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A kedvenc város lehetne egy olyan hely,
amit az ember régről és igazán jól ismer.
Mint a szülőváros, vagy a hely, ahol felnőtt.
És lehetne olyan terület is, ahol csak átutazó, ahol – mint Walter Benjamin flâneurje – anélkül figyel meg épületeket, utcákat,
passzázsokat és jeleneteket, hogy a részesévé
válna azoknak. Az utóbbi, ritkán felkeresett
városokat könnyű megszeretni – a helyek
kicsit úgy működnek, mint az emberek, a
megismerés kezdetén szinte csak a jó oldalukat mutatják. Az előbbit, a szülőhelyet
pedig a megszokás okán tudjuk akceptálni,
elfogadni – már leváltunk róla, a hozzá való
viszonyunkat szükségszerűen az idegenség
szervezi, mégis vannak olyan történetei,
mozzanatai, amelyeket nem tudunk megtagadni, amelyek meghatározóak számunkra,
kitörölhetetlenül.
Azonban amikor megkaptam a felkérést,
más helyek jutottak eszembe. Városok, ahol
hosszabb-rövidebb ideig éltem, élhettem.
Amelyek lefednek, illetve megrajzolnak
egy-egy életszakaszt. Az ilyen városok alakzatai, hálózatai, dinamizmusai úgy működnek, hogy abba akarva-akaratlanul bármikor vissza tudsz illeszkedni. Mintha mindig
is ott lettél volna, mintha el sem jöttél volna
onnan. Elutazni oda szinte csak egy ugrás az
időben. Hazatérni néha pedig, egy, természetesen, kisebb traumával is felér.
Nekem valahogy Besztercebánya ilyen.
Életrajzi adalék, mondjuk, az lehetne, hogy
2011 és 2016 között a budapesti Balassi Intézet vendégtanári programja keretében a
Bél Mátyás Egyetem Hungarisztika Tanszékén magyar nyelv és kultúra szakosoknak
irodalomtudományt tanítottam.
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Besztercebánya Balassagyarmatról 110 kilométer. Ha van útitársam, 90 perc vita, irodalomtörténetről, -elméletről, a posztmodern
irodalom stratégiáinak megszámolhatóságáról… Ha nincs útitársam, 90 perc vezetéstechnikai gyakorlat, át a kürtösi hágón,
Kékkő után a szerpentinen, Zólyom külvárosán, 20 km az R1-n, majd a belváros a
Garam mentén, az Urpin lábánál, végső nekilendülés, kézifékes indulás a sorompónál
a Ružován, és fel, a hegy tetejére.
Heti három nap. Hivatás és munkakör harmonizál. Szlovák város, idegen nyelvi közeg.
Le a hegyről, még egy domb, a jogi kar kollégiumának apartmanja, kilátás a völgyre,
a völgyben a városra. Újra lefelé, 15 perc
séta, a sarkon sárga épület, a börtön (volt,
hogy valaki rózsaszín szívecskéket festett
rá), tovább jobbra, parkoló, itt vannak a
várromok, a temető, a Mátyás-ház, a Máriatemplom, a barbakán, a régi városháza (ma
galéria), a piac, a ferde óratorony, Slovenská
Reštaurácia, erdőigazgatóság, Peierberger
építész névjegye, Červený Rak, Bethlenház, Bél Mátyás szülőháza. És íme, a zöld
sétálóutca (egyszer láttam, hogy nem lefestik, hanem leterítik azt a réteget, mintha
szőnyeg lenne).
Azt a réteget, amely a kedvenc város lehetne, egy olyan hely, amit az ember régről és
igazán jól ismer. Mint a szülőváros, vagy a
hely, ahol felnőtt. És lehetne olyan terület
is, ahol csak átutazó, amit csak a bé-k, a B
betűk kötnek össze, akár épp a város határát
jelző táblán, mélyebben, sekélyesebben. Újragondolva, vagy épp kitörölhetetlenül.
Balassagyarmat, Besztercebánya, vagy épp
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A magyar kormány döntése értelmében 2018. február 18-án, Jókai Mór születésnapján első ízben, majd attól kezdve minden évben
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(Jókai Mór)
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KATEDRA

mesačník
ročník XXV., 6. číslo, február 2018
Vydavateľ:
Nadácia Katedra,
Palác Duna Palota,
Galantská cesta 658/2F,
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 (0)903 724 781
IČO: 35591609
ISSN 1335-6445 EV: 611/08
Časopis vychádza s finančnou podporou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
Realizované s finančnou podporou Fondu
na podporu kultúry národnostných menšín
Náklad: 2500 ks
Redakcia / Szerkesztőségünk:
Nadácia Katedra – Katedra Alapítvány.
Palác Duna Palota, Galantská cesta
658/2F, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 (0)903 724 781
Honlap: http://www.katedra.sk
E-mail: katedra@katedra.sk
katedra.szerkesztoseg@gmail.com
Minden jog fenntartva.
Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza.

Szerzőink
PaedDr. CSÁKY ANTAL, PhD, a nyitrai KFE adjunktusa, matematikus, Kolonban él (acsaky@ukf.sk); Mgr. CSALA ALEXANDRA
EMMA, a Dunaszerdahelyi Pedagógiai – Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ pszichológusa, Dunaszerdahelyen él
(csala.emma@gmail.com); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban
él (csicsay.alajos@gmail.com); Mgr. JÁNK ISTVÁN, a nyitrai KFE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének nyelvészdoktorandusza, Nyitrán él (jankisti08@gmail.com); Mgr. KALOCSÁNYI MÓNIKA, a Komáromi Munka Utcai Alapiskola tanítónője, Komáromban él (kalocsanyi.m@gmail.com); Mgr. KANTÁR BALÁZS, PhD, az udvardi Majthényi Adolf Alapiskola tanára, Érsekújváron él
(turbogyick@gmail.com); Mgr. KÁZMÉR KLÁRA, a nyitria KFE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének doktorandusza,
Nagyabonyban él (klari.kazmer@gmail.com); Doc. KOZMÁCS ISTVÁN, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének vendégtanára, Kecskeméten és Nyitrán él (kozmacsistvan@gmail.com);
PhDr. MOLNÁR FRIDA, a Dunaszerdahelyi Pedagógiai – Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ pszichológusa, Dunaszerdahelyen él (frida0molnar@gmail.com); Mgr. NAGY CSILLA, PhD, irodalomtörténész, kritikus, az Irodalmi Szemle szerkesztője, Balassagyarmaton él (csillester@gmail.com); PaedDr. PETERNAI ZSUZSANNA, PhD, a Pázmány Péter Gimnázium igazgatója, az eTwinning nagykövete, Érsekújvárban él (zuzana.peternai@gmail.com); Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, a Katedra vezető szerkesztője,
versenyszervező, Hidaskürtön él (gabi.csizmadia@gmail.com); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium
vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com); SZILVÁSSY JÓZSEF, közíró, lapszerkesztő,
a Katedra korábbi főszerkesztője, Somorján él (samariapress@madnet.sk)

Dobogó

Kozmács István

Tartalomjegyzék
2		 NAGY CSILLA: BB
3		Kozmács István: Az anyanyelv napjára
4		Petres Csizmadia Gabriella:
„A nyelvjárás megbélyegzése az
anyanyelv megbélyegzését jelenti”.
Beszélgetés Presinszky Károllyal
7		 jánk István: Az anyanyelvi nevelés
néhány alapelve
9		Kázmér Klára: A PISA-felmérés
módszertana és kritikája
12		 Szilvássy József: Gazdagabb lettem
13		Molnár Frida: Humor pro & kontra
– pszichológus szemszögből
14		csala Alexandra Emma:
A kortárskapcsolatok
és a baráti kapcsolatok hatásai
16		 Csáky Antal: Gondolatok a matematika és a média kapcsolatáról
18		Az Így látom én a kitelepítést
esszéíró verseny értékelése
21		Kalocsányi Mónika: Nemes Nagy Ágnes
Bors néni könyve című művének
báb- és dramatikus játékokkal való
irodalompedagógiai feldolgozása
23		Kantár Balázs: Szöveg és illusztráció
párbeszédén alapuló feladatok
a Toldi tanításához (2. rész)
26		Csicsay Alajos: AZ Óriás egysejtű
után jött a barlangi medve
27		 peternai Zsuzsanna: TestvérTér
30		Stirber Lajos: Őrzők „a strázsán”.
Nagyszabású hangversennyel
ünnepelt a zselízi Franz Schubert
Vegyeskar
31		Zella Ágnes: aranyon nem fog
a rozsda. Legere Irodalmi Verseny
az Arany-emlékév jegyében
34		A Katedra Pénzes István Anyanyelvi
Vetélkedő országos döntőjének
győztesei
35		iskolahírek
37		 házunk tája

Az anyanyelv napjára
1999-ben nyilvánította az Unesco közgyűlése február 21-ét az anyanyelv
nemzetközi napjává, melyet 2000-ben
ünnepeltek meg első ízben. E nap egyben emléknap is, szomorú esemény
emlékét őrzi. 1952. február 21-én Banglades (akkori nevén: Kelet-Pakisztán)
fővárosában, Dakkában a bengáli nyelvi mozgalom tagjaiként egyetemisták
tüntettek anyanyelvük hivatalossá tétele
mellett, s a rendőri sortűz következtében öten meghaltak. Korábban csak
a bengáli nyelvi mozgalom napjaként
emlékeztek meg február 21-ről, később
bangladesi javaslatra az anyanyelv nemzetközi napja lett.
Ma is vannak olyan országok, ahol
csak egyetlen hivatalos nyelv van, annak
ellenére, hogy az adott ország állampolgárai között jelentős létszámban találhatóak más anyanyelvűek is. Azoknak
az államoknak a példája, amelyekben
– figyelembe véve a nyelvi sokszínűséget – több hivatalos nyelv is elfogadott,
azt mutatja, hogy az anyanyelvhasználat
lehetőségének megadása a kisebbségek
számára nem gyengíti az állampolgárok kötődését az államszervezethez. Az
anyanyelvhasználat problémája ebből a
szempontból elsősorban politikai probléma. Olyan probléma ez – a kisebbségi
nyelvhasználók anyanyelvhasználatának biztosítása –, mely nem oldható
meg a többségi beszélők pozitív hozzáállása nélkül.
Feltehetjük a kérdést: miért is nem
támogatják a kisebbségek széleskörű
anyanyelvhasználati jogát a többségi
beszélők és politikusok?
A válasz kézenfekvő: a hatalmi érdekeken kívül az is hozzájárul, hogy a
többségi beszélőknek nincsenek megfelelő ismereteik az anyanyelv mibenlétéről, fontosságáról. Először is tudniuk kellene, hogy mi is az anyanyelv.
Gyorsan megszületik a válasz, hogy az
anyanyelv az a nyelv, amelyet első nyelvként megtanul az ember, és amelyikkel
azonosul. Ez a válasz azonban azonnal
újabb kérdéseket is szül: mi a helyzet,

ha valaki két nyelvet tanult meg elsőként? És mi a helyzet akkor, ha valaki
nem az első megtanult nyelvén alkot és
él (például Kundera)? És vajon minden
magyarnak (szlováknak, orosznak stb.)
ugyanaz az egy magyar (szlovák, orosz
stb.) nyelv az anyanyelve?
Gondoljunk bele: a gyermek számára a szüleitől, környezetétől megtanult
magyar nyelv a magyar nyelv, és nem a
standardizált, idealizált nyelv, amelynek
tudását számon kérik rajta az iskolában.
És ez így van minden nyelv esetében.
Az anyanyelv az, amelyen kognitív képességeink fejlődnek, s miközben az
anyanyelv segítségével megismerjük a
világot, aközben egyre jobban birtokba
vesszük az anyanyelvünket is. Mi történik azonban akkor, ha mindez nem
anyanyelven történik?
Ma már tudott dolog, hogy az ún.
idegennyelv-mellékhatás többek között azt eredményezheti, hogy a környezet alacsonyabb értelmi képességet
tulajdonít egy személynek, mint amikor
az anyanyelvét használja. A nem anyanyelvükön tanuló, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek nem anyanyelvükön
zajló pszichológiai vizsgálat során gyengébb teljesítményt nyújtanak. Ily módon a hallgató az idegen nyelven megnyilvánuló beszélő nyelvi tudását annak
mentális képességeire vetíti ki, azaz a
gyenge verbális teljesítményt gyenge értelmi képességként azonosítja.
Ha a többnemzetiségű országok
többségi beszélői a fenti ismeretekkel
rendelkeznének, talán megértőbbek
lennének a más anyanyelvű polgártársaikkal szemben: fel sem merülne
bennük, hogy egy más anyanyelvűnek
„tökéletesen” kellene tudnia az ő nyelvükön, az államnyelven. És ennek a
tudásnak a birtokában talán mi is kön�nyebben döntenénk amellett, hogy
gyermekeinket milyen nyelven taníttassuk.
Semmi nem szól amellett, hogy megfosszuk őket magyar anyanyelvüktől, és
azt egy másik nyelvvel helyettesítsük.

Négyszemközt

Petres Csizmadia Gabriella

„A nyelvjárás
megbélyegzése
az anyanyelv
megbélyegzését
jelenti”
Beszélgetés
Presinszky Károllyal

A nyelvi identitás és az anyanyelvhez
fűződő viszony kérdései kisebbségi
helyzetben különösen érzékeny témákat vetnek fel. A szlovákiai magyarság
körében máig kiemelt jelentőséggel bír
a nyelvi standard és „tiszta nyelv” víziójának idealizálása. A nyelvészeti kutatások azonban az egyes nyelvváltozatok
egyenértékűségére, valamint az anyanyelvjárás értékmegőrző funkciójára
hívják fel a figyelmet. Presinszky Károly,
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányok Karának
nyelvésze többek között nyelvjáráskutatással, valamint a nyelvhez, nyelvhasználathoz fűződő attitűdök vizsgálatával foglalkozik. Beszélgetésünk során
a szlovákiai magyar nyelvhasználat, a
nyelvhez való viszony, a nyelvművelés
feladatainak kérdéseit jártuk körül.
A magyar szakot hallgató tanárjelöltek körében ismert fogalomnak
számít az anyanyelvjárás, a regionális
nyelvhasználat vagy a nyelvváltozat
kifejezés. Hogyan lehet ezeket a kifejezéseket – és persze jelentésüket
– a széles közönség elé tárni? Milyen

szerepe lehet ebben a nyelvtanoktatásnak?
Anyanyelvünket nem az iskolában,
hanem otthon, szüleinktől, családi
környezetünkben sajátítjuk el. A nyelvnek ezt a változatát nevezzük anyanyelvjárásnak. Hogy milyen ez a nyelvváltozat, azt természetesen nagyban
befolyásolja a környezet, de igazából
mindegy, hogy az a környezet falusi
vagy városi, művelt vagy műveletlen,
ugyanis az anyanyelvjárás mindnyájunk számára ugyanazt jelenti: azt a
nyelvi kódot, melyet elsődleges nyelvváltozatként, spontán módon sajátítunk el és használunk. Az elsődleges
nyelvváltozat leginkább az a nyelvjárás,
melyet az adott régióban, szülőfalunkban vagy szülővárosunkban beszélnek.
Nekünk, szlovákiai magyaroknak ezt
a változatot a tájnyelvi sajátosságokon
kívül a kisebbségi helyzetből fakadó
magyar–szlovák kontaktusjelenségek
is jellemzik. A természetes módon
elsajátított és használt anyanyelvjárásunkkal szemben az oktatási intézményekben hamar szembesülünk a standard (köznyelvi) nyelvváltozattal is,

ugyanis az anyanyelvi oktatás fő célja
a köznyelv elsajátítása. Nagyon fontos, hogy az iskolában megtanuljuk a
standard nyelvváltozat sajátosságait,
ugyanakkor az is nagyon fontos lenne,
hogy ezt a már meglévő anyanyelvjárási ismereteinkre építve tanuljuk meg.
A magyar nyelvi kultúrában azonban
csak a köznyelvnek van tekintélye. Az
iskolában a standard nyelvi ismeretek
bővülésével az anyanyelvjárási ismereteink leépülnek. Az oktatás alig beszél
róla, a tankönyv, a tanterv és a nyelvtanórák is főképp a nyelvi rendszer
elvont leírásával foglalkoznak, ezért a
beszélők természetes anyanyelvjárási
nyelvérzéke és nyelvi tudata elbizonytalanodik. Az ilyen felcserélő anyanyelvi nevelés helyett a hozzáadó anyanyelvi nevelés lenne a megoldás, melynek
lényege, hogy mindkét nyelvváltozatot nagyra becsüljük, hangsúlyozzuk
mindkettő értékét és megtanuljuk a
köztük lévő funkcionális különbségeket. Ehhez szükségesek a dialektológiai ismeretek a pedagógusképzés során, hogy a leendő tanárok egy adott
nyelvjárási környezetben felismerjék és
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azonosítsák tanítványaik nyelvhasználatában a különböző nyelvjárási jelenségeket, hogy a nyelvjárásokkal szemben pozitív attitűdjük alakuljon ki, és
tanítványaikban is ezt a viszonyulást
alakíthassák ki. Szükségesek lennének
még ehhez a közoktatásban is olyan
nyelvtantankönyvek, illetőleg egyéb
módszertani segédeszközök, melyek a
hozzáadó anyanyelvi nevelés szemléletén alapszanak.
Az egyetemen a nyelvészkurzusok
között nyelvművelésóra is található.
Mit értünk mai értelemben nyelvművelés alatt?
A nyelvészetet sokan az anyanyelvápolással, a nyelvműveléssel azonosítják. Az a mítosz is nagy támogatottságnak örvend, hogy a nyelvész
feladata a nyelv védelme, ápolása, sőt a
nyelvésznek hatalma van a nyelv fölött,
ugyanis képes befolyásolni a nyelv fejlődését. A nyelvtudomány és a nyelvművelés közötti különbség a szemléletmódban van. A nyelvészet feladata
a nyelvi tények leírása, a köztük levő
összefüggések feltárása. A nyelvművelés ezzel szemben előíró jellegű,
különbséget tesz a szerinte helyesnek
tartott, javasolt nyelvi alakok és a szerinte helytelen formák között. Ez két
különböző megközelítés, keverni őket
nem tanácsos. A nyelvművelést a szociolingvisztika oldaláról számos kritika éri. A hagyományos nyelvművelő
tevékenységet a nyelvi megbélyegzés,
diszkrimináció, lingvicizmus intézményesítésének is nevezik, mivel a
köznyelvi változatokat előnyben részesítő szemléletével a nyelvművelés értékrendi különbségeket teremt és tart
fenn az egyes nyelvváltozatok között.
A szociolingvisztika felfogása szerint
azonban minden nyelvváltozat azonos
értékű, hiszen megfelel az őt éltető közösség kommunikációs elvárásainak.
A nyelvtudománynak az a része, ahol a
nyelvművelésnek helye van, az a nyelvi tervezés, melynek egyik területe a
korpusztervezés, a köznyelvi norma
változásainak, a nyelvhasználat módosulásainak nyomon követése. Ehhez
azonban a döntéseket, ajánlásokat és
tanácsokat szociolingvisztikailag megalapozott nyelvhasználati helyzetkép
alapján szükséges meghozni. A nyelvművelés saját definíciója alapján nyelvi
ismeretterjesztés is egyben. A nyelvészeti témájú tudományos ismeretterjesztő tevékenység nagyon fontos, hiszen a nyelvről, nyelvhasználatról való

ismeretek hozzájárulnak a nyelv működésének jobb megértéséhez, a nyelvi
tévhitek eloszlatásához.
Milyen elvárásokkal érkeznek a
hallgatók a nyelvművelés kurzusra –
milyen funkciókat tulajdonítanak a
nyelvművelésnek?
A nyelvművelés kurzuson igyekszem
a hallgatók segítségével a nyelvvel és a
nyelvhasználattal kapcsolatos tévhiteket, nyelvi mítoszokat alaposan körüljárni, ugyanis sokan közülük, ahogy a
nyelvhasználók többsége, nem kérdőjelezik meg a nyelvi mítoszokban megfogalmazott állítást, hanem elfogadják,
igaznak hiszik és terjesztik. A nyelvi
mítoszok terjedésében, terjesztésében
sajátos szerepe van az iskolának, illetőleg a magyartanároknak, valamint
azoknak az egyetemi hallgatóknak,
akik magyartanári pályára készülnek,
hiszen a felnövekvő generáció nyelvszemléletét leginkább ők alakítják
majd. Ha a magyartanár nyelvi mítoszokat ad át tanítványainak, akkor
tudományos szempontból pontatlan
információkat terjeszt, és rossz irányba befolyásolhatja a felnövekvő nemzedék nyelvszemléletét. Fontos, hogy
a magyartanárok tisztában legyenek
a nyelvi mítoszok jelentőségével, tudományosan cáfolni tudják, és ne
terjesszék azokat. A magyar szakos
tanárjelöltek körében végzett kérdőíves felméréseim során kiderül, hogy
legtöbben a helyesség mítoszát támogatják. Szerintük a „nyelvileg helyes”
egyet jelent a köznyelvi változattal. A
helyesség fogalmához ritkán társítják
az érthetőséget, a kommunikációs
szándéknak megfelelően formált közléseket, a közléshelyzethez való igazodást, vagyis a helyesség fogalmának
viszonylagosságát tükröző szemléletet.
A hallgatóknak bevallom, hogy magánemberként én is furcsállok néhány
nyelvi példát, de az igazság az, hogy
mindennek oka van, a látszólag „helytelen” formák nagyon sokat elárulnak használójuk társadalmi hátteréről, szándékairól, viszonyulásairól. A
„helytelen” alakok használata ugyanis
nem önkényesen, hanem szabályok
szerint történik.
A nyelvművelés egyik kérdéskörét a
különböző nyelvváltozatok egyenjogúsága képezi. Milyen kép él a szlovákiai magyar közvéleményben erről?
A standard nyelvváltozattal rendelkező nyelvekre általánosságban

