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Bodnár Gyula: Kassai utcák, házak, polgárok

Tanulóink sikeresen szerepelnek a tanulmányi versenyeken

Horváth Géza: Vass Lajosra emlékezve

– születésének 90., halálának 25. évfordulóján Kantár Balázs: Az illusztráció lehetőségei az irodalomoktatásban
Brutovszky Gabriella: Igenis, Arany menő!
A hónap témája: kitelepítés
Petres Csizmadia Gabriella: A csehszlovákiai magyar kisebbség felszámolásának kísérlete.
Beszélgetés Szarka Lászlóval Baucsek Csaba: „Vae victis” – „Jaj a legyőzötteknek”
Angyal László: „Kimondták az ítéletet felettem…”
Hromada Attila: Emlékek kontra történelem, avagy hogy tanítsunk a kitelepítésekről?
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Bodnár Gyula

Kassai utcák, házak, polgárok
Úgy illenék, hogy szülővárosomról, a bodrogközi Királyhelmecről mondjak valami
kedvest, szépet, valamit, ami az életem irányát, formáját és tartalmát meghatározta, legalábbis alakította. Vagy a csallóközi
Nagymegyerről, ahová egy szőke hang hívására negyvenhárom évvel ezelőtt telepedtem
le, korántsem ideiglenesen tehát, sőt itt születtek gyermekeink, akik eme kisvárostól kőhajításnyira élnek tőlünk az ő gyermekeikkel,
a mi unokáinkkal.
A felkérés pillanatában, némi szlenges beütéssel, nekem mégis azonnal Kassa ugrott
be, mint „az én városom”, jóllehet, személyesen harminc éve nem jártam utcáin. Kötődésem e városhoz akkor kezdődött, amikor iskolás lettem, és anyu szinte mindig vitt
magával, vásárolni, apu korai halála előtt is,
után is. Nagyobb város, nagyobb választék, s
talán olcsóbb áru. Vonaton mentünk, mindig.
Az ötvenes éveket írtuk, eleinte a szó szoros
értelmében fapados fülkében utaztunk, ahová be-bekeveredett a szerelvény élén vágtató
pompás gőzmozdony füstje, melyet hamarost az országot átszelő villanyvasút váltott
fel hosszú szerelvények élén vágtató villanymozdonyokkal. Anyu konyhanyelven sem
bírta a szlovákot, de az idő tájt nem is volt rá
szükség, minden üzletben tudtak magyarul,
ha meg valamelyikben nem, én próbáltam
tolmácsolni, noha korosztályom a magyar
iskolában még az ötvenes évek második felében is csak a harmadik osztálytól kezdte tanulni a szlovák nyelvet. Anyu szerette Kassát,
mely azokban az időkben kezdett, a készülő
vasműnek is köszönhetőn, felduzzadni, fokozatosan körbevette magát lakótelepekkel,
így 80 ezer lélek helyett mára 240 ezernek ad
otthont. Szóval, ahogy leszálltunk a vonatról, az állomástól pár lépésre liget fogadott
frissítőket kínáló bódékkal. Szerette anyu a
Malomárok csörgedező vizét, hídját, a Jakabpalotát, élvezte az Erzsébet-dómig vezető
Malom utca színeit, csodálta magát a dómot,
az Orbán-tornyot, az Állami Színház épületét, a Šrobár utcát, egyáltalán a többféle stílust
képviselő építészeti remekműsorozat összességének látványát, esztétikumát. Nem beszélt
róla, de olvasott emberként mintha ennek a
kulturális-művészeti-történelmi centrumnak
a közegében, légkörében érezte volna az akkor még számomra ismeretlen Márai Sándor,
Jakoby Gyula, Löffler Béla és számos jelentős
magyar kassai művészelőd szellemi sugárzását is. Közben természetesen a hosszú és tágas Fő téren, illetve Fő utcán, amelyen piros
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villamos futott, cipő- és ruhaüzletekbe tértünk be, szerettük a Ryba nevű talponállót,
ahol általában halsalátát fogyasztottunk. Tőle
nem messze – dufart alatt lehetett bejutni –
körlépcsős ház alsó szintjén, nem túl tágas
lakásban lakott egyik rokonunk, Radvánszky
Jani bácsi, akit magam is már gyerekként
megkedveltem. A mából visszapillantva, igazi kassai polgárrá vált a vékony, magas idős
ember, akinek volt stílusa, akinek a tekintetéből életkedv áradt, és volt humora, irigylésre
méltó tájékozottsága-műveltsége. Bonyolult
kérdésekre tudott egyszerű válaszokat adni.
Gimnazistaként, a hatvanas években, a családjával Kassára költözött Bandi barátomhoz már egyedül utazgattam a királyhelmeci
vasútállomásról, néha náluk aludtam. Mint
VSS-szurkolók első ligás focimeccsekre jártunk együtt, akkor még több magyar nemzetiségű labdarúgó is játszott a csapatban.
Persze hokicsatákra is el-elmentünk, a Dukla,
illetve a hamar VSŽ-re váltó jégkorongcsapat
akkor jutott fel az első ligába. Ott voltunk aztán Paul Anka és Johnny Hallyday szabadtéri
koncertjén a nagy amfiteátrumban, azonban
a Beatles legújabb számait sem felejtettük el
megvitatni Bandival, mint az együttes lelkes
imádói.
Aztán felnőttem. Immáron újságíróként hol
vonaton, hol repülőgépen, hol szolgálati kocsival jártam Kassára, a Slovan Szállóban
foglalva szobát. Tehát fordult az irány, meg
is nyúlt az út, nyugatról keletre. Többek között a Thália Színház egy-egy bemutatójára
utaztam, s mint lapom alkalmi színikritikusa, színészekkel, rendezőkkel, írókkal találkozhattam, Gágyor Péter rendezővel, a Szép
Szó Ifjúsági Színpad vezetőjével kacagtunk
hatalmasakat kevésbé sikeres előadások bukfencein, olykor a premier utáni jó hangulatú
összejöveteleken. És találkozhattam Jakoby
Gyulával, a lakásán, festményei között. Kollégám, a későbbi kalligramos Szigeti László
vitt el az európai rangú festőművészhez, és
ez a találkozás olyan élményforrás nekem,
hogy valahányszor újraélem, amióta kezembe vehetem Kulcsár Ferenc Jakoby-könyvét.
Ezeregyéjszaka címmel jelent meg 2015-ben
az 1984-2014 között folyamatosan épített
sorspoéma a festő mintegy 31 színes alkotását, számos híres képét felvonultatva közben.
Radvánszky Jani bácsi mellett Jakoby egy másik Kassát jelentett és jelent nekem a festményeivel. S ez nem a kirakatok, nem a csillogás
Kassája, hanem az egyszerre tragikus és komikus emberi lété.

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

KATEDRA

mesačník
ročník XXV., 3. číslo, november 2017
Vydavateľ:
Nadácia Katedra,
Palác Duna Palota,
Galantská cesta 658/2F,
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 (0)31 552 90 28
IČO: 35591609
ISSN 1335-6445 EV: 611/08
Časopis vychádza s finančnou podporou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
Realizované s finančnou podporou Úradu
vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2017.
Náklad: 2500 ks
Redakcia / Szerkesztőségünk:
Nadácia Katedra – Katedra Alapítvány.
Palác Duna Palota, Galantská cesta
658/2F, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 (0)31 552 90 28
Honlap: http://www.katedra.sk
E-mail: katedra@katedra.sk
katedra.szerkesztoseg@gmail.com
Minden jog fenntartva.
Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza.

felhívás

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.

Esszéíró verseny
Így látom én a kitelepítést
A Katedra folyóirat „Így látom én a kitelepítést” címmel esszéíró versenyt hirdet az alapiskolák felső tagozatos tanulói számára, melynek
témája – ahogy a cím már előzetesen utal rá – az 1947-1949 között
lezajlott lakosságcsere és a szlovákiai magyarok Csehországba való
deportálása.

tanulók hogyan látják és értelmezik a hetven éve történt tragédiát;
van-e kitelepített ismerősük, rokonuk, akinek elbeszéléséből a puszta tények ismeretén túl a haza és az otthon szeretetéről is tanultak.

Idén emlékezünk meg a hetven éve történt tragédiáról, amelynek
eredményeképp több mint százezer szlovákiai magyart telepítettek
kényszerrel Magyarországra és hurcoltak el Csehországba. A ma is
élő kitelepítettek – akik hetven éve javarészt gyerekek voltak még
– számtalanszor beszámoltak-beszámolnak arról, miként fáradoztak azon, hogy emlékezetükben megtartsák szülőföldjük legalább
néhány, számukra kedves emlékét, s idegen földön való felnőtté
válásuk során ezekből az apró mozaikkockákból táplálkozott soha
nem múló igényük, hogy kapcsolatukat a szülőföldjükkel mindmáig
fenntartsák.

Beküldési határidő: 2017. november 20.
A pályamunkákat elektronikus úton küldjék
a katedra.szerkesztoseg@gmail.com címre.
Az eredmények kihirdetésének időpontja: 2017 decembere

Az esszék terjedelme: 1-2 oldal
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Liszka József

…bizony elvész,
ha tudomány nélkül való
És akkor én most itt, a Magyar Tudomány Ünnepe apropójából, haza fogok
beszélni. Látszólag, persze. És csak az
elején.
Jó: hosszabb lesz az eleje, mint a
vége…
Húsz esztendeje, 1997. október 1-jén
hoztuk létre az (akkor még) Fórum
Társadalomtudományi Intézet kihelyezett részlegeként, Komáromban, az
Etnológiai Központot. Érintettség ide,
érintettség oda, kimondom, az elmúlt
húsz év eredményeit nézve, akár sikertörténetnek is mondható az Etnológiai
Központ és a holdudvarában tevékenykedő külső munkatársak tudományos
tevékenysége. Az, amiről korábban
álmodtunk, egy központi néprajzi kőintézmény, tokkal, vonóval (magyarán:
könyvtárral, adattárakkal, kutatóhelyekkel) – létrejött. És ez még hagyján, hiszen sok minden létrejött már e
tájakon, de aztán annyiban is maradt.
Az Etnológiai Központ, ha megszűnne
(nem fog megszűnni), akkor is an�nyit tett fennállása ideje alatt, hogy
már megérte létrehozni. Csak néhány
szám: háromnyelvű évkönyvének, az
Acta Ethnologica Danubiánának a közeljövőben jelenik meg a 18–19. számú, összevont kötete. Az Interethnica
című kiadványsorozatának (amelynek
szintén vannak magyar, szlovák és
német nyelvű darabjai is) ez ideig tíz
kötete látott napvilágot. A Lokális és regionális monográfiák című sorozatának
nyolc, a Notitia historico-ethnologica
és a Jelek a térben címűeknek pedig
egyenként öt-öt kötete került az olvasók asztalára. Az Etnológiai Központ
műhelyében készültek a szlovákiai
magyar néprajzi bibliográfia kötetei
(mindösszesen hat darab), és ott található a közép-európai mércével mérve
is jelentős Szakrális Kisemlékek Archívuma. A szlovákiai magyarok néprajza
című szintézis megjelent szlovákul és

a Passaui Egyetem Néprajzi Tanszéke kiadásában németül is. Az említett
publikációk egyrészt jelentős kutatási
projektumok végeredményei, másrészt
különféle, az Etnológiai Központ által
szervezett nemzetközi konferenciák
summázatai. Aki valaha is kételkedett
abban, hogy kisebbségi körülmények
között lehet nemzetközileg is elismert
tudományt művelni, annak az Etnológiai Központ két évtizedes teljesítménye az élő cáfolat.
A Magyar Tudományos Akadémia
javára Széchenyi István 1825. november 3-án „a nemzetiség és nyelv erősítése, terjesztése és pallérozása szent
céljára” ajánlotta föl birtokai egy évi
jövedelmét. Erre az aktusra emlékezve
ünnepeljük meg évente a magyar tudomány napját, illetve ünnepét.
Ahogy a Magyar Tudományos Akadémia azóta nemzetközi mércével
mérve is élvonalbeli tudományos intézménynek számít, és a nyelv pallérozása
mellett a tudomány művelése a legfontosabb feladata, úgy a magyar tudományos intézményrendszer bonyolult
hálózata (aminek szerves része a fent
emlegetett Etnológiai Központ, miközben számos pontban kötődik a szlovák
tudományossághoz is) a nemzetközi
tudományosságnak is szerves része.
Nem elég egy nemzetnek, ha vitéz;
bizony elvész, ha tudomány nélkül való.
Wesselényi Miklóssal mondatja ezt
Gaál Mózes A vasember című, először
1906-ban megjelent regényében. Nem
állítanám, hogy a könyv ma feltétlenül időszerű lenne (sőt!), viszont ez a
mondata, a kardcsörtető vitézkedéssel
szembeni csöndes és elmélyült kutatást
szorgalmazó passzusa, nagyon is aktuális. És mondani kell ezt, még akkor is,
ha tudjuk, az inkább vitézkedésre hajlamosak füléig úgysem jut el…
Nem elég egy nemzetnek, ha vitéz;
bizony elvész, ha tudomány nélkül való.
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Petres Csizmadia Gabriella

A csehszlovákiai magyar kisebbség
felszámolásának kísérlete
Beszélgetés Szarka Lászlóval

Kerek félévszázada, hogy Dobos László Földönfutók című regényében először írhatott itthon arról a történeti
kényszerhelyzetről, amikor a második világháború után Csehszlovákiához visszakerült felvidéki magyarság
egészét el akarták űzni szülőföldjéről.
A szlovákiai magyarság idén számos
rendezvénnyel emlékezett meg az
1947-ben történt kitelepítésről és lakosságcseréről. A tragikus események
hátteréről, lezajlásáról, feldolgozási stratégiáiról beszélgettünk Szarka László történésszel, a Selye János
Egyetem docensével.
A csehszlovákiai német és magyar
kisebbség felszámolása 1945-ben kezdődött meg. Milyen közvetlen előzményei voltak ennek?
A londoni csehszlovák emigráció,
élén Edvard Beneš köztársasági elnökkel, 1941-től kezdve, különböző formákban próbálta a nagyhatalmakkal
elfogadtatni a németek és magyarok
háború utáni kitelepítését. A homogén
szláv nemzetállam megteremtésére
törekvő csehszlovák vezetők eredetileg területi engedményekkel összekötve, a végén viszont már az erőszaktól
sem visszariadva, egyoldalúan akarták
volna kitelepíteni a két kisebbséget.
Erre azonban 1945 augusztusában,
Potsdamban csak a 3 milliónál is több
szudétanémetek esetében kaptak engedélyt. A magyar kérdés „globális
megoldása” érdekében Beneš elnök, a

Fierlinger-kormány, illetve a szlovák
megbízotti testület arra kényszerült,
hogy az anyaországi magyarok 1945.
májusi-júniusi kitelepítését követően
kikényszerítse a csehszlovák-magyar
lakosságcserét. Ezen felül 1946-ban az
otthon maradás ígéretével, a vagyoni és
az állampolgári jogok visszaszerzésének lehetőségével megzsarolt hatszázezres magyar közösség kétharmadát a
reszlovakizáció igénylésére is rá tudták
bírni. Mindehhez a csehországi deportálásokat is bevetették mint a magyar
kérdés úgynevezett „belső megoldásának” és a megfélemlítésnek és a magyar
kormány tárgyaló asztalhoz kényszerítésének az eszközét.
Deportálás, kitelepítés, lakosságcsere… Az utókor számára nem egyszer
összefolynak ezek a fogalmak.
Igen, a csehországi deportáltak, a Magyarországra elűzöttek, a menekülők
megpróbáltatásai gyakran keverednek
a kitelepítettek történeteivel. Az utóbbiak közül sokan úgy gondolták, hogy aki
itthon maradhatott, az feladta magyarságát. Amit pedig mi ma csehszlovákmagyar lakosságcserének nevezünk, az
valójában a magyar, a magyarországi
szlovák, a magyarországi és a csehországi németek ki-, illetve áttelepítését, a
magyarok és németek esetében akaratuk ellenére történő elüldözését, s persze az önként jelentkező magyarországi szlovákok és a szlovákiai magyarok
egymás házaiba költöztetését jelentette.

Ezek az egyéni sorsok mélyen – családonként változó hangsúlyokkal, következtetésekkel – beivódtak a szlovákiai
magyarság történeti emlékezetébe.
A világesemények tükrében előfordult-e máskor is ilyen jellegű etnikai
tisztogatás?
Magát a lakosságcserének nevezett telepítési formát nem Prágában vagy Pozsonyban találták fel. Teljes népcsoportok elűzésére volt már példa az ókori és
középkori történelemben. Az első világháború végén az 1923-as lausanne-i
török béke kiegészítő szerződése alapján nagy tömegben a kis-ázsiai görögök
és a görögországi törökök kényszerültek hazát cserélni. Azt követően, hogy
az 1919-1920. évi görög-török háború
miatt közel egymillió görögnek kellett
elmenekülnie Kemal pasa török népirtása elől Anatóliából, Szmirnából – a
mai Izmírből – és a Fekete-tenger parti
területekről. Beneš a modern kori Törökországhoz hasonlóan Csehszlovákiát is etnikailag „tiszta” nemzetállammá
akarta átalakítani. Ehhez el kellett űzni
3 milliónál is több németet. Közülük
700 ezret nyers erőszakkal menekülésre
késztettek, a többi, közel 2,5 milliót pedig 50 kilós csomagokkal vagonba rakva üldöztek el szülőföldjükről Németország amerikai és szovjet megszállási
zónáiba. Szlovákiában a magyarokkal
szemben azért nem sikerült ugyanilyen radikális módon eljárni, mert
egyrészt a szovjet-román front gyorsan
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lésekkel szemben Párizsban ragaszkodott a „népet földdel együtt” elv érvényesítéséhez, ami az amerikai és angol
delegációk párizsi elvi támogatásával
megtette a maga hatását. A lakosságcsere egyéves késleltetésével, a csehországi deportálások teljes leállításához, a
kialkudott számbeli és vagyoni kvótákhoz, a kitelepítések helyszíni ellenőrzéséhez ragaszkodva, Budapest le tudta
fékezni, el tudta hárítani a szlovákiai
magyarság megsemmisítésének veszélyét. A kommunista pártállami fordulatot követően pedig a pax sovietica
keretei közt Moszkva fagyasztotta be
az etnikai konfliktusokat.

elért Pozsonyig, s így nem volt ideje a
csehszlovák hadseregnek olyan brutálisan fellépnie az Ipoly mentén vagy a
Csallóközben, mint a Szudéta-vidéken.
Ott több városban németellenes pogromokra, vagy – mint például a harmincezer brünni német esetében – az
osztrák, német határokig tartó „halálmenetekre” került sor. Így a felvidéki
magyarság pár ezer ember kivételével
1945 őszéig szülőföldjén maradt.
Hogyan zajlott le az etnikai tisztogatásként is felfogható „homogenizálás”?
A felvidéki magyarság, ez „a háromnegyed milliós magyarul beszélő, igen
magas anyagi és szellemi fokon álló
embercsoport” rövid 20 esztendős
kisebbségi korszak után Peéry Rezső
szavaival szólva „történelmi becsű
városaival és virágzó falvaival, civilizációjával, hagyományaival, képességeivel és vitalitásával együtt a megsemmisülés veszélyével szembesült”.
Négyféle eljárás kombinálása mellett
döntöttek a magyar ellen irányuló etnikai homogenizáció érdekében. A
magyarkérdés „globális megoldását”
szolgálta az 1946. februári lakosságcsere-egyezmény és az 1947–1948ban lebonyolított lakosságcsere. Erre
az 1945, illetve 1946 telén beindított a
csehországi deportálásokkal kényszerítették Magyarországot. A csehországi
kényszermunka a maga brutalitásával
a legmélyebb nyomokat hagyta a szlovákiai magyarok emlékezetében.

Az 1946 nyarán beindított –
reszlovakizációnak nevezett – kényszerasszimiláció a helyben maradás
lehetőségét és a vagyoni, állampolgári
jogok visszaadását ígérte. Ezért cserébe
a nemzetiség önkéntes feladását kérte.
A teljes jogfosztottság és kiszolgáltatottság körülményei közt a magyar
közösség kétharmada ebben látta a legkisebb rosszat. Ez a kihatásaiban szerencsére múlékonynak bizonyult akció
paradox módon jelentős mértékben
hozzájárult a magyarság felszámolását
célzó kísérlet kudarcához.
A párizsi békekonferencián 1946
szeptemberében Ján Masaryk csehszlovák külügyminiszter a történeti
tények igen laza értelmezésével, nyitó
beszédében demagóg módon abból
indult ki, hogy az adott helyzetben
„nincs remény a csehszlovák-magyar
barátságra vagy a Duna menti békére, ha a szlovákiai magyarok áttelepítését meg nem oldják.” „Higgyenek
nekünk – folytatta Masaryk –, amikor
azt mondjuk, hogy nemcsak Csehszlovákia, hanem a magyar kisebbség és
maga Magyarország, de ugyanígy Közép-Európa békéje érdekét szolgálja,
hogy e kisebbség problémáját egyszer
s mindenkorra az általunk javasolt
módon megoldjuk.”
Mit tudott tenni Magyarország a felvidéki magyarok érdekében?
A magyar diplomácia az egyoldalú
kitelepítést szorgalmazó cseh követe-

Milyen reakciót váltott ki ez az eseménysorozat külföldön?
A Szlovákiából kiutasított és elmenekült demokrata magyarok tanácsának
a párizsi békekonferencia elnökéhez
intézett 1946. augusztus 19-i távirata így összegezte a felszámolásra ítélt
közösség megmaradásának esélyeit:
„Tiltakozunk a szlovákiai magyarság
kollektív felelősségre vonása ellen, és
ünnepélyesen elvetjük az erőszakos
és embertelen módszerekkel kikényszerített népcsere elvét. A tartós béke
érdekében felemeljük szavunkat a
Nemzetek Szövetsége által garantált
teljes kisebbségi jogvédelem és az Atlanti Charta szellemében biztosított
emberi jogok mellett. Ellenkező esetben egyetlen igazságos megoldásnak
a magyar területeknek a demokratikus
Magyarországhoz való visszacsatolását
tekintjük, mert a népességhez föld is
tartozik.” Mindez annak az alapvetően
elhibázott nemzetállami politikának
volt a következménye, amely a kollektív bűnösség elve alapján olyan közösségeket és családokat, s velük együtt ártatlan gyermekeket és asszonyokat tett
kisemmizetté és földönfutóvá, akikkel
a történelem a 20. század folyamán
többszörösen is csúfot űzött.
Miként viszonyultak a magyarországi szlovákok az áttelepülés kérdéséhez?
A magyarországi szlovákok önkéntesnek mondott áttelepítése mögött
sokféle magatartás húzódott. Voltak,
akik üdvözölték és várták az áttelepülést. Sokan a földnélküli szegénység
elől menekültek, másokat a csehszlovák propaganda minden földi jóval
hitegető ígéretei nyertek meg. Számos
meggyőződéses szlovák pedig elhitte,
hogy minden igaz szlovák kötelessége áttelepülni Csehszlovákiába, mert
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– ahogy a korabeli plakátokon is állt
– az anyaország, a „szláv anyácska”
hazahívott minden igaz szlovákot. A
lakosságcserét „önként” igénylő szlovákok közül azonban több száz család
visszavonta jelentkezését. Ők az Alföldet, Magyarországot, megyéjüket,
falvaikat szülőföldjükként szerették, s
éppen úgy ragaszkodtak hozzá, mint a
csallóközi, mátyusföldi, Garam menti,
gömöri vagy bodrogközi magyarok a
sajátjukhoz. Ők nem jelentkeztek, ők
maradtak, s ma is ott élnek, együtt az
odatelepített felvidékiekkel. Hasonlóan, mint az itthon maradó magyarok
az idetelepített szlovákokkal. Ma már
alig van különbség abban, hogy mindkét csoport emlékezetében a lakosságcsere elhibázott, rossz döntésnek
számít. Sok ezer családot szétszakított,
mintegy kétszázezer ember életét radikálisan megváltoztatta és a két közösség helyzetét, jövőjét más-más módon,
de egyaránt negatívan befolyásolta.
Hogyan dolgozza fel a történelmi
emlékezet ezeket az eseményeket?
A lakosságcsere történelmének módszeres, alapos megismerése elképzelhetetlen a korabeli eseményeket megélt
nemzedékek tapasztalatainak, történeteinek, emlékeinek a megismerése
és feldolgozása nélkül. Az írásos forrásokból összerakható történeti tények,
illetve az egyéni, családi érzelmeket,
tapasztalatokat összegző közösségi
emlékezet együtt adhat reális képet az
1947-1948. évi eseményekről. Ezért
fontos, hogy az elmúlt 30 évben a kerek évfordulókon, illetve a felvidéki
magyarság Magyarországon bevezetett hivatalos emléknapján, az iskolai
történelemórákon, magyar és szlovák
szemtanúk elbeszélései alapján szembesüljünk az etnikai tisztogatások logikáját magukban hordozó döntések
végrehajtásának a történetével. Mindez persze akkor válhat mindannyiunk
hasznára és javára, ha a megismerést
nem a gyűlölet szítására, a hetven évvel
ezelőtti ellenségeskedés fenntartására,
az etnikai homogenitás fontosságának
hangoztatására használják, hanem a
korabeli események megértésére, s legfőképpen a kölcsönös megbékélésre és
a megbocsátásra.
A történelemben találunk jó példákat a méltányos megemlékezésre.
Igen, kitűnő példa erre az első világháború feldolgozása. 2014-ben ünne-

peltük az első világháború centenáriumát, s annak részeként a sok százezer
olasz, osztrák, magyarországi magyar
és nem magyar katona halálát követelő isonzói-doberdói, piavei csaták
századik évfordulóját. Huszonöt évvel
ezelőtt, a csaták 75. évfordulóján, az
akkor még élő olasz, osztrák, magyar,
magyarországi német, szlovák, horvát
veteránok egymásba ölelkezve emlékeztek a gyilkos csatákra, közösen
koszorúzták meg az emlékhelyeket, s
dobtak koszorúkat az Isonzó és a Piave
vízébe. Érdemes a lakosságcsere 70. évfordulóján feltennünk a kérdést, vajon
mi – magyarok és szlovákok, a kitelepítési vonatok és „ellenvonatok” lakói,
az ő gyermekeik és unokáik – meddig
jutottunk el a kölcsönös kiengesztelődésben és megbékélésben.
Milyen konkrét feldolgozásai ismertek a deportálás témájának?
Az egész közösséget érintő konfliktussorozat történeti feldolgozása nem
egészen negyven évvel ezelőtt kezdődött. Janics Kálmán – Ilyés Gyula
előszavával, Svájcban kiadott – Hontalanság évei című munkájában elsőként alakította ki a jogfosztottság,
hontalanság éveinek átfogó történeti
képét. 1989 után pedig Vadkerty Katalin monográfiái, Tóth László, Popély
Árpád, Angyal Béla, Bukovszky László, szlovák részről pedig főként Štefan
Šutaj és Magdaléna Paríková forrásfeltáró könyvei segítenek a kérdéskör
tisztázásában. Emellett a kérdéssel
foglalkozó helytörténeti munkák,
szakdolgozatok, konferenciák, megemlékezések is jelzik, hogy az érdeklődés nem csökken. Mindeközben az
egyéni-családi, közösségi emlékezet és
a szakszerű történetírás által kialakított képek közt ma is nagyok az eltérések és a különbségek.
Hogyan tekintünk ma a kitelepítés és
deportálás eseményeire?
Az utókornak bizony számos kérdéssel szembesülnie kell. Mi a dolgunk
nekünk emlékezőknek, első- másodgenerációs kitelepítetteknek hetven
évvel a kitelepítések megkezdése után?
Borítsunk-e fátylat a jogfosztások,
meghurcoltatások, vagyonvesztések
fájdalmára, a szülőföld elvesztésének
emlékeire? A magyarországi „új otthon”, a magyar-szlovák, magyar-sváb
együttélés, a régi szülőfölddel való kapcsolataink tapasztalatai mire tesznek

képessé bennünket? Örök siránkozásra és az elszenvedett súlyos sérelmek
számonkérésére? Képesek vagyunk-e a
kitelepített és deportált magyarok földönfutó sorstársainak tekinteni a porig
rombolt Németországba elűzött németeket – akiknek házaiba a felvidékiek
közel felét Magyarországon betelepítették? Vagy az ellenvagonokkal a felvidéki magyarok által elhagyott házakba
vagy éppen a Szudéta-vidékre áttelepített szlovákokat?
A sokféle indulat ellenére, úgy látom, a deportálások, a kitelepítések és
a reszlovakizáció óta eltelt évtizedekben a felvidéki magyarok nagy többsége képes volt feldolgozni a személyes,
családi tragédiákat. A nagy történelem és a családi emlékezet, a háborús
logika jegyében politizáló győztes
nagyhatalmak, a bosszúállásra berendezkedett nemzetállamok elképzelései
jórészt kudarcot vallottak. Európa
országai ma is kivétel nélkül soknyelvű, sokvallású és soknemzetiségű államok. A kisebbségi jogok kiterjesztése – ha lassan is, de folyamatosan
– halad előre. A vagonokba rakott,
szülőföldjükről elüldözött vagy nemzetiségük megváltozatására kényszerített kisebbségi magyarok és svábok,
magyarok és szlovákok egymás mellé kerülve, egymást jóban-rosszban
megismerve, együtt élve és dolgozva,
egymással házasodva jórészt legyőzték
a második világháború utáni nemzetállami gonoszságot.
A velünk megtörtént történelem
emlékezetét természetesen fenn kell
tartani, mert történelem, történelmi
tudat nélkül az ember vak és sérülékeny. Ugyanakkor a fájdalmakkal teli
és elfogult emlékek helyett nekünk,
késői utódoknak letisztult emlékezetre, a megbocsátás és a megbékélés
gesztusaira lenne szükségünk. Úgy,
ahogy a Franciaország és Németország, Csehország és Németország vagy
éppen Magyarország és Németország,
illetve Szlovákia és Ausztria között
már jó ideje megtörtént. Az elfogulatlanságra és tárgyilagosságra kötelezett történetírás a korabeli döntések
elhibázottságának okait és bizonyítékait mutatja be. Az emlékezetben pedig remélhetően egyre inkább az élet
folytonosságának adatai, az együttélés
gyötrelmeinek és sikereinek a tényei
kerülnek előtérbe.
Köszönöm a beszélgetést!
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Baucsek Csaba

