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az én Városom
könyvajánlókaTedra

A város a Himalája keleti oldalán található, 
mindössze 25 kilométerre az impozáns 5-6 
ezer méteres hófedte hegycsúcsoktól, 2700 
méteres magasságban, Kína Jünnan tarto-
mányának észak-nyugati részén. A Tibetbe 
vezető teaút mellett. Kínai mértékkel mér-
ve egy kisvárosról van szó, ahol kb. másfél 
millió ember él. A pályaudvarról kilépve le-
nyűgöző látvány fogad. A város mögött ma-
gasodik az 5600 méteres Jade Dragon Snow 
Mountain, szabad fordításban Jáde Sárkány 
hóhegye.
A  város –  főleg kínai – turisták millióit 
vonzza évente. Fő nevezetessége a  nagyon 
szépen felújított ezeréves óváros. Mesés 
látvány a  tradicionális, gazdagon díszített 
kínai faházakkal teletűzdelt, egykoron a he-
lyi kézművesek és kereskedők által épített 
hatalmas óváros. Minden megtalálható és 
megvásárolható itt. A  híres jáde kőből ké-
szült ékszerektől (ez Lijiang egyik fő bevételi 
forrása, itt termelik ki a legtöbb Jáde követ) 
kezdve egészen az „instant“ igazgyöngyö-
kig. Pár eurónak megfelelő rambimbi, azaz 
jüan (kínai pénznem) ellenében az óváros-
ban vásárolhatsz kagylót, ami átlagban 10-
14 igazgyöngyöt tartalmaz. Ezt helyben pár 
perc alatt gyöngysorrá varázsolják. A másik 
nevezetesség és az óváros legtöbb üzletének 
profilja a  méltán híres Jünnan tea. Ebben 
a tartományban található a nálunk is ismert 
Pu-erh város, ahol a legfinomabb teákat ter-
mesztik. Innen indult a teaút is Lijiangon és 
a Himaláján keresztül Tibetbe. 
Két hónapot töltöttem ebben a  városban 
és környékén, így naponta találkozhattam 
a  teával. Sokat tanultam az új barátaimtól. 
Egy történet szerint a teaszállítók és a tibeti-
ek jöttek rá, hogy a tea sokkal finomabb, ha 
érlelődik/erjed. A  tealevelek a  hosszú utat 
Jünnanból Tibetbe lóháton tették meg. Az 
út sokszor hónapokig tartott. Ezalatt a tea-
levelek összepréselődtek és fermentálódtak. 
Ráadásul, mivel a hegyi utak nem járhatóak 
egész évben, a tibetiek elraktározták a teát. 
Így jöttek rá, hogy minél tovább raktároz-
zák a tealeveleket, az annál finomabb főze-
tet eredményez. Az igazi kínai teaínyencek 
szerint minimum tizenkét év szükséges 
a természetes fermentációhoz, de nem ritka 
a 20-50 éves tea sem. 

A  város igazi és utánozhatatlan kulináris 
élményeket nyújtott. Mivel Kína és egyúttal 
Ázsia leghosszabb folyója, a Jangce a közeli 
hegyekből ered, érdemes megkóstolni a ha-
lakat. Ezek közül is a legendás és mára a ví-
zierőművek, illetve a  gátak miatt a  kihalás 
szélére került kínai kanalasorrú tokhalat 
ajánlom. Ez egy ősi halfajta, amely hatal-
masra, mintegy nyolc méteresre is megnő. 
Az elkészítési módja sokféle lehet. A  leg-
finomabb talán a  hot-pot, amelyet speci-
ális edényekben, magasnyomású gőzben 
készítenek el, és a  vendég maga választhat 
a  sokféle hozzávalóból, zöldségből, fűszer-
ből. Rendkívül finom húsú halról van szó. 
További ínyencfalat a  jaktejből készülő, ta-
lán kicsit a  brindzára emlékeztető túró és 
az ebből készülő finomságok. Kóstoltam itt 
tyúklábtól jakfarokig szinte mindent. De 
a  leginkább a nálunk ismeretlen zöldségfé-
lék, fűszerek és az ebből készülő tésztaleve-
sek ízlettek. 
A  város körül számtalan különleges és lé-
legzetelállító hely várja a  látogatókat. Az 
egyik legismertebb természetvédelmi terü-
let a  Tiger Leaping Gorge, avagy a  Tigris-
ugrás-kanyon. Ez a  világ legmélyebb folyó 
által vájt kanyonja, amely 3300 méter mély, 
és a  Jangce felső folyásánál található. Kö-
rülbelül 50 kilométerre Lijiangtól két 5600 
méteres hegy képezi a  már említett Jáde 
Sárkány-hóhegy és a Haba-hegy között. 5-6 
órába telik nagyon meredek sziklákba vájt 
utakon és vaslétrákon elérni a kanyon alját, 
de ami ott fogad, az egy életre szóló élmény. 
A másik lélegzetelállító hely szintén a Jang-
ce folyó felső folyásánál található: a  naxik 
szent forrása, a  Baishuitai. Ezt a  forrást 
a  nap 24 órájában a  naxik szent emberei, 
a dongbák (mi sámánnak neveznénk) őrzik. 
Nagy kiterjedésű mészkőteraszok veszik 
körül, amit éppen ez a  forrás táplál. Itt si-
került összebarátkozni az egyik dongbával, 
aki később részt vett a barátommal együtt 
szervezett performansz művészeti találko-
zón Lijiangban, és egy három órás szertar-
tást mutatott be. De ez már egy másik tör-
ténet… 

(A bővebb terjedelmű írás a www.katedra.sk 
oldalon olvasható)

lijiang, az öRök tavasz váRosa

juhász Rokko

szeRzőink
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Ezer és száz gondolat kavarog bennem, 
amikor arra vállalkozom, hogy elmondjam 
mindazt, ami az év legszebb ünnepével kap-
csolatban bennem él. Nem könnyű ez a fel-
adat, hiszen a világ sok-sok országában ez a 
legszebb ünnep, amikor néhány napra szinte 
megáll az élet, amikor, remélhetőleg, szüne-
telnek a gonosz indulatok, és beteljesülni lát-
szik az emberek szeretet, béke és nyugalom 
iránti vágya. Igen, ilyenkor szinte teljes a lát-
szatvilág győzelme, és e győzelemben ott vár 
a holnap a maga kemény realitásaival, gond-
jaival, félelmeivel, lélekrombolásával. 

Pedig olyan csodálatosan szépek az em-
lékek… Azok a karácsonyok, amelyek-
re gyermekkorunkban egészen sajátos 
lelkiállapotban készültünk. Az ünnepet 
megelőző advent idején 6-7 tagú gyer-
mekcsapatunkkal – a kis színjátszókkal 
– szülőfalunkban szinte minden csalá-
dot meglátogattunk, és előadtuk a Jézus 
születéséről hírt adó betlehemes játékot 
(melynek szövegkönyvét édesanyám írta 
és tanította be a kis szereplőknek). Szűkös 
anyagiak között élve akkor nem is gondol-
tunk arra, hogy a karácsonyfát csillogó-vil-
logó díszekkel, méregdrágán vásárolható 
szaloncukorral, csokoládécsodákkal díszít-
sük és minden gyermeki vágyat kielégítő 
ajándékokkal rakjuk körül… Ma is em-
lékszem, milyen áhítattal segítettem édes-
anyámnak az otthon főzött szaloncukor el-
készítésében és csomagolásában, mennyire 
örültem annak, hogy a diót, almát sikerült 
ügyesen karácsonyfadísszé varázsolnom. 
Legszívesebben még ma is rejtélyesnek tar-
tanám, hogy hová is tűnhetett édesanyám a 
szentestét megelőző délutánon, és hogyan 
lehetett az, hogy ő már a karácsonyfa mel-
lett állt akkor, amikor egyetlen szobánkban 
a kulcsra zárt ajtó mögött végre megszólalt 
a várva várt csengő, amely jelezte, hogy az 
angyalka meghozta a karácsonyfát. Hallot-
tam azt is, hogy fordul a kulcs a zárban, és 
ott volt előttem az ünneplőbe öltöztetett fe-
nyő, a valósággá vált csoda… Átvehettem a 
szerény ajándékokat is. Igazán szép élmény 
volt, amikor az ünnepi gyertyák fénye cso-
dálatossá varázsolta nemcsak a karácsony-
fát, hanem édesanyám boldog mosolyát is. 
Milyen feledhetetlenek voltak a karácsonyi 
éjféli misék a szeretetet, lelki békét, örö-
met, reményt és boldogságot kifejező kará-
csonyi énekekkel… Igen, örökké bennem, 

Fibi sánDor

ilyenkor, karácsony Táján…
bennünk élő emlékek, hiszen a gyermekkori 
emlékek örökké élnek. Meggyőződésem, 
hogy hasonló gyermekkori élményeire gon-
dolhatott Ady Endre is a Karácsony című 
versében, amikor arról ír, hogy jó volna gyer-
mekszívvel kibékülni a világgal, hiszen ha a 
karácsonyi rege valóra válna, igazi boldogság 
szállna a világra. Ady az emberiség legszebb 
ünnepével kapcsolatban 14 gyönyörű vers-
ben mond ki igaz gondolatokat, ám Babitshoz 
hasonlóan ezekben a versekben is ott van az 
ember mindennapi világát, jövőjét féltő gon-
dolat és a kérés, a remény, a vágy olyan élet 
után, amelyre az egymás szeretete, tisztelete, a 
béke és a tiszta érzés a jellemző. Babits Mihály 
Karácsonyi énekében hozzá méltó módon ezt 
kéri a karácsonytól: „Szeress hát minket is, 
koldusokat! / Lelkünkben gyújts pici gyer-
tyát, sokat. / Csengess éjünkön át, s csillantsd 
elénk / törékeny játékunkat, a reményt.” Parti 
Nagy Lajos már fogyatkozó reménnyel, nap-
jaink valós életstílusát értőn így fogalmaz: 
„Karácsonykor viszonylag könnyű szeretni, 
de mi van azzal a sok hétfő reggellel?“ 

És mi van azzal az ezerszer elítélt hozzá-
állással, mely szerint a karácsony nem más, 
mint kivagyiságunk megmutatása, amikor 
tízezrek hiteleket is felvesznek azért, hogy 
megmutassák, ők is képesek a  legdrágább 
ajándékok megvásárlására... A napjaink va-
lóságát, embertársai mentalitását igazán is-
merő Csernus Imre gondolataiban a kemény 
bírálat mellett a lehetséges kiutat is megmu-
tatja: „A társadalom számára a karácsony az 
a három nap az évben, amikor az emberek 
megpróbálnak úgy tenni, mintha szeretnék 
egymást. Én viszont úgy gondolom, hogy 
ha május ötödikén vagy február másodikán, 
vagy már ma reggel két ember szívből, tisz-
telettel, szeretettel tud egymáshoz érni, ami-
kor kinyitják szemüket – az azt jelenti, hogy 
karácsony van, hiszen a karácsony nem csak 
egy dátum, hanem egy életérzés…” Vagyis 
napjainkban az lenne a valóban várt csoda 
beteljesedése, ha a karácsony nem csak egy 
bizonyos időszak lenne, hanem tartós lelkiál-
lapot. Békességben, jóakaratúan, könyörüle-
tesen és szabadon élni – ez lenne a karácsony 
igazi szelleme. 

Kívánom kollégáimnak, lapunk minden 
olvasójának, hogy mindennapjaikat, egész 
életüket, munkájukat a karácsonynak ez az 
igazi szelleme kísérje és tegye valóban sike-
ressé és boldoggá.
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Józsa Mónika a magyar zenei élet 
egyik meghatározó szereplője: a Nyit-
rai Konstantin Filozófus Egyetem ok-
tatója, az egyetem kórusának karna-
gya, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Vass Lajos Kórusának művészeti veze-
tője, valamint a galántai Kodály Zoltán 
Daloskör karnagya. Munkásságát szá-
mos elismeréssel díjazták, többek kö-
zött megkapta a Szlovák Köztársaság 
Ezüstplakettjét (2002), a Szent László 
király Érdemkeresztet (2011), illetve a 
Magyar Arany Érdemkeresztet (2013), 
2014-ben pedig a Kodály Társaság tisz-
teletbeli tagjává választották. Beszélge-
tésünkben a zene szerepéről, a kodályi 
örökségként ápolt kórusmuzsikáról 
faggattam a tanárnőt.

 Miért választotta a zenepedagógu-
si hivatást? Milyen szerepet tölt be a 
zene az életében?
 Nem én választottam ezt a hivatást. A 

hivatás választott engem. Hosszú ideig 
nem tudtam, pontosan mivel is szeret-
nék foglalkozni a jövőben. Meg sem 
fordult a fejemben a zenepedagógusi 
pálya választása. Abban az időben a kó-
ruskarnagyi képesítés lehetőségéről sem 
volt még tudomásom. Úgy érzem, egész 
életem során terelgetve voltam onnan, 
fentről. Természetesen az embernek fel 
kell figyelnie bizonyos jelekre, éreznie 
kell az adott pillanatban, melyik úton 
kell továbbhaladnia, hiszen meg kell ra-
gadni azokat az élet adta lehetőségeket, 
amelyek előreviszik őt. 

A zene természetesen van jelen az 
életemben. Ez nem azt jelenti, hogy a 
lakásomban folyamatosan szól a muzsi-
ka, sőt otthon gyakran jólesik a csend. 
Az megnyugtat. Magát a zenét mindig 
az ének felől közelítettem meg. Kodály 
Zoltán zenepedagógiájának egyik alap-
tétele az énekközpontúság, amellyel én 
teljes mértékben egyetértek. A szüleim 
mindig is daloskedvűek voltak, az ének 
állandóan jelen volt a családunkban. A 
születésnapok, névnapok alkalmával 

Bíróczi réka

kerek 40 esztendeje 
a karnagyi pályán
Beszélgetés józsa Mónika 
tanárnővel, karnaggyal

(vagy minden különösebb ok nélkül) 
összejöttek a rokonok, ismerősök, és 
víg dalolással, nótázással töltöttük az 
estét. A zene olyan szerepet tölt be az 
életemben, akárcsak őseink életében, 
akik örömükben és bánatukban is éne-
keltek. A zene átsegítette őket a min-
dennapok nehézségein. Édesanyám 
erre különösen érzékeny. Minden búra, 
bajra azonnal van egy ének-bölcsessé-
ge, és már fújja is az épp adott helyzetbe 
illő dallamfoszlányt.  

 Melyek azok a  fő állomások, amik 
meghatározták az Ön zenei életét?
 Elsősorban az énekközpontú család, 

amelyben felnőttem. A következő állo-
más az életemben a galántai zeneiskola, 
ahol tizenegy éven keresztül tanultam 
hegedülni. Ez kifejlesztett bennem egy 
nagyon érzékeny lineáris zenei hallást, 
melynek köszönhetően észreveszem 
a nüánsznyi intonációs pontatlansá-
gokat is. Nagyon fontos állomás volt 
az életemben a budapesti bennlakásos 
kántorképző, ahová a gimnáziumi éve-
im alatt jártam. Ez a képzés négy éven 
keresztül tartott a nyári időszakban, 
minden alkalommal négy hétig. Itt ta-
lálkoztam először a Kodály-módszer 
szerinti zeneoktatással. Hangszertanu-
lás terén először harmóniumon, majd 
orgonán tanultunk. Emellett különfé-
le tantárgyaink voltak: népének, gre-
gorián, hittan, zeneelmélet, szolfézs, 
összhangzattan, karének és karvezetés. 
Ott kerültem közelebbi kapcsolatba az 
egyházzenével, amely máig közel áll a 
szívemhez. Karvezetéssel is ott talál-
koztam életemben először. Sőt mond-
hatni, itt vette kezdetét a karvezetői 
pályafutásom, amikor 1977 tanévzáró 
Te Deumán az Egyetemi templomban 
Budapesten nyilvánosan vezényeltem 
egy kórusművet, az egész templomi kö-
zösség (diákok, tanárok) alkotta kórus 
előadásában. Ennek idén van épp 40 
esztendeje. Onnantól kezdve többen is 
biztattak, hogy folytassam ezt a pályát. 

Folyamatosan próbálkoztam, de lépten-
nyomon akadályba ütköztem. Minden 
kis lehetőséget igyekeztem megkeresni, 
ahol tovább tudtam fejlődni. A követ-
kező állomás a Budapesti Népművelési 
Intézet által rendezett négy éves felső-
fokú karnagyképző volt, amit Párkai 
István tanár úrról „csak” Párkai-kur-
zusnak neveztek. Ha nagy tanári elő-
döket, példaképeket emlegetek, ő egé-
szen biztosan köztük van. Tizenkét évig 
énekelhettem Vass Lajos keze alatt. Ő is 
egy nagy példakép, a kezdetektől fogva 
mindig rám bízott egy-egy művet, amit 
vezényelhettem. Természetesen az Ifjú 
Szívek, hogy ide jöhettem Nyitrára, a 
doktori képzés, a Galántai Gimnázium 
kórusa, a galántai Kodály Zoltán Dalos-
kör mind-mind hozzátették a magukét 
a pályám előremenetéhez.

 Miért tartja fontosnak az énekkarok 
működtetését, a kóruséneklés ápolását?
 Az éneklés – talán sokak számára hi-

hetetlen – szívet-lelket gyönyörködtető 
örömforrás mind az énekesek, mind 
pedig a hallgatóság számára. A kórus-
éneklés olyan közösségformáló erő, ami 
az együttmuzsikálás örömén túl fejleszti 
az énekhangot, a zenei hallást. A helyes 
légzéstechnika – ami az éneklés alapfel-
tétele – az egészségmegőrzés szempont-
jából is fontos. Az ének pontos és világos 
artikulációt igényel, ezáltal fejlődik az 
énekes beszédkészsége is. Ez főleg gyer-
mekeknél kiemelten fontos. A kórus-
éneklés pontosságra, koncentráltságra, 
fegyelemre nevel. Az ember(kórus) tár-
sakra való odafigyelés itt alapkövetel-
mény, hiszen csak akkor szólnak tisztán 
a harmóniák, ha a saját szólamunkat úgy 
énekeljük, hogy odafigyelünk a másikra, 
a többi szólamra. Talán nem kell hang-
súlyoznom, hogy napjainkban ez meny-
nyire fontos. Meggyőződésem, hogy ha 
politikusaink nagy része kóruséneklésen 
nevelkedett volna, harmonikusabb tár-
sadalomban élnénk. Sokan azt gondol-
ják, hogy az énekkar a képzett hanggal 
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rendelkező énekesek gyülekezete. Igen, 
ilyen is van. De nem ez a jellemző. Bárki 
tagja lehet a kórusnak, aki szeret énekel-
ni, és elfogadja a közös éneklés szabá-
lyait. Nem kell hozzá hangszertudás, a 
zenei képzettség sem előfeltétel. Kodály 
írja a Gyermekkarok c. cikkében: „Van a 
gégétekben olyan hangszer, hogy szeb-
ben szól a világ minden hegedűjénél…”, 
ennek a hangszernek a segítségével az 
aktív együttmuzsikálások által az „ama-
tőr” kórusénekes egyszer csak azon ve-
szi észre magát, hogy ő az, aki műveli a 
csodát.

 Karvezetőként, kórusénekesként és 
szülőfaluja, Vága község kántoraként is 
tevékenykedik. Mindezek közül mely 
szerepet érzi a leginkább magáénak?
 Nos, mindegyik egy izgalmas feladat, 

tele örömökkel, kihívásokkal. 13 éves 
koromtól, több mint 40 éven át kán-
torkodtam szülőfalumban, de jelenleg 
ez a foglalatosság nem tartozik az aktív 
tevékenységeim közé, csak nagyritkán 
ülök az orgona mögé. 

A kóruséneklés ma is az életem ré-
sze. Aligha tudnék létezni nélküle. 37 
éve vagyok tagja a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Vass Lajos Kórusának. Ez 
a kórus mindig több karnaggyal dol-

gozott párhuzamosan, és ez ma is így 
van. Ennek köszönhetően mindig volt 
lehetőségem az énekkarban kóruséne-
kesként is jelen lenni. Meg kell valla-
nom, néha nem tudom eldönteni, hogy 
melyik oldalt szeretem jobban: az alt-
ban állva szemben a közönséggel, vagy 
annak háttal, a karnagyi pulpitusnál. Ez 
így persze egy nagyon leegyszerűsített 
összehasonlítás. Ha mégis választ kell 
adnom a kérdésre, bizonyára a kórus-
karnagyi hivatás az, ami leginkább a 
sajátom. A kórusénekes és az egyház-
zenész pedig ezt szervesen kiegészíti. 
A művek gyakorlásánál ugyanis az a 
legcélravezetőbb, ha a karnagy a saját 
énekhangján mutatja meg elképzelé-
sét, a dallamfrázisok vezetését vagy egy 
hangképzési vagy intonációs probléma 
megoldását. A kórus gyakran koncerte-
zik templomokban, az egyházi szertar-
tások közreműködőjeként is. Ilyenkor 
nagyon jó, ha „kéznél van” az egyház-
zenész, de a repertoár építésénél, a mű-
vek válogatásánál is hasznát veszem a 
sokéves egyházzenei gyakorlatnak.

Karnagyként az én feladatom a kó-
ruspróbák színesítése, a motiváció 
fenntartása, valamint olyan darabok 
kiválasztása is, amelyeket a kórus tag-
jai örömmel adnak elő. Ez utóbbi nem 
mindig sikerül. Sokszor tapasztaltam, 
hogy én látom az adott darab szépségét, 
mint amikor a szobrász a márványtöm-
böt nézi, de a szeme már a kiformált 
szobrot látja a kőben. A tanulás kezdeti 
stádiumában mégis mindenki herva-

dozik tőle. A karnagy a kottakép láttán 
szinte hallja a zenemű csodás végki-
csengését. Amikor kezd összeállni a 
darab, aztán az énekesek is rákapnak az 
ízére. Az én feladatom megmutatni an-
nak a bizonyos zeneműnek a szépségét, 
ami életre csak akkor kel, ha azt szívből 
eléneklik. A közönség csak a koncert 
alkalmával találkozik a művel. Ez egy 
pillanatnyi varázs, ami gyorsan elillan. 
A csoda létrehozása viszont egy hosszú 
folyamat, ami mögött kemény, sziszte-
matikus és felelősségteljes munka van. 
A karnagy dolga a produkció fölépíté-
se, a zenemű előadásánál az ő feladata, 
hogy a csodát odavarázsolja az éneke-
sek ajkára, a kórus előadásába. Ebben a 
pillanatban jut el a zeneszerző műve a 
közönséghez. 

 Ön szerint mi a titka annak, hogy 
valakiből jó karnagy, kórusénekes vál-
jon?
 Személy szerint a kóruséneklést kü-

lön választanám a karnagyi munkától. 
A karéneklés egy szabadidős tevé-
kenység, amely nem igényel semmifé-
le „professzionalitást”, hangszertudást, 
fejlett kottaolvasási készséget. A leg-
fontosabb, hogy az adott személy sze-
ressen énekelni, és érezze jól magát a 
zenebaráti környezetben. Mindezeken 
túl pedig mi, karnagyok szeretjük, ha 
énekesünk stabil, precíz, pontos, meg-
bízható (a pontosságot nemcsak zenei 
vonatkozásban – dallami és ritmikai, 
hanem a gyakorlásokra és előadások-
ra is értem). Amellett elvárható, hogy 
tudja a saját szólamát magabiztosan el-
énekelni (adott esetben úgy, hogy figyel 
a többi szólamra is). Követi a karnagyi 
utasításokat… soroljam még?

A jó karnagy ismérvei? Nos, az kis-
sé bonyolultabb az előzőknél. Nyilván 
szükséges bizonyos szintű rátermett-
ség, de mindenekelőtt szakmai tudás, 
a saját szakmájának a szeretete. Kodály  
a jó zenész jellemzőit négy pontban 
foglalta össze: kiművelt hallás, kimű-
velt értelem, kiművelt szív, kiművelt 
kéz. Mindez a karnagyra is igaz, és 
bár mind a négy kritérium fontos, a 
kiművelt kéz itt szokatlan, különleges 
szerepet kap. A „hangszer”, azaz a kó-
rus szempontjából világos és olvasható 
kell, hogy legyen. Ugyanis a karnagy 
(karmester) talán az egyedüli muzsi-
kus, aki legalábbis a koncerten a laikus 
számára talán nehezen értelmezhető 
módon, vizuális eszközökkel zenél. Ha 
látsz egy karvezetőt dirigálni, és nem 
hallod a zenét, bizonyára van róla el-
képzelésed, hogy milyen lehet az a 
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zenemű, ami a keze alatt megszólal. 
Mindezeken túl nyilvánvalóan legyen 
jó pedagógus, sőt pszichológus, a tü-
relem, kitartás sem árt, ha az erényei 
közt szerepel. Fred Goldbeck a szemé-
lyi kisugárzást is fontosnak tartja, és a 
kedvenc mondatomat hadd idézzem 
A tökéletes karmester című könyvé-
ből: „Nyilván sokféle képességgel kell 
rendelkeznie egy karmesternek, egy 
kicsit varázslónak, jócskán színésznek 
és nagyon-nagyon muzsikusnak kell 
lennie.” És kihagytam még egy fontos 
dolgot: a művészi alázat. Enélkül alig-
ha lesz valakiből jó karnagy.

 A Tanárnőről tudni illik, nagy fi-
gyelmet szentel a Kodály-kultusz ápo-
lásának. Többek között az Ön által 
vezetett galántai daloskör is a nagyra 
becsült zeneszerző nevét viseli. Mi kel-
tette fel az érdeklődését Kodály Zoltán 
zenei kultúrája iránt? 
 A Kodály Zoltán Daloskört megörö-

költem, 35 éve felkértek a további ve-
zetésére. Óriási megtiszteltetés, hogy 
maga Kodály Zoltán hagyta jóvá, az 
ő nevét viselje az együttes. Amíg élt, 
figyelemmel kísérte a kórus működé-
sét. Én azt gondolom, hogy ez a dolog 
innentől kezdve kötelez. Egy olyan kó-
rusnak az élére állni, amelynek maga a 
zeneszerző adta a nevét, nagy ajándék.  
A Kodály-műveket rendre műsoron 
tartjuk. Bizonyos kórustáborokban, 
karvezető kurzusokon, Kodály-szemi-
náriumokon jobban megismerkedtem 
a zeneszerző életével, munkásságával és 
műveivel, sőt a doktori disszertációmat 
is Kodály-témából írtam. Maga a tény, 
hogy Kodály Zoltán Galántán töltötte 
gyermekkorát, saját bevallása szerint 
élete legszebb hét esztendejét, egyfajta 
varázst kölcsönöz az énekkar munkás-
ságának. Azt gondolom, hogy Kodály 
életműve példaértékű. Egész életében 
nemzete fölemelkedésén fáradozott. 
Azon munkálkodott, hogy a széles tö-
megeket zeneileg műveltebbé, a művelt 
réteget magyarabbá formálja, és hogy 
a magyar zenének világviszonylatban 
is elismertséget, tekintélyt szerezzen. 
Olyanfajta gerincességet kölcsönöz az ő 
eszmeisége, hogy mindenképpen köve-
tendő példának tartom.

 
 Köztudott, hogy a közelmúltban 

(2017. szeptember 21-én) Nagyszom-
batban Kodály Zoltán tiszteletére em-
léktáblát avattak, melyet egy színvo-
nalas hangverseny kísért. A Tanárnő 
nagymértékben hozzájárult eme nemes 
esemény létrejöttéhez. Miért volt fontos, 

hogy Nagyszombat városát is ékesítse 
egy Kodály Zoltán-emléktábla?
 Kodály Galántán töltötte gyermekko-

rát, de középiskolás éveit Nagyszombat-
ban, a Katolikus Érseki Főgimnázium 
diákjaként élte meg. Ebben a városban 
születtek első művei, itt tudatosodott 
benne a zeneszerzési pálya felé vezető 
út, itt mutatták be első kompozícióit. 
Galántán hét, Nagyszombatban nyolc 
évet töltött. Míg Galánta városa a Kodály 
hagyományok ápolása terén, mondhat-
ni, jeleskedik – egyfajta Kodály-kultuszt 
tart életben (iskolák viselik a zeneszerző 
nevét, szobor a parkban, emléktábla az 
állomás épületén, különböző rendezvé-
nyek, maga a kórus is az ő nevét viseli), 
addig Nagyszombat városa mintha nem 
tudna arról, hogy a világ egyik nagy 
zeneóriása az ő városuk utcáit rótta 
nyolc éven át. Pedig Nagyszombatban 
több kiváló kórus is működik, nemigen 
hallottam még Kodály-műveket az ő 
előadásukban. Engem bosszantott ez a 
dolog, és úgy gondoltam, ez ellen ten-
ni kéne valamit. A Kodály-emléktábla 
gondolata már néhány évvel korábban 
megfogant bennem, és úgy gondol-
tam, hogy a 2017-es esztendő – amely 
egyben Kodály-emlékév is, hiszen a 
zeneszerző halálának 50., születésének, 
épp decemberben, a 135. évfordulóját 
ünnepeljük – kiváló alkalom a megva-
lósításra. A Nagyszombati Kerületi Ön-
kormányzat elnökét szólítottam meg ez 
ügyben, aki pártolta és támogatta az öt-
letet és annak megvalósítását. Persze ez 
egy hosszú folyamat volt, tele buktatók-
kal és akadályokkal. De az emléktábla 
megszületett, a Zene Háza boltíves ka-
pualjában kapott helyet, és egy gyönyö-
rű ünnepélyes hangverseny zárta a nem 
mindennapi eseményt. Állítom, hogy 
az elmúlt több mint 100 esztendőben 
összességében nem csendült fel ennyi 
Kodály-kompozíció Nagyszombatban, 
mint ezen az estén.

 Milyen zenei tervek állnak Ön előtt?
 Szintén azt tudom mondani, mint a 

zenei hivatás választásával kapcsolat-
ban is, hogy nem én tűzök ki zenei ter-
veket, hanem azok, pontosabban a fel-
adatok valamilyen módon megtalálnak 
engem. Nyilván vannak kivételek. A 
felvidéki magyar karvezetőképzés, vala-
mint a kántorképzés a jelen helyzetben 
nem igazán megoldott. A kettő nagyon 
szorosan összefügg. Erre jó lenne ki-
találni valami hatékony és hosszú távú 
megoldást. A 90-es évek végén, 2000-
es évek elején néhány évig egy ideális-
nak mondható magyar karnagyképzés 

működött Nyitrán, a Zene Tanszéken. 
Ekkor nyolc szemeszteren keresztül 
tudtam foglalkozni a hallgatókkal, akik 
minden zenei stílusban kipróbálhatták 
magukat. Abból a korosztályból vi-
szonylag sok, azóta már gyakorlatban 
dolgozó kolléga vezet kórust a saját 
működési területén. Ezek a hallgatók 
olyan felvértezett tudást és gyakorlatot 
szereztek karvezetésből, ami felbáto-
rította őket egy énekkar alapítására. 
Mindig melengeti a keblem, amikor a 
Csengő Énekszón versenyző kórusok 
karnagyai közt aránylag sok az egykori 
tanítvány. De több kéne. A fiatalok kö-
zül is. Napjainkban sajnos magyar ajkú 
zene szakos hallgató alig akad Nyitrán, 
magyar karnagyképzés pedig egysze-
rűen nem létezik. A Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége szervezésében 
a Komáromi Nyári Egyetem keretében 
rendszeresen tartunk karvezetőkép-
zést (legutóbb 11. alkalommal). Ez, 
gondolom, minden résztvevő számára 
szakmai feltöltődést jelent és motiváló 
erővel bír a további munkához. De nem 
helyettesíti a hosszú távú, szisztemati-
kusan felépített karnagyképzést.   