elmondható, hogy nyelvváltozataik
közül presztízse, tekintélye a köznyelvnek van, mert a nyelvhasználók számára az jelenti az igényes, művelt, követendő nyelvhasználatot, az jelképezi
a társadalmi előbbre jutás lehetőségét.
A nyelvjárásokhoz kapcsolódó negatív
attitűd azokra az országokra jellemző
elsősorban, amelyek nyelvileg erősen
központosítottak. A magyar nyelvi
kultúra is ilyen. Több vizsgálat bizonyítja, hogy kisebbségi beszélőközösségekben az anyanyelv jövője múlhat
a nyelvhasználók nyelvi/nyelvjárási
attitűdjén, hiszen sok esetben a nyelvjárás az egyetlen biztosan birtokolt
anyanyelvi változat. Ilyen körülmények között a nyelvjárás megbélyegzése az anyanyelv megbélyegzését jelenti, amelynek előbb vagy utóbb – az
anyanyelvmegtartás szempontjából –
egyértelműen negatív következményei
lesznek. A szlovákiai magyarok körében a nyelvjárási attitűdvizsgálatok tapasztalatai szerint gyakori a kétnyelvű
nyelvhasználatot jellemző sajátosságok negatív megítélése, megbélyegzése. Általában a magyarországi magyar
nyelvhasználatot szebbnek tartják a
szlovákiainál, viszont a helyi nyelvjárások rejtett presztízse is felbukkan. A
szlovákiai magyar attitűdvizsgálatokban részt vevő pedagógusok nyelvjárásokhoz való viszonyulása racionális.
Fontos, megőrzendő értéknek tartják a
nyelvjárásokat. Ugyanakkor a többségük egyetért azzal, hogy az iskolában a
köznyelv használata az elvárt, a nyelvjárási jelenségek használata pedig javítandó.
Több éven át szlovák anyanyelvű
hallgatók számára tanítottál idegen
nyelvként magyart. Milyen kihívásokkal kellett megküzdened, milyen
tapasztalatokkal gazdagodtál? Hogyan viszonyultak a szlovák anyanyelvű hallgatók a magyar nyelv
tanulásához, illetve magához a nyelvhez?
Többféle csoportban tanítottam idegen nyelvként a magyart. Legelőször
öt-hat éve a szépkorúak esti egyetemén, 2015 szeptemberétől karunk
regionális idegenforgalmi szakos hallgatóinak, tavalytól pedig a nyitrai papi
szemináriumban. Mindegyik csoport
nagyon más, nagyon sajátos volt. A
nyelvtanításhoz olyan módszereket választottam, melyek a kommunikációs
készségek fejlesztésére szolgáltak. Az
első órákon minden csoportban szlo-
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vák nyelvű kérdőív segítségével igyekeztem kideríteni a hallgatók véleményét a nyelvekről, a nyelvi mítoszokról
és legfőképp a magyar nyelvről. A
nyelvoktatás elkezdéséhez elengedhetetlennek tartottam kideríteni, hogy
miért választották a magyar nyelvet,
tudnak-e valamit magyarul, élnek-e
bennük mítoszok és tévhitek a magyar nyelvvel kapcsolatban. A legtöbben azért választották a kurzust, mert
hasznos nyelvnek tartják a magyart.
Egy-egy hallgatónak tetszik a magyar
nyelv, mivel szerintük különleges, és
néhányan azért választják, mert szeretnék bővíteni ismereteiket a nyelvekről. Azt is szerettem volna tudni,
hogy a nyelvtanfolyam résztvevői mit
gondolnak a magyar nyelvről. A kapott
válaszok javarészt negatív attitűdről
tanúskodnak. Sok hallgató szerint a
magyar nyelv bonyolult, összetett, nem
hasonlít semmihez, nehéz megtanulni.
A pozitív és semleges vélemények csak
együttvéve közelítették meg a negatívak számát. Néhány hallgatónak viszont tetszik a magyar nyelv dallamossága, különlegessége, sajátos kifejezései
és hangjai. Akadtak olyanok is, akik
szerint Magyarországon kívül máshol
nem használhatják a magyar nyelvet.
E válaszok is tükrözik, hogy a megkérdezettek nyelvi tévhiteket, pontatlan
információkat támogatnak. Külön kérdésben vizsgáltam az egyik legismertebb mítosz támogatottságát, hogy „a
magyar nyelv különleges és rendkívül
nehéz nyelv”. A nyelvtanulók 90%a már hallotta ezt az állítást, többen
egyet is értenek vele. Szerintük ez azért
van, mert a magyar nyelv „bonyolult
nyelv, furcsa a hangzása és érthetetlen
szavakat tartalmaz”. Akik hallották, de
nem értenek ezzel egyet, azok szerint

minden nyelv egyformán nehéz, illetve szerintük minden nyelvben vannak
nehezebb szavak. A vizsgálat és maga
a tanfolyam tanulságos eredményekkel szolgált. A nyelvtanulók körében
a kapott adatok alapján élnek negatív
vélemények is, mivel eddig nem volt
kapcsolatuk a magyar nyelvvel, és tévhitek, mítoszok alapján ítélkeztek róla.
A nyelvtanfolyamok vége felé azonban
azt tapasztalom, hogy a résztvevők véleménye a magyar nyelvről egyre pozitívabb.
2017-ben látott napvilágot az általad
szerkesztett Szlovákiai magyar nyelvjárási hangoskönyv. Mesélj erről a kiadványról!
A nyitrai egyetemen végzett dialektológiai kutatások egyik fontos területe a
csallóközi magyar nyelvjárások vizsgálata. A kutatás 2010-ben indult a hallgatók segítségével. A cél egy teljes kutatópont-hálózaton elvégzendő szinkrón
nyelvjárási gyűjtés, melynek rögzítése
és feldolgozása az ELTE két kutatója,
Vékás Domokos és Vargha Fruzsina
Sára által kifejlesztett Bihalbocs szoftverrel történik. A folyamatban lévő kutatás eddigi eredményei közül az egyik
leglátványosabb a Szlovákiai magyar
nyelvjárási hangoskönyv. A csallóközi gyűjtés során minden adatközlővel
tíz–tizenöt perces nyelvjárási szöveget
is rögzítettünk. Célunk az volt, hogy
megfigyeljük a folyamatos nyelvhasználatot olyan beszédhelyzetben, mely
nem kényszeríti az adatközlőt beszédmódja gyökeres megváltoztatására,
hiszen szabadon beszélhet kedvenc
témájáról. Az adatközlők leggyakrabban a gyermekkorukról, a családjukról, a munkájukról, a népszokásokról vagy a kedvteléseikről beszéltek.

Az így kapott beszélt nyelvi szövegek
közlésének egyik korszerű módszere a hangoskönyv, mely nemcsak a
nyelvjárási sajátosságok megbízható
adatait tartalmazza, hanem a szövegek tematikai sokszínűségével ízelítőt
ad az adott tájegység néprajzi sajátosságaiból is. A hangoskönyv olyan informatikai eljárással készül, amelynek
segítségével a hangfelvétel és annak
fonetikus lejegyzése egyszerre jelenik
meg, tehát valójában egy multimediális nyelvjárási szöveggyűjtemény.
Az egyes szövegek egészben, illetőleg
részletekben is meghallgathatók. Ezzel
a technikával a kiválasztott nyelvjárási
jelenségeket tartalmazó szövegrészletek többször is visszajátszhatók. A
megjelenő szövegek kinyomtatására
és szerkesztésére (szöveges dokumentumba való beillesztésére) is lehetőség
van. Jelenleg a hangoskönyv első része
készült el, melyben a következő helyi
nyelvjárásokból találhatók szövegek:
Bős, Csallóközkürt, Izsap, Kulcsod,
Nagybodak, Nyárasd, Vágfüzes, Vásárút, Zsigárd. A hangoskönyv internetes változata megtalálható a nyitrai
egyetem honlapján (http://www.umjl.
fss.ukf.sk/szmnyhk/), és könnyen elérhető a dialektológiai kutatás, valamint a nyelvjárások korszerű oktatása
számára. A tervek között szerepel a
hangoskönyv folytatása: a második
részben a palóc, a harmadik részben
pedig az északkeleti nyelvjárási régió
sajátosságait tükröző szövegek közlésével. További fontos terv még a
hangoskönyv anyanyelv-pedagógiai
hasznosíthatóságának kidolgozása is,
melynek néhány ötletéről hamarosan
olvashatunk a Katedrában.
Köszönöm a beszélgetést!
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Az anyanyelvi nevelés néhány alapelve
Ahogy minden tantárgy esetében, úgy
a nyelvtannál is számtalan módja lehet annak, hogy a pedagógus hogyan
tanítja a tananyagot. Ragaszkodhat a
tankönyvben leírtakhoz vagy elszakadhat attól, sőt felül is bírálhatja azt. Alkalmazhat csoportmunkát, de tarthat
hagyományos frontális előadást is. Ám
mindenekelőtt követheti a korszerű
nyelv(észet)i szemléletet, amihez egy
rövid összefoglalással járulunk hozzá.
Az alapok: előíró
és felcserélő vs. leíró
és hozzáadó

Ha a tágabb értelmezést vesszük alapul, az előíró szemlélet (idegen szóval:
preskriptivizmus) az a nézet, mely szerint az egyik nyelvváltozat lényegénél
fogva értékesebb, jobb a többinél, és
azt az egész beszélőközösség számára elő kell írni. Ez a nyelvváltozat az
esetek többségében a standard, amit
az iskolai tananyagban és a hétköznap során köznyelvnek neveznek. Az
előíró szemlélet értelmében, ami ebbe
beletartozik – legyen az nyelvtani, szókincsbeli vagy kiejtésbeli jelenség –,
helyesnek, míg ami ezen kívül esik,
vagyis nem a standard nyelvváltozatnak megfelelő, helytelennek minősül.
Ezzel az elvvel az a fő probléma,
hogy a társadalmi egyenlőtlenségek
fenntartását, továbbörökítését, illetve
a diszkriminációt támogatja. Lássunk
egy példát, miért is. Ha Magyarországon valaki azt mondja, hogy alapiskola
vagy befejezhessük, jó eséllyel sokan jo-

gosnak vélik kijavítani az illetőt, vagy
megkérdőjelezni az anyanyelvi kompetenciáit, rosszabb esetben magyarságtudatát. Ez megtörténhet bármilyen
szituációban: a vonaton, egy állásinterjún vagy épp az iskolában. Ilyen esetekben azonban az, aki megítéli a nyelvhasználót, nem veszi figyelembe azt az
egyszerű alaptézist, hogy a különböző
emberek különbözőképpen beszélnek. Másképp egy vas megyei fodrász,
mint egy budapesti mérnök vagy egy
rozsnyói kisgyermek – ez teljesen természetes. A probléma ott kezdődik,
amikor egy-egy csoport (jellemzően a
társadalmi elit) a saját nyelvhasználati
szokásait tekinti az egyedüli elfogadhatónak és helyesnek, és ezt várja el
mindenkitől, mindenhol. Csakhogy ez
nagyjából annyira jogos elvárás, mint
az, hogy mindenki hordjon öltönyt és
nyakkendőt.
A hatalmas különbség az előíró és a
leíró nyelvszemlélet között, hogy míg
az előbbi meg akarja mondani, hogy
hogyan beszéljenek az emberek, addig
az utóbbi pusztán konstatálja a tényt,
hogy akárcsak maguk az emberek, az
emberek nyelvhasználata is különböző.
Ehhez illeszkedik a két tanítási módszer is, a felcserélő és a hozzáadó. A
felcserélő módszer az, amikor az egyén
által használt kifejezéseket megbélyegzik, helyettük más formák használatát
várják el és kérik számon. A „magyarban nincs olyan, hogy…” vagy a „helyesen úgy mondjuk, hogy…” kezdetű
mondatok tipikus példái ennek.

Ezzel szemben a hozzáadó módszert
alkalmazó nem ítélkezik. Nem kívánja
az identitást (is) jelentő nyelvváltozat
létjogosultságát kétségbe vonni, sem
lecserélni azt. A hozzáadó módszerrel
ajánlunk, felmutatunk más lehetőségeket, valamint felhívjuk a figyelmet
a nyelvhasználat és a társadalmi megítélés közötti összefüggésekre. Az ilyen
mondatok úgy kezdődnek, hogy: „ismersz-e más kifejezést erre?” vagy „így
is lehet mondani, meg úgy is, hogy…”.
Grammatika- vs.
kommunikáció-központúság

A magyar nyelvtan egyike a tanulók
által legkevésbé kedvelt tantárgyaknak. Nem véletlenül van ez így, ugyanis ez talán az egyetlen olyan tárgy, ahol
egy mindenki számára kézzelfogható
dologról (a nyelvről) kell kevésbé kézzelfogható szabályokat megtanulni.
Ezek a szabályok pedig nem sok haszonnal kecsegtetnek a tanulók számára; „mennyivel lesz egy gyerek szebb,
okosabb, sikeresebb, eredményesebb
az életben attól, ha álmából felköltve is
meg tudja mondani, hányféle határozó
van a magyar nyelvben?” – teszi fel a
költői kérdést teljes joggal Szilágyi N.
Sándor nyelvész.
Az elvont nyelvtani szabályokat bebifláztató, grammatikát középpontba
helyező szemléletet nevezzük grammatika-központú nyelvtanoktatásnak.
Ennek évszázadokra visszanyúló gyökerei vannak, így ez számít a hagyományos nyelvtantanításnak.
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Ezzel némileg szemben helyezkedik
el a kommunikáció-központú nyelvtantanítás, ami a grammatikai szabályok helyett a gyerek meglévő tudására
épít: a kommunikációra. Az elvont
szabályok ebben az esetben is megjelenhetnek mint tantárgyi tartalom,
ám a hangsúly nem erre esik. Sokkal
inkább a különféle beszédhelyzetekre, stílusokra, illetve a nyelvi kreativitás használatára, egyszóval magára
a kommunikációra. Ez azonban nem
zárja ki az egyes nyelvtani szabályok
megtanítását.
A kommunikáció-központúság tehát azt jelenti, hogy a gyerek nyelvi
készségei, képességei az elsődleges
fejlesztendő területek. Megtanítjuk,
hogy a nyelvnek sok-sok változata él
és sok-sok funkciója van. Ezek közül
más-más fontos és hatékony a különböző szituációkban. Ha egy baleset
megelőzése a cél, akkor a tőmondatok
alkalmazás, míg mondjuk egy kérvény
esetében az összetettebb mondatszerkezetek alkalmazása a célravezetőbb.
Egy állásinterjún általában a standard
nyelvváltozat bizonyul jó választásnak,
míg egy faluban az ottani nyelvjárás.

Az irodalommal
való kapcsolat

A magyar nyelv és irodalom tanítása
mereven elkülönül idehaza és a környező országokban. Ám ez nem szükségszerű. Legyen szó bármely műről
vagy szerzőről, minden szöveg magában rejti a nyelvtani-nyelvészeti ismeretek, elvek használatának a lehetőségét. Ugyanígy fordítva is: a nyelvtan
sem független az irodalomtól, hiszen
az irodalmi stílus, az irodalmi szövegek nyelvezete és a bennük fellelhető
szóképek, valamint az egyes jelentéstani egységek mind-mind egyben
nyelvtani kategóriák is. Éppen ezért a
nyelvtan irodalomba való integrálása
(vagy legalábbis a kettő éles különválasztásának az abbahagyása) célszerűnek tűnik.
Az egyik alapvető szempont a klas�szikus művek értelmezésénél, az arra
való reflektálás, hogy milyen volt és jelenleg milyen a magyar nyelv; milyen
különbségek fedezhetőek fel az adott
szövegek között vagy akár a szövegen
belül; ezek az eltérések milyen jelentőséggel bírnak. Ilyen módon tehát a középpontban az az alapvető nyelvészeti

tény áll, hogy a nyelv folyamatosan
változik és változatokban él.
A másik ok, amiért a nyelvtan és az
irodalom összekapcsolása indokolt, a
számtalan kommunikációs gyakorlathoz való felhasználhatóság. Ezt többek
között a különféle stílusgyakorlatok
teszik lehetővé, valamint egyes szövegrészletek nyelvhasználati színtérrel
(pl. baráti kapcsolat, család, egyház,
munkahely) való összekapcsolása,
majd az a szerinti eljátszása. A Rómeó
és Júlia erkélyjelenete, Kukorica Jancsi
és Iluska találkozása vagy épp Ágnes
asszony tárgyalása számtalan módon
megtörténhetett és megtörténhet: miért ne beszélhetne Iluska szlengben
vagy Jancsi hivatalos stílusban? Ehhez
csupán a megfelelő tanulócsoport és
tanár szükséges.
Felhasznált irodalom

Szilágyi N. Sándor (2002): Karácsony Sándor nyelvszemlélete és az anyanyelvoktatás.
In: Lénárd Gábor (2002, szerk.): Gyökerek
és gyümölcsök. A Karácsony Sándor tudományos konferencia előadásai. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, Debrecen.
59–65.
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Kázmér Klára

A PISA-felmérés módszertana és kritikája
A PISA-felmérés sajátosságai

2018-ban a tizenöt éves diákok ismét
megmutatják, milyen képességekkel rendelkeznek az írott szövegek
megértése terén, vagyis elérkezik a
háromévente megszervezett PISAfelmérés következő ciklusa. Jelen írásban a PISA-felmérést, napjaink egyik
legismertebb és legmeghatározóbb
nemzetközi vizsgálatát fogom részletesebben bemutatni Balázsi Ildikó és
kollégái munkája alapján (2010).
A PISA az OECD, vagyis a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet egyik legnagyobb szabású
felmérése, amely a Programme for International Student Assessment (Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés
Programja) elnevezésből jött létre az
1990-es évek végén. Ez a felmérés a tizenöt éves diákok képességeit tesztelte eleinte három tudományterületen:
matematikából, szövegértésből és természettudományból. A felmérések háromévente valósulnak meg, és mindegyik tesztelésben az imént említett
három területből az egyik tesztelésére
nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint
a többi tudományterületére (Balázsi
et. al. 2010: 11). A kezdetekben 32 ország 250 000 diákja vett részt a felmérésben. Napjainkban már 65 ország kb.
510 000 diákja tölti ki a PISA-teszteket

világszerte, és már nemcsak az imént
említett három területből, hanem digitális szövegértésből, problémamegoldásból és pénzügyi ismeretekből is.
Ez a felmérés nemcsak a diákok képességeinek feltérképezését célozza meg
az említett tudományterületekből,
hanem háttérkérdőívek segítségével
olyan információkat tud meg az adatközlőkről, amelyek befolyásolhatják
a diákok iskolai teljesítményét is. Az
ilyen háttérinformációk közé tartozik
pl. a családi háttér, a látogatott iskola
klímája vagy a tanulók egyéni jellemzői (nembeli különbségek, motiváltság
vagy annak hiánya a tanulás és olvasás
terén) (OECD 2004).
A PISA-tesztelés
módszertana

A PISA-felmérés fő módszertani jellemzői:
A mintavétel – A felmérésben olyan
tanulók vesznek részt, akik 15 év és
3 hónapnál idősebbek, de 16 év és 2
hónapnál fiatalabbak. Egy országból
minimum 150 iskolának részt kell
vennie a felmérésben, és minden iskolából legalább 35 tanulónak kell bekapcsolódnia a tesztelésbe. A diákokat
véletlenszerűen választják ki a PPS
módszer segítségével (probability
proportional to size – elemszámmal

azonos valószínűség). Ennek a módszernek a lényege, hogy ha különböző
nagyságú csoportokból választják ki a
felmérésben résztvevőket, és a mintavétel ugyanazzal a valószínűséggel történik, akkor egy személy kiválasztása
egy nagyobb csoportból valószínűbb,
mintha egy kisebb csoportból választanák ki. A PISA készítői figyelembe
veszik az iskolai mintánál az elsődleges
– pl. az iskola típusa – és a másodlagos
rétegezési szempontokat, amelyek országonként eltérnek (Lannert 2015).
A felmérés mérőeszközei – A PISAfelmérésnek kétféle mérőeszköze van:
a háttérkérdőívek és a tesztek. A tartalmi keretek foglalják össze a háttérkérdőívek és a tesztek alapjait is. Az
első lépések egyikeként a tartalmi keret jön létre, amely magába foglalja az
egyes tudományterületekhez kapcsolódó tartalmakat és azokat a kontextusokat, amelyekben a diákok a mért
képességeket használják. A teszteket
a szövegek és a hozzájuk kapcsolódó
kérdések (itemek), feladatok alkotják.
A kérdés típusa alapján megkülönböztetünk feleletválasztós és nyílt végű
kérdést. A feleletválasztós kérdések
lehetnek egyszerű feleletválasztósak és
többválaszosak is. Az előbbi típusnál a
diákoknak megadott számú lehetőségek közül kell kiválasztaniuk a helyes
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megoldást. Ezzel szemben a másik típusnál több kijelentést kell kategóriákba csoportosítani, pl. el kell dönteni
róla, hogy igaz vagy hamis, tény vagy
vélemény. A nyílt végű kérdések lehetnek rövid választ vagy kifejtős választ
igénylőek. A rövid válaszos kérdések
egy-két szóval megválaszolhatóak. A
kifejtős kérdésekre bővebb válaszok
érkeznek, melyek magába foglalják a
válaszadó gondolatmenetét, magyarázatát is (Balázsi 2010).
Fordítás és kulturális adaptáció – A
PISA-feladatokat először angol és francia nyelven készítik el. A nemzeti változatok ezeknek a teszteknek a mintájára születnek meg az adott részt vevő
országokban. A fordítás során kulturális adaptálás alkalmazható, vagyis változtatni lehet az eredeti szövegen, pl.
mértékegységeket lehet cserélni az eltérő mértékegységeket használó országokban. Az elkészült nemzeti változat
több ellenőrzésen megy át a tesztelés
előtt, ugyanis a tesztek szövegeinek és
a kérdéseknek a részt vevő országok
tanítási nyelvein ugyanolyan jelentéssel kell rendelkeznie (Balázsi 2010).
A tesztek létrehozása és rendszerezése – A matematikából, természettudományból és szövegértésből összeállított tesztek kérdéseket, feladatokat
tartalmaznak, melyeket klaszterekbe
rendeznek. Mindegyik klaszter kitöltésére a diákoknak 30 percük van. A
kérdéseket 13 tesztfüzetbe rendezik,
és a füzetek 4 klaszterből állnak. A 15
éves diákok véletlenszerűen kapnak
1-1 füzetet, melyet 2 órán át töltenek
ki (Lannert 2015).
Az iménti információk alapján elmondható, hogy a PISAfelmérésekben a diákok nem ugyanazokat a feladatokat oldják meg, mert
különböző tesztfüzetek készülnek.
Ezekben a tesztfüzetekben nem szerepel az összes feladat, csak a feladatok egy része található meg bennük. A
PISA-t érő kritikák egy része éppen a
mérés ezen sajátosságában található.
A PISA-felmérések kritikája
Annak ellenére, hogy a PISA-felmérés
a 21. század egyik legszéleskörűbb
tesztelése, egyre több kritika éri a teszteket – főleg módszertani szempontból. Az alábbiakban a PISA-tesztek
módszertani kritikáit ismertetem
Lannert Judit tanulmánya alapján
(Lannert 2015). A PISA-val összefüggő kritikákat a következő három nagy
csoportra oszthatjuk:

