János Gimnázium
immár 25. alkalommal szervezte meg
a Gidró Bonifácról elnevezett Matematika–Fizika Napot, melyre 2017. szeptember 14-én az iskola aulájában került
sor. Az esemény alkalmából a diákok
és tanárok többféle előadást hallgathattak meg a fizika- és matematikatudomány különböző területeiről.
A rendezvényt Andruskó Imre, iskolánk igazgatója nyitotta meg. Ezután
a fizika-tantárgybizottság meghívásának eleget téve Gnädig Péter (ELTE,
Budapest) tartott előadást Érdekességek
a kötelek, láncok, pörgettyűk világából
címmel.
A fizika-előadással párhuzamosan
folytak a matematika területét érintő
előadások is, melyeket az iskola informatika- és matematika-tantárgybizottságai szerveztek. Elsőként iskolánk
tanára, Édes Attila a látványos mate-

matikai transzformációkról számolt
be, majd Horváth Katalin tanárnő értékelte az iskolánkban matematikából
írt belépő felmérőket.
Az eseménysorozatot 1993-ban indította útjára dr. Ipóth Barnabás, iskolánk egykori igazgatója, valamint Oláh
György, egykori matematikatanár.
A rendezvényt Gidró Bonifác emlékének szentelték, aki a bencés gimnázium legendás matematika-fizika szakos
tanára, 1920-1939 között pedig igazgatója is volt – neki köszönhetjük, hogy
a két világháború közötti időszakban a
gimnázium megőrizte magyar jellegét.
A rendezvénysorozat azóta is nagy
sikernek örvend, az előadásokon minden évben közel 100 diák, valamint
a környék pedagógusai vesznek részt.
Vajányi Orsolya,
a Selye János Gimnázium tanára
Fotó: RNDr. Holczhei Árpád

A Pázmány Péter Gimnázium alig
fejezte be júniusban a Természetdetektívek elnevezésű, két évig
tartó pályázatát, amikor értesítést
kaptak, hogy az Erasmus+ program 2 projektet is jóváhagyott
az iskola javára. 2017 júniusától
egy kétéves, komplex, egész iskolát felölelő tanár-továbbképzési
projekt folyik a gimnáziumban,
amely összhangban van az iskola továbbképzési programjával.
Ennek értelmében 10 tanár vesz
részt külföldi továbbképzésen,
hatan intenzív nyelvi kurzuson
Angliában (ebből hárman már
a nyáron Brightonban fényezték
angoltudásukat), hárman részt
vettek a nyáron egy robotika- és
programozáskurzuson Máltán, illetve egy menedzsmentkurzus látogatása vár ránk Finnországban.
A diákok sem maradnak tétlenek – 2017 szeptemberétől román, lengyel, görög és spanyol
partnerekkel együtt pénzügyi
ismereteken alapuló projektmunkába vágnak az elkövetkezendő
két tanévben. A tanulók nemcsak másfajta tanulási módszereket, más országokat ismerhetnek
meg, hanem különböző, a jövőjük szempontjából kulcsfontosságú készségeiket és képességeit
is fejlesztik közben: megtanulnak
csapatban dolgozni és gondolkodni, egymást segíteni, digitális
eszközöket információkeresésre
és megfontolt megosztásra használni, kritikusan gondolkodni,
kreatív feladatokat megoldani.
Emellett persze fejlesztik az idegennyelv-tudásukat is.
Az iskola vezetősége meggyőződve vallja, hogy nemzetközi
tevékenységének és a projekteknek köszönhetően a gimnázium
diákjai és tanárai szélesebb látókört kapnak, más perspektívából
is képesek megítélni az aktuális
eseményeket, és a reális élethez
közeli tapasztalatokat szereznek
munkájuk során.
Peternai Zsuzsanna, Pázmány
Péter Gimnázium, Érsekújvár
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A Szlovák Köztársaság elnöke
Martina Lubyovát nevezte ki
az iskolaügyi minisztérium élére
Andrej Kiska köztársasági elnök augusztus 31-én elfogadta Peter Plavčan
iskolaügyi miniszter lemondását, és a tárca irányításával 2017. szeptember
13-i hatállyal JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. asszonyt bízta meg. Peter Plavčan augusztus utolsó hetében írta alá lemondó levelét, és juttatta el
a köztársasági elnök irodájába.