 Nagyon szépen köszönöm az inter-
jút. Remélem, hogy ezek az értékes 
gondolatok, az Ön üzenete minél több 
ember szívéhez jut majd el. Kodály 
Zoltán két gondolatával zárnám a be-
szélgetést: 

„Az ének szebbé teszi az életet, az 
éneklők másokét is…” 

„Nem sokat ér, ha magunknak da-
lolunk, szebb, ha ketten összedalol-
nak. Aztán mind többen, százan, ez-
ren, míg megszólal a nagy Harmónia, 
amiben mind egyek lehetünk. Akkor 
mondhatjuk majd csak igazán: Ör-
vendjen az egész világ!”

(A bővebb terjedelmű írás 
a www.katedra.sk oldalon olvasható)
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Kodály Zoltán (1882-1967) neve és 
alkotómunkássága széles körökben is-
mert. E kiváló mester születésének 135. 
és halálának 50. évfordulójára emléke-
zünk tisztellettel ez évben, akit kétség 
kívül a 20. századi zene egyik legna-
gyobb és legmeghatározóbb személyi-
ségének, alakjának tekintünk.

Mint ismeretes, Kodály munkássá-
gának középpontját a népzene alkotta, 
annak gyűjtése, lejegyzése, szisztema-
tizálása, tudományos vizsgálatai és 
népszerűsítése. Kodály továbbá a múlt 
század ének-zene oktatásának reformá-
tora, a kórusmozgalom elindítója, az 
„éneklő ifjúság” odaadó mozgatórugó-
ja. Ízig-vérig pedagógus és nevelő volt, 
a szó legnemesebb értelmében. Szinte 
egész életét és életművét a nevelői szán-
dék irányította. A népzenére épített 
zenepedagógiai elveit és koncepcióját 
idehaza és külföldön is sikerrel adaptál-
ták az oktatásba. Célja: minél szélesebb 
tömegeket bevonni a zenélésbe, ének-
lésbe, együttmuzsikálásba, beleértve a 
legkisebb korosztályt és a hivatásos ze-
nészeket is. Ebben rejlett életének mot-
tója, életművének küldetése: „legyen a 
zene mindenkié!” Mert a zenélésben, 
éneklésben annak jótékony hatását lát-
ta. „Zenével nemcsak zenélni tanulunk. 
Az  ének felszabadít, bátorít, gátlások-
ból, félénkségből kigyógyít, koncentrál, 
testi-lelki diszpozíciót javít; munkára 
kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figye-

csehi ágoTa

koDály zolTán éleTének 
és alkoTómunkásságának 
szlovákiai vonaTkozásai

lemre, fegyelemre szoktat. Egész em-
bert mozgat, nemcsak egy részét.”1 

Kodály életműve szlovákiai körökben 
is ismert. Az érdeklődés középpont-
jában mindenekelőtt zenepedagógiai 
munkássága és koncepciója áll. Ezzel 
ellentétben Kodály szlovákiai kapcso-
latairól, vonatkozásairól kevés szó esik. 
Ezért most épp ezeket az összefüggése-
ket, információkat elevenítjük fel. 

kodály gyerMekkora 
galántán és diákévei 
nagyszoMBatBan
Kodály nem származott a  Felvidékről, 
mégis Galántát tartotta szülőföldjének. 
„Félig-meddig galántai vagyok magam 
is: ott töltöttem gyermekkorom legbol-
dogabb hét esztendejét” – olvashatjuk 
Kodály Zoltán hátrahagyott írásaiban.2 
Három évesen került Galántára, ponto-
san 1885. november 20-án, amikor ap-
ját, Kodály Frigyest a MÁV ebbe a vá-
rosba helyezte szolgálatba. A galántai 
népiskola tanulója 1888. szeptemberé-
ben lett. Mint ezt az imént idéztük, Ko-
dály Galántán gyermekkora legszebb 
hét esztendejét töltötte, amelyeket élete 
folyamán élő emlékként őrzött. Nagy 
hatást gyakoroltak rá az itt töltött évek. 
Mindenekelőtt a galántai cselédek, Rozi 
és Ágnes énekei, az iskolatársai, vagyis 
a „mezítlábas pajtások”, akikre emlé-
kezve később a Bicinia Hungarica c. 
művét írta. A következő meghatározó 

élményt a „cigánysor” és a cigányzene 
megismerése jelentette, illetve a „ga-
lántai banda”, Mihók prímással az élen. 
„Híres volt akkor is még a galántai ban-
da. A három emberöltő előtti táncaik-
ból ugyan már egyet sem tudtak. De 
ez volt az első zenekar, amit hallanom 
adatott […] Egy névnapi vacsorán, az 
előszobában muzsikált egy négytagú 
cigány banda (a galántai állomásfő-
nöknek akkoriban tellett az ilyesmire). 
Közelről hallgattam és néztem őket, sőt 
egy szünetben fölmásztam a bőgőre.“3 

A Kodály család hét évet töltött 
Galántán. 1892-ben változás állt be a 
család életében, az édesapát ezúttal a 
történelmi múltú városba, Nagyszom-
batba helyezték át. Az itt töltött évek 
szintén nagy hatással voltak Kodály-
ra. Tíz évesen, pontosan 1892. május 
10-én a nagyszombati Érseki Főgim-
názium diákja lett. A gimnáziumban 
elismert tanárok oktatták, és itt ismer-
kedett meg és kötött barátságot a ki-
váló szlovák zeneszerzővel, Mikuláš  
Schneider–Trnavskýval is.4 Az ifjú Ko-
dály a gimnáziumi évek alatt kezdte meg 
zenei tanulmányait, nagyrészt önműve-
lőként. Megtanult gordonkázni, alapfo-
kon zongorázni, valamint hegedűn és 
brácsán is játszott. Mindenekelőtt a házi 
kamaramuzsikálásban és a gimnáziumi 
zenekar munkájában vett részt.

A gimnáziumi évei alatt születtek 
meg első ifjúkori kompozíciói is. Meg-
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írta d moll nyitányát, a templomi kórus 
részére az első miserészleteit, az Ave Ma-
riát szóló énekhangra, orgonára, a Sta-
bat Matert, egy triót Haydn és Mozart 
mintájára. 1898 februárjában a gimná-
zium zenekara bemutatta Kodály d moll 
nyitányát, amelyben a szerző felváltva 
csellózott és dobolt. A fúvósokat a városi 
tűzoltó zenekarból kérték kölcsön. A mű 
bemutatójának már sajtóvisszhangja is 
volt, a pozsonyi Pressburger Grenzbote 
1898. február 25-i száma méltatja a fiatal 
szerző tehetségét: „A mű jól hangzik, a 
gondolatok logikusan sorakoznak egy-
más mellé. A darab lendületes, tehetség-
re vall.”5 Egy évvel később két hegedűre 
és brácsára írt Esz dúr trióját mutatták 
be, melyben a brácsa szólamát maga a 
szerző játszotta. 

A nagyszombati diákévek alatt nagy 
hatással bírt Kodályra, hogy rendsze-
resen hangversenyeket látogatott Po-
zsonyban, és a székesegyház partitúráit 
is tanulmányozta. Figyelemre méltó 
tudatossággal haladt a tizenéves diák a 
célok felé kitűzött úton. Szülei aggódtak 
amiatt, hogy túl sok időt fordít a zenére, 
ez azonban nem hatott negatívan a ta-
nulmányaira, még a kevésbé kedvelt tár-
gyakból is jelest kapott. Németül, görö-
gül jól beszélt, de szlovákul Galántán és 
Nagyszombatban sem tanult meg (csak 
később, a népzenegyűjtő útjain), ugyan-
is osztálytársai magyarul beszéltek, és 
magyar nyelvű oktatásban vett részt. Írt 
viszont egy dolgozatot Nagyszombat 
régi épületeinek latin nyelvű feliratairól, 
amellyel szülei örömére pályadíjat nyert. 
Kodály Zoltán 1900 júniusában kiváló-
an érettségizett a nagyszombati Érseki 
Főgimnáziumban. Ezt követően került 
Pestre, ahol szülei tanácsára az Eötvös 
Kollégiumban folytatta tanulmányait 
magyar–német szakon, majd a budapesti 
Zeneakadémián.

kodály népdalgyűjtése 
a mai szlovákia területén
Kodály a mai Szlovákia területén jelen-
tős népdalgyűjtő munkát folytatott. Fel-
vidéki népzenegyűjtéseit 1905-től 1920-
ig végezte. Pozsony, Nyitra, Komárom, 
Bars, Hont, Nógrád és Gömör megyékbe 
látogatott el. Ez alatt a 15 év alatt meg-
közelítőleg 2000 magyar és 140 szlovák 
népdalt gyűjtött össze. 

1905 augusztusában kezdte meg nép-
dalgyűjtő tevékenységét Galántán, majd 
a környező falvakban folytatta útját. 
Előtte a korábban megjelent népdal-
gyűjteményeket és Vikár Béla fonográfos 
felvételeit tanulmányozta.   Egy hónap 
alatt 150 dallamot gyűjtött össze a Kis-

Duna és a Vág közti területről. Ekkor 
még nem vitt magával fonográfot. „Há-
tizsákkal a vállamon, bottal a kezemben 
és 50 koronával a zsebemben indultam 
el a Csallóközbe. Ott bolyongtam kiala-
kult rendszer nélkül, embereket fogtam 
meg az utcán, hívtam énekelni a kocs-
mába és hallgattam az arató lányok dalát. 
Legfárasztóbbak voltak a füstös kocsmai 
szeánszok éjszakánként […]”6 Az első 
utakon sok értékes tapasztalatot szer-
zett. Rájött például, hogy télen nagyobb 
sikerrel gyűjthet, mert akkor nem köti 
le az embereket a természetben végzett 
munka. A népdalgyűjtéshez miniszteri, 
illetve alispáni igazolásokra is szüksége 
volt a bizalmatlanság és zaklatások ellen. 
Így például 1907. október 5-i keltezéssel 
fennmaradt a belügyminiszter „Nyílt 
rendelete”, melyben Gömör és Kishont 
alispánjának az ajánlása található.

Kodály Mátyusföldtől északra, 
Zoborvidéken is megfordult, ahol fo-
nográffal is rögzítette a hallott éneke-
ket. A zoborvidéki utakon természeti, 
szociológiai, néprajzi és népzenei meg-
figyeléseket is végzett. Tapasztalata-
it, valamint az érdekes történeteket és 
az énekesek elbeszéléseit feljegyezte.7 
1911 januárjában tért vissza ismét Nyit-
ra megyébe. Szalakuszban (Salakusy) 
szlovák, Menyhén (Mechenice) pedig 
magyar dalokat gyűjtött. Voltak helyek, 
ahová többször is visszatért, így két-
szer járt Alsóbalogban, Alsócsitáron, 
Alsófalun, Babindálban, Deresken, 
Gicén, Licén, Gímeskosztolányon, 
Hontfüzesgyarmaton, Kisvisnyón, Mo-
hin, Nagyszalontán, Szalakuszban, 
Szalócon, Szilicén, Vágfarkasdon, 
Vicsápapátin. Három alkalommal lá-
togatott Bédre, Nyitraberencsre és 
Kolonba, négyszer járt Menyhén, ötször 
Nyitraegerszegen, Barslédecen, hatszor 
Zsérén, hétszer Gímesen.8 Ezeken a 
gyűjtőutakon valódi kincsekre bukkant, 
ilyen volt például a Magos kősziklának c. 
dal is, melynek két változatát jegyezte le 
Szalai Zúza és a menyhei Fülöp Erzsébet 
előadásában.

 Érdekes, hogy Kodály Zoltán és  
Bartók Béla szinte egy időben kezdték 
meg a szlovákiai népzenegyűjtő útjaikat. 
A felvidéki gyűjtés helyeit céltudatosan 
tervezték és osztották meg egymás közt. 
Ezért található csak elvétve egy-két gyűj-
tőhely, ahol mindketten megfordultak. 
Tudatos munkamódszerükről Kodály 
levele tanúskodik: „Felosztottuk egymás 
között a kutatási területeket, hogy terv-
szerűen dolgozhassunk. Időnként aztán 
összejöttünk, ki-ki magával hozta a ta-
risznyájában a gyűjtés eredményét […]“9 

1906 decemberében tették közzé a közös 
gyűjtés eredményeként napvilágot látott 
Magyar népdalok című ének-zongora 
kötetüket, amely a népdal-népszerűsítő 
céllal készült. A gyűjtemény húsz nép-
dalt tartalmaz, melyek között számos 
Felvidéken gyűjtött dal is megtalálható. 

A két népdalgyűjtő eltérő módszeré-
hez tartozott, hogy a „peremvidék-elv“ 
alapján gyűjtő Kodály a történelmi Ma-
gyarország magyarlakta és legrégebbi 
településeire, tehát a  felvidéki magyar 
népdalokra és a magyar hangszeres dal-
lamokra összpontosított, Bartók figyel-
me pedig nagyobb mértékben a szlovák 
népzene felé irányult. Kodály egy Bar-
tóknak címzett levelében 1907-ben ezt 
a következőképpen magyarázta: „Ma-
gam legelőbb a Zoborvidékkel végzek. 
Meddig tart majd, nem tudom. Aztán 
Komárom megyét nézem meg. És úgy 
fokozatosan nyomulok kelet felé, lehető-
leg széles vonalban, északon mindig a tót 
határig […] Ha marad még idő, a paló-
coknak megyek másfelől. Ha csak lehet, 
szeretném quazi kimetszeni a magyar-
ságot a szomszéd népekből (tót, német, 
odébb majd rutén).“10  

A  hangszeres gyűjtésben is található 
a két alkotó munkájában eltérés. Bartók 
a szlovákiai magyar lakta vidékek közül 
Nagymegyeren és Ipolyságon gyűjtött 
hangszeres dallamokat, összpontosítva 
a duda és a kanásztülök játékának rög-
zítésére. Kodály a  dudamuzsikán kívül 
gyűjtött furulyán és klarinéton előadott 
dallamokat is, valamint egy dallamot 
f  trombitán, egy dallamot pedig E fa-
kürtön. A Gömör megyei Zabarban egy 
citerán játszott dallamot is lejegyzett, 
a Hont megyei Zalabán pedig három fü-
työlt dallamot rögzített.

1920 után, az országhatárok átrajzo-
lásával a nyelvhatárokon végzett addigi 
népzenegyűjtő utak folytatása már nem 
volt lehetséges.

a felvidéki népdalgyűjtés 
eredMényei kodály zenetudo-
Mányi tanulMányaiBan
A felvidéki gyűjtés hatást gyakorolt Ko-
dály zenetudományi munkájára is. Az 
összegyűjtött és lejegyzett dallamok 
rendszerezéséről, összehasonlításáról, 
tanulmányozásáról különböző konfe-
renciákon is beszámolt, illetve írásain 
keresztül is közzé tette a kutatásait. Így 
született meg 1906-ban a mintegy 1000 
dal alapján megírt doktori disszertációja 
A magyar népdal strófaszerkezete cím-
mel, melyben a felvidéki gyűjtésből is 
merített. Az Etnographia c. folyóiratban 
három publikációja jelent meg: 1905-
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ben a Mátyusföldi gyűjtés 13 közreadott 
dallammal, 1909-ben a Zoborvidéki 
népszokások és 1913-ban Pótlék a 
Zoborvidéki népszokásokhoz címmel. A 
hitetlen férjben egy Bereg megyei bal-
ladát rokonít egy Békés megyei magyar 
és két zoborvidéki tót változattal. A Régi 
karácsonyi ének c. művében a karácsonyi 
éjféli misék szokásait kutatta a Nyitra 
megyei Menyhe községben.

a mai szlovákia területén 
gyűjtött népzene kodály 
műveiben
Az összegyűjtött népdalok hatással vol-
tak Kodály zeneszerzői munkájára is. 
Az első felvidéki hatás még nem a nép-
dalokat tükrözte, hanem a cigányzenét. 
A Galántai táncok c. szimfonikus költe-
mény megírásában az egykori galántai 
Mihókék inspirálták. Kodály 1933-ban 
fejezte be a  Tóth Aladár által gondűző, 
derűs divertimentó muzsikának neve-
zett mű írását, melynek előszavában ez 
áll: „Híres volt akkor a galántai cigány-
banda, Mihók prímás alatt. De még hí-
resebb lehetett 100 évvel azelőtt. 1800 
táján Bécsben több füzet magyar tánc 
jelent meg. Egyikek címe így jelöli meg 
a forrását: „von verschiedenen Zigeuners 
aus Galantha” (különféle galántai cigá-
nyoktól). Ma már hírmondó sem maradt 
belőlük. Hadd folytassa ez a kis mű a régi 
galántai hagyományt”.11 

A mai Szlovákia területén összegyűj-
tött népdalok jelentős részét Kodály 
kórusműveiben dolgozta fel. Így példá-
ul az 1906-os gyűjtés eredménye a Két 
zoborvidéki népdal. 1917. január 5-én 

mutatta be Lichtenberg Emil a Magyar 
Nők Karegyesülete és a budapesti Kar- 
és Zeneegyesület élén. A zoborvidéki 
gyűjtés élménye öt évtized múltán is 
eleven maradt. A meghalok, meghalok 
c. népdalt 1957-ben dolgozta fel szop-
ránszólóra, 3-4 alténekesre és négyszó-
lamú női karra. A Mátrai képek máso-
dik dallama (Már Vidróczki emlegeti a 
bankót…) az 1906-os Gömör megyei 
gyűjtésből való. A táncfinálé dallamát 
(Két tyúkom tavalyi) a Nyitra megyei 
Zsérén gyűjtötte. Kodály a mai Szlová-
kia területén gyűjtött magyar népdalo-
kat további kórusművekben is megszó-
laltatta: például a Köszöntő és Gömöri 
dal vegyeskari darabot; a Nagyszalontai 
köszöntőt, a Három gömöri népdalt, a 
Jelenti magát Jézust, az Új esztendőt kö-
szöntőt, a Villőt. Kodály szerzeményeit 
felsorolva nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül a Bicinia Hungarica c. sorozatát, 
melyet a valahai galántai népiskolás tár-
sainak ajánlott: „galántai népiskola, me-
zítlábas pajtásaim: rátok gondolva írtam 
ezeket. A ti hangotok cseng felém 50 év 
ködén át.”12

Kodály Zoltán 1943-ban már elismert 
művészként és pedagógusként Galán-
tára látogatott, ami szintén maradandó 
élményt jelentett számára. A város veze-
tősége ugyanis „díszpolgárrá” fogadta őt. 
Az erről szóló dokumentumot 1943. má-
jus 30-án ünnepi keretek között adták át a 
mesternek, és a tiszteletére megközelítő-
leg 1000 énekes részvételével nagyszabású 
kórushangversenyt mutattak be. Kodály 
ünnepi beszédet mondott az összegyűl-
teknek, melyben szeretettel és tisztelettel 

emlékezett a Galántán töltött gyermekko-
ra legszebb éveire. „Galántán 1943. május 
utolsó vasárnapján ezer gyermek dalolt 
össze, és zengett, zúgott a nagy Harmó-
nia, amiben egyek voltak dalosok, hallga-
tók s a Mátyusföld egész békét váró népe 
[...]“13 Ilyen kivételes módon tisztelegve 
egymás előtt: a mester a dalos ajkú gyer-
mekkori inspirálói előtt – és a  galántai 
közönség a nagy zenész kivételes értékű 
„zenei hagyatéka“ előtt.

jegyzetek:
1 Kodály, Z.: Visszatekintés I., Zeneműkiadó, 
Budapest 1979, 304. 
2 Kodály Zoltán hátrahagyott írásai 1. Közélet, 
vallomások, zeneélet. 1989, 179.
3 Uo.
4 Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958) 
– szlovák zeneszerző, zenepedagógus, minde-
nekelőtt szlovák népdalfeldolgozásai ismertek.
5 Grenzbote, Pressburg, 25 Feber 1898, 
Jahrgang: XVII.
6 Kodály Zoltán: In: Záreczky, L.: Spomíname 
na Zoltána Kodálya z príleži tosti 100. výročia 
jeho narodenia. Kodály Zoltánra emlékezünk 
születésének 100. évfordulóján. MsNV a OV 
Csemadok, Ga lanta, 1982, 12.  
7 Ezek a Jegyzetek, Zoborvidék 1906 című ta-
nulmányban jelentek meg.
8 Fennmaradt néhány énekes neve is azok közül, 
akiktől Kodály népdalokat gyűjtött: például a 
gímesi Reczika Terézé és a koloni Szalai Zuzáé.
9 Szalay, O.: Kodály, a népzenekutató és tudo-
mányos műhelye. AK, Budapest, 2004, 41. 
10 Uo.
11 Kodály, Z.: Galántai táncok – előszó, 1934.
12 Kodály, Z.: Bicinia Hungarica I. – előszó, 
1941.
13 Záreczky, L.: Spomíname na Zoltána Kodá-
lya z príleži tosti 100. výročia jeho narodenia. 
Kodály Zoltánra emlékezünk születésének 100. 
évfordulóján. MsNV a OV Csemadok, Ga-
lanta, 1982, 21. 
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„Hogy Zobor alatt magyar nép lakik, elő-
ször Erdélyi János népdalgyűjteményéből 
[Magyar népdalok és mondák, 1846-48] 
tudtam meg, tehát olyan műből, amit 
más mint magyar szaktanulmányt űző 
nem vesz kezébe. Az se mind. […] amit 
minden átlagos műveltségű magyarnak 
tudnia kellene, csak az egyetemi szak-
tanulmány egy-egy rejtett ága takarja”. 
(Kodály, in: Vargyas, 1989)

 „Nálunk háromszáz éve ugyanaz a dal 
zenghetett várban és kunyhóban. … 
Amit háromszáz éve az Esterházy-pa-
lotákon daloltak, azt ott ma már nem 
tudják, de tud még belőle Szalai Zuza, 
kis töpörödött öregasszony, Kolon nevű 
kis zoboraljai faluban. Tudnak öreg, ha-
risnyás székelyek. A falu megmentette a 
tradíció folytonosságát. A mi dolgunk 
átvenni tőle és tovább ápolni.” (Kodály 
Zoltán: A magyar népzene, 1925)

Az első idézet elég valószínűtlenül hang-
zik olyannak a szájából, aki Nagyszom-
batban élt nyolc évig, mintegy 50 kilo-
méterre délnyugatra a Zobor-hegytől. 
Nem lettek volna onnan magyar ajkú 
osztálytársak, soha nem vetődött volna 
arra a tizenéves Kodály Zoltán? Mégis 
fogadjuk el a vallomásos mondatot (mi 
mást tehetnénk?) úgy, mint a szakmai 
felkészültségét gyarapító fiatalember 
felismerését, hogy az adott vidéken egy 
kultúrahordozó, ősi kincseit átadni kész  
népcsoportot, egyben ott kínálkozó fel-
adatot fedezett fel magának. De a törté-
net nem is itt kezdődött, hanem kicsit 
délebbre, a legszebb hét gyermekév ga-
lántai körzetében, a Csallóközben.

 Az 1905-ös év Kodály Zoltánnak, a 
magyar és német szakos középiskolai 

tanári képesítéssel és zeneszerzői végbi-
zonyítvánnyal rendelkező 23 éves fiatal-
embernek az önként vállalt zeneakadé-
miai évismétlés és a doktori disszertáció 
előkészületének éve volt. Disszertációja 
témája, a magyar népdalok strófaszerke-
zetének vizsgálata, szükségessé tette friss 
anyag megismerését. Tanulmányozva 
ugyanis az addig hozzáférhető – részben 
csak szövegeket tartalmazó – népdal-
gyűjteményeket, s összevetve azokat a 
maga gyermekkori népdalélményeivel, 
felismerte a hiányosságokat, és szüksé-
gesnek látta, hogy friss gyűjtésű anyag-
gal bővítse a példatárát. Fontos volt a ze-
nefolklórral való ismerkedéséhez, hogy 
meghallgathatta Vikár Béla fonográf-
felvételeit. Gyakorlatias okok és a gyer-
mekkori népdalemlékek miatt is érthe-
tő, hogy első útja Mátyusföldre vezetett. 
Egy levél tanúskodik arról, milyen fon-
tos és sokoldalú élményt jelentett az első 
csallóközi „expedíció”. Bauer Hildának, 
volt Eötvös kollégiumi szobatársa, Ba-
uer Herbert (Balázs Béla) húgának írta 
Párizsba 1905. augusztus 13-án: 
„… Ma Nádszegen vagyok. Közbe egész 
napig mentem úgy, hogy nem láttam fa-
lut, csak erdőket és réteket. Nem hittem, 
hogy ilyen gyönyörű a Csallóköz. Ezüst 
víz (Kis-Duna), ezüstös fűz és nyárfák, 
ezüstös rétek (benőtte őket az az árva-
lányhajféle bojtos növény) erős, mély 
zölddel aláfestve, hozzá az ég is egész 
nap ezüstszín volt. […] Én úgy iszom 
és kurjongatok, mint a falusi legények: 
van is eddig dalom már 100-on felül. A 
nyelvem is visszaszokott a Csallóközi 
beszédbe, amit, hej, de megrongált az a 
szerencsétlen városi idióma.” 

Ahogy sok évvel később feljegyezte: a 
városban meg nem talált Magyarorszá-

got kereste s találta meg a sok faluban, 
ahol megfordult, s ami élményt begyűj-
tött, az mind részévé vált.

 Az eredmény első hírvivője az 
Ethnográfiában megjelent dallamközlés 
volt. A Mátyusföldi gyűjtés a Visszate-
kintés II. kötetében is megjelent. 

 1905 azért is vált fontossá, mert ez év 
tavaszán ismerkedett meg Bartók Bélá-
val, s a népzenekutatás jegyében létrejött 
munkatársi és baráti kapcsolat hamaro-
san közös termést hozott a friss népdal-
élmények hatására. 

 A tudományos eredmények helyett 
ezúttal a zeneművekben – népdalfel-
dolgozásokban s részben önálló művek-
ben – keletkezett művészi „visszhangot” 
mutatjuk be.  

 1906 végén jelent meg Bartókkal kö-
zös kiadványként a szerény, 10-10 egy-
szerű népdal-harmonizálást tartalmazó 
kotta, a Magyar Népdalok. Ezzel tulaj-
donképpen új műfaj jelent meg a ma-
gyar zenetörténetben. Kodály tíz tétele 
közül négy e két év gyűjtéséből, míg egy 
kiegészítő forrás a fonográfos gyűjtés 
úttörőjétől való. Az első kettő a gazdag 
zoborvidéki népszokásokat idézi fel. A 
gyűjtés helyét, s ahol forrásaink tartal-
mazták, annak évét is megadjuk. 

11. Virágok vetélkedése – Ghymes, 1906; 
12. Magos a rutafa – Ghymes, 1906 és 
Pográny (Vikár B. gyűjt.) 1902; 13. Azért 
hogy én huszár vagyok – Zsigárd, 1905; 15. 
Ha felülök, csuhaj – Felsőszeli, 1905; 18. 
Törik már a réteket – Felsőszeli, 1905.
1908-ban a Két zoborvidéki népdal című 
nőikari mű (bemutatására csak 1917-ben 
került sor) készült el Kodály műhelyében, 
s ezzel hosszú időre eltűnt a népdalfeldol-
gozás a zeneszerzői munkából. A népze-
nei elemek azonban az eredeti művekben 
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is fel-feltűnnek, s egyre inkább Kodály 
saját zenei nyelvének részévé válnak. Így 
van ez az 1907-1909 között komponált 
Énekszó című dalciklusban is. Szimboli-
kusnak tekinthetjük, hogy e 16 dal kapta 
az Op. 1. sorszámot. A népzenei dallam- 
és ritmuselemek mellett talán még fonto-
sabb, hogy a szövegek mind a népkölté-
szetből valók, három kivételével Kodály 
saját zoborvidéki gyűjtéséből. Ez is mu-
tatja, hogy milyen mélyen megérintette 
az ifjú komponistát ez a költészet, hogy 
legszemélyesebb érzéseit is ezekkel a szö-
vegekkel fejezte ki. Ehhez tudni kell, hogy 
az ajánlás feleségének, Emma asszonynak 
szól, akivel 1910-ben kötött házasságot. 
A gyűjtés helye szerint: 
Vágkirályfa: 1. Két út van/Három út 
előttem, 1906; Menyhe: 2. Jöjj te hoz-
zám, szép madárka; Ghymes: 3. Kinyílt 
a kalitka, 6. Jaj de régen nem láttalak, 
10. Azt gondolod rózsám, 12. Ki-kiderül, 
meg beborul; Barslédec: 4. Sem szántok, 
sem vetek; Zsére: 8. Csak aztat csudá-
lom, 9. Vékony a pókháló, 14. Azt gondo-
lod, hogy én bánom, 15. Tudtad, tudtad, 
mégsem mondtad; Pográny: 11. Ne saj-
náld, galambom. (Megjegyzendő, hogy 
a dalokhoz kiválasztott versszakok nem 
minden esetben azonosak a népdaléne-
kes által elsőnek énekelt strófákkal.)

A Magyar Népzene első füzetei Erdély 
népdalkincséből merítettek, a későbbi-
ekben aztán nagy tér jutott a felvidéki 
gyűjtéseknek. Az énekhangra zongo-
rakísérettel komponált sorozat (I-X. 
1924-1932, XI. 1962) nyugati tájegysé-
gekről származó dalai:  
III. 11. Elkiáltom magamat – Ghymes, 
1907; 13. Meghalok, meghalok – Kolon 
(Szalai Zuza), Geszte, 1906; 15. Akkor 
szép az erdő – Menyhe, 1909
IV. 21. Zöld erdőben – Menyhe (Ghymes?), 
1906; 22. Három asszony – Mohi, 1902 
V. 25. Magos kősziklának – Kolon (Sza-
lai Zuza) 1906; 26. Jaj, de szerencsét-
len időre jutottam – Barslédec, 1907 
/1914; 27. Ifjúság mint sólyommadár 
– Barslédec, 1907; 28. Csillagom révé-
szem – Barslédec, 1907; 30. Szőlőhegyen 
keresztül – Ghymes, 1906; 31. Duda-
nóta három zenei anyaga: Dudaszó 
(hangszeres) – Zsére, 1911; János bácsi 
– Zsére, 1906, Barslédec, 1907; Kicsiny a 
hordócska – Zsére, 1906. 
VI. 36. Vërbunk (Háry)– Zsére, 1911
VII. Régi harcokról – 39. Megégett 
Rácország – Pográny, 1906; 40. Labanc 
gúnydal a kurucra (csak dallam; szöveg: 
Thaly) – Garamszentgyörgy, 1912; 
41. Körtéfa – Ghymes, 1906. 
IX. Bordalok – 48. Hejh, a mohi hegy bo-
rának – Mohi, 1912 / Alsószecse, 1912; 
50. Vasárnap bort inni – Mohi. 