Kultúrafüggetlenség: A PISA filozófiája kultúrafüggetlen, vagyis nincsen
tekintettel az egyes országok kultúrájára, jellegzetességeire. Ezt az is bizonyítja, hogy a diákok mindegyik részt
vevő országban ugyanazokat a feladatokat oldják meg. Az indiai bírálók
elmondták, hogy ha pl. egy diák soha
nem látott még ATM automatát, akkor
hogyan tudná megérteni és megválaszolni helyesen az azzal kapcsolatos kérdéseket. A tesztek nemcsak az
adott országok kultúráját nem veszik
figyelembe, hanem a tantervi sajátosságokat sem. Pl. a norvég diákok
a tesztelések alkalmával nem találkozhatnak a következő témákkal: vízi
erőművek, északi fény, olajkitermelés,
haltenyésztés (Sjoberg 2012).
Politikai célok: A PISA-t bírálók kiemelik azt is, hogy a tesztek eredményei leegyszerűsített képet nyújtanak
a diákok képességeiről, többek között
azért is, mert nem veszik figyelembe a
nemzeti sajátosságokat. A tesztelés talán éppen ezért vált olyan népszerűvé,
mert egyszerű üzenetet juttat el a politika számára is. Politikai célokra kön�nyedén felhasználhatóak a könnyen
dekódolható rangsorok. Az egyik legnagyobb kritika a PISA-t azért is éri,
mert egyre nagyobb hatást gyakorol a
felmérésben részt vevő országok oktatáspolitikájára, bár erre az OECD-nek
hivatalosan nincs joga.
Módszertani problémák:
Fordításbeli eltérések: Az egyik terület, amelyben a kutatók hiányosságokat észleltek a PISA-tesztekkel kapcsolatban, az a fordítás volt. A tesztek
különböző nyelvekre történő lefordítására nagy hangsúlyt fektetnek, és
megjelenésük előtt komoly eljárásokon mennek keresztül a tesztek. Ennek
ellenére a tesztelésekben előfordulnak
jelentősebb fordítási hibák, pl. a 2006os tesztelésnél a skandináv országokban történt, hogy a Dolly klónozásáról
szóló szöveg alapvető különbségeket
tartalmazott a norvég, a finn és a svéd
verzióban is (Sjoberg 2012). A szövegek és a feladatok lefordításában levő
eltérések nemcsak a különböző nyelvű szövegek között tapasztalhatóak,
hanem az ugyanazon nyelvterületen
levő, de eltérő országok feladatsorai
között is, pl. jelentős fordításbeli különbségeket találtak az osztrák és a német tesztek összevetésekor is (Wuttke
2007). Ezeket az eltéréseket a tesztek
alkotói azzal próbálják magyarázni,
hogy a fordítók kapkodása és időhiánya okozhatja a szövegek és feladatok

közti különbségeket (Lannert 2015).
Egy francia tanulmány felhívja a figyelmet arra is, hogy a kérdések eltérő
megfogalmazása befolyásolhatja a helyes válaszok arányát (Blum-GuérinPace 2000).
Mintavétel és hiányzó adatok: A
PISA-felmérésben tizenöt éves diákok
vesznek részt, de vannak olyan országok, amelyekben a 15 évesek egy része
már nem része az iskolarendszernek.
Ilyen ország pl. Törökország vagy Mexikó (Wuttke 2007). A mintavétellel
kapcsolatos ferdítések közé sorolható
az is, hogy az arab államokban a lányok PISA-teljesítménye kimagasló,
minden bizonnyal azért, mert ebből
a korosztályból többnyire a leggazdagabb családok lánygyerekei járnak
iskolába. A mintavétellel kapcsolatos következő problémák közé tartozik az is, hogy a szabályok alapján a
PISA-tesztelésekből kihagyhatóak a
lakosság öt százalékáig azok a tanulók, akik magatartási vagy tanulási
problémákkal rendelkeznek. Ezeknek
a diákoknak a szándékos kihagyása a
mintából szintén jelentősen torzíthatja a kapott eredményeket. Az eredményeket befolyásolhatja az a tény is,
hogy a tanulók 2 órán át írják a tesztet.
A hosszú időtartam következtében a
diákok elfáradnak, és mivel nem jut
idejük az összes szöveg elolvasására,
ezért aztán tippelnek vagy nem adnak
semmilyen választ sem. Ez utóbbira a
PISA-bírálók is felhívják a figyelmet,
hogy a tesztelésben sok a hiányzó adat.
A PISA az időhiány és a fáradság hatásával nem foglalkozik, nem méri azt
(Wuttke 2007).
Nem egyforma tesztfüzetek és feladatok: A PISA-felmérésben többféle
tesztfüzet készül eltérő feladatokkal,
vagyis a tesztelésben részt vevők nem
ugyanazokat a feladatokat oldják meg.
Előfordult már az is, hogy a tesztfüzetek nem egyforma nehézségűek voltak. Pl. az eddigi egyik legkimagaslóbb
eltérést két tesztfüzet között az USAban észlelték, ahol az egyik tesztfüzetet kitöltők átlagban 444 pontot értek
el, míg a másik verzión dolgozók átlagosan 512 pontot gyűjtöttek össze
(Wuttke 2007). Ahogyan azt már említettem, a tesztelésekre háromévente
kerül sor, és mindegyik felmérésben
más-más tudományterületre helyezik
a hangsúlyt, a többi területből kisebb
mértékben szerepelnek kérdések a
tesztben.
Rasch-módszer: A tesztek kiértékeléséhez a Rasch-módszert használják,
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mely az Item Response Theory egyik
modellje (valószínűségi tesztelmélet).
A Rasch-modell George Raschról kapta a nevét. A modell megalkotója abból
a feltevésből indult ki, hogy a magasabb
képességszintű személyek nagyobb valószínűséggel oldanak meg bármilyen
típusú kérdést, mint az összes többi személy. Ez a modell csak akkor működik,
ha minden kérdést a jobb képességűek
oldanak meg helyesen, mint a többiek.
Goldstein kritizálja a modell egydimenzióságát, és többdimenziós modellek alkalmazását javasolja (Goldstein 2004).
Az alkalmazott modell másik kritikus
pontja az a feltevés, hogy az egyforma
képességekkel rendelkező diákok egyforma valószínűséggel válaszolják meg
a kérdéseket (Yamamoto 2002). Továbbá, a modell szerint egy kérdés akkor
nehezebb, mint a többi, ha kevesebben
tudják helyesen megoldani. Azok a kérdések, amelyeket többen oldanak meg
helyesen, a könnyebbek közé tartoznak.
Ez a modell a dichotóm kérdésekre van
kidolgozva, vagyis olyan tételekre, melyeknél elsősorban két válaszlehetőség
adott: igen-nem, jó-rossz. A Raschmodell további hátránya, hogy a rész-

ben jó válaszok elemzése nem lehetséges (Lannert 2015).
Sokan támadják a PISA-t a fordítási
problémák, a mintavétel és a Raschmódszer alkalmazása miatt is. Többen újraszámolják az adatokat, és más
módszereket alkalmazva nagyobb különbségeket találnak – nem a legjobb
és a legrosszabbul teljesítők között, de
a középmezőny körében. Ezért sokan
azt hiszik, hogy a PISA-rangsorolás
félrevezető lehet, attól is függően, hogy
milyen tesztkérdéseket tartalmaz a tesztelés. Többen állítják, hogy a Raschmódszer nem megfelelő a PISAtesztelésre. Szintén kritikaként merül
fel, hogy a PISA-tesztelés úgy teszteli
a tanulókat, hogy nem veszi figyelembe a különböző anyanyelvű és kultúrájú
résztvevőket.
A tesztek készítőinek nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az imént felsorolt
kritikákra, hogy a felmérésben résztvevők vizsgált képességeiről még hitelesebb képet kapjunk. 2018 áprilisa után
kiderül, hogyan teljesítettek a tesztelésben a diákok, és a tesztkészítők módosítottak-e a felmérés módszertanán vagy
sem.
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Szilvássy József

Gazdagabb lettem
Éppen két évizede menesztettek az Új
Szó főszerkesztői posztjáról kiadónk
újdonsült német tulajdonosai, akikkel
addig sokat vitatkoztam, főleg az egyetlen szlovákiai magyar napilap tartalmáról és grafikai arculatáról. Ők diktáltak,
ezért a leváltásom érthető volt. Ám
amikor közölték velem a döntésüket,
néhány órára bizony forgott velem a világ, pedig egyetlen korty alkoholt sem
ittam. Magyarázatként annyit, hogy
kerek harminc évet húztam le abban
a szerkesztőségben, amely egyszerű
munkahelynél sokkal többet jelentett számomra is. Egyetemi diplomám
megszerzése után kerültem oda, máshol nem is dolgoztam. A hírt bemondta
több szlovák kereskedelmi rádió. Aztán
megcsörrent a telefonom: Karol Ježík a
Sme szerkesztőségében, Pavol Minárik
pedig a Pravdában ajánlott fel belpolitikai elemzői-riporteri posztot. Otthon
pedig Hodossy Gyula, később pedig
Barak László tett ajánlatot.
Akkor az utóbbi kettőt fogadtam
el, így kerültem a Katedra élére és a
Csallóköz szerkesztőségébe. Megvallom, leginkább az előbbi tisztségtől
tartottam, hiszen korábban legfeljebb
riportokban fogalkoztam nemzetiségi
oktatásügyünkkel. A múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben a napilap
rovatvezetőjeként és a Csemadok országos elnökségi tagjaként elsősorban
Sidó Zoltánnal, Lukács Tiborral és
másokkal határozottan kiálltunk nemzetiségi iskoláink mellett. Különböző
fórumokon, még a rettegett pozsonyi pártközpontban is tiltakoztunk az
anyanyelvi oktatás fokozatos elsorvasztására törekvő, kétnyelvű oktatás ellen.
Mindezek a tények villantak át rajtam, amikor a Lilium Aurum tulajdonosával beléptem az éppen tágasabb és
elegánsabb helyre költözött kiadóba.
Ahol napról napra oldódott a feszült-

ségem. És tért vissza a munkakedvem.
Elsőként arról bizonyosodtam meg,
hogy Kulcsár Ferenc, az elődöm, kiváló alapozó munkát végzett, amelyre
bízvást lehetett építkezni. Aztán iskolalátogatásaink során fokozatosan
megbizonyosodtam arról, amit odáig
nem is sejtettem: hogy mennyi kiváló, tettrekész pedagógus munkálkodik
Garamkövesdtől egészen Kistárkányig.
Valóságos szellemi aranybányát jelentettek és jelentenek nemzeti közösségünknek. A Katedrának is, mert
sokuknak az íráskészsége is elsőrangú
volt, ezért sosem okozott gondot egyegy lapszám összeállítása. Sokkal inkább a bőség zavarával szembesültem,
annyi időszerű, szakmai szempontból
is színvonalas kézirat érkezett a szerkesztőségünkbe. Elsősorban ennek az
ambíciózus szerzőgárdának köszönhettük a havilap színvonalának növekedését, tematikus sokszínűségének
gyarapodását. Szakmai előrelépésünkre felfigyeltek az anyaországban is,
ahonnan később immár kollégákként
és barátként neves személyiségeket
hívtunk meg eszmecserére, különböző,
általunk szervezett fórumokra. Meghívás érkezett a Duna Televízióból is,
ahol a Katedra értékrendjét, céljait és
lehetőségeit ismertettem a stúdióbeszélgetésen.
A kellemes meglepetések nem értek
véget. Ugyanis az életképes ötletekben mindig bővelkedő Hodossy Gyula
nekilátott a Katedra-versenyek megszervezésének. Ekkor győződtem meg
arról, hogy szinte valamennyi magyar
tannyelvű iskolában mennyi tehetséges
növendék található. Akik megérdemlik, hogy felkarolják és még alaposabb
tanulásra sarkallják őket, hogy kreativitásukat, felkészületségüket kamatoztatni tudják. Neveket nem említek, mert
hosszas lenne a csillogó lista. Máig em-

lékszem rájuk, mennyi élménnyel ajándékoztak meg a válogatók, különösen
pedig a dunaszerdahelyi döntők során.
S mennyi áldozatkész pedagógust süvegeltem meg, akik szabad idejükben,
legtöbbször hivatástudatból, szakmai
becsvágyból és nem különpénzért
fogalkoztak velük, segítették őket tehetségük, tudásuk kibontakoztatásában. Érdemes lenne felkutatni, vajon
hány egykori diák köszönheti későbbi
boldogulását, karrierjét, megélhetését
a Katedra-versenyeknek is. Hányan választottak éppen e megmérettetéseknek
köszönhetően életpályát. Biztos vagyok
abban, hogy hosszas és szívet melengető lenne ez a névsor!
Jómagam nem egészen három évig
voltam a Katedra főszerkesztője. Aztán, elsősorban Szigeti Lászlónak köszönhetően, visszahívtak ugyanarra a
posztra, ahonnan korábban kirúgtak.
Örömteli és tanulságos esztendők után
tértem vissza. A Katedrának, tulajdonosának és munkatársainak köszönhetően gazdagabb lettem egy életre. Mert
meggyőződtem arról, hogy szlovákiai
magyar közösségünk megmaradásának, szellemi és anyagi gyarapodásának egyik legszilárdabb pillérei azok a
magyar pedagógusok, akik gyermekeink és unokáink előtt megnyitják szédületesen rohanó világunkat, segítenek
eligazodni sok ellentmondás és csapda
között, formálják azonosságtudatukat. Sokat, nagyon sokat tesznek azért,
hogy a mai és az elkövetkező hazai magyar nemzedék kiművelt emberfőként
boldoguljon.
Iskoláinkra újabb társadalmi kihívások várnak. Meggyőződésem, hogy
ezekkel a nem könnyű feladatokkal intézményeink sikeresen megbirkóznak.
A jubiláló Katedra hathatós szakmai és
morális támogatásának köszönhetően
is.
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Molnár Frida

Humor pro & kontra – pszichológus szemszögből
Vajon mi is a humor? Egy állapot volna,
viselkedésmód vagy talán tulajdonság?
Sokszor kapcsolódik a jó hangulathoz,
vidámsághoz, tréfálkozáshoz vagy a
vicchez. Humoros hangulatként szokás
jelölni egy komikus gondolattal, ötlettel vagy helyzet által előidézett örömteli
érzelmi állapotot. A humor általában
társas jelenség, mely mélyen a kultúrában gyökerezik. Szorosan kapcsolódik a fiziológiai megnyilvánulásához, a
mosolyhoz és a nevetéshez. A mosoly
szociális szerepe igen nagy, bár számos
okból nevethetünk – reflexből, reakcióként vagy akár egy intellektuális folyamat részeként is. Viszont nem csak
jókedvünkben nevetünk, s az sem törvényszerű, hogy a humor-produkció
mindig nevetést vált ki. Életünk során
sok esetben tulajdonítunk nagy szerepet a humorérzéknek, gondoljunk csak
arra, amikor egy-egy személyiség védjegyeként tartjuk a humorosságot számon. Az evolúciós pszichológia szerint
a kiemelkedő humor komoly értéket
képvisel a párválasztásban.
A történelem folyamán jó néhány
teória született a humor értelmezésére, funkcióinak feltárására, létezésének
céljára. Már az ókor filozófusai is érdemesnek tartották arra, hogy gondolkodjanak róla, de nem múlt divatja a
későbbiekben sem, s mikor beköszöntött a pszichoanalízis kora, Sigmund
Freud 1905-ben A vicc és viszonya a
tudattalanhoz című művével beemelte

a humort a pszichológiába. A modern
kor gondolkodói többek közt a humor
lingvisztikai értelmezésére fókuszálnak, melynek lényege, hogy a humorprodukció automatikus velejárója beszédkészségünknek, s így valamiféle
megismerő működésként szolgál. Más
szempontból közelítve a humor mindennapi életben betöltött szerepét is
vizsgálják napjainkban, melyek a humor és humorérzék használatában fellépő egyéni különbségekre összpontosítanak.
A pszichológia újabban keresi a
humor és humorérzék helyét a diagnosztikában – válaszokat kutatva arra,
miként szenved csorbát a hangulati
zavarokban, kényszerbetegségben, skizofréniában vagy a kognitív funkciókat
leépítő betegségekben szenvedők humorérzéke. Szakmai figyelem fordul a
humor és lelki egészség kapcsolata felé,
de foglalkozik azzal is, miként hasznosítható elkerülő vagy megküzdési
stratégiaként, hogyan támaszkodhatunk rá a pszichoterápiában vagy akár
a mindennapi élet nehéz helyzeteiben.
A humor tudatos beépítése a pszichoterápiába megerősítheti az egyetértést
a terapeuta és kliense közt, elősegíti és
érdekesebbé teszi a kommunikációt,
felméri a kliens mentális működését,
csökkenti a stresszt és oldja a feszültséget.
De – ahogy mondani szokás –
mindennek van árnyoldala is, így a hu-

mor sem pusztán csak pozitívan kapcsolódhat lelki egészségünkhöz. Mikor
lesz a humor fenyegető, a nevetés bántó? Amikor kevésbé adaptív módokon kerül alkalmazásra, és manipulatív vagy agresszív másokkal szemben
(ilyen például a szexista vagy a rasszista
humor). Egy másik, a lelki egyensúlyt
megbontó tényező lehet a humorral
kapcsolatban a kinevetéstől való kóros
félelem. Ki ne élte volna át legalább
egyszer életében, hogy kinevették? De
vannak emberek, akik nagyon gyakran
élik át ezt a helyzetet, mivel mindennapi életük során olyan tapasztalatokat szereztek, melyekre támaszkodva
fenyegetőnek értelmezik a szociális
környezet neutrális nevetését is, ezért
szoronganak a szociális helyzetektől,
és elkerülik embertársaikat, hogy ne
legyenek kitéve negatív értékelésnek
vagy szégyennek. Néhányan pedig a
humort kevésbé pozitív megküzdési
stratégiaként kezelik. Ez annyit jelent,
hogy gyakran folyamodnak önsértő
szarkazmushoz, esetleg fordulnak agresszív humorral saját személyük felé.
Ez a fajta humor-használat szintén kapcsolódhat szorongáshoz, alacsonyabb
önbizalomhoz, de akár a hangulatzavar
jele is lehet. S hogy hol keresendők az
okok? Talán itt is a korai tárgykapcsolatokban – a szülőkhöz való biztos kötődésben rejlik a megoldás kulcsa. Az
anya/szülő feladata, hogy érzelmi támaszt nyújtson gyermekének. Amen�-

Pszichológia

nyiben ebben a funkciójában megbukik
– például a nem elég szeretetteljes vagy
egyenesen elutasító szülő a gyermekben
tartós hiányérzetet és sebezhetőséget vált
ki, melynek hatására a gyermeknél széles
körben maladaptív megküzdési módok
alakulhatnak ki akár a humorral vagy a
nevetéssel kapcsolatban is.
De akkor hogyan használjuk a humort
a mindennapokban? A humor a hétköznapi életben remekül alkalmazható ún.
jégtörőként – a bizalomerősítést szolgálhatja, pozitív visszajelzést és elfogadást kommunikálhatunk vele, mivel az
együtt nevetés kölcsönös ragaszkodást
fejez ki. A humor segíthet a krízis-szituációk megoldásában, már csak amiatt is,
mert megváltoztatja az agyi kémiát, segít
csökkenteni a félelem-, düh- és stresszérzetet, melyek negatívan hathatnak a
testre, ezért életminőség-javító hatást
fejthet ki (használatos például a hosszan
tartó krónikus betegségek kezelésében –
jussanak eszünkbe a Piros Orr kórházi
bohócai a gyermekosztályokon).
Előfordulhat viszont, hogy a humor
alkalmazása nem előnyös a kapcsolatainkban. Mondjuk akkor, ha rossz az
időzítés, vagy ha tiszteletlennek tűnik és
bántja a másikat, esetleg azt kommunikálja a másik számára, hogy nem ves�szük őt komolyan. Túl gyakori használata pedig még is unalmassá teheti.
Sok módja lehet a „biztonságos” humor-használatnak. Sokat segít, ha játékosak tudunk lenni. Kérdezzük meg magunktól, hogyan lehet egy kényelmetlen
helyzetet, mondjuk, teljesen abszurddá
fokozni! Ez néha támogathat abban,
hogy átdolgozzuk a történteket egy kevésbé aggasztó perspektívából. Mindenesetre bátorítsuk magunkat és környezetünket humor-produkcióra és a humor
észrevételére a mindennapi helyzetekben – ezzel biztosan nem nyúlunk mellé.
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Csala Alexandra Emma

A kortárskapcsolatok
és a baráti
kapcsolatok
hatásai

Tartozni valahová. Mindenkiben ott
rejtőzik ez a szükséglet, hogy beleolvadjunk a környezetünkbe vagy elfogadják
az identitásunkat. Társas lénynek születtünk, és a csoportba való tartozás az
egyik létfenntartó elemünk, amely meghatározza a személyiségünket, érzelmeinket és életszemléletünket egyaránt.
A kortárskapcsolatok, főleg a serdülőkorban, elengedhetetlen és pótolhatatlan részét képezik az életünknek.
Az osztálytársak, illetve kortársak teret
adnak a véleményünk, érzelmeink, viselkedésünk és gondolataink kifejtésére.
Az osztálytársi viszony egy olyan felületet alakít ki az egyén számára, ahol lehetősége nyílik önmaga kipróbálásának és
az énkép fejlesztésére. Hatalmas erővel
bír az osztálytársak befolyása, ami által
a szülői vélemény vagy befolyás fontossága alább helyeződik ebben az időszakban. Több tényező is közrejátszik
ebben: a lojalitás, intimitás, egymással
való megértés és az elfogadás, ami biztonságérzetet kelt. Ezek fontos részei
az egyén egészséges szocializációjának,
hiszen segítségükkel alakulhat ki az
egészséges lelki fejlődés, a felnőttkorra
való felkészülés.
A baráti kapcsolatok fogalma más
befolyással van a serdülőkorban. A baráti kapcsolatnál két ember közeli, in-

timebb kapcsolatáról beszélünk, ahol
bensőségesebb kommunikációt részesítünk előnyben, továbbá fontos az
egyének egyenértékűsége. Serdülőkorban a kortárssal kialakított baráti kapcsolat nagy súllyal bír és fontos szükségleteket elégít ki: bizalmasan közölni
valamit, elmondani másnak a problémáinkat, egymás támaszainak lenni,
ami által megértésre találunk. Ezek a
kapcsolatok – a kortárskapcsolatokhoz
hasonlóan – meghatározó részei az
egészséges egyén kialakulásának, csak
más szempontból segítik elő az egyén
személyiségfejlődését.
De mi van, ha valakit nem fogadnak be? Mi történik, amikor az egyén
nem passzol be a kortársai közé, akár
egy kirakós darabja? Ha nincs legalább
egy jó barát, aki érzelmileg támogatja
ilyenkor? Sok kutatás foglalkozott ezen
kapcsolatok megfigyelésével, és két
fontos összetevőt határoztak meg: az
elfogadást és az elutasítást. Egyértelmű
kapcsolat alakult ki az elfogadás és önzetlen viselkedés, valamint az elutasítás és agresszív viselkedés között. Azon
serdülőknél, akiknél a kortársak közé
való beilleszkedés nem járt sikerrel, a
szociális készségek fejlődése nem olyan
szinten alakult ki, mint természetes közegben.
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Minden osztályközösségre jellemző
az ún. klikkesedés, ahol popularitás
kérdése, hogy kit hová sorolnak kortársai. Ekkor társadalmi státuszról,
vagyis az egyén csoportba való rangi
besorolásáról beszélünk. Ez azt jelenti,
hogy a kortárscsoportban a serdülők a
kedveltség alapján határozzák meg az
egyén elhelyezkedését az osztályközösségben. Az a tinédzser, akivel szemben
elfogadók kortársaik, együttműködő,
jó szociális készségekkel bíró, hatékony
az érzelmei szabályozásában és szociális szempontból érzékenyebb személy.
A serdülők számára fontos, hogy a kortársaink milyen képet alkotnak rólunk,
mivel ez fontos befolyással bír az énkép
kialakításánál, összefügg az egyén önértékelésével, önbecsülésével.
A középiskola sok változást hoz a tinédzser életében. Fontos tudni, hogy a
közkedvelt személy sok jellemzővel bír,
ami negatív és pozitív háttérrel is járhat.
A lányok körében az agresszívebb viselkedés figyelemfelkeltőnek, de nem kedveltnek bizonyul, a fiúk között azonban
a szóbeli vagy fizikai agresszív viselkedés népszerűnek tűnik. Gyakran előfordul, hogy a közkedveltségnek örvendő
személy agresszív technikákat alakít ki
arra, hogy a csoportban alárendelt személyekre befolyással legyen.