„Vae victis” – „Jaj a legyőzötteknek”
Még elsős egyetemista voltam 2001ben, mikor meglátogattam egy magyarországi múzeumot, ahol éppen
akkor nyílt meg egy kiállítás, mely
Magyarország 1945 utáni sorsát mutatta be. Itt találkoztam először a „Vae
victis” latin kifejezéssel, ez volt a tárlat
mottója. Akkor még nem tulajdonítottam nagy jelentőséget ennek a két
szónak, nem is nagyon értettem, mit
akarnak vele mondani, de valahogy
megmaradt bennem. Később aztán,
ahogy egyre nagyobb ismeretekre
tettem szert a történelmet illetően,
egyre jobban megerősödött bennem
a felismerés, hogy ez a latin szállóige,
a „Vae victis” – vagyis „Jaj a legyőzötteknek” – nemcsak a magyarországi
viszonyokra érvényes, hanem az egész
Kárpát-medence magyarságára. De
mikor, milyen alkalomból és kinek a
szájából hangzott el ez a két szó.
A gallok Krisztus előtt 387-ben,
a Róma városától néhány mérföldre
lévő Allia folyónál vereséget mértek
a rómaiakra. A gallok célja Róma elfoglalása volt. A rómaiak Róma teljes
bukását és elfoglalását csak egy magas hadisarc megfizetésével kerülhették el. Számukra a hadisarc nagysága

megfizethetetlennek tűnt, ezért a gallok vezérétől a hadisarc mértékének
csökkentését kérték. A tárgyalás során
Brennus, a gallok vezére derekáról leoldotta a kardot, s azt a mérleg azon
serpenyőjébe dobta, melyben a súlyok
voltak. Így a rómaiak, mert alkudni
próbáltak, még több aranyat fizettek
a galloknak. Ez a kijelentés átvitt értelemben tulajdonképpen azt fejezi ki,
hogy mindig a győztes diktál, a vesztesnek pedig csak ahhoz van joga,
hogy elfogadja és teljesítse a kiszabott
feltételeket.
Sajnos, ez a szállóige érvényes az
1945 utáni felvidéki magyar és német
lakosság sorsát illetően is. A második világháború után mind a magyar,
mind a német kisebbséget kollektív
bűnösnek kiáltották ki, megfosztották
őket állampolgárságuktól és minden
joguktól. Míg a németeket a nagyhatalmak beleegyezésével embertelen körülmények között deportálták
a szudéta területekről Németországba,
addig a magyar ajkú lakossággal ezt
már a csehszlovák szervek nem tehették meg, mivel a nagyhatalmak nem
hagyták jóvá. A történelem iróniája,
hogy miután a nyugati nagyhatalmak

a Szovjetunióval karöltve legyőzték Hitlert, és tűzzel-vassal irtották
a fasiszta ideológiát, szemet hunytak
afölött, hogy a német és a magyar
nemzetiségek Közép-Európában kortól, nemtől függetlenül etnikai és faji
alapon jogfosztottá váljanak, és ki
legyenek szolgáltatva egy ország önkényuralmának. Mindez az újonnan
létrejött „demokrácia elvén működő“
csehszlovák államalakulatban történhetett meg.
A csehszlovák kormány eredeti célja
az összes magyar nemzetiségű lakos
kitelepítése volt. Mivel ehhez a nyugati nagyhatalmak már nem járultak
hozzá, nem adtak engedélyt, ezért
a csehszlovákok új eszközökhöz folyamodtak. A magyar nemzetiséget
megfosztották minden jogától, életkörülményeit ellehetetlenítették, remélve, hogy önként elhagyják az országot.
Miután a sok sanyargatás ellenére sem
érték el a kívánt célt, megkezdték a
magyarok deportálását és a lakosságcserét. A cseh területeken, ahonnan
hárommillió szudétanémetet kitelepítettek, óriási volt a munkaerőhiány, s
ez mind a mezőgazdaságot, mind az
ipart érzékenyen érintette. Ezekre az
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elnéptelenedett területekre megkezdték a magyar lakosok deportálását,
ahol már-már rabszolgaként tartották
és dolgoztatták őket. Mivel a szudéta
területekre deportált magyarok jogfosztottak voltak, kénytelenek voltak
eltűrni a megaláztatást.
A másik alternatíva, amit a csehszlovák kormány a magyar kérdés
megoldására kiötlött, a lakosságcsere
volt. Megpróbált minél több, magát
szlovák nemzetiségűnek valló magyar
állampolgárt meggyőzni, majd áttelepíteni Csehszlovákiába, hogy helyükbe Magyarországra felvidéki magyarokat küldhessenek. A lakosságcsere
során a Felvidékről igyekeztek a legmódosabb és a leggazdagabb paraszti
családokat kitelepíteni, hogy a hátrahagyott javaikat az újonnan betelepült
szlovákok kaphassák meg.
Ma már nehéz elképzelni, hogy
egy-egy közösségen belül milyen rettegésben éltek az otthon maradottak,
a lelkekben milyen rombolást végzett
a kitelepítéstől való félelem. A Csehszlovákiában élő magyarok mindennapjai ugyanis állandó félelemben
teltek, hisz nem tudták, mikor kerül
rájuk sor, mikor szólnak, hogy pakoljanak össze egy ötven kilós csomagot,
és irány Magyarország. A magyar kö-

zösség látta, hogy szomszédjukat egyik
napról a másikra elviszik, elveszik
a földjét, és nemsokára az újonnan
betelepült megkapja az ő javait, házát,
állatait és minden ingóságát. Ezekről a
felkavaró eseményekről a csehszlovákiai magyarság hosszú évtizedeken át
nemhogy nyilvánosság előtt, de még
otthon, a gyermekeinek sem mert beszélni, beléjük rögződött a retorziótól
való félelem és a személyes sors iránti
szégyenérzet. A kitelepítés megélt élménye évtizedekre beleívódott a hazai
közösség gondolkodásvilágába, és ez a
félelem mind a mai napig érezhető, ha
a kitelepítés elszenvedőinek nyilvánosan kell beszélniük az átéltekről vagy
állást foglalniuk a témával kapcsolatban.
Bár a Magyarországra kitelepítettek
az anyaországba kerültek, mégis gyökértelenné váltak, hisz elszakították
őket a szülőföldjüktől, a rokonaiktól,
a barátaiktól. Előfordult, hogy egyegy faluból kitelepített, közeli rokonságban lévő embereket szétszórtak az
ország egész területén, mivel nem tudtak nekik egy településen belül szállást
biztosítani. Felvidéki magyarok gyakran kapták meg Magyarországról kitelepített köztiszteletben álló svábok
házát, ami aztán a helyi közösségben

ellenszenvet váltott ki, és rossz fényt
vetett a betelepített családra. Oldalakat
lehetne írni a kitelepítések társadalmi
és pszichológiai hatásáról. Felvetődik a
kérdés, hogy mindezt hogyan adjuk át
a felvidéki magyar diákságnak.
Nem egyszerű feladat a mai diákoknak ennyi évtized után elmagyarázni
ezt a zavaros, embert próbáló időszakot, vagyis a magyar kisebbség háború
utáni történetét, benne a kitelepítéssel.
A kitelepítés és a deportálás még mindig az agyonhallgatott témák közé tartozik, pedig ez is része Közép-Európa
történetének. Sok az ellentmondás ennek a korszaknak a megítélésében. Az
egyszerűsített történelemtankönyvekben a második világháború úgy zárult
le, hogy győzedelmeskedett a jó, míg
Hitler és ideológiája vereséget szenvedett. Ennek ellenére a magyarokkal
szemben mégis eltűrték az igazságtalanságot. Milyen jogon lehet nemzetiségi és faji alapon a magyar és a német
nemzetiséget kollektív bűnösnek kikiáltani? Mindez egy olyan Európában
történik, ahol ezek ellen az elvek ellen
harcoltak. Sajnos, még napjainkban is
igyekeznek a deportálást és a kitelepítést elbagatellizálni, és úgy feltüntetni, mintha az nem is lett volna olyan
„nagy tragédia“. Európa gyakran sze-
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met hunyt az ilyen és hasonló
események felett. Itt volt például a több millió örmény keresztény kiirtása, amit a törökök úgy vihettek véghez, hogy
a nyugati nagyhatalmak „mosom kezeim“ alapon igyekeztek nem tudomást venni a népirtásról. A nyugati történészek
ezzel a genocídiummal csak az
utóbbi évtizedekben kezdtek el
mélyrehatóbban foglalkozni.
Ide illik Napóleon egyik szállóigévé vált mondása: „A történelem egy csokor hazugság,
amiben többen megegyeztek“.
Sajnos, elég gyakran beigazolódik ez a mondás.
Hogyan lehet ezt a korszakot
úgy tanítani, hogy a diákok
számára ezek az események ne
csak egyszerű, száraz történelmi tények sorozatai legyenek?
A tanárok részére nagyon kevés
forrás áll rendelkezésre, a kitelepítettek közül sajnos már
sokan nem élnek, és a megpróbáltatás időszakáról keveset
vagy semmit nem meséltek a
gyermekeiknek. A szlovákiai
magyar iskolákban tanuló diákok tankönyveiben sem szerepel szinte semmilyen adat erről
az időszakról. A szerkesztők
talán azt a nézetet vallják,
hogy amiről nem beszélünk, az
nincs is, és az meg sem történt.
Nevezhetnénk ezt a hozzáállást modern kori cenzúrának
is. A másik égető probléma,
hogy a diákság egy része közömbös a történelem iránt. Távolinak és mesébe illőnek érzi
a hetven évvel ezelőtt történt
eseményeket, szerintük talán
az egész igaz se volt. Néha az az
érzésem, hogy amely információ nem a közösségi médián
keresztül jut el az emberekhez,
az vagy nem fontos, vagy nem
igaz. Ha a kilencedikeseimnek
elmesélem a kitelepítést, látom
rajtuk az időbeli távolság okozta gátakat. Nehéz felfogniuk,
hogy valaha, néhány évtizeddel ezelőtt a „Vae victis“, vagyis
„Jaj a legyőzötteknek“ szállóige igazságát nagyszüleik vagy
dédszüleik saját életükben, saját bőrükön tapasztalták meg.

Angyal László

„Kimondták az ítéletet felettem…”
A felvidéki kitelepítések tankönyvképei
A magyar történelem tele van kibeszéletlen
témákkal. Ezek közé tartozik a csehszlovákiai németek és magyarok kitelepítési traumája is. Azért kellett elhagynia több ezer
embernek a hazáját, mert német vagy magyar anyanyelvűeknek vallották magukat.
Az ostoba politika hibás döntései több ezer
család életét tették tönkre, amikről csak
zárt ajtók mögött, suttogva lehetett beszélni. Az idei esztendőben viszont ideje erről
beszélnünk, nemcsak a közéletben, hanem
az iskolában is. A csehszlovákiai magyarság második világháború utáni történelmének, így a kitelepítések témájának a kutatása csak az 1989-es rendszerváltás után
vált lehetővé, miután kézhez kerültek az azt
bizonyító dokumentumok.
1945 után az újjáalakult Csehszlovákiában az 1945. április 5-i kassai kormányprogram a magyarokat és a németeket
kollektívan bűnösnek nyilvánította az ország felbomlasztásáért”. Az őket sújtó jogfosztások a kisebbségi közösségek történeti
tudatában máig meghatározó jelentőségűek. A szlovákiai magyar iskolákban tehát
mindenképpen beszélnünk kell ezekről a
témákról.
A csehszlovák kormány, elsősorban a
szlovák politikai erők és a nemzeti egyesületek, a szlovákiai magyarok egyoldalú
kitoloncolásában reménykedtek, s ennek
érdekében minden erejüket mozgósították.
Az 1946 októberében kezdődött deportálásokat megelőzte az 1946. február 27-én
aláírt csehszlovák–magyar lakosságcsereegyezmény, amelynek keretében a tervek
szerint annyi hivatalosan kijelölt szlovákiai

magyar volt kénytelen elhagyni a szülőföldjét, ahány magyarországi szlovák jelentkezett önként, s kérte az áttelepítését.
Szlovákiából a lakosságcsere és más jellegű
kitelepítések alapján 89 660 magyar nemzetiségű személy távozott Magyarországra. Helyükre csak Magyarországról 73273
szlovák költözött. A Beneš-dekrétumok
nyomán megszűnt a magyarság 97 százalékának állampolgársága. 1945-46 telén 40–45 ezer magyart deportáltak a
csehországi Szudéta-vidékre. Beindult a
reszlovakizáció is, a hatóságok 327 ezer
magyart nyilvánítottak szlováknak.
A történelemoktatásban a mai napig
megoldatlan probléma maradt az a tendencia, melyben a hatalom kizárólag egységes nemzettudatot kíván formálni egy
adott országon belül, ezzel mellékvágányra
helyezve azokat a kisebbségeket, melyek
más nyelvvel, kultúrával és múlttal rendelkeznek. A szlovák alapiskolák történelemkönyvei a témát csak szórványaikban taglalják. Mint ismeretes, a szlovákiai magyar
iskolákban használatos történelemkönyvek
a szlovák könyvek tükörfordításai. Ennek
egyetlen megoldását a Történelemtanárok
Társulásának véleményéhez hasonlóan
egy, a magyar iskolák számára előírt kerettanterv bevezetésével lehetne elérni. Ez
megfelelő alapot szolgáltatna a ma használatos alapiskolai és középiskolai tankönyvek átdolgozásához. A magyar kisebbség
történelmének tárgyalása, ezen belül a
magyarok csehországi és magyarországi
kitelepítésének témája is ebbe a problémába kívánkozik. Az oktatási minisztérium a
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kerettantervre tett javaslatokat gyorsan
elutasította azzal érvelve, hogy azok
nem felelnek meg az előírásoknak.
Érdemes kitekintést tennünk a szlovákiai történelemkönyvek gyakorlatába, hogy megnézhessük, milyen
mélységben foglalkoznak a témával. A
régebben használatos, kilencedikeseknek íródott Szlovákia az új évszázadban
(Dušan Kováč–Ivan Kamenec–Viliam
Kratochvíl) c. tankönyv egyáltalán nem
foglalkozik a szlovákiai nemzeti kisebbségek 1945 utáni történelmével, így a
deportálásokkal sem. A két világháború
közötti korszak tárgyalásakor viszont
kitér Csehszlovákia soknemzetiségű
voltára, benne említve, hogy a magyarok nagyon nehezen alkalmazkodtak
az új körülményekhez, mivel az egykori Magyarország uralkodó nemzetéből egyszeriben kisebbséggé váltak.
Ugyanakkor megjegyzi, hogy a csehszlovák kormány kötelezettséget vállalt
a kisebbségek politikai, polgári és kulturális jogainak biztosítására. A szerzők
kihangsúlyozzák azt is, hogy a szlovák
lakosság többsége jól megfért a nemzetiségekkel. A Visszatérés a felújított
köztársaságba című tankönyvrészletben
a szerzők a politikai élet felújítására és
a háborús károk elhárításának kérdésére helyezik a hangsúlyt, egyáltalán
nem említik az ott rekedt kisebbségek helyzetét. A részletek tárgyalása
során rögtön rátérnek Csehszlovákia
szovjetizálására. Az erre a tankönyvre épülő, ma is használatos, a Dušan
Kováč–Viliam Kratochvíl–Ivan Kamenec–Herta Tkadlečková szerzőnégyes
által jegyzett kilencedikes tankönyv,
Az elmúlt idő nyomában (9 történelem
az alapiskolák és a nyolcéves gimnáziumok 4. osztálya részére, Orbis Pictus
Istropolitana) ugyancsak nem tesz
említést a kitelepítésekről, de legalább
megemlíti a kassai kormányprogramot,
mert ennek alapján kezdődött meg az
állam megújítása a felszabadult területeken. A tanulóknak esélyük sincs megismerni a deportálások történetét, s így
a szlovákiai magyar kisebbség háború
utáni közvetlen történetét sem ezekből
a tankönyvekből. A Kovács László–Simon Attila szerzőpáros könyvsorozata,
mely tartalmazza a szlovák és a magyar
történelem fontos mozzanatait is, megfelelnek az állami kerettanterveknek, és
újra felkerültek a hivatalosan jegyzett
tankönyvek közé. Ennek a sorozatnak a
harmadik része, A magyar nép története
(A 20. század az alapiskolák 9. osztálya
és a nyolcéves gimnáziumok 4. osztálya
számára, Lilium Aurum) viszont már

több fejezetben foglalkozik a témával.
Ugyancsak a kassai kormányprogrammal indít, majd kitér a szlovákiai
magyarok jogfosztottságára, kollektív
bűnösségére. A hontalanság évei (A
szlovákiai magyarok sorsa 1945 után)
című fejezetben már részletesen kifejti
a témát. A deportálások mellett kitér a
reszlovakizációra és a lakosságcserére
is. Megemlíti, hogy a tömeges deportálások 1946 novemberében kezdődtek,
s 1947 februárjában fejeződtek be. Az
1945 és 1949 közötti évek a szlovákiai
magyarság eddigi legsúlyosabb megpróbáltatásait jelentették. Tízezreket
űztek el otthonaikból, százezreket aláztak meg emberségükben és magyarságukban. A tankönyv helyesen jegyzi
meg azt is, hogy a háború utáni kitelepítések legszenvedőbb alanya a magyar
mellett a német nép volt. A tankönyvcsomaghoz munkafüzetek is tartoznak,
melyekért azonban szintén fizetniük
kell a diákoknak. Ezekből viszont megfelelő tudásanyagot szerezhetnek a háború utáni kitelepítések történetéről. A
központilag előírt tankönyvekben ezek
a témák hiányoznak, vagy csak említés
szintjén vannak jelen. Ez a szlovák alapiskolák diákjai számára is hátrányt jelent, hiszen a történelemórákon jobban
megismerik a nyugat-európai népek
történetét, mint a saját népükkel évszázadokig közösen élő magyarok történetét. Elavult, hiányos, nem a gyakorlati
problémákra és a megelőzésre reflektál
az a segédanyag is, melyet az oktatási
tárca 2016 szeptemberében juttatott el a
pedagógusokhoz, és amelynek a szélsőségek és a radikalizmus elleni harcban
kellene segítenie a pedagógusokat. Ez
a néhány oldalas segédanyag a kisebbségek történetének oktatását is elősegítené. Véleményem szerint rendkívül
összetett probléma ez a témakör, mert a
tárca anyagát csak további kiegészítéseket és megjegyzéseket követően lehetne
alkalmazni a tanórákon. Nagy adósságának tartom azt is, hogy a dokumentum nem készült el magyar nyelven.
Április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja. A Rákóczi
Szövetség a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja alkalmából 2014
februárjában pályázatot is hirdetett a
kárpát-medencei középiskolások és
egyetemisták számára azzal a céllal,
hogy önálló alkotó- vagy kutatómunkával minél több fiatal kerülhessen közelebbi kapcsolatba a Beneš-dekrétumok
következtében Csehszlovákiából elűzött
magyar emberek sorsával. A pályázatok
nyertesei tanulmányutakon vehettek

részt a kitelepítések megismerése kapcsán. Úgy gondolom, hogy rendhagyó
történelemórákon történelmi emlékhelyeket lehetne meglátogatni, hogy a diákok jobban megismerhessék a felvidéki
kitelepítések okait. Továbbá rendhagyó
előadásokat lehetne szervezni az iskolákban, amelyeket a témával foglalkozó
szakemberek tartanának, hogy a diákok
elsajátítsák a tankönyvekből hiányzó
ismereteket. További javaslatom, hogy
projektoktatás formájában közelítsék
meg a témát. Például interjúkat, beszélgetéseket készítenének ismerősökkel,
családtagokkal, akik részesei voltak a
kitelepítéseknek, és ezt bemutatnák a
tanórákon. Továbbá ajánlott képzőművészeti versenyt hirdetni, s posztereket
készíteni a téma kapcsán, majd ebből
egy kiállítást lehetne szervezni az iskolában. Érdemes esszéíró versenyt
szervezni, melyen a tanulók kifejtenék
a témában való jártasságukat, viszonyulásukat – ez utóbbit a Katedra folyóirat
is felvállalta magára. Ezek a didaktikai
javaslatok felkelthetnék a diákok érdeklődését a téma iránt, s fejleszthetnék a
kritikai gondolkodásukat. Úgy gondolom, hogy az olyan társadalmi probléma megoldása, mint az extrémizmus, a
történelemórák megemelésénél hatékonyabban elérhető lenne az ilyen módszerekkel. A kritikai gondolkodásnak, a
problémamegoldásnak ott kellene lenniük a történelemórák tanulóterepén.
Ugyanakkor a pedagógusnak nagyon
felkészültnek kell lennie, hogy ne sérüljenek a diákok véleményei, ám saját véleményének kinyilvánítására is szükség
van, hogy elérje a tanórák célját. Úgy
gondolom, hogy a felsorolt példákhoz
hasonló szellemben kellene tárgyalni a
felvidéki kitelepítések történetét a szlovákiai magyar iskolákban, főleg 2017ben.
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Emlékek kontra történelem,
avagy hogy tanítsunk a kitelepítésekről?
Különböző nézőpontok
A kitelepítésekről szóló beszédmód
és nézőpont megválasztásában máig
jelentős szerepet játszik az emlékezők
nemzetisége és nyelve. A téma komplexitását mutatja, hogy a történészek nem
tudták a második világháborút követő
eseményeket úgy megnevezni, hogy
az minden nyelven ugyanazt jelentse.
Amíg a csehek és szlovákok „áthelyezésről” vagy „elszállításról” (odsun)
beszélnek, addig a magyar „kitelepítés” és a német „elűzés” (Vertreibung)
jóval drámaibb kifejezések. Sőt, önkéntes alapon való szlovák-magyar
lakosságcseréről és a Szudéta-vidékre
kitelepített önkéntes mezőgazdasági munkásokról is írnak sok helyen,
holott a beszámolókból tudjuk, milyen
erőszakos természete volt a kitelepítéseknek. Azáltal, hogy három különböző szót használunk ugyanarra az eseményre, mindhárom valósággá, szinte
megtapasztalt élménnyé válik. Még ha
mi nem is éltük át személyesen, a vis�szaemlékezések, a tanultak ugyanúgy
traumatikus eseménnyé tehetik ezeket.
A diákoknak ezért mindhárom terminológiát ismerniük kell, hiszen csak
így érthetik meg, hogy az egyik oldal
a szükséges rosszat indokolja, a másik
pedig az elkövetők igazságtalanságát
hangsúlyozza.
Ha az osztályban személyes sorsokat ismertetünk, ügyeljünk arra, hogy
azok ne legyenek túl szelektívek. Alig

vannak forrásaink például a Magyarországról átköltöztetett szlovákok sorsáról, de szintén nincs összehasonlítási alapunk azzal, amit szudétanémet
honfitársaink éltek át. Ahogy a lengyel
történész, Adam Michnik mondta,
„meg kell tanulnunk más cipőjében
járni, meg kell osztanunk egymás történeteit, megérteni és bevallani a saját
hibáinkat, vagy maradunk betemetve
mentális sírjainkban, ahol egy eseményre a két szomszéd másképp emlékezik”. A történelemórán nem elég
csupán beszámolni az eseményekről,
de azt is meg kell értetni a diákokkal,
hogy ki mit és miért tett vagy elmulasztott megtenni.
A kitelepítés kontextusa	

Ha egy traumatikus és érzékeny témáról van szó az osztályteremben, azt
mindig kontextussal együtt kell tálalni. Ez esetben ismertetni kell, hogy a
második világháború utáni német és
magyar honfitársak kitelepítése nem
egy ember vagy egy nemzet zsarnokoskodása miatt, hanem több faktor
szerencsétlen egybeesése miatt történt. A kitelepítések eredete az egyik
részről szorosan összefügg a nemzetiszocializmus rémtetteivel a közép-európai régióban, a másikról pedig egy
jóval régebbi törekvés befejezése volt,
méghozzá a homogén nemzetállamok
létrehozásának kicsúcsosodása.