X. 53. A csitári hegyek alatt (Székely 
fonó) – Alsócsitár, 1914.
XI. 62. Megvettem a feleségem – Mohi, 
1912.

Némelyik kötetben a dalok egy részé-
nél Kodály közölte, hogy kitől tanulta a 
dalt.  Ezek közé tartozik a második mot-
tónkban és a felsorolásban is megemlí-
tett név: Szalai Zúza, aki nagyon fontos 
„adatközlője” volt Kodálynak. Nemcsak 
a dalai miatt, hanem azért is, mert há-
nyatott sorsán és személyén keresztül 
bepillantást nyerhetett a zoboralji nép 
nehéz életébe. Voyage en Hongrie – Uta-
zás Magyarországon címmel ellátott kis 
jegyzetfüzetében részletesen ír erről az 
idős asszonyról. Így jellemzi: 

„Szép, szimpatikus, rendes, minden 
öreges kellemetlenség nélkül való […] 
Amint beszélt, nyomtatni lehetett vol-
na. A legtökéletesebb magyar próza. 
Amit az írók is csak annyira közelítettek 
meg, mint Arany J. a népdalhangot.” 

A zeneszerző alkotótársul fogadta ezt az 
egyszerű, de gazdagkincsű öregasszonyt.

 Visszatérve a dal-átvételek áttekintésé-
hez, meg kell említenünk, hogy e vidék 
hangja is megszólal Kodály színpadán. 
 A Háry Jánosban (1926) a dalok több-
sége felvidéki.  
Piros alma leesett a sárba – Mohi, 
1912 / Ghymes, 1906; Bordal (Ó, mely 
sok hal…) – Alsószecse (Bars), 1912; 
Kukuskám – Nyitraegerszeg, 1910;
Hogyan tudtál rózsám ide jönni? – 
Alsószecse, 1912 (és Dunántúl);
Ó, te vén sülülü (Napóleon sokszor ki-
hagyott panaszdala) – Nyitraegerszeg, 
1910 (és Alsóbalog, Gömör m).; Tobor-
zó (A jó lovas katonának) – Zsére, 1911; 
Menyasszony-öltöztető duett (Elment a 
két lány) Mohi, illetve Nyitraegerszeg 
1908-1912 közötti gyűjtésekből. Sze-
gény vagyok (dallam var.) – Zsigárd, 
1905 (és Zala m.) 

 A Székely fonóban (1932) nemcsak 
a leghíresebb, legkedveltebb dal, az A 
csitári hegyek alatt, hanem a Görög 
Ilona balladájában a csudatorony meg-
éneklése is innen vétetett: Lányok ülnek 
a toronyba’ – Nyitracsehi, 1909, és a 
csudahalott siratójának három mintá-
ját is itt gyűjtötte Kodály – Zsére (2) és 
Kolon, 1915. 

 A Cinka Panna balladája (Balázs 
Béla színművéből – 1945-1948) zenei 
tételei közül három: Dudanóta, Szőlőhe-
gyen keresztül, Megégett Rácország. 

Végigolvasva a dalok címét, átgondolva ze-
nei feldolgozással kiemelt–kifejezett költői 
tartalmukat, igazolva látjuk, amit Szabolcsi 
Bence: Kodály és a magyar népdal című 
esszéjében (1972) megfogalmazott:

„Hogy Kodály – Tóth Aladár kifejezése 
szerint – »egy egész világot látott meg a 
népdalban«, annak legfőbb bizonyítéka 
lehet, hogy minden nagy műfajt kipró-
bált rajta, vele, benne és körülötte: az apró 
idillt, a mulató-nótát, a szatírát, a virág-
éneket, a románcot, a játékdalt, a balladát, 
a kantátát, s végül magát a drámát is…”

A Magyar rondó forrásai között is talá-
lunk zsérei és bédi dalt, de ide sorolhatjuk 
a Galántai táncokat is, bár 19. század eleji 
bécsi nyomtatott kottákból valók a ver-
bunkos táncdallamok.

 Nem lenne azonban teljes a számbavé-
tel, ha nem néznénk körül a kórusművek 
és a Bicinia Hungarica köteteiben. A már 
említett nőikar, a Két zoborvidéki népdal 
I. tétele (Meghalok, meghalok) Kolonból 
és Gesztéről való, a második (Piros alma 
mosolyog a dombtetőn) pedig, ahogy a 
szöveg is elárulja, menyhei. A népszokást 
idéző első gyermekkar, a Villő mindkét 
dallama Kodály bédi gyűjtéséből való. A 
Gergely-járást nyitracsehi iskolásfiúknak 
köszönhetjük duda-utánzó része pedig 
zsérei. A Jelenti magát Jézus Ghymesről 
való szent iváni ének. 

A Bicinia Hungaricában Zsére, Pográny, 
Felsőszeli, Bodok, Vicsáp-apáti, Ghymes, 
Zsigárd, Farkasd, Nyitraegerszeg, Pered, 
Nyitragerencsér, Mohi, Berencs, Béd hal-
latja hol vidám, hol szomorú hangját.

Végezetül idézzük Kodály gondolatait 
a népdal jelenlétéről az életművében. Az 
Utam a zenéhez című interjú-kötet zárá-
sában található: 
„Anyáimnak tekintem az évszázadokkal 
vagy évezredekkel ezelőtt élt ismeretlen ze-
neszerzőket, akik ránk hagyták a máig élő 
magyar népdalt. Mert minden dalt egy-
szer először énekeltek. Aki pedig ezt tette, 
az zeneszerző volt – még ha öntudatlanul 
is, nem a szó mai értelmében. Ezeket a régi 
dalokat tekintem tehát anyáimnak, a világ 
mestereit pedig, akiket természetesen szin-
tén tanulmányoztam, nevelőimnek a jobb-
ra, a nagyobbra. Számomra mindig az 
volt a fontosabb, hogy hallhatóvá tegyem 
népem hangját. Ezért kellett mindig azon 
fáradoznom, hogy felkutassam a népi da-
lokat és dallamokat, és hogy megpróbáljak 
azok szellemében továbbdolgozni. Vagyis, 
hogy folytassam a hagyományt. És be-
érném azzal, ha úgy tekintenének, mint 
ezeknek az évszázadokkal vagy évezredek-
kel ezelőtt élt zeneszerzőknek nem méltat-
lan utódát.”

a dolgozat adatainak forrásai:
 Bereczky János–Domokos Mária–Olsvai 

Imre–Paksa Katalin–Szalay Olga: Kodály nép-
dalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai. 
Budapest. Zeneműkiadó, 1984.
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Kodály Zoltán felvidéki kapcsolódásait 
a népdalgyűjtések révén tartjuk számon, 
előadóművészként nem szerepelt a mai 
Szlovákia területén. Értékes hangsze-
res és vokális művei népszerűsítésében 
viszont elismert zenészkollégák, min-
denekelőtt Bartók Béla, Németh István 
László, Albrecht Sándor segítették. 

Kodály zongoraműveinek propagá-
lásában egyik legközelebbi kollégája 
és egyben barátja, Bartók Béla játszott 
kiemelkedő szerepet. Zongoraművész-
ként magas művészi szinten mutatta be 
számos zongoradarabját hazai és külföl-
di hangversenypódiumon. 

A hazai hangversenyek széles skálájá-
ból két kivételes rendezvényről érdemes 
szót ejteni. Mindkettőre Pozsonyban 
került sor Németh István László szer-
vezésében. Kórusával, a Toldy Kör fér-
fikarával, majd 1930-tól a Bartók Béla 
Dalegyesülettel nagy sikerrel mutatott 
be Kodály- és Bartók-műveket. Az első 
„szerzői estre” 1926. november 21-én 
került sor Bartók-Kodály matiné elne-
vezés alatt, majd hat évvel később, 1932. 
január 27-én valósult meg az Ünnepi est 
Bartók–Kodály műveiből. E rendezvé-
nyekre Bartók Bélát is meghívták, aki 
saját szerzeményein kívül Kodály-zon-
goraműveket is előadott. Erről Bartók 
levélrészlete tanúskodik, amelyet Né-
meth Istvánnak címzett 1926. szeptem-
ber 12-i keltezéssel: 

„A zongoraszámokra vonatkozólag 
kis változtatást óhajtanék, olyanformán, 
hogy az egyik zongoraszám Kodály 
műveiből, a másik az enyémből lenne 
összeállítva. Kodály férfikarok úgyis 

csehi ágoTa

kodály Zoltán Művei a sZlovákiai 
hangversenypóDiumokon – és zenei üzeneTük

szerepelnek a műsoron, nagyon furcsa 
és aránytalan volna, ha én – aki annyi 
helyen játszottam már Kodály zongo-
raműveit, épen ezen a koncerten nem 
játszanék belőlük semmit. Múlt télen 
pl. Kolozsvárt. Aradon és Temesváron 
játszottam egy Kodály számot és olyan 
sikere volt, hogy meg is kellett ismétel-
ni […].1 

Az első említett hangversenyen a Ki-
lenc zongoradarab op. 3 és a Hét zongo-
radarab op. 11 sorozataiból válogatott, 
az 1932-es ünnepi koncerten pedig 
Kodály Marosszéki táncait mutatta be 
Bartók.

 Az 1926-ban megtartott Bartók – Ko-
dály matinénak kiváló visszhangja volt. 

„Ez a matiné nemcsak egyszerű hang-
verseny volt. A Toldy Kör férfi énekkara 
Németh István László karnagy vezetésé-
vel bekapcsolódott ezzel a hangverseny-
nyel a mai zeneéletbe és ezáltal egyszer-
smind a modern zene egyik zászlóvivője 
lett […]. Jobb interpretátort, mint Bar-
tók Béla nem találhat magának Kodály. 
Kodály legfőbb erőssége mégis talán a 
kórusszerzeményei. Bordalában az imi-
táló és deklamáló stílus speciális mes-
tereként mutatkozott be” – olvasható 
Tichy G. György kritikája a Magyar Új-
ság 1926. november 24-i számában. A 
hangverseny visszhangja egészen Prá-
gáig eljutott, ahol a Prágai Magyar Hír-
lapban Rehorovszky Ernő számolt be a 
hangverseny jelentőségéről. Véleménye 
szerint: „Feledhetetlen napja volt vasár-
nap a pozsonyi magyarságnak. A Toldy 
Kör Bartók – Kodály matinéja zajlott a 
Vigadó nagytermében […].”2

A pozsonyi közönség kivételes ese-
ményként élte meg a következő kama-
rahangversenyt, amelyet a Kormány-
palotában tartottak meg 1927. március 
16-án. A híres Waldbauer-Kerpely kvar-
tett – amely világszerte vitte sikerre Ko-
dály és Bartók műveit – mutatta be Ko-
dály Zoltán II. vonósnégyesét és Bartók 
Béla I. vonósnégyesét. A hangverseny 
hangulatára utaló érdekes visszhangot 
Mezei Gábor örökítette meg a Pozsonyi 
Híradó 1927. március 20-i számában. A 
közönség véleménye ugyanis igencsak 
megoszlott, mivel nagyon újszerűnek 
vélték a két zeneszerző zenei nyelvét. A 
beszámoló sorai ezt hűen tükrözik. 

„A nagyszerű budapesti Waldbauer-
Kerpely vonósnégyes pozsonyi hang-
versenye szenzációt és vihart okozott a 
pozsonyi, zenei szempontból meglehe-
tősen csendes, sőt nyárspolgári zenei 
körökben. Igaz, ez a vihar nem mutat-
kozott külsőségekben, a hangverseny 
lefolyása zavartalan volt, csak a szüne-
tekben és az egyes tételek közt zsongott 
föl a szenvedélyes pro és contra vélemé-
nyek kórusa: azonban letagadhatatlan, 
hogy itt olyasvalami történt, ami kihoz-
ta sodrából a tisztes pozsonyi publiku-
mot […].“3

A  pozsonyi rendezvények után emlí-
tést érdemel két kassai és egy eperjesi 
hangverseny is. A két szólóest és egy 
ének-zongora est során ismét Bartók 
Béla népszerűsítette Kodály zongora-
műveit. A két szólóhangversenyre két 
egymást követő napon került sor, azaz 
1930. január 21-én Kassán és 1930. ja-
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nuár 22-én Eperjesen. A hangversenyek 
műsora a fennmaradt dokumentumok 
alapján azonos volt, amelyeken Bartók 
Kodály Székely keservesét mutatta be és 
az op. 3-as Kilenc zongoradarab soroza-
tából válogatva három művet játszott 
(Andante, Allegretto, Vivace). A Kassai 
Újság hasábjain is épp ezeket az alko-
tásokat emelték ki, amikben „a modern 
Kodály Székely keservese és zongora-
muzsikája fenségesen szép játékban 
egészen kivételes hatást keltett […].“ 
1930 végén Bartók ismét pódiumra lé-
pett Kassán, december 14-én Basilides 
Mária énekesnő közreműködésével 
adott hangversenyt, és Kodály Maros-
széki táncainak eredeti zongoraváltoza-
tát mutatta be a hazai közönségnek.

Az 1920-as évektől az akkori Csehszlo-
vákia magyarlakta területein minde-
nekelőtt Kodály kórusművészete örven-
dett kivételesen nagy elismerésnek. Az 
élő kóruskultúra megteremtésében ki-
vételesen nagy szerepet vállalt Németh 
István László, nagyrészt épp Kodály 
kórusműveire alapozva. Ennek bizonyí-
téka többek között a fent említett sikeres 
Bartók – Kodály matiné (is) 1926-ban 
vagy az Ünnepi est Bartók – Kodály mű-
veiből 1932-ben.

Kodály művészete, alkotómunkás-
sága, zenepedagógiája viszont az egész 
múlt században egyre népszerűbbé vált, 
sőt a mai napig él Szlovákiában. Ennek 
ékes bizonyítéka az a számos rendez-
vény, koncert, konferencia, fesztivál, 
amelyek Kodály alkotómunkásságát, 
zenei hagyatékát terjesztették és ter-
jesztik, népszerűsítik országszerte ma 
is. Ezek közül említjük azokat, amelyek 
mindehhez jelentős mértékben hozzá-
járultak és járulnak. 

Figyelmet érdemel mindenekelőtt a 
Kodály Napok zenei-kulturális rendez-
vénysorozat, amely 1969-től (tehát két 
évvel Kodály Zoltán halálát követően) 
hároméves intervallumokban Galántán 
kerül megrendezésre – abban a szlová-
kiai városban, ahol Kodály gyermek-
korának hét évét töltötte. A fesztivál 
célja egyrészt megőrizni Szlovákiában 
Kodály Zoltán emlékét, népszerűsíteni 
alkotásait, másrészt erősíteni a hazai 
kórusmozgalmat és támogatni a hazai 
magyar kórusokat. A Kodály Napok 
programja a kórusfesztiválon, illetve 
versenyen kívül alkalmanként és az 
aktuális jubileumokat figyelembe véve 
további programokkal is bővelkedik 
– többek között a Kodály alkotómun-
kásságát tárgyaló szemináriumokkal, 
szimpóziumokkal, vendégkórusok fel-

lépésével, a környező falvakban bemu-
tatkozó kórusok szereplésével, zenekari 
hangversenyekkel, kiállítások bemuta-
tásával, népzenei és néptáncbemutatók-
kal, valamint a Kodály-szobor koszorú-
zásával.4 

A Kodály Napok a kezdetektől, vagy-
is 1969-től 2017-ig összesen tizenhét 
alkalommal valósult meg. A szereplő 
kórusok között több olyan is találha-
tó, amelyek a hosszú évek és évtizedek 
során a fesztivál állandó és eredményes 
résztvevői. Ezek között említést érdemel 
mindenekelőtt a galántai Kodály Zol-
tán Daloskör, a komáromi Concordia 
Vegyeskar, a kassai Csermely Kórus, 
a zselízi Franz Schubert Vegyeskar, a 
dunaszerdahelyi Vox Camerata. A Ko-
dály Napok fontosságát viszont nem 
a mennyiségi adatok támasztják alá. 
Zenéről, kórusművészetről és Kodály 
szelleméről lévén szó, az együtténeklés 
örömét szükséges kiemelni, amelyet a 
sok mosolygós, átszellemülten éneklő 
arc sugároz. 

Mindez egyértelmű eredménye és bi-
zonyítéka annak, hogy Kodály Zoltán 
szelleme és zenei üzenete Szlovákiában 
még ma is, tehát a 21. században is él. 
Ebben viszont Galánta város kimagas-
ló szerepet játszik. Ezt bizonyítja a fent 
említett Kodály Napok sikeres tizenhét 
évfolyama, a 2000-től indított Kodály 
Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny, az 
1956-ban alapított Kodály Zoltán Da-
loskör, a 2002-ben falavatott Kodály-
emléktábla a vasútállomás falán, a Nagy 
János szobrász által készített Kodály-
szobor, amelyet a város parkjában állí-
tottak fel 1982-ben, továbbá a galántai 
Városi Könyvtár által összeállított Ko-
dály-bibliográfiák (1970, 1982, 1992, 
2002). 2012 novembere és 2013 márci-
usa között Kodály Zoltán születésének 
130. évfordulója alkalmából a galántai 
Honismereti Múzeumban A zene ösz-
szeköt – a nagyszombati osztálytársak, 
Kodály Zoltán és Mikuláš Schneider-
Trnavský címmel reprezentatív kiállítást 
szerveztek. Továbbá Kodály Zoltán ne-
vét viseli Galánta egy utcája, valamint a 
város magyar tannyelvű alapiskolája és 
gimnáziuma is.

Az eddigi utolsó, Kodály szelleme 
előtti tiszteletadás idehaza 2017. szep- 
tember 21-én valósult meg. A mester 
születésének 135. és halálának 50. év-
fordulója alkalmából ünnepélyes ke-
retek között avatták fel Kodály Zoltán 
emléktábláját Nagyszombatban, diák-
évei helyszínén és valamikori diáktársa, 
Mikuláš Schneider-Trnavský  házának 
kapualjában. A hazai zeneszerető kö-

zönség ezzel a gesztussal is hozzájárult 
Kodály szellemének életben tartásához, 
zenei üzenetének közvetítéséhez, művé-
szetének népszerűsítéséhez. Hiszen az 
ének, a zene páratlan ajándéka és öröm-
forrása az emberiségnek. Kodály szavait 
idézve: 

„Szebb, ha ketten összedalolnak. Az-
tán mind többen, százan, ezren, míg 
megszólal a nagy Harmónia, amiben 
mind egyek lehetünk. Akkor mondjuk 
majd csak igazán: örvendjen az egész 
világ!“

jegyzetek: 

1 Csehi, Á.: Bartók Béla és a Felvidék. 
KomLapok, 1994, 50. 
2 Rehorovszky Jenő, In.: Csehi, Á.: Bartók Béla 
és a Felvidék. KomLapok, 1994, 44.
3 Mezei, Gábor, In: Csehi, Á.: Bartók Béla és a 
Felvidék. KomLapok, 1994, 46. 
4 Csanda, G. - Tóth, K.: Magyarok Szlovákiá-
ban – Kultúra (1989 – 2006) III. kötet. Fórum 
Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. 
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A 2017-es év Kodály-jubileuma szá-
mos nagyszabású hangverseny, mű-
veltségi vetélkedő, zenepedagógiai 
konferencia és egyéb zenei rendezvény 
szervezésére ösztönözte Kodály Zol-
tán tisztelőit. A világ különböző tája-
in szervezett rendezvények kapcsán 
felmerül a kérdés, vajon mit jelent 
nekünk, felvidéki magyaroknak a  vi-
lág nagy géniusza ma. Ismerjük-e 
kellőképpen az örökséget, amit ránk 
hagyott, a  kompozíciók sokaságát, 
a  hatalmas életművet? Ismerjük-e 
kellőképpen őt magát, az Embert, 
a  Magyart? Értékeljük-e népzeneku-
tató munkásságát, számon tartjuk-e, 
követjük-e zenepedagógiai és erkölcsi 
útmutatásait? Hiszen innen indult, kö-
zülünk. A mi vidékünkről. 

Kodály Zoltán Kecskeméten született 
ugyan, de mivel pár hónapos korában 
szülei elköltöztek onnan, Kecskemét-
ről semmi emléke nem maradt, sem 
a  Duna melléki Szobról, ahol ugyan-
csak aránylag rövid ideig tartózkodtak. 
A Kodály család 1885-ben költözött 
Galántára, a jövendőbeli zenészt itt ér-
ték az első zenei benyomások, melyről 

több műve és személyes vallomása is ta-
núskodik. 1892-ben a család Galántáról 
Nagyszombatba költözött, ez a város lett 
Kodály életének második jelentős állo-
mása. A Katolikus Érseki Főgimnázium 
diákjaként már tudatosan fordult a ze-
netanulmányok felé. Sokrétű zeneszer-
zői munkásságának egy-egy ága már a 
nagyszombati diákévek idején gyökeret 
eresztett. Az első zeneszerzői szárny-
próbálgatások és a sokféle gyakorlati 
zenei tevékenységen túl itt ismerkedett 
meg a zenekari hangzással, itt foglalko-
zott először tudatosan a népdallal,1 de 
talán a legfontosabb a kíséret nélküli 
a cappella kórusművekkel való közeli 
kapcsolata, hiszen ez a műfaj később a 
zeneszerző alkotásainak igen jelentős 
területévé vált. 

Számos adatot ismerünk a  nagy-
szombati diákévekből, én most a gim-
nazista fiatalember személyiségét sze-
retném közelebb hozni az épp idén 20 
éve elhunyt bencés szerzetes-tanár, 
dr.  Nádasi Alfonz emlékei nyomán. 
Az ifjú Kodály diáktársai közt is tisz-
teletnek és megbecsülésnek örven-
dett. Nádasi Alfonz2 Pannonhalmán, 

a szeretetotthonban kérdezősködött 
Kodályról a már idős rendtársak, volt 
nagyszombati diákok körében. Az 
ő közlése szerint a régi iskolatársak 
„nem ismertek még egy olyan diáktár-
sat, akinek ekkora tekintélye lett volna, 
mint neki.” (Nádasi, 2000, 74).  Az ak-
koriban szokásban lévő megszólítás-
kor a vezetéknévhez hozzáadott „úr” 
helyett ennek a szlovák megfelelőjét, a 
„pán” szót használták, vezetéknév nél-
kül. „Nemcsak a kisdiákok nevezték 
Pánnak, hanem osztálytársai is min-
dig csak így: „Pán”. Még diplomájuk 
megszerzése után is, az érettségi talál-
kozókon is, mindig csak így mondták: 
’Szervusz Pán!’ Annyira bennük ma-
radt a diákkori megbecsülés, hogy el 
sem tudtak képzelni más megszólítást 
öregkorukban sem.” (Nádasi, 2000, 
74). Dr. Nádasi szerint ez oda vezethe-
tő vissza, hogy Kodály – nem törődvén 
az idősebbeket megillető „előjogok-
kal” – segítette a szlovák származású 
kisdiákok magyar környezetbe való 
beilleszkedését. Ő maga nem tanult 
meg szlovákul Nagyszombatban. Ké-
sőbb, amikor a zoborvidéki gyűjtései 

józsa mónika

közönségnevelés – közösségFormálás – nemzeTépíTés

gonDolaTok koDály zolTánról szüleTésének 135., 
halálának 50. évForDulója kapcsán
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során szüksége volt a szlovák nyelvre, 
könyvből sajátította el a kívánt szintű 
nyelvtudást (Kodály, Vt. 3, 2007, 497).

A továbbiakban a zeneszerző pálya-
futását illetően inkább a zenepedagó-
gus, a nemzetnevelő személyiségére 
szeretnék fókuszálni.  

A húszas évek második felében Ko-
dály figyelme egyre inkább a kórus-
muzsika, főleg a gyermekkarok felé 
irányult, és bár az inspiráció a véletlen 
műve,3 az e téren kifejtett alkotó tevé-
kenység nagyon is tudatos. Kodály fel-
ismerte ugyanis a szak-zenészképzés 
és a közönségnevelés egymásrautalt-
ságát. A feladat szinte jelmondatszerű 
tömör megfogalmazását az 1929-ben 
írt Gyermekkarok című tanulmányá-
ban közölte: „Nekünk tömegeket kell 
a zenéhez vezetni. […] Az állam hiába 
tart fenn operát, koncertet, ha nem jár 
bele senki. Olyan közönséget kell ne-
velni, amelynek életszükséglet a maga-
sabb rendű zene. A magyar közönséget 
ki kell emelni zenei igénytelenségéből. 
Ezt pedig csak az iskola kezdheti el.” 
(Kodály, Vt. 1, 2007, 42, 45).    

Kodály a gyermekkarokban és álta-
lában a kóruséneklésben látta a lehe-
tőségét annak, hogy az aktív zenélés 
gyakorlatán keresztül értő közönség 
nevelhető, és ami talán még fontosabb, 
az értékes művészi zenén felnövekvő 
generáció kiemelhető a szellemi igény-
telenség ingoványából. 

A néphagyományon alapuló gyer-
mekkarok sorát a Villő és a Túrót eszik 
a cigány (1925) nyitotta, de a további 
kompozíciók is mind szövegükben, 
mind zenéjükben a gyermekek világá-
ból sarjadtak, a gyermeklélek derűjét 
tükrözték. A nagysikerű kórusművek 
nyomában az ifjú előadók, az éneklő 
gyermeksereg tábora is gombamód 
szaporodott. Újabb és újabb kórusok 
alakultak nemcsak Budapesten, ha-
nem szerte az országban. Egyre több 
vidéki városban rendeztek kórushang-
versenyeket, „Kodály gyermekkari 
esteket”. Néhány év leforgása alatt a 
gyermekkarok munkája s a bemutat-
kozó hangversenyek mozgalommá 
erősödtek, az Éneklő Ifjúság4 mozga-
lommá izmosodott. A gyermekkarok 
mellett a felnőtt énekesekre is gondja 
volt a zeneszerzőnek. Alkotóműhe-
lyéből egész kórusirodalom került ki 
mind a vegyeskarok, mind pedig a 
női-, illetve a férfikarok részére. Né-
hány példa a sok közül: vegyeskarok: 
Mátrai képek (1931), Öregek (1933), Jé-
zus és a kufárok (1934), Liszt Ferenchez 
(1936), nőikarok: a Hegyi éjszakák öt 

szöveg nélküli darabja (I. 1923, II – IV 
1955–56, V 1962), Négy olasz madrigál 
(1932), Ave Maria (1935), A 150. genfi 
zsoltár (1936), férfikarok: Karádi nóták 
(1934), Huszt (1936), Felszállott a páva 
(1937), Isten csodája (1944). A kórus-
művek születésével párhuzamosan a 
zeneszerző számos prózai írása látott 
napvilágot, melyekben a kóruskultú-
ra népszerűsítésével, a kórusmuzsika 
nemzetnevelő feladataival foglalko-
zott, ráirányítva a figyelmet az iskolai 
énekoktatás hiányosságaira. 

Munkatársaival és tanítványaival 
négy évtizedes rendkívül átgondolt 
nevelőmunkával egy énekközpontú 
zeneoktatás gyakorlatát szervezte meg 
a  legkisebb (óvodás) korosztálytól 
a profi szakzenészképzésig. Ezt a zene-
oktatást, amihez maga Kodály számos 
énekgyakorlatot komponált, tanul-
mányt írt, útmutatást adott, nevezte 
el a  zenepedagógia (nem ő maga!) 
Kodály-módszernek. Ma a  világ szá-
mos országában a  Kodály-koncepció 
szerint oktatják a zenét. Nekünk, ma-
gyaroknak ez az egyedüli időt álló va-
lutánk – jegyezte meg sok évvel ezelőtt 
egy néhai kollégánk. 

A cél tehát mindenekelőtt az igényes 
zene iránti érdeklődés felkeltése volt, 
a  zenei ízlésformálás megalapozása 
és a  léleknemesítő emberformálás. 
A  kodályi zenepedagógia ide vonat-
kozó hármas pillére: az értékes zenei 
anyag, a  zeneértő közönségnevelés és 
a  nemzetnevelés. Mindhárom tézissel 
kapcsolatban számos Kodály-írásban 
találunk kőbe vésett keménységű uta-
lásokat, gyakorlati útmutatást. Ezek 
közül most a  nemzetnevelésre vonat-
kozóan álljon itt néhány példa. A Zene 
az ovodában c. 1941-ben megjelent 
tanulmányában a  következőket írta: 
„Ovodáskorban a  magyarság tudat 
alatti elemeinek beültetése, lassú kifej-
lesztése a  feladatunk. Magyar mivol-
tunk épületének mintegy a föld alatti 
alapjait kell itt lerakni. [...] A  tudat 
alatti magyarság első talpköve a nyelv. 
[...] második talpköve a zene. Óvodá-
ban talán még fontosabb a  nyelvnél 
is.” Az írás sorait továbbolvasva olyan 
gondolatokkal szembesülünk Kodály 
megfogalmazásában, amelyek itt, ná-
lunk, Felvidéken különösen aktuálisak 
napjainkban is. Az iskolai beíratások 
időszakában a magyar iskolát nép-
szerűsítő pedagógusok, intézményve-
zetők bátran a zászlajukra tűzhetnék: 
„A  tudat alatti nemzeti vonások leg-
jobb megalapozója a néphagyomány, 
elsősorban játék- és gyermekdalaival. 