Az iskolaügyi minisztérium által
a legutóbbi választási időszakban
megvalósított feladatok jegyzéke
Az iskolaügyi minisztérium 2016 márciusától 2017
augusztus végéig az alábbi feladatokat teljesítette:
Az óvodák, alapiskolák és középiskolák területén
A pedagógusok fizetésének 6%-os emelése 2016. szeptember 1-jei hatállyal és a további – rendkívüli – 6%-os
fizetésemelés 2017. szeptember 1-jétől.
A pedagógusok fizetésének rendszeres emelését célzó
tervezet kormányprogramba emelése (6%-os emelés 2016ban, 2018-ban és 2020-ban).
Ugyancsak a kormányprogramba került az oktatásügy
állami költségvetésből történő finanszírozásának 2 milliárd euróval történő emelése a 2016–2020-as választási
időszakban (e tervezett összegből már 2017-ben 200 millió
euróval több pénz jutott az oktatásügyre).
Az oktatásügy teljes reformját célzó koncepció kidolgozásának beindítása
Elkészült, és a minisztérium már általános vitára is bocsájtotta a Tanuló Szlovákia c. alapdokumentumot. A minisztérium szervezésében ebbe a vitába több mint 30 szakmai csoport, társadalmi társulások és kezdeményezések,
kerekasztal-társaságok, szakszervezeti szakcsoportok, az
oktatásügyben dolgozó szakemberek vettek részt.

nyelve szerint differenciálja. A módosítás érinti az óvodát látogató gyermekek szüleit is, ugyanis kiszélesíti azok
körét, akik helyett az állam fizeti az óvodalátogatásért fizetendő illeték bizonyos részét. Az anyagilag hátrányos
helyzetben lévő és a szociális segélyből élő családok helyett
az óvodalátogatás teljes időtartama alatt az állam átvállalja
az óvoda látogatásával kapcsolatos kiadásokat, beleértve
az utazási költségeket is. A változás érinti a nyolcosztályos
gimnáziumok és a konzervatóriumok diákjait is, hiszen
tanulmányaik során két alkalommal számukra – az alapiskolát látogató diáktársaikhoz hasonlóan – az állam hozzájárul az iskola által szervezett mozgásfejlesztő tanfolyamok
(sítanfolyam stb.) finanszírozásához.
Az iskolatörvény módosítása (2016 júniusában)
Ez a nemzetiségileg vegyes területeken megszüntette a
kisiskolákon és a kis létszámú alapiskolák alsó tagozatán
az osztálynyitáshoz addig szükséges legalacsonyabb tanulói létszámot.
Az Állami Közművelődési Program 2016 szeptemberétől hatályos módosítása

Az oktatásügy finanszírozásáról szóló törvény módosításának előkészítése és jóváhagyása

Eszerint a nemzetiségi alapiskolák 1. évfolyamában öt óráról
nyolc órára emelkedett az anyanyelv heti óraszáma, és a 4. évfolyamban egy választható – diszponibilis – órával emelkedett a heti óraszám. A módosítás tartalmazza továbbá:

A törvénymódosítás 2017. szeptember 1-jével lépett hatályba, és legfontosabb hozadéka az alapiskolát látogató
tanulók utazási költségeihez való nagyobb arányú állami
hozzájárulás biztosítása. A nemzetiségi iskolákat látogató
diákok szempontjából különösen fontos, hogy az utazási
költségekhez való állami hozzájárulást az iskola tanítási