Nézzük először az első okot. A fasiszta barbarizmus pusztítása a háború
során jóval kiterjedtebb volt a háború
utáni atrocitásoknál. A nemzetiszocialista Németország ezen bűnök véghezvitelére és Csehszlovákia szétverésére
valóban felhasználta a helyi német és
magyar kisebbségeket. Sok szerző a kitelepítéseket azzal igazolja, hogy ezek
afféle közvetlen következményei voltak
a háborúnak, és a háború kontextusában kell azokat vizsgálni. Mások szerint egy rémtettet sem lehet megtorlásként igazolni egy azelőtti sérelemre,
még akkor sem, ha nagyobb rémtett is
előzte azt meg. A háború utáni megtorlásokat a kollektív bűnösség elve
vezette, mely a jogállamot valóban
aláásta, hiszen mindenkit megillet az
ártatlanság vélelme.
Másrészt sokak szerint a kitelepítéseknél a homogén nemzetállam elérésének célja lebegett a csehszlovák elit
szeme előtt. Érveik szerint a háború
után olyan rossz kapcsolatok lennének
a nemzetiségek között, hogy a békét
csak kitelepítésekkel lehetne megoldani. Ez akkoriban szélesen elfogadott
elmélet volt, Churchill például úgy
vélte, hogy a népek közötti feszültségeket csak a lakosság új határoknak
megfelelő áttelepítésével lehet feloldani. Ahogy 1944-ben a képviselőházban
kifejtette: „Amennyire előre látható, a
kitelepítés a legkielégítőbb és legtartó-
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sabb megoldás. Nem lesznek állandó
vitákat okozó, vegyes lakosságú területek.” Erről az érvelésről érdemes kikérni a diákok véleményét is. Szerintük vajon a népek elválasztása és külön
nemzetállamokba gyűjtése valóban
előnyös a béke fenntartásához? A mai
napig, főként csehek, szlovákok és lengyelek állítják, hogy a kitelepítés igazságos és elkerülhetetlen eredménye
volt a háborúnak, mert az együttélés a
háború után másképp elképzelhetetlen
lett volna.
Közép-Európában a nemzet fogalma
etnikai és nyelvi értelemben használatos többnyire még ma is, ahol a világ
sok részétől eltérően a nemzet víziója
egy nyelvében homogén és zárt közösség. Egy ilyen államban a kisebbségek
szerepe másodlagos, nem államalkotó,
ami feszültséget szít a többségi társadalommal szemben, akik számára a
kisebbség beleszólása az államügyekbe nem legitim. Az etnikai tisztítások,
kitelepítések Közép-Európában nem
történhettek volna meg az etnikailag
homogén állam víziója nélkül. Éppen
ezért ezt a víziót is érdemes megvizsgáltatni a diákokkal.
A kitelepítés hatásai az utókorra

A kitelepítések több kárt okoztak, mint
amennyi előnyt a Szovjetunió vagy a
csehszlovák elit remélt tőle. A háború
utáni újraépítés és demokratizáció helyett inkább a háború részeivé váltak,

hiszen ma már láthatjuk, hogy a remélttel pont ellentétes hatást váltottak
ki. Ma már tudjuk, hogy a kitelepítéssel,
a két népcsoport elválasztásával járó
megoldások gyakran vezettek további konfliktusokhoz – a saját példákon
túl gondoljunk Izraelre és Palesztínára,
vagy pedig Boszniára. Az ilyen történelmi traumák gyakran párosulnak
olyan erős és mély sebekkel, melyeket
az idő sem gyógyít be, sőt, generációról generációra mélyebbé válnak. A
kitelepítést átélők ún. kulturális traumát élnek át. Ez a trauma öröklődik, hiszen nemcsak a kitelepítetteket
érinti, hanem azok leszármazottjait is.
Bizonyított, hogy a holokauszt-túlélők
második és harmadik generációs leszármazottai, akik a traumatikus élményeket csak elbeszélésből, könyvekből,
filmekből ismerik, gyakran erősebben
traumatizáltak, mint azok a tényleges
túlélők, akik jobban képesek voltak azt
életük során feldolgozni. Ez az örökbeadott trauma még hatásosabb és mobilizálóbb erő lehet. Ezt bizonyítják a
különböző közösségek, akik jóvátételt,
bocsánatkérést, elismerést kérvényeznek évtizedekkel az események megtörténte után.
Lehetséges a történelemmel elszámolni?

A Beneš-dekrétumok kérdése a rendszerváltás után aktuálissá vált, erős
érzéseket kiváltva csehekből és szlovákokból, magyarokból és németekből

egyaránt. A cseh kormány számára
elképzelhetetlen, hogy azokat a dekrétumokat jogi vizsgálatnak vessék alá
és semmissé tegyék őket egy elismerés vagy bocsánatkérés által. A csehek
számára félő, hogy a dekrétumok felülvizsgálata új kérdéseket vetne fel a
szudétanémetek egykori tulajdonjoga
és kártérítése kapcsán. A szlovák kormány pedig még ha akarta, sem tudta
volna őket eltörölni, mert ez egy cseh
jogszabály, amely a szlovák parlamenten keresztül lett hatályos. Ami még
fontosabb, hogy azóta ez a jogszabály
újakkal lett helyettesítve. Ezenfelül
Szlovákia a cseh kormány felé érzett
szolidaritásból sem törölné el a Benešdekrétumokat, mert az a cseheket
nagy nemzetközi nyomás alá helyezné,
hogy ők is megtegyék ugyanezt.
Szlovákiában a kárpáti németektől a
parlament egy határozatában hivatalosan bocsánatot kért, ami a magyarok
irányába azóta se történt meg. A leggyakoribb kijelentések szlovák oldalról
a „borítsunk fátylat a múltra”, vagy a
kölcsönös igazságtalanságok hangsúlyozása, ahol a Magyarország által
elkövetett bűnlajstrom Szlovákia ellen
nagyobb volt, mint fordítva, gondoljunk itt az erőszakos magyarizációra,
mely a szlovák nemzet beolvasztását
tűzte ki célul az 1867-es kiegyezés utáni időkben.
Egy jogállamban a múlt nem képes
megváltani az embereket, a múltat
még csak feldolgozni sem lehet elszá-
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molással, jóvátétellel vagy bosszúval. Az
egyetlen út a megbékélés, amelyre a kommunális és az akadémiai életben több siker
mutatkozik, mint politikai tekintetben. Egy
történelmi bizottság rendszeresen ülésezik,
hogy a múlt legkritikusabb pontjait górcső
alá vegye.
A szlovákiai magyarság egyik legfájóbb
sérelme a kitelepítések kapcsán, hogy senki
sem szólalt fel a kitelepítések végrehajtása
és az üldözöttség ellen cseh vagy szlovák
oldalról, mikor ezek az események megtörténtek. A civilkurázsi azóta is elmarad
Európa nyugati felétől, ezért az osztálytermekben a kitelepítések példáját is fel lehet
hozni, hiszen ha már a kezdetekkor védekezünk az önkényes, autoriter hatalmi eszközök ellen, akkor több esély van az igazi
jogfosztást elkerülni. Ľubomír Ďurovič
nyelvész szerint a kitelepítések „a mi politikai kudarcunk, és nagy terhet jelent, hogy
nem ismertük el sem a kommunizmus ideje
alatt, sem napjainban.” A mai napig is csak
kevés emberről van szó, aki szlovák félről
foglalkozik ezzel a kérdéssel. A megbékéléshez pedig mindkét (vagy mind a négy,
ha a cseheket és a németeket is hozzáadjuk)
félre szükség lenne.
A kitelepítések idején a politikai elit eldöntötte, hogy az egyes ideológiák, nemzetiségek nem férhetnek meg egymás mellett,
csakis egymás ellenében létezhetnek. A
közép-európai nemzetek kirekesztő, zárt
természete nem változott, sőt az elmúlt időszakban inkább jobban visszatértünk ehhez
a „törzsi” logikához (vagyunk „mi” és vannak „ők”). Ez a megosztottság sosem látott
szakadékokhoz vezet nemcsak a nemzetiségek közt, de még azokon belül is. Az eredmény az, hogy nem halljuk, amit a másik
mond, csak a magunkét hajtogatjuk. A meg
nem értésnek félelem, démonizálás és áthidalhatatlan megosztottság a vége mindig.
Nekünk, oktatóknak, az a felelősségünk,
hogy a jövő generációjával megértessük,
a sebek begyógyításának elkezdéséhez elsősorban megértésre és együttérzésre van
szükség, különben sosem kerülünk ki a
gödör aljáról. Hiszen a vélt sérelmeink története nem a Jó és a Rossz harca, itt csak
néhány zsarnok által megtévesztett ember
van – és főként sok áldozat. De legtöbbször
mindkettő egyszerre. Állandó harc helyett
inkább gyakorlatias módon egy olyan jogállami és demokratikus klímát kell létrehozni, ahol a polgároknak az igazságérzete
helyreáll, akkor is, ha nem vájkálunk vég
nélkül a történelemben. Történelemmel
való elszámolás ugyanis nem létezik. A jövő
nem elégtétellel vagy bosszúval nyerhető
meg, hanem csak a megbékélésen keresztül.

Egy élet a katedrán
a Katedrával
Én mindig tanító szerettem volna lenni. S az is lettem, egész életemben
tanítottam – akár iskolai katedrán álltam, akár egy művelődési ház színpadán, akár egy presszó pultjánál. Mikor volt osztálytársam, Szilvássy
József pár évvel ezelőtt egy interjút készített velem, leírta egy emlékét
is erről az én tanítóságomról: „Máig élénken emlékszem arra a napra,
amikor 1963 szeptemberében felkeresett bennünket a pozsonyi közrádió
egyik riportere, s arról érdeklődött, miért éppen ide jelentkeztünk, s mik a
terveink. Kovács László azonnal válaszolt: Én néptanító szeretnék lenni!”
S ez az én pedagógiai pályám úgy alakult, hogy a Komenský Egyetemen 1968-ban szerzett magyar—történelem szakos tanári diplomámmal tanítottam szinte minden iskolafokozaton: a Pedagógiai Fakultásnak nevezett tanító- és tanárképző főiskolán, Nyitrán; rövid ideig a
Mezőgazdasági Szakközépiskolában, Dunaszerdahelyen; ugyancsak
rövid ideig a Nagyszarvai Alapiskolában, s a leghosszabb ideig alma
materemben, a somorjai, ma Madách Imre Magyar Tannyelvű Gimnáziumban, egészen nyugdíjba vonulásomig. Közben két szemeszternyi
időt a Komenský Egyetem Magyar Tanszékén is. A katedra iránt mindig elkötelezett voltam, akkor is, amikor rövid ideig nem taníthattam,
s a Csallóközi Múzeum munkatársaként tudományos ismeretterjesztő
előadásokat tartottam szűkebb és tágabb pátriámban.
A tanítás mellett azonban kezdettől fogva érdekelt a nevelés-oktatás
elmélete, módszertana, elsősorban szakmódszertana. Az oktató munkámmal párhuzamosan ilyen irányú tevékenységet is kifejtettem, már
nyitrai főiskolai tanárként rendszeresen publikáltam az akkor létező
egyetlen pedagógiai jellegű lapban, a Szocialista Nevelésben. Ilyen irányú munkámban jelentős változás állt be 1989 után. Gyakorló pedagógusként egyik alapító tagja lehettem a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének. Máig ható nagyszerű élményem volt az 1990. január 13-i
alakuló ülés hangulata. Az ilyen munka, a különféle szervezési feladatok
akkor lekötötték szinte minden erőmet és időmet.
Ekkortól kezdődően bekapcsolódtam minden olyan szerveződésbe,
melynek célja közvetve vagy közvetlenül iskoláink s a bennük folyó pedagógiai munka megújítása volt. Ilyenfajta tevékenység kezdett szerveződni Hodossy Gyula körül Dunaszerdahelyen. Ennek a pótolhatatlan
igyekezetnek az eredményeként jött létre a két legfontosabb, máig létező
és hatékony intézmény, a Katedra Társaság és a Katedra folyóirat. Mindkettő munkájában kezdettől fogva részt vettem, ha nem is egyforma intenzitással.
A folyóirat profiljának kialakításában, szerkesztői munkájában elévülhetetlen érdemei voltak Kulcsár Ferencnek, akit én a legalaposabb és
legtisztességesebb szerkesztőnek ismertem meg. Lehet, hogy nem ez
az írás a legalkalmasabb ennek elmondására, én azonban úgy érzem,
hogy ezt el kellett mondanom. Hosszabb ideig a szerkesztőbizottság
tagja is voltam, ezért ez nekem nem csak meggyőződésem, de személyes tapasztalatom is. A 90-es évek óta a lap több mindenben változott,
grafikai köntösében is többször megújult. Nagyon szerencsés, hogy a
Katedra-versenyek szervezését és lebonyolítását is felvállalta, mert ez,
úgy érzem, a lap szakmai presztízsének is csak használt.
A Katedra 25 éve alatt a katedrán álló szlovákiai magyar pedagógusoknak igazi fórumává vált, szakmai fejlődésüknek igazi szellemi műhelye lett. Biztonsággal állítható, hogy általa – ha lassan is – az anyanyelvű és anyanyelvi oktatásunk korszerűsödött, hatékonyabbá vált. Ezért
érdemelnek köszönetet a szlovákiai magyarok teljes közösségétől a lap
alapítói, fenntartói és munkatársai egyaránt.

In memoriam

Horváth Géza

Vass Lajosra
emlékezve
– születésének 90.,
halálának
25. évfordulóján

Vass Lajos kivételes tehetség volt. Zeneszerzőként, karnagyként, pedagógusként egyaránt. Huszonhét éven át
tanította, nevelte, vezényelte a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi
Énekkarát. Bár ő nem ezt tartotta a
legfontosabbnak, mégiscsak a televíziós népzenei vetélkedő, a később mozgalommá duzzadó Röpülj, páva! hozta
meg számára a népszerűséget. Furcsa
és megmagyarázhatatlan, hogy az azóta újjáéledt mozgalom mai szervezői
alig-alig emlegetik Vass Lajos nevét.
Vass Lajos 1927. április 5-én született a Heves megyei Poroszlón. A református elemi iskola négy osztályát
szülőfalujában végezte. Bár a tehetségvizsga alapján felvették a Sárospataki
Református Kollégiumba, szülei inkább a Debreceni Református Kollégium Tanítóképzőjébe íratták. A képzőt
református kántori oklevéllel hagyta

el. Debreceni évei alatt döbbent rá,
hogy micsoda értéket jelentenek azok
a népdalok, amelyeket édesapjától
hallott. Másodéves korától kezdte el
gyűjteni szülőfaluja népdalait. Harmadéves volt, amikor a Százhatvan
poroszlai népdal című dolgozatával
második díjat nyert az Országos Középiskolai Táj- és Népkutató Intézet
pályázatán. Debreceni tanárai közül
mindig nagy szeretettel emlegette Gulyás György és Csenki Imre nevét.
1946-tól a budapesti Liszt Ferenc
Zeneakadémián tanult. Tanárai között volt Ádám Jenő, Vásárhelyi Zoltán,
Harmat Artúr, Gárdonyi Zoltán, Veress
Sándor, Farkas Ferenc, Járdányi Pál,
Bárdos Lajos, Szabolcsi Bence, Braun
Paula. Diplomamunkáját, az Este a táborban című szimfonikus képet 1951ben mutatták be. Egy évvel később
ezzel a művével érdemelte ki az Erkel-

díjat. A Főiskola mellett a Népi Ének-,
Játék- és Táncegyüttes korrepetitora,
karvezetője és zeneszerzője volt. 1947ben a Béres Ferenc által készített hatlyukú parasztfurulyához írt Furulyaiskolát, amely Kodály Zoltán ajánlásával
és előszavával jelent meg.
1949 februárjától a Petőfi Tisztképző Akadémia művésztanára és az iskola férfikarának karnagya volt, majd
ugyanennek az évnek szeptemberétől
a Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének korrepetitora lett (Vásárhelyi
Zoltán és Forrai Miklós) oldalán. Az
együttes 1956. szeptember 7-étől Kínában vendégszerepelt. A nagy sikerű
turné során angol nyelvű rádióadásokból értesültek a magyar forradalomról
és később arról is, hogy a forradalom
leverésére szovjet csapatok érkeztek
Magyarországra, ezért az együttes
megtagadta a moszkvai fellépést. Az
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1956 karácsonyán hazaérkező Művészegyüttesre kemény büntetés várt:
1957. január 1-jével feloszlatták. Hasztalan volt Kodály Zoltán, Alexandrov és
Vinogradov tiltakozása. Vass Lajost lefokozták, menesztették a hadseregtől,
és többé nem kaphatott állást hivatásos
zenei társulatnál. Két évig állás nélkül
maradt. Ferencsik János szívesen maga
mellé vette volna segédkarnagynak az
Állami Hangversenyzenekarhoz, majd
a Rádió Énekkara vezetőitől kapott két
alkalommal is felkérést a karnagyi állásra. Mindhárom alkalommal a szerződés aláírása előtt „magas helyről”
jött a letiltó parancs.
Az állástalanság éveiben nyelveket
tanult, zenei műveltségét bővítette:
Lendvai Andornál, majd 1962-ben
Velencében Paolo Mirko Bononinál
fejlesztette énektudását. 1960-ban a
Ganz-Mávag Acélhang férfikarát, majd
1962-től haláláig a Vasas Központi
Művészegyüttes vegyeskarát vezette.
1975-től az együttes szimfonikus zenekarának is karmestere lett.
Szíjjártó Jenő zeneszerző és karnagy
sokéves erőfeszítéseinek köszönhetően 1964 novemberében megalakult a
Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara (CSMTKÉ). Néhány
próba után azonban az alapító karnagynak politikai okokból távoznia
kellett a kórus éléről. Bár a CSMTKÉnak több karnagya is volt (Janda Iván,
Ág Tibor, Schleicher László), az együttes művészeti vezető nélkül maradt. A
szomorú helyzetet egy alkalommal Takács András koreográfus elpanaszolta
dr. Kaposi Edit néptánckutatónak, aki
máris felajánlotta, hogy hívják meg
vendégkarnagynak férjét, Vass Lajost.
Az ötletet mindkét fél jónak találta,
Vass Lajos 1965 elején gőzerővel fogott
hozzá a lelkes együttes fejlesztéséhez.
A „vendégkarnagy” kifejezés talán némileg félrevezető. A hivatásos együtteseitől megfosztott Vass Lajos vezető karnagya, tanára, impresszáriója,
valóságos családtagja lett a kórusnak.
Tudatosította, hogy amatőrökkel dolgozik, de egy pillanatig sem gondolta, hogy a kórust műkedvelő szinten
kellene tartania. A CSMTKÉ-t hamarosan nemzetközi szinten is elismerték. A kórustagok sorra alapították
az énekkarokat, a meglévők fejlődése
pedig soha nem tapasztalt fejlődésnek
indult. Szíjjártó Jenőnek az volt az elsődleges célja, hogy műhelyt, iskolát

biztosítson a szlovákiai magyar karnagyoknak, karnagyjelölteknek. Az
alapító elképzelését a vendégkarnagy
is átvette. De nem csupán ilyen közvetett módon támogatta a szlovákiai
magyar kórusmozgalmat. Ha megkérték, szívesen írt műveket névre szólóan a pelsőcieknek, a rozsnyóiaknak,
a rimaszombatiaknak..., és ha hívták,
ellátogatott a próbáikra is.
Ág Tibor és Schleicher László kilépése után két vezető karnagy maradt
a CSMTKÉ élén: Janda Iván művészeti
vezető és Vass Lajos vendégkarnagy.
Példás összhangban és munkamegosztásban dolgoztak. Egyikük sem a másik előtt vagy mögött: egymás mellett.
Vass Lajos természetes és megnyerő modora, humorérzéke képes volt
minden görcsöt feloldani. A próbán
következetesen szigorú karnagy a
színpadon abszolút megbízható volt.
Magabiztosan irányította a kórusát
kezével, szemével, mozdulataival, biztató mosolyával. Átlagon felül tisztelte
énekeseit. A próbán csökönyösen újra
és újra felbukkanó hibák miatt sohasem sértődött meg: az igyekezetet értékelte, nem az eredménytelenséget.
A legerősebb elmarasztalásnak is az
volt a mondanivalója, hogy „ti ezt meg
tudjátok csinálni”. Együtt lélegzett a
kórussal: egy-egy próbaszakasz elejét és végét számára nem az óra mutatója jelezte. Ha úgy érezte, hogy az
énekesek elfáradtak, szünetet rendelt
el. Nem állt meg minden apró hibánál, csak azokat tette szóvá, amelyek
kiküszöbölhetőségéről meg volt győződve. Egy valamit azonban nagyon
megvetett: az igénytelenséget. Gyakran hívta fel „tanítványai” figyelmét a
műfaji tisztaságra és a „zenei környezetszennyezés” óriási veszélyeire.
1990-ben gyilkos kór támadta meg.
Egészségi állapota két műtéte ellenére gyorsan romlott. Ennek ellenére
mindkét kórusával és zenekarával még
halála évében, 1992-ben is hihetetlen
energiával dolgozott. 1992 áprilisában
Abroncsoson jött össze a Tanítókórus
– elszomorítóan alacsony létszámban.
Mivel ebben az évben ez már a harmadik olyan fellépés volt, ahol szokatlanul magas volt a távolmaradás,
Vass Lajos megrázó (és felrázó) hangvételű levélben fordult a tagokhoz. A
levél utolsó előtti, aláhúzott mondata
a CSMTKÉ berkeiben szállóigévé vált:
„Halaszthatatlanul meg kell mutatnunk

a Nagyvilágnak, hogy milyen erő rejlik
a felvidéki magyar tanítóságban!” Ezt
követően a Tanítókórus már csak kétszer találkozhatott Vass Lajossal: májusban Érsekújvárott (a Csengő Énekszón) és júniusban, a budakeszi Erkel
Napokon, ahol a nagybeteg karnagy
nemcsak vezényelt, hanem szólóénekesként is közönség elé lépett dr. Bónis
Ferenc előadásában (A magyar zsoltár
születéséről). A vasárnap reggeli próbán Vass Lajos közölte, hogy „orvosai
szigorú házi pihenőt írtak elő számára;
most is lázasan jött közénk”. Az úrnapi
körmeneten elénekeltünk néhány egyházi művet, majd elbúcsúztunk tőle.
Akkor még nem tudtuk, hogy ez volt
az utolsó kézfogás.
1992. november 6–8. között Pozsonyban jöttünk össze. Szombaton
reggel a pozsonyi kórustagok döbbenetes hírrel állítottak be: a rádióból
tudják, hogy elhunyt Vass Lajos. Este
Józsa Mónika diplomahangversenyére
látogattunk, ahol a diplomázó könnyes
szemmel, de hihetetlen önuralommal
jelentette be a nagyközönség előtt a halálhírt. November 26-án, egy csütörtöki napon búcsúztunk „Lajos bácsitól” a
rákoskeresztúri Új Köztemetőben.
A Csehszlovákiai Magyar Tanítók
Központi Énekkara 1994-ben, a jubileumi hangversenyen vette föl szeretett
vendégkarnagya nevét. A Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának azóta több vendégkarnagya
is volt (Tamási László, Sapszon Ferenc,
Tóth Árpád, Stauróczky Balázs), és
időközben a művészeti vezető személye is megváltozott: Józsa Mónika még
Janda Iván életében, 2006-ban vállalta
el ezt a tisztséget.
Idén bővelkedünk nagy évfordulókban (Arany János születésének
200., halálának 135., Tompa Mihály
születésének 200., Kodály Zoltán születésének 135., halálának 50. évfordulója és a reformáció öt évszázados
jubileuma). A szlovákiai magyarság
és a zenekedvelő közönség nem feledkezhet meg Vass Lajos kettős évfordulójáról sem. A Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Vass Lajos Kórusa egy
hanghordozóval tiszteleg a reformáció
500. évfordulójának. A CD-bemutató
hangverseny november 11-én lesz a
Pozsony-Óvárosi Evangélikus Egyházközség Nagytemplomában, ahol
Vass Lajos- (és természetesen Kodály-) művek is elhangzanak.
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Nemi sztereotípiák az irodalomoktatásban
A gyermekek szocializációja során
nagy jelentőséggel bírnak a társadalmi
sztereotípiák, amelyek a személyiségjegyekre, teljesítményre, viselkedésre,
képességekre, testi megjelenésre és
érdeklődési körre egyaránt vonatkoztathatók. A sztereotípiák jelenléte nem
veszélytelen, hiszen támogatják a társadalmi egyenlőtlenségek állandó jelenlétét. (Kereszty, 2007, 641)
Thun Éva „Hagyományos pedagógia”
– feminista pedagógia című tanulmánya alátámasztja, hogy a sztereotípia
elsajátításának legjellemzőbb színterei a család, az iskola, a kortársak és
a média. Véleménye szerint az iskola, egyebek mellett a tananyagok és a
tankönyvek mondanivalójával kiemelt
hatást gyakorol a gyermekek szocializációjára, ugyanis az adott társadalom
nemi sztereotípiákra épülő értékrendjét képviseli. Az egyes iskolák az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód művelésére törekszenek, azonban a rejtett
tanterv működtetése hátráltató tényezőként jelenik meg eme folyamatban.
(Thun, 1996, 417-430) „A gyerekek a
tanulói szerep megtanulásával együtt,
az iskolai elvárt viselkedés és tevékenységi formák elsajátításával egyidőben
folyamatosan és kitartóan kapják azokat az impulzusokat, melyek a társadalmi nemi szerep tanulását irányítják
és megszilárdítják.” (Thun, 1996, 407)

A tankönyvek kínálta
nemi sztereotípiák

A nemi szocializáció során jelentős
szerep jut a tankönyveknek. Kiemelt
pozícióba kerülnek az alsó tagozatos
olvasókönyvek, hiszen ezek alapvető
készségeket fejlesztenek, kulcsfontosságú ismeretanyagot továbbítanak
a gyermekeknek. Így nagymértékben
hozzájárulnak a gyerek világképének
kifejlődéséhez, jelentős hatást gyakorolnak a nemi szocializációra, hozzájárulnak a nemi sztereotípiák és az
egyenlőtlenségek
újrateremtéséhez.
(Bárczi, 2015, 31) A sztereotípiák pedig
negatív hatásukat éreztetik a gyermeki
személyiségfejlődés, a képességfejlődés
terén és a tulajdonságok sokszínűségének, változatosságának visszafogásában, ezáltal nem nyitnak teret a kritikus gondolkodásnak és a cselekvésnek.
(Thun, 1996, 405) A hagyományos és
sztereotip illusztrációhoz ragaszkodva
a tankönyvekben már a képek elárulják, hogy milyen nemű a megszólított
gyermek. Ha jobban megfigyeljük, a
lányok, nők többnyire szoknyát viselnek, hosszú hajjal ékeskednek, míg
a férfiakat magasnak és bajuszosnak
ábrázolják. A nők mindennapos tevékenységei között szerepel a vásárlás,
gyerekekről való gondoskodás, betegek ápolása és a házimunka elvégzése.
A férfiak tevékenységének színes és

változatos skáláját kínálja az illusztráció, azaz ők bármilyen tevékenységet
végezhetnek. A közszférában alkalmazott munkaerő tekintetében a férfiak
aránya kimagaslóan nagyobb, mint
a nők aránya. A nők foglalkoztatottsága a privát szférában jelenik meg,
azonban itt is korlátozott tevékenységeken belül, miközben a férfiaknak
az izgalmasabb, figyelemfelkeltőbb és
mozgalmasabb munkák jutnak. (Kereszty, 2005) A grafikai kivitelezés során a szerzők a 6-10 éves korosztály
számára a színesség, meseszerűség elérését tűzik ki célként, amellyel támogatják a gyermekekben kialakuló, nem
valóság alapú képet a társadalomról
és a benne élő egyénekről, valamint a
funkciótlan és rossz társadalmi beidegződések meglétét. (Bárczi, 2015, 31)
A felső tagozatos tankönyvek, kötelező olvasmányok és tulajdonképpen
az irodalom területén is megfigyelhető, hogy a szerzők elsősorban a férfiak
és fiúk élettapasztalatait jelenítik meg,
melyeket normaként szerepeltetnek.
Ezzel szemben a nők, lányok gondolkodásmódja és életbeli tapasztalatai
eltérést, egyfajta deviáns formát jelentenek. Kevés esetben figyelhető meg
a lányok valós tapasztalatainak megjelenítése, valamint a női szerzők műveinek belekomponálása a tankönyvekbe.
(Kereszty, 2007, 5) Ezekben a tanköny-
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vekben a férfiak nemes célokért küzdenek, építenek és magyaráznak, mellyel
saját érdeküket, leggyakrabban viszont
a köz javát szolgálják. A női szereplők
szélesebb szerepkörben tűnnek fel,
azonban gyakran passzív, negatív, illetve szenvedő minőségben ábrázolják
őket. Cselekvésük több változata ismert: szeretik és várják a hőst; nem értik meg vagy aggódnak érte; elveszítik
és megőrülnek és/vagy életüket vesztik
érte. Cselekedeteiket a hős személyéhez lehet visszavezetni, azaz a hősért,
illetve ellene cselekednek. Kevés esetben fordul elő, hogy a női szereplők
tetteit önérdek vezérelné. (CzacheszLesznyák-Molnár, 1996, 422)
A nemi sztereotípiák
megjelenésének formái
a Valaczka–Tóth-féle
ikerkönyvekben

A nemi sztereotípiák vizsgálatát egy
olyan tankönyv-sorozaton belül végeztem el, amely az olvasmányokat nemi
alapú differenciálással válogatta össze.
A Valaczka András és Tóth Krisztina
válogatta ikerkönyv-sorozat a felső tagozatos tanulók számára készült azzal a
céllal, hogy a fiúknak és a lányoknak az
életkori sajátosságaiknak és nemükből
adódó különbözőségeiknek megfelelő
műveket ajánlhassanak. Elemzésemben arra voltam kíváncsi, vajon a szerzők válogatása, a műfaji sokszínűség,
a szereplőábrázolás mennyiben tartalmaz ebben a pozitív kezdeményezésnek tűnő tankönyvsorozatban nemi
sztereotípiákat. A tanulmány terjedelmi korlátai miatt csak a 6.-osoknak
szánt tankönyvre korlátozom a megállapításaimat.