Ezekben van ugyan, ami közös Euró-
pa népeivel, de van különbség is. Lát-
juk a különbséget, ha tavaszi napokon 
nyilvános sétatereken megfigyeljük, 
hogyan veri bele magyarnak szüle-
tett gyermekekbe az idegen nevelő a 
maga nyelve és zenéje tudat alatti ele-
meit. Az ilyen gyermek váltott lelkű 
lesz, magyarul beszélni és érezni egész 
életében nem tud. Ha felnő, s család-
ja révén vezető helyre kerül, nem érti 
a magyarnak sem nyelvét, sem lelkét. 
Nincs aki e szülőket felvilágosítaná, 
mit követnek el gyermekük ellen: kire-
kesztik a nemzeti közösségből. A lélek 
alaprétegét nem lehet kétféle anyagból 
lerakni. Anyanyelve csak egy lehet az 
embernek, zeneileg is. Akit kettőben 
nevelnek, egyiket sem tudja.” (Kodály, 
Zene az ovodában, Vt. 1, 2007, 95) 

Néhány évvel korábban, 1937-ben, 
az Énekes játékok c. cikkében írta: „A 
nevelésnek oda kell törekednie, hogy 
ez a szó: „magyar vagyok“, minél gaz-
dagabb tartalmat, minél több életet, 
színt jelentsen mindenkinek egyénileg 
is, különben vajmi könnyen üres frá-
zissá szárad.“ (Kodály Vt. 1, 2007, 63) 
Bartók ezt nyilatkozta róla a „Magyar 
népzene és új magyar zene” (ango-
lul: „The Folksongs of Hungary”, Pro 
Musica)5 c. cikkében, 1928-ban: „Ha 
azt kérdezik tőlem, mely művekben ölt 
testet legtökéletesebben a magyar szel-
lem, azt kell rá felelnem, hogy Kodály 
műveiben. Ezek a művek: hitvallomás 
a magyar lélek mellett. Külső oka en-
nek az, hogy Kodály zeneszerzői tevé-
kenysége kizárólag a magyar népzene 
talajában gyökerezik. Belső oka pedig 
Kodály rendíthetetlen hite és bizalma 
népének építő erejében és jövőjében.”

Kodály tehát zeneszerzőként, tudós-
ként, nevelőként egész életében azon 
fáradozott, hogy népének a csaknem 
feledésbe merülő értékeit közkinccsé 
téve, az általános és magas zenekultú-
ra alapjait rögzítve hozzájáruljon az át-
lagemberből zeneileg művelt, a tömeg-
ből közönség, értékes zenét igénylő 
közönség – közösség formálódásához. 
Olyan közösség, amely büszkén felvál-
lalja saját nemzeti értékeit.

Befejezésül Eősze László a zeneszer-
zőről írt gondolatait idézem a Kodály 
Zoltán élete képekben és dokumentu-
mokban c. kiadványból.6 „Népét szol-
gálta egész életében. Tette ezt azért is, 
mert meg volt győződve arról, hogy 
így szolgálja legjobban az egész embe-
riséget. Küldetésének tekintette, hogy 
hazájában minél nagyobb tábort szer-
vezzen a magas művészetnek, a világ-
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ban pedig minél több hívet szerezzen a 
magyar zenének.”

Nos, ebben is követendő példát mu-
tatott mindnyájunknak. Szolgálat, saját 
közösségünk, nemzetünk iránti hűség, 
elkötelezettség, erkölcsi tartás, felvál-
lalás. Tenni a dolgunkat, ki-ki a saját 
működési területén lehetőségeinkhez 
és tehetségünkhöz mérten hittel, bátor-
sággal, kellő szakmai tudással. Nekünk, 
felvidéki magyaroknak Kodály Zoltán 
élete és munkássága ebben minden-
képpen példaképünk kell legyen.
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jegyzetek:

1 Tanulmányozta a Limbay-, Káldy-, Barta- 
lus-féle népdalgyűjteményeket, de osz-
tálytársaitól is gyűjtött szlovák népdalokat 
(Eősze, 2007, 18).
2 Dr. Nádasi Alfonz (1909-1997) bencés, gö-
rög-latin szakos tanár és zeneakadémiát vég-
zett énektanár volt. Egyházzenei tanulmá-

„Hogy a magyar nem szeret egyesülni: 
oly végzetes nemzeti hiba, aminek javí-
tására minden eszközt meg kell ragad-
ni.” (Kodály Zoltán)

Nagy örömmel vettem tudomásul a 
lap szerkesztőségének elhatározását, 
miszerint a folyóirat decemberi szá-
mát – a Kodály-év kapcsán – Kodály 
Zoltán emlékének szenteli. Az pedig, 
hogy az én írásomat is várják, felettébb 
megtisztelő számomra.

Végzetes „nemzeti hibánk” javításá-
ra Kodály Zoltán, (szerintem) minden 
idők legkiválóbb magyar nevelőinek 
egyike, a magyar lélek legjobb isme-
rője, elsősorban példaértékű életvite-
lével, hatalmas zengő életművével és 
nem utolsósorban írásaival mutatott 
utat.

A Visszatekintés címmel megje-
lent művében írta: „1914-ig minden 
nyarat külföldön töltöttem. Aztán 13 
évig egyet sem. Mikor újra kezdtem 
kijárni, a határon mindig megjelent 
előttem egy mezítlábas rongyos gye-
reksereg, egyik-másik hajdani galántai 
iskolatársam arcvonásaival. Kórusban 
kiáltották: «Ne hagyj itt bennünket…» 
Ezek hoztak vissza mindannyiszor, 
hiába csábított művelt országok köny-
nyebb, nyugalmasabb, szebb élete. 
Ezek tartották bennem a hitet, hogy 
mindnek ellenében itthon is kell és 
lehet ilyen életet teremteni.” Másutt – 
legjobb barátjára, legközelebbi mun-
katársára, Bartók Bélára vonatkoztat-
va – ezt írta: „… feltetszett előttünk, 
egy a népből újjászületett művelt 
Magyarország képe. Ennek megvaló-
sítására rászántuk életünket.” Bartók 
pedig így méltatta Kodályt: „… nem 
azért becsülöm Kodályt, mint a leg-
jobb magyar zenészt, mert a barátom, 
hanem azért lett barátommá, mert (...) 
a legjobb magyar zenész. (…).”

A nagyszombati, a vidéki ifjú, Ko-
dály Zoltán 1900 őszén került Buda-
pestre tanulni a Zeneakadémiára, a 
bajor Koessler János zeneszerzés osz-
tályába, a tudományegyetem magyar-
német szakára… Mi több, Eötvös-kol-
légista lett. Benyomásait később így 

nyokat is folytatott. Kodály bizalmas barátja, 
munkatársa, lelki-szellemi vezetője. 1937-
ben kezdődő kapcsolatuk 1940-től rend-
szeressé vált. Hetente, gyakran három-négy 
alkalommal is, két-három órán keresztül 
együtt olvasták a görög, latin klasszikusokat, 
a Szentírást. Ő temette Kodály első feleségét, 
Emma asszonyt és Kodályt is. (Cs.  Varga, 
2000)
3 1925 februárjában a Wesselényi utcai pol-
gári fiúiskola Borus Endre vezette kórusának 
Psalmus-próbáján a Mestert elbűvöli a fris-
sen csengő gyermekhangok üde hangszí-
ne, a gyermekek fogékonysága, lelkesedése, 
romlatlan ízlése. Elhatározza, hogy valamit 
komponál a számukra. Így születik a Villő-
vel és a Túrót eszik a cigány-nyal kezdődő 
gyermekkari kompozíciók sokasága. (Eősze, 
2007, 110)
4 Az első „hivatalos” Éneklő Ifjúság címmel 
rendezett hangverseny 1934. április 28-án volt 
a Zeneakadémián. Ezen az esten tizennégy is-
kola ezerötszáz diákja énekelte Kodály kórus-
műveit. (Eősze, 2007, 158) Az országos mére-
tűvé terebélyesedő Éneklő Ifjúság mozgalom 
hátterében Bárdos Lajos és az általa, valamint 
kollégái (Kerényi György, Kertész Gyula) által 
alapított Magyar Kórus Lap- és Zeneműki-
adó állt. A Kodály által is támogatott kórus-
találkozók célja az éneklés közös élményének 
megszerettetése, Kodály pedagógiai elveinek 
széleskörű terjesztése volt. A magyar iskola-
ügy szocialista átszervezése következtében 
1948-ban megszüntetett Éneklő Ifjúság moz-
galom 1978 után újjászerveződött. Napjaink-
ban a KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok 
és Népzenei Együttesek Szövetsége) szervezi 
és koordinálja az Éneklő Ifjúság mozgalmát 
Magyarországon, lehetőséget adva a kórusok 
verseny jellegű megmérettetésére is. 
Forrás: http://www.bacstudastar.hu/eneklo-
ifjusag, 
http://www.kota.hu/index.php?option=com_ 
content&view=category&layout=blog&id=2
0&Itemid=55         
5 Eősze László: Kodály Zoltán élete képekben 
és dokumentumokban, Zeneműkiadó Buda-
pest, 1982, 6.
6 Uo.
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sTirber lajos

az iskolai karének 
„FölöTTébb szükséges volTáról”

beszélte el: „Akkor volt itt a Wagner-
kultusz a tetőpontján. … Ebben a nagy 
német világban borzasztó vágyakozás 
fogott el bennünket az igazi Magyar-
ország iránt. … A millennium dicsfé-
nyében úszó magyar élet fókusza volt 
szemünkben, és ebbe a nagy csalódás-
ba képtelenek voltunk belenyugodni.” 
Budapesti tanulóéveire így tekintett 
vissza: „A kétféle tanulmányt nem volt 
könnyű összeegyeztetni.” Mindezek 
ellenére már 1903-tól tanulmányozta a 
Vikár Béla által gyűjtött fonográfhen-
gerre rögzített eredeti népdalanyagot. 
Majd 1905 augusztusában maga is el-
indult első népdalgyűjtő útjára: „Háti-
zsákkal a vállamon, bottal a kezemben 
és 50 koronával a zsebemben indultam 
el a Csallóközbe. (…) Azt hiszem, ez 
szebb, mint Párizs…” – írta egyik le-
velében. A gyűjtés tudományos ered-
ménye első nyomtatott publikációja: 
15 általa lejegyzett dal a Magyar Nép-
rajzi Társaság Ethnographia c. folyó-
iratának 1905. decemberi számában, 
művészi eredménye pedig a Magyar 
népdalok énekhangra és zongorára 20 
dala; fele Bartók, fele Kodály zongora-
kíséretével. Aztán 1906 decemberétől 
1907 júliusáig nagyon szerény ösz-
töndíjjal Berlinben, majd Párizsban 
tanult. Berlintől nem esett nehezére 
megválni, Párizs, amely mindig is 
vonzotta a magyar szellemi élet nagy-
jait, Kodálynak sem okozott csalódást. 
Ennek ellenére hazatérése után Nagy-
szombatból Bartóknak írt beszámoló-
jában ezt olvashatjuk: „… úgy hiszem, 
hosszabb időre nem is megyek megint 
el. Ma sincs egyéb dolgunk Nyugaton, 
mint ezer éve: egypár rablókaland, 
részt szerezni abból, ami jó és elvihe-
tően értékes van ott, aztán beleásni 
magunkat a földbe, mert csak belőle 
szíhatunk igazi táplálékot.” Pedig még 
csak mindössze 25 éves! 1907 őszétől 
a Zeneakadémia zeneelmélet, 1908-tól 
zeneszerzés tanára lett. Ekkor kezdő-
dött el hat évtizedes zenepedagógiai 
tevékenysége. Elsősorban a muzsikus 
utánpótlás nevelésével foglalkozott, 
de programját már akkor ekképpen 
fogalmazta meg: „Nekünk… nem-

csak európai, hanem egyben magyar 
zenészeket is kell nevelnünk.” Má-
sutt így ír: „1925-ig én is a szakzené-
szek rendes életét éltem, azaz semmit 
sem törődtem az iskolával, abban a 
hiszemben, hogy ott minden rendben 
van, tesznek, amit tehetnek… Ebből 
az illúzióból egy véletlen eset rázott fel 
…, a budai hegyekben egy kiránduló 
leánycsapatra akadtam. … Attól, amit 
daloltak, egyre jobban elszörnyedtem. 
… Műsoruk koronája – Schneider 
Fáni volt. Megtudtam, hogy egy pesti 
tanítónőképző növendékei… Ma hálá-
san gondolok Schneider Fánira, mert 
az kényszerített, hogy gondolkodjam, 
mit kellene itt tenni.” A tennivalókat 
kezdetben a művészet felől közelítette 
meg: hamarosan megírta első gyer-
mekkarait. 1925. április 2-án, a Zene-
akadémián megrendezésre kerülő ma-
gyar népdal-estjén a hangverseny első 
száma Kodály két gyermekkara volt: a 
Villő és a Túrót eszik a cigány. „Az est 
igazi szenzációja – írta a Zene – a fővá-
rosi Wesselényi utcai polgári fiúiskola 
100 tagú énekkara szerepeltetése volt.” 
1929-ben a Zenei Szemlében adta köz-
re Gyermekkarok című tanulmányát. 
Ez „Kodály művelődéspolitikai kon-
cepciójának első – és máris pontosan 
körvonalazott – megfogalmazása: az 
alap az iskolai énekoktatás s a legsür-
gősebb teendő a szaktanárképzés re-
formja és a tananyag megújítása” – írja 
Eősze László Kodály Zoltán életének 
krónikája című munkájában. Idézet a 
nagyszabású tanulmányból: „Ha bele-
nézünk a tantervekbe, látjuk: alkotóik 
messze jártak a nevelés görög eszmé-
jétől, amely a zenének központi helyet 
juttatott. (…) Egy tárgy sem szolgálja 
úgy a gyermek testi-lelki javát. (…) A 
ritmus idegfegyelmező ereje, a gége és 
a tüdő tréningje közvetlenül a testne-
velés mellé kapcsolja az éneket. Mind 
a kettő naponkint szükséges nem ke-
vésbé, mint az étel.”

Hogy hol tartunk ma, aki belenéz 
a mostani tantervekbe, láthatja. To-
vábbra is dúl a technokrata szemlélet, 
a tantárgy-sovinizmus, még mindig 
ott tartunk, hogy vannak fő-, mel-

lék- meg (nevelési) csak-tantárgyak: 
az „csak” képzőművészet, az „csak” 
zene, az „csak” karének, stb. Az azok-
ra fordítható minimális idő-óraszám 
is lebecsülésüket, semmibe vevésüket 
hangsúlyozza; felettébb megalázó a 
tantárgyra, s csakúgy azok tanítójá-
ra. Pedig Kodály tanár úr szerint: „A 
zene lelki táplálék és semmi mással 
nem pótolható. (…) Teljes lelki élet 
zene nélkül nincs. Vannak a léleknek 
régiói, melyekbe csak a zene világít 
be.” De: „Nem minden zene ilyen. Sőt 
többsége annak, amit naponta szerte 
a világban hallunk: a mindennapok, 
hétköznapok, emberi gyarlóságok ze-
néje – nem is érdemli a zene nevet.” 
Ma a mindenható média, a „technika 
csodái” által reggeltől napestig mást 
sem tesznek, mint ömlesztik az ifjú-
ságra az „emberi gyarlóságok” zenéjét. 
Korunk iskolája – nevelési rendszere 
meg tétlenül nézi, még csak meg sem 
próbálja (valaminek a felkínálásával), 
hogy legalább némileg ellensúlyozza 
az ifjúság zenei ponyvairodalom pár-
tolását – nemzedékeket hagy zenei 
infantilizmusban felnőni. A mai isko-
lában a művészetekre s a művészetek-
kel való nevelés peremre szorításával 
a gyermek – az ifjú minimális „lelki 
táplálékot” kap. Az iskolapolitika által 
az iskolára rákényszerített erkölcstelen 
versenyistálló-szellem még súlyosbítja 
a helyzetet, mert az ifjúságba csak az 
egoizmust oltja bele: szerezd a ponto-
kat az iskolának; mindegy, hogy mi-
lyen áron, csak te győzz! Félreértés ne 
essék, nem tagadom a nemes versen-
gés létjogosultságát, azonban ellene 
vagyok a mindenáron való – az ifjak 
szabadidejét és energiáját pocsékoló, 
más, személyiségüket fejlesztő tevé-
kenységek helyett való – versenyezte-
téseknek, a szakmához még csak nem 
is konyító „szakértők” által felállított, 
akármilyen kritériumok alapján tör-
ténő ítélkezéseknek; a manipulált – 
nem a valóságot tükröző eredmények 
medializálásának, közvélemény elé tá-
rásának. Lásd egyedüli napilapunk so-
rozatos baklövéseit! A szakma gondja 
legyen a szakma gondja, az nem tar-
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tozik sem a közvéleményre, sem a po-
litikára! És kérdem én: melyik iskola 
pedagógusai tesznek többet és hasz-
nosabbat? Azon iskoláé-e, amely ta-
nulóinak többsége hátrányos helyzetű 
családból verbuválódott (sajnos, egyre 
több van az ilyenekből), és ennek el-
lenére a hivatásukat becsülettel végző 
kollégák, bár fog-összeszorítva, mégis 
felzárkóztatják a rájuk rábízottakat? 
Vagy az olyan iskolák pedagógusai-e, 
amelyekben az előbbiekhez hasonlók-
ból van ugyan egynéhány, de a tanulók 
többsége jobb módú, rendezett családi 
környezetből jön: így bőven van vá-
laszték, kit benevezni az egyre szapo-
rodó mindenféle versenyekbe?

A kitérő után felettébb ideje az iskolai 
karének „fölöttébb szükséges” voltához 
visszakanyarodnom, kifejteni, hogy a 
karének mi mindenre lehetne gyógyír, 
ha az iskolában nem éppenhogy csak 
megtűrt tantárgy lenne, hanem – mint 
(szerintem) a nevelés leghatékonyabb 
eszközeinek egyike – mind az alap-, 
mind a középiskolában legalább a kö-
telezően választható tantárgy rangjára 
emelkedne. Így a folyamatosan mű-
ködtetett iskolai kórus tagjai számára 
biztosíthatná, ha nem is a naponkénti, 
de a minél gyakoribb éneklés lehető-
ségét, s a közös éneklésből fakadó él-
ményt. A „tanár úr” szerint: „Sokszor 
egyetlen élmény egész életre megnyitja 
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a fiatal lelket a zenének. Ezt … nem le-
het a véletlenre bízni: ezt megszerezni 
az iskola feladata.” Az iskolai kórusban 
való munkálkodás némileg ellensú-
lyozhatná a mai iskolából szinte tel-
jesen hiányzó érzelmi nevelést, a mai 
iskola lélekromboló hatását. „Van-e 
jobb szemléltető eszköze a társadalmi 
szolidaritásnak, mint a kar? Sokszor 
egyesülnek valaminek a megvalósításá-
ra, amit egyes ember, ha mégoly tehet-
séges, egymaga nem tud megvalósítani. 
Ahol mindenkinek a munkája egyaránt 
fontos, s ahol egyetlen ember hibája 
mindent elronthat.” Hiszem és vallom 
Kodály „üzeneteinek, intelmeinek”, ta-
nításának igazát mert (több mint ötven 
éve a pályán) tapasztalom, hogy mai, 
eszeveszetten az anyagiakat hajszoló vi-
lágunkban a művészetekre, a zenére, s a 
zenével való nevelésre – az iskolai kó-
rusokra nagyobb szükség volna, mint 
eleddig bármikor. A kórusban az ún. 
gyenge tanuló – az egyre jobban egy-
mástól eltávolodó módosabb és kevés-
bé az – is egyenrangúnak érezheti ma-
gát. A közösséget, az együvé tartozást 
szimbolizáló formaruha alatt egyazon 
„ügyért” dobognak a szívek. A közös 
éneklés kizárja az önzést, hatékony esz-
köze lehet az emberekből egyre jobban 
kihaló tolerancia és empátia gyakorol-
tatásának. Az énekkarban életre szóló 
barátságok köttetnek. A kórus lehető-

séget ad arra is, hogy a gyerek – az ifjú 
ráérezzen: valakihez, valahova tartozni 
jó. Majdan a felnőttben tudatosulhat, 
hogy valahova tartozni kell! – erősöd-
het nemzettudata. Mi több: az iskolai 
énekkarban módunkban áll olyan mű-
veket énekeltetni:

„Miket nem dall minden gyermek,
Férfiak sem mind ismernek,
Ez ínséges esztendőkben,
E veszendő végidőkben.”
(Kalevala 3; 17. ének)
„De éppen ez a cél! Hadd hallja őket 

minden gyermek, hogy mire felnő, 
másképp érezze magát magyarnak és 
embernek” – írta Kodály Zoltán az Is-
kolai énekgyűjtemény előszavában.
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A Katedra számomra és pedagógus 
kollégáim számára mindig is többet 
jelentett egy folyóiratnál. Ez a lap le-
hetőséget, fórumot biztosít ma is arra, 
hogy megfogalmazzuk, elmondjuk és 
megvitassuk egymással, a szülőkkel 
és az iskoláinkban folyó tevékenysé-
gek iránt érdeklődőkkel a közoktatás 
aktuális problémáit, és felvázoljuk 
megoldási javaslatainkat. A bársonyos 
forradalom után elsőként – és ma is 
egyedülállóként – biztosította és biz-
tosítja a felvidéki magyar pedagógu-
sok számára a nyilvánosság előtt való 
megjelenést. Azt a szakmai fórumot, 
amire mindig is vágytunk, de amit ta-
lán még ma sem használunk ki teljes 
mértékben.

A Katedra hol kisebb, hol nagyobb 
nehézségek árán, állandó pénzhiány-
nyal küszködve – de néhány elkötele-
zett embernek köszönhetően – immár 
egy negyed évszázada rendszeresen 
megjelenik és teljesíti felvállalt köte-
lességét: informál, lehetőséget biztosít 
és vitát gerjeszt – ha erre van szükség. 
A folyóirat szerzői között vannak ok-
tatási szakemberek, egyetemi oktatók, 
iskolavezetők, gyakorló pedagógusok, 
doktoranduszok és szülők is. Vala-
mennyien egy célt követnek: tanulmá-
nyaik közreadásával és a jó gyakorla-
tok bemutatásával a felvidéki magyar 
oktatásügyet szolgálják. Nagyon sok 
iskola és pedagógus merít erőt a Ka-
tedrában közölt írásokból, és számos 
kollégát inspirálnak újszerű oktatási 
módszerek alkalmazására.

alberT sánDor

a kaTeDra Több minT egy FolyóiraT!
Külön dicséret illeti a nagy nép-

szerűségnek örvendő Katedra-verse-
nyek kiötlőit és szervezőit. Az elmúlt 
esztendők folyamán gyerekek százai, 
ezrei kapcsolódtak be a matematikai, 
irodalmi stb. versenyekbe. Nagyon sok 
tanuló éppen ezen versenyeknek kö-
szönhetően vált a matematika, földrajz 
stb. szerelmesévé.

Mindenképpen meg kell említeni a 
Katedra folyóirat köré szerveződött Ka-
tedra Társaságot is. A Társaság ülésein 
a felvidéki magyar oktatásügy időszerű 
problémáival foglalkoztunk. Sokszor 
folytattunk éjszakába nyúló szakmai 
beszélgetéseket, és vitatkoztunk a meg-
oldási lehetőségekről. Hangsúlyozom: 
vitáztunk, de sohasem veszekedtünk, 
és nem sértődtünk meg, ha egy-egy 
elképzelésünk, javaslatunk nem talált 
megértésre. Emlékszem, amikor a ’90-
es évek elején a Társaság soros ülésén 
első alkalommal adtam elő elképze-
léseimet az iskolaközpontok létreho-
zásának szükségességéről – az akkori 
elnök „nagy álmodozónak” nevezett, 
de a résztvevők többsége sem fogadta 
határtalan lelkesedéssel az ötletet...

Az oktatásügyi tárca államtitkárá-
nak minapi sajtótájékoztatóját hall-
gatva igencsak meglepődtem, amikor 
arról beszélt, hogy oktatási közpon-
tok létrehozásában látja a szlovákiai 
közoktatás jövőjét. Az államtitkár úr 
szerint ezt különböző iskolatípusok 
összekapcsolásával lehetne elérni, 
és ehhez törvénymódosításra sincs 
szükség. Az elképzeléseit a miniszté-

rium nemzetiségi osztálya is támogat-
ja – tudtam meg később. „Az iskola-
központok a hatékony és színvonalas 
képzés mellett a nemzetiségi oktatás 
megőrzésében, fejlesztésében kulcs-
szerepet játszhatnak” – szögezte le az 
államtitkár. (TASR-hír, Új Szó, 2017. 
szeptember 25.)

Végre leesett a tantusz! Igaz, közben 
eltelt két évtized(!)

Egy kínai mondás szerint „a hídon 
akkor kell átmenni, amikor a hídhoz 
érünk.”... Lehet, hogy most értünk 
oda? Lehet, hogy megvalósul egy 25 
éve dédelgetett álom?

A Katedrában megjelent írások el-
bírálása és a folyóiratba sorolása ter-
mészetesen a szerkesztőség dolga, de 
mint rendszeres olvasó és több cikk 
szerzője, egy javaslattal szeretnék élni: 
2018-ban várhatóan elindul a Tanuló 
Szlovákia névre hallgató reformterve-
zet életbe léptetése. Ezért úgy gondo-
lom, a Katedra elkövetkezendő szá-
mainak tartalmát akár ebbe az irányba 
is lehetne terelni... Mindenképpen 
foglalkozni kellene a pedagógussze-
rep megváltoztatásával, az integráció 
kérdésével, a szociálisan hátrányos 
családokból származó gyerekek felzár-
kóztatásával, a differenciálás lehetősé-
geivel, az inkluzív oktatással, stb.

Végezetül sikerekben gazdag és to-
vábbi eredményes évtizedeket kívánok 
a Katedrának, a Katedra Társaságnak 
és természetesen az olvasóknak. Kö-
szönöm, hogy én is a Katedra olvasója 
lehetek!    



in memoriam

Ha valamit sajnálok a múltból, akkor 
az elmulasztott lehetőségeket sajná-
lom. Hogy milyen sajnálatos, hogy 
nem beszélgettem eleget, nem talál-
koztam többet, nem tanultam eleget a 
nagyoktól, a mesterektől, a néhai jók-
tól, bánom, hogy nem figyeltem elég-
gé azoknak a mestereknek, világító 
lámpásoknak az iránymutatására, akik 
ikonikus alakjai voltak s maradnak a 
szlovákiai magyar irodalmi, kulturá-
lis és közéletnek. Nem sokan voltak, 
maradtak s vannak máig ilyen fontos 
emberek, de ami volt, ami van, azt a 
keveset becsülni kell! Ha áttételesen is, 
de számomra ezeknek a ma már csak 
néhainak mondható, elhunyt ikonikus 
alakoknak a hatása máig érezhető. Az 
egyik ilyen állócsillag, ilyen ikonikus 
alak Turczel Lajos, a TANÁR úr, igen, 
csupa nagybetűvel! 

Ezt a madárcsontú, törékeny, szar-
kalábas szemű, ezüst kis frizurás, szája 
sarkában mindig mosolyt őrizgető em-
bert bő tucatszor ha láttam életemben, 
s tán fél tucat eset volt, hogy váltot-
tunk szót is egymással. A TANÁR urat 
Pozsonyban, az ő kedves városában 
ismertem meg, sok más poéta- és író-
tanonccal együtt, valamikor, amikor 
a múlt század nyolcvanas éveinek jól 
az elején és felezőjén kopogtattunk az 
irodalom kapuján. Ki-ki a maga ízlése, 
vérmérséklete, kapcsolatai és ambíciói 
alapján próbált érvényesülni az akko-
riban már lassan felkavarodó irodalmi 
életben, s e tér-, hely- és pozíciókere-
sés miatt sokan a főváros felé vették az 
irányt. Kinek így, kinek úgy sikerült az 
élete – magán- avagy az irodalmi –, én 
biztos vagyok abban, hogy sokunknak 
egy számunkra akkor láthatatlan szel-
lem, de egyben egy nagyon is valósá-
gos, jó ízléssel és előrelátó értékítélettel 
megáldott egyén, azaz maga a TANÁR 
úr is egyengette az utunkat. Turczel 
Lajos emlékezetem szerint rendszere-
sen bejárt az akkori Pozsony egyik leg-
hangulatosabb utcájában lévő Madách 
Könyvkiadó és az Irodalmi Szemle 
szerkesztőségébe, s ha némi szeren-
cséje volt a poéta- és írótanoncoknak, 
akkor a mindig is forgalmas Mihály 
utca árnyékos nyugati felén álló, szür-
ke homlokzatú TATRAN Kiadó épü-

letébe befelé vagy abból kifelé tartva 
éppen találkozhatott a TANÁR úrral. 
Akinek mindig egy nagy csomag irat, 
könyv, újság volt a hóna alatt össze-
fogott jellegzetesen hivatalnok stílusú 
táskájába belegyömöszölve. Kéziratok, 
könyvtári kutatási jegyzetek, egyetemi 
szkriptum, doktori disszertáció oppo-
nensi véleménye, meg ki tudja, mik 
még. Egy biztos, akit az úgynevezett 
irodalmi életben nem ismert a TANÁR 
úr, az nem létezett! Élő lexikon, tudás-
bázis, két lábon járó forrás volt Turczel 
Lajos. Nem tudok róla, hogy tévedett 
volna évszámokban, helyekben. Han-
gyamunkával végigböngészte szinte 
egy évszázad újságait, folyóiratait, 
antológiáit, kivonatolt, cím- és név-
jegyzékeket készített, egy-egy névhez 
olykor odafirkantva olyan első látásra 
mellékes, de alaposabban megnézve 
mégiscsak fontos apró információkat, 
amelyek egy szerző, alkotó arcképének 
megrajzolásához elhagyhatatlanok. 
Turczel TANÁR úr egész életében ala-
pos munkát végzett, pontossága híres 
volt, érdeklődése kiapadhatatlan, jó 
ízlése mértéktartó, mértéket mutató és 
mértéket álló ma is. Nehéz sorsú, falu-
si származású, szülőföldjéhez éltében 
is, holtában is ragaszkodó emberként 
indult, a háborúk sújtotta időkben 
szocializálódva. Ambícióit sajnos el 
kellett fojtania, a sors komoly meg-
próbáltatások elé állította. A háború, 
a háborútól való félelem rányomta bé-
lyegét egész fiatalságára. Az irodalom, 
annak kutatása volt a nagy szerelem, 
de amíg újra katedrára állhatott, előtte 
számtalan szervezési feladat nyomta a 
vállát, apasztotta erejét. Igazi pedagó-
gus volt, megáldva türelemmel, sze-
retettel, odafigyeléssel, kellő szigorral, 
keménységgel is olykor. Egykori tanít-
ványai – akiknek nagyobb része már 
elérte a nyugdíjkorhatárt, és a hatva-
nas-hetvenes években léptek tanári, 
tanítói, pedagógusi pályára – mindig 
rajongással beszéltek róla. Fogynak, 
elfogynak ők, kihal lassan az a nemze-
dék, amely még Turczel Lajost tarthat-
ta tanárának! De minden bizonnyal a 
TANÁR úr által átadott ismeretek, az 
irodalom, az anyanyelv szeretete to-
vább él, tovább élhet a tanítványok 

munkája nyomán. Csak lesznek még 
tanítványok! 