Az extrémizmus, a radikalizmus, az erőszak elleni harc
hatékonyságának fokozását, illetve megelőzése érdekében
elfogadott intézkedések, valamint a pedagógusok számára
kiadott módszertani kézikönyvek és az oktatásban felhasználható segédanyagok biztosítását.
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A történelemtanárok munkájának segítését, illetve a tantárgy hatékonyabb tanítása érdekében az alapiskola felső
tagozatán egy órával emelkedett a történelem heti óraszáma.
2016. szeptember 1-jével hatályba lépett az óvodák új
nevelési programja. Ezzel egyidejűleg adta ki a minisztérium a speciális nevelést igénylő gyermekek nevelési programját is.
Folytatódott az óvodák és az alapiskolák kapacitásának
bővítését elősegítő állami program, emellett az új tornatermek építését, valamint a meglévők felújítását, fejlesztését
2017-ben 4,9 millió euróval támogatta a minisztérium.
A 2016/2017-es tanévet az olvasási készségek fejlesztésének évévé nyilvánította a minisztérium. Az említett
tanévben szlovákiai méretben számtalan akciót szervezett
az olvasás megszerettetése és az olvasási készségek fejlesztése céljából. A legsikeresebb ilyen tartalmú akciók közül
is kiemelkedett a közös meseolvasás az alapiskolák alsó
tagozatán az iskolai könyvtárak nemzetközi napján 2016
októberében.
Lezajlott au iskolabuszok rendszerének sikeres próbatesztelése 2017 májusában és júniusában. Az iskolabusz
a próbatesztelés során a Duna-csatorna túloldalán rekedt
négy községben (Vajka, Bodak, Doborgaz és Oroszvár) élő
diákokat szállította ingyen a központi iskolába.
A Szlovák Nemzeti Tanács 2016 szeptemberében hagyta jóvá a művelődés támogatására létesített pénzügyi alap
működését szabályozó törvény módosítását, melynek legfontosabb célja, hogy a főiskolai hallgatók és a pedagógusok kedvező feltételek között juthassanak pénzügyi kölcsönhöz.
A főiskolai képzés szintjén:
Megvalósult a főiskolai törvény teljes körű módosításának
előkészítése. A módosítás célja megfelelően magas szintre
emelni a szlovákiai egyetemi képzést, jelentős változásokat
eszközölni az akkreditáció rendszerében és az egyetemi titulusok odaítélésében, valamint az egyetemi tudományos
kutatás kiteljesítésében.

A tudomány területén:
A Szlovák Köztársaság és Oroszország közötti együttműködési egyezmény kidolgozása, mely szerint Oroszország az
elkövetkező 10-15 évben 200 szlovákiai tudósjelölt számára
biztosítja a 3 éves szakmai doktoranduszképzést azokban
az intézményekben, amelyek atomkutatásssal, a nukleáris
energia békés célú hasznosításával foglalkoznak.
A szlovákiai tudósok, kutatók és főiskolai hallgatók számára biztosította a nemzetközi tudományos adatbázisokba
való bejutás lehetőségét. A bejutáshoz szükséges pénzügyi
eszközöket az elkövetkező időszakokra is biztosította.
A kormány 2017 májusában hagyta jóvá a kutatóintézetek
működéséről szóló törvényt, mely elsősorban a Szlovák Tudományos Akadémia tudományos kutatóintézetei számára
teremti meg a fejlődéshez, a valóban elmélyült kutatáshoz
és a vállalkozói szektorral való hatékony együttműködéshez
elengedhetetlenül szükséges feltételeket.
A sport és az ifjúságról való gondoskodás területén:
A pozsonyi Nemzeti Futballstadion építéséhez szükséges
feltételeket biztosította. Az érintett felek 2016 májusában
írták alá a jövendő szerződés megkötéséhez szükséges kötelezettségvállalást, amely lehetővé tette az építkezés megkezdéséhez szükséges összes feltétel biztosítását. Ezek szerint a stadion kollaudációjára az egyezmények alapján 2018
szeptemberében kerülhet sor. Az illetékes Európai Bizottság
ellenőrző szervei igazolták a stadion felépítéséhez nyújtandó
állami támogatás jogosságát.
2017 júliusában hagyta jóvá a kormány a nemzeti jelentőségű sportinfrastruktúra kiépítését, illetve az e struktúrába
sorolható már meglévő létesítmények felújítását célzó minisztériumi tervezetet. Ebből a pénzösszegből épül fel többek között az eperjesi kerékpár-stadion. Ugyancsak ebből az
összegből finanszírozzák a poprádi és az iglói téli stadionok
rekonstrukcióját.
A minisztérium a Youth Politics Education szakmai felkészítést biztosító nemzetközi alappal együttműködve 2016
októberében biztató kísérletként történelmi szempontból is
eddig egyedülálló lehetőséget biztosított három fiatal diák,
valamint a Teachfor Slovakia programot abszolvált további
diákok számára, akik a Tehetségek a közigazgatásban című
program keretén belül több hetes szakmai gyakorlaton vettek részt az iskolaügyi minisztériumban.
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A Katedra Alapítvány tisztelettel meghív minden érdeklődőt