A szerzőség kérdése

Az alkotás mint alapvetően férfiak által művelt tevékenység koncepcióját a
napjainkban egyre inkább teret nyerő
női írók fellépése árnyalja, hiszen a kortárs irodalomban egyre több olyan mű
születik, amelynek nem férfi az alkotója. Az irodalom fokozatosan képessé
válik a nők és a férfiak által alkotott
művek megjelenítésére, illetve olyan
kiadványok létrehozására, amelyben
mindkét nem szerzőként szerepel. A
női irodalom formálódó kánonja tehát
egyre nagyobb jelentőségnek örvend.
(Németh, 2015, 14)
A fiúknak és a lányoknak szánt szövegek vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy míg a lányok olvasmányai
között vegyesen jelennek meg férfi és
női szerzők, a fiúknak szánt szövegek

között szinte kizárólag csak férfiak által írt művek találhatók. Ez az arány
azt a sztereotípiát erősítheti meg a befogadókban, hogy az alkotó, innovatív,
kreatív tevékenység – így a művészet,
az irodalom is – a férfiak sajátja, míg a
nők továbbra is csak marginális pozíciót tölthetnek be ezeken a területeken.
Míg a férfialkotókat az irodalomoktatásban kanonizált szerzőkként tartjuk
számon, a női írók listázása az irodalomoktatásban újszerűen, innovatív
sajátosságként értelmezhető.
A műfaji meghatározottság

A hatodikosoknak szánt szövegeket
többségét bandaregények képezik.
Ezek a művek a serdülőkorban lévők
életét, az iskolához fűződő és iskolán
kívüli közösségi eseményeiket örökítik meg. (Petres Csizmadia, 2015, 258)
Ez regénytípus egy gyermekcsoportot
ábrázol, melyben a tagok közti szerepek elosztása után lehetővé válik egy
jelentős vészhelyzet kivédése, illetve a
felmerülő nehézség megoldása. (Galuska, 2008) Ebben a műfajban kiemelten tetten érhetők a nemi sztereotípiák.
A műfaj maszkulin jegyeit a csoporton
belüli irányító szerep megszerzése, az
agresszivitás megjelenése, a hatalomért
való küzdelem körvonalazza, szereplői
pedig szinte kizárólag fiúkból állnak.
A lányok és fiúk ilyen típusú kizárásos ábrázolása azt a nemi sztereotípiát
erősíti meg a befogadókban, hogy a
fiúk – a lányokhoz képest – a közösségi
élet magasabb fokát képesek megélni
és megvalósítani, vagyis a fiúk alkalmasak a nyilvános szféra képviseletére,
míg a lányok az intim szférában rekednek. A bandaregények az erőfölény, az
agresszivitás, a vezető pozíció maszkulin nemi sztereotípiáit közvetítik, és ezzel az irányító, a racionális gondolkodó
viselkedésmintákat közvetítik a fiúk
felé.
A lányoknak íródott olvasmányok
szintén az ifjúsági regényt és annak különböző típusait preferálják, a – nemi
sztereotípiákban bővelkedő – lányregény azonban kiemelt pozíciót élvez.
A műfaj leglényegesebb vonása, hogy
a történet által kirajzolódott főhősnő
egy olyan lány legyen, akinek betekintést nyerhetünk életébe. A hangsúly a
lány nővé érésére, társadalomban betöltött szerepkörének akceptálására,
betöltésére és a nővé válás folyamatának bonyodalmaira kerül. A műfaj
eleinte kifejezetten a sztereotipikus női
szerepeket mutatta be, idővel azonban
megjelentek olyan lányregények is,

amelyek épp ezen sztereotípiák felülbírálására, azokkal való szembenállásra
helyezik a hangsúlyt – az olvasmányok
mindkét típusú lányregényből közölnek részleteket. A lányok olvasmányai
ezért egyaránt kínálnak tradicionális
női szerepmintákat és emancipálódó
nőképeket.
A főszereplők és mellékszereplők vizsgálata

A fiúknak szánt olvasmányok többségénél megfigyelhető, hogy a szövegek elsősorban a társadalmi nem
adta hagyományos maszkulin szerepek megkonstruálását tűzik ki célul.
Egy olyan férfimodellt közvetítenek,
amely a főszereplők morális értékeire
és társadalmi pozícióira hagyatkozva,
a nyilvános szférában megjelenő követendő mintát nyújtanak a gyermekolvasónak. A férfi hősök a férfiakról alkotott sztereotipikus gondolkodásnak
köszönhetően környezetüktől nagyobb
elismerést, megbecsülést kapnak, mint
a női hősök. A lányoknak szánt olvasmányokban elsősorban olyan női
minta rajzolódik ki, ami a szépséget,
jóságot, őszinteséget, becsületességet
és az anyai, illetve feleség szerepmintát
körvonalazza, tehát a lányokat az intim
szférán belül artikulálja.
A történetekben még rendszerint a
mellékszereplők is – talán nem tudatosan – elsősorban aktív, cselekvő férfiak/fiúk, akik a nemi sztereotípiákon
alapuló társadalmi gondolkodásról
tanúskodnak.
A fiúknak szánt olvasmányok szövegeiben a mellékszereplők többsége
fiúként/férfiként szerepel, amely ebben
az esetben is rámutat a dominanciájukra. Annak ellenére, hogy a művekben nagyobbrészt fiúk/férfiak töltik be
az adott szerepet, az alkotók szívesen
alkalmaznak lány/női mellékszereplőket is. A lányoknak szánt olvasmányok
szövegeiben felvonultatott mellékszereplők nagyjából arányos nemi elosztásban szerepelnek, hiszen a művek
többsége női és férfi mellékszereplőket
egyaránt ábrázol.

A nők/lányok és férfiak/fiúk
viszonyrendszere

A fiúk/férfiak és lányok/nők viszonya
az apa és lányai, az anya és fiai, a férj
és feleség, a fiú és szerelme, a fiú – lány
barátság, a táncosnő és az uralkodó, az
isten és istennő, a fiú és osztálytársnői
kapcsolatok mentén körvonalazódnak.
Ennek tekintetében kapcsolatrendszerüket a barátság és a szerelem ha-
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tározza meg. A lányok/nők a nemi sztereotípiák következtében azonban alacsonyabb pozícióban tűnnek fel, ugyanis sok
esetben a fiúk/férfiak segédjeiként, az uralkodó táncosnőiként
szerepelnek, akiket tárgyként kezelnek. Ennek alapján a nők
akarva-akaratlanul is alsóbbrendűnek számítanak, hiszen a
társadalom az irodalom segítségével is újratermeli a lányok/
nők és fiúk/férfiak közti egyenlőtlenséget.

Miért épp fiúknak/ lányoknak
ajánlott egy-egy szöveg?

A fiúk olvasmányai a történelem, a hazafiasság, a hősök, a csatározás, a harc, az uralkodók és a hatalom témaköreit dolgozzák fel. Ezek a kérdéskörök egy fiú-/férfiideált alakítanak ki a
gyermekben azzal a céllal, hogy ezt tekintsék normálisnak, követendőnek. Az ettől való elhajlás a nemi sztereotípiák alapján
létrehozott szerepelvárással ütközik. Ebből adódóan a fiúnak/
férfinek nem szabad érzelmeit kimutatnia, az autókon és egyéb
fiús játékokon kívül mással játszania és a lányokat/nőket magasabb rendűként kezelnie.
A lányok olvasmányai ezzel szemben az érzelmekkel, a házassággal, a megfelelési kényszerrel, a halállal, a monogám létformával, az iskolázottság kérdésével, a felelősség vállalásával,
az anyaszereppel és a neveléssel foglalkoznak. Ez a tradicionális feminin sztereotípia azt sugallja a lányoknak/nőknek, hogy
a háztartásban és a gyermeknevelésben állják meg a helyüket.
Ha ezt az álláspontot a lány elsajátította, eleget is tett a társadalmi szerepelvárásának. A szövegek besorolásakor szerepet
játszott még az egyes színek szimbolikája, hiszen a kék színt a
fiúkhoz, a piros színt pedig sztereotipikusan a nőkhöz társítják.
Az olvasmányok szövegei összességében a férfiak dominanciáját jelenítik meg, akik felsőbbrendűsége több helyen is bebizonyosodik, hiszen a legtöbb férfi szereplő egy mintaképet
alkot. A lányok számára viszont továbbra is a sztereotipikusan
alárendelt pozíciót közvetítő nőábrázolás érvényesül.
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A korunkban tapasztalható felfokozott medialitás jelentős hatással bír az olvasásra. A tömegmédiumok
térnyerése miatt, melyek az írott szöveg mintájára
történeteket kínálnak a befogadóknak, az olvasás veszített abból a dominanciájából, mely a múlt században még abszolút sajátja volt. Erre a jelenségre reagálva az irodalomban egyre gyakrabban bukkannak
fel intermediális jelenségek. Megnőtt a jelentősége az
olyan kevert műfajoknak (képregény, vizuális költészet, illusztrált irodalom), melyek átmenetet jelentenek a nyelvi és vizuális médiumok között. Ezeknek az
összetett médiumoknak a működési elve azon alapszik, hogy a jelentés a verbális és a vizuális elemek
együttműködése révén jön létre. Az említett műfajok
közül az illusztrált irodalom az, amelyikkel a legkevesebb tudományos kutatás foglalkozik, annak ellenére,
hogy semmivel sem alacsonyabb rangú a másik kettőnél, sőt, a képzőművészet ebben a műfajban jelenhet
meg a legszabadabban és a legnagyobb változatosságában.
A többi verbális-vizuális műfajhoz hasonlóan az illusztrált irodalom sem redukálható szövegre és képre,
mivel úgy elveszne a kettő kölcsönhatásából a két médium „között” létrejövő jelentésbeli és esztétikai többlet.
Ha jobban szeretnénk érteni a „köztiséget”, a befogadóra
hatást gyakorló médiumok működését, érdemes kevert
médiumokkal foglalkozó művészetközi kutatásokat
végezni, melyek során felmerülnek az ilyen és ehhez
hasonló kérdések: valóban alakítja-e a befogadást az illusztráció, képes-e párbeszédet kezdeményezni a kép a
szöveggel, netán módosítja-e a jelentését. A klasszikus
magyar irodalomból vett példa egyrészt az illusztráció
(együtt)működését, a tipológiai és technikai különbségek érzékeltetését szolgálja, miközben reflektál a szöveg- és képbefogadás esztétikai folyamataira. Másrészt
közvetetten rámutat azokra a különbségekre is, amelyek
a felnőtt és a gyermekirodalom illusztrálásának hagyományában kimutathatók.
Az illusztrált Toldi. Szöveg és kép összehasonlító
elemzése.
Az elemzés során gyakran kerül összehasonlításra a
két médium, eszközeik és „üzeneteik”. Az alapvető problémát az jelenti, hogy milyen módszerrel, milyen közös
nevező alapján lehet összehasonlítani a művészeteket.
Mikor különböző művészeti ágakat hasonlítunk ös�sze, elhagyjuk az irodalom területét, tehát az irodalom
módszerei is érvénytelenné válhatnak. Claus Clüver-re
utal Angelika Corbineau-Hoffmann, mikor azt mondja, hogy a művészetek összehasonlításának nincs sem
megbízható elmélete, sem módszertana. (CorbineauHoffmann 2008) Az összehasonlítás mégis elvégezhető
például a konkrét hatásokra és analógiákra hivatkozva,
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Az illusztráció lehetőségei
az irodalomoktatásban
melyek minden mediális és technikai
különbség ellenére is léteznek. Ezekre
épülhet az elemzés átgondolt és tudatos
koncepciója. Az elemzés során a Varga
Emőke-féle háromlépcsős értelmezési
modellt is használom, melyben először
a szöveg és a kép közötti analógiákat,
majd a különbségeket, végül a „közöttiségből” létrejövő mélyebb összefüggéseket igyekszem meglátni és lejegyezni.
Az ilyen elemzés elvégzéséhez a legtöbb esetben elegendő egy, az általánosnál csak egy kicsivel mélyrehatóbb
képzőművészeti műveltség. SzegedyMaszák Mihály azt mondja: „Könnyelműség volna föltételezni, hogy egyazon
ember érthet irodalomhoz, festészethez,
zenéhez, színházhoz és mozgóképhez.”
(Szegedy-Maszák 2010) Viszont egy
kritikustól, aki illusztrált kiadványokról kíván értekezni, elvárható egy bizonyos tájékozottság az irodalmi művek
és képzőművészeti alkotások, valamint
a két művészeti ágazat kifejezőeszközei, fontosabb elméletei terén. Werner
Wolf kimondottan biztatja a kutatókat
a saját szakterületük biztonságot jelentő
határainak átlépésére. „Biztos, hogy az
intermedialitás egy kutatója sem lesz
egyformán jól felkészült az összes szóba
kerülő médium történetéből és elméletéből. De ennek egyáltalán nem szabad
akadályt jelentenie az intermedialitás
szférájába történő belépés esetében.
Épp a mi médiumok által meghatározott korunkban van értelme egy médium szakértőjének megismerni legalább
az egyik szomszédos területet.” (Wolf
2014: 79) A művészi tevékenység eredményeképpen egyre több intermediális
alkotás jön létre – s erre a kritikának és a
tudománynak is reagálnia kell. Szükség
van tehát olyan irodalmárokra, akik lehetőségeikhez mérten tájékozottak egy
vagy több további művészeti ágban is,
és rendelkeznek az illusztrált könyvek
kritikai reflexiójához szükséges kompetenciákkal.
Egy olyan irodalmi alkotást választottam az elemzés tárgyául, mely része az iskolai tananyagnak, gazdag
értelmezési lehetőségeket rejt, több
eltérő illusztrált kiadása hozzáférhe-

tő, valamint kellő mennyiségű kritikai szöveg is íródott róla. Arany János
Toldijára ez mind érvényes. „Nincs
még egy Arany-mű, amellyel ennyi és
ilyen mélységű írás foglalkozna (…).“
(Nyilassy 1998: 40) Hozzáteszem,
hogy kevés olyan kanonikus szöveg
van a magyar irodalomban, melyhez
ennyiféle illusztráció készült, mint a
Toldihoz. Bőven volt miből választanom, hiszen többek között Zórád Ernő,
Kass János, Vojnich Erzsébet, Jankovics Marcell, Jenkovszky Iván, Domján
József, Győry Miklós vagy id. Fáy Aladár
is készített a Toldihoz különböző illusztrációkat.
Ezek közül négy változat az, ami valóban könnyen elérhető, a vizsgálódásomhoz is ezeket tanulmányoztam. A
Kass-féle változatra azért esett a választásom, mert a többinél jóval korábban
készült, széles körben elterjedt, klasszikusnak számít. Jenkovszky Iváné sokkal
újabb, gazdagon illusztrált és díszített.
Vojnich Erzsébetnél egyebek mellett a
könyvillusztrációként fellépő képregény
teszi izgalmassá a kötetet. A Jankovics
Marcell-féle változatban az illusztrációk
önállóan hatnak, a kiadvány egy album
benyomását kelti. A négy választott változat a szöveges részében megegyezik,
a vizuális oldaluk természetesen eltérő. Más a könyvek formátuma, a kötés
fajtája, a papír minősége, a nyomtatás
technikája, a tördelés, a betűk színe,
mérete, típusa és természetesen az illusztrációk is. Bár nagyon fontosak, a
jelentést ugyanúgy befolyásolják, és a
képektől igazából elválaszthatatlanok
– az első néhány jelenséget csak megemlítem, mert a vizsgálatom elsődleges
tárgya az illusztráció.
Nem minden irodalmi alkotáshoz
készülnek illusztrációk. Nehéz lenne
megmondani, hogy mi is az, ami egy
műben magához vonzza az illusztrációkat. A szöveg és illusztráció együttműködésének vizsálatát a Toldi-recepció néhány gondolatából kiindulva

kezdem, melyek az értelmezés során
viszonyba állíthatók az épp vizsgált illusztrációkkal. Az Arany-műben rejlő
többféle olvasati lehetőség feltárása rávezethet bennünket arra, mi az a szöveg
jelentésrétegei közül, ami a képzőművészekre leginkább inspirálóan hatott.
Másfelől nézve pedig kiderülhet az is,
hogy a kreatívabb illusztrációk hogyan
alakít(hat)ják, gazdagíthatják tovább a
szöveg értelmezéstörténetét.
A Toldi gondosan felépített, feszes
kompozíciójára jellemző, hogy minden ének a cselekmény egy-egy lényeges mozzanata köré szerveződik. Így az
énekenkénti egy darab illusztrációval
tulajdonképpen az egész cselekményt
„újra lehet alkotni”, akárcsak a krisztusi
szenvedéstörténetet a keresztút képeivel.
Ahogy a szöveget, úgy az illusztrációkat is egy központi figura, a mű
főszereplője határozza meg. Az illusztrációkon többnyire emberi alakok szerepelnek, leggyakrabban a főszereplő,
valamint gyakori a természeti, főleg az
állati motívumok megjelenése. A figurák megalkotásához a képzőművész
elegyíti a szöveget és a saját intencióját.
Bizonyos szöveghelyek inspirálóbbak
lehetnek, mások kevésbé. Mindenesetre Arany szövegében bőven akad olyan
elem, mely kiindulási pontot nyújthat a
szöveget feldolgozni kívánó illusztráto-
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roknak. „Arany János Toldijában a kibillent társadalmi szerepével, pusztító
indulataival és tehetetlenségével küszködő főszereplő haragjában gyilkosságot követ el. Az emberi közösségből
kizárt Toldinak, akit a szöveg kutyához,
komor bikához, vadkanhoz, túzokhoz,
űzött szarvashoz, farkashoz hasonlít,
be kell járnia a vezeklés kemény útját.
Ahhoz, hogy igaz emberré váljon, meg
kell halnia, és föl kell támadnia, hogy
állati létén uralkodva elnyerje a király –
és az uralkodón keresztül a Gondviselés – kegyelmét. Amikor Toldi legyőzi
a nádasban a farkast, majd az elszabadult bikát, végül Mikolát, a cseh vitézt,
aki egyébként magának Miklósnak a
nevét viseli, akkor tulajdonképpen önmagán arat háromszor diadalt. Toldi
lelki átalakulását és győzelmét követő
kegyelmi pillanatban helyreáll a világ
rendje.” (Acél 2016) Acél Zsolt rövid
összefoglalója sok olyan motívumra
utal, melyek gyakran az illusztrációk
alapköveiként bukkannak fel. A homlokegyenest eltérő illusztrátori koncepció miatt nehéz lenne kiragadni egy
olyan motívumot, amely mind a négy
választott kiadványban egyformán

megjelenik. Az elemzések célja a négy
kiadvány vizuális oldalának jellemzése, hasonlóságainak és különbségeinek
számbavétele. Szöveg és kép vizsgálatakor elsősorban a befogadóra gyakorolt
hatás áll a fókuszban. Azok az illusztrációk, melyek szervesen egybeépülnek
és együttműködnek a szöveggel, nemcsak újabb jelentéseket hozhatnak létre,
de az irodalomoktatásban is felhasználhatóvá válhatnak.
(folytatjuk)
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Arany János
Felolvasó Maraton
a szlovákiai magyar
iskolákban
A Pozsonyi Magyar Intézet az Arany János-emlékév alkalmából felhívást intézett a szlovákiai magyar tannyelvű iskolákhoz. Ebben arra kértük az intézmények vezetőit, illetve a
magyartanárokat, szervezzenek helyi emléknapot – lehetőség szerint felolvasásokkal egybekötve – Arany tiszteletére.
Összesen tizennégy intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez. Közülük a Duna utcai Magyar Tannyelvű
Alapiskola és Gimnázium diákjai, valamint a pozsonyi
Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének hallgatói a Pozsonyi Magyar Intézetben szervezett emléknapon olvastak fel Arany-költeményeket a rendezvény
védnöke, Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő jelenlétében.
A pozsonypüspöki alapiskolában a felső tagozatosok egy
rendhagyó irodalomórán vettek részt, ezt követően pedig
az ötödikesek A méh románca című költeményt, a hatodikosok a Toldi részleteit, a hetedikesek A fülemülét, a nyolcadikosok a Bolond Istók, a kilencedikesek pedig a Toldi estéje
részleteit olvasták fel egymásnak. A Szenczi Molnár Albert
Alapiskolából az alsó tagozatosok Polák Margit könyvtáros,
muzeológus vezetésével olvastak fel Arany-verseket az iskola könyvtárában. A érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola
felső tagozat diákjai a tornateremben olvastak fel Aranykölteményeket, emellett osztályonként logókat is készítettek, amelyek előbb faliújságra, majd az iskola folyosójára
kerültek. Az Egyházkarcsai Magyar Tannyelvű Alapiskola
4. és 5. évfolyamának tanulói a versfelolvasás és -hallgatás
mellett Arany-kvíz formájában is megemlékeztek a költőóriásról, elsősorban a Családi kör című versre fókuszálva.
A Bátkai Alapiskola alsó, felső és speciális tagozatos tanulói ugyancsak a Toldi és a Családi kör, továbbá a balladák
világát idézték meg, de kifestővel, totóval és egyéb kreatív
feladatokkal is megemlékeztek Arany Jánosról. A peredi
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola emeleti folyosóján közös versolvasás zajlott, október 23-án pedig ennek mintegy
folytatásaképpen Arany költeményei mellett egyéb felolvasásokkal is készülnek a tanulók szülőkkel, nagyszülőkkel
és tanárokkal karöltve. Az alapiskolák sorát az ipolybalogi
Ipolyi Arnold Alapiskola zárja, ahol rendhagyó irodalomórák keretében az 5. osztály témája a Családi kör, a 6.
osztályé a Rege a csodaszarvasról, a hetedikeseké a Toldi, a
nyolcadikosoké az Arany-balladák voltak, a 9. osztályosoké
pedig kortárs költők, írók versei, prózái, amelyeket Arany
Toldija ihletett. Ezenkívül játékos feladatokkal, interak-

tív tananyaggal, csoportmunkával, tanulói beszámolóval,
megzenésített Arany-művek hallgatásával is színesítették a
programot.
A középiskolák közül a Párkányi Gimnázium és a Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia kapcsolódott be az Aranyemléknapba. Előbbi programjához a szomszédos Ady Endre
Alapiskola két osztálya is csatlakozott. A gimnazisták megadott témák alapján anyagot gyűjtöttek, ennek eredményét
prezentációkkal, plakátokkal szemléltetve adták elő a figyelmes közönségnek. Végül kvízjátékra is sor került, a legjobbak oklevelet és saját készítésű, alkalomhoz illő ajándékokat
kaptak jutalmul. „Nekem áldott az a bölcső,/ Mely magyarrá
ringatott“ címmel szerveztek Arany-napot a Rimaszombati
Kereskedelmi Akadémián, ahol mind a négy magyar osztály
képviseltette magát, és mindenki nagy igyekezettel olvasta fel
a maga választotta ismert vagy kevésbé ismert verset.
Külön öröm számunkra, hogy három speciális iskola is
jelentkezett felhívásunkra. A vágsellyei Közös Igazgatású
Iskolában a gyerekek az interaktív táblára kivetítve megismerkedtek Arany János életével, majd közösen felolvasták
és megbeszélték Családi kör című versét. Ezek után ellátogattak a városi könyvtárba, és felkutatták Arany ott megtalálható műveit. A Rimaszécsi Magyar Tannyelvű Speciális
Alapiskolában a tanulók a költő életének főbb állomásait,
hitvallását, jellemző személyiségjegyeit igyekeztek megragadni sok vers, ballada és életrajzi dokumentum alapján.
Végezetül a tallósi Speciális Alapiskolában a klubhelységben tartottak megemlékezést, amelynek keretein belül
a tanulók és pedagógusaik is olvastak fel Arany-verseket,
továbbá meghallgattak néhány költeményt ismert magyar
színészek előadásában. A rendkívüli irodalomóra végén
kvízkérdések segítségével ismételték át az órán elhangzott
információkat.
A Pozsonyi Magyar Intézet ezúton is köszönetet mond
minden oktatási intézménynek, amelyek csatlakoztak a felhíváshoz, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Méry Ratio Kiadónak és
az Anyanyelvápolók Szövetségének, amelyeknek köszönhetően kisebb ajándékcsomagot postázhattunk az Arany
János Felolvasó Maratonon résztvevő intézmények részére.
Reméljük, a jövőben is sikerül majd alkalmat találni közösen megvalósítható eseményekre, amelyek szórakoztató tanulást biztosítanak a diákok számára.
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Brutovszky Gabriella

Igenis, Arany menő!