Egy személyes történettel emlékez-
nék Turczel Lajos TANÁR úrra. Ismét 
a Mihály kapu utca TATRAN Kiadó 
épülete a helyszín, valamikor a nyolc-
vanas évek utolsó harmada. Hizsnyai 
Zoltán, Tsúszó Sándor (egyik és leg-
korábbiak közül való) felfedezője az-
zal állította meg a TANÁR urat a nagy 
szürke kiadói épület hatalmas és huza-
tos lépcsőházában, hogy nocsak, egy 
új és irodalmi meg alkotói példának 
bátran, új időknek új dalaival indító 
szellemi vezérének bizton felvállalható 
alakja van már honi irodalmunknak. 
Buzgón bólogattam ehhez. A kiadóval 
szembeni PERLA bisztróból ballag-
tunk át a kiadóba, feltüzelve magunk-
ban a gondolatot, hogy az új idol azon-
nali irodalmi lapban való bemutatását 
megszervezzük. A huzatos folyosón 
lefelé ballagásban megállított Turczel 
TANÁR úr egy pillanatra elbizonytala-
nodva simított bele ezüst hajába, szája 
egyenessé vált és fejét ingatva mondta 
friss és erős érvelésünkre: Nem értem, 
nem létezik, ilyen nincs, én minden-
kiről tudok! S másnap meg is nyugo-
dott, mikor kiderült az apró turpisság, 
Tsúszó Sándor létezik, de másképpen, 
mintsem a TANÁR úr gondolta. Mert 
tényleg, akiről ő nem tudott, az való-
ban nem létezett. S mivel mindenkiről 
tudott, aki számított, így „legalizálta” 
az új idolt is. Köszönet azért a kilenc 
évtizedért, míg velünk volt! 

szászi zolTán

Turczel lajos cenTenáriumára
a Tanár úr emlékezeTe
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Arany János Toldijához – ahogy a Ka-
tedra előző számában már részletesen 
kifejtettem – többféle illusztráció is ké-
szült, ami számos módszertani lehető-
séget rejt magában az irodalomtanítás 
számára. Az irodalomtanár a képeket 
a szöveg új olvasataiként is szemlélhe-
ti, melyek által újabb szempontokból 
kínálhat rálátást a szövegre a diákok 
számára. Azt gondolom, hogy nem az a 
kérdés, valóban szükséges-e a képekről 
is beszélni, amikor szövegekkel foglal-
kozunk, hanem az, hogy mennyi időre 
van szükségünk ahhoz, hogy ez a látás-
mód az általánosan elfogadott tanári 
gyakorlat részévé váljék.

figurák, színek, kompozíció: a 
kass-féle toldi
Kass János az egyik legismertebb és 
legelismertebb magyar illusztrátor. 
Olyan mesterek világát fordította a rajz 
nyelvére, mint Bartók Béla, Madách 
Imre, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, 
Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Jókai 
Mór, Krúdy Gyula vagy a világirodalom 
nagyjai közül Shakespeare, Cervantes, 
Goethe, Dickens, Vergilius, hogy csak a 
legismertebbeket említsük.

 A Kass-féle Toldi illusztrációi első-
sorban a mű szereplőit ábrázolják. Az 
illusztrátor aránylag kevés tollvonással 
megalkotott rajzain csak néhány színt 
használ, mégis átgondolt és gazdag kap-
csolatrendszert tud felépíteni szöveg és 
kép között, mely harmonizál a szöveg 
különböző olvasataival, helyenként pe-
dig új értelmezési lehetőségeket villant 
fel. Mindezt a kompozíció, az irányok, 
a színek és a formák átgondolt művészi 
használatával éri el.

 Kass János illusztrációi nincsenek el-
szigetelve a szövegtől, hanem ahhoz il-
leszkedve jelennek meg a könyv lapjain. 
Nincs olyan oldal, melyen csak kép sze-
repelne szöveg nélkül, a nagyobb képek 
mellé is kerül legalább egy versszaknyi a 
költeményből, ezzel megvalósítva a szö-
veg és kép „együtt létezéséből” létrejövő 
műalkotást. Illusztrációinak – és e szó 
alatt tehát az egy oldalpáron megjelenő 
képi-szöveges alkotást értem – kom-
pozíciója egy egyszerű mátrix alapján 

kanTár balázs

a TolDi illuszTrálT 
válTozaTainak elemzése

is értelmezhető. Ebben a rendszerben 
a lent-fönt és a jobb-bal irányokhoz 
különböző tulajdonságok, attitűdök 
kapcsolódnak az ábrázolt karakterek 
révén. Ami bal oldalt szerepel, az több-
nyire alárendelt és/vagy ártó szándékú, 
negatív személy vagy állat. Ami jobb 
oldalt látható, az általában a fölérendelt, 
morálisan, fizikailag vagy szociálisan 
erősebb pozíciót birtokló személy. Az 
alá-fölérendelt viszony több képen is 
tematizálódik. Ez a következetes kép-
komponálási eljárás az olvasó számára 
megkönnyíti a műben megjelenő inter-
perszonális viszonyok értelmezését, a 
karakterek csoportosítását. Van, hogy a 
képről lemarad az alá- vagy fölérendelt, 
de az ábrázolt alak megtartja pozícióját.

 Kiemelten hangsúlyos szerepet kap 
az illusztrációkban a figurák tekintete-
inek az iránya. Az ilyen közvetett ábrá-
zolás eljárása felismerhető a kötet más 
illusztrációin is. Ezenkívül az olvasóval 
szemkontaktust teremtő illusztráci-
ónak két további funkcióját feltétele-
zem. Elsőként az illusztrációk világába 
történő „belépés” gesztusa lehet ez a 
szemkontaktus, afféle kezdet, az olvasó 
megszólítása. Másodsorban pedig ez az 
expresszív ábrázolás magát a tekintetet 
mint kifejezőeszközt hangsúlyozza, és 
hívja fel az olvasó figyelmét arra, hogy a 
további képeken is feltételezhetően ha-
sonlóan központi szerepet kap majd.

 Kass János illusztrációi a szöveg mé-
lyebb rétegeivel lépnek kapcsolatba. 
Nemcsak szó szerint jelenítik meg a le-
írtakat, de a képzőművészet eszközeivel 
hozzájárulnak új olvasatok létrejöttéhez 
is. Megerősítik a szereplők morális po-
zícióját a kompozíció és a színhasználat 
által. Párhuzamba állítják a bikát és a 
csehet mint legyőzendő ellenfeleket a 
bika-motívum segítségével. Miklós tet-
tei a föld és az ég növényi motívumok-
kal történő összekötése révén transz-
cendens legitimációt kapnak. Felmerül 
az özvegyasszony és Miklós anyja közti 
egyezés is. Ilyen és ehhez hasonló ér-
telmezési lehetőségeket rejt a Kass-féle 
Toldi, mely látszólag egyszerű, vissza-
fogott, mégis a legutolsó vonalig átgon-
dolt illusztrációkat tartalmaz.

vásári hangulat: 
a jenkovszky-féle toldi
A Jenkovszky Iván által illusztrált Toldi 
2003-ban jelent meg az Aranyhal Ki-
adó gondozásában. Nagy formátumú, 
keménytáblás kiadvány, mely tele van 
színes illusztrációval. A borító nem 
csak erős színeivel, szokatlan sokalakos 
kompozíciójával vonja magára a figyel-
met; az illusztrátor nagy gondot fordít 
a részletek kidolgozottságára, a gazdag 
színvilágra, a korhű tárgyi elemekre, a 
figurák élethű megjelenítésére. Végigla-
pozva a könyvet azt tapasztaljuk, hogy 
a vizualitás hangsúlyos összetevője a 
kiadványnak. A Jenkovszky-féle Toldi 
közel negyven különálló képével tartal-
mazza a legtöbb illusztrációt a vizsgált 
négy közül.

 A harmadik ének végétől kezdve egy 
fél malomkő képe van az énekek végén 
elhelyezve, amolyan lezáró, visszatérő 
motívumként. Ez egyértelműen Mik-
lós bűnének a szimbóluma, hiszen a 
kő maga a gyilkos tárgy. Az értelmezés 
során kiderülhet, hogy a szöveg és az 
illusztráció nem ugyanazt gondolja az 
említett tárgyról s a hozzá kapcsolódó 
cselekményről. A szövegben a főhős 
különböző eseményeket átélve a bűntől 
eljut a kegyelemig. A szöveg ritkán vagy 
alig utal vissza magára a gyilkosságra, az 
illusztrációk viszont a harmadik énektől 
kezdve folyamatosan emlékeztetik rá 
az olvasót. A szöveg előremutat a jövő 
felé, az illusztrációk ellenben vissza a 
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múltba. A malomkő mint újra és újra 
megjelenő utalás Miklós bűnére azért 
kifogásolható megoldás, mert nem egy 
tudatosan felépített értelmezést sugall, 
inkább egy átgondolatlan ötletnek tű-
nik, mely az értelmezést nemhogy elő-
segíti vagy termékeny módon új irány-
ba tereli, inkább csak összezavarja. Ilyen 
megoldásból több is akad még a könyv-
ben.

 Az illusztrációk olvasása során a 
szemlélő a befogadás legelső fázisában 
megpróbálja az eddigi (szövegből szer-
zett) tudása segítségével felismerni a 
képen ábrázoltakat, narratív szövegek 
esetében megpróbál kialakítani egy 
képi narratívát. Ezt a folyamatot a képe-
ken ismétlődő, újra felbukkanó elemek 
segítik elő. Kibédi Varga Áron így ír 
erről: „Az illusztráció narratív folyto-
nossága szaggatott: a teljes történetet 
belőlük kiolvasni lehetetlen, de a képek 
kölcsönösen hozzájárulnak egymás fel-
ismerhetőségéhez: azáltal, hogy a színek 
és formák nem változnak váratlanul és 
a szövegből nem magyarázható módon, 
azáltal hogy (legalábbis részben) ugyan-
azokat a lényeket és tárgyakat ábrázol-
ják, azáltal hogy az egyes jelenetekben 
mindig van olyan elem, amelyik egy 
előző vagy következő képben fellelhe-
tő elemre utal.” (Kibédi Varga, 1998, 
159) A szereplők azonosítása esetében a 
stilizáció mértékétől függően ilyen lehet 
egy szín, egy ruhadarab, egy arcvonás. 
Ha ezekkel az elemekkel az illusztrátor 
szabadabban bánik, a képi narratíva 
„szaggatottabb” lesz, nehezebben jut 
el az úgynevezett „heuréka” érzéshez, 
amit az ábrázoltak felismerése és a 
szöveggel való azonosítása nyújthatna 

számára. Ez az érzés a befogadás korai 
szakaszában azért bír nagy jelentőség-
gel, mivel fenntartja és növeli az olvasó 
motivációját a szöveg és a képek további 
befogadására. A Jenkovszky-féle Toldi 
esetében ennek több akadálya is van.

 Jenkovszky erős érzelmeket ábrá-
zol képregényes-rajzfilmes stílusban. 
Egyidőben működik a korhű tárgyi vi-
lágra való referálás, ezzel próbálja sta-
bilizálni, megerősíteni az általa ábrázolt 
fiktív világot. Ugyanakkor stílusa gro-
teszk, eltúlzott, karikaturisztikus. Túl-
zott érzelmek, méretek, izmok, színek, 
gesztusok, hatásvadász kompozíciók és 
beállítások jellemzik. Felmerül a kérdés, 
hogy vajon miért használ ennyi túlzást 
az illusztrátor. Úgy fest, mintha ki akar-
ná színezni, izgalmasabbá, akciódúsab-
bá akarná tenni a szöveget. Szándékával 
épp az ellenkezőjét éri el. Kalandre-
génnyé, akciófilmmé silányítja a Toldit, 
amivel a célja nemigen lehetett más, 
mint a megoldástól remélt népszerűség 
s az ebből következő siker. A kötetben a 
vizualitás igyekszik átvenni az uralmat 
a szöveg fölött, így nem működik együtt 
vele, saját történetet ír. Ahelyett, hogy új 
jelentést adna hozzá a kép a szöveghez, 
inkább leválik róla.

egy merész vállalkozás: 
a vojnich-féle toldi
A Vojnich Erzsébet által illusztrált Tol-
di 2008-ban jelent meg a Magvető Ki-
adónál. Rendhagyó kiadványról van 
szó, mivel egymástól viszonylag távol 
álló komponenseket egyesít magában: 
Arany János szövegét, a képregény mű-
faját, s teszi mindezt a művész sajátos 
stílusában. A kritika gyakran nem tud-

ja elhelyezni a kiadványt az illusztrált 
könyvek rendszerébe, ami nem csoda, 
hiszen nem számít bevett gyakorlat-
nak a nemzeti kánon fontos szövegeit 
a képregény műfajával ilyen formában 
összekapcsolni. „A képregény itt rend-
hagyó, a szöveges komponens alig jele-
nik meg benne, egyéb jellemzői, mint a 
narrativitás, a folytonosság, a keretek-
ben megjelenő önálló képekből összeál-
ló egész viszont tetten érhetők. A képre-
gény szövegének hiánya és a költemény 
szövegének jelenléte bizonytalanít el 
bennünket, hogy hiányos képregénnyel, 
vagy bővített illusztrációval van dol-
gunk.” (Horváth, 2015)

 Az illusztrátorra jellemző a szikár, 
lényegre törő stílus. Képei egyszerre 
tárgyilagosak és jelzésszerűek. Domi-
nánsan sötét tónusok uralkodnak a ké-
pein, melyeknek fő témája a tér és az 
üresség. De a teret nem csupán fizikai, 
hanem metafizikai, szellemi, spirituális 
vonatkozásában kutatja és értékeli újra 
folyamatosan. Hűvös és minimalista 
stílusa elsőre nehezen összeegyeztethető 
Arany János művével. Vojnich valóban 
„sivár” és „borzongató” képsorokat ké-
szített a Toldihoz, de azok az olvasók, 
aki nem ismerik a festőnő minimalista 
stílusú festményeit, a művészi illusztrá-
ció helyett gyermekrajzoknak láthatják a 
képeket, más szóval a magány, a csönd, 
az üresség fogalmainak megjelenítői he-
lyett csupán a szöveg cselekményét sajá-
tos módon megismétlő naiv rajzoknak 
tartja majd őket az olvasó. Úgy vélem, 
hogy a minimalizmussal itt a stílus mi-
nimalizálódása is együtt jár, és hogy a 
képregény műfaja jóval több lehetőséget 
kínálna a Toldi adaptálásához.
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 Vojnich Erzsébet illusztrációi lecsu-
paszítják a Toldit. Elhagyják a hangu-
latot, a színeket, a részleteket. Ezek a 
rajzok a Toldi szöveg élő organizmusá-
nak röntgenképei. Vajon hová akarják 
vezetni az olvasót? Egy egyéni olvasat 
felé, a szerzői instancia felé vagy az il-
lusztrátor olvasata felé? „Ugyanakkor 
kép és szöveg együtt feszültséget kelt. 
Míg a szöveg archaikus, díszes, sűrű, 
tele hasonlatokkal, rímekkel, szemlé-
letes leírásokkal, addig a képek kevéssé 
részletezők, gyakran csak jelzésszerűek, 
szándékosan elszegényítettek, egysze-
rűek, és dominál bennük a borongós 
szürke és fekete. Míg Arany szövege a 
családi-erkölcsi rend és a nemzeti di-
csőség helyreállításának a narratívája, 
Vojnich képei inkább valamiféle eg-
zisztenciális elhagyatottságot és rém-
drámát idéznek.” – írja Horváth. Ezzel 
szemben a szövegről a következőket 
olvashatjuk: „A mű uralkodó esztéti-
kai benyomása a bensőség, az idill, a 
báj. Nyersebb hangokat nem üt meg.” 
(Imre, 1998, 20) Ez az ellentét szerin-
tem nem új olvasatokat, hanem inkább 
konfliktust szül az olvasóban szöveg és 
kép között.

 „Az üresség is arra való, hogy szemé-
lyiségünk, érzékenységünk és kultúránk 
függvényében megtöltsük valamivel. 
Mindez nem szándék vagy akarat, ha-
nem kondíciók függvénye – az üresség 
jellegét, minőségét, tragikumát vagy 
spirituális szintjét alapvetően a befoga-
dó szubjektuma határozza meg.” (Kür-
ti, 2015) Vojnich Erzsébet végtelenül 
lecsupaszított Toldiját talán épp az az 
igény hívta elő, hogy fel kell szabadítani 
a szöveget a rárakódott értelmezésektől. 

Az illusztrációk által a művész mintha a 
szöveg legelemibb mondanivalóját, leg-
tisztábban és legegyszerűbben megfo-
galmazott üzenetét keresné, s erre kínál 
lehetőséget az olvasónak is.

Mítosz és hagyoMány: 
a jankovics-féle toldi
Arany János műve Jankovics Marcell 
rajzaival 2010-ben jelent meg a Méry 
Ratio gondozásában. A Toldi tizen-
két éneke mellé tizenkét iniciálét és 
ugyanannyi egész oldalas illusztrációt 
készített a művész. A kiadás képei a 
kódexfestészet hagyományára építe-
nek háromszínű (fekete-fehér-arany) 
tusrajzaival. Az antik, a középkori, 
valamint a nemzeti tradíció meghatá-
rozó komponensei az illusztrációknak. 
A képeken a művész kiemeli Toldit az 
egyszerű emberek sorából, és Naphé-
roszként, táltosként, hős lovagként ál-
lítja az olvasó elé.

 A Jankovics-féle Toldiban a mitolo-
gikus, heroikus, misztikus jelentés felé 
tolódik el a hangsúly. Az archaizáló 
képi világ előhívja Ilosvai Selymes Pé-
ter Toldiját. Az az érzésünk támadhat, 
hogy előkerültek az Ilosvai-féle Toldi 
illusztrációi, s most ebben a kötetben 
Arany szövegét szerkesztették mellé-
jük. Nagy hangsúlyt fektet a csillagá-
szati utalásokra, melyek az összes il-
lusztráción megjelennek.

 Jankovics illusztrációi valóban a ha-
gyomány motívumait kereső olvasatot 
erősítik, ami izgalmas „felderítését” 
jelentheti az alkotásban fellelhető mi-
tológiai párhuzamoknak, de Arany 
János szövegének nem ez az egyetlen, 
és főleg nem az olvasót legszemélye-

sebben megérinteni képes olvasata. Az 
illusztrációk ebben a kiadásban igen-
csak domináns szerepet kaptak, így az 
illusztrációk felől olvasva a szöveget 
Toldi Miklós a magyar Héraklészként 
jelenik meg előttünk, akinek tettei pár-
huzamba állíthatók a görög félisten ti-
zenkét próbatételével, s a fejezetkezdő 
iniciálék alapján az adott állatövi jegyet 
is kapcsolatba hozhatjuk a cselekmény-
nyel.

 Jankovics Marcell illusztrációi arról 
tanúskodnak, hogy az illusztrátor ala-
posan ismeri a szöveget, és létrehozta 
annak saját vizuális olvasatát, mely egy 
újabb lehetséges értelmezését nyújtja 
a Toldinak. A képek nem csupán egy-
szerűen ábrázolják a szöveg bizonyos 
részeit. A szemlélésük során az olva-
sónak nem kell megállni a szöveg-kép 
azonosságok felismerésénél, hanem 
megalkothatja saját, a szövegnek és 
annak komponenseit alkotó módon 
használó és újraértelmező, gyakran 
narratív képességű képnek együttmű-
ködéséből létrejövő olvasatát.

Befejezés
Minél inkább tisztában vagyunk a szö-
veg mellé illesztett kép retorikai erejé-
vel, annál inkább tudjuk pedagógus-
ként támogatni, árnyalni a szövegértést 
a megfelelő illusztrációk bevonásával. 
Az illusztráció, mely részt vesz az iro-
dalmi mű értelemképzési folyamatá-
ban, megérdemli a neki szentelt figyel-
met – az oktatási folyamatban hasznos 
eszköz lehet a pedagógus kezében. Mi-
ért ne használnánk hát ki ezt a médi-
umot jobban az oktató-nevelő munka 
során?
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Jó érzéssel töltött el, hogy az idei eszten-
dőt Arany mellett Tompa Mihálynak is 
szenteljük. A tankönyvek méltatlanul 
keveset foglalkoznak Tompa Mihállyal, 
sőt azt is állíthatnánk: Tompa kirekedt a 
kánonból – részben klerikális reakciós 
volta miatt –, és csupán helyi kultuszán 
keresztül foglalkozik vele az irodalom. 
Ezáltal felértékelődik a magyartanárok 
szerepe és felelősségvállalása Tompa 
tanításában. Versei a mai fülnek sok-
kal nehézkesebbnek tűnnek, mint akár 
Arany, Petőfi vagy Vörösmarty versei. 
Adódik tehát a kérdés: hogyan tehetjük 
valódi élménnyé, ismertté egy megvál-
tozott kulturális környezetben azt, amit 
Tompa ránk hagyományozott? 

a toMpa Mihály alapiskola
A Tompa Mihály Alapiskola a régió 
egyik legnagyobb magyar intézménye, 
Rimaszombat egyik legnagyobb iskolája. 
Az iskola két épületből áll. A Šrobár utcai 
épületben az alsó tagozaton 145 kisdiák, 
a felső tagozaton 209 tanuló; a Nyugat la-
kótelepi épületben pedig 67-en az alsó és 
86-an a felső tagozaton tanulnak. 

Az iskola történetét a 19. század végé-
re vezethetjük vissza. 1890-ben alapítot-
ták a Polgári Leányiskolát, de az eredeti 
épületet kinőtték, így a város támoga-
tásért fordult az államhoz egy új iskola 
felépítésére. Az állam a segélykérést el-
utasította.  A képviselőtestület viszont 
elérte, hogy a város alapvagyonából az 
iskolaépülethez is hozzájáruljanak. Az 
alapkőletételre a századforduló tájékán 
került sor. Az épület Tóth Béla építész 
tervei alapján 1907-re épült fel, de csak 
az 1908/1909-es iskolai évben kezdte 
meg működését, mely otthona lett az 
Állami Fiú- és Leányiskolának. A hú-

szas években magyar tannyelvű népis-
kola lett, akkor öt osztállyal. A tanulók 
a Tompa Mihály Önképzőkörben, va-
lamint a Zrínyi Ilona Önképzőkörben, 
a 709. számú Hatvani István Cserkész-
csapatban és a 219. számú Blaha Lujza 
Leánycserkészcsapatban bontakoztat-
hatták ki tevékenységüket. A második 
világháború után városunkban sem 
volt magyar tannyelvű iskola. Csak 
1950.  szeptember 1-jén nyithatta meg 
kapuit a Magyar Tannyelvű Nemzeti Is-
kola. Az 1953/1954-es tanévben az isko-
la már 16 osztállyal, 530 tanulóval és 20 
tanerővel büszkélkedhetett. 

Iskolánk 1999. június 11-én vette fel 
„Gömör Nagy Fiának”, Tompa Mihály 
költőnek a nevét. Minden évben hagyo-
mányosan október végén emlékezünk 
iskolánk névadójára, Tompa Mihályra 
egy emlékhét keretén belül. Tanulóink 
különféle programokból válogathatnak 
ilyenkor. A rendezvényhéten versolva-
sás, versillusztráció, író-olvasó találkozó, 
irodalmi-történelmi vetélkedő, könyvki-
állítás, tanulmányi kirándulások, sport-
rendezvények, különféle előadások, 
idézetkereső verseny, könyvtárlátogatás 
stb. szerepel. Ezen a héten kerül sor az 
elsősök avatására is. Az emlékhét utolsó 
napján megkoszorúzzuk Tompa Mihály 
szobrát az iskolában.

a toMpa-BicentenáriuM 
az iskolán
A Tompa Mihály Alapiskola 2017-ben 
születésük 200. évfordulója tiszteleté-
re egy rendezvénysorozattal emlékezett 
a magyar irodalom két nagy alakjára, 
Arany Jánosra és Tompa Mihályra. Ren-
dezvénysorozatunkat 2017. január 27-én 
indította az iskola A költőtriász napjával. 
Ezen a napon az iskolarádióban hivatalo-
san megnyitottuk a bicentenárium évét, 
valamint a magyar irodalom órák kere-
tén belül diákok és tanárok egész órás fel-
olvasást tartottak Arany, Petőfi és Tompa 
verseiből. A rendhagyó irodalmi órákon 
versismereti vetélkedőt is szerveztünk, 
melyen diákjaink a költőtriász verseinek 
a felismerésében mérték össze tudásukat. 

A rendhagyó irodalomórákon fel-
vételek is készültek, melyeket a közös-

ségi oldalakon terjesztettünk, hogy 
minél több magyar ajkú emberhez 
eljuthasson e fontos évforduló híre.   
Ugyanakkor indítottunk egy verslán-
cot is iskolánk közösségi oldalán, a 
facebookon Arany- és Tompa-vers-
idézetekkel. Szerettük volna, ha más 
intézmények is csatlakoznak a kezde-
ményezéshez. Testvériskolánk, az egri 
Eszterházy Károly Gyakorlóiskola meg 
is tette ezt, hiszen a diákjai posztolták 
Tompa Mihály Farsangban c. versét. 
A kihívottaknak 48 órán belül kellett 
megosztaniuk kedvenc Tompa- vagy 
Arany-versük sorait, valamint felkérni-
ük 5 ismerősüket, hogy ők is osszák meg 
hasonlóképpen az idézeteket. 

A rendezvénysorozat a magyar köl-
tészet napján folytatódott. Április 11-én 
diákjaink saját kezűleg írt, illusztráci-
óval ellátott verseket, zömmel Arany 
és Tompa műveit osztogatták a város 
magyarságának. Páko Mária és gitáro-
sai diákjainkkal megzenésített verseket 
énekeltek a város különböző pontjain, 
így a Blaha Lujza-szobornál, a Petőfi-
háznál, az I. világháborús emlékműnél 
és a Daxner téri szökőkútnál.

kopjafa- és tablóavatás
Az egyhetes ún. Tompa-hét, valamint 
a költő és Arany János születésének 
200. évfordulója alkalmából az iskola 
udvarán kopjafát avattak 2017. október 
27-én. A  tölgyfából készült kopjafát az 
iskola egykori tanulója, majd későbbi ta-
nára, Nagyferenc Katalin rimaszombati 
szobrász és fafaragó készítette.

A  jeles évforduló emlékére, valamint 
az iskola 110 éves évfordulója tiszte-
letére egy tabló átadására is sor került, 
amelyre csupa elkötelezett, magyarsá-
gunkért tenni akaró, a magyar iskolához 
hűen kötődő egykori iskolaigazgatók, 
neves diákok kerültek. A tabló elkészíté-
sében nagy szerepet játszott Pauly Eszter 
tanárnő, valamint Benedek László fotó-
művész, aki a  fényképek elkészítésében 
segített, valamint történelmi értékű is-
kolai képekkel ajándékozta meg a rima-
szombati  Tompa Mihály Alapiskolát. 
Előkerült például az iskola első tantes-
tületének a képe és az első igazgatóé, 

angyal lászló

Tompa mihály kulTusza 
a rimaszombaTi Tompa mihály 
alapiskolában
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Bohák Józsefé.  Az ünnepségen az egri 
Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóis-
kolájának tanulói is részt vettek. Az is-
kola diákjainak előadásában elhangzott 
Tompa Itthon vagyok című költeménye 
is. A kopjafán egyébként Tompa mellett 
Arany neve is szerepel. Az ünnepségre 
az iskola még élő egykori igazgatóit és 
tanárait, valamint neves egykori diákjait 
is meghívták, így találkoztunk például 
Benedek László geológussal, fotómű-
vésszel, ahogy Hizsnyan Géza belgyó-
gyásszal is. 

Ide is kapcsolható, hogy testvéris-
kolánk, az Eszterházy Károly Főiskola 
Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet 
idén 16. alkalommal rendezte meg törté-
nelmi emlékülését, ezúttal a reformáció 
500. évfordulójára emlékezve. A rendez-
vény része az Eszterházy Károly Főiskola 
„Magyar Tudomány Ünnepe” program-
sorozatának. Iskolánk együttműködési 
megállapodást írt alá a testvérintéz-
ménnyel az emlékülés megszervezésére 
a bicentenárium rendezvénysorozatán 
belül, melyre 2017 novemberében ke-
rült sor. Tompa lírája által az anyanyelv 
és művelődés fontosságára is példákat 
találhatunk, amelyeket a világ a refor-
máció eszméjétől és teremtett értékeitől 
kapott. Ezért is kapcsoltuk össze a két 
évfordulót. 

a tompa-versek tanítása
Az utóbbi években a Tompa iránt meg-
csappanó iskolai érdeklődés hátterében 
Szerb Antalnak egy elsietett mondata is 
hibáztatható: „ez a triumvirátusok tör-
vénye, hogy az egyik a három közül je-
lentéktelen.” Sajnálattal torpanunk meg, 
ha ránézünk irodalmunk oszlopcsarno-
kára, hiszen nem találjuk benne Gömör 
krónikását. Keserű a ténymegállapítás: 
Tompa mára az irodalmi kánonból is 
kirekedt.1 Máig nem definiált Tompa 
líratörténeti helye, s ez bizony az iro-
dalomtanításban is nyomokat hagyott. 
Bátran kijelenthetem, hogy Tompát az 
irodalomórán inkább a regionális kul-
tuszán keresztül tanítjuk, megemlítve az 
Arannyal és a Petőfivel alkotott triumvi-
rátusát. Tompa helyét irodalmunkban 
talán a legtalálóbban Horváth János je-
lölte ki: „…valóságos hidat kell benne 
látnunk, mely az új ízléstől a legtávolabb 
állók számára is lehetővé teszi a közele-
dést ahhoz, amellett, hogy maga is ere-
deti és önálló tényező.” 2

Tompa verseinek tanításában az egyik 
nehézséget a régies nyelv, illetve a mai 
diákoktól távol álló hangnem, költő esz-

köztár, allegória képezi. Véleményem 
szerint a kortárs költők felől megkö-
zelítve sokkal könnyebben épülnek be 
a klasszikus költő gondolatai a diákok 
ismereteibe. Erre kiváló példa Lackfi 
János költészete, aki a klasszikus versek 
átírásával új dimenziókkal gazdagította 
az irodalomtanítás gyakorlatát, és segíti 
az eredeti, mára klasszikussá vált ver-
sek életét is. Olvasóközpontúsága révén 
megteremti a kapcsolatot a versek be-
fogadóival. Úgy vélem, hogy a mai di-
ákok versek iránti érzékenységét éppen 
ilyen hozzáállással lehetne erősíteni a 
tanteremben is. Erre kiváló példa Az én 
lakásom című verse, melyet Tompa ha-
sonnevű versére írt variációként.

Úgy gondolom, hogy a vers mai esz-
közkészletével közelebb hozza a Tompa-
vers hangulatát, s közelebbivé teszi azt 
a mai gyerekek számára. Persze fontos, 
hogy a diákok ismerjék az eredeti verset 
is. A költő bravúrosan játszik a rímekkel, 
a szavakkal. Kiváló ötlet, ha az eredeti 
verset fekete színű betűkkel olvassuk a 
lap bal oldalán, mellette pedig zölddel 
szerepel az átirata, lehetőséget teremt-
ve ezáltal a két vers összehasonlítására. 
Az ilyen játékokkal színesebbé tehet-
jük nemcsak tanításunkat, hanem az 
irodalomórákat is. A parafrázisok még 
inkább hasznunkra válnak, ha megte-
remtik a személyes élmény lehetőségét 
a versek által. A másik javaslat a versek 
könnyebb taníthatóságára, ha integratív 
(két verset egyesítünk) verset tanítunk. 
Erre jó példa Nádasdy Ádám Huszt, ok-
tóber közepén c. verse, mely a Szeptem-
ber végén c. Petőfi-vers és a Huszt vers-
sorait integrálja. 