a XXVI. Katedra Napok rendezvényére,
melynek vezérgondolata:
„Mire van szüksége a kezdő (és nem kezdő) pedagógusnak?“
A Katedra Társaság idei fő rendezvénye ismert, sok szemszögből vizsgált és nem kevésbé megosztó kérdéssel kíván foglalkozni. Néhány
évvel ezelőtt a pedagógusra váró kihívásokkal foglalkoztunk. Ezúttal a pedagógus igényeit és a vele szemben támasztott igényeket kívánjuk
górcső alá venni – kiemelt figyelmet szentelve a kezdő pedagógusok helyzetének. Előadóinkat a hazai szakmaiság köréből választottuk ki. Az
előadások blokkját délután pódiumvita fogja követni. Minden pedagógust, leendő pedagógust és érdeklődőt szeretettel várunk.
A rendezvény időpontja: 2017. november 24. (péntek)
A rendezvény helyszíne: Dunaszerdahely,
Bősi út 50, Legend Hotel (a termálfürdő szomszédságában)

A rendezvényen való részvétel díjtalan, azonban minden érdeklődőnek regisztrálnia kell
a marketing@liliumaurum.sk címen, 2017. november 10-ig.

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

Várjuk a jelöléseket az idei Katedra-díjra
A Katedra Alapítvány, Katedra Társaság és folyóirat idén is elismerésben kívánja részesíteni a szakma által
legkiemelkedőbbnek ítélt pedagógust. 2017. október 31-ig várjuk a Katedra-díjra szóló jelöléseket
a katedra.tarsasag@gmail.com címre. Javaslataikat rövid indoklással, laudációval kérjük alátámasztani.
A díj kiosztására 2017. november 24-én, a Katedra-napok keretén belül kerül sor.

Esszéíró verseny
Így látom én a kitelepítést
A Katedra folyóirat „Így látom én a kitelepítést” címmel esszéíró ver- telepített ismerősük, rokonuk, akinek elbeszéléséből a puszta tények
senyt hirdet az alapiskolák felső tagozatos tanulói számára, melynek ismeretén túl a haza és az otthon szeretetéről is tanultak.
témája – ahogy a cím már előzetesen utal rá – az 1947-1949 között
lezajlott lakosságcsere és a szlovákiai magyarok Csehországba való de- Az esszék terjedelme: 1-2 oldal
portálása.
Beküldési határidő: 2017. november 20.
Idén emlékezünk meg a hetven éve történt tragédiáról, amelynek A pályamunkákat elektronikus úton küldjék
eredményeképp több mint százezer szlovákiai magyart telepítettek a katedra.szerkesztoseg@gmail.com címre.
kényszerrel Magyarországra és hurcoltak el Csehországba. A ma is Az eredmények kihirdetésének időpontja: 2017 decembere
élő kitelepítettek – akik hetven éve javarészt gyerekek voltak még –
számtalanszor beszámoltak-beszámolnak arról, miként fáradoztak A beérkező munkákat négytagú zsűri értékeli:
azon, hogy emlékezetükben megtartsák szülőföldjük legalább néhány, Doc. Simon Attila, PhD., a Selye János Egyetem Történelem Tanszészámukra kedves emlékét, s idegen földön való felnőtté válásuk során kének tanszékvezetője, a Fórum Kisebbségkutató Intézet ügyvezető
ezekből az apró mozaikkockákból táplálkozott soha nem múló igé- igazgatója
nyük, hogy kapcsolatukat a szülőföldjükkel mindmáig fenntartsák.
Mgr. Angyal László, PhD., a Katedra Történelemverseny szervezője,
történelemtanár
Versenyünk témája nem a történelmi tények felsorolása és elbeszélése. Mgr. Presinszky Ágnes, a Katedra Történelemverseny volt gesztora,
Arra vagyunk inkább kíváncsiak, hogy a kitelepítettek kiállása a szü- történelemtanár
lőföld mellett milyen mértékben szólítja meg a ma fiataljait; a tanulók Mgr. Tóth Tibor, a Katedra Földrajzverseny szervezője, történelemhogyan látják és értelmezik a hetven éve történt tragédiát; van-e ki- tanár
Szerzőink
Prof. ALBERT SÁNDOR, a Selye János Egyetem alapító rektora, a komáromi Felnőttképzési Intézet, Kht. igazgatója, Kassán és Paton él
(albert.sandor43@gmail.com); PaedDr. BORBÉLY DIANA, PhD., a dunaszerdahelyi Benedek Elek Óvoda igazgatónője, Szentmihályfán él
(borbelyova.diana@gmail.com); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él
(csicsay.alajos@gmail.com); Mgr. HANICZKO ANNA, PhD., a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin MTNYA tanára, a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola óraadója, Csallóközkürtön él (ancihaniczkova@gmail.com); RNDr. HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott
pedagógus, a Katedra Matematikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); HROMADA ATTILA, a Freie Universität Berlin
hallgatója, Berlinben él (attila.hromada@gmail.com); Mgr. KALOCSÁNYI MÓNIKA, a Komáromi Munka Utcai Alapiskola tanítónője,
Komáromban él (kalocsanyi.m@gmail.com); KOVÁCS LÁSZLÓ, nyugalmazott tanár, Gellén él (kovacslaszl@gmail.com); Mgr. LANTAI NÓRA,
a dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola tanára, Dunaszerdahelyen él (nora.lantaiova@yahoo.com);
PaedDr. PETERNAI ZSUZSANNA, PhD., a Pázmány Péter Gimnázium igazgatója, az eTwinning nagykövete, Érsekújvárban él (zuzana.
peternai@gmail.com); Mgr. SIPOS LÁSZLÓ, a Nyitrai KFE doktorandusza, Somorján él (siposcompany@gmail.com); SZÁSZI ZOLTÁN,
költő, író, Rimaszombatban él; VASIK JÁNOS, a Pátria Rádió szerkesztő-riportere, Rozsnyón él (janos.vasik@gmail.com); STIRBER LAJOS,
nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com)
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Szászi Zoltán