Az idei év Aranyról szól. Számos
program, ünnepség, verseny, kiállítás
igyekszik kellőképpen megemlékezni
a 200 éve született Arany Jánosról.
A csapból is ARANY folyik! Talán
ez a kezdés hitelesebb, és az alábbi
cikkben leírtakhoz jobban illik. Amikor e sorokat írom, épp az vetődik fel
bennem, hogy hány cikk is jelenhetett
meg eddig ebben a témában – és az általam szándékosan áthúzott kezdéssel.
Mert hát, valljuk be, az idei év (irodalmi-kulturális közegben) tényleg róla
szól, és nem csupán a fent említett
keretek között. A minap épp egy Toldi-kitűzőt láttam egy kamasz srác hátizsákján, de létezik Arany-toll, Aranyékszer, Arany-tetkó (!) is… Sőt, még
Arany-busz is, ez utóbbival találkozhattunk Komáromban, Marcelházán,
Dunamocson, Füleken és Kassán is.
A Petőfi Irodalmi Múzeum Önarckép
álarcokban vándortárlatának köszönhetően a gyerekek például játékos keretek között egy buszba betérve ismerkedhetnek meg az Arany-féle világgal.
Tehát az Arany-kultusz él és virágzik. Mondjuk ki, Arany menő. És igen,
az! Illetve azzá tehető. Nem kell más
hozzá, csak némi kreativitás, nyitottság és merészség! De hogyan is nézhet
ki ez egy irodalomóra keretében?
Nemrégiben egy gimnazista csoporttal látogattam el a Petőfi Irodalmi
Múzeumba, ahol csoportfoglalkozáson vettek részt a diákok. Annyira
felemelő volt látni a reakcióikat, a soksok flow-élményt, hogy úgy döntöttem, megkérem Czékmány Anna múzeumpedagógust, ossza meg velünk a
foglalkozás anyagát: ebből válogatva
állítottam össze a következő néhány
szemelvényt. Ezúttal is köszönöm neki
és a Petőfi Irodalmi Múzeumnak ezt
a rendkívül izgalmas anyagot. A feladatok sokszínűek, van olyan kihívás,
aminek csupán az a célja, hogy a diákok tudatosítsák, az ismeretlen szavaktól nem elrettenni kell, hanem „addig-addig forgatni, tekerni, ízlelgetni
őket, míg meg nem szelídülnek” (Cz.
A.), egy másik feladatban érvelni kell
egy tárgyaláson Ágnes asszony mellett
vagy ellen, egy továbbiban pedig Toldi-márkát kell kreálni, s annak jelentését ecsetelni, stb. Nem is szaporítom a
szót, Aranyra fel! 

1. Meséld el, mit érzel! (egy kis ráhangolódás)
Milyen hangulatot, érzelmet fejeznek
ki az emotikonok? Aki a legtöbb hasonló vagy rokon értelmű szót társítja
hozzájuk, oly pompásan és sokszínűen
fejezi ki érzelmeit, hogy méltán övé a
pont! 

2. Hivatalnok (avagy a „hejesírás”
művészete)
Arany roppant megbízható hivatalnokként büszke pontos volt munkájára. A nótárius (jegyző) tisztség betöltéséhez elengedhetetlen volt a remek
helyesírás.
Le tudjátok írni helyesen, hallás
alapján a szavakat? (ide bármilyen szavak jöhetnek)
3. „Mire gondolt a költő?” (avagy játékos tévelygés anyanyelvünkben)
Mit jelenthetnek az alábbi szavak? Ki
tudjátok találni hangzás alapján?
toportyán, nyakbötyök, puffra, sandalgat, cepe-cupa
4. Szótekerészet (avagy mondd másként!)
Írjátok le egy találó (költői) képpel az
alábbi érzelmeket!
Unott
Szerelmes
PÉLDA:
Vágyakozik
És amint sereg kél szürke por ködéből,
Úgy kel a sohajtás a fiú szivéből;
Aztán csak néz, csak néz előre hajolva,
Mintha szive-lelke a szemében volna.
Bosszús
Mint komor bikáé, olyan a járása,
Mint a barna éjfél, szeme pillantása.
Bánatos (lehorgasztott fejjel megy)
Meg-megállt, szemét a föld felé meresztve,
Mintha lába előtt valamit keresne.
Megilletődött (zavarban van)
Halvány is, piros is volt az ábrázatja,
Mert bánat és öröm osztoznának rajta.

5. Mi vagyok én?
„Járnak hozzám méltóságok,
Kötik rám a méltóságot:
»Megbocsásson méltóságtok,
Nem érzek rá méltóságot.«”
1867-ben Arany János megkapja a
Szent István-rend kiskeresztjét (a legmagasabb fokozat, melyet nem nemesi
származású polgár kapat). A kitüntetést Mária Terézia alapította, s oly becses elismerés volt a Habsburg udvar
részéről, hogy a kitüntetetteknek haláluk után vissza kellett szolgáltatni,
vagyis kizárólag a kitüntetettet tisztelték meg vele. A kitüntetés elfogadásakor hűséget kellett esküdni a Habsburg udvarnak.
Mikor Arany fülébe jutott, hogy őt is
szeretnék kitüntetni, így írt Eötvös József miniszternek:
„Igen tisztelt Barátom! Nem tudom,
mi benne az igaz, de pár nap óta erősen beszélik, hogy számomra fejedelmi kitüntetés készűl. Valami rendjelt
emlegetnek. Ha még lehetséges, múljék el tőlem e pohár! […] azt sem tudom, mi következménye lenne, ha én
e fejedelmi legfelső kegyet magamról
elhárítanám: de úgy érzem, hogy helyzetemben e következményt kellene választanom inkább. […] Ha tehát valami kérésem lehet […] szíveskedjenek
oda hatni, hogy e szándék vonassék
vissza.”
Eötvös válasza:
„Tisztelt barátom! Az, mit tőlem kívánsz, nem áll hatalmamban, s ha állana, nem tenném. […] Hidd el, kedves
barátom, nincs senki az országban,
a ki nem találná természetesnek, ha
a magyar király, a legnagyobb magyar költő iránt hódolatát fejezi ki.
A régiek borostyánt adtak, a praktikusabb Anglia pénzt, de az első nem
díszlik éghajlatunk alatt, a második
nem illenék hozzád; de midőn a király ugyanazon jogával él, melyet a
hazában százezerek gyakorolnak, s
azon meggyőződését fejezi ki, hogy
Arany Jánost tartja a nemzet most élő
legnagyobb költőjének; s ha ezt azon
módon teszi, mely helyzetében legtermészetesebb, azaz rendjel által: neked
jogodban áll e rendjelt nem hordani, s
ezt alkalmasint tenni is fogod, de azt
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visszaútasítani, ahhoz bizony, barátom, nincs jogod. Nemcsak a fejedelem iránti tiszteletet, de más érdekeket
sértenél meg. […]”
Wenckheim Béla belügyminiszter:
„elismeréstől, jöjjön bár felűlről vagy
alúlról, senki magát el nem vonhatja;
nem vonhatja el magát különösen Tekintetes titkár úr akkor, midőn ezzel
egyúttal a Magyar Tudományos Akadémiának megtiszteltetése is kapcsolatban áll. Így állván a dolog […] nem
haboztam a kérdéses rendjelt ide mellékelt hivatalos iratommal Tekintetes
titkár úrnak […] megküldeni.”
Arany e levélre följegyezte: „A térítményt, melyben lényeges az, hogy
örökösöm a rendjelet halálom után
köteles visszaküldeni, aláírtam, egy
köszönő szó nélkül visszaküldtem”.
Ti mit tettetek volna Arany János helyében? Miért akarta visszautasítani,
és végül miért fogadta el a kitüntetést? Írjatok naplóbejegyzést Arany
Jánosként, melyben jelzitek, mi
okozza a dilemmát, és mi vezethetett
a döntéshez!
6. Petőfi és / vagy Arany (avagy egy
rövid barátság hosszú élete)
Petőfi és Arany legendássá költött
barátsága a Toldit olvasó Petőfi elragadtatott, önnön helyét is kijelölő versével kezdődik.
Ki és mi vagy? hogy így tűzokádó
		
gyanánt
Tenger mélységéből egyszerre
		
bukkansz ki.
Más csak levelenként kapja
		
a borostyánt,
S neked rögtön egész koszorút
		
kell adni.
(…)
Ezen gondolatok elmém
		
környékezték,
Midőn a költői szent hegyre jövék fel;
Mit én nem egészen
		
dicstelenül kezdék,
Folytasd te, barátom, teljes
		
dicsőséggel!
(Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz)
Az alig hat évvel idősebb, visszafogott,
szorongó Arany Jánosra vitathatatlan
hatást gyakorolt a lázadó, nyughatatlan, impulzív, forradalmár költőtárs
személyisége, művészete.
A csendes, gonddal alkotó Arany és
a lobbanékony Petőfi barátsága egészen a XX. század elejéig a magyar

művészet sokarcúságát jelképezte. Ám
ahogy nem volt kérdés többé, létezik-e
nemzeti nyelv és nemzeti irodalom,
a költő utódok hajlamossá váltak választani a két előd közül, s a szívüknek
nem oly’ kedveset éles bírálattal illetni.
Babits Mihály Arany felé húzott, Ady
Endre Petőfiben találta meg az emberi
és költői ideált.
Olvassátok el a rövid idézeteket,
majd ez alapján írjatok egy elképzelt
(mai nyelven fogalmazó) chat beszélgetést a két nyugatos poéta között,
melynek témája Petőfi Sándor és
Arany János.
„Ha az embert a tudata teszi emberré és magáévá, akkor minden tudat
és gondolat: a valóság. A szivárvány
után futó gyermeknek sokkal nagyobb
igaza volt, mint Arany Jánosnak, aki
általában nem szerette a szivárványt.
És ha Aranyt elégikus versre hangolta az, hogy az Akadémiában nem
kap úri, sokszobás lakást, Petőfi átkot
mondhatott volna azért is, hogy nem
a versailles-i kastély az övé, ha netalán
eszébe jut.”
(Ady Endre: Petőfi nem alkuszik)
„Aranynál valami előkelő szenzibilitás (érzékenység), amely a külvilág
minden behatását mély és múlhatlan
sebnek érzi. A benyomás ilyenformán
nem vesz el, hanem tovább rezeg, tovább fáj a lélekben, és a lélek folyton
gazdagodik a múlttal, az egész múlt
tovább élvén benne. Ez magyarázza
Aranynak rendkívüli érzékét a múlt
iránt, ami mint érzékenység, arisztokrata vonás: a demokrata Petőfinek csak
a jelen létezik.
Amily lelkiismeretes költő, oly lelkiismeretes tanár, férj, apa. De ez a
nyárspolgárság lényegileg különbözik a Petőfi nyárspolgárságától. Petőfi
nyárspolgár a zseni álarcában. Arany
zseni a nyárspolgár álarcában.”
(Babits Mihály: Petőfi és Arany)
7. Toldi© (avagy egy márka születése)
1846-ban a Kisfaludy Társaság Erdélyi
János által előkészített pályázatot ír ki
az alábbi szöveggel:
„Készíttessék költői beszély, versben, melynek hőse valamely, a nép ajkán élő történeti személy, például Mátyás király, Toldi Miklós, Kádár vitéz
stb. Forma és szellem népies legyen.
Beküldés határnapja: november 26.
1846. Jutalma 15 db arany.”
Arany szülőfalujában is hallotta Toldi Miklós legendáját és ismerte Ilosvai

Selymes Péter feldolgozását, innen
merített, s nem csak ihletet. A Toldi sikeréről árulkodik, hogy 1847. február
6-án 15 aranyról 20-ra emelték a díjazást, köszönhetően a bírálók elragadtatott lelkesedésének.
A Toldi napjainkban kötelező tananyag, kulturális identitásunk része.
Kosztolányi Dezső véleménye szerint:
„Mindenki, aki magyarnak született, s
így akarva, nem akarva vállalja szenvedésünket, kárpótlást kap azáltal, hogy
Arany Jánost eredetiben olvashatja.”
Tervezzétek meg, milyen lenne a Toldi márka! Mi lenne az emblémája?
Milyen életérzést sugallna? Milyen
színeket használna? Kik viselnék elsősorban? Milyen lenne az árfekvése? Ki lenne a reklámarca?
8. Városban egyedül (avagy a Ti tereitek térképe)
Arany János megtapasztalhatta, hogyan lesz Budapestből világváros,
hogyan veszi körül egyre több idegen
ember és idegen építmény, hogyan
válik ő maga egyre idegenebbé saját
városában. A Margitsziget volt menedéke, ahol otthonosan és magányosan
tölthette idejét.
Ti milyennek látjátok saját településeteket? Rajzoljatok szubjektív térképet lakhelyetekről! Jelöljétek a számotokra fontos épületeket, helyeket,
érzékeltessétek a vázlatos rajz vagy
felirat nagyságával, milyen szerepet
játszanak ezek mindennapjaitokban!

9. Ágnes asszony a bíróságon (avagy
bűnös látszat)
Olvassátok el az Ágnes asszony balladát, majd tartsatok tárgyalást,
mely során megvitatjátok, bűnösnek
tartjátok-e a főszereplőt! Nézzetek
utána a név jelentésének! Keressetek hozzá kapcsolódó jelzőket, költői képeket a versben! Mennyiben
és miért tartjátok bűnösnek avagy
ártatlannak? Legyetek ügyvédek,
ügyészek és bírók!

Irodalompedagógia

Kalocsányi Mónika

Nemes Nagy Ágnes
Bors néni könyve című
művének báb- és dramatikus
játékokkal való
irodalompedagógiai
feldolgozása
3. foglalkozás:
A mese továbbgondolása,
vers- és történetírás

Ráhangolódás
A harmadik foglalkozás ráhangolódási szakaszának célja az előző órák
ismereteinek megőrzése és újrateremtése, amit emlék- és fantáziajátékok
segítségével biztosítunk. Amennyiben
a tanár megköveteli az emlékek érzékletes kifejezését, az emlékezetre épülő
játékok fontos szerepet játszanak a
nyelvi kifejezés erősítésében. Az emlékezet pontossága örömet okoz a játék során, így motiváljuk a tanulókat
a pontos megfigyelésre, odafigyelésre
(Gabnai, 2015, 50-51). A gyakorlatot a
szőnyegen ülve játsszuk.
Emlékezetre és fantáziára épülő játékok
Az órát a Mire emlékeztet? nevű
drámajátékkal kezdjük. A játék lényege, hogy a tanár mond egy mondatot
az adott témakörhöz kapcsolódva, például azt, hogy: „Engem az öntözőkanna a virágokra emlékeztet.” A következő mondat kapcsolódik az előzőhöz:
„A virágok engem a kertre emlékeztetnek.” Körbe haladunk, és minden
tanuló mond egy mondatot, az előtte
elhangzottra kapcsolódva. Mivel ez
a gyakorlat egyszerre memória- és
fantáziagyakorlat (Gabnai, 2015, 58),
ezért a gondolatok könnyedén elkanyarodhatnak a Bors néni témakörtől.
A tanár úgy biztosíthatja a játék szöveghez való kapcsolódását, hogy előre készít szókártyákat, amiket beszór
a kör közepére. A játék előtt közösen
felolvassuk a kártyákon lévő szavakat,
hogy a tanulók tudják, miből választ-

hatnak. A nyelvi készségek fejlesztése
érdekében elvárjuk a teljes mondatok
megfogalmazását. A tanulóknak emlékezetből kell tudniuk, hogy miképp
kapcsolódnak egymáshoz a szavak. Ha
többször játsszuk el ezt a játékot, az
emlékezet mellett a fantázia is szerepet
kap, és több megoldás is születhet.
A megvalósításhoz kapcsolódó tapasztalatok, reakciók
A foglalkozás megvalósítása során
mi a következő szókártyákkal rendelkeztünk: Bors néni, Bors néni háza,
padlás, 33 szoba, 33 ablak, 33 világ,
Titilla, Bors néni kertje, virágok, öntözőkanna, malom, víz, vízimolnár, búza
– árpa – rozs, liszt, kenyér, bolt, Lackó,
bors. A gyerekek nagyon jól ráéreztek
a feladatra, és kialakult egy logikus
sorrend a szókártyák felhasználásánál.
A következő mondattal indítottam a
játékot: „Engem az öntözőkanna a virágokra emlékeztet.” Tőlem jobbra haladtunk és a mellettem lévő tanuló azt
mondta: „A virágok engem Bors néni
kertjére emlékeztetnek.” A kör végére
eljutottunk addig, hogy „A kenyér engem a boltra emlékezetet. A bolt engem
Lackóra emlékeztet. Lackó engem a
borsra emlékeztet.” Lényegében ezzel a
gyakorlattal teljesen összefoglaltuk az
eddig tanultakat, és ráhangolódtunk
Bors néni világára.
Jelentésteremtés
Az óra jelentésteremtő szakaszában a
tanulók kreatív írást fejlesztő gyakorlatokat kapnak az alkotó (produktív)

beszéd fejlesztésének érdekében. Az
egyik csoport feladata az előző órán
megismert Bors néni és a bors című
mese továbbgondolása, a másik csoport feladata egy vers megírása a
malomról az ötsoros módszerrel, a
harmadik csoport feladata pedig egy
beszélgetés megírása Bors néni és az
apukája között. A kreatív írás módszere alapvetően kétféleképpen értelmezhető. Érthetünk alatta írószemináriumot, mely a művészi írásmód
fejlesztését szolgálja, vagy alkalmazhatjuk szövegalkotási módszerként
az irodalomoktatásban. A kreatív írás
módszere gyakorolható szépirodalmi
szövegeken, illetve más, tetszőlegesen választott szövegtípusokon is. A
módszer alkalmas a kreatív készségek
fejlesztésére a felszabadult, játékos,
ötletdús alkotás lehetőségével, segíti
a tanulók személyiségfejlődését, megkönnyíti a személyes jellegű megszólalásokat, fejleszti az önbizalmat és az
önkifejezést (Petres Csizmadia, 2014,
45-49). A munkafolyamat a már létező
3 csoportban valósul meg.
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Kreatív írásos feladatok
A ráhangolódási szakasz után a tanulók csoportjaikba rendeződve helyet
foglalnak. A tanár kiosztja az első órán
született rajzokat. Minden csoport kap
egy-egy verset, ami valamilyen formában segítségül szolgál a következő
feladatban, de a fő cél, hogy a gyerekek folyamatos kapcsolatban legyenek
az irodalmi szövegekkel. A csoportok
differenciált feladatot kapnak.
Az első csoport, akik Bors néni lakhelyét készítették el, ezen az órán Nemes
Nagy Ágnes Bors néni kertje (Nemes
Nagy, 2012, 7) című verssel ismerkedhetnek meg. A vers szövege által kiegészíthetik rajzukat, és már közösen
gondolkodnak a következő feladaton,
ami a Bors néni és a bors című mese továbbgondolása. A tanulók kapnak egy
nyitómondatot, amiből kiindulva meg
kell írniuk a mese folytatását: „Bors
néni hazament a boltból.”
A második csoport feladata a vízimalom és környékének megrajzolása
volt. A rajzuk mellé megkapják Nemes
Nagy Ágnes Amikor Bors néni gyerek
volt (Nemes Nagy, 2012, 28) című versét. A versből megtudjuk, hogy Bors
néni rengeteg dolgot tanult meg a vízimalomnál, ezekkel az élőlényekkel,
dolgokkal kell kiegészíteniük rajzukat,
majd az ötsoros módszert alkalmazva
elkészítik saját kis versüket a malomról. Az ötsoros módszer a személyes
viszonyulás kifejezésére, a téma összefoglalására és tömörítésére alkalmazható kötetlen versforma. Megvalósításához a következő séma szükséges:
téma/cím (1 főnév)
jellemzés/leírás (2 melléknév)
cselekvések (3 ige vagy igenév)
személyes érzelem, gondolat (4 szó)
a lényeg újrafogalmazása (1 szó, az
első sor rokon értelmű kifejezése)
(N.Tóth, Petres Csizmadia, 2015, 313).
A harmadik csoport síkbábut készít a megrajzolt figurából, amelyhez
a tanulóknak szükségük lesz ollóra,
szalagragasztóra és egy nagy, erős pálcára vagy botra. A bábu elkészítése
után a csoport megkapja a Bors néniről szóló könyvet, és átolvassa a Bors
néni beszélgetései (Nemes Nagy, 2012,
39-45) című részt, ahol Bors néni beszélget a Holddal, a Nappal, az aszfaltfotózókkal és a cipőjével, ugyanis az ő
feladatuk egy rövid történet megírása.
A tanár megadja a történet címét: Bors
néni beszélget az apukájával. A tanulók
a beszélgetős versekből ötletet gyűjthetnek történetük megírásához.

A jelentésteremtés szakaszában a
kreatív írás mellett sor kerül a bábjáték egyes alapjainak elsajátítására, mivel az első két csoport egy helyszínt,
díszletet készít el, a harmadik csoport
pedig egy bábut. Ha minden csapat
elkészül, bemutatják rajzaikat és felolvassák írásaikat.
A megvalósításhoz kapcsolódó tapasztalatok, reakciók
Az órán a tanulók ügyesen végezték a
feladataikat, közösen dolgozták ki az
utolsó részleteket a rajzokon, és együtt
találták ki az írásos feladatok megoldásait is. Az első csoport a Bors néni
kertje című vers elolvasása után megjelenítette a rajzon a rózsaszínű, lila és
sárga mályvákat, és az egyik ablakba
megrajzolták a tarka havat. A mese továbbgondolásába belefoglalták, hogy
Bors néni kiült a virágai közé a kertjébe, majd visszagondolt gyerekkorára és eszébe jutott Lackó. Ekkor írt
Lackónak egy levelet, aki erre meglátogatta őt, és közösen utaztak el a vízimalomhoz. Bors néni megmutatta
Lackónak a malom környékét, majd
hazavarázsolta őt.
A második csoport megjelenítette
rajzán a patakot, a baglyot, a varjakat,
a lisztet és a füstöt, azaz mindent, amitől Bors néni valamit tanult a vers szerint. A tanulók ötsoros verse hosszas
tanácskozás után megszületett. Az
utolsó sort nem a sablon szerint írták,
mivel a malom főnévre nem találtak
szinonimát. Nagyon ötletes vers született: A malom/ Nagy, barna/ Forog,
őrölve ropog/ Hangos, duhog, készül
kenyér/ A molnár meg addig henyél. A
két utolsó sornál egy rím is kialakult.
A harmadik csoport egy múltbeli
beszélgetést írt le. Bors néni még gyermekként beszélgetett az apukájával. A
történetben Borsócskának nevezték
főhősünket, aki épp egy cicáért könyörög édesapjának. Miután Borsócska
megkapta a cicát, elnevezte Titillának.
A gyerekeknek nagyon tetszett
mindhárom csoport írása, remek hangulat keletkezett az osztályban.
Reflektálás
Az írások felolvasása után a reflektálási szakaszban drámajátékkal foglaljuk össze az óra történéseit. Minden
reflektálási szakaszban fontos szerepe
van a folyamatos ismétlésnek az információk rögzítése és elmélyítése érdekében, ezért szoborjáték segítségével
jelenítjük meg az egyes történeteket.

A szoborjáték egy-egy szöveg mondanivalóját, hangulatát fejezheti ki, „így
a gyakorlat leginkább a ráhangolódás
vagy reflektálás szakaszában alkalmazható” (N.Tóth, Petres Csizmadia,
2015, 316).
Összefoglalás szoborjátékkal
A reflektálási szakaszban minden
tanuló helyet foglal. A tanulók dolgozhatnak a meglévő csoportokban, illetve
önkéntesen létrehozhatnak új csoportokat vagy párokat a szoborjátékhoz.
A szoborjáték fizikai koncentrációt és
figyelmet kíván a játékosoktól, biztosítja a megfigyelőkészség gyakorlását,
az alkotó fantázia kiélését. A feladat
kiscsoportos megvalósításánál közös
alkotás jön létre, egyéni játék esetében
„szobrászi” alkotó élményt nyújt. A
szoboralkotást vezetheti a tanár, vagy
instrukció nélkül rábízhatjuk a játékosokra. Ha elkészül egy szoborkép, a
többiek feladata értelmezni, kitalálni
a jelenetet (N.Tóth, Petres Csizmadia,
2015, 316). A tanulók a szoborjátékot
bemutathatják saját testükkel, illetve
felhasználhatják a meglévő bábukat.
A megvalósításhoz kapcsolódó tapasztalatok, reakciók
Fontos észrevétele volt a reflektálási
szakasznak, hogy a gyerekek többsége
először nagyon félénk volt, nem szerettek volna játszani, azonban miután néhány vállalkozó gyerek párban
vagy hármas csoportban bemutatta
jeleneteit, a többiek is felbátorodtak. A
gyerekek olyan kiváló szoborképeket
jelenítettek meg, hogy sikerült néhány
szoborcsoportot is kialakítanunk.
Kombinálták a bábukat saját testükkel – például, miután az egyik gyerek
egyedül, Lackó bábujával mutatta be
a borsos zacskó kiszakadásának jelenetét, két másik gyerek rákapcsolta a
mese azon jelenetét, mikor Bors néni
segít Lackónak visszafújni a borsszemeket. Mint egy film pillanatképei,
követték egymást a jelenetek. Két tanuló bemutatta, ahogy a varjú varázslásra tanítja Bors nénit – a varjút ábrázoló tanuló magára terített egy sötét
sálat és a kezébe egy tollat fogott, az
volt a varázspálca. Négy fiú bemutatta a boltban lévő tüsszögés képét, és
olyan szoborképet is láthattunk, ahol
Bors néni egyszerűen a virágait öntözi.
A tanulók azonosultak a gyakorlattal, és sikerült az első három foglalkozás tananyagát felelevenítenünk és
átismételnünk.