A gyerekek aktivitására, kreativitásá-
ra épülő versfeldolgozás közelebb viszi 
őket a vers mélyebb értéséhez. A megze-
nésített versek ezt a célt töltik be, hiszen 
egyszerre hatnak több érzékszervre. 
Az  intermedialitás  számos lehetőséget 
kínál számunkra. A zenei adaptációk ké-
pesek feldolgozni régi magyar irodalmi 
műveket, melyek segítségével könnyebb 
átívelnünk a korok közötti horizonto-
kat és értelmeznünk egy irodalmi mű-
vet. Tompa verseinek értelmezésében 
és feldolgozásában is segítséget nyújt, 
ha megzenésített formában sajátítjuk 
el azokat. Páko Mária, a rimaszombati 
Magyar Tannyelvű Speciális Iskola ta-
nára diákjaival már sok Tompa-verset 
zenésített meg. A kolléganő több iskola 
diákjaival foglalkozik, alapítója és veze-
tője a TOMPA VIRÁGAI, a CSILLAG-
VIRÁG, valamint a GITÁR SOKK ifjú-
sági együtteseknek, melyekkel az utóbbi 

három évben a Tompa Mihály Országos 
Vers- és Prózamondó Verseny országos 
megmérettetésén a megzenésített versek 
kategóriában rendszeresen aranysávos 
helyezést értek el. Emellett pedig meg-
zenésített verseivel járja az országot, és 
rendhagyó órák keretében óvodások-
nak, kisiskolásoknak, középiskolások-
nak tart szórakoztató jellegű műsorokat. 
Iskolánk diákjaival többek között a kö-
vetkező Tompa-verseket dolgozták fel 
megzenésített formában: A  madár fiai-
hoz, Távolból, Itthon vagyok, Nefelejcs.

A 2017. évi Tompa-héten Tompa köl-
tészete is terítékre került. Iskolánk min-
den diákja egyszerre olvasta egy tanítási 
órán a költő következő verseit: Nyári 
estén, A madár fiaihoz, Őszi tájnak, Tá-
volból, Vizi liliom, A Hangyákhoz. A köl-
tő élete és költészete köré szervezett 
vetélkedőn a diákok az említett versek 
alapján készültek. A versekhez illuszt-
rációkat készítettek, melyekből kiállítást 
szerveztünk. 

toMpa Mihály 
a gyerekek szemével

Mint láthatjuk, a rimaszombati Tompa 
Mihály Alapiskola a kezdetektől ápol-
ja névadójának kultuszát. Ideje, hogy 
a méltatlanul elfelejtett költő életútját, 
költészetét megismertessük a ma is élő 
emberekkel.

jegyzetek: 

1 Angyal László. Tompa 200. In: Palócföld, 
2017, 3. szám. 
2 Imolay Lenke István (szerk.). „Fiaim, csak 
énekeljetek!“ (Tompa Mihály válogatott versei). 
Tompa Mihály Kulturális Egyesület, Gömör-
szőlős–Putnok. 2017.
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4. foglalkozás: A megismert szövegek 
bábjátékkal való feldolgozása – ismét-
lő óra

ráhangolódás
A negyedik foglalkozáson nem ke-
rül sor új mű feldolgozására, hanem a 
már ismert versekkel és mesékkel ké-
szítünk feladatokat. A ráhangolódási 
szakasz célja a gyerekek koncentrációs 
készségének fejlesztése drámajátékok 
segítségével. A koncentrációs játékok 
figyelemre és összpontosításra ösztön-
zik a tanulókat, alkalmasak a szellemi és 
fizikai felfrissítésre (Gabnai, 2015, 122). 
A gyerekek elhelyezkednek a már meg-
szokott körben a szőnyegen, és kezdőd-
het az óra.

 Koncentrációs gyakorlat 
Az órát az Adok neked egy kutyát című 
koncentrációs játékkal kezdjük. A játékot 
maximum hat-nyolc tanulóval érdemes 
játszani, ezért a tanulókat szükség szerint 
kettő vagy három csoportra osztjuk, és a 
csoportok a terem különböző részein he-
lyezkednek el, hogy a lehető legkevésbé 
zavarják egymást. A játék szerint az első 
játékos szóban továbbad bal irányba egy 
kutyát, jobbra pedig egy macskát. Ese-
tünkben az első játékos balra egy bors-
szemet „ad”, jobbra egy mályvát, hogy 
kapcsolódjunk a Bors néni-tematikához. 
Az első játékos azt mondja a második-
nak, hogy „Adok neked egy borsszemet.”, 
mire a második tanuló visszakérdez, 
hogy „Egy mit?” Erre az első azt feleli: 
„Egy borsszemet.”. Tovább halad a kör, 
a második tanuló azt mondja a harma-
diknak: „Adok neked egy borsszemet.”, 
a harmadik tanuló visszakérdez, hogy 
„Egy mit?”, a második is visszakérdez az 

elsőtől, hogy „Egy mit?” – az első válaszol 
a másodiknak: „Egy borsszemet.”, a má-
sodik a harmadiknak: „Egy borsszemet.”, 
és így folytatódik a kérdések és válaszok 
játéka, míg a borsszem végigmegy a kö-
rön, és visszakerül az első játékoshoz. 
Miután az első játékos elindítja bal felé 
a borsszemet, jobb oldali szomszédjának 
azt mondja: „Adok neked egy mályvát.” 
A borsszem és a mályva párhuzamban 
halad egymással szembe, míg vissza 
nem térnek az első játékoshoz (Gabnai, 
2015, 123). 

 A megvalósításhoz kapcsolódó ta-
pasztalatok, reakciók
A ráhangolódási szakasz játékának 
megvalósításánál a gyerekek nehéz-
ségekbe ütköztek, nem értették meg 
először a játék lényegét. A felmerülő 
problémát úgy orvosoltuk, hogy le-
játszottunk egy kört először csak a 
borsszemmel az egyik irányba, majd a 
mályvával a másik irányba, és harma-
dik nekifutásra sikerült párhuzamban 
„továbbadni” a két dolgot. Komoly 
koncentrációt és odafigyelést igényelt a 
játék, de a gyerekek segítették egymást. 
Volt néhány kimondottan figyelmes ta-
nuló, aki szépen figyelemmel követte a 
borsszem és a mályva haladását. Amint 
megértették a feladatot, élvezetes lett a 
játék.

jelentéstereMtés 
A jelentésteremtés szakaszában hely-
színépítő csoportjátékra kerül sor, 
amely a gyerekek együttműködő és 
kreatív készségeit fejleszti, majd előke-
rül három már ismert vers (Bors néni 
kertje, Amikor Bors néni gyerek volt, 
Hol lakik Bors néni?), hogy biztosítsuk 

a szövegekkel való állandó kapcsolatot, 
fejlesztve az esztétikai-művészeti tuda-
tosságot és kifejezőképességet. A jelen-
tésteremtés második szakaszában a báb-
játék kap jelentős szerepet, ami fejleszti 
a gyerekek beszéd-, ön- és csoportisme-
reti készségét, valamint az improvizatív 
készségeiket. Ezen az órán a megismert 
szövegek bábokkal történő feldolgozá-
sára összpontosul a figyelmünk.

 Helyszínépítés csoportban, memó-
riafejlesztés és bábjáték

A jelentésteremtés szakaszát a Hely-
színépítés csoportban nevezetű dráma-
játékkal kezdjük, melynek lényege, hogy 
a tanulók a műben szereplő helyszínek 
számának megfelelően alkotnak csopor-
tokat. Esetünkben a mű három helyszí-
nével találkoztunk: a bolttal, Bors néni 
házával és a malom környékével, így a 
koncentrációs gyakorlat után a gyerekek 
a már meglévő csoportjaikba rendeződ-
nek. A tanár meghatározza a csoportok 
számára a helyszíneket, amit fel kell 
„építeniük” az osztályban lévő tárgyak, 
bútorok, eszközök segítségével. Ha va-
lamilyen berendezést nem tudnak meg-
jeleníteni, akkor rajzokkal, kis papírla-
pok segítségével megnevezik azokat. A 
helyszínek „felépülése” után a csoportok 
körbevezetik egymást, bemutatót tarta-
nak (N.Tóth, Petres Csizmadia, 2015, 
315). A jelentésteremtés második részé-
ben ezekre a helyszínekre még szükség 
lesz. 

Minden csoport kap egy már ismert 
verset, hiányos formában. A tanár a hi-
ányzó szavakat összekevert sorrendben 
helyezi a papírra és megszámozza őket. 
A tanulók feladata a versek kiegészítése 
a megjelenített szavakkal, igénybe véve 

kalocsányi mónika

nemes nagy ágnes bors néni könyve 
CíMű Művének báb- és draMatikus játékokkal 
való iroDalompeDagógiai FelDolgozása
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memóriájukat. Ha sikerül helyes sor-
rendben behelyettesíteniük a szavakat, 
kapnak egy számsort, amit megtalálnak 
a tanár által előre elkészített borítéko-
kon. Például a Bors néni kertje című 
versből a következő szavakat hagyjuk 
ki: 1. eső 2. kertje 3. hó 4. varjú 5. há-
rom 6. hetedik. Ha a tanulók helyesen 
egészítik ki a verset, akkor a következő 
számsort kapják: 4.6.2.5.3.1. A tanári 
asztalon megtalálják a 4.6.2.5.3.1.-es 
kóddal ellátott borítékot, amit kibont-
va megtudják a következő feladatot. Ez 
a kis kódfejtés motiválja a gyerekeket, 
izgalmat visz az órába. Segédeszközként 
Nemes Nagy Ágnes Bors néni kertje, 
Amikor Bors néni gyerek volt és a Hol la-
kik Bors néni?  című verseit használjuk 
(Nemes Nagy, 2012, 7, 28, 6). 

A kódfejtés után megszerzett boríték-
ban a csapatok megtalálják a következő 
feladatukat, mely egy jelenet bábos el-
játszását foglalja magába az előző fel-
adatban megépített helyszíneken. 

 Az első csoport feladata a Bors néni 
és a bors című mese rövid bemutatása 
a boltban. 

 A második csapat eljátssza, hogy Bors 
néni hazamegy a boltból, megöntözi vi-
rágait, megeteti Titillát, majd becsönget 
hozzá Lackó, és elmennek a vízimalom-
hoz. A játék helyszíne Bors néni lakása.

 A harmadik csoport a vízimalom mel-
lett mutatja be Bors néni, Lackó és a ví-
zimolnár találkozását, beszélgetését.

 A jelenetek lejátszása után az egész 
osztály körberendeződik, és közösen 
megbeszéli az „előadások” alatt felme-
rülő problémákat. A gyakorlat a kerek-
asztal-körforgó eljárásra épül, mely az 
együttműködésen alapul, és arra készte-
ti a tanulókat, hogy egyenlő mértékben 

járuljanak hozzá a felmerülő problémák 
kifejtéséhez. Az eredeti játékleírás sze-
rint „egy kérdés, probléma körüljárásá-
hoz a csoport egy papírlapot és egy tol-
lat ad körbe meghatározott rendben, pl. 
jobbról balra haladva” (N.Tóth, Petres 
Csizmadia, 2015, 322), azonban írás he-
lyett beszélgetés formájában is elemez-
hetjük a problémákat. Ekkor viszont a 
tanár feladata ügyelni arra, hogy a gye-
rekek egyenlő arányban jussanak szó-
hoz. A beszélgetés után a tanulók igény 
szerint újrajátszhatják jeleneteiket, az 
esetleges problémák orvoslásával.  

 A megvalósításhoz kapcsolódó ta-
pasztalatok, reakciók

Az óra jelentésteremtő szakasza a 
helyszínépítéssel kezdődött. Előre tud-
tam, hogy melyik csoportnak melyik 
helyszínen kell majd eljátszania bábos 
jelenetét, ezért szándékosan nem úgy 
osztottam ki a feladatot, hogy a saját 
helyszíneiket teremtsék meg. Ilyen for-
mában sokkal fontosabb volt az egymás 
helyszíneinek a megfigyelése, a gyere-
keknek emlékezniük kellett a bemutatá-
sokra, hogy melyik tárgy/ bútor mit jel-
képez. Szépen végezték a helyszínépítő 
feladatot, mindenki számára érthetővé 
tették a jelképeket. A vízimalom kör-
nyékének megteremtésénél a csoport 
egy széket használt a malom megfor-
málására – papírcédulával is jelölték, a 
szék elé pedig leterítettek egy kék pok-
rócot, ami a patakot jelképezte. A bolt 
„felépítésénél” egy asztalt használtak 
elárusítópultként, egy tolltartó jelké-
pezte a kasszát, és papír zsebkendővel 
helyettesítették a borsos zacskókat. Bors 
néni lakását az osztály hátsó részében, 
a szőnyegen alkották meg. Az ablakban 

lévő virágok mellé behelyezték az ön-
tözőkannát, egy plüssel szimbolizálták 
Titillát, és egy széket is elhelyeztek a 
pokrócon, ami Bors néni foteljét jelké-
pezte.

 A versek hiányzó szavait ügyesen pó-
tolták, közösen igyekeztek felidézni em-
lékeiket, és hamar meg is kapták a kódo-
kat. Mikor minden csoport megbeszélte 
az eljátszandó jelenetet, elkezdődött a 
„műsor”. Gyorsan eljátszották a jelenete-
ket, de ők sem voltak elégedettek. A ke-
rekasztal-körforgónál átbeszéltük, hogy 
az osztálynak mi tetszett az egyes cso-
portok játékában, és mi tetszett kevésbé, 
hogyan érezték magukat saját jelene-
tükben. A következő gondolatok szület-
tek a boltos jelenetről: „Nekem az nem 
tetszett benne, hogy elnevették magukat. 
Nekem az nem tetszett, hogy a Gábor 
megkérdezte, hogy mit csináljon, mert 
ezt meg kellett volna beszélniük. Nekem 
az tetszett nagyon az előadásukban, hogy 
mindenki szerepelt. Nekem nagyon tet-
szett, ahogy a fiúk eljátszották a tüsszö-
gést.” A csoport tagjai pedig így érezték 
magukat: „Szégyenben éreztem magam, 
mikor megkérdeztem, hogy mit csinál-
jak. Én meg amikor elnevettem magam. 
Szerintem minden úgy éreztük, hogy fura 
volt, mikor elnevettük magunkat. Nekem 
az volt a furcsa, hogy ki kellett állnunk a 
többiek elé. Nekem az volt a rossz, hogy 
nem beszéltük meg rendesen, mit fogunk 
eljátszani.” Nagyon örültem neki, hogy 
el merték mondani egymásnak észre-
vételeiket, azt is, ha valami nem tetszett, 
és hogy a csoportok maguk is belátták a 
rögtönzéseik problémáit. A vízimalmos 
jelenet megbeszélésénél az egyik tanuló 
azt mondta, hogy „Nekem az nem tet-
szett, hogy Lackó nem szólalt meg.” Erre a 
csoport egyik tagja a Lackót játszó társa 
védelmébe kelt: „de az lehet, hogy azért 
volt, mert Lackó zavarban érezte magát 
Bors néni apukája előtt” – ez kimondot-
tan tetszett nekem, mert a csoporttagok 
elkezdtek kiállni egymásért. Volt egy 
olyan észrevétel is, hogy „az nem tet-
szett, mikor az Áron háttal állt nekünk 
a bábuval”, és erre Áron reagált is: „én 
előtte nagyon bestresszeltem, mert féltem, 
hogy nagyon rossz lesz a jelenetünk”. A 
felmerülő problémákat és javítási lehe-
tőségeiket megbeszéltük. A gyerekek 
kaptak egy kis időt, míg újratervezték a 
jeleneteket és újból lejátszhatták. Lénye-
gesen pontosabb, kifejezőbb előadáso-
kat hoztak létre.

reflektálás
A reflektálási szakaszban a Három 
megy, egy marad (N.Tóth, Petres  
Csizmadia, 2015, 309) című eljárással 
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Írásaim olvasóinak bizonyára feltűnt, hogy túl sokat foglalkozom az élőlé-
nyek rendszerezésével. Hogy miért? Mert minden, ami körülvesz bennünket 
– az ásványok, a kőzetek, az őket felépítő elemek, az elemi részecskék és per-
sze az élő szervezetek is – mind-mind rendszerek. Magát a világegyetemet is 
rendszerek alkotják, sőt az sem kizárt, hogy az egész világmindenség egyet-
len rendszerből áll. Illetve az általunk ismert rendszerek között nincsenek is 
éles határok. Csakhogy a rendszerek közti választóvonalak nélkül képtelenek 
lennénk ismereteket szerezni a szövevényes világról. Ezt már az ókori görö-
gök is tudták, meg azt is, hogy minden mindennel összefügg. Második indo-
kom a rendszerezésre, hogy a 20. század kutatóinak sikerült eljutniuk nem is 
egy olyan határvonalig, melyeknek átszakítása folytán meg kellett változzon 
az eddigi természettudományos szemléletmódunk. Hadd ne soroljam fel, 
melyek azok.

A biológiatudomány fejlődésében minden kétséget kizáróan Karl Linné 
1735-ben megjelent Systema naturae (A természet rendszere) című munká-
jával olyan mérföldkövet tett le, amelytől nincs visszaút. Akkor sem, ha az ő 
növényrendszertana kissé erőltetett, azaz mesterséges, mert csak a szervek, 
szervrendszerek hasonlósága alapján tudta a fajokat egymástól megkülön-
böztetni vagy egymással rokonítani. Ebben Darwin úgy tudta őt túlszár-
nyalni, hogy Lamarck fejlődéselméletét továbbgondolva, saját megfigyelései 
alapján megalkotta a filogenezisről (phylogenesis) szóló elméletét. Brehm 
pedig hatalmas művében minden valószínűség szerint az ő filozófiája alap-
ján térképezte fel az állatok világát. Végül az 1950-es években megszületett 
a molekuláris biológia, majd a molekuláris genetika is, ami a valódi tények 
feltárásával a törzsfejlődésre vonatkozó ismereteinket teljesen megváltoz-
tatta. Ami viszont megdöbbentő, hogy e korszerű technikák által pontosí-
tott, „abszolút” eredményei alig térnek el az addigi kutatások „relatív” meg-
állapításaitól. Az élőlények rendszertani besorolását viszont a tudomány 
kénytelen folyamatosan átrendezni.  

  Az elmondottak szerint az én nemzedékem még jórészt „mesterséges”, 
helyesebben összehasonlító növény- és állatrendszertant tanult, ami – utal-
tam rá az imént – mára majdhogynem teljesen használhatatlanná válik. 
Ma, mivel e téren is „átmeneti korszakban” élünk, az új alapokra helyezett 
rendszertan mellett összevetésként olykor szükségesnek tartjuk a régebbit is 
megemlíteni. Legyen rá példa a rovarevő emlősök (Insectivora) rendszeré-
nek a megváltozása. A rovarevők (Insectivora) rendje az új rendszertanban 
már nem is szerepel, mivel a rend sem létezik, mert megállapítást nyert, a 
sünalakúak (Erinaceomorpha) külön rendbe tartoznak, akárcsak a cickány-
alakúak (Sorikomorpha) is. A sünöknek, a cickányoknak és a vakondokok-
nak hiába hasonló a fogazatuk, aminek alapján egy rendbe tartózóaknak 
vélték és sorolták be őket, ha kitűnt, hogy a génrendszerük felépítése elté-
rő. Engem főiskolás koromban is gondolkodóba ejtett, hogy lehet az, hogy 
az annyira eltérő küllemű és életmódú állatok egy közös rendet alkotnak. 
Tanárom, aki kitűnő zoológus, speciel ornitológus volt, csak mosolygott a 
kérdésemen, de nem adhatott más választ, minthogy az emlősök rendsze-
rezésénél elsődlegesen a fogazatuk számít. Most már, mint említettem, a 
génállományuk elrendeződése a mérvadó.

A sünalakúak rendjébe egyetlen család, a sünféléké (Erinaceidae) tartozik, 
melynek 23 faja él a világon, de nálunk mindössze egy, a keleti sün (Erinaceus 
roumanicus) található meg. Hozzá megtévesztésig hasonlít az Európa nyu-
gati tájain élő európai sün (Eurinaceus europeus). Mondhatnánk, mindket-
tő mindenevő. A rovarokon kívül megeszik az egereket, a madárfiókákat, a 
gyümölcsöt, magvakat, gyíkokat, kígyókat, köztük, mint tudjuk, a mérgese-
ket is. Ezen viszont nincs mit csodálkozni, mert a nálunk élő viperaféléket 
elfogyasztja a vaddisznó, a görény, a borz, némelyik ragadozó madár, sőt a ve-
rébalkatúak alrendjébe tartó szajkó is. Híres mérgeskígyóvadász az egyiptomi 
mongúz, más néven ihneumon (Herpestes ichneumon), melynek, mint látjuk, 

csicsay alajos

a sün és rokonai
összefoglaljuk és lezárjuk a foglalkozást. A foglal-
kozások során a tanulók legtöbbször ugyanabban 
a csoportban dolgoznak együtt, ezért fennállhat 
a klikkesedés esélye. A Három megy, egy marad 
eljárás legalább egy kis időre biztosítja a csoport-
tagok keveredését. A gyakorlat megbeszélésen 
alapszik, fejleszti a gyerekek beszédkészségét és 
biztosítja az egymással való kapcsolatteremtést.

 Összefoglalás a Három megy, egy marad című 
eljárással
A jelenetek eljátszása után a gyerekek visszaren-
deződnek csoportjaikba és helyet foglalnak. Az 
órát a Három megy, egy marad együttműködésen 
alapuló tanulási eljárással zárjuk.  A játék lénye-
ge, hogy a csoportok megoszthatják egymással a 
foglalkozás során összegyűjtött tudást, tapasztala-
tokat és véleményeket. Minden csoport kiválaszt 
egy tanulót, aki a helyén marad, a többiek pedig 
ellátogatnak egy másik csoporthoz, hogy megis-
merkedjenek azok munkájával. A helyén maradt 
tanuló fogadja a többi csoport tagjait, hogy bemu-
tassa saját csoportja órai munkáját. A tanár jelzé-
sére egy megadott idő után a vándorló tanulók 
visszatérnek saját helyükre, és beszámolnak egy-
másnak a tapasztaltakról, hallottakról (N.Tóth, 
Petres Csizmadia, 2015, 309). A tanár feladata 
odafigyelni, hogy minden csapatnak jusson ideje 
a hallottak megbeszélésére.

 A megvalósításhoz kapcsolódó tapasztalatok, 
reakciók
A reflektálási szakaszban a gyerekek összefoglal-
ták, hogy az óra elején melyik helyszínt alkották 
meg, milyen verssel dolgoztak, megmutatták tár-
saiknak, hogy milyen szavakat kellett a versbe be-
helyettesíteniük, és melyik jelenetet játszották el. 
A helyükön maradt tanulók a többi csoporttaggal 
azt is megosztották, hogy a jelenetek újrajátszá-
sánál mire igyekeztek odafigyelni a jobb előadás 
érdekében. Az egyik kislány például elmondta 
egy személyes élményét a többi tanulónak: „Ami-
kor először álltunk ki játszani a bábukkal, nekem 
az nem tetszett, hogy nem tudtunk megegyezni a 
szerepekben, de aztán sikerült megbeszélnünk, és a 
második jelenet sokkal jobban sikerült.”

A gyerekek odafigyeltek egymásra, és nagyon 
szépen össze tudták foglalni társuknak a többi 
csoportnál hallottakat. A játék elárulta számom-
ra, hogy mely tanulókat érdekelte igazán ez az 
óra, és hogy kinek volt kevésbé érdekes, mivel volt 
olyan tanuló, aki semmit nem tudott elmondani a 
többi csapat beszámolójából. Az óra végén vissza-
rendeztük közösen az osztályt.
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a latin neve is utal rá, hogy valami köze 
van a kígyókhoz, ám nálunk legfeljebb az 
állatkertekben találkozhatunk vele. Tehát 
az, hogy egy állat mivel táplálkozik, rend-
szertani besorolásánál ma már nem jön 
számításba. Amit érdemes megemlíteni a 
sünöknél, hogy nyáron a testhőmérsék-
letük 35 fok, de ha a külső hőmérséklet 
lecsökken 30 fok alá, vele párhuzamosan 
csökken a testük hőfoka is. Ősszel, még a 
fagyok beállta előtt, legtöbbször a maguk 
készítette vackukba húzódnak be, vastag 
levél- és fűcsomótakaró alatt alusszák át a 
telet. Szívverésük és persze a vérkeringé-
sük is ehhez igazodik, szaknyelven hiber-
nált állapotba kerülnek. 

Hasonlóképpen a cickányok is, akik a 
világ legkisebb emlősei. A törpe cickány 
(Sorex minutus) kifejlett példányainak 
testhossza alig haladja meg a 6 cm-t, 
súlya pedig 2,5 és 7,5 g között mozog. 
Rendjük megnevezését már ismerjük, 
családnevük: cickányfélék (Soricidae), 
melybe 370 faj tartozik, de közülük csak 
7 faj él nálunk. Valamennyi cickányfaj 
rövid életű, a mintegy másfél év élettar-
tam alatt többször is szaporodnak, egy-
egy alkalommal a nőstény 4-7 kölyköt 
ellik, ezért eléggé szaporák. Ellenségük 
kevés van, mert bűzmirigyeik váladéka 
elriasztja tőlük őket, ráadásul sötét vagy 
árnyékos helyen tartózkodnak. Előfor-
dul, hogy némelyik ragadozó madár ha 
cickányt ejt, ahelyett, hogy megenné, 
inkább otthagyja. A cickányok azon-
ban végtelenül mohók. Hogy életben 

tudjanak maradni, legalább testsúlyuk 
90%-ának megfelelő táplálékhoz kell 
jutniuk, de ha van belőle elég, megeszik 
akár a másfélszeresét is. Ennek a felper-
gett életritmusuknak a következménye, 
hogy a szívük percenként 1300-at ver, 
míg az óriás bálnáké csak 16-ot.

A cickányok küllemre hasonlítanak az 
egerekre. Nálunk, Csilizközben mohar-
egérnek hívtuk őket. Legtöbbször aratás 
után pillanthattunk meg közülük egyet-
egyet, amikor a gabonakeresztek (ke-
pék) legalsó kévéi alól kiugrottak. Tud-
tuk, hogy nem tanácsos őket megfogni 
– fürgeségük miatt nehéz is lett volna –, 
mert a harapásuk mérgező.

A cickányalakúak rendjébe tartozik 
a vakondfélék (Talpidae) családja is, 
melynek 42 faja létezik, viszont nálunk 
csupán egy él, a közönséges vakondok, 
újabban csak vakond (Talpa europaea). 
Csallóközi tájnyelven: vakand. Kevés 
ember van, aki ne ismerné: ha „szemé-
lyesen” nem is, legalább „műveivel”, a 
vakondtúrásokkal még a városlakók is 
találkozhatnak a füves parkokban. A 
kertészkedők meg pláne a veteménye-
seikben, ahol úgy viselkedik a vakond, 
akár egy dúvad, pedig távol áll tőle a 
„szándékos” károkozás, hiszen éppen ott 
túr, ahol sok a rovarlárva, pocok és sok 
az egyéb földben élő kártevő is. A növé-
nyeken és a varangyos békán kívül szinte 
mindent megeszik, még a kígyókat is, 
ha bemerészkednek a járataiba, ame-
lyek hossza elérheti akár a 2 kilométert. 

Testfelépítése a földalatti életmódjához 
alkalmazkodott: lábai jellegzetes, széles 
ásólábak, rövid, fekete szőrzete tömött, 
apró, csökevényes szemei mélyen be-
ágyazódtak a bundájába, akkorák, mint 
a mákszem, csak a fényt képes érzékelni 
velük. Fülei is kicsik, viszont a hallása, 
tapintása és a térérzékelése kitűnő. A cic-
kányokkal ellentétben hosszú életű, állí-
tólag 50 évig is elél, mely idő alatt télen 
sem pihen. Alvásában alkalmazkodik 
a napszakokhoz, de a felszínen inkább 
éjszaka vadászik. Ami szomorú, hogy az 
emberek viszont a bundájáért vadásszák 
őt. Az ’50-es évekből való adatok szerint 
évente mintegy 20 ezer példányt öltek 
meg érte. Nem tudom, ma mennyit. 

A „rovarevők” fajai közül a sün és a 
vakond ihlette meg leggyakrabban a 
meseírókat. Viszont rejtély, hogy a sünt 
még a Brehm-fordításokban is sündisz-
nónak írják, ahogy a népnyelv ugyan-
csak erősen ragaszkodik hozzá, bár 
némely vidéken mondják sünkutyának 
is. Olyasféle dolog ez, mint az óriási, 
elhízott disznóra emlékeztető vízilovat 
lónak nevezni, holott mint párosujjú 
patás valóban a sertésekkel áll közeli 
rokonságban. Ami viszont nagy megle-
petést okozott, kiderült, hogy a párosuj-
jú patásoknak (Artiodctyla), így a disz-
nóféléknek (Suidae) és a vízilóféléknek 
(Hippopotamidae) is, a DNS-ük alapján, 
a cetekkel (Cetacea) együtt egy új rend-
be kell(ene) tartozniuk. De ez már egé-
szen más téma.  
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A  természettudományok világában való 
jártasság különös figyelmet érdemel – ez 
nem csupán a mai kor tükrében igaz, de 
a mindenkori tudományos fejlődésvo-
nulat megtartásának és növelésének ér-
dekében is. Ez az a tudás ugyanis, amely 
táptalaját képezi az olyan alkalmazott 
természettudományi területeknek, mint 
például a mérnöki tudományok vagy az 
orvostudomány. Kétséget kizáróan jelen 
társadalmunk elvárásai és igényei nagy-
mértékben az említett szektorok irányába 
fogalmazódnak meg. Ezzel egyöntetűen az 
iskolai oktatás mint a tudás, az ismeretek 
és a készségek legfőbb szolgáltató-közve-
títő rendszere hivatott arra a célra, hogy 
meghatározó részt vállaljon a felnövekvő 
nemzedék ez irányú képzésében. Az átfo-
gó digitalizálás velejárójává vált az embe-
riség gondolkodásának és viselkedésének 
átalakulása, melynek megnyilvánulási 
formái az iskolapadokban helyet foglaló 
diákokon is szembetűnőek. Különböző 
technológiák segítségét hívják munkájuk 
elvégzéséhez a tanárok, de a tanulók sem 
restek körülvenni magukat a digitális esz-
közökkel. A hatékonyság egyfajta mércéjé-
vé vált az infokommunikációs rendszerek 
használata. Itt viszont meg kell említeni, 
hogy megfelelő módszer is szükséges an-
nak érdekében, hogy oktatást segítő kör-
nyezetet tudjunk kialakítani. Manapság 
egyre nagyobb teret hódítanak az oktatási 
célú robotikai eszközök. Ezek alkalmazá-
sa nem korlátozódik a szakközépiskolák 
területére, hanem az alapiskolai oktatás és 
a főiskolai/egyetemi képzések rendszeré-
be is beépül. Amennyiben hívei vagyunk 
tanítási hivatásunk (módszereink, eszkö-
zeink) fejlesztésének, ezeket az eszközö-
ket bátran építsük be tanóráink menetébe 
s alkalmazzuk diákjaink javára.  Az írás 
további részében szeretnénk röviden be-
mutatni két olyan tevékenységet, amely 
gimnáziumunk természettudományos 
képzésének megerősítését szolgálja.   