Kedvenc városom
Hogy van-e olyan, létezik-e egy olyan város,
amely kiváltságosan az én kedves városom
lenne? Álmodom róla. Sok vándorlás alatt sok
helyet lát a világot ismerni óhajtó. Sokat mentem. Megérkezni kevesebbszer sikerült. Hol
vagy hát, kedves város, én kedvenc városom?
Rajzoljunk díszletet. Egy kedvenc városét akár.
Mindenképpen kell hozzá egy hegy. Igen, egy
elegáns, nem túl magas, de azért legalább akkorka, amelynek csúcsáról jó messzire el lehet
látni. Mondjuk, egy másik országig is, hogy legyen hová elvágyakozni. E hegy tetején legyen
egy rom, vár vagy várkastély. Annak falainál
lehessen randevúzni, elcsattantani első csókokat, kézen fogva merengeni a mi lesz majd,
ha egyszer… Amikor egyszer lesz, már nem
emlékszel a várra, ahol bagoly lakik, meg vakondok fordítják ki a földből a néhai vitézek
tányérjának cserépdarabjait. A vár körül sok
száz éves vén fák, gesztenyék legyenek, azok
tenyérformájú levelein átragyogjon a nap. Az
út mellett, mi odavisz fel, és a kerek domboldalon szőlők, présházak, jó illatú pincék kell,
hogy legyenek. Víg emberekkel, mosolygókkal, kik egymást kínálva az örömöt szürcsölik
magukba. Míg lenéznek a völgybe, hol gépek
húznak porcsíkot a földeken, utánuk szalagokban bomlanak ott a színek, sárga, barna, zöld,
fekete s ismétlődve megint ugyanebben a ritmusban.
Ha kedvenc, kedves város, akkor kanyarogjon
alatta, mellette egy folyó, nem túl nagy, de kicsi
se legyen! Rajzoljanak a régi medrek csalitos
ligeteknek, fűzfás búvóhelyeknek szép görbületű szigetecskéket. Legyen e városban egy
jó kis strand, egy tóból táplálkozó, árnyékos
gátoldalakra támaszkodó. Legyenek ott jó kis
büfék, halsütödék és sörcsapos kedves helyek,
meg sok jó ember, akik pirulnak a pokrócaikon, meg olykor lustán meg-megmártóznak.
Ha strand, akkor legyenek persze szép lányok,
akiken legelteti szemét a tűző naptól hunyorgó férfinép, meg sétálgassanak a parton deltás,
jóképű és jól nevelt ifjak, akiket meg a nők,
lányok, asszonyságok mustrálnak végig fejük
búbjától strandpapucsig. Legyen télen ezen a
strandon korcsolyahely, sikongjon ott az aprónép, koccanjanak a hokibotok, míg rumos
tea illata száll a termoszokból, a télben didergő
napozóhelyek felé. Tavasszal szerelmesek bújjanak a kipattanó rügyekkel egymásnak hivalkodó fák alatt, ősszel biflázza a kihalt parton
sétálva leckéjét sétáló diák.
Legyenek gyárak, nem komor vadul szürkék, hanem mosolygós piros téglából rakottak, kéménnyel, nagy gyárkapukkal, azon
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ki s betóduló férfinéppel, kik komoly arccal
vitatkoznak a tegnapi focimeccsen, les volt
vagy se a döntő gól előtti pillanatban. S e piros téglás, nagy kéményes gyárral szemben
legyen zümmögő varrógépektől meg tüszkölő vasalók hangjától morajló nagy csarnokok,
hol figyelve s óvatosan húzva a könnyű textilt
a gép alá lányok és asszonyok varrnak. Fehér
fény vibrálja végig, és bár kicsit monoton, de
mégis szép hely legyen ez a városnap peremén.
Ahol vasút csillog, kócos kötelekkel fognak
meg nagydarab ládákat a daruk, s emelik ki
vagonok feneketlen gyomrából. Mozdonyok
nyegle füttyének köszön vissza a visszhang, a
forgalmista int, már vált is a jelző, messze már
remegnek a sínek, fut befelé ide a gyorsvonat.
Az állomás korlátjának támaszkodva utazók
várják az indulást, s itt élő fogadók az érkezést.
Mindig megy, s mindig jön valaki, így van ez
minden városban.
Kell temető is, olyan városszéli, rendezett,
csendes, nem gyászos, csak szomorú kicsit,
csak olyan mélázó, nehéz virágillattól terhes,
ahol a szél is óvatosabban jár, el ne riassza a
lelket, mi hazajött éppen, mert a rá emlékező
láng csalta vissza, mi a mécses üvegén át viaszos fehéren táncol. Kellenek utcák, melyek
innen s ide vezetnek ebbe a kedvenc városba,
kellenek parkok, hol vannak olyan kövek, az
iskolába menvén, a járda peremén...
Kellenek fák, az utcák két oldalán, hogy takarják a port a házak elől, és legyen hol lakni a
madaraknak, fekete rigóknak, sármányoknak
és verebeknek, akik reggelente a nagy csicsergéssel, füttyszóval elűzik az éjszaka rossz álmait, s hagyják az utcai lámpákat megmosdani a
reggeli ködben. Kellenek nagy és kisebb házak,
hol élnek és halnak az élők, kell torony, abból
több is, mint mutatós és harangjátékos toronyórával, mert mindig tudni kell az időt! Kell
templom, békés és méltóságos, csendes és nem
a túlzott aranyozástól, hanem a halkan motozó
öregasszonyok imáitól ragyogó.
Kellenek emberek a kedvenc kedves városba.
Mindenfélék, mert unalmas lenne, ha csupa
jó vagy csupa rossz ember lakna egy várost.
Kellenek álmodozások egy városhoz, merész
tervek, hogy nő és gyarapszik s vagyona az
ott élőt szolgálja, s jó szolgaként a városatyák
polgárokért a legtöbbet teszik, mit tehetnek. S
mi kellene még? Nem tudom. Maga ez az ideális város kéne, amiről álmodom, ez kéne! Ezt
kéne megvalósítani. S ki-ki, ha ráismert saját
kedves kedvenc városára, szeresse azt. Gyúrtam e képet, ezt az álmot kedves kedvenc városomról. Egyszer megkeresem!
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Vámbéry Polgári Társulás
Občianske Združenie Vámbéryho
Vámbéry Civic Association