Óvópedagógia

Pőcz Ildikó

Játékos ismerkedés a szlovák nyelvvel az óvodában
Életünk során anyanyelvünk átszövi
egész lényünket, meghatározza értelmi,
érzelmi intelligenciánkat. Az anyanyelvi nevelés ezért jelen van már az óvodai
élet egész folyamatában is. A gyakori
mondókázás, mindennapos mesélés és
a hagyományőrző tevékenységek során
a gyermekek intenzíven részesülnek az
anyanyelvi nevelésben. Az anyanyelvi
kompetencia fejlesztése mellett azonban fontos szerepet tölt be az óvodában az idegen nyelvvel – esetünkben a
szlovákkal – való ismerkedés. A korai
idegennyelv-fejlesztés lehetőségeinek
megteremtését az Európai Unió nyelvpolitikája által meghatározott legfőbb
prioritások között tartjuk számon. Az
európai dokumentumok három alapelvet fogalmaznak meg: a nyelvtanulás
élethosszig tartó folyamatát, a nyelvelsajátítás nagyon korai megkezdését és
a tartalomalapú nyelvoktatásból adódó lehetőségek kiaknázását. (Koloszár,
2010).
Gósy Mária (2002, 25) az idegennyelv-tanulás során két biológiai sorompóra hívja fel a figyelmet. Szerinte
egy idegen nyelv anyanyelvű szinten
történő elsajátítása csak akkor lehetséges, ha az első sorompó lezárásáig,
vagyis 6–7 éves korig megismerkedünk
az adott nyelv hangzásával. A korai idegennyelv-fejlesztés legfontosabb feladata ezért megalapozni a későbbi – valós
nyelvtudást. Singleton szerint „Nem az
a lényeg, hogy hibátlanul használjuk az

idegen nyelvet, hanem az, hogy használjuk azt.” (Singleton, 1998). Ennek
előfeltétele a megfelelő mennyiségű
nyelvi impulzus a gyermek környezetében.
A magyar nyelvet nem tekinthetjük
„könnyű” nyelvnek. Nem tekinthetjük
annak a szlovák nyelvet sem. Ennek bizonyítéka a rövid és hosszú, a kemény
és lágy mássalhangzók jelenléte, továbbá a magyar anyanyelvi beszélők számára nehezen kiejthető „ch”, ia, ie, iu,
ô, pr, kl,kĺ, krb, chl, chr, žr fonémák a
szavakban.
Az óvodás korú gyermek hangképzőbeszédképző szervei még igen hajlékonyak, ennek ellenére komoly kihívást
jelent számukra a szlovák nyelvvel való
ismerkedés. Az új nyelv alapjainak elsajátításához ezért minél játékosabb keretek kialakítására van szükség. Skabela
Rózsa szerint nagyon fontos, hogy
minden gyermek – és egyben az óvónő
is – kellemes tapasztalatot szerezzen a
szlovák nyelv játékos tanulása közben.
A megfelelő didaktikai módszerek,
formák, eszközök kiválasztása kulcsfontosságú. A folyamat hatékonysága

nagymértékben függ a jól meghatározott céloktól és tartalomtól, valamint
a célok megvalósításának módjától.
(Skabela, 2014, 8)
Az óvodai keretek közti szlovákoktatás számos kihívással, kérdéssel küzd:
Hogy határozzuk meg az alapszókincs
tartalmát? Mit kínáljunk a gyermekeknek? Milyen módon motiváljuk őket?
A kisgyermekek – ellentétben a felnőttekkel – szívesen kommunikálnak
számukra ismeretlen nyelven is. Nyitottak, bátran beszélnek, szívesen utánozzák a hangokat, a felnőttek idegen
nyelvű beszédét. Többségük könnyen
tanulja meg az idegen szavak jelentését
is. A félénkebb, zárkózottabb gyerekek
esetében viszont ügyelnünk kell arra,
hogy különösen türelmesen járjunk el,
és egyénileg segítsük előrehaladásukat.
Az óvoda napirendjében lehetőség
nyílik arra, hogy olyan szituációs játékokat, párbeszédmintákat használjunk szlovák nyelven, amelyek már
ismertek számukra az anyanyelvükön
is. Ha ugyanis azonos élménnyel, tapasztalattal párosítjuk az idegen nyelvi
tapasztalatot, az jelentősen elősegíti a
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beszédmegértést. A gyermekek kön�nyebben értik a szlovák nyelvű verset,
zenés-mozgásos játékot, hogyha a dallamuk, tartalmuk, illetve szabályai hasonlítanak vagy megegyeznek mindkét
nyelven. A nyelvi tudás szinte észrevétlen fejlesztésére tehát leginkább a dalok,
mondókák, mesék, versek állnak rendelkezésünkre. Az ismeretlen szavakat
mozgással, gesztusokkal fejezhetjük ki,
„írhatjuk körül”, így könnyebben rögzíthetjük azok jelentését. Jól tudjuk, a
beszélők csupán azokat az idegen nyelvű szavakat fogják a jövőben helyesen
használni, amelyeknek pontosan megértették a jelentését.
A Játékosan szlovákul
programról

A „Játékosan szlovákul” – „Po slovensky
hravo” című szókincsbővítő és beszédfejlesztő program segítségével a pedagógus tudatosan készülhet az óvodás
korúak szlovákoktatására, és pontosan
nyomon követheti a gyermek szlovák
nyelvi fejlődését.
A program különböző interaktív játékos tevékenységet kínál, melyek nem
csupán szórakoztatóak, hanem elsősorban segítik az idegen nyelven történő
beszédmegértést. A program fontos feltétele, hogy az óvónő a differenciálásra
építsen, és minden gyermeket a saját
képességei szerint fejlesszen – lehetőséget kínálva ezzel arra, hogy mindenki a
saját tempójában haladjon.
Első lépésként az óvónő szlovák nyelvű beszédét, kérését, utasítását a gyermek igyekszik megfejteni, megérteni,
és cselekvéssel reagál rá vagy az utasítást végrehajtja. Ebben a szakaszban
a beszéd megértésére és a non-verbális
kommunikációra fektetünk nagyobb
hangsúlyt. Elég, ha a gyermek ebben
a szakaszban csupán kézmozdulattal,
gesztussal utal a szlovák nyelvű fogalom megértésére. Ebben az időszakban
törekedjünk arra, hogy a vizuális élményt/sémákat „jelbeszéd” formájában
is többször megismételjünk, ugyanis
erősebben rögzülnek az idegen nyelvű kifejezések, ha azok képi élmén�nyel, gesztussal, mozgással párosulnak.
Olyan gesztusokat, mozdulatokat érdemes alkalmazni, amelyek jól jellemzik
az adott fogalmat. ügyeljünk arra, hogy
ugyanolyan gesztust használjunk a magyar nyelvű kifejezés során is. A gesztusok, mozdulatok kitalálásánál, kiválasztásánál felhasználhatjuk a gyermekek
ötleteit is. A szókincs tudatos fejlesztése
szempontjából fontos, hogy rendszeres,
heti tevékenységet folytassunk. Az adott

hét témáján belül a gyermek 4-5 új kifejezéssel ismerkedik meg. Egy alkalommal 30
perces csoportos tevékenységet érdemes vezetni, amely során különböző segédeszközöket – tárgyakat, képkártyákat és interaktív táblát – használjunk.
Példaként figyeljük meg egy szlovák nyelvű mese tanításának menetét. Első lépésben megnézzük a gyerekekkel a választott szlovák nyelvű mesét, melynek alapszókincse 200 kifejezésből áll (a szófajok arányos elosztásával). Ehhez 200 színes képkártya készítésére van szükség. E játékos didaktikai eszközzel hozzásegítjük a gyermek
vizuális (képi) emlékezését és a képről való „olvasást”. A kártyák használata során
arra törekszünk, hogy a gyermek ismerje fel, nevezze meg a képen látható tárgyat,
jelenséget, személyt vagy állapotot. Az új jelentéseket, kifejezéseket ezzel a játékos
módszerrel többször, egymástól eltérő élethelyzetben, újra és újra gyakoroljuk.
A szlovák nyelvű dalok, mondókák és rövid versek egyszerre fejtik ki pozitív
szókincsbővítő hatásukat és szórakoztató funkciójukat. Lényegük az idegen nyelv
hangzásának, ritmusának és dallamának érzékelése. Kívánatos, hogy hasonló tartalmú dalokat, mondókákat, mozgásos játékokat válasszunk ki szlovák nyelven és
anyanyelven egyaránt. Így könnyebb értelmezni az ének, vers vagy játék mondanivalóját, szabályát. Néhány ötlet:
Magyar nyelvű ének, mondóka,
vers, mozgásos játékok
Peregnek a falevelek,
Elmúlt a nyár, kár érte, kár.
Pista Bácsi fűrészel,
Kör, kör, ki játszik? (ének)
Kip, kop, kopogok, találd ki,
hogy ki vagyok?
Kip, kop, kalapács, kicsi kovács,
mit csinálsz?
Fehér liliomszál
Repül a, repül a….
Kecske ment a kiskertbe,
Gyertek haza ludaim
Bújj, bújj, zöld ág,
Kútba tekintek
Elveszettem zsebkendőmet
Tekeredik a kígyó
Ne nézz hátra, jön a farkas
Tégla, kő, tégla, kő
Nyújtózkodjunk, kispajtás!
Hóembernek se keze, se lába.

Szlovák nyelvű párhuzam, hasonló mű
Padá lístie šuchoce
Čierna vrana kráka
Rež, rež drevo rež
Za ruky sa chytíme, veľké kolo spravíme
Ja som ja, ty si ty, svoje meno povedz ty.
Jeden kováč koňa kuje
Oli oli Janko,
Letí letí, všetko letí,
Kozička je v záhrade
Húsky, húsky poďte domov
Zlatá brána
Spadla som do studne!”.
Mám ručníček, mám
Dnes je veľká paráda, my sa hráme na hada
Ide Pešek okolo
Postavím si dom
Keď sa ja natiahnem
Snehuliak

Az egyszerű párbeszédek gyakorlását természetes élethelyzetekben végezzük.
Ne elszigetelt fogalmakat gyakoroljunk, hanem értelmes, egyszerű dialógust
folytassunk, és rögzítsük az egyszerű képolvasást (obrázkové čítanie).
Fontos kiemelnünk, hogy a gyermek az óvodalátogatás befejezését követően
még nincs birtokában a szlovák nyelvi kompetenciának. A fent bemutatott program csupán megfelelő feltételeket biztosít e képesség megalapozó fejlesztésére. A
nyelvtanulás egész életen át tartó folyamat, amely az iskolában, esetleg az óvodában
kezdődik, és az iskola elhagyása után sem ér véget.
Felhasznált irodalom:

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. ŠPÚ, Bratislava,
2016.
Guziová K.: Metodický list na osvojovanie štátneho jazyka v materských školách s vyučovacím
jazykom národnostných menšín, ŠPU, Bratislava, 2016. http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/
zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/metodicky-list_odborne-pojmy.pdf
Bérces Judit: A korai nyelvtanulás eredményessége. In: Új Pedagógiai Szemle, 1998/4.
http://adattar.vmmi.org/cikkek/1898/letunk_2010.04_08_koloszar_ibolya.pdf
Gósy Mária: Beszéd és óvoda. Nikol Kkt, Budapest, 2002.
Skabela Rózsa: Vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole pomocou aktivizujúcej metódy „živé
obrázky“. MPC, Bratislava, 2014. http://www.mpc-edu.sk/library/files/r_skabela_vyucovanie_
cudzieho_jazyka_na_zs _ pomocou_ aktivizujucej_metody_zo.pdf
Koloszár Ibolya: Az angol nyelv az óvodában. In: Létünk, 2010/4, 75–84.
http://epa.oszk.hu/00900/00997/00015/pdf/EPA00997_Letunk_2010_04_075-084.pdf
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Csicsay Alajos

Miért félünk a kígyóktól?
Az embernek a kígyóktól való félelme nem alaptalan. Akár azt is mondhatnánk, hogy veleszületett ösztöne,
ami már akkor bele plántálód(hat)ott,
amikor még barlangokban élt, ahová
a kígyó is be-belopakodott, s ha vészhelyzetben érezte magát, megmarta,
mint ellenségét. Ezt könnyen el lehet
képzelni, de bizonyítékok híján, inkább
a fantázia világába tartozik. Az viszont
tény, hogy az emberiség hiedelemvilágában rangos helyen szerepel a kígyó.
Egyes természeti népeknek egyik totemállata, később a vallásokban, mint
fétis kapott kiemelkedő szerepet. Mi
tagadás a zsidó-keresztény hitvilágban
is, mint az alattomos gonoszságnak a
megtestesítője, aki bűnbe vitte az első
emberpárt, amiért Isten a kígyót megátkozta, és „ellenségeskedést vetett”
az ember és a kígyó ivadékai között,
mondván: „ … az neked a fejedre tapos,
te pedig a sarkát mardosod”. Ez bizony
zseniális észrevétel etológiai szempontból is, mert a kígyó legtöbbször akkor
mar az ember lábába, amikor véletlenül
rálép, illetve olyan testközelbe került
vele, amit ő támadásnak vélt. Világszerte évente 50-100 halálos kígyómarás
történik. Térségünkben, országonként
átlag 10, ám annak mintegy 95%-át terráriumban tartott egyedek követik el.
Ezzel elárultam, hogy vannak, akik házi
kedvencként tartanak a lakásukban kígyót, némelyek többet is. Hogy miért,
azt talán ők tudnák megmondani. Ízlés
dolga. Azért nem árt tudomásul venni,
hogy az állatok tartását nálunk törvény
szabályozza, külön az emberre veszélyes fajokét. Minden kétséget kizár,
hogy mások riogatására semmilyen
állatot sem szabad(na) felhasználni.
Csak mellékesen jegyzem meg, hogy
pár évvel ezelőtt egy különös vagánykodásnak voltam a tanúja Pozsonyban.
Zsúfolt villamoson utaztam, s egyszer
csak azt vettem észre, hogy az egyik
üléstől szinte rémülten húzódnak el
az emberek, mások meg kíváncsian
forgatják hátrafelé a fejüket. Az ülésen
egy fiatal fickó ült, akinek a táskájából
kígyó emelkedett ki, forgatva ide-oda
a fejét, miközben a jellegzetes kétágú
nyelvét szaporán öltögette. Senki sem
tette szóvá a nem éppen tömegközlekedési járműbe illő produkciót. Én is csak

gondoltam, jobban tenné a fiú, ha otthon a saját lakásában, barátai előtt táncoltatná a kígyóját, s ne éljen vissza azzal, hogy az emberek többségének nem
szimpatikus sem az állat, sem a vele
végzett mutatvány. Annyit azonban
tudomásul kell vennünk, hogy vannak
kígyófajok, melyeknek a színe emberi
szemmel nézve is valóban szép. Alighanem mégsem ez volt a döntő szempont,
amikor egyiket 2016-ban az év hüllőjévé választották Magyarországon.
A hüllők (Reptillia) osztályát négy
rend alkotja: a felemás gyíkok, a pikkelyes hüllők, a krokodilusok és a teknősök. A kígyók Brehm szerint Ophidia,
az 1955-ben elfogadott „Magyar Szabvány” szerint Serpentes, a pikkelyes
hüllők egyik alrendjét képezik, melyhez
mintegy 2400 faj tartozik. Testnagyságuk fajonként változó, 8 cm-től 11 m-ig
terjed. Gondolhatnánk, legnagyobbak
az óriáskígyók, de nem éppen így van.
Amíg a dél-amerikai óriás anakonda
(Eunectes murinus) 8-11 m nagyságúra
nő, a testsúlya pedig elérheti a 200 kgot is, az Afrikában élő királypithon (Python regius) ritkán haladja meg a 1,25
m-t. Feltehetően nem kell magyarázni,
hogy a mai hüllők az őshüllők leszármazottai, amelyek elsődleges négylábúak (Tetrapoda) voltak, amit éppen
az óriáskígyók testfelépítése bizonyít.
A törzsükön ma is megtalálhatók a
hátsó lábak visszafejlődött maradványai, az „anális sarkantyúk”, vagyis a
„lábcsonk”, amiért az óriáskígyóféléket
(Boidae) lábcsonkos kígyóféléknek is
nevezik, ami szerintem jobban kifejezi
a hovatartozásukat, mint a termetükre
való hivatkozás. A többi kígyófajnak
nincs ilyen „maradvány szerve”.
Magyarországon és nálunk, DélSzlovákiában is, mindössze 7 kígyófaj él, 5 a siklófélék (Colubridae) és 2
a viperafélék (Viperidae) családjából
való. Az MME az előbbiek közül választotta ki az év hüllőjének a kockás
siklót (Natrix tesselata), ami a vízisikló közeli rokona. Sokan annak is vélik,
pedig könnyen megkülönböztethetők
egymástól. Bizonyára azért lett ő az év
hüllője, mert a Balaton környékén gyakori, és mint írják róla, „gyakran kerül
konfliktusba az emberekkel”. Nincs
különösebb érdekellentét e kígyó és a

tó melletti üdülők között, csupán csak
annyi, hogy az ártalmatlan állat néha,
amikor száraz helyen szeretne pihenni, behúzódik a csónakokba, víkendházakba, ahol könnyen elrejtőzhet, s
persze amikor rálelnek, megrémülnek
a nem várt vendégtől, és kész a „balhé”.
Ki más húzhatná a rövidebbet, mint a
betolakodó? MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya mindent elkövet
azért, hogy az egyébként is veszélyeztetett fajokat, amíg nem késő, megmentse. Illik tudni, hogy minden nálunk élő
hüllőfaj védett, még a mérges kígyók is.
Siklók némelyike, ha veszélyben érzi
magát, akkor bizony támad, de harapásuk, az ijedtségen kívül nem jár súlyosabb következménnyel, mert méregfoguk nincs. Fogaik ugyan vannak, ám
ezek csak ún. ránőtt szarufogak, csupán
a zsákmány megragadására szolgálnak.
Siklóink közül legelterjedtebb a vízisikló (Natrix natrix). Apró halakat, kétéltűeket, rovarokat, csigákat fogyaszt, hasonlóképpen a kockás sikló is, aminek
a nagysága ritkán haladja meg az 1 m-t,
míg a vízisikló elérheti a 150 cm-t is.
Mi tagadás, gyerekkoromban nagyon
féltem tőle. Előfordult, hogy amikor
napozott a kanálisparton, én pedig a
halakat lestem a vízben, mezítláb rá is
léptem. Nem tudom, melyikünk esett
jobban kétségbe. Több hasonló kígyókalandom is volt. Még az előbbinél is
„rettentőbb”, amikor a falunk közelében
levő kőrisfasorban barangolva, szintén
másra figyelve „kígyófészekbe” gázoltam bele. Akkor nem sejtettem, miért
hemzsegett egymás hegyén-hátán ott
a rengeteg sikló, csak később tudtam
meg, hogy párzás idején kígyóéknál
ilyen a szokás. Számomra akkor az felért egy rémálommal. Visszagondolva
rá, hogy miért nem vettem észre őket,
az lehetett oka, hogy erősen fújhatott
a szél, s a levelek susogása elnyomta a
hímek sziszegését, amit a nőstények
birtoklásáért vívott harc közepette hallattak. Harmadik emlékezetes találkozásom egy vízisiklóval a Bős és Szap
között húzódó hatalmas ártéri erdőben
történt, ahol a barátaimmal bóklásztam.
Az egyik lénia (erdei út) szélén siklóra
bukkantunk, amelyik előbb menekült
előlünk, de egyszer csak felágaskodva
felénk fordult és fenyegetően sziszegett.
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Hosszú időnek kellett eltelnie, míg an�nyira megbátorodtam, hogy közelebbről is szemügyre tudjak venni egy-egy
kígyót a szabadban. Már felnőtt voltam,
amikor a muzslai szőlőhegyen szembetaláltam magam egy kifejlett, jókora
példánnyal, amelyik hasonlóan viselkedett, mint egykor a lénia melletti, vagyis kobraállást vett fel, és úgy hátrált.
Egyébként a siklók közül leggyakrabban a haragos sikló (Coluber jugularis
caspius) támad az emberre, de csak akkor, ha sarokba szorítják, azaz kritikus
közelségbe kerülnek hozzá. Ráadásul a
maga 150-180 cm-vel ő a legnagyobb
termetű az összes fajtársa közül. Ritkán elérheti, sőt meg is haladhatja a 2
m-t. Nem csoda hát, ha megjelenésével
félelmet vált ki az emberekben. Ám az,
hogy üldözőbe venne valakit, nem több
puszta legendánál, amit gyerekkoromban tényként hallottam, mi több, egy
memoárban még olvastam is. Azt viszont szerencsém volt látni, ugyancsak
a muzslai dombokon, hogy óriáskígyó
módjára hogyan roppantott össze egy
mezei pockot a vízisikló. Nagyobb termetűre nő a rendszerint fekete erdei
sikló is (Elaphe longissima), amit iskolai
kirándulás alkalmával tanulóink vettek észre Helemba felett a kovácspataki dombokon. Legkisebb a Bibliából is
ismert rézsikló (Corella austriaca), ami
legfeljebb 75 cm, ebből is a farokrész a
testének negyedét teszi ki.
Hazai mérges kígyónk, mint már
említettem, csak kétféle van. Egyik,
egyben az elterjedtebb is, a keresztesvipera (Vipera berus), másik pedig a rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis).
Utóbbinak a neve az 1950-es évek elején a zoológusok (herpetológusok) számára nem kis bonyodalmat okozott.
Ausztriában már régóta ismerték, a
Fertőtó környékén is él ez a faj, de miután megtalálták a Rákos patak mellett, ezt a változatát elnevezték rákosi

viperának. Mint látjuk, a rendszertani
neve mellé odaillesztették lelőhelyének
a megjelölését is. Addig ez senkit sem
zavart, amíg nem lett Magyarország
hírhedt diktátora Rákosi Mátyás. Ekkor
gondolták az „illetékesek”, hogy az már
mégsem helyénvaló, hogy egy mérges
kígyónak ugyanaz legyen a neve, mint
az ország „hőn szeretett” vezérének.
(Mellesleg a kortársai tapasztalhatták,
jelleme folytán mennyire ráillett.) Meg
is változtatták gyorsan, mármint a kígyó nevét, előbb rákos réti majd parlagi
viperára. Csakhogy ez nem megy ám
olyan simán, mert a biológiai megnevezésekre más szabályok vonatkoznak,
és nem avatkozhatnak bele pártpolitikai határozatok. A nemzeti nyelvek és
kultúrák alakulását sajnos befolyásolhatják, de a biológia nevezéktana, mint
tudjuk, nem változtatható meg szaktudománytól független határozattal. A
kígyó zoológiai neve maradt továbbra
is Vipera ursinii rakosiensis, de aki a
parlagihoz ragaszkodik ma is, üsse kő,
legyen parlagi.
A mérges kígyók elsősorban a táplálékuk elfogásában térnek el a többi
kígyócsaládtól. A méregfoguknak köszönhetően nincs szükségük nagy, erős
izomzatra, elég megharapniuk a zsákmányt, amibe az belepusztul. Egy csepp
méreg elég lenne több ezer egér elpusztításához. Azonban a kígyóméreg már
régóta a gyógyszergyártás alapanyaga
is, ami valójában a kígyó nyálának
módosult formája, mely 100-1000-féle
fehérje + enzim keveréke, ami az állat
méregmirigyében gyűlik össze. Aszerint, hogy milyen szervekre hatnak, a
kígyómérgeket négy csoportba sorolják: idegméreg a neurotoxin, keringési
rendszert bénítja a haemotoxin, sejtbontó a cytotoxin, és az izmokat kezdi
lebontani a mytotoxyn. Tehát nem azonos hatást fejtenek ki, mint a gombamérgek, melyek a májat támadják meg.

A kígyókról köztudott, hogy lágyhéjú tojásokkal szaporodnak, melyeket
legtöbb esetben a homokba raknak
le, kiköltésüket pedig a Nap melegére bízzák. A viperákról viszont az él a
köztudatban, hogy elevenszülők, ami
tévedés, mert a tojásaik még a nőstény
kloákájában kikelnek, tehát álelevenszülők, más néven eleventojók, amire
van egy szakkifejezés az ovovivipara.
(Ily módon szaporodnak a cápák is). Ez
által az utódok életben maradásának
nagyobb az esélye, bár a kölyökkígyók
védekező marása épp olyan hatékony,
mint a kifejlett példányoké. Nálunk
ugyan nem él, de Kis-Ázsiában és DélEurópában eléggé gyakori a homoki
vipera (Vipera ammodytes), aminek
mérge a legerősebbek közé tartozik.
Alighanem ez a faj népesítette be a Várna melletti Aranypartot, illetve Aranyhomokot az 1950-es évekig, amíg üdülőhellyé nem alakíttatta át bolgár állam.
Akkor vetődött fel a kérdés, mi legyen
a kígyókkal? Egyenként agyonverni
őket? Lehetetlen. Amikor a 80-as évek
vége felé ott jártam, már hírük-hamvuk sem volt. Ám az idegenvezetőnk,
büszkélkedve a tájékozottságával, azzal
traktált bennünket, hogy mielőtt átadták volna a turistáknak a kellemes tengerpartot, milyen nagy veszedelmeket
kellett a hatóságoknak megelőzniük.
Valakik, okos tudósok javaslatára, kétvagonnyi „sündisznót” szabadítottak
rá a kígyótanyákra. A turisták ámultak-bámultak az egyszerű megoldáson.
És hogy mi lett a sünök sorsa, miután
mind egy szálig fölfalták a viperákat?
Kalauzunk a nem várt kérdésre csodálkozva vonta meg a vállát. A turistákat
sem érdekelte a „sündisznók” jövője,
fontosabbnak tartották, hogy nem kell
tartaniuk a kígyóktól. Bátran teregették
le pokrócaikat a meleg homokra, és lehunyt szemmel hallgatták a tenger hulláminak a csobogását.