Fontos megemlíteni a minőség és
mennyiség kérdését a kortárs, illetve a
baráti kapcsolatok esetében. Itt nemek
közti különbségekre bukkanunk, ahol
a lányok körében a baráti kapcsolatok
nagyobb hangsúlyt nyernek az érzelem, az intimitás és a megértés tényezői
miatt. A baráti kapcsolatoknak viszont
két dimenziója létezik: a negatív és a
pozitív. A pozitív oldala ismert, míg a
negatívról tudni kell, hogy konfliktushoz, versengéshez, akár agresszív viselkedéshez is vezethet. A fiúk nagyobb
hangsúlyt fektetnek a mennyiségre,
mivel az elfogadás és csoportba való
tartozás fogalma szignifikánsan fontosabb az ő helyzetükben. Itt viszont
figyelmet kell fordítanunk arra, hogy
a serdülőknél, a lányok esetében, előbb
jelentkeznek a szorongásos tünetek. Az
intenzívebben megélt baráti kapcsolatok negatív tényezőket is tartalmaznak:
elutasítástól való félelmet, intenzívebb
konfliktuskezelést, agresszív viselkedést. A fiúk csoportorientált egyének;
barátságaik a közösen űzött tevékenységeken alapszanak, nincs annyi érzelmi töltet a fiúk által kialakított kapcsolatokban, mint a lányoknál. A lányok
esetében is fontosak a kortárskapcsolatok, és ha azokban szintén nem sikerül elhelyezkedniük vagy konfliktusos

helyzetbe kerülnek, újfent magasabb
szorongásérzet mutatkozik.
A társadalmi készségek, maga a szocializáció már kisgyermekkorban elindul, és a családjaink körében kezdi
el hosszú útját. Fontos, hogy sok időt
szenteljünk a gyermeknevelés folyamán ennek a témának, mivel az erős
érzelmi háttérrel rendelkező gyermek
a kortárs- és baráti kapcsolataiban így
jól teljesít majd.
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Matematika

Csáky Antal

Gondolatok a matematika
és a média kapcsolatáról
Minden bizonnyal sokunkban felmerült a kérdés, vajon miért is állnak
olyan sokan negatívan a matematikához, miért nem akarnak érettségizni
diákjaink matematikából, miért van
az, hogy már szinte menő „nem jónak”
lenni matekból. Ebben a cikkben nem
szeretnék oktatáspolitikáról, reformokról, tankönyvekről, esetleg Bloom-féle
taxonómiáról írni, most egy teljesen
más szempontról, a média szerepéről
szednék össze néhány gondolatot, mivel egyre több tanulmány foglalkozik a
média oktatásra gyakorolt szerepének
erősödésével, hatásaival.
A „média” a „médium” szó többes
száma, aminek a jelentése: „közvetítő”.
Ez jelenthet televíziót vagy egy konkrét csatornát, esetleg műsort, továbbá
jelentheti az egész internetet is. A matematika és média közti kapcsolatokat
már régóta megfigyelhetjük. Számos
filmben, cikkben, képeken jelennek
meg matematikusok és matematikai
tartalmak, már évszázadok óta – elég
csak a szórakoztató és ismeretterjesztő könyvekre gondolni. A matematika
fejlődése, a matematikus-utánpótlás
vagy akár a matematika eredményeinek hasznosítása szempontjából nézve
azonban nem mindegy, hogy milyen
kép él a társadalomban a matematikáról és a matematikusokról. Elmondhatjuk, hogy szinte minden szakmáról, hivatásról létezik a társadalomban
egy általános vélemény (sztereotípia),
amely lehet pozitív, semleges, de akár
negatív is. Nyilvánvaló, hogy ha ez
az általános kép riasztó, akkor – egy
vonzó szakmával szemben – sokkal
több elhivatottság kell ahhoz, hogy
az adott terület felé orientálódjunk.
Mindannyian érezzük, hogy ehhez az
általános kép megrajzolásához nagyban hozzájárul(hat) a média. Az, hogy
melyik szakma mennyire vonzó vagy

mennyire elutasított, koronként változik. Több kutatás rámutatott, hogy pl.
a matematikusokról alkotott korai képünk létrejöttében fontos szerepet töltött be a média. Ma, ha egy gyermeket
megkérdeznénk, hogy matematikus
vagy inkább énekes szeretne lenni, a
választ „borítékolhatjuk”. A társadalom
tagjai, különösen fiatal korban, nem
találkoznak igazi matematikusokkal,
így a róluk alkotott képet a különböző
médiumokban megjelenő matematikusok és a filmekben, könyvekben
szereplő matematikus karakterek,
valamint a matematika művelésének
megjelenített képe határozza meg. Ez a
kialakított kép pedig befolyásolhatja a
tanulók pályaválasztását is.
A tudós és matematikus
sztereotípiája

De nézzük először kicsit távolabbról
a kérdést! Hogyan képzelünk el egy
tudóst? Az első tudományos vizsgálat
a társadalomban élő tudósképről már
1957-ben (Mead és Metraux) publikálásra került. A vizsgálat egyértelmű
sztereotípiákra mutatott rá. A középiskolások szerint a tudós egy szemüveget
és fehér köpenyt viselő, szakállas, idős
férfi, aki egy laboratóriumban veszélyes dolgokkal foglalkozik, titkos dolgokat művel, és ő maga is titokzatos;
állandóan a noteszába írogat, és olyan
dolgokat fedez fel, amik segítségével
az emberek jobb termékeket tudnak
készíteni. E sztereotípiavizsgálatot követően 1983-ban Chambers megalkotott egy nagy népszerűségnek örvendő
tesztet (DAST-Draw-a-Scientist Test),
melyben a résztvevőknek meg kellett
rajzolniuk egy tudóst. A rajzok alapján számos jellemzőről kiderült, hogy
már igen korán kapcsolódik a gyermek
gondolkodásában a tudós fogalmához.
Ilyen volt pl. a laboratóriumi köpeny,

a szemüveg, az arcszőrzet, a könyvespolcok, a képletek vagy a formulák. A
rajzok értelmében a tudós mindig pincében vagy alagsorban dolgozik, és veszélyes vagy titkos dolgokat kutat. További kutatások pedig azt mutatták ki,
hogy a tudós érzelemmentes, hiányzik
belőle a szociális érzékenység.
Most szűkítsük a kört a csak matematikusokról alkotott képre! A Chambersteszt egyik változatát, a „rajzolj egy matematikust”, egy a 2000-es évben végzett
(Berry és Picker) angol és amerikai
kutatásban találhatjuk meg. A rajzok és
a kutatók gyermekekkel folytatott beszélgetéseikből kiderült, hogy a matematikus sztereotípiája nagyon hasonló
a tudóséhoz, bár néhány vonatkozásban
azért eltér tőle. A matematikus fehér
férfi, nincsenek barátai, kivéve esetleg
más matematikusokat. Magányos, általában kövér, régimódi és szemüveget
hord. Homloka ráncos a sok gondolkodástól, kopasz vagy bizarr frizurája van.
Könnyen méregbe gurul. A beszélgetések arra mutattak rá, hogy a diákok
valójában alig tudnak vagy gondolnak
valamit arról, mivel is foglalkozik egy
matematikus, és arról, hogy az élet mely
területein és mi módon lehet hasznos
a matematikus. A legtöbben annyit
mondtak, hogy a matematikus tanít,
nehéz problémákat old meg, esetleg
bankban vagy boltban dolgozik.
A kialakult sztereotípiák
egyetemessége

A tudósokról és matematikusokról
kialakult képek kutatását olyan vizsgálatokkal is színesítették, melyek azt
bizonyították, hogy ezek a sztereotípiák nem köthetők sem földrajzi helyhez, sem etnikai csoporthoz, így ezek a
sztereotípiák ugyanúgy nálunk is megtalálhatók. Magyarországon Korándi
József A matematika és a média kapcso-
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latának vizsgálata című doktori értekezésében az ELTE matematika szakos
hallgatók matematikusokról alkotott
véleményét vizsgálta meg. A kutatásba
bevontak egy ún. kontrollcsoportot,
„külsősöket”, vagyis nem matematika
szakos hallgatókat is. A hallgatók rajzai
alapján elmondható, hogy valamen�nyien férfiként képzelnek el egy matematikust. A matematika szakosok
szerint a matematikus normál testalkatú, szemüveges, középkorú, az öltözéke pedig semleges. Összességében ez
a jellemzés nem negatív. A hajviselet
viszont a többségnél rendezetlen vagy
kopasz, ami már negatív hatást kelt,
viszont a legtöbb képen a matematikus
mosolyog. A „külsősök” viszont negatívabbnak írták le a matematikusokat.
A vizsgálatot nemcsak rajzok, hanem interjúk segítségével is végezték,
amely során arra voltak kíváncsiak a
kérdezettek körében, hogy az egyetemi évek alatt változott-e a véleményük
a matematikusokról. Itt jelentős eltérés mutatkozott a matematika szakos
hallgatók és a „külsősök” véleménye
között. Ennek hátterében elsősorban
az állhat, hogy a matematika szakos
hallgatók az egyetemi éveik alatt személyesen is megismertek néhány matematikust. Akik régebben is ismertek matematikust, azok között szinte
mindenki semleges vagy pozitív képre
emlékszik. Akik egyetemi éveik alatt
találkoztak először matematikussal,
„rendesen öltözködő”, „olyan, mint
mindenki más” jellemzőkkel írták le őt.
A hallgatók matematikus-képe tehát
pozitív irányba változott az évek alatt,
már kevésbé gondolkoztak szélsőségesen a matematikusokról, kevésbé látták
őket „csodabogaraknak”. Mindennek
a változásnak természetesen az volt az
oka, hogy számos matematikussal találkoztak tanulmányaik során.

Matematikuskép-vizsgálat
Szlovákiában

Ezek az eredmények arra ösztönöztek, hogy vizsgáljuk meg, mi a helyzet
Szlovákiában, a mi matematika szakos, tanítóképzős és egyéb (idegenforgalom) szakos hallgatóink körében.
Természetesen nem beszélhetünk
reprezentatív mintáról, mivel összesen 73 hallgatót sikerült bevonni a felmérésbe, de az eredmények sejtésként
mindenképp megállják a helyüket.
A minta többségét lányok alkották,
szlovák és magyar nyelvűek egyaránt.
Kíváncsiak voltuk, hogyan képzelnek
el egy matematikust, hogyan telik egy
napja a matematikusnak, ismernek-e
matematikusokat filmekből, és szerintük miért nem szeretik a matematika tantárgyat olyan sokan.
A matematika szakos hallgatók –
akik csak kis részét tették ki a mintánknak – a matematikust teljesen
átlagos embernek tartják. A tanító
szakos hallgatók sem ábrázolták negatívan a matematikust, bár az ő esetükben már megjelentek az egyetemes
sztereotípiák: „úgy néz ki, mint Einstein”, „szerinte mindent meg lehet
oldani matekkal”; de a hétköznapjaik
többnyire nem térnek el az átlagos
emberétől. A legszínesebb válaszokat
a nem tanári pályát választók között
kaptuk. Ezek a tanulók az egyetemi
éveik alatt találkoznak matematikával,
de többségük alapvetően ellenszenvet
táplál a matematika iránt. Csak kevesen jártak gimnáziumba, általában
szakközépiskolákból érkeztek. Válaszaik többségében visszaköszöntek a
már fentebb leírt sztereotípiák: szerintük a matematikus szemüveges,
köpenyt hord, geometriai alakzatos
inget hord, magas, bajszos… Bár nem
mondható el, hogy mindenki negatívan festette le a matematikust, de a

megkérdezettek több mint felénél ez
a jellemzés egyértelműen demotiváló
volt. Ha a vizsgálatot kiegészítjük azzal az információval, hogy hogyan
telik egy matematikus napja, akkor
némi javulást tapasztalhatunk, így a
hallgatók fele-fele arányban tekintenek negatívan és pozitívan a matematikus életére.
Az egész mintára jellemző volt,
hogy sokan a matematikust tanárként képzelik el. Ez arra sarkallhat
bennünket – bár nem árulok el újdonságot –, hogy a matematikatanár
nagyon meghatározó szerepet tölt be
a matematikus-kép kialakításában. A
diákok többsége – bár a matematika
tantárgyat absztrakt és nagyon nehéz
tantárgynak tartja – bevallotta, hogy
több tanulással és figyelemmel biztosan több mindent megértett volna.
A vizsgálat során nem derült fény
pl. a matematikus-képre gyakorolt
filmek hatására, de kíváncsi volnék,
hogy a 2017-ben vetített fekete matematikusnőkről szóló A számolás joga
c. film hatására mennyire változhatott meg a diákok matematikusokról
alkotott képe, mivel 2000-ben még
100%-ban fehér férfinak képzelték el
e szakma képviselőit. A nemi kódoltságtól függetlenül fontos kiemelnünk
a matematikusokról elterjedt sztereotípiák közül, hogy a közvélemény
szerint a matematikus átlagon felüli
intelligenciával és racionális gondolkodással rendelkezik, ami „nem
feltétlenül” negatív tulajdonság. Hallgatóink pedig néhány nagyon gyakorlatias észrevételt is tettek a matematikusokkal kapcsolatban: „vásárláskor
jobban ki tudja számolni, mi az, amit
jobban megéri megvenni”, „szereti a
családját, és ő intézi a család ügyeit”,
„ugyanolyan, mint mi, csak sokkal
több tudással”.

Versenyértékelés

Az Így látom én
a kitelepítést
esszéíró verseny
értékelése
A Katedra folyóirat Így látom én a kitelepítést címmel idén ősszel esszéíró
pályázatot hirdetett meg az alapiskolák
felső tagozatos tanulói számára, melyre
tizennégy pályázat érkezett be. Minden
pályázati anyag, esszé megfelelt a felhívás kritériumainak, melyeket négytagú
zsűri – doc. Simon Attila, PhD, a Selye
János Egyetem Történelem Tanszékének tanszékvezetője, a Fórum Kisebbségkutató Intézet ügyvezető igazgatója;
Mgr. Angyal László, PhD, a Katedra
Történelemverseny szervezője, történelemtanár; Mgr. Presinszky Ágnes, a
Katedra Történelemverseny volt gesztora, történelemtanár; Mgr. Tóth Tibor,
a Katedra Földrajzverseny szervezője,
történelemtanár – egymástól függetlenül bírált el.
A beérkező pályamunkák nagyfokú
felkészültségről, alaposságról, utánajárásról tanúskodnak. Az értékelésnél
több szempontot vettünk figyelembe.
Egyrészt, hogy megfelelt-e az adott
pályamunka az esszé mint műfaj követelményeinek, az irodalmi, stilisztikai, nem utolsó sorban nyelvhelyességi
szabályoknak. Értékeltük őket tartalmi
és történelmi összefüggésük alapján,
de nagyon jelentősen befolyásolta
döntésünket, hogy érzelmi szinten
mennyire hat ránk az adott esszé mint
befogadókra, tanárokra, szakemberekre. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy
a pályamunkákat beadó tanulók között nagyon sok ígéretes tehetség található, kis odafigyeléssel, támogatással,
buzdítással a jövőben nagy sikereket
érhetnek el hasonló területeken. Ennek tükrében szeretnénk megköszönni a felkészítőknek, azoknak a pedagógusoknak, történelemtanároknak
az áldozatos munkáját, akik segítőkezet, egyengetést, tanácsokat adtak a

gyerekeknek. Szakszerű tanácsaiknak
köszönhetően példás fogalmazások
születhettek, és ezért is biztatunk mindenkit, hogy bátran vegyenek részt
hasonló pályázatokban a jövőben is,
akár a Katedra folyóirat által meghirdetettekben.
Mivel fiatal korosztályról van szó,
ennél fogva a pályázók nem tapasztalhatták meg a kitelepítés borzalmait, így
szakirodalomhoz fordultak munkájuk
kidolgozása kapcsán. Sokan viszont –
nagy örömünkre – nagyszüleik, rokonaik, hozzátartozóik, ismerőseik elbeszélése alapján vetették bele magukat
a munkába. A megemlékezés mellett
az is fő célja volt a pályázati kiírásnak,
hogy a kitelepítés szomorú eseményét
átélő személyek saját tapasztalataikat,
emlékeiket, érzéseiket átadják utódaiknak, hogy azok tanuljanak, okuljanak
belőlük, így próbálják elkerülni a történelem szükségtelen megismétlődését.
Az esszéket olvasva mély megrendülés, borzongás lett úrrá rajtunk, de
szerencsére sok esetben a történetek
végső kicsengése pozitív töltésű volt.
Megerősítette bennünk, zsűritagokban is, hogy a fiatal nemzedéknek fontos az identitásának megőrzése, hogy
tud okulni a történelem szörnyűséges
mozzanataiból, mi több, igyekszik
tenni ellene, hogy elkerülje az ilyen és
ehhez hasonló borzalmak megismétlődését, bekövetkezését.
A zsűri tagjai egymástól függetlenül
olvasták a beérkező pályamunkákat,
kódokkal ellátott, névtelenségbe burkolózott esszék értékelésén dolgoztak,
viszont a végső elszámolásnál a döntés
teljesen egybecsengő volt. Ennek megfelelően a következő sorrendet sikerült
felállítanunk (a 3. helyezésre két diákot is sorolva):

1. hely: Kunc Bianka, Deáki Alapiskola; felkészítő tanár: Mgr. Šóšik Tímea
2. hely: Molnár Frigyes, Móricz
Zsigmond Alapiskola és Óvoda,
Diósförgepatony; felkészítő pedagógus: Mgr. Orisko Éva
3. hely: Palcsó Vivien Dorka, Tompa
Mihály Alapiskola, Rimaszombat; felkészítő: Arany Nikolett
3. hely: Tóth Ákos, Corvin Mátyás
Alapiskola, Gúta; felkészítő: Bese
László
Az esszéket beküldött tanulók névsora csak a bírálati munkát befejezően
derült ki. Az esszéíró versenybe a díjazottakon kívül a következő versenyzők kapcsolódtak be: Bús Máté, Tallósi
Alapiskola, felkészítő: Horváth Diana;
Čahák Vivien, Tallósi Alapiskola, felkészítő: Horváth Diana; Tonkó Vivien,
Tallósi Alapiskola, felkészítő: Horváth
Diana; Liptai Jázmin, Farkasdi Alapiskola és Óvoda, felkészítő: Pásztor Judit; Seres Karolina, Farkasdi Alapiskola és Óvoda, felkészítő: Pásztor Judit;
Mezei Ádám, Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Diósförgepatony, felkészítő pedagógus: Orisko Éva; Nagy
Ádám, Corvin Mátyás Alapiskola,
Gúta, felkészítő: Bese László; Bartal
Carmen, Kürti Alapiskola, felkészítő:
Pócs Krisztina; Pócs Alexandra, Kürti
Alapiskola, felkészítő: Pócs Krisztina;
Zsákovics Sára Erika, Vámbéry Ármin
Alapiskola, Dunaszerdahely, felkészítő: Ozorák Erika.
A díjazottak esszéit a Katedra februári és márciusi számában, valamint
a www.katedra.sk oldalon tesszük közzé. A nyertes tanulóknak és felkészítő
tanáraiknak szívből gratulálunk!
Az esszéíró verseny zsűrije
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Egy ragyogó szeptemberi napon édesanyám megkért, hogy kísérjem el őt és
dédimamát falunk egyik rendezvényére.
A kitelepítés és deportálás 70. évfordulójára emlékeztek meg községünkben.
- Na – gondoltam magamban –,
megint egy unalmas délután.
De mivel szívből szeretem dédikét és
anyát, úgy döntöttem, hogy eleget teszek kérésüknek, és elmegyünk együtt a
kultúrházba.
Annyit tudtam a kitelepítésről és a
deportálásról, hogy a II. világháború
utáni években elűzték a magyarokat a
Felvidékről, mivel nem akarták magukat szlovákoknak vallani. Azt is tudtam,
hogy dédike és családja is a deportáltak
közé tartozott. Egyre többet gondoltam
arra a bizonyos szombati napra, éreztem, meg kell tudnom, mi történt a családommal bő hetven évvel ezelőtt. Elmentem hát dédikéhez, aki az idén lesz
nyolcvanegy éves, és nekem még soha
nem mesélt a deportálásról. Édesanyám
szerint túl sok fájdalmas emlék nyomja
a szívét, ezért édesanyám is csak nagyon
keveset tud ezekről az évekről. Elmentem hát dédikéhez, és megkérdeztem:
- Dédi, hát mi történt hetven évvel
ezelőtt?
Ő rám nézett jóságos szemeivel, megfogta ráncos kezével a kezemet és elmondta, hogy majdnem annyi idős volt,
mint most én, amikor el kellett hagyniuk szülőfalujukat. Aztán, mintha egy
zsilip kapuja szakadt volna ki, elmesélte
a történetet, ami rányomta a bélyegét
egész további életére.
1947 januárjában a csehszlovák katonaság körülzárta falunkat, és aki nem

vallotta magát szlováknak, annak csomagolnia kellett. A családjával együtt
el kellett hagynia a házát. Ükapám az
utolsó pillanatig reménykedett, hátha
meggondolják magukat, hiszen ő hat
gyerekkel, köztük egy két hónapos csecsemővel mégis hová mehetne… De
amikor az utolsó reggelen szlovákul
megkérdezték tőle, aláírja-e a nyilatkozatot, hogy ő márpedig szlovák, kérdőn
nézett feleségére, aki csendesen megcsóválta a fejét, és érthetően azt mondta: „Magyar vagyok, nem tudom, miről
beszélnek!”
Ezzel a mondattal megpecsételődött
az egész család sorsa. Pár órát kaptak,
hogy összecsomagoljanak, majd a vonatállomásra vitték őket. Nem tudták,
hogy hová mennek, nem tudták, hogy
az életet vagy a halált választották-e.
Nem tudták, viszontlátják-e szülőföldjüket, itt maradt családtagjaikat, barátaikat. Imádkozhatnak-e még valaha a
deáki kéttornyú templomban?
A csehországi Podbořanyba vitték
őket. Pár napig a hatgyerekes család
nem kellett senkinek. Úgy válogattak a
csehek a deportáltak közül, mint a lóvásáron. Dédike, aki akkor tíz éves volt,
ezt nagyon megalázónak tartotta. Végül
egy tanyán kötöttek ki. A nővérei és az
édesapja mezőgazdasági munkát végeztek, ő maga a háztartásban segített
édesanyjának. Két évig tartott száműzetésük, csak a legalapvetőbb kifejezéseket tanulták meg csehül. Mindvégig
megmaradtak magyaroknak. Az első
adandó alkalommal hazatértek szülőfalujukba. Dédike szerint ükapám magát
okolta, hogy ilyen helyzetbe taszította

saját családját, de mama mindig azt válaszolta, ő emelt fővel fog egyszer hazatérni a saját házába.
Dédi gyerekfejjel élte át a deportálást.
Látta a könnyeket, érezte a bizonytalanságot és a fájdalmat, volt megbélyegezett, megalázott. Szüleitől megtanulta
az emberi tartást és helytállást, hitet,
összetartozást.
Most már vártam az emlékünnepséget. Úgy éreztem, én is közéjük tartozom. Már tudtam, miért könnyes az
idős emberek szeme, amikor a történész elmondta a történelmi hátterét a
kitelepítésnek és a deportálásnak. Már
tudtam, miért állnak a kitelepítettek szó
nélkül a templom kapujában és imádkoznak. Eddig is ismertem e két szó
jelentését, de most már megértettem.
A kitelepítés és a deportálás számomra
már nemcsak puszta történelmi tény.
Minden szám mögött nehéz emberi
sorsok rejtőznek. Ezért kell emlékeznünk. A megemlékezés után még sokáig nem tudtam elaludni. Feltettem hát
magamnak a kérdést: Gyűlölhetnek-e
engem azért, mert édesanyám után félig
magyar vagyok, édesapám után meg félig szlovák? A kérdésemre még mindig
keresem a választ…
A fiatalok jelentik a jövőt. Sajnos a
hetven évvel ezelőtti történelem megismételheti önmagát. Nekünk kell tennünk azért, hogy a gyűlölet és az igazságtalanság ne találjon utat magának.
Dédike szavaival élve: „Megbocsátani
lehet, de feledni nem!”
Kunc Bianka, 9. osztályos tanuló, az es�széíró verseny győztese