Meghívó
A Vámbéry Polgári Társulás tisztelettel meghívja Önt
a XV. Nemzetközi Vámbéry-konferenciára.
„Az ernyedetlen és becsületes munkát végre mégis csak siker koronázza.”
A konferencia időpontja: 2017. október 5-7.
Helyszín: Dunaszerdahely, városháza, konferenciaterem
2017. október 5. – CSÜTÖRTÖK
18.00–19.30 Könyvbemutató:
				 Teljes tárgyilagosság és szigorú valóság
				 XIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia
				 Dunaszerdahely, 2017
Helyszín: Vinárium, Nám. Á. Vámbéryho
				 5249/13A, Dunaszerdahely
2017. október 6. – PÉNTEK
8:30–9:00 Prezentáció
9:00–9:10 Köszöntő – Hájos Zoltán,
				 Dunaszerdahely város polgármestere
9:10–9:20 Megnyitó – Dobrovits Mihály,
				 a Vámbéry Tudományos Kollégium elnöke
1. rész
Levezető elnök: Fibi Sándor
9:20–9:40		 Sárközy Miklós:
				 Vámbéry Ármin identitásválasztásai
9:40–10:00 Kiss László: „Kijött a riste”, avagy mit
				 köszönhet a magyar orvostudomány Vámbéry
				 tatárjának?
10:00–10:10 Szünet
10:10–10:30 Pirickỳ Gabriel: Vladimír Krivoš: „Egy szlovák
				 Vámbéry” krími levelei a nemzeti felkelés
				 szolgálatában
10:30–10:50 Tasnádi Edit: Arany János török kötődései,		
				 Arany és Vámbéry
10:50–11:10 Madaras László: Móra Ferenc, a régész
11:10–11:20 Szünet
11:20–11:40 Dobrovits Mihály: Samas napisten Horezmben
				 (Szent György története Rabgúzinál)
11:40–12:00 Darkó Jenő: Chorenaci (Chorenei) Mózes
				 és Justinus
12:00–12:20 Felföldi Szabolcs: „Az avarok szekerei”
12:20–13:50 Ebéd
2. rész
Levezető elnök: Keller László
13:50–14:10 Czentnár András: Madarászati és solymászati
				 szókincs a keleti török nyelvben