Földrajz

Foto: Fűri Gábor

Varga Tamás

A társasjáték gyakorlati szerepe
a földrajzoktatásban
Gyermekkorunk legintenzívebb emlékei közé tartoznak azok az élmények,
amikor szüleinkkel, barátainkkal és
diáktársainkkal játszottunk. Magam is
szerettem és szeretek játszani, ám az
idő múlásával egyre nagyobb kihívást
és örömöt leltem abban, hogy olyan játékokat találjak ki, melyek érdekessé és
– nem utolsó sorban – hasznossá teszik
az általam tanított tantárgyakat. Tanári
pályám kezdetétől folyamatosan új lehetőségeket kerestem arra, hogy innovatívabbá és gyermekbarátibbá tegyem
a tanítási órákat úgy, hogy közben az
előírásoknak megfeleljek. Ha úgy adódott, akkor ismert játékszabályokat
alakítottam át új célok érdekében, vagy
egy adott tanórai helyzethez alakítottam ki egy-egy játékot.
A társasjátéknak kimagasló szerepe
van az értelmi, társadalmi, érzelmi és
nyelvi képességek fejlesztésében, valamint azok fejlődésében. Lehetővé teszi
felnőtt és gyermek számára egyaránt
az ismeretek megszerzését és bővítését,
és önkéntelen tanulást eredményez. Ez
a folyamat a születés utáni pillanattól
kezdve tart. A kisgyermek megfogja
a csörgőt, megszorítja az ujjunkat, eldobja a tárgyakat, majd felveszi. Órákon keresztül eljátszadozik így. Később
rendre szétszed, majd összerak, hordozgat és gyűjtöget tárgyakat. Tulajdonképpen a játékok hozzájárulnak a
finommotorikus képességek fejlődéséhez is. Később a tárgyi játékokat felváltják a csoportban játszható csapatépítő
társasjátékok. Ha belegondolunk, az
efféle játék fejleszti a leleményességet,
a képzelőerőt, a kreativitást és a prob-

lémamegoldó képességet is (Patakfalvi,
2008), valamint alkalmasak a tárgyi tudás bővítése mellett az együttműködés
és a csapatszellem elmélyítésére.
A tanórai keretek közti játék alkalmazásakor elsődleges céljaink közé
tartozik, hogy a játékban résztvevők azt
is megtapasztalják, vannak szabályok,
melyeket mindenkinek meg kell tanulni és a játék folyamán be kell tartani.
A játéktevékenységnek köszönhetően
eközben kellemesen érzik magunkat, új
stratégiákat próbálnak ki, beszélgetnek,
egymásért izgulnak, küzdenek, versengenek, hogy elsők lehessenek, hogy
győzzenek. Tanulnak és tanítanak. A játék ugyanis nemcsak szórakozást jelent.
Számtalan társasjáték létezik, melyek
minimális átalakítással azonnal használhatóak a közoktatásban, a tanítási
órákon. Az alapfokú oktatási intézmények az új közoktatási törvénynek köszönhetően – bár az „új” országunkban
gyakran újul meg – lehetőséget biztosít
a szülőföldünk részletesebb megismerésére is a Regionális nevelés tantárgy
beiktatásával. A tantárgy széleskörű ismereteket nyújt az adott lakhely történelméről, néprajzi, nyelvi és kulturális
sajátosságairól, valamint a természeti
és társadalmi földrajzának adottságairól. Megalapozza, hogy a saját kultúrájuk mellett a diákok megismerjék
és bepillantást nyerjenek a közvetlen
környezetükben élő más nemzetiségek
kultúrájába és hagyományaiba. Ennek
apropójából készítettünk el egy a szűkebb hazánk történelmét és földrajzát
feldolgozó társasjátékot, mely segítségével olyan ismeretekre is szert tettek a

diákok, amiket esetlegesen nem tudtak
vagy épp csak felületesen ismertek.
A játék egészen egyszerű. Egy játszólapon kell játszani, amin kék, zöld,
fekete és szürke színű négyszögek
szerepelnek, közepén pedig Gúta város légi felvétele található. Mindegyik
elemnek külön szerepe van. A társasjátékot 2–4 játékos játszhatja, egy játékvezető irányítja. A játékot az a játékos
kezdi, aki a legmagasabb értéket dobja
a dobókockán. Őt sorrendben követi a
többi játékos, a dobott értékek nagysága szerint. A kihúzott kérdéseket
olyan személy olvassa fel, aki az adott
menetben játékosként nem vesz részt.
Egy játékmenet szöveges és képhez fűződő kérdéseket tartalmaz, melyek különböző színekkel vannak jelölve. Az a
játékos nyeri a játszott kört, aki elsőnek
gyűjt össze 4 szöveges (kék kártya) és
4 képes (zöld kártya) feladatkártyát. A
feltett kérdések érintik városunk történetének legjelentősebb eseményeit,
földrajzi adottságát, elhelyezkedését,
természetének szépségeit, kultúráját és
a napi közéletet. A játék nagyszerűsége az egyszerűségében rejlik, ugyanis a
társasjáték alapkonstrukciója könnyen
átalakítható bármilyen más tantárgy
adott tananyagrészéhez. A játék remekül alkalmazható az ismeretek játékos
ellenőrzésére, összefoglalásra is.
Felhasznált irodalom:

Patakfalvi, A. 2008. A kompetenciaalapú oktatás bevezetése az általános iskolákban. Bp.
Patakfalvi, A. 2009. Játék szerepe a gyermek
fejlődésében. Bp.
Vajda, Zs. 1994. Nevelés, pszichológia, kultúra. Bp.

eTwinning

Peternai Zsuzsanna

Az eTwinning program

(3. rész)

Az eTwinningről szóló cikksorozatunk
első két részében magáról a programról írtunk, annak előnyeiről, a szervezetről, arról, hogy ki vehet részt benne,
miért érdemes bekapcsolódni, milyen
feltételei vannak a részvételnek, hogyan kell belekezdeni a programba,
kitől is kaphat a pedagógus segítséget
és hogyan lehet elkezdeni az ismerkedést az eTwinninggel. Ebben a részben
lépésről lépésre átvesszük, hogyan lehet regisztrálni egy projektet.
Mielőtt belekezdene
a regisztrációba,
néhány jó tanács:

1. A projekt sikeressége a szélesebb
környezet tájékoztatásán is múlik. Az
előkészítési folyamatban beszéljen terveiről diákjaival, tanárkollégáival, a
vezetőséggel, szülőkkel vagy akár más
intézményekkel is. A közös munka
könnyebben végrehajtható – mások
támogatása, együttműködése, a kölcsönös segítés, mások tapasztalatai
elősegítik a kezdeti nehézségek leküzdését.
2. A projektpartnerségbe nagyon sok
iskolát be lehet vonni, de ha effektív
munkát szeretnénk végezni, érdemes
elgondolkodni azon az optimális létszámon, amelyet még jól lehet menedzselni.
3. A projekt kulcsfontosságú eleme
a kommunikáció. Partnerével olyan
gyakran legyen kapcsolatban, amilyen
gyakran csak lehet. Minél jobban ismerik egymást, annál jobban megértik
a másikat, és könnyebben egyezségre
tudnak jutni a munkafolyamatot ille-

tően. A kapcsolatfenntartás módját
érdemes előre egyeztetni. A tanárok
használhatják az eTwinning összes
eszközét – chatet, mailboxot, faliújságot vagy más kommunikációs eszközt
(Skype, videókonferencia stb.). A diákok közti kommunikáció is sokféle
lehet. Írhatnak e-maileket, üzeneteket, küldhetnek fényképeket, apróbb
ajándékokat egymásnak. Minden tevékenységet azonban érdemes és ajánlatos egyeztetni a partnerrel.
4. A projekt munkafolyamata nincs
időhöz kötve, eléggé flexibilis, és csakis a partnerek megegyezésén múlik.
Lehetnek rövidebb távú, 1-2 hónapos
projektek, ezek többnyire évszakhoz
vagy jelentősebb eseményhez kötődnek, de lehetnek 1-2 éves futamidejűek is, amelyek akár nagyobb, pl.
Erasmus+ együttműködést segítő projektekként működnek.
5. Az számít minőségi projektnek,
amelyben a partnerek együttműködnek, egymás által megadott feladatokat oldanak, és ezek a feladatok
egyformán kerülnek megosztásra a
diákok közt is. A tanár mint tanácsadó
szerepel – tagja a csapatnak.
6. A projekt lehetőséget nyújt a diákok ösztönzésére, dicséretére és mindenki munkájának elismerésére. Az
eTwinning projektek potenciálja az
iskola jó hírnevének terjesztésében
játszik kulcsszerepet. Az érdekes eredményeket és tapasztalatokat egy-egy
megfelelő alkalommal nyilvánosan is
be lehet mutatni – pl. nyílt napon, gálaesten, bemutatón, lehet eTwinning
napot is szervezni, ahová más iskolákat

is meghívhatunk. A média is szívesen
foglalkozik aktív, inspiráló iskolákkal.
A diákok persze itt is újabb készségekre tehetnek szert: fejleszthetik szociális
kompetenciájukat, reális környezetben kommunikálhatnak, prezentációs
képességeiket tehetik próbára, stb.
Hogyan regisztráljuk
a projektünket?

Az eTwinning live-be való belépés
után a pedagógusok rendelkezésére
áll személyes munkafelületük, melyről
indulva az eTwinning minden szolgáltatását elérhetik, ezen belül is a Projektek felületet. Az előző részben már
írtunk a partnerkeresésről és az ezzel
kapcsolatos szempontokról. Egy projekt beindításánál feltételezzük, hogy
már van kialakított kapcsolat, amelyre
a projektet építeni szeretnénk. Ennek
tudatában az alábbi pontok alapján járjunk el:
1. A Projektek fül alatt elérhetők az
aktív, lezárt, valamint a függőben lévő
projektek. Az új projekt regisztrálásához a bal menüben felkínált Projekt
létrehozása parancsgombot nyomjuk
meg.
2. Amennyiben több iskolában dolgozik, aktív iskoláinak listájából válassza
ki azt, amelyikkel el szeretné indítani
az új projektet. Amennyiben ez a lista nem tartalmazza az Ön iskoláját, a
„Profil szerkesztése” oldalon hozzáadhatja ezt az iskolát aktív iskoláinak
listájához, vagy átállíthatja annak státuszát „aktívra”. Fontos: Csak egy iskolát választhat ki, és ez nem módosítható a projekt során.

eTwinning

3. A következő lépésben jelölje meg
egyik (aktív) ismerősét a projekt másik alapítójaként. (Csak 1 személyt
jelölhet meg!) A projektbe további
ismerőseit is meghívhatja majd, azután, hogy a projektalapítók Nemzeti Szolgálatóközpontjai jóváhagyták
a projektet. Projektet regisztrálhat
saját országbeli ismerősével is, ekkor viszont bármilyen kiváló minőségű munkát végeznek majd, nem
pályázhatnak az Európai Minősített
eTwinning projekt címre.
4. Ezt követően magát a projektet kell
ismertetni – ez rendkívül hasznos
a Nemzeti Szolgálatóközpont számára
a projekt jóváhagyásának elbírálásakor. Amennyiben magyar nyelven írja
ezt meg, számítani kell egy hosszabb
jóváhagyási (1-2 hét) időtartamra,
mivel a zsolnai központ ezt továbbítja
a magyarországi központnak elbírálásra, majd onnan visszakapva értesíti az alapítót az eredményről. Mint
említettük, a projekt regisztrálása után
további partnereket vehet fel az együttműködéshez. Az eTwinning Plus
gomb aktiválásával lehetővé teszi az
eTwinning Plus országokból származó
projektpartnerek felvételét a projektbe.
Ez hat országot jelent – Örményországot, Azerbajdzsánt, Grúziát, Moldvát,
Ukrajnát és Tunéziát.
A projekt címének megadása után
röviden, 1000 karakterben mutassa
be projektjét! Fogalmazzon érthetően, illetve használjon kulcsszavakat,
hogy mások könnyen Önre találhassanak! A nyelv kiválasztását követően
adja meg diákjainak életkorát és számát (mennyi diákkal tervezi a munkát közösen a partnerrel), valamint az
együttműködés által érintett tantárgyakat (ezekből természetesen meg lehet
többet is jelölni)! Jelölje meg azokat az
eszközöket, melyeket projektpartnereivel használni szeretnének a projekt során! Ezeket az adatokat bármikor módosíthatja a projekt jóváhagyása után.
Ne feledje, a TestvérTér (mely minden
regisztrált projekt résztvevői számára
elérhető) szinte minden olyan eszközt
tartalmaz, melyre szükségük lehet egy
projekt lebonyolításához (pl. blog, fórum, wiki, webes publikálás, fájlarchívumok, képarchívumok, chat)!
A projekt leírásánál a következő részek a legfontosabbak. A célok megadásakor törekedjen arra, hogy minél
több konkrétum szerepeljen a célok
között, különösen azon kompetenci-

ák és készségek tekintetében, amelyek
elsajátításához a projekt várhatóan
hozzásegíti majd a diákokat! Kerülje
a túlságosan elvont célok megjelölését
(pl. „az oktatás európai dimenziója”
vagy „interkulturális kommunikáció”)!
A munkafolyamat ismertetésekor írja
le, hogy milyen formában szeretne
közös munkát folytatni a projektpartnerekkel, és milyen módon szeretné
megosztani a feladatokat a résztvevők
között! Adjon egy áttekintést a tervezett tevékenységekről és azok hozzávetőleges időbeosztásáról! Ezek mellett
írja le a következőket is: milyen gyakorisággal tervez közös munkát végezni
projektpartnereivel; hogyan tervezi
bevonni a diákokat a projektbe; szeretne-e a partneriskolák diákjai által
alkotott vegyes diákcsoportokkal dolgozni! Írjon le minden egyéb olyan információt, amit még relevánsnak tart!
Az utolsó részben, a várható eredményeknél, jelezze, ha tervei szerint a
projekt résztvevőinek a projektmunka
során valamilyen konkrét végterméket
kell majd létrehozniuk, például egy
nyilvános TwinSpace oldalt vagy tanulási segédanyagokat! A várható eredmények között azonban olyan eredményeket is megnevezhet, mint az iskolai
oktatás továbbfejlesztése vagy új ismeretek szerzése. Mindhárom rész kidol-

gozásakor 1000 karakternyi szöveg áll
rendelkezésére. A legutolsó pontban
meg kell adni, hogy projektminta alapján indítják-e a projektet. Az azonnal
felhasználható projektminták lépésről
lépésre követhető útmutatók. Felhasználhatók kiindulópontként hasonló
projektek kidolgozásához vagy új ötletek megfogalmazását segítő inspirációs
forrásként is.
5. Miután minden részt kitöltött,
előnézetben megtekintheti projektje
leírását. Amennyiben még változtatna
rajta, a módosítás gomb erre lehetőséget kínál. Amennyiben viszont elégedett a leírtakkal, a küldés gombra kattintva regisztrálhatja projektjét.
Ezek után nincs más hátra, mint megvárni a Nemzeti Szolgáltatóközpont
visszajelzését a projekt jóváhagyásáról.
Addig a Projektjeim fül alatt Függőben levő projekt néven találja a projektjét. Amennyiben a projekt aktív
állapotba jut, lehetőség nyílik a projekt szerkesztésére, új partner(ek)
hozzáadására, partner(ek) kezelésére,
eTwinning Oklevél letöltésére, belépésre a TwinSpacebe, vagyis a Testvértérbe, a későbbiek folyamán (a munka
végén) a projekt lezárására, valamint
pályázásra a Minősített eTwinning
Projekt címre.

Beszámoló

ORSZÁGOS TANÉVNYITÓ, Nagyszelmenc, 2017. szeptember 2.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége 2000 óta szervezi meg a
Szlovákiai Magyar Iskolák Országos
Tanévnyitóját, melynek a hagyományok szerint egymás után mindig egy
nyugat-, egy közép- és egy kelet-szlovákiai település ad otthont.
A februári döntés alapján az idei
rendezvényt 2017. szeptember 2-án
Nagyszelmencen tartották, mely helyszín szimbolikus jelentőségű, hisz a II.
világháború után Kisszelmenc a Szovjetunióhoz, Nagyszelmenc pedig Csehszlovákiához került úgy, hogy a szögesdróttal „kettézárt” falvak magyar
lakossága gyakorlatilag évtizedekig
nem érintkezhetett egymással. A szervezők a közös tanévnyitó megrendezésével azt szerették volna szimbolikusan
összekapcsolni, amit a történelem kettészakított. Lakosságot, családot és magyar közösséget.
A neves rendezvényhez a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége
is csatlakozott, így a kettézárt faluban
az idei tanévnyitón a kisszelmenci, a
palágykomoróci és a nagyszelmenci
elsősök közösen kezdhették az évet,
és közösen köszönthették a szlovákiai és a kárpátaljai pályakezdőket is. A
rendezvényen részt vettek a szlovákiai
és kárpátaljai magyarság politikai és
pedagógus szervezeteinek képviselői,
valamint a szlovák kormány képviselői.
A neves rendezvényre Szlovákia szinte
minden magyarlakta térségéből érkeztek résztvevők.
Az ökumenikus istentisztelet után a
magyar iskolába induló szlovákiai és

kárpátaljai elsős gyerekek bemutatkozása és megáldása következett, majd
ünnepi beszédet tartott Jókai Tibor, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) és Orosz Ildikó, a
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke.
A rendezvényen fellépett a nagykaposi Cantabile kamarakórus, a nagyszelmenci Dobó István Gyermekkórus,
Choma Manuela és Tóth Ingrid komolyzenészek, valamint a nagyszelmenci
születésű Tóth Tibor, a Komáromi Jókai
Színház igazgatója.
Dr. Grezsa István arról beszélt, hogy
a magyarság a saját munkájával fogja
megtartani közösségeit a Kárpát-medencében. „A külhoni magyar iskoláknak meghatározó szerepük van, itt
formálódik a következő nemzedék öntudata, világképe, itt élhetik meg fokozottabban a nemzethez tartozás élményét
és itt erősödhet fel a szülőföld szeretete,
az anyanyelv átadása” – mondta. Dobó
István és az egri várvédők példáját felhozva azt mondta, győzelmük kulcsa az
elszántság és a „mustármagnyi“ hit volt,
valamint az a tudat, hogy „győzni kell és
győzni tud a magyar.“
Ez a vár most az ország, mutatott
rá beszédében a kormánybiztos, ezek
az iskolák ma a közös haza és a jövő.
A magyaroknak saját maguknak kell
megvédeniük az anyanyelvüket, a kultúrájukat pedig át kell adniuk az utódoknak és a nem magyar közösségeknek egyaránt.
Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke

beszédében hangsúlyozta, a politika Nagyszelmencen a legdrasztikusabb módon húzott falat ember és
ember közé, a második világháború után a nagyhatalmak játékszerévé vált a környék és a régió népe.
Indokolatlanul, ötletszerűen húzták
meg a határt jelző piros vonalat a falu
közepén, mely határ a legszilárdabb
fallal vetekedett. Orosz Ildikó arra
kérve a jelenlévőket, hogy a mintegy
hatvan évnyi megosztás után próbáljanak meg kapcsolatokat keresni, illetve
fedezzék fel és tartsák meg az értékeket
a határ mindkét oldalán.
Ádám Zita, az SZMPSZ alelnöke
beszédében többek között az iskola
feladatát is kihangsúlyozta. „Az iskola vértezzen fel tudással, izmosítson
önbecsülést, szilárdítsa meg a nemzettudatot, olyan legyen, mint a védőoltás, hogy az ember teste és lelke
emlékezzen rá minden helyzetben,
hogy megtartsa tiszta szándékú emberi magasságában“ – mondta az alelnök
asszony. De azt is hozzáfűzte, hogy: „a
nemzetnevelés mindannyiunk, az egy
kultúrában élők nemes ügye: szülőé,
pedagógusé, közösséggé, a feladatokat
nem lehet kihasítani, elosztani, mert az
embernevelés mindannyiunk kivételes
felelőssége.“
Az iskolakezdő gyerekeknek Szajkó Gábor adta át a Rákóczi Szövetség
ajándékát, a pályakezdők pedig az
SZMPSZ és a KMPSZ ajándékát vehették át.
Kerékgyártó Diána

beszámoló
A Gyilkos-tónál

Stirber Lajos

Szállj, dalom,
szép magyar ének!
A komáromi GAUDIUM
Székelyföldön ünnepelt

„Másképpen énekel a felnőtt is, ha magával hozza a gyermekkori ének rajongó lelkesedésének emlékét.”
(Kodály Zoltán)
A 15 éves GAUDIUM vegyeskar és
hangszeres kamaraegyüttes, a komáromi Jókai Mór Alapiskola legifjabb
énekes és hangszeres csapata (az iskola „kicsinyek” kórusa 47., a „nagyok”
énekkara 57. életévét tapossa) úgy határozott, hogy fennállásának 15. évfordulóját Székelyföldre való kirándulással és szerepléssel is megünnepli.
Az együttes 6 évvel ezelőtt már járt
Erdélyben. Akkor a Mezőségbe látogattunk el, fellépéseink is voltak, nagyon
jól éreztük magunkat. A mostani Székelyföldre utazást is már mindenki nagyon várta. A gondos főszervezőknek,
a GAUDIUM polgári társulás vezetőségének – Pipper Lászlónak, Kis Anitának, Kolozsi Ildikónak – köszönhetően
csapatunkat gazdag program várta.
Augusztus 27-én indultunk útnak:
Nagyváradon, a Királyhágón át utazva érkeztünk Kalotaszentkirályra, ahol
már másnap a reggeli istentisztelet keretében bemutathattuk Szállj, dalom,
szép magyar ének c. műsorunkat, melyet a nagy évfordulók – a reformáció
500 éve, a Szent László-év, a Kodály-év,
a kitelepítés 70. évfordulója – jegyében
állítottuk össze.
A történelem fonalára felfűzött zenei-irodalmi összeállításunk, nagy
örömünkre, értő és érző közönségre
talált, nagy sikert aratott. Most sem
tagadtuk meg önmagunkat: mind
a nemesebb kórusmuzsika, mind a
sorsunkat szimbolizáló dalok megszólaltak fellépéseinken. Műsorunkat
egy Ág Tibor gyűjtötte népdallal indítottuk, és Nagy Ferenc költő barátunk Ha nem nyújtunk kezet c. költeményével vallottuk, hogy még most,
hetven év után is fáj eleink meggyalázása, meghurcolásának emléke. Majd

Sillye Jenő Szállj, dalom című énekével zengtük: „Szállj, dalom, szállj, a
Hargitáig szállj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt, hite soha
el ne hagyja őt”. A fohászok után Kodály Zoltán Köszöntőjével kívántuk
kedves vendéglátóinknak: „…mint
tenger cseppjei, sík mezőknek füvei,
oly nagy bőven szálljanak rád égnek
áldási.” A továbbiakban a Magyar hazánk reménye kezdetű népénekkel,
a kereszténységünket megalapozó
szentjeink, a Katonaének Bocskai fejedelemhez 1604-ből, Lantos István
dalával (Zsákovics László feldolgozásában) és Egressy Béni Klapka indulójával a magyar szabadság hőseinek
emléke előtt tisztelegtünk. A Vincze
Zsigmond–Kulinyi Ernő szerzőpáros
Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország című szerzeményével (Domonkos Dezső feldolgozásában) pedig
azok emléke előtt hajtottunk fejet,
akik Európa szégyene – Trianon után
is talpra tudták állítani Magyarországot. A Valahol Oroszországban című
dallal és Nagy Ferenc Örök világosság
fényeskedjék nekik című költeményével pedig azokra emlékeztünk, akik
a II. világháború poklában áldozták
életüket értünk. Műsorunk befejezéseként még három kortárs mű hangzott el: Gárdonyi Zsolt Magyar ének és
Kocsár Miklós Ave Rosa sine spina c.
kórusműve, valamint Koltay Gergely
Kell még egy szó című dala (Zsákovics
László feldolgozásában) Nagy Ferenc,
a GAUDIUM versmondó szólistájának közreműködésével.
A következő napon a természet alkotta csodát, a parajdi sóbányát néztük
meg. Sokak örömére kipróbáltuk templommá kialakított hatalmas termének
akusztikáját: csak úgy zengett a Domine
pacem da nobis! Estére megérkeztünk
fő „hadiszállásunkra”, Borospatakára.
Skanzene, kedves kis házacskáival,
négy napon át volt otthonunk.

Székelyföldi tartózkodásunk harmadik napján kirándultunk az ezeréves határhoz, felmentünk a Rákóczi-várhoz s
a Golgotához – az érzés, az élmény szavakkal leírhatatlan. Majd visszabuszoztunk Borospatakára, hogy aztán időben
érkezzünk második hangversenyünk
színhelyére, Gyimesközéplok Mária
Magdolna római katolikus templomába. A lelkes szervezőnek, Bodó György
atyának köszönhetően három ország
magyarjai – a helyiek, a budapesti Szent
Imre Gimnázium éppen ott tartózkodó
negyven diákja és mi, felvidékiek – találkoztunk. A rövidített szentmisét
követően mutattuk be műsorunkat.
Felemelő élmény volt megélni együvé
tartozásunk érzését.
A negyedik napon, csodálatosan szép
időt kifogva, a Gyilkos-tóhoz rándultunk ki: voltak, akik csónakáztak, csapatunk többsége, élvezve a természet
szépségét, túrázott. Az ötödik napon
Szentegyházára vezetett utunk, ahol (a
célra kialakított, traktor vontatta szekérrel) egy polihisztor traktorossal, Márton
Jánossal – egyben idegenvezetőnkkel,
aki az út alatt végig mesélt – a menedékházig utaztunk. Aztán összeszedve minden erőnket vágtunk neki a Hargitának.
Zászlónk nem volt, hogy a csúcson
kitűzzük, de gaudium-ittasan énekeltünk zoborvidéki dalokat. Pénteken,
hazafelé megálltunk Csíksomlyón,
megnéztük csodálatos templomát,
majd Korondon vásároltunk, ezek után
érkeztünk vissza Kalotaszentkirályra.
A vacsorát követően a helyiek nagyon
szép műsoros estet szerveztek: népviselet- és néptáncbemutatót, amelyen
a világjáró prímás „Kiscsipás” húzta a
talpalávalót. Szombaton, élményekkel
teli, érkeztünk haza.
Úgy érzem, a 15 éves GAUDIUM
csapata műsorával, fegyelmezett éneklésével és muzsikálásával Székelyföldön
is kitett magáért; erősbítette Komárom
jó hírét.

tehetségek

A felbári Harmatcseppek csillogása

Minden a 2016/2017-es tanév elején kezdődött,
amikor beneveztünk a Katedra Alsó Tagozatos
Versenybe. Három negyedikes kislánnyal láttam
hozzá a munkához. A Harmatcseppek csapat tagjai
– Kucsera Csenge, Nagy Rebeka, Kis Virág – lelkesen olvasták a meséket és oldották a feladatokat.
Elmerültünk a beszélő rókák, királylányok, kiskondások világában. Magával ragadott minket a
népmesék semmihez nem hasonlítható varázslata.
Csenge és Rebeka a mesék szeretetét azzal is bizonyította, hogy párhuzamosan készültek fel a 7mérföldes csizmában 7hét határon mesevetélkedőre is.
A mesevetélkedőn a Kristálygyöngyök nevet választották – mindig kell valami csillogás.
Télen még senki sem gondolkodott el azon, hogy
mi is lesz tavasszal. Az országos döntőkbe való bejutás elérhetetlennek tűnt. A mesék folyamatosan
gyűltek, feldolgoztunk, kutattunk, kreatívan válaszoltunk. A gyerekek sokat fejődtek a feladatmegoldások során, sok ismerethez jutottak, megtanultak információkat kikeresni, értelmezni, bővült a
szókincsük, magabiztosabbak lettek. A sok munka
eredménye az lett, hogy mindkét versenyben bejutottak a döntőbe. A siker szinte szárnyakat adott
a kis csapatnak. Lázasan készültünk fel a két megmérettetésre. Az érdekesség az volt, hogy mindkét
döntő két egymást követő napon került megrendezésre. Ez a mese melyik versenyhez is tartozik?
– talán ez a kérdés merült fel legtöbbször. A lányok
nem találgattak, pontosan tudták.
A vásárúti 7mérföldes országos döntőn a mesébe illő hetedik helyet szerezte meg a felbári csapat.
Másnap pedig már Dunaszerdahelyen keresgéltük
a Katedra országos döntőjének helyszínét. Virág
volt a friss erő, de a másik két lány is új lendületet kapott az előző napi szép eredménytől. Természetesen bármilyen eredménnyel büszkén tértünk
volna haza, hiszen kimerítő hét állt mögöttünk. A
gyerekek tényleg mindent megtettek, hogy eredményesen szerepeljenek. Barátságos hangulatú,
jól szervezett verseny résztvevői lehettünk. A pár
perces kezdeti eligazítás során Radványi Adél tanító néni kedvessége és nyugalma mindenkire
pozitívan hatott. Kicsit féltettem versenyzőimet a
kudarctól, de nem kellett. Harmatcseppjeim magabiztosan vették az akadályt. Megnyerték a versenyt. A Batthyány-Strattmann László Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola a dobogó legfelsőbb
fokára került. Nagyon büszke voltam, hogy én készíthettem fel ezt a csapatot.
De nemcsak a kézzelfogható nyeremény volt a
jutalmuk. Elmerülhettek a népmesék kemény, de
igazságos világában, ahol a jó mindig győz, a rossz
pedig elbukik, ahol a szép és igaz mindig a felszínre
tör, ahol az igazi erőfeszítésnek, odaadó munkának
mindig van gyümölcse.
Köszönjük a lehetőséget a Katedra folyóiratnak.
Teret adott a felbári Harmatcseppeknek, akik néha
Kristálygyöngyök is, hogy bizonyíthassák tudásukat, rátermettségüket.

Nagy Rebeka

Kucsera Csenge
Okos, kitartó, makacs, állandó kétkedésével mindig a pontosabb megoldás felé
irányítja a csapatot. Igazán sokoldalú
kislány. Mazsorettcsoportban táncol.
Tehetségesen rajzol, néha verset is ír. A
budapesti Csodaceruza – irodalmi és
művészeti magazin Volt egyszer egy kis
sün rajzpályázatának különdíjasa lett.
Kicsi kora óta imádja a lovakat, az
íjászkodásban is jártas. Szabadidejében
szívesen olvas. Már második alkalommal vett részt a 7mérföldes csizmában
7hét határon mesevetélkedő országos
döntőjén. Kultúrműsoraink állandó szereplője, egy kis versmondásra mindig
kapható. Igényes a munkájára, de másoktól is elvárja a hasonló hozzáállást.