Versenyértékelés

„Szülőföldem szép határa”

Egy verőfényes nyári reggelen fehér
borítékot hozott a postás. A boríték
Magyarországról érkezett. Miután
édesanyám felbontotta a küldeményt,
egy szép meghívó esett ki belőle. Először esküvői meghívóra gondoltunk,
de miután elolvastuk, akkor jutott
tudomásunkra, hogy születésnapra
vagyunk hivatalosak. Nem is akármilyen születésnapra! Apai nagyapám
nagynénje, aki Budapesten él, szeptember 16-án töltötte be 90. életévét.
Kérése az volt, hogy itt, Szlovákiában
szeretné megünnepelni születésnapját népes családja körében. Számomra
ez akkor még nagyon furcsának tűnt.
Miért jön el egy idős néni éppen ide,
Diósförgepatonyba, Pestről, hogy itt
ünnepeljen? Megkérdeztem nagymamámat, aki elmondta, hogy Violka
néni itt született Diósförgepatonyban,
s 1947-ben kitelepítették őt Magyarországra.
A kitelepítésről, a deportálásról az
iskolában, a történelemórán tanultunk.
Már akkor felkeltette érdeklődésemet,
vajon hogyan élhették tovább mindennapjaikat azok az emberek, akiket
elszakítottak szülőföldjüktől, szülőfalujuktól. Elhatároztam, ha az ünnepségen lehetőségem nyílik rá, megkérdezem Violka nénit.
Elérkezett a nagy nap. Mivel Violka
nénit én csupán nagymamám, édesapám elbeszéléséből ismertem, úgy
gondoltam, egy megtört idős néni érkezik Budapestről. Viszont kellemesen
csalódtam. A néni még ma is nagyon
jó egészségnek örvend, korát meghazudtoló frissességgel mozog. Amikor
édesapám oldalán belépett a terembe,

az egybegyűlt rokonság láttán könnyekig meghatódott. Azután kérdés nélkül
emlékezni kezdett. Elmondta, milyen
szép, gondtalan gyermekkora volt
Diósförgepatonyban, ahol szüleivel és
ikertestvérével, Józseffel élt. Jólétben
éltek, az édesapja módosabb gazdának
számított a faluban. Még a második világháborút is átvészelte a család, majd
következett 1947, amikor családjuk
élete megváltozott. Egyik nap, mikor
felébredtek, az ajtajuk előtt találták a
rettegett fehér lapot, amin az állt, hogy
kötelesek elhagyni az országot. A földjeiket, az állatokat, az otthonukat és
sok minden mást hátra hagyva kellett
elhagyniuk szülőfalujukat. Fűtetlen
vagonokban szállították őket egészen
Magyarországig, ahol először Baranya
megyébe, Mágocsra kerültek, majd
a család Dorog városába költözött.
Violka néni elmondása szerint szülei
sohasem békéltek meg azzal a tudattal, hogy más országban kell leélniük
hátralévő éveiket. Ők többé már nem
láthatták szülőfalujukat, nem mehettek
ki szüleik sírjához.
A néni húsz évesen, nagyon fiatalon bekerült egy egészen más közegbe,
mint amihez itthon szokott. Barátok,
rokonok nélkül nagyon nehéz volt a
kezdet az idegen országban. A helyiek
is idegenként tekintettek rájuk. Később
Dorogon találta meg élete párját, akivel a jobb megélhetés miatt Budapestre
költöztek. Gyermekük nem született,
ennek ellenére nagyon boldogan éltek. Violka néni Budapesten leérettségizett, és nyugdíjazásáig titkárnőként
dolgozott egy gyárban. Férje sajnos
már nem él, egyedül lakik, de mindig

szívesen fogadja – ahogy ő nevezi – az
itthoni látogatókat. Számára az itthon
Diósförgepatony, az otthon pedig Budapest. Elmesélte azt is, amikor először
visszatért szülőfalujába férjével együtt.
Sírva borult le a falu határában megcsókolni az anyaföldet, majd első útja
nagyszülei sírjához vezetett. Elárulta,
hogy a mai napig őrzi azt a kis doboz
földet, amit első hazatérése után vitt
magával a falu határából, ahol a család
földjei voltak.
Violka néni elbeszélése után megértettem, miért itt akarta ünnepelni
kerek születésnapját. Hiszen itt, a Csallóközben vannak a gyökerei, legközelebbi hozzátartozói, akik tisztelettel és
nagy-nagy szeretettel veszik körül.
Ez az idős néni példát mutatott
mindannyiunknak, úgy az egymás
iránti szeretetből, mint a szülőfalunk
iránti tiszteletből. Mindenkihez volt
egy-két jó szava. Szülőfalujáról nagyon sok szeretettel beszélt. Ahogy
mondta, ha megkérdezik tőle, hová
valósi, mindig azt mondja, a felvidéki
Diósförgepatonyba, de jelenleg Pesten
él.
Az ünnepség után sok minden kavargott bennem. Elgondolkoztam, vajon a néni helyében én hogyan éltem
volna meg azt a sok borzalmat, amit
át kellett élnie. 15 évesen belegondolni
is nehéz, mi történne, ha a történelem
ismételné önmagát. Úgy gondolom,
nekünk, akiknek megadatott a jólét, a
szabadság, kötelességünk ápolni hagyományainkat s tisztelni a kitelepítettek emlékét.
Molnár Frigyes, 9. évfolyamos tanuló,
az esszéíró verseny 2. helyezettje

Irodalompedagógia

Kalocsányi Mónika

Nemes Nagy Ágnes
Bors néni könyve
című művének bábés dramatikus játékokkal
való irodalompedagógiai
feldolgozása
6. foglalkozás: A foglalkozások tananyagának összefoglalása
Ráhangolódás
A hatodik és egyben utolsó foglalkozás
célja a tanultak összefoglalása. A tanár
ellenőrzi, hogy a tanulóknak mit sikerült elsajátítaniuk a foglalkozások során.
A ráhangolódási szakaszban egyfajta játékos formában történő számonkérésre
kerül sor. A tanulók egymást kérdezik
ki az előző órán tanult Talla-Galla, az
éjszakai város című meséből. A gyakorlat fejleszti a tanulók kérdésalkotó készségeit, információszerző kompetenciáit
és a válaszok bírálásával az ítélőképességüket. Miközben a tanulók saját maguk alkalmazzák a kérdezés módszerét,
lefektetik a hatékonyabb önálló tanulás
alapjait is.

és Lackó utaztak Talla-Gallába./ Min
utazott Bors néni Talla-Gallába? – Bors
néni a háromlábú suszterszékén utazott Talla-Gallába./ Min utazott Lackó
Talla-Gallába?/ Miért kellett kifesteni
Lackónak és Évinek az állatokat? – Azért
kellett nekik kifesteni az állatokat, mert
olyan fehérek voltak, mint a papír./ Hogyan nevezik teljes nevén Talla-Gallát?
– Talla-Galla teljes neve Puduru-TallaGalla. … ” A gyerekek a mese történéseinek megfelelő időrendi sorrendben
haladtak a kérdésekkel, így elértem célom, sikeresen átismételtük a mesét.

Ismétlés önálló kérdésalkotással
A ráhangolódási szakaszban a tanulók
körben helyezkednek el, és egy labda
adogatásával kérdéseket tesznek fel egymásnak. A játékot a tanár indítja a „Mi
az a Talla-Galla?” kérdéssel. Akinek a
tanár dobja a labdát, megválaszolja a
kérdést, és egy következő kérdés megfogalmazásával továbbadja a labdát. A
tanár feladata figyelni, hogy minden
tanuló lehetőséget kapjon a kérdésalkotásra és a válaszadásra is, továbbá arra
is figyelnie kell, hogy a tanulók kiegészítendő kérdéseket alkossanak és a válaszadók teljes mondattal válaszoljanak.

Jelentésteremtés
Az óra jelentésteremtő szakaszában a
folyamatábra nevű grafikai szervezővel
sorba rendezzük és felelevenítjük a tanultakat, fejlesztve a tanulók emlékező
és kommunikációs készségeit. Nemes
Nagy Ágnes minden verse és meséje
előkerül, amikkel az előző órákon foglalkoztunk (versek: Hol lakik Bors néni?,
Vízimolnár, Amikor Bors néni gyerek
volt, Bors néni kertje, mesék: Bors néni
és a bors, Talla-Galla, az éjszakai város). Az események, versek és mesék
átismétlése után a Ki vagyok én? nevű
drámajátékkal ellenőrizzük, hogy a tanulók milyen információkat sajátítottak
el az egyes szereplőkről. A Ki vagyok
én? játék után a tanulók párban vagy
kisebb csoportokban, bábuk segítségével mutatnak be Bors nénis jeleneteket,
fejlesztve beszédkészségüket, improvizációs készségüket és fantáziájukat.

A megvalósításhoz kapcsolódó tapasztalatok, reakciók
Mikor az összefoglaló óra megvalósításra került, elindítottam a kört a „Mi
az a Talla-Galla?” kérdéssel. Odadobtam a labdát egy tanulónak, aki megválaszolta: „A Talla-Galla egy éjszakai
város.” A gyerekek ügyesen gondolkodtak, a következő kérdések és válaszok hangzottak el a játékban: „Kik
utaztak Talla-Gallába? – Bors néni, Évi

Folyamatábra, Ki vagyok én? és improvizációs bábjáték
A tanár, felhasználva a foglalkozások
produktumait (rajzok, ábrák, vázlatok), egy folyamatábrát alkot a táblára.
A folyamatábra egy grafikai szervező,
amely tevékenységelemeket, illetve cselekvéssort időbeli folyamatban ábrázol
(N.Tóth, Petres Csizmadia, 2015, 301).
A Bors néni köré épülő történéseket önálló egységeknek tekintjük, és egy-egy

zárt geometriai alakzatban vagy képregényhez hasonlóan rajzokban ábrázoljuk. Esetünkben a foglalkozások során
elkészült rajzokat, grafikai szervezőket,
vázlatokat helyezzük a táblára a foglalkozások időrendi sorrendjében, így
láthatóvá és érthetővé válik a lépések
egymásutánja (1. foglalkozás: pókhálóábra, fürtábra, rajz Bors néni házáról/
a malomról/ a vízimolnárról, 2. foglalkozás: jóslástáblázat és a Bors néni és a
bors című mese vázlata, 5. foglalkozás: a
nyolcszögletű tér a színes állatokkal és a
Talla-Galla, az éjszakai város című mese
részletének vázlata).
A tanár ismétlőkérdéseket tesz fel,
amikre a tanulók a táblán lévő folyamatábra segítségével válaszolnak. A tanár előadja a foglalkozáson elhangzott
verseket, és ösztönzi a tanulókat, hogy
segítsenek ők is a szavalásban. A két
mese tartalmát a tanulók foglalják össze
egyénileg vagy közösen.
Az ismétlés után sor kerül a Ki vagyok én? nevű drámajátékra. A játék
lényege, hogy minden tanuló kap egy
szereplőnévvel ellátott kártyát a hátára.
Az osztályteremben szabadon járkálva a
tanulók eldöntendő kérdéseket tesznek
fel egymásnak a saját szereplőjük kilétének megfejtése érdekében (N.Tóth,
Petres Csizmadia, 2015, 315). Mi a játéknak egy speciális formáját játsszuk,
a gyerekek nem járkálnak szabadon az
osztályban, mivel a mesénkben körülbelül 5 szereplővel találkozhattunk. A
tanár kihív egy tanulót az osztály elé, a
tanuló háta mögé felír egy szereplőnevet a táblára, és a játékba lépett tanuló
tesz fel saját kilétéről eldöntendő kérdéseket az osztálynak.
A jelentésteremtés szakasza szabad
bábjátékkal zárul. A gyerekek párban
vagy kisebb csoportokban játszanak el
egy-egy rövid jelenetet a bábuk segítségével. A foglalkozások alatt a gyerekek négy bábuval ismerkedhettek meg,
mégpedig Bors néni, Lackó, Évi és a vízimolnár bábujával. A tanár nem szabja
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meg a tanulók számára az eljátszandó
jeleneteket, azok kapcsolódhatnak a tanultakhoz, illetve lehetnek teljesen improvizáltak, azonban a bábuk karakterén
nem lehet változtatni (például Bors néni
bábuja nem lehet egy átlagos nagymama, csakis Bors néniként szerepelhet).
A játékok frontális munkaszervezésben kerülnek megvalósításra, a tanulók
a helyükön ülnek. Minden játék a tábla
előtt megy végbe.
A megvalósításhoz kapcsolódó tapasztalatok, reakciók
A jelentésteremtés szakaszában a gyerekek helyet foglaltak. Már előre elkészítettem a táblán a rajzokat és az ábrákat. Kérdéseket tettem fel a tanulóknak:
„Emlékeztek, hogy mivel foglalkoztunk
az első órán? Tárgyakat gyűjtöttem nektek a pokrócra. Azután mit csináltunk?”
– a gyerekek ügyesen felidézték az első
óra történéseit. Elkezdtem a Hol lakik
Bors néni című verset, és a gyerekek
maguktól bekapcsolódtak. Később sor
került a Bors néni kertje és az Amikor
Bors néni gyerek volt című versek felidézésére is, és nagyon pozitív élmény
volt számomra, hogy egyik verset sem
adtam fel memoriterként, a gyerekek
mégis emlékeztek a szövegekre. Ezek
a tapasztalatok alátámasztották, hogy
a dráma- és bábjáték alkalmazása hatékonyabb tanulást eredményezett a
hagyományos szövegtanítási módszereknél. Ugyanígy sikerült felidéznünk a
mesék cselekményét, elénekeltük és eljátszottuk a Vízimolnár című verset. Az

ismétlés alatt a táblán lévő folyamatábra segítségével újra „végigutaztunk” az
események helyszínein, „ellátogattunk”
Bors néni lakásába, a boltba, a vízimalomhoz és végül Talla-Gallába.
A Ki vagyok én? nevezetű drámajáték során először Lackó szerepére
került sor. A kihívott tanuló nagyon
ügyes kérdéseket tett fel: „Lány vagyok?
Fiú vagyok? Gyerek vagyok? … Én vagyok Lackó?”. Egy kis idő után a gyerekek maguk kérték, hogy felírhassák
a következő feladványt, és bevontak
élettelen dolgokat is a játékba, például
a malmot, virágot, úgyhogy a gyakorlat végére a játék barkochbává alakult.
Nagyon élvezték, és végeredményben
nem tértek el a Bors néni témakörtől,
úgyhogy hagytam őket így is játszani.
Az improvizációs bábjátékban főleg
párosával vagy hármas csoportokban
vettek részt. Eljátszották a boltos jelenetet, mikor Lackó szétszórja a borsot,
aztán eljátszottak egy olyan jelenetet,
mikor Bors néni és apukája találkoznak
Lackóval és Évivel, majd a négy szereplő bemutatkozik egymásnak. Sorban
felidézték a mesebeli jeleneteket, és
spontán jeleneteket is improvizáltak.
Ennek a játéknak főleg a bábozás megtapasztalása volt a lényege, jutalomképp az egész munkájukért. A gyerekek
nagyon élvezték a játékot, és már sokkal
komolyabban vették a társaik előtti szereplést, mint az első órákon, nem nevették el magukat, kellőképpen beléptek a bábuk szerepébe, és gyönyörűen
adták elő kis jeleneteiket.

Reflektálás

Az utolsó óra reflektálási szakaszában
az egész foglalkozássorozatra reflektálnak a tanulók. A kilépőkártya nevezetű
kreatív írásos feladattal zárjuk foglalkozássorozatunkat, ami egy-egy tanulási
egység végén használható eljárás. A
kártyára a tanulók saját élményeiket,
tapasztalataikat, benyomásaikat írhatják le, bármit, amit a Bors néni témát
feldolgozó órákon megéltek, amikkel
esetleg gazdagodtak. Ezzel a feladattal
a tanulók ítélőképességét, az erkölcsi és
esztétikai érzékét fejleszthetjük, a tanár
számára pedig remek visszajelzést ad,
segít az önértékelésben, és a tanulási
folyamat esetleges továbbtervezésében
is felhasználható (N.Tóth, Petres Csizmadia, 2015, 312).
A teljes foglalkozássorozat értékelése kilépőkártya segítségével
A tanulók visszaülnek a helyükre, és
kapnak egy papírlapot. A tanár ad néhány percet, hogy a tanulók leírják, mi
tetszett nekik a foglalkozássorozat alatt,
és mi nem, mikor érezték a legjobban
magukat, mikor kevésbé, Bors néni
melyik története tetszett nekik a legjobban/legkevésbé. Megkérjük a tanulókat,
hogy név nélkül írjanak le néhány, az
adott témában megtárgyalt, megismert,
számukra fontos gondolatot, észrevételt,
esetleg kérdést. Ez a kreatív írásos módszer lehetőséget ad a tanulók egyéni reflektálására, a tanárnak pedig visszacsatolást nyújt (N.Tóth, Petres Csizmadia,
2015, 312). Az óra végén a tanár össze-
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szedi a kilépőkártyákat, és kellőképp lezárja a foglalkozássorozatot.
A megvalósításhoz kapcsolódó
tapasztalatok, reakciók
A gyerekek a kilépőkártyákra főleg
saját élményt, benyomást rögzítettek, ami a foglalkozások élményszerűségét domborította ki. A tanulók
nagyon pozitívan értékelték az órákat, kiemelték a bábuk és a bábozás
szerepét, nagyon tetszett nekik a
sok játék. A foglalkozások végére
szépen megtanultak csoportban
dolgozni, sokkal könnyebben szólaltak meg egymás előtt, odafigyeltek egymásra, egyre kevésbé vágtak
bele egymás szavába. Nagyon örültem, mikor már maguktól jöttek rá,
hogy a veszekedéssel elrontják a játék örömét és megtanultak közösen
megegyezni. Az ügyesebb tanulók
empatikusan viselkedtek a gyengébb képességű tanulókkal, elnyomás helyett segítették őket.
Végezetül a foglalkozások alatt
felmerülő problémák megoldásaival búcsúztam a gyerekektől, kiértékeltem teljes munkájukat és megköszöntem közreműködésüket.

Szöveg és illusztráció párbeszédén
alapuló feladatok a Toldi
tanításához (2. rész)

Arany János:
Toldi 5. ének

Egyéni feladat.
Feladat: Írj az illusztrációk melletti
szövegbuborékokba olyan szöveget,
ami szerinted oda illik! Idézhetsz a szövegből, vagy saját magad is megfogalmazhatod a gondolatod.

Felhasznált irodalom:

N. Tóth Anikó – Petres Csizmadia
Gabriella: Módszertani szöveggyűjtemény az irodalom oktatásához. Nyitra,
KeTK, 2015.
Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó,
2012.

Arany János: Toldi 6. ének
Egyéni feladat.
Feladat: Pótold a szöveg hiányzó részeit az illusztráció alapján!

Nyitva áll az ajtó: látszik a ...................:
................... kendőt terít a hold rája;
Alatta pediglen a ház ereszének
................... sorban heverésznek.
Minden .......... . Miklós sem tétováz sokat,
Küszöbre fekteti le a farkasokat,
Aztán a ...................a kezébe kapja,
Melyek a fal mellé voltak támogatva;
Őrállók ruháit földre szegzi vélek,
Hogy ne ..................., majd mikor kelnének,
S bemegy a szobába. Jaj! most Toldi Györgyöt,
Ha még el nem vitte, elviszi az ördög.
Ott lesi Miklós a ................... mellett,
Györgyből mikép ................... ki s be a lehellet;
Egy marokszorítás – s ha száz lelke volna,
Mégis ..................., többet nem horkolna.
De Miklós elkezdi: „No megölhetnélek,
Megérdemlenéd, ha rávinne a lélek,
Hanem most egyszer nem leszek ártásodra,
Csak hogy ..................., azt adom tudtodra.”

Azzal a két farkast az ölébe vette,
Az öreg ................... szélire fektette,
Így beszélve nékik: „tente, tente szépen:
A testvérbátyátok ................... itten épen.”
Maga pedig ment ...................,
Melyben asztalnál ült .............. gyászruhába’:
Asztalon két öklét egymásra fektette,
Búbánatos fejét arra ................... .
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Arany János:
Toldi 7. ének

Egyéni feladat.
Feladat: Írj képleírást az illusztrációról (20-25 mondatban)! Szorítkozz arra, ami a képen van, de
az legyen a lehető legpontosabb és
legrészletesebb!

Arany János: Toldi 9. ének
Egyéni feladat.
Feladat: Olvasd el figyelmesen a
9. ének szövegét, majd rajzold az
üres képkockákba a cselekmény hiányzó részeit!

Arany János: Toldi 8. ének

Csoportos feladat.
A csoportok a háromféle illusztráció
közül kapnak egyet. A feladat elvégzése után közösen összegyűjtik az összes
jellemvonást, megbeszélik az egyezéseket, eltéréseket, és készítenek egy
összefoglaló jellemrajzot.
Feladat: Olvassátok el a 8. ének szövegét, figyeljétek meg alaposan az illusztrációt, majd írjátok le részletesen Toldi
György külsejét, viselkedését!
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Arany János: Toldi 9. ének

Egyéni feladat.
Feladat: Olvasd el a kilencedik éneket,
és készíts saját illusztrációt tetszőleges
technikával! Kövesd az alábbi lépéseket:
Válassz ki a szövegből egy három dologból álló kompozíciót (például ember,
épület, eszköz, állat…), amit ábrázolni
fogsz az illusztráción!

Jelöld meg a szövegben az összes olyan
szöveghelyet, ami a választott dolgok tulajdonságait írja le (a személy ruhájának
színe, az épület magassága, az eszköz
alakja)!
Fogalmazd meg egy mondatban, hogy
milyen hatást akarsz gyakorolni a majdani szemlélőre az illusztrációddal!
Képzeld el, hogy fogod elrendezni a
kompozíciót, készíts vázlatot!

Az elképzeléseid alapján írd le azokat a jellemzőket is, amik megjelennek
majd a képen, de a szövegben nem szerepelnek. (a személy egyéb külső jellemzői, az épület ablakainak száma, az
eszköz mérete)
Az elkészült illusztrációt a munkafolyamattal együtt mutasd be!

Arany János: Toldi 10. ének

Egyéni feladat.
Feladat: Számozással rakd időrendi sorrendbe
az illusztrációkat a legkorábbitól kezdve, majd
a képsor alapján írd le az ének cselekményének
a vázlatát!

Arany János: Toldi 11. ének

Egyéni vagy páros feladat.
Feladat: Figyeljétek meg a képeket, és
fogalmazzátok meg, miben hasonlít
a három illusztráció, mely Toldi Miklós
három ellenfelét ábrázolja: a farkasokat, a bikát, a cseh vitézt!

Arany János: Toldi 10. ének

Egyéni feladat.
Feladat: Figyeld meg alaposan az illusztrációt,
és egészítsd ki a szöveg alapján! Olvasd el még
egyszer az idevágó részt, jelöld be azokat a dolgokat, melyek szerinted hiányoznak a képről,
majd ezeket rajzold hozzá! Fogalmazd meg, miben változott meg az általad kiegészített illusztráció az eredetihez képest!
Arany János: Toldi 12. ének

Egyéni feladat.
Feladat: Olvasd el a szöveget és készíts
a 12. énekhez képregényt az alábbi lépéseket követve:
Fogalmazd meg, hogy milyen hangulatú lesz az alkotásod!
Válassz ki 8-10 pillanatot a cselekményből, ezeket húzd alá és számozd
meg!
Készítsd el a képregény oldal tervét
(különböző méretű és alakú képkockákat helyezz el egy lapon), a képkockákba írd be a cselekmény pontjait jelölő
számokat!
Rajzold meg a képregényt! A munkádat mutasd be!