14:10–14:30 Kincses-Nagy Éva: Látók és gyógyítók
14:30–14:50 Zimonyi István: A volgai bulgárok öröksége
14:50–15:00 Szünet
15:00–15:20	Uhrman Iván: Apafarkas és a Disznó-apa III.
15:20–15:40 Kovács Szilvia: Rubruk adatai a mongolok
				 hadászatáról
16:00–16:20 Seres István: A nyugat-magyarországi felkelés
				 muszlim önkéntesei
16:20–16:30 Szünet
16:30–16:50 Kicsi Valéria: Mit csinál Fethullah Gülen
				 Pennsylvaniában?
16:50–17:10 N. Rózsa Erzsébet: Törökország regionális
				 hatalmisága az átalakuló Közel-Keleten
17:10–17:30 Aslan Margit: A szíriai migráció és a társa				 dalmi biztonság Törökországban.
				 (Esettanulmány: a bigámia)
17:30–17:50 Keller László: A török-német kapcsolatok
				 aktualitásai
17:50–18:00 Szünet
18:00–18:30 A Vámbéry-díj átadása
19:00–21:00 Vacsora
2017. október 7. – SZOMBAT
3. rész
Levezető elnök: Simon Szabolcs
9:30–9:50		
9:50–10:10
				
				
10:10–10:30
				
10:30–10:40
10:40–11:00
				
11:00–11:20
11:20–11:40
				
11:40–12:00
12:00–13:30

Tüske László: A muzulmán apokaliptika
Németh Pál: Zsidó vagy keresztyén volt-e Ali
ibn Rabban at-Tabari (3/9. sz.) az iszlám
felvétele előtt?
Kovács Attila: Az iszlamista képi propaganda
nyugati és globális gyökerei
Szünet
Bartha-Rigó Márta: A „Középsőbirodalmiság”
újfajta értelmezése
Čiernik Beáta: Garegin Nzsdeh
Szálkai Kinga: Gátrendszerek Szovjet-KözépÁzsiában
Hodossy Gyula: Zárszó
Ebéd

Támogatóink:
,,Realizované s finačnou podporou Úradu vlády SR- program kultúra národnostných menšín 2017”
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala

Dunaszerdahely város önkormányzata
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Szlovákiai magyar pedagógusok
és szülők lapja
Erdei iskola

Lángocska

ág
– iskolaújs

Kopjafa

Őszi kiállítás
Élelmezési világnap

Ünnepel az iskola...
Az elsősők avatása

Iskolánk meseszép adventi koszorúja
Közlekedési pálya

Játszótér

sarok
Hagyomárnyőrző

Albert Sándor: A hasznos tudás

Borbély Diana: Az óvodai beilleszkedés

Lantai Nóra: A kortárs ifjúsági líra sajátosságai

nterem
Informatikai szakta

Futás az egészségért

A hónap témája: roma identitás

Kovács László: Az aradi vértanúk emlékére

Vasik János: Figyelem: kormánybiztos az iskolában! Beszélgetés Ravasz Ábellel

Haniczko Anna: Nyelvhasználat és identitástudat vizsgálata a gömöri régió roma lakosságának körében
Sipos László: A cigány etnikum identitásformái és annak identitásproblémáival kapcsolatos kérdései