Az Erasmus+ program keretén belül 
valósult meg egy „Together in Europe” 
(Együtt Európában) elnevezésű tanár-to-
vábbképzési projekt. Ennek köszönhető-
en három pedagógus hatnapos kurzuson 
vehetett részt Máltán „robotprogramozás 
és táblagéphasználat” a tanórákon té-
makörben. A továbbképzésen a tabletek 
segítségével különböző alkalmazások-

FejleszTések 
a TermészeT-
TuDományok 
okTaTásában

beTák norberT – soóky zolTán

kal ismerkedtek meg a résztvevők, ame-
lyekkel élményszerűbbé, interaktívabbá 
tehető az oktatási-nevelési folyamat. A 
robotprogramozás során a következő ro-
botokkal dolgoztak a pedagógusok: LEGO 
MINDSTORMS (EV3), LEGO WeDo 2.0, 
Parrot MINIDRONES, SPRK+. A kurzus 
folyamán az oktatást vezetők nemcsak a 
robotok alapértelmezett működtetésére 
fektették a hangsúlyt, hanem azok prog-
ramozására is. Célirányosan oktatták a 
résztvevő tanárokat, akik elsősorban a 
grafikus programozás segítségével hoztak 
létre új algoritmusokat, programokat. A 
továbbképzés végére a résztvevők olyan 
képességekkel lettek gazdagabbak, ame-
lyeket az új tanév kezdetétől beépíthetnek 
az oktatásba.

A debreceni székhellyel rendelkező 
National Instruments (NI Hungary Kft.) 
nemzetközi nagyvállalat évente mentor-
programot hirdet. A pályázati program 
fő célja a National Instruments és LEGO 
MINDSTORMS eszközök segítségével a 
programozási és természettudományos 
ismeretek átadása a felnövekvő nemzedé-
keknek. Ezzel összhangban főképp az al-
goritmikus gondolkodásmód elsajátítását, 
valamint a természettudományos kutatói 
munka alapjainak lefektetését határozta 
meg feladatául. Az idei iskolaévben sike-
res pályázók meghívást kaptak a Tanév-
nyitó Konferenciára, melyet a debreceni 
AGÓRA Tudományos Élményközpontban 
tartottak. Oktatással kapcsolatos előadások 
és szakmai képzések tették lebilincselővé a 
rendezvényt mind a magyarországi, mind 
a határon túlról érkezett pedagógusok és 
egyéb érdeklődők számára. Lehetőség nyílt 
azonban tapasztalatcserére és kapcsolat-
építésre is, melyeket bizonyára a jövőben 
sikerül majd kamatoztatnunk.   „Sohasem 
lesz már olyan lassú a világ, mint most, 
mert mindig csak gyorsul.” – hangoztatta 
dr. Ábrahám László (ügyvezető igazgató, 
NI Hungary Kft.), s ez a kijelentés magába 
foglalja a mai iskolák egyik óriási kihívását. 

Nem könnyű a rohamos fejlődéshez 
történő felzárkózás, sőt néhány esetben ta-
lán teljesíthetetlen küldetésnek is tűnhet. 
Viszont tenni kell – még ha kis lépéseket is 
– annak érdekében, hogy hozzájáruljunk 
az oktatás fejlesztéséhez, s ezáltal minél ki-
sebb legyen a szakadék, mely a valódi élet 
és az iskolai realitás közt tátong. 

Projektekkel foglalkozó rovatunkban 
eddig az eTwinning programot mu-
tattuk be, részletesebben írtunk a pro-
jektek regisztrálásáról. Az eTwinning 
további lehetőségeinek kiaknázása előtt 
azonban rovatunkban bemutatjuk az 
Erasmus+ programot, mivel határidő-
höz kötött pályázati lehetőségekről lesz 
szó. A mostani részben a két legkorábbi 
beadási határidős alprogramról írunk.

Európának biztosítania kell polgárai 
számára a tudásalapú társadalomhoz 
szükséges oktatást, készségek kialakí-
tását és kreativitás fejlesztését. Gyorsan 
változó világunkban a megújuló okta-
tási rendszereknek alkalmazkodniuk 
kell a tanítás és tanulás új formáihoz, 
kihasználva az új lehetőségeket. Az ok-
tatás, a képzés és a nem formális tanulás 
fontos tényező a munkahelyteremtés-
ben és Európa versenyképességének 
növelésében. Az Erasmus+ ennek érde-
kében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd 
eurót biztosít az európai oktatás, képzés, 
ifjúsági szakma és sport megerősítésére.

Szlovákiában a program megvaló-
sítását az SAAIC – Národná agentúra 
programu Erasmus+ pre vzdelávanie a 
odbornú prípravu (Az Erasmus+ prog-
ram oktatási és szakképzési nemzeti 
szervezete) koordinálja. Részletesebben 
csak azokat az alprogramokat mutatjuk 
be, amelyek a Katedra olvasóinak több-
ségét érintik – óvodák, alapiskolák és 
minden típusú középiskolák tanulóit, 
diákait és tanárait.

Mi az erasMus+ prograM célja?
1. A  kulcskompetenciák és készségek 
fejlesztése, különös tekintettel a mun-
kaerőpiac és a társadalmi kohézió szem-
pontjából fontos készségekre, elsősor-
ban tanulmányi célú mobilitások, illetve 
az oktatási-képzési intézmények és a cé-
gek közötti együttműködés segítségével.
2. A minőség, az innováció és a 
nemzetköziesítés erősítése az oktatási-
képzési intézményekben, elsősorban 
nemzetközi együttműködések segítsé-
gével, az oktatás-képzés világán túli sze-
replők bevonásával.
3. A szakpolitikai reformok és az ok-
tatási-képzési rendszerek modernizá-
ciójának támogatása, elsősorban szak-
politikai együttműködésekkel, az Unió 
átláthatóságot és elismertetést szolgáló 
eszközeinek hatékonyabb használatával, 
valamint a jó gyakorlatok megosztásával.
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4. A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesz-
tése, a nyelvi sokszínűség és az interkul-
turális érzékenység támogatása.

kiknek szól az erasMus+ 
prograM?
A program hallgatók, gyakornokok, 
önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt ta-
nulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi 
oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, 
oktatási, képzési vagy ifjúsági terüle-
ten működő szervezetek munkatársai 
számára nyújt részvételi lehetőséget. A 
pályázatokat intézmények, szervezetek 
nyújthatják be, az egyéni részvétel eze-
ken keresztül valósulhat meg.

milyen TevékenységekeT 
TámogaT az erasmus+ program?
1. Mobilitás – KA1

 Pedagógusok, oktatók, oktatási és kép-
zési szakértők, ifjúsági munkások mobi-
litása

 Felsőoktatásban és szakképzésben ta-
nuló diákok mobilitása (tanulmányok, 
munkaalapú tanulás, gyakornoki tevé-
kenység)

 Mesterfokú tanulmányokat végző diá-
kok mobilitása (diákhitel-garancia esz-
köz)

 Ifjúsági cserék és ifjúsági önkéntesség

2. Együttműködések: innováció és jó 
gyakorlatok cseréje – KA2

 Stratégiai partnerségek: kis léptékű 
együttműködések és nagy léptékű pro-
jektek a programban részt vevő orszá-
gok között

 Tudásfejlesztési szövetségek: a felsőok-
tatás és a munka világa közötti struktu-
rált együttműködés

 Ágazati szakképzettség-fejlesztési szö-
vetségek: a szakképzés és a munka világa 
közötti strukturált együttműködés

 Informatikai támogató platformok
 Kapacitásépítés: harmadik országok-

kal megvalósuló felsőoktatási projektek

3. Szakpolitikai reformfolyamat támo-
gatása – KA3

 Szaktudás az oktatás és képzés, vala-
mint az ifjúságügy terén

 Jövőbeni kezdeményezések
 Az európai szakpolitikai eszközök tá-

mogatása
 Együttműködés nemzetközi szerveze-

tekkel
 Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és 

az Erasmus+ program népszerűsítése

mely országok vesznek részt 
az erasMus+ prograMBan?
A program teljes jogú résztvevői:

 az Európai Unió tagállamai
 Izland, Liechtenstein, Macedónia, 

Norvégia, Törökország
 Partnerországok (elsősorban a felső-

oktatási együttműködések esetében): 
szomszédos partnerországok – Albánia, 
Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Mon-
tenegró, Szerbia; Azerbajdzsán, Fehér-
oroszország, Grúzia, Örményország, 
Moldova, Ukrajna; Algéria, Egyiptom, 
Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marok-
kó, Palesztina, Szíria, Tunézia; Oroszor-
szág; további partnerországok és régiók.

A pályázat kitöltése és benyújtása előtt az 
adott intézményt regisztrálni kell az Eu-
rópai Bizottság pályázati regisztrációs fe-
lületén (Participant Portal). Amennyiben 
intézményüket 2014 óta már regisztrálták, 
semmiképp se regisztráljanak újra, hanem 
az akkor kapott PIC számot használják 
2018-ban, illetve továbbra is. A regisztrá-
cióról bővebben az Erasmus+ útmutató-
ban (Programme Guide Part C) és a re-
gisztrációs felülethez (Participant Portal) 
készített útmutatóban olvashatnak.

köznevelési intézmények 
Munkatársainak MoBilitása

1. a pályázattípus célja 
A köznevelési intézmények munkatár-
sainak mobilitása pályázattípus célja a 
pályázó intézményben dolgozók szak-
mai fejlődésének támogatása az oktatás 
minőségének fejlesztése és megújítása 
érdekében – ez az ún. KA1 típusú al-
program.

2. a pályázásra jogosultak 
köre
 Job shadowing és oktatási tevékenység 

esetén küldő és fogadó intézmény lehet: 
óvoda, alapiskola, gimnázium, szak-
középiskola, művészeti alapiskolák és 
nyelviskolák.

 Továbbképzés esetén a küldő intéz-
mény lehet:  óvoda, alapiskola, gim-
názium, szakközépiskola, alapfokú/
középfokú művészeti iskola. A fogadó 
intézmény: kurzusszervező vagy egyéb 
köz- és magánintézmény, mely aktív a 
munkaerőpiacon, az oktatás, képzés és 
ifjúság területén.

A résztvevők köre:  bármely, a kül-
dő  köznevelési intézményben dolgozó 

munkatárs (pl. intézményvezető, tanár, 
nemzetközi mobilitási referens, admi-
nisztratív és tanácsadói munkakörben 
dolgozó, stb.)

3. Támogatható tevékenységek
 Szakmai látogatás (Job shadowing) egy 

külföldi  oktatási intézményben (meg-
valósítható egy partnerországban lévő 
köznevelési intézményben),

 Oktatási tevékenység,  azaz külföldi 
köznevelési intézményben történő okta-
tás, tanítás (megvalósítható egy partner-
országban lévő köznevelési  intézmény-
ben),

 Munkatársak képzése:  továbbképzé-
sen, nyelvtanfolyamokon való részvétel 
(megvalósítható egy partnerországban 
lévő kurzusszervező intézményben vagy 
bármely szervezetnél, mely aktív az ok-
tatás és képzés területén).
A mobilitások időtartama: 2 nap – 2 hó-
nap között.
A projekt futamideje: 12 hónap – 24 hó-
nap között. 

4. A támogatás mértéke
A támogatás a következő költségtípu-
sokból tevődik össze:
Utazási támogatás: utazási távolság alap-
ján résztvevőnként számolva
Megélhetési költség: a kiutazás időtarta-
ma alapján résztvevőnként számolva
Szervezési támogatás: 100 főig: 350 
EUR/résztvevő + 100 fő fölött 200 EUR/
további résztvevők
Kurzusdíj: 70 EUR/nap, maximum 700 
euró
Támogatás speciális igények esetén: 
fogyatékkal élő résztvevők esetében a 
tényleges költség alapján számolva

5. A pályázás menete
Az Erasmus+ keretében egyének köz-
vetlenül nem nyújthatnak be pályáza-
tot; csak intézmények pályázhatnak!

6. Pályázati határidő
2018. február 1. A projekt lehetséges 
kezdete: június 1. – december 31. között.

MoBilitási projektek / szak-
képzési tanulók MoBilitása

1. A pályázattípus célja
A pályázattípus célja a tanulók kompe-
tenciáinak (tudásának, készségeinek és 
attitűdjeinek) támogatása a személyes 
fejlődés, a munkavállalói esélyek és az 

peTernai zsuzsanna

az erasmus+ program bemuTaTása
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európai munkaerőpiacon való érvénye-
sülés megkönnyítése érdekében.

2. A pályázásra jogosultak köre
A pályázásra kizárólag intézmények jo-
gosultak:

 bármely, a szakképzés területén műkö-
dő köz- vagy magánintézmény;

 bármely, a munkaerőpiacon vagy az 
oktatás, képzés és ifjúság területén aktív 
köz- vagy magánintézmény.
2.a Résztvevők köre

 a szakmai alapképzés bármely formá-
jában részt vevő gyakornokok és tanu-
lók, illetve azok kísérői, amennyiben a 
kiutazók kiskorúak, fogyatékossággal 
élők vagy hátrányos helyzetűek;

 szakmai alapképzésben frissen végzet-
tek, amennyiben a végzéstől számított 
egy éven belül teljesítik a gyakorlatot.
3. Támogatható tevékenységek

 szakmai alapképzésben részt vevő ta-
nulók munkahelyi szakmai gyakorlata;

 szakmai alapképzésben részt vevő ta-
nulók szakmai képzése szakképző in-
tézményben – ebben az esetben a kép-
zésnek munkahelyen vagy gyakorlati 
helyen végzett szakmai gyakorlati idő-
szakot is magában kell foglalnia.
A projekt futamideje: 1-től 2 évig terjedhet.
A gyakorlat időtartama: 2 hét (10 mun-
kanap) és 12 hónap között (utazási na-
pok nélkül).

Példa: A program támogatásával aszta-
los tanulók töltenek 5 hetes gyakorlatot 
a  finn partnernél. A  gyakorlat első két 
hetében szakmai órákat látogatnak, és 
a  fogadó iskola tanműhelyében gyako-
rolják a speciális fogásokat. A gyakorlat 
második részében finn vállalatokhoz 
helyezik el őket, ahol bekapcsolódnak 
a  termelő tevékenységbe. A munka so-
rán megismerik a  cégek működését és 
gyártási folyamatait, illetve korszerű 
munkaeszközök használatában szerez-
nek gyakorlatot.

4. Pályázati feltételek
 A mobilitási projektben minimum két 

(egy küldő és egy fogadó), különböző 
országból származó intézmény megléte.

 Konzorciumi pályázatok esetén mi-
nimum három, a küldő országban be-
jegyzett, a szakképzés területén működő 
intézmény megléte.

 Egy adott, a szakképzés területén 
működő intézmény vagy nemzeti kon-
zorcium egy pályázati körben csak egy 
mobilitási pályázatot nyújthat be, 
mely egyben tartalmazhatja a tanulók 
és munkatársak számára megpályázott 
különböző mobilitási tevékenységeket. 
Ugyanakkor egy adott, a szakképzés te-
rületén működő intézmény tagja, illetve 
koordinátora lehet több különböző kon-
zorciumnak is.

5. A támogatás mértéke
A támogatás a következő költségtípu-
sokból tevődik össze:

 Utazási támogatás: utazási távolság 
alapján, résztvevőként számolva

 Megélhetési költség: a kiutazás időtar-
tama és a célország alapján, résztvevőn-
ként számolva

 Szervezési támogatás: 100 főig: 350 
EUR/résztvevő + 100 fő felett 200 EUR/
további résztvevők

 Nyelvi felkészítés támogatása: az Eras-
mus+ Online Nyelvi Támogatási Rend-
szeren (OLS) keresztül támogatott nyel-
veken kívüli nyelvi felkészítés esetében, 
amennyiben a kiutazás 19 napnál hosz-
szabb

 Támogatás speciális igények esetén: 
fogyatékkal élő résztvevők esetében a 
tényleges költség alapján számolva

 Rendkívüli támogatás: hátrányos hely-
zetű résztvevők esetén, a tényleges költ-
ségek alapján számolva.

6. A pályázás menete
Hasonlóan az előző programhoz, az 
Erasmus+ keretében  pályázatot egyé-
nek közvetlenül nem, csak intézmé-
nyek nyújthatnak be.

7. Pályázati határidő
2018. február 1. A projekt lehetséges 
kezdete: június 1. – december 31. között.
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„…semmi sem hatol be olyan mélyen a lé-
lekbe, mint a ritmus és a dallam, felékesíti 
és megnemesíti a lelket.”  (Platón)

Remélem, nem tévedek, ha feltétele-
zem, hogy Yehudi Menuhin, a világjá-
ró hegedűművész és karmester – akit 
mély emberségességéért több ország 
becsületrendjével tüntetett ki, akit szá-
mos lovag rend választott tagjává, aki a 
Nehru-békedíjat is megkapta – a görög 
bölcs, Platón „üzenetét” ismerhette. 
Ugyanis Yehudi Menuhin volt az, aki az 
UNESCO (Egyesült Nemzetek Tudomá-
nyos és Kulturális Szer vezete) Nemzet-
közi Tanácsának elnökeként 1975-ben 
elfogadtatta, hogy október elseje (legyen) 
a Zene Világnapja. Az akkor elhangzott 
felhívásában többek között a követke-
zőket mondta: „Arra szeretnék szólítani 
minden várost, falut és országot, hogy 
rendezzenek sokféle eseményt ezen a na-
pon. Örülnék, ha nemcsak koncerteken, 
rádióműsorokban szólalnának meg régi 
és főként mai művek, hanem spontán 
meg nyilvánulásként utcákon és tereken 
is muzsikálnának énekesek, kórusok, 
jazz-zenészek és a komolyzene legjelen-
tősebb előadói.” Yehudi Menuhin kivé-
teles szakmai felkészültsége, humánus 
életvitele, az egész életműve garancia 
arra, hogy 1975. október 1-jén az általa 
mondottakat a legőszintébben gondolta.

A művészeti alapiskola kedves, han-
gulatos, egy órás „térzenéje” pedig (szá-

momra) garancia arra, hogy a művészeti 
alapiskola jó úton jár, érti Menuhin üze-
netét s a kor szavát. A különféle kama-
ra-formációkban, zene karban való mu-
zsikáltatás a gyermekközpontúságra s 
az arra való törekvésre utal, amit Kodály  
Zoltán így fogalmazott meg: „…úgy ta-
nítani az éneket és zenét, hogy ne gyöt-
relem, hanem gyönyörűség legyen a ta-
nulónak.” Hiszen a kottákat összekuszáló 
szél sem tudta zavarba hozni a tanáraik-
kal együtt – mivel a példaadás a legha-
tékonyabb nevelés – fellépő ifjú zenésze-
ket, akik mindvégig bátran, felkészülten, 
lelkesen muzsikáltak.

Stubendek László, a város polgár-
mestere köszöntőjét követően Prágay  
Marianna, a művészeti alapiskola pe-
dagógusa állt mikrofon elé, szlovák és 
magyar nyelven szólt az „ünnepnapról”, 
és vezette a műsort. Annak összeállí-
tói csaknem szó szerint vették Menu-
hin felhívását, színes, változatos műsor 
hangzott el: a Kulin Eduárd, az iskola 
hegedűtanára, az általa vezetett Növen-
dék Vonószenekarral együtt Vivaldit 
játszott; Dominika Krivdová Ľ. Ku-
ruc Stačí ak máš c. dalát énekelte Jozef 
Kisjakab tanár úr zongorakíséretével 
(felkészítő tanár – a továbbiakban f.t. 
– Lukrécia Vanková); J. Vesnák Elégiá-
ját Nina Kajanová zongorázta (f.t. Ele-
na Hrabovská); J. Demerseman Air c. 
művét Fekete Éva növendékei, Fekete 
Viktória és Csiba Emese játszották fu-

sTirber lajos

volán, zongorán Gaál Eszter Veronika 
kísért (f.t. Bakos Márta); G. Toperczer 
Pyšný Panko c. dalát Martina Illášová 
énekelte (f.t. Lukrécia Vanková); Balázs 
Béla, az iskola pedagógusának hege-
dű-triója – Kseiya Shyakhata, Denisa 
Keselyová, Dombi Gergely – két magyar 
verbunkost és Bartók Risoruto c. művét 
játszotta. Sh. Carpenter Moody Michele 
c. darabját Jozef Kisjakab zongorakísé-
retével Eszter Bartošková adta elő fuvo-
lán (f.t. Fekete Éva); Fr. Chopin Asz-dúr 
keringőjét Barkó Sára zongorázta (f.t. 
Andrássy Katalin); Tóth Marian az is-
kola pedagógusa J. S. Bach Sarabande 
BWV:1002 és J. Sagreras E-dúr c. műve-
ket adta elő gitáron.

A hangverseny zárószámaként – a Kulin 
Eduárd vezette vonósok – a zongoránál 
az iskola igazgatója, František Petr – kí-
séretével, Takács Csaba szólóénekével – 
egy világsláger, a My Way hangzott el.

Gratulálunk, további sikeres munkát 
kívánunk!

Prágay Marianna tanárnő Yehudi 
Menuhin üzenete mellett Kodály Zoltán 
üzenetét is idézte: „A zene nem magá-
nosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, 
amelyet minden művelt nemzet igyek-
szik közkinccsé tenni.” Ez annál inkább 
is örömömre volt, hiszen a UNESCO 
meghirdette Kodály-év vége felé járva 
tapasztalhattuk, Kodály szellemisége 
újra és újra inspirálóan hat a zeneszere-
tőkre. 

a koMároMi MűvésZeti alapiskola 
hangversenye a zene világnapja 
alkalmából a klapka Téren
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A május eleji csodálatos élmények az 
év végére lassan-lassan emlékké szelí-
dülnek. Pedig a mesebeli hősöknek a 
címben idézett elszántságával vágtunk 
bele 2016 szeptemberében is a Katedra 
Alsó Tagozatos Verseny soron követ-
kező, szinte az egész tanévet felölelő 
fordulóinak megoldásába. 

Bátran állíthatom, hogy intézmé-
nyünkben, a Rozsnyói Református 
Egyházközség Alapiskolájában már 
hagyománya van a Katedra folyóirat 
által meghirdetett versenyeknek. Az 
alsó tagozatosok versenyébe eleinte a 
negyedik osztályosok kapcsolódtak 
be, de amióta Radványi Adél a verseny 
irányítója és megváltozott a lebonyo-
lítás rendje, már a harmadikosaink is 
részt vesznek e nemes versengésben. 
Így valódi házi versenyhangulat előzi 
meg az országos versenybe való beju-
tást. Hiszen nem titkolt szándékunk, 
hogy szeretnénk az országos verseny 
döntőjébe bekerülni, részesei lenni a 
jó hangulatú megmérettetésnek. E cél 
érdekében meg is tettek mindent a fel-
készítő pedagógusok – Ambrus Irén 
és Farkas Alíz –, valamint a háromfős 
csapatok is.

Különös öröm lett úrrá rajtunk, ami-
kor megtudtuk, hogy a feladatsorok 
Illyés Gyula Hetvenhét magyar népme-
se című gyűjteményében található me-
sékhez készülnek majd öt hónapon át, 
s mi mélyre ásva fejthetjük majd meg 
ezeknek a csodás történeteknek a tit-
kát. Hiszen Jankovics Marcellal együtt 
valljuk, hogy: „Az olvasás világában 
segítő, tanító táltosunkként repítenek 
a népmesék. A kisgyermekkorban 
hallott, majd egyre jobban megismert 
mesék a későbbi sikeres próbatételek 
zálogai.”

Felkészülésünk során próbatételek-
ből bizony akadt éppen elég! Hol Egy-
ügyű Misó sült bolondságain, hol be-

csületes tolvaj Marci furfangosságán, 
hol meg Fábólfaragott Péter hihetetlen 
bátorságán kellett kiigazodnunk. Más-
kor pedig a teddlenerontsd kiskondás 
jó szívének titkát igyekeztünk megfej-
teni. Lehet-e valakit úgy szeretni, mint 
a sót? S ha igen, milyen szeretet is az? 
Ilyen és hasonló izgalmas kérdésekre 
kerestük a választ A libapásztorból lett 
királylány történetének elemzése köz-
ben. Nem csoda hát, hogy a felkészü-
lés során gyakran ránk esteledett. A 
pedellus már zárni készült az iskolát, s 
mi még hol a mese szövegét bogarász-
tuk, hol meg O. Nagy Gábor Magyar 
szólások és közmondások című köny-
vét lapoztuk. Keresgéltük a mesékhez 
illő szólásokat, közmondásokat. Ha 
az írásos feladatmegoldás elkészült, a 
többiek is csatlakoztak a rajzolókhoz, 
hiszen egyetlen alkalommal sem mu-
lasztottuk el rajzban is megjeleníteni 
a mese cselekményét. Csapatonként 
három-három illusztráció és több ol-
dalnyi írásos feladatmegoldás került – 
talán mondanom sem kell, hogy szin-
te mindig az utolsó pillanatban – az 
A4-es méretű borítékba, hogy időben 
Hidaskürtre érjen.

Az ötödik forduló után izgatottan 
vártuk a levelezős verseny eredményét. 
Kiálltuk-e a próbát? – motoszkált ben-
nünk kimondatlanul is a kérdés. Nagy 
örömmel vettük a hírt, hogy mindkét 
csapatunk bejutott az országos dön-
tőbe. A MESKETÉK az első helyen, a 
MENŐMANÓK pedig második he-
lyen végeztek a levelezős fordulóban. 
Folytatódik hát a versengés! Hogyan 
küzdjünk? Karddal-e vagy birokkal? – 
kérdeztük tréfásan a népmeséből vett 
formulával. De világos volt számunk-
ra, hogy a mesék alapos ismerete és a 
sok-sok kreatív feladat megoldása nél-
kül sem a kard, sem a birok nem segít 
az országos döntőben. Újra elővettük 

hát a meséket, egymást segítve újabb 
és újabb feladatsorokat készítettünk 
és oldottuk meg nagy-nagy élvezettel. 
Félreértések, félrehallások, vidámság, 
móka, kacagás és rengeteg munka jel-
lemezte felkészülésünknek ezt a szaka-
szát. 

Végre elérkezett a nagy nap, az or-
szágos döntő időpontja. Népmesei for-
dulattal élve, mindkét csapatunk elin-
dult szerencsét próbálni. A felkészülés 
idején láttuk a lehetségest, a versenyen 
pedig csapataink élni tudtak a cso-
dával. A Tóth Lilla, Molnár Bálint és 
Timár Zoltán Botond felállásban ver-
senyző MESKETÉK megnyerték a Ka-
tedra Alsó Tagozatos Verseny országos 
döntőjét. Lilla rendszeres résztvevője 
a vers- és prózamondó versenyeknek. 
Az Ipolyi Arnold Mesemondó Verseny 
Döntőjéből ezüst- és aranykoszorús 
besorolása is van már. Szabadidejé-
ben teniszezik, ígéretes versenyzője 
a betléri teniszklubnak. A szlovákiai 
korosztályos teniszbajnokságban idén 
tizenhárom versenyből tízet megnyert. 
Bálint szívesen foglalkozik a matema-
tikával a tanórán kívül is. Botonddal 
együtt matematikaversenyek résztve-
vői. Fiúkról lévén szó, a focizás sem 
maradhat el. Különösen igaz ez Bo-
tondra, de Lilla is szívesen rúgja a bőrt 
a srácokkal. Botond szíve csücske még 
a néptánc. A méltán népszerű Boros-
tyán gyermektánccsoport fürge lábú 
táncosa. Talán mondanom sem kell, 
mindhárman kitűnő tanulók, iskolánk 
büszkeségei. Hogy örömünk teljes le-
gyen, a Korintuš Beáta, Orosz Gábor, 
Tisza István összeállításban szereplő 
MENŐMANÓK csapata elcsípte a 2. 
helyet. Mesébe illő eredmény. Aki nem 
hiszi, járjon utána!

Ambrus Irén, 
a MESKETÉK felkészítő pedagógusa

A MESKETÉK csapata: Tóth Lilla, Timár 
Zoltán Botond, Molnár Bálint

„egy éleTem, egy halálom, megpróbálom!”

A MESKETÉK és a MENŐMANÓK csapata A MESKETÉK versenyzés közben
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Október közepén gyönyörű lehető-
séget kapott a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola hatodik évfolyama az 
Arany-év kapcsán, hiszen Tóth Katalin 
tanító néni pályázati munkája révén 
részt vehettek az Arany-út nevű prog-
ramon. A Petőfi Irodalmi Múzeum 
szervezésében tanulóink három napon 
át teljes ellátásban részesültek: azonban 
a remek szálláskörülmények és étkez-
tetés mellett az igazi élményt a szellemi 
gazdagodás jelentette. A tanulók részt 
vehettek a Petőfi Irodalmi Múzeum 
élménypedagógiai programján (Toldi 
Miklós, a szuperhős), megtekintet-
ték az Országos Széchényi Könyvtár 
Arany-kiállítását, majd az Országház 
Szent Korona témájú foglalkozásának 
vendégei voltak – ez utóbbi program 
részét képezte a koronázó ékszerek 
megtekintése is (ez volt a legjobb fog-
lalkozás!). Az utolsó napon Nagykőrö-
sön meglátogatták az Arany-múzeum 
kiállítását, megnézték a szép szecesz-
sziós kisvárost, majd az Arany-menüt 
elfogyasztva késő délután értek haza. 
Köszönjük a Petőfi Irodalmi Múzeum-
nak és Csorba Csillának, hogy lehetővé 
tették ezt az alapos betekintést Arany 
életébe!

Matus Mónika 

selyés szavalók debrecenben
A 2017-es évben a Debreceni Zsidó Hitközség, Debrecen Városa és a Magyar-
országi Zsidó Hitközségek Szövetsége immáron 19. alkalommal rendezte meg a 
dr. Kardos Albert Nemzetközi Vers- és Prózamondó Versenyét, melynek a Deb-
receni Zsidó Hitközség székháza adott otthont október 22-23-án.