Útjelzők

Csicsay Alajos

AZ Óriás egysejtű után
jött a barlangi medve
Az 1848-ban Videfalván megalakult
Magyarhoni Földtani Társulás (MFT)
– mellesleg a legrégibb magyar tudóstársaság – 2016-os év ősmaradványának a Szent László pénzeként ismert, megkövesedett óriás egysejtűt, a
Nummuliteszt választotta, a 2017-es év
kövületének pedig az egyik kihalt, jégkorszakbeli nagyragadozót, a barlangi
medvét, latin nevén Ursus spelaeust.
Ez a hatalmas ősragadozó 250-300
ezer évvel ezelőtt jelent meg Európa és
Délnyugat-Ázsia (Kaukázus) hegyes
vidékein, ahol a hideg ellen bőven talált menedéket a hegyek barlangjaiban.
Azonban az utolsó jégkorszak, a Würm
első felében, mintegy 20 ezer éve kihalt, mások szerint a korszak végén,
úgy 10 ezer évvel ezelőtt. Sokáig azt
hitték, az ember okozta a kipusztulását,
de a paleontológusok véleménye szerint nem, hanem az éghajlatváltozás,
amely a táplálékának a csökkenését
idézte elő. Azért bizonyára az ember is
nagyban hozzájárulhatott számának a
csökkenéséhez, mivel a mamuton és a
gyapjas orrszarvún kívül a medve szintén a zsákmányállatai közé tartozott,
ráadásul a búvóhelyéről is igyekezett őt
kiszorítani, már amennyire bírta, mert
neki is a jéggel borított vidéken barlang
volt az otthona, s a két fölöttébb agres�szív lény – az ember és a medve – egyike
sem tűrt meg maga mellett társbérlőt.
Az akkori, főleg húsevő embernek, sokuk élete árán, nagyon meg kellett küzdenie a táplálékuk megszerzéséért. Ám
egy-egy elejtett nagyvad húsán – ami
nem romlott meg, mert természetes
mélyhűtő állt a rendelkezésükre – hetekig elélhetett egy nagyszámú família, viszont ha nem tudott volna tüzet
gyújtani, alighanem nagy árat fizetett
volna a medve pecsenyéjéért. Persze
ezt csak feltételezhetjük, abból kifolyólag, hogy a középkorban még az ínyenc
falatok közé tartozott a medvehús,
mígnem rájöttek, hogy sok hátránya
is van. Egyrészt azért, mert a beleiben
trichinella nevű fonálféreg élősködik,

melynek a petéi, népies nevükön borókák, az állat izomzatában fejlődnek ki,
és ha sütéssel vagy főzéssel nem pusztítják el őket, az ember szervezetébe is
bejutnak. Másrészt a medve mája túl
sok A vitamint tartalmaz és sokféle
mérgező anyagokat, ezért az eszkimók
sem fogyasztják el. Európában a medvecsülök volt a drága éttermek egyik
különleges kínálata. Jókai Mór szerint
főleg a medvetalpkocsonya úri eledelnek számított. Arra is emlékezhetünk,
hogy a Szegény gazdagok című romantikus regényében Juon Táré, míg
családjától távol legeltette a nyájat,
Ursu medvére bízta felesége, Mariora
és gyermeke őrzését. Ugyanis Európaszerte elterjedt, sőt már helyenként túl
is szaporodott barnamedve neve Usrus
arctos.
„Nem jellemző rá a territoriális viselkedés”, ami azt jelenti, száz kilométereket is képes rövid idő alatt bebarangolni, így az Ipoly-völgyön át,
esetenként más útvonalon is, sokak
rémületére, időnként eljut Észak-Magyarországra. Köztudott róla, hogy téli
álmot alszik, bár sosem jut el a hibernált állapotba, ami azt jelenti: télen,
amikor az idő megenyhül, gyakran felébred. Téli vackát ritkán építi barlangban, elég neki egy füvekkel, levelekkel
bélelt, gallyakkal borított, sziklák közötti mélyedés is. Ez valószínűleg nem
volt jellemző ősére, a barlangi medvére, amire majdnem ép csontmaradványai engednek következtetni. Egy-egy
általa lakott barlangban vastag csontrétegekre bukkantak a paleontológusok, amelyek közt mind elpusztult
bocsok, mind megvénült, elkopott fogazatú állatok csontmaradványai meglelhetők.
Kezdetben az emberek, akik rájuk
akadtak, a Kárpátok sárkányainak nevezték őket. A mai Magyarországon a
Mátra és a Bükk dombvidékét lakták,
mégis az érdi Fundokli-völgyben találták meg a csontmaradványait. Teljes
csontváza a budapesti Természettudo-

mányi Múzeumban tekinthető meg,
melyet valószínűleg több egyed csontleleteiből állítottak össze. Ami természetes, jóval több ősi medvecsontra
bukkantak a mai Szlovákia és a romániai Bihar megye barlangjaiban.
Kérdés, mekkora lehetett ez a medveféle (Ursinae) ősragadozó. Nem volt
nagyobb, mint az USA-beli Szikláshegység, pontosabban, a Yellovstone
Nemzeti Park területén és Kanadában honos szürke, vagyis a grizzly
medvénél, Ursus arctos horribilisnél;
mások szerint dél-alaszkai tengerpart
mentén és a Kodiak-szigeten élő barna, kodiak medvénél, az Ursus arctos
minddendorffinál. Mindezzel még
semmit sem mondunk a testméreteiről. A barlangi medve, akárcsak a
hozzá hasonló mai „óriás” medvék
marmagassága elérte az 1,5 métert, és
testhosszuk a 2 métert is meghaladta.
Ám ha támadáskor két hátsó lábára
emelkedett, mint manapság a grizzlyk
is teszik, gyanítható, hogy a 3 métert
is elérhette, bár a csontvázából annyi
megállapítható, hogy lábai rövidebbek
voltak, mint az észak-amerikai utódaié. Testsúlyát is ezekéhez viszonyítják.
Az eddig elejtett legnagyobb kodiak
medve 751 kg volt, egy állatkerti példány pedig elérte a 966 kg-ot. Summa
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TestvérTér
A legutóbb megjelent két lapszámban
az Erasmus+ programokkal foglalkoztunk, mivel határidős pályázatokról volt
szó. Cikksorozatunk elején viszont azt
is megemlítettük, hogy az eTwinning
nem határidős pályázat. Írtunk a programról, a pályázat regisztrációjáról,
a mostani cikkben pedig részletezzük
a már jóváhagyott aktív projekt munkafelületét, a Testvérteret.

summárum, ezek az óriásragadozók,
a barlangi ősüket is közéjük sorolva,
egy harmaddal nagyobbak voltak
a mi barna mackónknál. Persze azt
sem érdemes nagyon megközelíteni. Járásuk, akár a tevéé, himbálózó,
mivel egy-egy oldalon lévő lábaikkal,
a többi emlőstől eltérően, egyszerre lépnek, a futásuk viszont gyors,
mintegy óránkénti 50 kilométer.
Azt azonban ne felejtsük el, hogy
a medvék mindenevők. Az általuk
levadászott zsákmányállatokon kívül elfogyasztják a dögöket, a füvet,
a gyökereket, a bogyókat is kedvelik,
s az északiak, téli alvás előtt, lazacvonuláskor degeszre tömik magukat
hallal, hogy át tudják vészelni a telet,
mert ez alatt elveszítik súlyuknak közel egyharmadát. Egyes vélemények
szerint a kodiak medve a lazacnál is
jobban kedveli a fekete bodza termését, amit én nehezen hiszek el, mert
a hal sokkal táplálóbb, s a medvének
van magához való esze. Azt viszont
tudom, hogy számuk csökkenése
miatt szigorúan védettek. A barlangi
medve csontmaradványai meg pláne,
aminek százalékarányaként meghatározott eszmei értékét, egyes országokban, akárcsak nálunk, a környezetvédelmi minisztérium állapítja meg.

Az eTwinning TestvérTér a projektmunka tere. A folyamatos fejlesztések
célja az, hogy egy projekt során felmerülő összes feladat, munkafolyamat elvégzését lehetővé tegye. Minden projektben
több intézmény pedagógusai és diákjai
dolgoznak együtt. A TestvérTér lehetőséget nyújt a projekt saját profiljának létrehozására, egymás közötti kommunikációra, a közös munka megtervezésére,
közös tartalomfejlesztésre, valamint
blog, wiki, fórum létrehozására, digitalizált anyagok megosztására egy ellenőrzött, biztonságos, zárt felületen.
A TestvérTeret mint online együttműködési eszközt kifejezetten az
eTwinning projektekhez fejlesztették ki,
ezért illeszkedik a projektek résztvevőinek igényeihez. A diákok és a pedagógusok rengeteg tevékenységet bonyolíthatnak le a TestvérTér felületén.
Dolgozhatnak egy csapatként vagy
egyénileg is, attól függően, hogy az adminisztrátorok milyen tevékenységeket
készítettek elő. A TestvérTér rendelkezik egy belső üzenetküldő rendszerrel,
illetve egy chat-szobával, aminek segítségével a diákok és a tanárok zárt hálózatban kommunikálhatnak. Ez a felület
böngésző-alapú, és minden operációs
rendszeren futtatható. A TestvérTér felhasználói felülete magyar nyelven, illet-

ve még további huszonnégy nyelven is
elérhető.
A TestvérTér felületére csak jelszó
megadásával lehet belépni, és csak olyan
személyek számára elérhető, akiket a
projektek adminisztrátorai (rendszerint
a partnerséget létrehozó pedagógusok)
meghívtak a tagok közé. Ennek köszönhetően a diákok biztonságos környezetben folytathatják a közös munkát, az
ismeretlen emberekkel való találkozás,
illetve az ártalmas tartalmak jelenlétének kockázata nélkül. A TestvérTér
minden, alapvető számítógépes ismeretekkel rendelkező személy számára
érthető és egyszerűen használható. A
felhasználói felület projekt-központú, a
sikeres együttműködési projektek tervezéséhez, a projekt során folytatandó
kommunikációs és publikációs feladatokhoz kialakított eszközök használatát
teszi lehetővé.
A képernyő jobb felső sarkában található az „Üdvözöljük (bejelentkezett
személy neve)!” feliratú gomb. Ennek
segítségével lehet be- és kijelentkezni a
TestvérTérbe, továbbá itt szerkeszthető a felhasználói profil. Valamennyi
felhasználó létrehozhat egy személyes
profilt.
A Postaláda egy belső üzenetküldő
rendszer, melyen keresztül a TestvérTér
tagjai válthatnak üzeneteket.
Projekttevékenységek
A projektek, általában még a legrövidebbek is, több, egymást követő tevékenységből állnak. Ezek elkülönülhetnek egymástól időben, tartalmukat
tekintve lehetnek különbözőek, vagy
más-más eszközt igényelhet a megvalósításuk. Célszerű mindegyikhez saját

Projektek

tevékenységlapot létrehozni, a szükséges
eszközökkel. A felület kialakításakor a
projekthez kapcsolódó Oldalak elrendezhetőek (és elnevezhetőek) a projekt
egyes alkotóelemeinek megfelelően, a
projekt központi témájának taxonómiája szerint, vagy bármilyen, a tanárok
céljainak megfelelő elrendezés alapján.
Például ha a projekt központi témája az
„évszakok”, létrehozhatnak egy-egy oldalt a tél, a tavasz, a nyár és az ősz számára; vagy ha a mértékegységekkel foglalkoznak a projekt során, akkor a „súly”,
„hosszúság”, „hőmérséklet” stb. témakörök szerint rendszerezhetik a projekttevékenységeket.
A tevékenységlapok azok a felületek,
ahol a tényleges projektmunka folyik a
diákok és a pedagógusok részvételével.
Ide kerülnek a létrehozott tartalmak. A
Főoldal mellett a TestvérTérnek kizárólag ez a része publikussá tehető, azaz csak
ezek az oldalak tehetők megtekinthetővé a nyilvánosság számára. A projektek
TestvérTereinek publikus részei azon
internet-felhasználók számára is megtekinthetők, akik nincsenek bejelentkezve
az eTwinning portálra. Az oldal minden
egyes elemének jobb felső sarkában található egy link, amivel kedv szerint nyilvánossá tehető vagy elrejthető az adott
tartalom, így eldönthető, hogy a nem
regisztrált felhasználók pontosan mit is
lássanak az adott tevékenység oldalból, a
projektben zajló munkából.
Új lapot a Projekttevékenységek menü
alatt, az „Oldalak” gombra kattintva tudunk létrehozni. Új lap létrehozásakor
meg kell adni az új tevékenységlap nevét,
majd a hozzáadás gombra kattintva lehet
azt véglegesíteni.

Az Anyagok részben Képeket, Videókat és különböző típusú Fájlokat
tölthetnek fel a diákok és tanárok. Az
állományok tárolására létre kell hozni
legalább egy mappát, majd ennek megnyitása után tölthető fel a háttértárról
valamilyen állomány.
A Fórum a valós idejű társalgás
helyett hosszú távú, maradandó, eszmecserére és üzenetküldésre való. Fórumot egy adott téma megvitatására
hozhatunk létre, amely alkalmas az
adott munkafolyamat közben felmerülő mindennemű eszmecsere rögzítésére. A tevékenységi lapon a fórum lehet
szervező, irányító vagy vitafelület. Egy
fórum indításakor meg kell adni annak
témáját. Egy fórumon belül több topik,
altéma is indítható.
Az Élő felületen kiválaszthatják
a felhasználók, hogy Chat vagy Élő
esemény formájában szeretnének
kommunikálni. A Chatben az adott
TestvérTér valamennyi felhasználója
valós idejű megbeszélést folytathat
egymással. Ehhez nem kell mást tenniük, mint rákattintani a Chat fülre,
és ugyanabban az időben belépni a
chat-szobába. Az Élő eseményben
lefoglalhat egy időpontot egy, a többi
taggal közösen lebonyolítandó audio/
videokonferenciás üléshez.
A TestvérTér tagjai: itt az adott
TestvérTér tagjainak listája tekinthető meg. Az adminisztrátorok ezen a
felületen keresztül hívhatják meg új
tagokat (pedagógusokat, diákokat
vagy látogatókat) a TestvérTérbe, és
itt módosíthatók a felhasználói jogosultságok is. Új tagokat csak a pedagógus adminisztrátorok adhatnak

egy projekthez, rajtuk kívül más nem
tud meghívni senkit. Ezt a jobb felső
„tagok meghívása” dobozban tehetik
meg.
A tanár-diák jogosultságok is eltérőek:
A tanár lehet:
alapító, aki adminisztrátori jogokkal
rendelkezik.
adminisztrátor, teljes körű joggal bír.
Meghívhat a projektbe pedagógus, diák
és látogató tagokat, beállíthatja a tagok
jogosultságát, létrehozhat új tevékenységlapokat, meghatározhatja az azokon
folytatható tevékenységeket. Beállíthatja, mely elemek legyenek publikusak,
melyek rejtettek.
tag, bizonyos szintű szerkesztői jogokkal bír, de nem hozhat létre új tevékenységeket, nem vehet fel új tagokat.
A diák lehet:
tag: ez esetben a diákok részt vehetnek
a Diáksarokban folytatott tevékenységekben és a közös chatekben, továbbá
hozzászólásokat írhatnak a fórumokba.
adminisztrátor: az adminisztrátor
szerepkörű diákfelhasználók rendelkeznek az összes olyan joggal, amivel
a diák tagok, továbbá létrehozhatnak
oldalakat a „Tevékenységek” felületen,
valamint feltölthetnek fájlokat és fényképeket a TestvérTérre.
látogató: beléphet a Testvértérbe, de
csak mint külső szemlélő. Amennyiben
pedagógus kollégáknak, az iskola igazgatójának, a fenntartónak, szülőknek
ilyen jogot adunk, lehetővé tesszük számukra, hogy figyelemmel követhessék
a projektben folyó munkát.
anonymus: nem regisztrál a Testvértérbe, így csak a publikus oldalakat láthatja.

Projektek

A meghíváshoz meg kell adni a pedagógusok e-mail-címét, illetve a diákok
teljes nevét. Ezekhez a rendszer generál
majd egy felhasználónevet és egy jelszót, amivel beléphetnek a TestvérTérre.
Pedagógus meghívása esetén, az
e-mail-cím megadása után a rendszer
ellenőrzi, hogy aktív eTwinnigben regisztrált pedagógusról van-e szó. Ha
igen, akkor ő a korábban megadott saját azonosítójával és jelszavával léphet
be a TestvérTérbe is, ellenkező esetben
a rendszer generálja azokat. Fontos
még a jogosultság beállítása. A meghívott pedagógusok e-mail-címükre kapnak egy értesítést, melynek segítségével
használhatják a TestvérTeret. A fent
leírtak szerint meghívott pedagógusok
csak a Testvértérbe tudnak belépni, a
projekt adatlapjához nem férnek hozzá. Ehhez a Személyes munkafelületről
a Projektjeim pontban kell meghívni
a partnert. Diákok meghívása esetén
semmilyen személyes adatot nem kér
a rendszer, csak vezeték- és keresztnevet kell megadni és a jogosultságot
beállítani. Ezekhez kreál a rendszer
felhasználónevet és jelszót. A diákok a
felhasználónevüket és a jelszavukat a
meghívó pedagógustól kaphatják meg,
ezért fontos, hogy az új jelszavakat a
pedagógus írja le, vagy készítsen egy
képernyőképet a jelszavakat megjelenítő weboldalról. Különösen akkor
hasznos ez, ha egyszerre több diákot
hív meg. A diákok nem módosíthatják
saját jelszavukat. Minden adminisztrátor és tag saját személyes profilt hozhat
létre. Megadhatja adatait, tölthet fel saját oldalára képeket. Lényeges, hogy a
TestvérTérnek ezeket az oldalait csak a

projektbe meghívott személyek tekinthetik meg, mások számára semmilyen
módon nem tehetők publikussá.
A Tanári faliújság a tanárok számára fenntartott felület, mely a diákok számára nem látható. A munkafelülethez
hasonlóan itt is indíthatók fórumok,
blogok, lehetőség nyílik fotógalériák
létrehozására, valamint a fontosabb
események egy közös naptárban történő megjelenítésére. Felülete a pedagógusoknak ad lehetőséget arra, hogy egy
másik szinten folytassanak egymással
együttműködést. Tarthatnak megbeszéléseket a projekt tervezésével kapcsolatban, értekezhetnek különböző
pedagógiai kérdésekről, elemezhetik a
projekt előmenetelét, megoszthatnak
egymással érdekes cikkeket vagy bármilyen egyéb típusú információt.
A Projektnapló, a TestvérTér főoldaláról és a személyes eTwinning munkafelület „Projektjeim” oldaláról egyaránt
elérhető. Mint minden blog, dátummal
ellátott bejegyzések írására ad lehetőséget, a projekt indulásától kezdve. Minden bejegyzéshez kommentek fűzhetők. A felülete több különböző módon
használható attól függően, hogy milyen
körben teszik elérhetővé. A Projektnapló lehet:
Rejtett: Ebben az esetben a naplót
kizárólag a projektpartnerek tekinthetik meg, és csak ők használhatják
a tevékenységek dokumentálására és
a projekttel kapcsolatos gondolataik
rögzítésére. Ebben az esetben egy zárt
munkanapló vagy egy kommunikációs
csatorna szerepét is betöltheti.
Nyilvános: A Projektnapló bejegyzéseit bárki megtekintheti. Ilyen módon

a partnerek bemutathatják munkájukat, a látogatók pedig hozzászólásokat
írhatnak a bejegyzésekhez. Ez az egyik
lehetőség arra, hogy az érdeklődőket,
pedagógusokat, szülőket tájékoztassunk a munkáról.
Korlátozott: Ilyenkor a napló kizárólag az eTwinning közössége számára elérhető. Ekkor tehát az eTwinning
program valamennyi regisztrált résztvevője tekintheti meg, és írhat hozzászólásokat a felületre a projekttel kapcsolatban.
Privát: Ez az opció a napló bejegyzéseit kizárólag a projektpartnerek és
az érintett Nemzeti Szolgáltatópontok
(NSS) számára teszi elérhetővé. A
Nemzeti Szolgáltatópontok munkatársai ebben az esetben hozzászólásokat írhatnak a naplóba, és támogatást
nyújthatnak a projekt résztvevőinek,
amennyiben kérdéseik lennének.
Az eTwinning TestvérTér felülete lehetőséget biztosít nemzetközi kapcsolatok kialakítására és a közös munkára.
A felkínált eszközöket a pedagógusok
irányítása, útmutatásai alapján a diákoknak kell tartalommal megtölteni.
Egy nemzetközi együttműködési projektnek számtalan előnye, haszna lehet
mind a diákok tanítása, nevelése folyamatában, mind a pedagógusok szakmai
fejlődését tekintve.
Bármin is dolgoznak, törekedjenek
arra, hogy párhuzamos munka helyett
közös munkát végezzenek projektpartnereikkel, máskülönben elszalaszthatnak egy értékes lehetőséget arra, hogy
részesüljenek egy európai együttműködési projekt minden előnyéből.
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Stirber Lajos

Őrzők „a strázsán”
Nagyszabású hangversennyel ünnepelt
a zselízi Franz Schubert Vegyeskar

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha
minden nemzedék újra megy újra meg
nem szerzi magának. Csak az a mienk
igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg
megszenvedtünk.”
(Kodály Zoltán)
A Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának vezetősége rangos rendezvényre
kapott meghívót: a zselízi Franz Schubert Vegyeskar baráti vendégkórusai
társaságában, 2017. december 2-án ünnepelte működésének 35. évfordulóját.
Nagy örömünkre a hangverseny
kezdetére a Művelődési Otthon színházterme megtelt közönséggel. A hangversenyt az alapiskola gyermekkara nyitotta fellépésével. Műsoruk záró számát,
Esterházy Pál Harmonia Caelestis-éből
a Dormi Jesu, dulcissime c. tételét közösen énekelték a jubiláló kórussal, a
zeneiskola kamarazenekarának közreműködésével. Látva és hallgatva a kedvesen és lelkesen éneklő gyermeksereget s a velük együtt éneklő felnőtteket, a
Kodály Zoltán által az iskolai „zeneművelés jobbításával kapcsolatos” üzenete
jutott eszembe: „Nem kell hozzá más,
mint néhány énektanár, aki déli harangszókor nem dobja vissza a maltert a vakolóládába. Akinek lelki szükséglete az
a kis munkatöbblet, amire hivatala nem
kötelezi, de ami éppen a hivatalos munka ízét, lelkét, értelmét adja meg.” Olyan
pedagógusokra van szükség, mint Horváth Géza tanár úr, aki a gyermekkart
megalapította és 30 éven át vezette, aki
ma is őrző „a strázsán”; valamint a stafétabotot tőle átvevő Horváth Diana, a
gyermekkar jelenlegi karnagya.
A gyermekkar fellépését követően
Zselíz város polgármestere, Juhász András mondott értelem- és érzelemgazdag
köszöntőt. A polgármesteri köszöntő
után az ünnepeltek műsora – F. Schubert: Zum Sanctus (Deutsche Messe,
D872), Kodály Zoltán: A 121. Genfi
zsoltár; Horváth G.–Hodossy Gy.: A
napfény áthatol; Orlay J.–G. Dénes Gy.:
Ezt a nagy szerelmet – Horváth G. feldolgozása; T. Morley: My Bonny Lass