Higgadt, pontos, precíz, tudása biztos. Az esetleges vitákat a csapaton belül kompromisszumos megoldással
zárja. A csapat legolvasottabb tagja. Egyik mese sem
volt ismeretlen a számára.
A rengeteg iskolai feladat és
a két verseny mellett mindig akadt ideje az
olvasásra. Érdekli a zene, zongorázni tanul.
A képzőművészetben is jeleskedik, szintén
értékelték a munkáját a Csodaceruza rajzpályázatán. Segítőkész, udvarias kislány.
Minden feladatot mosolyogva fogad és végez is el. A versenyre való felkészülést szinte
kitüntetésként élte meg, és ehhez méltón állt
a feladathoz.
Kis Virág

Csendes, türelmes, lelkiismeretes. Ez volt
az első komolyabb megmérettetés, amin
részt vett. Igazi titkos fegyvernek bizonyult
a verseny folyamán. Az olvasás a kedvenc
időtöltései közé tartozik. Szeret táncolni és
emberek között lenni. A csallóköznádasdi
mazsorettcsoport oszlopos tagja. Aktív
résztvevője az önkéntes gyermek-tűzoltócsapatnak. Hihetetlen nyugalma a legnagyobb stresszhelyzetekben szinte fertőző.

iskolahírek

A komáromi Selye János Gimnázium diákjai Szent László nyomában
Egy hosszú, háromfordulós verseny van a
hátunk mögött. Legalább ennyire hosszú
volt az a felvidéki körút is, amellyel feltettük a koronát fél év tanulására, készülésére. Mindent egybevetve – megérte. A
Csemadok által meghirdetett „Csillagok
között fényessége csillag” nevű vetélkedőn ugyanis mindhárom csapatunk kivívta a döntőben való szereplés jogát, ezzel azt a lehetőséget is, hogy egy – Szent
László-freskókban gazdag gömöri és
szepességi templomokat bemutató – jutalomkiránduláson vegyünk részt.
2017 áprilisában indult a vetélkedő,
amelynek első fordulója egy hosszú feladatsor kitöltése volt. Ezt az akadályt
kilenc diákunk sikerrel vette, így a Selye
János Gimnáziumot három csapat képviselte a júniusi második fordulóban. Bánki Bence, Šiška Dávid, Rancsó Dorottya,
Pastorek Veronika, Lengyel Barbara,
Kálazdy Virág Petra Deák Irén tanárnő
irányítása alatt készült a további megmérettetésre, míg Szeder Enikő, Kele Fanni
és Kara Mátyás Elek József tanár úr felkészítése alapján erősített a nagymegyeri
fordulóra.
A Plauter-kúriában lezajlott júniusi
verseny nagyon jó eredménnyel zárult
iskolánkra nézve, ugyanis az első két helyen selyés csapat zárt. A Bánki Bence,
Šiška Dávid, Rancsó Dorottya trió bizonyult a második kör legjobbjának, mögöttük pedig a Szeder Enikő, Kele Fanni
és Kara Mátyás alkotta csapat végzett.
Pastorek Veronikáékra eredetileg egy
„pótselejtező” várt, de a sors úgy hozta,
hogy a szeptemberi döntő egyenes résztvevői lettek.
Ehhez viszont fel kellett keresni olyan
templomokat, ahol Szent Lászlót ábrázoló freskók találhatók. Ez azért sem
volt könnyű, mert a legismertebb helyszínek elég távol esnek Komáromtól.
Mégis találtunk aránylag közeli célpontokat. A három csapat, mint a mesebeli
ember három fia, különböző irányban

próbált szerencsét. Így jutottak el diákjaink Szentmihályfára, Gútorra és
Nyitrakorosra. Ezekről a látogatásokról
kisfilmet vagy képes prezentációt készítettek a diákok, amelyeket a deáki döntőben be is kellett mutatniuk.
Szeptember végén Deákiban zajlott le
a harmadik forduló, amelyben felvidéki
csapatok mellett anyaországi iskolák is
részt vettek. Igaz, hogy a nagymegyeri
eredményhez képest szerényebb sikerrel zártunk, de ez is bizonyítja, hogy a
mezőny erős volt és kiegyensúlyozott.
Bánki Bencéék a második helyen végeztek, Szeder Enikőék a hetediken zárták a
küzdelmeket, míg Pastorek Veronikáék
tizedikek lettek. Viszont mindegyikük
jogot nyert arra, hogy élőben láthassa
azokat a felvidéki templomokat, amelyek
a verseny felkészülési anyagában szerepeltek. Ennek a könyvnek köszönhető,
hogy a templomokba belépve általunk
ismert képek fogadtak, de ha valaki azt
hiszi, hogy a meglepetés elmaradt, az téved. Ezek a templomok nem egymás ismétlődései voltak: változó környezetben,
változó állapotban csodálatos építmények vártak a diákokra, miközben Kovács László tanár úr élménydús idegenvezetését és szakszerű művészettörténeti
templomvezetését is élvezhettük.
A kirándulásra október 9-10-én került
sor. Dunaszerdahelyről indulva egy busznyi Szent László-szakértő vágott neki,
hogy a helyszínen is tanulmányozza a középkori freskókat. Pónik templomában a
jó állapotban lévő freskókat csodálhattuk
meg, Rimabrézón egy helyreállítás közben lévő templomot kerestünk fel, Pelsőc
pedig a jövőnek tartogatja a lényeget,
ugyanis a rossz állapotban lévő templom
freskóinak egy része még feltárásra vár.
Rozsnyón volt a szállásunk, ahol a püspöki katedrálist is felkerestük. Itt nincs
Szent Lászlót ábrázoló freskó, de a templom gazdagságát megérte megcsodálni.
A fárasztó út ellenére a templomok láto-

gatása, a bőséges vacsora és az Endorfin
együttes koncertje csak növelte a boldogságérzetünket.
A keddi napon Szepesség felé indultunk. Korán keltünk, hogy elmondhassuk, becsengetésre már Dobsinánál legyünk. Betlér érintésével, szerpentineket
megmászva gurultunk egészen a Szepességig. Bár nem szerepelt az eredeti programban, megálltunk Szepesszombat főterén, hogy gyönyörködjünk egy középkori
város főterében, és szembesüljünk azzal a
ténnyel, hogy a hajdani 1848-as szabadságharc emlékművét hogy sajátította ki
a csehszlovák állam a saját halottai emlékére. A Tátra viszont nagyvonalúan
megengedte, hogy vonulataiban gyönyörködhessünk. A csodálatos reggeli
őszben így érkeztünk meg Kakaslomnic
templomához, ahol szívélyes fogadtatásban volt részünk. A helyi káplán mutatta
meg nekünk a templomot, Kovács tanár
úr pedig a freskókat.
Szepesi kalandozásaink utolsó megállója Szepeskáptalan temploma volt. Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű vára
díszítette a hátteret, miközben a templom
megnyitására vártunk. Míg a diákok a
szepesi várat fotózták, a templom megnyílt előttünk. A háromkirályok magyar
szent uralkodók képében itt is megjelentek, köztük a mi Szent Lászlónk is.
A jutalomkirándulás utolsó programjaként egy helyi éttermet szálltunk meg,
ahol a pincérek készségesen válaszoltak
magyarul is a kérdéseinkre. A helyi jellegzetes ebéd elfogyasztása után hazaindultunk. Mintha a természet is ekkorra
időzítette volna a kellemes idő lezárását,
eleredt az eső. De a hideg és nedves idő
sem tudta elvenni tőlünk mindazt az
élményt, amit a verseny és a jutalomkirándulás adott nekünk. Ezúton szeretném megköszönni a szervezőknek
ezt a csodálatos élményt minden selyés
nevében!
Elek József, történelemtanár

Házunk tája

Az IKATIKA tervezet teszteli a digitális tartalom
realizálhatóságát a nemzeti kisebbségek
anyanyelvének a tanításában

Az iskolaügyi minisztérium említett projektjének célja felmérni a nemzetiségi iskolákban tanuló diákok anyanyelvének tanításában alkalmazandó innovatív oktatási módszereket. A projekt általános alkalmazását
megelőző jelenlegi bevezető szakaszban összesen 30 magyar, ruszin és
roma tanítási nyelvű óvodában, illetve alapiskola nulladik évfolyamában
végzik a tervezet tesztelését. Peter Krajňák, az iskolaügyi minisztérium
államtitkára hangsúlyozta, hogy a minisztérium célja tesztelni az innovatív tanítási eljárások eredményességét a nemzetiségi oktatási intézmények legfiatalabb kicsi-pici diákjainál és a szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekeknél. A pedagógusok számára összeállított modern
módszertani segédanyagok tartalmazzák azokat az innovatív oktatási
módszereket és bilingvális digitális tananyagot, amely a gyermekek számára is attraktívabbá, élvezhetőbbé teszi a tananyag játékos elsajátítását.
A pedagógusok számára készített módszertani anyag, amely tizenegy
témát tartalmaz a http://planetavedomosti.iedu/.sk oldalon érhető el
minden érdeklődő pedagógus számára. Az IKATIKA digitális tananyag
szlovák, magyar, ruszin és roma nyelvi változatban áll a pedagógusok
rendelkezésére. Az interaktív tananyag mindenekelőtt élményt biztosít a
gyerek számára, a tapasztalatok ugyanis egyértelműen bizonyítják, hogy
az így elsajátított ismeretek jobban rögzülnek a gyermekek emlékezetében, mint az ismeretek memorizálása során, tehát ez a tanítási forma valóban sokkal eredményesebb. Tény azonban, hogy a digitalizált tananyag
és az interaktív tanítási módszer nem helyettesíti és nem is helyettesítheti
teljes mértékben a klasszikus tanítási módszereket és tartalmat, hanem
annak csak kiegészítő része, formája lehet. Minél változatosabbak ugyanis a tanítási módszerek, az anyanyelven átadandó tananyag, annál tartósabb a megszerzett tudás, annál hatékonyabb a tanítás. Az IKATIKA-t
bevezető kísérleti időszak 2017 októberétől a naptári év végéig tart. A javasolt tananyag és módszerek mellett természetesen része e programnak
a pedagógusok felkészítése, továbbképzése is az ajánlott módszerek alkalmazására, hiszen a kellő szakmai felkészülése nélkül sok esetben megkérdőjelezhető a pedagógusi munka sikere. A programmal kapcsolatos
minden további részletes információ a www.ikatika.sk oldalon található.

Harminc éves az eRASMUS+program

Oľga Nachtmannová, oktatási államtitkár 2017
szeptember 26-án részt vett az Erasmus+Európában
program létrehozásának 30. évfordulója alkalmából
szervezett konferencián. Felszólalásában kiemelte
azt a tényt, hogy Szlovákia 20 évvel ezelőtt kapcsolódott be ebbe a programba, amely azon túl, hogy
fokozatosan zászlóshajójává vált a közművelődés
fejlesztésének és az ifjúság minél hatékonyabb szakmai felkészítésére irányuló európai együttműködésnek, jelentős mértékben elősegítette a programba
bekapcsolódó iskolák tanulóinak szakmai, személyi,
társadalmi, sőt ökonómiai fejlődését is. Az Európai Unió hét előző programjának 2014-ben történt
közös programba való összekapcsolásával az Erasmus+ komplex és teljesen nyílt programmá vált, így
már alkalmas arra, hogy a társadalmi és gazdasági
élet egyes szektorai, részterületei között fokozatosan szilárdabb kapcsolatok épüljenek ki – beleértve
a formális és informális képzési lehetőségek összekapcsolását. A programba bekapcsolódó egyre több
országnak köszönhetően immár nem csak európai,
hanem szinte világméretű közös programmá nemesedett. Oľga Nachtmannová külön kiemelte azt
a tényt, hogy a fiatalok külföldi tartózkodásuk során olyan ismeretekre és készségekre tesznek szert,
amelyek számukra megkönnyítik a munkaerőpiacon való helytállást és karrierjük sikeres építését.
Az államtitkár asszony külön köszönetet mondott
Fonódová Irenának – a Nemzetközi Együttműködés Szlovákiai Akadémiai Asszociáció igazgatójának
– a sokéves elkötelezett és eredményes munkájáért,
amellyel jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Szlovákia is sikeres résztvevője az Európai Unió által szervezett együttműködési programoknak.

Martina Lubyová miniszter
asszony új felhívást tett
közzé a kutatás és fejlesztés
támogatására

A miniszter asszony a Kutatást és Fejlesztést Támogató Ügynökség éves közgyűlésén jelentette
be, hogy a 2017-es évre 33 millió euró értékű
felhívást tett közzé a kutatás és a fejlesztés támogatására. A tanácskozáson emellett értékelték
az Ügynökség 2016-ban végzett tevékenységét,
majd előterjesztették céljaikat és tervezett akcióikat az elkövetkező időszakra. A miniszter
asszony felszólalásában többek között kijelentette, hogy örül az Ügynökséggel való szoros
együttműködésnek, hiszen eddigi munkája során alkalma volt megismerni a tevékenységük
erős, de gyenge oldalát is. Bízik abban, hogy a
minisztérium és az Ügynökség együttműködése
révén sikerül biztosítani hazánkban a tudomány
fejlődését. Az említett testület ugyanis fontos
szerepet tölt be Szlovákiában az állami költségvetésből finanszírozott projektek szervezésében
a tudomány és a technika minden részterületén.

Házunk tája

Az 5. évfolyam tanulóinak tesztelésére
2017. november 22-én kerül sor

Ebben a tanévben az alapiskolák 5. évfolyamát látogató
tanulók tudásszintjének felmérésére immár hagyományosan matematikából és szlovák nyelvből, illetve magyar nyelvből történik. Az ország több mint 1400 alapiskolájának közel 45000 diákja 2017. november 22-én
(szerdán) ad számot ismereteinek szintjéről. „A tanulóknak erre a felmérésre nem kell külön készülniük, hiszen a tesztelés csak azt az ismeretanyagot kérheti és kéri
számon, amit az első négy tanítási év alatt sajátítottak el.
Az ötödik évfolyamban tanító pedagógusoknak sem kell
tartaniuk a felméréstől, hiszen ez nem az ő munkájuk
eredményességének az értékelése, tehát nem személyesíthető, nem individualizálható.“ – jelentette ki Martina
Lubyová iskolaügyi miniszter. A tesztelés egyedüli célja,
hogy felmérje a tanulók tudásának és készségeinek szintjét az alapiskola felső tagozatának kezdeti szakaszában.
Ebbe a tesztelésbe be kell kapcsolni a speciális képzést
igénylő és a mentálisan sérült tanulókat is. E célra különített el a minisztérium 160 000 eurót. Martina Lubyová
miniszter asszony külön hangsúlyozta, hogy amikor
Szlovákia a PISA-felmérésekben egyre romló eredményeket produkál, szükség van arra, hogy országos szinten
legyünk képesek legalább megállapítani az egyre romló
eredmények okait, és azok ismeretében elindulni végre
a javulást biztosító úton. A Tesztelés 5-2017 eredményei
legkésőbb 2017 végéig ismertek és elérhetők lesznek.

Megkezdődött az alapiskolás tanulók
tesztelése, melynek célja megállapítani,
mely sportágban kamatoztathatják
meglévő adottságaikat

Szlovákia 24 kiválasztott iskolájában, tehát kerületenként 3
intézményben 2017. október 2-tól 13-ig tesztelték az első,
második és harmadik évfolyamok tanulóit. A tesztelés célja
megállapítani, hogy testi és egyéb adottságaik révén mely
sportágban érhetnek el sikereket a további évek során. A
tesztelés eredményei alapján javasolják a gyerekeknek (és
természetesen a szüleiknek is) azokat a sportágakat, amelyekben kiváló eredményeket, sőt sikereket is elérhetnek. A
tesztelés szervezői és kivitelezői a Nemzeti Sportközpont, a
Szlovák Olimpiai Bizottság és a Szlovák Paralimpiai Bizottság. A 2018/2019-es tanévtől kezdődően ez a fajta tesztelés
már kötelezővé válik az alapiskola minden elsőse számára,
akik majd két év elteltével, vagyis a harmadik évfolyamban újra átesnek ugyanezen a tesztelésen. Ennek eredményeiről minden kisdiák hivatalos értesítést – bizonylatot –
kap, amelyen feltüntetik azokat a sportágakat, amelyekben
adottságaik révén kimondottan sikeresek lehetnek. Emellett
tájékoztatja őket és a szüleiket arról is, hogy mely sportközpontokban, sportklubokban, sportegyesületekben jelentkezhetnek, ahol kamatoztathatják adottságaikat. Ez a tesztelés a sporttal kapcsolatos tájékoztatási rendszer részeként
benne foglaltatik a sporttörvényben. A tesztelésre vonatkozó minden további információ megtalálható az interneten,
és elkészült az a módszertani útmutató is, amelynek az alkalmazásával biztosítható a tesztelése helyessége, és megakadályozható, hogy téves mérési eredmények szülessenek.

KATEDRA

Az én városom

havilap
XXV. évfolyam, 3. szám, 2017. november

Bodnár Gyula

Kassai utcák, házak, polgárok
Úgy illenék, hogy szülővárosomról, a bodrogközi Királyhelmecről mondjak valami
kedvest, szépet, valamit, ami az életem irányát, formáját és tartalmát meghatározta, legalábbis alakította. Vagy a csallóközi
Nagymegyerről, ahová egy szőke hang hívására negyvenhárom évvel ezelőtt telepedtem
le, korántsem ideiglenesen tehát, sőt itt születtek gyermekeink, akik eme kisvárostól kőhajításnyira élnek tőlünk az ő gyermekeikkel,
a mi unokáinkkal.
A felkérés pillanatában, némi szlenges beütéssel, nekem mégis azonnal Kassa ugrott
be, mint „az én városom”, jóllehet, személyesen harminc éve nem jártam utcáin. Kötődésem e városhoz akkor kezdődött, amikor iskolás lettem, és anyu szinte mindig vitt
magával, vásárolni, apu korai halála előtt is,
után is. Nagyobb város, nagyobb választék, s
talán olcsóbb áru. Vonaton mentünk, mindig.
Az ötvenes éveket írtuk, eleinte a szó szoros
értelmében fapados fülkében utaztunk, ahová be-bekeveredett a szerelvény élén vágtató
pompás gőzmozdony füstje, melyet hamarost az országot átszelő villanyvasút váltott
fel hosszú szerelvények élén vágtató villanymozdonyokkal. Anyu konyhanyelven sem
bírta a szlovákot, de az idő tájt nem is volt rá
szükség, minden üzletben tudtak magyarul,
ha meg valamelyikben nem, én próbáltam
tolmácsolni, noha korosztályom a magyar
iskolában még az ötvenes évek második felében is csak a harmadik osztálytól kezdte tanulni a szlovák nyelvet. Anyu szerette Kassát,
mely azokban az időkben kezdett, a készülő
vasműnek is köszönhetőn, felduzzadni, fokozatosan körbevette magát lakótelepekkel,
így 80 ezer lélek helyett mára 240 ezernek ad
otthont. Szóval, ahogy leszálltunk a vonatról, az állomástól pár lépésre liget fogadott
frissítőket kínáló bódékkal. Szerette anyu a
Malomárok csörgedező vizét, hídját, a Jakabpalotát, élvezte az Erzsébet-dómig vezető
Malom utca színeit, csodálta magát a dómot,
az Orbán-tornyot, az Állami Színház épületét, a Šrobár utcát, egyáltalán a többféle stílust
képviselő építészeti remekműsorozat összességének látványát, esztétikumát. Nem beszélt
róla, de olvasott emberként mintha ennek a
kulturális-művészeti-történelmi centrumnak
a közegében, légkörében érezte volna az akkor még számomra ismeretlen Márai Sándor,
Jakoby Gyula, Löffler Béla és számos jelentős
magyar kassai művészelőd szellemi sugárzását is. Közben természetesen a hosszú és tágas Fő téren, illetve Fő utcán, amelyen piros
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villamos futott, cipő- és ruhaüzletekbe tértünk be, szerettük a Ryba nevű talponállót,
ahol általában halsalátát fogyasztottunk. Tőle
nem messze – dufart alatt lehetett bejutni –
körlépcsős ház alsó szintjén, nem túl tágas
lakásban lakott egyik rokonunk, Radvánszky
Jani bácsi, akit magam is már gyerekként
megkedveltem. A mából visszapillantva, igazi kassai polgárrá vált a vékony, magas idős
ember, akinek volt stílusa, akinek a tekintetéből életkedv áradt, és volt humora, irigylésre
méltó tájékozottsága-műveltsége. Bonyolult
kérdésekre tudott egyszerű válaszokat adni.
Gimnazistaként, a hatvanas években, a családjával Kassára költözött Bandi barátomhoz már egyedül utazgattam a királyhelmeci
vasútállomásról, néha náluk aludtam. Mint
VSS-szurkolók első ligás focimeccsekre jártunk együtt, akkor még több magyar nemzetiségű labdarúgó is játszott a csapatban.
Persze hokicsatákra is el-elmentünk, a Dukla,
illetve a hamar VSŽ-re váltó jégkorongcsapat
akkor jutott fel az első ligába. Ott voltunk aztán Paul Anka és Johnny Hallyday szabadtéri
koncertjén a nagy amfiteátrumban, azonban
a Beatles legújabb számait sem felejtettük el
megvitatni Bandival, mint az együttes lelkes
imádói.
Aztán felnőttem. Immáron újságíróként hol
vonaton, hol repülőgépen, hol szolgálati kocsival jártam Kassára, a Slovan Szállóban
foglalva szobát. Tehát fordult az irány, meg
is nyúlt az út, nyugatról keletre. Többek között a Thália Színház egy-egy bemutatójára
utaztam, s mint lapom alkalmi színikritikusa, színészekkel, rendezőkkel, írókkal találkozhattam, Gágyor Péter rendezővel, a Szép
Szó Ifjúsági Színpad vezetőjével kacagtunk
hatalmasakat kevésbé sikeres előadások bukfencein, olykor a premier utáni jó hangulatú
összejöveteleken. És találkozhattam Jakoby
Gyulával, a lakásán, festményei között. Kollégám, a későbbi kalligramos Szigeti László
vitt el az európai rangú festőművészhez, és
ez a találkozás olyan élményforrás nekem,
hogy valahányszor újraélem, amióta kezembe vehetem Kulcsár Ferenc Jakoby-könyvét.
Ezeregyéjszaka címmel jelent meg 2015-ben
az 1984-2014 között folyamatosan épített
sorspoéma a festő mintegy 31 színes alkotását, számos híres képét felvonultatva közben.
Radvánszky Jani bácsi mellett Jakoby egy másik Kassát jelentett és jelent nekem a festményeivel. S ez nem a kirakatok, nem a csillogás
Kassája, hanem az egyszerre tragikus és komikus emberi lété.
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felhívás

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.

Esszéíró verseny
Így látom én a kitelepítést
A Katedra folyóirat „Így látom én a kitelepítést” címmel esszéíró versenyt hirdet az alapiskolák felső tagozatos tanulói számára, melynek
témája – ahogy a cím már előzetesen utal rá – az 1947-1949 között
lezajlott lakosságcsere és a szlovákiai magyarok Csehországba való
deportálása.

tanulók hogyan látják és értelmezik a hetven éve történt tragédiát;
van-e kitelepített ismerősük, rokonuk, akinek elbeszéléséből a puszta tények ismeretén túl a haza és az otthon szeretetéről is tanultak.

Idén emlékezünk meg a hetven éve történt tragédiáról, amelynek
eredményeképp több mint százezer szlovákiai magyart telepítettek
kényszerrel Magyarországra és hurcoltak el Csehországba. A ma is
élő kitelepítettek – akik hetven éve javarészt gyerekek voltak még
– számtalanszor beszámoltak-beszámolnak arról, miként fáradoztak azon, hogy emlékezetükben megtartsák szülőföldjük legalább
néhány, számukra kedves emlékét, s idegen földön való felnőtté
válásuk során ezekből az apró mozaikkockákból táplálkozott soha
nem múló igényük, hogy kapcsolatukat a szülőföldjükkel mindmáig
fenntartsák.

Beküldési határidő: 2017. november 20.
A pályamunkákat elektronikus úton küldjék
a katedra.szerkesztoseg@gmail.com címre.
Az eredmények kihirdetésének időpontja: 2017 decembere

Az esszék terjedelme: 1-2 oldal

A beérkező munkákat négytagú zsűri értékeli:
Doc. Simon Attila, PhD., a Selye János Egyetem Történelem Tanszékének tanszékvezetője, a Fórum Kisebbségkutató Intézet ügyvezető igazgatója
Mgr. Angyal László, PhD., a Katedra Történelemverseny szervezője, történelemtanár
Versenyünk témája nem a történelmi tények felsorolása és elbeszé- Mgr. Presinszky Ágnes, a Katedra Történelemverseny volt gesztora,
lése. Arra vagyunk inkább kíváncsiak, hogy a kitelepítettek kiállása történelemtanár
a szülőföld mellett milyen mértékben szólítja meg a ma fiataljait; a Mgr. Tóth Tibor, a Katedra Földrajzverseny szervezője, történelemtanár
Szerzőink
Mgr. ANGYAL LÁSZLÓ, PhD., a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola magyar-történelem szakos tanára, a Katedra Történelemverseny
szervezője, Rimaszombatban él (langyal96@gmail.com); Mgr. BAUCSEK CSABA, a füleki Mocsáry Lajos Alapiskola történelem-hittan
szakos tanára, Füleken él (baucsekcsaba@gmail.com); BODNÁR GYULA, újságíró, a Katedra korábbi főszerkesztője, Nagymegyeren él
(bodnargyula48@gmail.com); Mgr. BRUTOVSZKY GABRIELLA, PhD., magyar-német-biológia szakos tanár (Jedlik Ányos Gimnázium,
Budapest) és irodalomkutató, Budapesten és Rozsnyón él (brutigabi@gmail.com); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, magyar-szlovák szakos tanár, a Katedra
szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@upcmail.sk); Mgr. GOMBOS CSILLA, magyar-angol szakos tanár, Dunaszerdahelyen él (csilla.gombosova@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);
Mgr. KANTÁR BALÁZS, PhD., az udvardi Majthényi Adolf Alapiskola tanára, Érsekújváron él (turbogyick@gmail.com); KOVÁCS
LÁSZLÓ, nyugalmazott tanár, Gellén él; (kovacslaszl@gmail.com); DR. LISZKA JÓZSEF, néprajzkutató, a Selye János Egyetem oktatója, Dunaszerdahelyen él (liszkajozsef@azet.sk); Mgr. PASZMÁR LÍVIA, PhD., a Pozsonyi Magyar Intézet szakreferense, Pozsonyban/
Vágfarkasdon él (paszmar.livia@hunginst.sk); Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem adjunktusa, a Katedra vezető szerkesztője, versenyszervező, Hidaskürtön él (gabi.csizmadia@gmail.com); PaedDr. PETERNAI ZSUZSANNA, PhD.,
a Pázmány Péter Gimnázium igazgatója, az eTwinning nagykövete, Érsekújvárban él (zuzana.peternai@gmail.com); Mgr. PŐCZ ILDIKÓ,
a dunaszerdahelyi Komenský Utcai Óvoda pedagógusa, Dunaszerdahelyen él (poczova3@gmail.com); STIRBER LAJOS, nyugalmazott
zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com);
PaedDr. VARGA TAMÁS, a komáromi Jókai Mór Alapiskola tanára, Gútán él (vargatomi7@gmail.com)

naszerdahely

Du
Kodály Zoltán Alapiskola,
Ápoljuk kulturális értékeinket

Rendszeresen megemlékezünk nemzeti
ünnepeinkről
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Bodnár Gyula: Kassai utcák, házak, polgárok

Tanulóink sikeresen szerepelnek a tanulmányi versenyeken

Horváth Géza: Vass Lajosra emlékezve

– születésének 90., halálának 25. évfordulóján Kantár Balázs: Az illusztráció lehetőségei az irodalomoktatásban
Brutovszky Gabriella: Igenis, Arany menő!
A hónap témája: kitelepítés
Petres Csizmadia Gabriella: A csehszlovákiai magyar kisebbség felszámolásának kísérlete.
Beszélgetés Szarka Lászlóval Baucsek Csaba: „Vae victis” – „Jaj a legyőzötteknek”
Angyal László: „Kimondták az ítéletet felettem…”
Hromada Attila: Emlékek kontra történelem, avagy hogy tanítsunk a kitelepítésekről?