A Szabó Magda által megálmodott és elindított verseny idén is hasonló forga-
tókönyv szerint folyt, mint az elmúlt években: a vasárnapi elődöntőket hétfőn a 
döntő követte. Szintén hétfőre maradt az eredményhirdetés s az azt megelőző gá-
laműsor. A hagyományosan négy – gyermek, ifjúsági, felnőtt és szépkorú – kate-
góriában zajló verseny tavaly egy ötödikkel, az énekelt versekkel bővült. Az évről 
évre növekvő versenyzőgárda idén rekordot döntött: 52 produkciót láthattunk-
hallhattunk. Az állandóság és a hagyomány követése nemcsak a verseny meneté-
ben figyelhető meg. Főleg a felnőtt és szépkorú kategóriában évek óta visszatérő 
szavalókkal találkozhatunk – nagyon érdekes és izgalmas figyelemmel követni 
vers-, ill. prózaválasztásukat, repertoárjuk bővülését, mely hűen tükrözi pillanat-
nyi lelkiállapotukat is. A gyermek- és ifjúsági kategóriában az az izgalmas, hogy 
szinte évente új arcokkal, tehetséges szavalókkal ismerkedhetünk meg. Akár 
új, akár már jól ismert versenyzővel találkozik az ember, egyben biztos lehet: 
a Kardos-szavalóversenyen baráti, szinte családias a hangulat. S ezt a kellemes 
közeget nagyban elősegítik a debreceni hitközség munkatársai és Zámbori Edith 
irodavezető. Nekik köszönhető az oldott versenyhangulat, a kitűnő vendéglátás, 
a finom ételek, a kényelmes elszállásolás.

Tény, hogy egy verseny legfontosabb szereplői maguk a versenyzők; ám – ha 
már verseny – nagy hangsúlyt kap a bírálóbizottság is. Az ő szakmai felkészült-
ségük, elvárásaik nagyban meghatározzák a verseny színvonalát, sőt a verseny-
zőknek és felkészítőiknek útmutatóul szolgálnak a jövőt illetően is. Szakmai 
felkészültségben és művészi színvonalban idén sem volt hiány a debreceni sza-
valóversenyen.

A zsűri munkáját annak elnöke, dr. Feuermann László magyartanár, a Debre-
ceni Zsidó Hitközség elnökhelyettese irányította. 

A Selye János Gimnáziumot idén három szavalónk képviselte. A gyermek ka-
tegóriában (14 éves korig) Fiala Tímea terciós és Fekete Lujza secundós, míg 
az ifjúsági kategóriában (14–18 év) Jankulár Tamás III.A osztályos diákunk 
versenyzett. Elfogulatlan felkészítőként mondhatom, hogy diákjaink az elmúlt 
évekhez hasonlóan és az elvárásoknak megfelelően teljesítettek, s idén is büszkék 
és elégedettek lehetünk az elért eredményekkel: Fekete Lujza a 2. helyen végzett, 
Jankulár Tamás pedig 1. helyezett lett.

Nagy erőbedobással készülünk a jövő évi versenyre, hisz 2018-ban a dr. Kardos  
Albert Nemzetközi Vers- és Prózamondó Verseny jubileumi XX. évfolyama ke-
rül megrendezésre, mely egyben tisztelgés lesz Szabó Magda élete és életműve 
előtt is.

Spátay Adriana
magyartanár, a diákok felkészítője
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2017. november 24-én a Borsos Mihály Magyar Tannyelvű 
Alapiskolában természettudományokkal foglalkozó napot 
tartottunk a 10-15 éves tanulók számára. A rendezvény el-
sődleges célja a résztvevők természettudományok iránti 
érdeklődésének felkeltése volt: ehhez olyan tudományos 
érdekességekre hívtuk fel a gyerekek figyelmét, amelyek 
túllépnek a tantárgyi kereteken, esetleg nem férnek bele a 
hagyományos tanórák menetébe. A Tudományok Napján a 
tanulók kétféle jellegű tevékenységen vettek részt: egyrészt 
tudományos-ismeretterjesztő előadásokat hallgattak meg, 
másrészt az előadásokon elhangzott ismereteket kísérletek és 
játékos versenyfeladatok formájában a gyakorlatban is hasz-
nosították. A tudományos nap legnagyobb hozama legin-
kább az volt, hogy a résztvevők interaktív módon kapcsolód-
tak be a feladatokba: hosszas előkészítést, tanárokkal történő 
konzultációt követően az előadók sorába is beléptek, hiszen 
minden bekapcsolódó csapat egy rövid bemutatóval készült 
a leghíresebb, legnagyobb magyar természettudósokról, fel-
találókról – többek között Jedlik Ányos, Neumann János, 
Szent-Györgyi Albert, Rubik Ernő munkásságba nyertünk 
betekintést. A kiselőadásokat követően a rendezvény öt te-
remben folytatódott párhuzamosan. Vincze Anghely Klaudia 
a mikroszkopikus világ rejtelmeibe vezette be a résztvevőket, 
akik emellett meglepő és érdekfeszítő kísérleteket végeztek 
a levegővel. Pongrácz Adrianna a kémiai kísérletek univer-
zumába kalauzolta a gyermekeket savak, kristályok segítsé-
gével. Petres Sándor néhány alapvető gráfelméleti problémát 
mutatott be játékos–agycsikorgató feladatokon keresztül. 
Rakoncza Anikó vezetésével a tanulók kreatív, a térlátást és 
a logikát fejlesztő foglalkozáson vettek részt. A tanári foglal-
kozások kísérő rendezvényeként a gyerekek a már közismert 
JOMILI kockákkal hozhatták működésbe kreativitásukat. A 
foglalkozások után a résztvevők az iskola „zsibongójában” 
gyűltek össze egy rövid megmérettetés erejéig. Egy játékos 
kvíz, melyet Gál Attila készített, segített a tanulóknak elmé-
lyíteni az aznap megszerzett tudást. A rendezvény megren-
dezését, technikai hátterét a Bethlen Alapítvány biztosította. 

A szervezők

A komáromi Munka Utcai Alapiskolában az alsó és felső 
tagozatos tanulók részére egészség- és sportnapot szer-
veztünk. Ezen a napon arra törekedtünk, hogy a gyerekek 
hasznos, tanulságos, ismeretszerző, megelőző, szórakoztató 
és jó hangulatú programokon vegyenek részt. Az alsó ta-
gozaton a tanulók sportoltak és versenyeztek. Az osztály-
termekben kisfilmeket néztek meg a  helyes testtartásról, 
tisztálkodásról, közlekedésről. Az udvaron topográfiai fel-
adatokat oldottak meg, énekeltek, kincset kerestek.

Örömünkre szolgált, hogy két anyuka is részt vállalt a 
programok lebonyolításából. Egyikőjük, Viola Klaudia 
zumba-bemutatót tartott, s „meg is táncoltatta a gyereke-
ket”, amelynek nagyon örült mindenki. Egy másik tanulónk 
édesanyja, Liška Márta egészségünk megóvására hívta fel 
a  figyelmet. Egészségügyi nővérként tanácsot adott, mit 
tegyünk, ha megsérülünk, hogyan tudjuk a lehető legegy-
szerűbben ellátni a  sérüléseket. Nagyon hálásak vagyunk 
a szülőknek, hogy szabadidejüket a gyerekeknek szentelték.

A  felső tagozaton a  rendezvény vezérfonalát az egész-
séges táplálkozás és a  mozgás képezte. A tanulók saját 
testtömegindexük megállapításával kezdték a  napot. Ezt 
követte a  Komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari 
Szakközépiskola bemutatója Töltési Róbert irányításával. 
A  szaktanintézet diákjai ízletes és egészséges ételeket ké-
szítettek. A  munkálatokba természetesen bekapcsolódtak 
tanulóink is, és együtt finom kenőket, cukkinis tekercset, 
rizses-almás-mézes édességet, valamint gyümölcskoktélt 
készítettek. Egy rövid pihenő után tanulóink a  tornate-
remben mozgatták meg izmaikat. Először Molnár Péter 
karateoktató mozdulatait próbálták ellesni, majd ismét 
Viola Klaudia zumbájára mozdultak meg a fiúk és lányok. 
A napot Domján Nikolett jógagyakorlataival zárták. 

Az öröm, a mosoly tanulóink arcán visszaigazolása volt 
az egészségnap sikerének. Reméljük, hogy mindenki jól 
érezte magát, és szép emlékei közé sorolja majd ezt a napot.

Köszönetet mondunk mindenkinek, akinek szerepe volt 
rendezvényünk sikerében: támogatóinknak, Fehér Csaba 
volt kollégánknak és barátjának, Sárközi Jánosnak, vala-
mint tanulónk édesanyjának, Švarba Katalinnak, akik ma-
gánemberként járultak hozzá az egészséges alapanyagok 
biztosításához. 

Rási Szekeres Mária és Győri Monika, a Munka Utcai 
Alapiskola pedagógusai

egészségnap 
a munka uTcai 
alapiskolában

a TuDományok napja 
nagyFöDémesen



házunk Tája

a neMzetiségi iskolák új 
tananyagának tesztelése 
tovább folytatódik 

                
A nemzetiségi iskolák innovatív 
tananyagának a tesztelése – az ún. 
IKATIKA projekt – a kiválasztott 30 
magyar, ruszin és roma tanítási nyel-
vű óvodában, illetve az alapiskolák 
nulladik évfolyamában tovább foly-
tatódik. A tesztelés bevezető fázisa 
után – melynek során az érintett is-
kolai intézmények pedagógusai meg-
ismerkedtek a javasolt tananyaggal 
és annak digitális verziójával – az 
érintett 123 pedagógus abszolválta a 
gyakorlati alkalmazáshoz elengedhe-
tetlenül szükséges szakmai felkészí-
tést. „Őszintén örülök annak, hogy 
a képzést abszolváló pedagógusok 
visszajelzései egyértelműen pozití-
vak. Véleményük szerint különösen 
értékesek voltak a projekthez készült 
módszertani kézikönyvek alkalmazá-
sát segítő gyakorlati bemutató órák, 
és a gyermekekkel végzendő munka 
eredményességét fokozó szakmai ja-
vaslatok, tanácsok, amelyeket a peda-
gógusok az innovatív tananyagot ösz-
szeállító lektoroktól kaptak. Ugyanis 
a lektorok mindegyike gyakorló 
pedagógus, akik az általuk javasolt 
módszeres eljárásokat már huzamo-
sabb ideje alkalmazzák sikeresen.” 
– mondta Prékop Mária, az iskola-
ügyi minisztérium nemzetiségi fő-
osztályának igazgatója. Az IKATIKA 
projektben foglalt tananyag egye-
diségét többek között az adja, hogy 
többnyelvű, hiszen az államnyelvi 
változat mellett az egyes témakörök 
feldolgozása magyar, ruszin és roma 
nyelven is elkészült. Az egész kísérleti 
tananyag interaktív jellege révén úgy 
juttatja új ismeretekhez a gyerekeket, 
hogy a tanulás igazi élményt is jelent 
számukra.

az iskolák több mint fél millió 
eurót kapnak a tanulóik által elért 
kiváló eredményekért

Megközelítőleg 529 000 eurót oszt szét az iskolaügyi minisztérium azon iskolák 
között, melyeknek a diákjai az országos és a nemzetközi tanulmányi versenyeken 
és olimpiákon kiváló eredményt értek el. Ezt a pénzt mindenekelőtt azon peda-
gógusok jutalmazására lehet fordítani, akik sikeresen készítették fel diákjaikat a 
különböző versenyekre, illetve aktívan bekapcsolódtak ezeknek a versenyeknek 
a szervezésébe, esetleg nemzetközi projektek megvalósítását segítették mun-
kájukkal. Ebből a jutalomból természetesen új didaktikai felszerelést és egyéb 
segédeszközöket is lehet vásárolni, fedezni lehet a versenyeken való részvétellel 
kapcsolatos szükséges kiadásokat, sőt hozzá lehet járulni a nemzetközi projek-
tekben való részvétel kiadásainak a fedezéséhez is. „Örülök, hogy sok diák ér el 
szép sikert a hazai és a külföldi tanulmányi versenyeken. A jutalmazottak magas 
száma egyértelműen igazolja, hogy Szlovákiában valóban sok tehetséges és ki-
mondottan ügyes tanulónk van. “ – jegyezte meg Martina Lubyová iskolaügyi 
miniszter. Az iskolaügyi minisztérium a 2006/2007-es tanévtől kezdődően im-
már tizedik éve értékeli az említett módon az iskolák és a tehetséges tanulókkal 
külön foglalkozó pedagógusok munkáját. A  versenyeken elért eredményeket 
ugyanis pontozzák, és egy pont értéke 200 euró. Az elmúlt tanévben az isko-
láknak kifizetett jutalom összértéke még csak 486 000 euró volt, ami a legutóbbi 
iskolai évben 43 000-rel növekedett. Az előző tanévben összesen 533 alap- és 
középiskola részesült ilyen jutalomban. Közülük 43 iskola tartozott a járási hi-
vatalok és 242 a megyei önkormányzatok hatáskörébe, 184 intézmény fenntar-
tói a községek, még 64 esetben magán-, illetve egyházi iskola volt a jutalmazott. 
A  legeredményesebb iskolának a Besztercebányai Sportgimnázium bizonyult, 
amely a tanulók által elért sikerekért összesen 12 400 eurós jutalomban része-
sült. A  járási hivatalok hatáskörébe tartozó iskolák közül a  legtöbb pontot és 
a legmagasabb jutalmat – 10 760 eurót – a Pozsonyi Novohradská Utcai Egyesí-
tett Iskola kapta. A községek hatáskörébe tartozó iskolák közül két iskola végzett 
az első helyen és kapott 2 600 eurót, mégpedig a Vranov nad Topľou-i  Bernolák 
Utcai Alapiskola és a Jarabinái Alapiskola és Óvoda. A nem állami fenntartású 
iskolák közül a legmagasabb jutalmat – 4 400 eurót – a kassai J.A. Komensky 
Egyházi Gimnázium vehette át. A jutalmazott iskolák jegyzéke megtekinthető a 
http.//www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/ weboldalon.



házunk Tája

Az iskolaügyi minisztérium az elmúlt tanévben 3,1 mil-
lió euróval támogatta a hátrányos szociális helyzetben élő 
középiskolásokat. A diákok szociális ösztöndíjának az ösz-
szege a tanulmányi eredményeiktől függ. A minisztérium a 
2016/2017-es tanévben 89 593 alkalommal fizetett szociális 
ösztöndíjat. Az ösztöndíjat igénylők száma azonban szinte 
havonta változott. A  legkevesebben – 8091-en – 2017 jú-
niusában, még legtöbben – 9371-en – 2016 decemberében 
igényeltek ilyen ösztöndíjat. Az előző évvel összehasonlítva 
12 000-rel csökkent a kifizetett ösztöndíjak száma. E csök-
kenés oka főként a  demográfiai változásokban, valamint 
a  középiskolát látogató tanulók számának csökkenésében 
keresendő. A tanulók az előmenetelüktől függően az elmúlt 
tanévben 45,21, illetve 31,65 vagy 22,61 euró szociális ösz-
töndíjban részesülhettek. A  kifizetett ösztöndíjak átlagos 
nagysága 34,55 eurónak felelt meg, összértéke pedig elérte 
a  3,095 milliót, ami megközelítőleg 500 000-rel kevesebb 
az előző évben kifizetett összegnél. A legtöbb igény  Kassa 
megyéből érkezett, ahol 27 820 ösztöndíjat fizett ki a mi-
nisztérium, melyek összértéke 894 600 euró volt. Ezután 
következik Eperjes megye (25 887 kifizetett ösztöndíj, 
920 700 euró), majd Besztercebánya megye (15 919 ösztön-
díj, 550 000 euró), Nyitra megye (7 228 ösztöndíj, 262 000 
euró) és Zsolna megye (6 469 ösztöndíj, 238 000 euró). 
Legkevesebb igény Pozsony megyéből érkezett (1  461), 
számukra 57 000 eurót fizetett ki a minisztérium. Trencsén 
megyében 2138 alkalommal igényeltek ilyen jellegű segít-
séget, összesen 78 000 euró értékben, Nagyszombat megyé-
ben pedig 2 611 kérelemre 96 600 eurónyi szociális ösztön-
díj került a középiskolásokhoz. 

A középiskolai ösztöndíjakat az oktatási tárca a Szlovák 
Köztársaság Tudományos és Műszaki Információs Köz-
pontján keresztül folyósítja azzal a céllal, hogy a középis-
kolai végzettség megszerzésére ösztönözze a szociálisan 
hátrányos diákokat és javítsa a munkaerő-piaci esélyeiket a 
jövőben. Az ösztöndíjakért ebben az iskolai évben is pályáz-
hatnak az érdeklődők. Részletes információkért látogassák 
meg a Szlovák Köztársaság TTudományos és Műszaki In-
formációs Központ honlapját a http://www.cvtisr.sk/cvti-
sk-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-
stipendia/aktualne-informacie.html?page_id=9381 címen.   

az elmúlt tanévben 
a középiskolások 
szociális ösztöndíjára 
több mint három millió
eurót folyósított a MinisztériuM„Ismerd meg, értsd meg, fejleszd!“ – e jelszó jegyében kez-

dődött 2017. november 6-án – immár a 14. alkalommal – 
a Tudomány és technika hete Szlovákiában c. rendezvény, 
melynek célja a tudomány és a kutatás népszerűsítése. Az 
ünnepélyes megnyitóra a Pozsonyi Aurelium Élménypark-
ban (Zážitkové centrum vedy Aurelium) került sor. Martina 
Lubyová iskolaügyi miniszter a megnyitó beszédében sok 
sikert, eredményes és tudást közvetítő programokat kívánt 
a szervezőknek, és külön kiemelte e rendezvény igazi gya-
korlati hasznát, mely szerint a látogatók – mindenekelőtt a 
diákok – nemcsak láthatják a tudományos berendezéseket 
és felszereléseket, hanem meg is érinthetik, sőt ki is pró-
bálhatják. Külön kiemelte: „A tanulók itt olyan dolgokat 
láthatnak, amit az iskolában és a mindennapi életben soha-
sem láttak. Az ilyen élmény nagyon mély nyomot hagyhat 
bennük, és a gyermekkorban szerzett hasonló élmények 
eredménye később abban mutatkozhat meg, hogy a tudo-
mányt meggyőződésből, hittel fogják művelni, és természe-
tesen azért, mert az valóban érdekli őket“. A megnyitó után 
a miniszter asszony megtekintette a kiállított tudományos 
és műszaki felszereléseket és Ferdinand Chrenka szobrász, 
a  Művészeti Főiskola vezető tanárának „Dizájn – a  tudo-
mány és a technika szimbiózisa” c. kiállítását. A rendezvény 
első napján ünnepélyesen átadták a diákok és fiatalok ré-
szére meghirdetett foto- és képzőművészeti verseny győz-
teseiknek járó jutalmakat. A tudomány és technika hetében 
a  tudományos élet képviselői országszerte rendezvények 
százait szervezték a nagy nyilvánosság számára. Ezek közül 
a legjelentősebbek: A tudomány és a technika fesztiválja – 
Arnavet, Tudomány – rendhagyó módon. A rendezvények 
jegyzéke a www.tyzdenvedy.sk weboldalon található. A 
Tudomány és technika hete Szlovákiában c. rendezvény fő 
szervezője a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériu-
ma. Együttműködő partnerei a Szlovák Köztársaság Tudo-
mányos és Műszaki Információs Központja, a Tudomány 
és a Technika Népszerűsítésének Nemzeti Központja és az 
Amavet – Társulás az ifjúságért, a tudományért és a tech-
nikáért. 

a tudoMány és 
technika hete 
szlovákiában
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az én Városom
könyvajánlókaTedra

A város a Himalája keleti oldalán található, 
mindössze 25 kilométerre az impozáns 5-6 
ezer méteres hófedte hegycsúcsoktól, 2700 
méteres magasságban, Kína Jünnan tarto-
mányának észak-nyugati részén. A Tibetbe 
vezető teaút mellett. Kínai mértékkel mér-
ve egy kisvárosról van szó, ahol kb. másfél 
millió ember él. A pályaudvarról kilépve le-
nyűgöző látvány fogad. A város mögött ma-
gasodik az 5600 méteres Jade Dragon Snow 
Mountain, szabad fordításban Jáde Sárkány 
hóhegye.
A  város –  főleg kínai – turisták millióit 
vonzza évente. Fő nevezetessége a  nagyon 
szépen felújított ezeréves óváros. Mesés 
látvány a  tradicionális, gazdagon díszített 
kínai faházakkal teletűzdelt, egykoron a he-
lyi kézművesek és kereskedők által épített 
hatalmas óváros. Minden megtalálható és 
megvásárolható itt. A  híres jáde kőből ké-
szült ékszerektől (ez Lijiang egyik fő bevételi 
forrása, itt termelik ki a legtöbb Jáde követ) 
kezdve egészen az „instant“ igazgyöngyö-
kig. Pár eurónak megfelelő rambimbi, azaz 
jüan (kínai pénznem) ellenében az óváros-
ban vásárolhatsz kagylót, ami átlagban 10-
14 igazgyöngyöt tartalmaz. Ezt helyben pár 
perc alatt gyöngysorrá varázsolják. A másik 
nevezetesség és az óváros legtöbb üzletének 
profilja a  méltán híres Jünnan tea. Ebben 
a tartományban található a nálunk is ismert 
Pu-erh város, ahol a legfinomabb teákat ter-
mesztik. Innen indult a teaút is Lijiangon és 
a Himaláján keresztül Tibetbe. 
Két hónapot töltöttem ebben a  városban 
és környékén, így naponta találkozhattam 
a  teával. Sokat tanultam az új barátaimtól. 
Egy történet szerint a teaszállítók és a tibeti-
ek jöttek rá, hogy a tea sokkal finomabb, ha 
érlelődik/erjed. A  tealevelek a  hosszú utat 
Jünnanból Tibetbe lóháton tették meg. Az 
út sokszor hónapokig tartott. Ezalatt a tea-
levelek összepréselődtek és fermentálódtak. 
Ráadásul, mivel a hegyi utak nem járhatóak 
egész évben, a tibetiek elraktározták a teát. 
Így jöttek rá, hogy minél tovább raktároz-
zák a tealeveleket, az annál finomabb főze-
tet eredményez. Az igazi kínai teaínyencek 
szerint minimum tizenkét év szükséges 
a természetes fermentációhoz, de nem ritka 
a 20-50 éves tea sem. 

A  város igazi és utánozhatatlan kulináris 
élményeket nyújtott. Mivel Kína és egyúttal 
Ázsia leghosszabb folyója, a Jangce a közeli 
hegyekből ered, érdemes megkóstolni a ha-
lakat. Ezek közül is a legendás és mára a ví-
zierőművek, illetve a  gátak miatt a  kihalás 
szélére került kínai kanalasorrú tokhalat 
ajánlom. Ez egy ősi halfajta, amely hatal-
masra, mintegy nyolc méteresre is megnő. 
Az elkészítési módja sokféle lehet. A  leg-
finomabb talán a  hot-pot, amelyet speci-
ális edényekben, magasnyomású gőzben 
készítenek el, és a  vendég maga választhat 
a  sokféle hozzávalóból, zöldségből, fűszer-
ből. Rendkívül finom húsú halról van szó. 
További ínyencfalat a  jaktejből készülő, ta-
lán kicsit a  brindzára emlékeztető túró és 
az ebből készülő finomságok. Kóstoltam itt 
tyúklábtól jakfarokig szinte mindent. De 
a  leginkább a nálunk ismeretlen zöldségfé-
lék, fűszerek és az ebből készülő tésztaleve-
sek ízlettek. 
A  város körül számtalan különleges és lé-
legzetelállító hely várja a  látogatókat. Az 
egyik legismertebb természetvédelmi terü-
let a  Tiger Leaping Gorge, avagy a  Tigris-
ugrás-kanyon. Ez a  világ legmélyebb folyó 
által vájt kanyonja, amely 3300 méter mély, 
és a  Jangce felső folyásánál található. Kö-
rülbelül 50 kilométerre Lijiangtól két 5600 
méteres hegy képezi a  már említett Jáde 
Sárkány-hóhegy és a Haba-hegy között. 5-6 
órába telik nagyon meredek sziklákba vájt 
utakon és vaslétrákon elérni a kanyon alját, 
de ami ott fogad, az egy életre szóló élmény. 
A másik lélegzetelállító hely szintén a Jang-
ce folyó felső folyásánál található: a  naxik 
szent forrása, a  Baishuitai. Ezt a  forrást 
a  nap 24 órájában a  naxik szent emberei, 
a dongbák (mi sámánnak neveznénk) őrzik. 
Nagy kiterjedésű mészkőteraszok veszik 
körül, amit éppen ez a  forrás táplál. Itt si-
került összebarátkozni az egyik dongbával, 
aki később részt vett a barátommal együtt 
szervezett performansz művészeti találko-
zón Lijiangban, és egy három órás szertar-
tást mutatott be. De ez már egy másik tör-
ténet… 

(A bővebb terjedelmű írás a www.katedra.sk 
oldalon olvasható)

lijiang, az öRök tavasz váRosa

juhász Rokko

szeRzőink

CSÓKA Ferenc: 
Szivárvány lovag: 
mesés egy könyv kicsiknek 
és nagyoknak 

Illusztrálta: Takács János

B5-ös formátumú, keményköté-
sű, színes mesekönyv, 55 oldal 
  
Lilium Aurum, 2000

Eredeti ár: 7.00 Eur
Kedvezményes ár: 3.50 Eur

A LILIUM AURUM Könyv- és Lapkiadó raktárcsökkentés keretein belül végkiárusítást rendez kiadványainak jelentős részére, köztük 
nagyszámú ifjúsági- és gyermekkönyvre, történelmi, képzőművészeti, néprajzi, ismeretterjesztő könyvekre, tankönyvekre és segédtan-
könyvekre, módszertani kiadványokra, albumokra, verseskötetekre, szépirodalmi művekre. A weboldalon szereplő kiadványokat most 
50%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg! Látogassanak el a www.liliumaurum.sk weboldalunkra!

Könyvrendelés: 0903 724 781, marketing@liliumaurum.sk

a lilium auRum kiadó akciós ajánlata

A tölgyerdőre épült város 
– Felföldi tájak, városok  
 

Összeállította: 
Filep Tamás Gusztáv/Szőke Edit)
A5-ös formátumú, puhakötésű 
esszé- és útirajzgyűjtemény, 
210 oldal 
Lilium Aurum, 1996

Eredeti ár: 2.50 Eur
Kedvezményes ár: 1.25 Eur

Meteorológiai Alapismeretek: 
kiegészítő fizikatankönyv 
az alapiskolák 7. 
és a nyolcéves gimnáziumok 
3. osztálya számára 

Összeállította: Varga Frigyes
A5-ös formátum, puhakötés, 43 oldal
(Katedra Füzetek 3) 
Lilium Aurum, 1999

Eredeti ár: 1.80 Eur 
Kedvezményes ár: 0.90 Eur

TURCZEL Lajos: 
Visszatekintések 
a szlovákiai magyar 
kisebbségi lét első szakaszára

B5-ös formátum, puhakötés, 
224 oldal
Lilium Aurum, 2002

Eredeti ár: 6.00 Eur
Kedvezményes ár: 3.00 Eur

KOVÁČ, Sylvia: Egészségnevelés: 
komplex egészségvédelmi 
program az alapiskolák 
számára.
Módszertani útmutató 
az egészségnevelés tanításához

(Katedra Füzetek 7) 
A5-ös formátum, puhakötés, 62 ol-
dal
Lilium Aurum, 2000

Eredeti ár: 3.00 Eur
Kedvezményes ár: 1.50 Eur

Prof. ALBERT SÁNDOR, a Selye János Egyetem alapító rektora, a komáromi Felnőttképzési Intézet, Kht. igazgatója, Kassán és Paton él 
(albert.sandor43@gmail.com); Mgr. ANGYAL LÁSZLÓ, PhD, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola magyar-történelem szakos ta-
nára, a Katedra Történelemverseny szervezője, Rimaszombatban él (langyal96@gmail.com); Ing. BETÁK NORBERT, PhD, az érsekújvári 
Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia tanára, Érsekújvárban él (norbert.betak@gmail.com); BÍRÓCZI 
RÉKA, a nyitrai KeTK óvópedagógus-jelöltje, Tardoskedden él (rekus100@gmail.com); Doc. CSEHI ÁGOTA, PhD, a Nyitrai Konstantin Fi-
lozófus Egyetem Zenei Tanszékének docense (acsehiova@ukf.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra 
Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott pedagógus, a Katedra szerkesztőbi-
zottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@upcmail.sk); JUHÁSZ ROKKO, Kassák Központ, Érsekújvár (juhasz.rokko@gmail.com);  
ITTZÉS MIHÁLY, PhD, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a LFZE Kodály Intézetének ny. főisklai tanára, Kecskeméten él (mittzes@kodaly.hu);  
MGR. JÓZSA MÓNIKA, ArtD, a NyKFE Közép-európai Tanulmányok Kara adjunktusa, ének-zene tanár, karnagy, Vágán él (mjozsa@ukf.sk);  
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); PaedDr. PETERNAI 
ZSUZSANNA, PhD, a Pázmány Péter Gimnázium igazgatója, az eTwinning nagykövete, Érsekújvárban él (zuzana.peternai@gmail.com); 
MGR. SOÓKY ZOLTÁN, a Pázmány Péter Gimnázium tanára, Érsekújvárban él (sookyzoltan@yahoo.com); STIRBER LAJOS, nyugal-
mazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com);  
SZÁSZI ZOLTÁN, költő, író, Rimaszombatban él

MAYER Judit: 
Magyarosan magyarul! 

B5-ös formátum, puhakötés,152 oldal
Lilium Aurum, 2003  

Eredeti ár: 7.50 Eur
Kedvezményes ár: 3.75 Eur
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 szloVákiai magyar pedagógusok
és szülők lapja

kaTedra
2017. deCemBer

szászi zoltán: a tanáR úR emlékezete. tuRczel lajos centenáRiumáRa  
angyal lászló: Tompa mihály kulTusza a rimaszomBaTi Tompa mihály alapiskoláBan
BeTák norBerT – soóky zoltán: Fejlesztések a teRmészettudományok oktatásában

a hónap témája: kodály-év    bíRóczi Réka: keRek 40 esztendeje a kaRnagyi pályán. beszélgetés józsa mónikával  
Csehi ágoTa: kodály zolTán éleTének és alkoTómunkásságának szloVákiai VonaTkozásai

ittzés mihály: mátyusFöld és zoboRvidék hangja kodály műveiben    józsa mónika: közönségnevelés 
– közösségformálás – nemzeTépíTés    stiRbeR lajos: az iskolai kaRének „Fölöttébb szükséges voltáRól”
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