She Smileth – hangzott el. Szólót énekelt
Horváth Diana, zongorán Szűcs Dániel
(Budapest) kísért, vezényelt az alapító
karnagy, Horváth Géza. Az énekkar nívós műsorát a közönség – érthető volt
– nagy szeretettel fogadta.
A szép, ízléses műsorlapból, amit
kézhez kapott a publikum, gazdag kórusmúlt tárul az érdeklődő elé. Az
1982-ben, a Csemadok alapszervezete
keretében alakult énekkar rendszeresen
részt vesz a különböző megmérettetéseken: legutóbb (2017-ben) aranykoszorús minősítést ért el a Kodály Napokon,
de sikerrel versenyzett Bécsben is, a
Nemzetközi Franz Schubert Kórusversenyen, s csakúgy az olmützi „Svátky
písní” nemzetközi versenyen is. 2006
óta rendszeresen fellép a Bárdos Lajos
Zenei Hetek kórusrendezvényein, és
gyakran szerepel hazai kórustalálkozókon is. Eleddig két CD-je – 2007-ben
és 2010-ben – jelent meg. 2011-ben kórusfesztivált rendezve emlékezett meg a
kórus a Szíjjártó Jenő által 1958-ban és
1961-ben Zselízen szervezett „nulladik”
és első énekkari fesztiválról. Horváth
Géza munkája elismeréseként 2001ben, a kórus pedig 2007-ben Pro Urbe
Díjban részesült.
A jubileumi hangverseny mindvégig
nagyon jó hangulatban zajlott, érezhető
volt, hogy jól felkészült kórusok, egymást tisztelő, igazi jó barátok jöttek ös�sze. A jó hangulat létrejöttéhez nagyban
hozzájárultak Horváth Géza, a kórusokat természetes közvetlenséggel bemutató konferálása is.
A jubilánsokat a dobogón a mindös�sze három éve működő, „testre szabott”
műsorát szépen éneklő farnadi Csengő
Hangok Nőikar követte, Berek Aranka
vezényletével. Majd Híves Mária (szoprán) J. S. Bach: Ich folge dir gleichfalls
(János-passió, 13. ária) c. művét adta elő,
Szűcs Dániel zongorakíséretével nagy
közönségsikert aratva.
A következő fellépő a nagymúltú
tornaljai Andante Vegyeskar volt. Mint
az a műsorlapon olvasható: „A kórust a
tagok zene és egymás iránti szeretete és
megbecsülése tartja össze immár negy-

venkét éve.” Az énekkar karnagya – a
2004-ben Polgármester Díjjal jutalmazott –, Kurali Ágnes a tornaljai zeneiskola tanárnője, aki 2001 óta áll a kórus élén.
Rendszeresen szerveznek kórustalálkozókat, a legutóbbit a Kodály-évforduló
jegyében, 2017 szeptemberében hívták
életre. A csapat változatos, szép műsort
énekelt – H. L. Hassler; W. A. Mozart; J.
S. Bach; H. Mancini –, különböző művészeti korszakok mestereitől, stílusosan.
Zongorán Eva Čarnoká működött közre. A kórusmuzsikát szólóének váltotta:
Horváth Diana Jaroslav Křička: První
touhy c. dalciklusából adott elő néhány
tételt, szépen csengő szoprán hangon,
Szűcs Dániel zongorakíséretével.
A harmadik vendégfellépő a koloni
Zobor Hangja Vegyeskar volt, Csáky
Antal vezényletével. Most is – létszámban „megfogyva bár, de törve nem”
– a tőlük megszokott fiatalos hévvel és
lendülettel adta elő a capella művekből
összeállított – mint Horváth Géza fogalmazta: „mindig a legváltozatosabb”
– műsorát. A legnagyobb sikert Bárdos
Lajos: Dana-dana c. népdalfeldolgozásával aratták.
A koloniak fellépését követően a vendégkórusoknak Zselíz város polgármestere gratulált, „figyelmesség-csomag”
átadásával köszönte meg fellépésüket,
Horváth Géza pedig emléklapot adott
át a vendégkarnagyoknak. Majd felkonferálta a hangversenyt záró összkari
műveket, mint mondta: A Kodály művekkel – Adventi ének s az Esti dal – a
Kodály-emlékév jegyében Kodály Zoltán emléke előtt, Vass Lajos: Örök úr az
Isten, a szerző születésének 90. évfordulója alkalmából tisztelgünk. Az Adventi
ének (vez. Horváth Géza) elhangzása
után a jubilánsoknak gratuláltak a vendégek, a „zenebarátok társasága” nevében pedig Szalay Szilvia elnök gratulált.
A hangverseny befejezéseként a Vass
Lajos-mű Csáky Antal, az Esti dal pedig
Szűcs Daniel vezényletével szólalt meg.
Végezetül még egy üzenet:
„S akik még vagytok őrzőn, árván,
Őrzők: vigyázzatok a strázsán.”
(Ady Endre: Intés az őrzőkhöz)

Beszámoló

Zella Ágnes

Aranyon nem fog a rozsda
Legere Irodalmi Verseny az Arany-emlékév jegyében

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete több társszervezővel
együtt 7. alkalommal rendezte meg
a Legere Irodalmi Versenyt középiskolások számára. A háromfordulós
csapatverseny célja többek között az
olvasási kedv felcsigázása, a szövegértő olvasás fejlesztése, az érettségire
való felkészülés segítése. A 2017-es
évad témája Arany János életműve
volt, melyre a jeles szerző születésének bicentenáriuma apropóján esett a
szervezők választása, de a vetélkedőn
immár hagyományosan előkerültek a
központi téma és a kortárs irodalom
kapcsolódásai is. A versenyzők házi
olvasmányok, valamint az egyetemen
hallgatott előadások alapján – Bárczi
Zsófia: Arany János balladái, illetve
Németh Zoltán Arany-hatások és újraírások a (kortárs) magyar irodalomban – készültek a megmérettetésre. A
három igényes teszt kitöltése mellett a
Legere zárófordulóján önálló verseny
keretében minielőadásokat mutattak
be a csapatok, melynek során lehetőségük volt egyéni Arany-olvasatuk
kreatív bemutatására a megzenésített
verstől a drámajátékon, kisvideón,
illusztráción át a társasjátékig. A felkészítők a verseny ideje alatt módszertani foglalkozásokon vettek részt:
Benyovszky Krisztián (KFE), Fenyő D.
György (Magyar Olvasástársaság), valamint Molnár Gábor Tamás (ELTE)

az irodalomtanítás tartalmi és óravezetési frissítési lehetőségeire hívta fel
a figyelmet. Az eredményhirdetés előtt
a Csavar Színház A nagyidai cigányok
c. fergeteges előadása szórakoztatta a
népes Legere-családot. A versenyzők
és a felkészítők lelkesedése érzékelhető
volt mindhárom forduló során, a vetélkedő házigazdája, Petres Csizmadia
Gabriella és N. Tóth Anikó azonban az
„utózöngékre” is kíváncsi volt, ezért
feltettek néhány kérdést a legjobb
eredményeket elért csapatoknak és a
felkészítőknek. A válaszokból válogattunk az alábbiakban, bízva abban,
hogy a verseny következő évfolyamába is legalább ennyien, ha nem többen
kapcsolódnak majd be.
A kérdések diákoknak:
1. Miért érdemes részt venni a
Legerén?
2. Melyek a legnagyobb Legere-élmények?
Tanároknak:
1. Mi az idei Legere Irodalmi Verseny hozadéka, legfontosabb tapasztalata?
2. Mennyiben módosult, árnyalódott a diákok és a felkészítők Arany
János-képe?
EMU csapat, Magyar Tanítási
Nyelvű Magángimnázium, Dunaszerdahely, a verseny győztesei gimnázium kategóriában
Pálfy Margaréta, Kovács Eszter, Pintes Orsolya

1. Mert közelebbről megismerkedhetünk a verseny aktuális témakörével
(az írókkal), és mert gyakorolhatjuk a
csapatmunkát.
2. A legnagyobb Legere-élmények
közé tartoznak a felkészülés pillanatai,
a teszt megoldása, a csapatos együttműködés, ahogy a verseny folyamán
kiegeszítjük egymást. Meg az érdekes
feladatok és a szórakoztató előadások
– tetszik, hogy nem hagynak minket
unatkozni. Azonban ezek egyike sem
ér fel azzal, mikor az utolsó fordulón
megtudjuk, hogy mi lett a munkánk
eredménye.
Horváth Péter felkészítő tanár:
1. Arany János volt az eddigi legrégebbi költő, aki a verseny témájául
szolgált. Kicsit meg is ijedtem, hogy el
lehet-e egy „régi“ költőt juttatni a mai
diákokhoz. A verseny egyik lényeges
hozadéka az volt, hogy igen, el lehet.
A másik fontos dolog: minden évben a
kedvencem a kortárs szerzők beemelése a versenybe. Idén is nagy öröm volt,
hogy Arannyal „kortárs szemüvegen“
keresztül is foglalkoztunk, hiszen ezt
be tudom vinni a saját tanítási óráimba maibbá téve a klasszikus Arany-képet.
2. Nem gondolnám, hogy Arany Jánosra másképp fogunk tekinteni, mint
eddig, hiszen az elolvasandó művek és
meghallgatott előadások nem igazán
tértek el az iskolai Arany-kánontól és
a klasszikus Arany-képtől. Inkább az a
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felfogás módosult bennünk, hogy „mit
lehet ma kezdeni Arannyal“. A „szent
tehén“ , az „érinthetetlen“ és ma már
elég távoli költő igenis továbbgondolható, továbbírható, továbbértelmezhető.
Ekomókusok, Kereskedelmi Akadémia, Nagymegyer, a verseny győztesei szakközépiskola kategóriában
Tilajcsík Dóra, Turczi Dorottya,
Nagy Rita
1. Sokkal mélyebben ismerhettük meg
az adott írók/költők munkásságát, és
ennek hála, a kevésbé népszű alkotók
is a kedvenceinkké váltak.
2. Az előadások mindig rendkívül érdekes tényekkel egészítették ki az olvasás során megszerzett tudásunkat.
A feladatok kreativitásának és játékosságának köszönhetően soha nem
érzékeltük olyan mértékben a nehézségüket, hiszen minden alkalommal
kiválóan szórakoztunk. Az eredményhirdetés izgalmai pedig még inkább
összekovácsolják a csapatot.
Mészáros Ilona felkészítő tanár:
1. A diákoknak lehetőségük nyílt alaposan megismerni Arany életművét,
miközben fejlesztették olvasás- és
gondolkodáskészségüket.
2. Lényegesen módosult, hiszen a heti
három óra keretén belül nem érinthetjük
ilyen részletesen az irodalmi műveket.
A három apród II., Füleki Gimnázium, a legjobb minielőadás bemutatói gimnázium kategóriában
Bóna Friderika, Karcag Emese, Simon Zoltán
1. A Legerén azért érdemes részt venni, mert egy teljesen új, tankönyvek
által nem közvetített képet kapunk az

adott íróról, költőről, műveikről. Belátást nyerhetünk gondolkodásmódjukba. Belecsöppentünk egy kicsit a
2017-es irodalmi/kritikai életbe is. A
sok információt a későbbiekben is fel
tudjuk használni. A kreatív feladat
pedig megmozgatja a fantáziánkat, kibontakozunk és megmutatjuk, mire is
vagyunk képesek a kreativitásunknak
és a csapatmunkának hála.
2. Számunkra a legnagyobb élmény a
csapatmunka volt. Az a közös energia,
amit a minielőadás elkészítésébe és az
ötletek kivitelezésébe fektettünk. Nem
mellesleg a díjnak is nagyon örültünk,
hiszen ez volt a munkánk elismerése.
A hónapok során véleményt cseréltünk. Néha elfáradtunk, de aztán ös�szeszedtük magunkat. Mikor kellett,
korán keltünk, hogy Nyitrán Aranyat
leljünk. A nagy izgalomban, hévben,
nevetésben rájöttünk, hogy Arany kulcsa minden ajtóba beillik, még a mai
modern „plasztajtó” kulcslyukába is.
Bármennyire hosszú az a bizonyos
kétszáz év, Aranyon nem fog a rozsda.
Szvorák Zsuzsa felkészítő tanár:
1. Legfontosabb újbóli felismerésem,
hogy érdemes a diákokat ösztönözni

az újra, a nemesre. A tanórák utáni kiscsoportos tanulás személyességét nem
pótolja semmi, a tanár és diák közötti
kapcsolat szorosabb lesz. Az idén rengeteget nevettünk, terveztünk. A LIV
során megtanultam diákjaimtól, hogy
csapatban memorizálni is könnyebb. Az
egymás iránti tiszteletről tettek tanúbizonyságot, ahogy a témákat, olvasmányokat szétosztva egymást segítették.
2. A komoly, hivatalos, tankönyvekből szárazan ömlesztett Arany-kép fényesebb lett. Hiszen emberi oldaláról,
végre nőügyeiről is, humoráról, kuriózumokról is beszélgethettünk. Az előadások remek érzékkel ötvözték a régit
és a modernet. A kortársakat inspiráló Arany számomra is újdonság volt.
A kreatív feladatra összpontosítva a kiselőadások segítségével kaptunk ötleteket. Az eredménye meg is lett, hiszen
diákjaink kiválóan tömörítettek, bábjátékot kreálni, aktualizálni és előadni is
remekül tudtak.
Tisztaszívűek, Szakközépiskola,
Királyhelmec, a legjobb minielőadás
bemutatói szakközépiskola kategóriában
Juhász Médea, Sabo Dominik,
Anderkovics László
1. Nagyon felemelő a verseny, jó a
hangulat, érdekesek a kérdések, a feladatok. Sokat kellett készülnünk, de a
befektetett munkánk mindig megtérült. Nagyon sokat tanultunk Arany
Jánosról. Szívesen húznám őt az érettségi vizsgán, számos új információval is elkápráztatnám a bizottságot.
Belekóstolhattunk az egyetemi életbe,
légkörbe, megtapasztalhattuk, milyen
egy előadást végighallgatni egy hatalmas előadóteremben. Nagyon sok
szép emlék marad számomra a nyitrai
,,kalandról”.
2. A legkedvesebb Legere-élményem
természetesen a siker íze volt. A felké-

Beszámoló

szülésbe fektetett energia és az utazás
fáradalmai egy pillanat alatt megtérültek, a minielőadások értékelésekor
megtisztelő és egyben felemelő érzés
volt, hogy annyi csapat közül nekünk
sikerült nyernünk. A Toldi-társasjáték
elkészítése is érdekes volt, végül megvívtuk a nápolyi hadjáratot. A felkészülés együtt töltött órái tették igazán
értékessé a Legere Irodalmi Versenyt.
Pankovics Andrea felkészítő tanár:
1. Itt, a keleti végeken nagyon nehéz
versenyre ösztönözni a fiatalokat, főleg a szakközépiskolákban. Sokan úgy
gondolják, hogy a szakiskolának nem
feladata az általános tantárgyakban
versenyeztetni a gyerekeket, főleg nem
irodalomból. Így hiányzik belőlük az
egészséges versenyszellem, mert lehetőségük sincs megmérettetni magukat.
Kevés a magyar tanítási nyelvű középiskola a Bodrogközben és az Ung-vidéken. Ezért is nagy jelentőségű egy
országos szintű versenyen részt venni.
A tesztfeladatok fejlesztik a diákok szövegértését, a „kötelező szövegek” ösztönzik az olvasást, a minielőadásokon
lehetőségük nyílik önmaguk kifejezésére, és mivel csoportban dolgoznak,
a Legere elősegíti a nyitottságot egymás irányába. A verseny nemcsak a
tudás és megmérettetés forrása, hanem
a találkozások és új barátságok kialakulásának a színtere is. Mindemellett
bepillantás az egyetemi életbe.
2. Nincs hálásabb feladat egy tanár
számára Arany János tanításánál. Ő az
egyik legkedvesebb költőm, így gyorsan utat talált a tanítványaimhoz is. A
Toldi szerelmét hangoskönyv segítségével olvastuk, de a diákok számára
csak másodszori olvasásra vált érthetővé és értelmezhetővé a szöveg. Egyre
több újdonságot, érdekességet, nyelvi
bravúrt fedeztünk fel benne. Különösen a nápolyi hadjárat érdekelte a
fiúkat. Összehasonlító elemzést végeztek a Toldi szerelme és a történelemkönyvek leírása alapján. A pajzsok bemutatása, leírása is további kutatásra
ösztönözte őket. Nem véletlen, hogy a
minielőadásunk témájául is a nápolyi
hadjáratot választottuk.
A balladák olvasása és értelmezése
okozta számukra a legnagyobb örömet.
A balladákon keresztül jutottunk el a
„modern” Arany Jánoshoz is. Lackfi
János verselemzéseit és az Arany-átiratokat eddig is ismertük, de árnyaltabbá és érthetőbbé váltak az előadás
és a felkészülés tükrében. Arany János
képe nemcsak a diákok számára vált

érdekesebbé, tartalmasabbá, hanem
számomra is. Ha szabadon engedjük
a verseket és más „mérőeszközökkel”
próbálunk feléjük közelíteni, hajlunk
a diákokkal folytatott párbeszédre,
engedjük, hogy továbbírják, továbbgondolják a költeményeket, közelebb
juttathatjuk őket Arany költészetének
a mélyebb megértéséhez.
A nyertesek:
GIMNÁZIUM kategória:
1. hely: EMU (Magyar Tanítási Nyelvű
Magángimnázium, Dunaszerdahely)
–Kovács Eszter, Pálfy Margaréta, Pintes Orsolya. Felkészítő: Horváth Péter
2. hely: Kisfalusy Társaság (Magyar
Tanítási Nyelvű Magángimnázium,
Dunaszerdahely) – Csóka Zsófia, Sárközy Boglárka, Uher Anna. Felkészítő:
Terebessy Mária
3. hely: A jó palócok (Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat) – Illés Bernadett Mária,
Gál Laura, Molnár Zsófia. Felkészítő:
Majercsík Mária
MINIELŐADÁSOK versenye:
1. A három apród II. (Füleki Gimnázium) – Bóna Friderika, Karcag Eme-

se, Simon Zoltán. Felkészítő: Szvorák
Zsuzsa
2. Aranyos jányok (Magyar Tannyelvű
Alapiskola és Gimnázium, Pozsony)
– Csemez Flóra, Holop Célia, Kováts
Virág Borbála. Felkészítő: Iró Erzsébet
SZAKKÖZÉPISKOLA kategória:
1. hely: Ekomókusok (Kereskedelmi
Akadémia, Nagymegyer) – Tilajcsík
Dóra, Turczi Dorottya, Nagy Rita. Felkészítő: Mészáros Ilona
2. hely: Bal-Lada (Közös Igazgatású MTNY Iskola, Szenc) – Pongrácz
Emese, Labai Vivien, Mészáros Réka.
Felkészítő: Pongrácz Flóra
3. hely: Aranyoskák (Kereskedelmi
Akadémia, Nagymegyer) – Šindler
Martina, Kertész Anna, Szakács Réka.
Felkészítő: Papp László
MINIELŐADÁSOK versenye:
1. Tisztaszívűek (Szakközépiskola,
Királyhelmec): Juhász Médea, Sabo
Dominik, Anderkovics László. Felkészítő: Pankovics Andrea
2. ViLiDó (Magyar Tannyelvű Magán
Szakközépiskola, Gúta) – Matuš Lilla,
Matuš Dóra, Csillag Virág. Felkészítő:
Bálint Katalin

Tehetségek

A Katedra Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő
országos döntőjének győztesei

„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk
valamiben, és ezt a valamit mindenáron el is
kell érnünk.“ (Marie Curie)
Mi, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola
pedagógusai kiemelkedő feladatnak tekintjük
a tehetséggondozást. A 2016/2017-es tanévben diákjaink sikeresen szerepeltek a különböző tantárgyi versenyeken. Ami a versenyeredményeket illeti, tavaly az Érsekújvári járás 59
iskolája közül a 2., Nyitra megye 242 iskolája
közül a 12. helyen végeztünk.
Tavaly nagy örömünkre tanulóink kiválóan
szerepeltek a Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő országos döntőjén, ahol az 1. helyen végeztek. A Nyelvelők csapatát Lángyi Viktória,
Udvardy Kiara Gréta és Vrzák Johanna kilencedik osztályos tanulók képviselték.
A lányok hatodikosok voltak, amikor először részt vettek e versenyen. Már akkor céltudatosan készültek a megmérettetésre. Elhatározták, hogy előbb-utóbb győztesek lesznek.
Kemény, kitartó munkával, erős akarattal,
rendszeres felkészüléssel fokozatosan haladtak
előre. A győzelemre négy évet kellett várniuk.
Örömmel és érdeklődéssel készültek Pénzes
István Anyanyelvi kavalkád című könyvéből,
sőt a világhálón is kerestek hasonló kreatív
feladatokat. A játékos, ötletes feladatok megoldása gyakran nehézséget okozott. Ám a lányok
addig kutakodtak, míg meg nem oldották.
Sohase adták fel. A közösen átélt akadályokat
együtt küzdötték le. A felkészítő pedagógus
buzdítása és dicsérete sem maradt el. A kisebb
sikerek pedig erőt adtak nekik, hogy elérjék
céljukat. Saját hibájuk felismeréséből és egymástól is sokat tanultak: Kiarától lelkesedést,
összetartást, Vikitől optimizmust, kitartást,
Johitól pedig higgadtságot és pozitív gondolkodást. Az értékrendjükben erősödött az
anyanyelv iránti szeretet, felelősségérzés. Tudatosították, hogy anyanyelvünket, ezt a sokszínű csodát tanulni kell, hiszen a világról
szerzett ismereteknek, a művelődésnek a kincsesbányája.
Liszka Éva, felkészítő pedagógus

Vrzák Johanna
Idén ősszel gimnazista lettem. A Czuczor
Gergely Alapiskolában eltöltött kilenc év
életemnek fontos szakasza. Köszönet az itt
tanító pedagógusoknak, akik a hit és a szellem erejével erősítették bennem az anyanyelv
és szülőföld iránti szeretetet, a hovatartozás
érzését. Tudatosítottam, hogy magyarságunk
önmagunk vállalása, ezért kötelességünk becsülni anyanyelvünket, nemzeti sajátosságainkat. Már kiskoromban mély nyomot hagytak bennem édesanyám meséi. Neki köszönhetem, hogy megismerhettem
gazdag népmesekincsünket. Gyakran szavaltam, és a Szép Magyar Beszéd
iskolai fordulóin is részt vettem. Sohase keserített el, ha nem jutottam tovább.
Az elmúlt tanévben a Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő győztes csapatát
erősítettem. Nagyon örültem és büszke voltam, hogy győztünk. A versenyre
való felkészülés számomra megmérettetést, kellemes kikapcsolódást, szórakozást és ismeretszerzést jelentett.
A természettudományi tantárgyversenyeken, a Kenguru és Pitagoriász
matematikaversenyen is sikeresen szerepeltem. A Mindentudó Tudáspróbán
országos 9. helyezést értem el. Nyolcadikos koromban a Katedra Irodalomverseny győztes csapatának tagja voltam. Szabadidőmben gyakran zongorázom. Az olvasás számomra tartalmas, igényes szórakozás, szinte mindennapi szokásommá vált. A hastánc és a modern tánc is közel áll hozzám. Évekig
tagja voltam az alapiskola néptánccsoportjának.
Végezetül Kányádi Sándor gondolatait szeretném megosztani Önökkel:
„Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv. Batyu, melyet őseink
hoztak magukkal, s mi visszük tovább. A bot, amire támaszkodhatunk, és
amivel védekezni is lehet.“
Lángyi Viktória

Én is, mint Kiara, az érsekújvári Pázmány
Péter Gimnázium első osztályos diákja vagyok. Szeretem és büszke vagyok
anyanyelvemre. Amikor négy évvel ezelőtt Éva tanító néni beharangozta, hogy
egy csapattal szeretne bekapcsolódni az
anyanyelvi vetélkedőbe, örömmel mondtam igent társaim, barátaim hívására.
A tavalyi győzelem számunkra nagyon
sokat jelentett. A négy évig tartó kemény munka után úgy érzem, megérdemelten koronáztuk meg utolsó évünket a Czuczor Gergely Alapiskolában.
Az előtte lévő eredmények is nagy jelentőséggel bírtak, például rögtön a 6.
osztályos 11. helyezés, amikor még „zöldfülűeknek“ számítottunk. Később
pedig már kihívás volt számunkra a jobbnál jobb helyezés megszerzése.
Az anyanyelvem mellett szenvedélyem az olvasás, a könyvek szeretete.
Főleg a fantasztikus kalandregények, a krimik érdekelnek. Kedvenc íróm
Stephenie Meyer, az Alkonyat című regény szerzője. Az irodalom mellett
a zene is érdekel, főleg rock- és könnyűzenét hallgatok, de a zenei tanulmányaimnak köszönhető, hogy a komolyzene is érdekel. Jelenleg az érsekújvári zeneiskola diákja vagyok. Először furulyán játszottam, majd a szaxofon
mellett döntöttem. Több zenei versenyen is sikeresen szerepeltem (országos
1. és 3. helyezés). Zenei tanulmányaim mellett sportolni kezdtem. A kézilabda mellett döntöttem, a mai napig aktívan játszom. Bár Újvárban kezdtem,
jelenleg Naszvad csapatát erősítem. A tévében is sok közvetítést megnézek, szurkolok a kedvenc csapataimnak. Szerencsésnek tartom magam, mert
sok minden érdekel.
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Udvardy Kiara Gréta
Jelenleg az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium első osztályát látogatom. Az alapiskola 6. osztálya óta bekapcsolódtam a Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedőbe. Élveztem
a furfangos feladatok megoldását. Ennek is köszönhető, hogy
a szókincsem sok új szóval gyarapodott. Sokszor nehéz volt
abbahagyni a jutalompontok gyűjtését. A négy év során csapatunk sok tapasztalatot gyűjtött, és lépésről lépésre előbbre
jutott az országos ranglétrán: 6. osztályban a 11., 7. osztályban a 10., 8. osztályban a 4. és 9. osztályban az 1. helyen végzett. Négy évig kitartóan, „hősiesen“ küzdöttünk, így nagy
öröm volt számunkra a tavalyi győzelem. A társaimmal jó
volt együttműködni, viszont a versenyre való készülődés igényes és nehéz volt. Együtt tanultunk az iskolában vagy valakinél otthon.
Fontos számomra az anyanyelvem, az irodalom is érdekel. Kedvenc íróm Örkény István, akinek egyperces novellájával a 8. osztályban a Tompa Mihály Vers-és Prózamondó
Versenyen indultam. Rimaszombatban, az országos döntőn
bronzsávos minősítéssel végeztem. Életemben az anyanyelvem mellett a tánc is fontos helyet foglal el. Nyolc éve táncolok, harmadik osztályos voltam, amikor az érsekújvári
Viva Tánciskola tagja lettem. A Rhythmix lánycsapatban
táncolok, gyakran fellépünk különböző ifjúsági bálokban,
fesztiválokon. Olvasni is szeretek, leggyakrabban krimiket.
Agatha Christie Poirot-ja a kedvenc nyomozóm. Szabadidőmben gyakran szoktam ötletes ajándékokat készíteni
barátaim, családtagjaim számára. A sok elfoglaltság mellett
számomra a zenehallgatás a legjobb kikapcsolódás. Pénzes
István anyanyelvi könyve még mindig a polcomon sorakozik a sok papírral, feladatlappal, amit Éva néni készített
nekünk a versenyre való felkészítéskor. Nem tettem be a papírgyűjtésbe a „katedrás dolgokat”, hiszen soha nem lehet
tudni, mikor lesz még rájuk szükségem.
Jó visszaemlékezni az anyanyelvi vetélkedőre, az eredményeinkre, az együttműködő csapatunkra. Bár néha úgy tűnt,
hogy a versenyre való felkészülés rengeteg időt vett el a szabadidőnkből, mégis úgy gondolom, hogy érdemes volt ennyi
időt fektetni a „katedrázásba.“

A rimaszombati Tompa Mihály
Alapiskola elindította az ERASMUS+
nemzetközi pályázatát

2017 nyarán az iskola pályázatot nyújtott be az ERASMUS+ pályázati alaphoz, és el is nyerte azt. A három évre
szóló B.R.E.A.D. (We build, we research, we experience, we
adopt, we develop – Építünk, kutatunk, tapasztalunk, befogadunk, fejlődünk) nevű projektet több országgal karöltve
dolgozzák ki az Európai Uniónak köszönhetően. Diákjaink
és tanáraink külföldre látogatnak a projekt futamideje alatt.
A pályázatnak köszönhetően az iskola 20 000 eurót nyert
el. A Tompa Mihály Alapiskola már részt vett hasonló pályázatban, hiszen 2009–2011 között a COMENIUS-on belül Dániába, Finnországba és Spanyolországba látogattak a
diákok. Az idei pályázatba iskolánk mellett bekapcsolódnak a franciaországi College Le Sacre-Coeur Ploermel, a
törökországi Inonu Ilkokulu, a lengyelországi Zespol Szkol
w Jankowie Przygodzkim és a romániai Colegiul Technic
Energetic Dragomir Hurmuzescu nevű intézmények. Az
első projektmegbeszélésre a lengyelországi Wroczlav mellett került sor 2017. november 26–30. között, ahol iskolánk
igazgatója, Orosz István mellett részt vett Bohuš Mixtaj Judit angol szakos pedagógus is, a projekt iskolai koordinátora. Itt került sor a részletek megbeszélésére. Iskolánk majd
2018 szeptemberében szervezi meg a projekttalálkozót. A
következő találkozóra 2018 júniusában kerül sor a romániai Dévában.
A projekt témája a kenyérkészítés. A gyerekek a nemzetközi pályázaton belül megismerkednek a kenyér készítésének hazai folyamatával, illetve megismerik a többi ország
gyakorlatát. A téma az éhezésre mint globális problémára
reflektál az EU-n belül. Vannak országok, ahol szárazság
és éhínség van, mi ez ellen fogalmaznánk meg nyilatkozatot. A projekt angol megnevezése (B.R.E.A.D.) is a kenyérre utal. A diákok a kenyérről népdalokat gyűjtenek,
karácsony közeledtével képeslapokat készítettek, melyeket
az UNICEF-nek küldtek el, valamint elindították a projekt
internetes oldalát, amelyen kapcsolatban lehetnek napi
szinten. Továbbá verseket írnak a kenyérről, összegyűjtik
a kenyérkészítés receptjeit. A projekt által megismerkedhetnek más országok oktatási rendszerével és iskolával,
kicserélhetik tapasztalataikat, és felejthetetlen élményekkel
gazdagodhatnak. A tanárok megismerkedhetnek a többi
ország oktatási gyakorlatával, iskolarendszerével stb.
Angyal László – Bohus Mixtaj Judit

iskolahírek
A Vámbéry német nyelvi verseny
dobogós helyezettjei: Kovarčík Beáta, Kovarčík Sára, Bartalos Angelika
és felkészítő tanáraik: Fekete Judit és
Szénássy Edit

Kodály Zoltán
halálának 50.,
születésének 135.
évfordulójának
megünneplése
a Bélyi MTNY Alapiskolában

A Bélyi MTNY Alapiskola tanulói a Kodály-emlékév kapcsán egy kulturális-ismeretterjesztő emlékműsoron vettek részt a helyi kultúrotthonban, ahol a zeneszerző életével és munkásságával ismerkedhettek,
a tananyagban foglaltaknál kicsit bővebben.
A műsor alatt az alsó és felső tagozatos tanulók számára egyaránt
prezentációs vetítetést tartottunk. A vetített képi, zenei és írott anyagot
élő előadások egészítették ki a színpadon. A vetített anyag a zenetudós életének legfontosabb állomásait, tanulmányait, magánéletének
jelentősebb eseményeit, szüleit mutatta be. A tanulók számos képen
megtekinthették Kodály kecskeméti szülőházát, sírját, feleségeit, életének további meghatározó személyiségeit. Az életrajzi alapinformációkat követően a zeneszerző műveiből közvetítettünk részleteket. A
zeneszerző népdalgyűjtése kapcsán a bemutatott korabeli gramofonok
különösen nagy érdeklődést váltottak ki a tanulókból. A hanganyag
ismertetése után Pekarik Enikő elénekelte a „Tizenhárom fodor van
a szoknyámon” kezdetű dalt Kodály Zoltán gyűjtéséből. A zeneszerző
színpadi műveiből a „Székelyfonó” részletét élő tánc kíséretében mutattuk be, melyet a nyolcadikos lányok tanultak be Smajda Márta tanító néni segítségével. Ezt követte a mára már nagyon híres „A csitári
hegyek alatt”, Ficzu Anettka tanuló előadása. A Háry János daljáték
ismertetését szintén élő színpadkép kísérte: a „Toborzó” katonatáncát
iskolánk derék, sudár legényei ropták derekasan kis színpadunkon.
Három jó hangú fiú (Szmolyák Péter, Jáger Adrián, Szilvási Attila)
viszont arról adott tanúbizonyságot, hogy ha felcsendül énekük, arra
bizony oda kell figyelni. Bátor előadásban katonadalokat hallhattunk
tőlük. A felkészülésben Nagy Katalin tanító néni segítette őket.
A tanulók műsorát követően felnőttek előadásában is felcsendült
néhány Kodály-mű. A kórusművekből „Az esti dal”, Kodály zenekari
alkotásaiból pedig a „Felszállott a páva” hangzott el. E két dalt a Nagy
Katalin által vezetett iskolai énekkar is bemutatta, hogy hallhassák intézményünk pedagógusai és tanulói, mily csodaszép a gyermekhang.
Kodály első művéből, a Nyári estéből kiragadott részlet után a kórusvezető tanító néni megénekeltette a közönséget is egy kis szolmizációs
gyakorlattal, kihangsúlyozva a Kodály Zoltán által elterjedt módszert.
Mivel a Kodály-emlékműsor közel két órásra sikeredett, már csak az
ellenőrző kérdések maradtak hátra. A szervezők által feltett kérdések
közül tízre sikerült a gyerekeknek válaszolniuk, melyekért egy-egy cukorka repült a helyes megfejtőnek.
Végül iskolánk igazgatója, PaedDr. Kalinák Szabolcs megköszönte
a tanulók figyelmét, Ing. Oltman Lászlónak a technika működtetését,
valamint Mgr. Nagy Katalinnak, az emlékműsor elkészítőjének a tartalmas délelőtti időtöltést.
Nagy Katalin

A Best in Deutsch verseny legjobbjai iskolánkból: Bartalos Angelika, Lukács Lenka és Kovarčík
Sára

A komáromi Selye János Gimnázium
diákjainak sikerei a Best in Deutsch
(és más) nyelvi versenyben

2017 novemberében iskolánk újra bekapcsolódott
„Az év németese” elnevezésű versenybe, amely a
Czech Us Agency szervezésében valósult meg.
Az online versenyen hét ország 3003 középiskolása
mérte össze német nyelvtudását, többek között Csehországból, Szlovákiából, Horvátországból, Szlovéniából és Észtországból. A diákok feladata egy igényes
online teszt megoldása volt, amely olvasás- és hallásgyakorlatokból állt, valamint videórészleteket, nyelvtani és szókincsre vonatkozó feladatokat is tartalmazott.
A teszt megfelelt a közös európai referenciakeret B2
szintjének.
A Selye János Gimnázium 43 diákja versenyzett különböző évfolyamokból. A verseny eredménye ismét
bennünket igazolt: a nemzetközi mezőnyben a résztvevő 220 iskola közül a 15. helyen végeztünk, Szlovákiából harmadikként. A legjobb helyezést Kovarčík Sára
(VI.N) érte el, aki az összesítésben a 34. lett. Őt követi
Bartalos Angelika (IV.B), majd Lukács Lenka (IV.C).
A tavalyi Best in Deutsch versenyben iskolánk lett a
legelső és értékes ajándékot kapott: projektort és vetítővásznat, amelynek a nyelvtanárok nagy hasznát veszik.
Az abszolút győztes Elek Fanni, aki ennek köszönhetően kéthetes prágai nyelvtanfolyamon vett részt.
Az SJG második legjobb helyezettje (összesítésben a
9.) Kovarčík Sára volt, aki évek óta nagy sikerrel képviseli iskolánkat a német nyelvi versenyeken. A németolimpia országos második helyezettjeként háromhetes
németországi ösztöndíjban részesült. Így került el a
nyár folyamán Berlinbe és Hamelnbe, s az ott szerzett
élmények olyan pozitív hatással voltak rá, hogy az idei
iskolaév második félévét vendégdiákként egy német
gimnáziumban tölti.
A nemrég Dunaszerdahelyen megrendezett Vámbéry Ármin német nyelvi versenyen szintén nagyszerűen szerepeltek diákjaink: Bartalos Angelika 1. helyezettként újra megszerezte a vándorserleget, Kovarčík
Sára és Kovarčík Beáta pedig a 2. lett.
A közelmúltban megtisztelő látogatást tett iskolánkban Christoph Henßen úr, a DSD-program szlovákiai
koordinátora, aki 11 diákunknak B1 szintű nyelvdiplomát adott át.
A fentiekben említett minden sikeres diákunknak
szívből gratulálunk és bízunk abban, hogy mások is
inspirációt kapnak általuk.
Tanáraik: Fekete Judit és Szénássy Edit
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Az iskolaügyi minisztérium optimalizálja
a hivatal belső szerkezetét

Az iskolaügyi tárca hatékonyabb irányításának biztosítása, a szakelemzést végző osztály megerősítése és az adminisztratív munkaerő számának csökkentése céljából 2018
januárjától változott a minisztérium belső struktúrája.
„Hivatali tisztségem elfoglalása után egyik legfontosabb
feladatomnak tekintettem a minisztérium eddigi szerkezetének és személyi állományának az analízisét. Az elemzés eredményeként alakítottam ki a hivatal új struktúráját,
melynek célja és legfontosabb feladata modern és hatékony
intézményként kiváló szolgáltatást biztosítani a polgárok
és a hivatal partnerintézményei számára.” – jelentette ki
Martina Lubyová iskolaügyi miniszter. A minisztérium
személyi állománya vizsgálatának eredményeként végrehajtott első változtatásként a miniszter több szakemberrel
megerősített és kutatási statútummal felruházott új főosztályt hozott létre, melynek tevékenysége két részterületre
irányul: az élethosszig tartó tanulás és a művelődéspolitika
elemzése. Az új főosztály egyébként az eddig önálló művelődéspolitikai intézmény és az élethosszig tartó művelődés kérdéskörével foglalkozó szintén önálló főosztály
összevonásával jött létre. Létrehozásának szükségességét
többek között az indokolta, hogy meg kellett erősíteni és
hatékonyabbá kellett tenni az élethosszig tartó művelődés
osztályát, ugyanis ennek az osztálynak a tevékenységével
már huzamosabb ideje elégedetlen volt a tárca vezetése,
sőt címükre az Európai Unió részéről is több bírálat hangzott el. Az elemzéseket végző apparátus megerősítésének
további indokai:
valóra váltani a Stratégia 2020 projekt céljait, melyek a
felnőtt populáció bekapcsolását és tudatos részvételét hivatottak biztosítani az élethosszig tartó művelődésbe,
a szakképzésről szóló törvény novellizálásához elengedhetetlenül szükséges analízis elvégzése,
az Élethosszig Tartó Művelődés Nemzeti Intézete megszüntetését előirányzó tervezet előkészítése és végrehajtása,
a Humán erőforrások operációs program analízisének
előkészítése. Az iskolaügyi minisztérium ugyanis e program legfőbb gesztoraként kiemelten fontos feladatának
tartja a rendelkezésre álló anyagi eszközöket arra fordítani,
hogy az oktatás és a művelődés képes legyen kielégíteni a
munkaerőpiac változó és egyre fokozódó igényeit a felkészítés színvonalát illetően, beleértve természetesen az élethosszig tartó művelődés területét is, hatékonyabbá tenni
az oktatásügyi tárca hatáskörében állami költségvetésből
működtetett kutatási és elemző intézetek és intézmények
tevékenységét. Ez a feladat a Nevelés és művelődés nemzeti
programja keretén belül valósul meg, mindenekelőtt a minőség és az értékelés fokozásának területén.
Az iskolaügyi minisztériumban e változások realizálása
révén olyan kutatási munkacsoport létesült, amelyben az
ott dolgozó szakemberek létszáma az eddigi ötről tizenháromra növekedett. Az új elemzési főosztály lényegesen
nagyobb hatáskörrel rendelkezik majd az oktatásügyi tárca
központi irányítási apparátusában. Következő lépésként az
új főosztály belső struktúrájának a kialakítása biztosítja,
hogy megmarad a művelődéspolitikai intézmény jellege,
és a főosztály osztályokra való tagolása funkcionális szempontból is optimális lesz.

Az IT Fitness Test 2017 tavaly is
felmérte a szlovákiai lakosság
digitális technológiákban való jártasságát

Több mint 26 ezer 7 és 85 éves kor közötti ember kapcsolódott be 2017-ben abba az IT Fitness Test 2017 elnevezésű
felmérésbe, amely a szlovákiai lakosság digitális jártasságát,
az internetről, szociális hálókról és a számítógépes és mobiltelefonos alkalmazásokról szóló ismereteit volt hivatott
felmérni. A felmérés hatodik évfolyamának, amely 2017 áprilisa és júniusa között valósult meg, az online marketing területéről való ismeretek felmérése volt az aktuális újdonsága.
A tesztelés legfőbb célja az alap- és középiskolás diákok és
tanáraik digitális kompetenciáinak megállapítása volt.
A tesztelés lebonyolítását a Szlovákiai IT Egyesület (IT
Asociácia Slovenska), a beruházásért és informatizációért
felelős miniszterelnök-helyettes hivatala, az SZK Oktatási
Minisztériuma és az Európai Bizottság szlovákiai képviselete
biztosította az akadémiai közösség és a magánszektor képviselőinek bevonásával.
A felmérésben kétfajta tesztlapot használtak. Egyiket a 15
és 30 év közötti célcsoportnak, egy másikat pedig az alapiskoláknak készítettek el. Az ismereteket és jártasságot felmérő
kérdések az internettel, a számítógépes biztonsággal és rendszerekkel, a szociális hálókkal és az irodai alkalmazásokkal
kapcsolatos kérdéseket, valamint az ezekkel kapcsolatos
komplex feladatokat tartalmazták. A Google cég Digitális
garázs elnevezésű online oktatási platformjának köszönhetően ebben az évben először az online marketing kérdésköre
is helyet kapott a felmérésben.
A 15 évesnél idősebb korosztályban a tesztelés legsikeresebb válaszadója egy 29 éves férfi lett 100 százalékos eredménnyel. A hölgyek között két válaszadó ért el 96,67 százalékos kiváló eredményt. A tanárok között a sároseperjesi
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elektrotechnikai szakközépiskola 32 éves pedagógusa 86,67
százalékos eredménnyel lett a legsikeresebb válaszadó. A fentebb felsorolt kimagasló eredmények ellenére elmondható,
hogy összességében a 15 évesnél idősebb korosztály teljesítményében mintegy 3 százalékos visszaesés tapasztalható a
2015-ös felmérés eredményeihez képest. Az alapiskolák diákjainak eredményeiben szintén visszaesés tapasztalható.
A felmérés meglepetését az alapiskolások irodai alkalmazások terén tapasztalt visszaesése jelenti. Mindössze 21,79
százalékos eredményességük az előző felméréshez képest
csaknem 20 százalékos csökkenést jelent. Az aktuális felmérést megmutatta azt is, hogy a diákok ismeretei az internet
kategória kivételével mindegyik kategóriában hiányosak.
A számítógépes biztonság kategóriában megmutatkozott,
hogy a diákoknak problémát jelent a szövegelemzés és az
információ hitelességének vizsgálata. A leggyengébb eredményt azokban a feladatokban érték el, ahol egy híranyag
hitelességét kellett megállapítaniuk, döntést kellett hozniuk
a biztonságos jelszó feltételeiről és a kártékony szoftverek által közölt információkról. Lényegesen jobban orientálódnak
azokban a kérdésekben, melyek az okostelefonok biztonsági
és adatvédelmi beállításait érintették. Az online marketing területén viszont gyengébb eredmények születtek.
„Egyik prioritásom, hogy a digitális gazdaságban Szlovákia
minden polgára megfelelő lehetőséget kapjon. Partnereinkkel
közösen éppen e célból fejlesztünk olyan oktatási programokat, mint a Digitális koalíció és az IT Akadémia“ – reagált az
IT Fitness Test 2017 eredményeire Peter Pellegrini beruházásért és informatizálásért felelős miniszterelnök-helyettes.
Oľga Nachtmannová, az iskolaügyi minisztérium államtitkára nagyra értékelte a felmérés lebonyolításában részt
vevő szervezetek munkáját. „Mindegyikünknek fontos, hogy
diákjaink és pedagógusaink digitális jártassága javuljon. Bizonyítható, hogy a digitális írástudás jelentős tényező az
abszolvensek munkaerőpiacon való sikeres helytállásában és
az IT Fitness Test remek példája egy jó és hosszú távú közös munkának az iskolaügyi minisztérium és a munkaadók
között. Minisztériumunk mint a Digitális koalíció tagja ab-

ban a reményben kötelezte el magát az IT Fitness Test 2018
támogatására, hogy a felmérésben részvevő diákok, tanárok
és elsősorban a sikeres válaszadók száma tovább növekszik.
Az IT Fitness Teszt a legjobb úton halad afelé, hogy a digitális ismeretek és jártasságok felmérésének standard eszközévé
váljon az oktatásban.“ – jegyezte meg az államtitkár.
„Az IT Fitness Test mintapéldája a Digitális koalícióban
végzett közös munkának, amikor az akadémiai szféra szakemberei közösen az állami intézményekkel és az IT ágazatban
szereplő cégekkel képesek egyesíteni erőiket és létrehoznak
egy hasznos projektet.“ – állapította meg Mário Lelovský, az
Szlovákiai IT Egyesület első alelnöke. Szerinte az egyesület
büszke lehet arra, hogy az IT Fitness Test szlovákiai sikerén
kívül külföldön is fokozódik az érdeklődés a digitális ismeretek felmérésének ilyen magas minőségű formája iránt. „A
tesztelés következő évfolyamát az észt és a cseh kollégákkal
közösen készítjük elő, továbbá tárgyalásokat folytatunk ukrán
és orosz partnerekkel is.“ – fűzte hozzá Mário Lelovský.
Az IT Fitness Test megfizethetetlen eszköze a digitális ismeretek felmérésének és óriási motivációt jelent minden résztvevőnek. Nagyon fontos ez azokban az időkben, amikor az
Európai Unióban meglévő munkahelyek 90 százaléka megköveteli legalább az alapvető digitális ismereteket és jártasságot.
A tesztelés nemcsak az ismeretek meglétét vizsgálja, hanem
olyan gyakorlati kompetenciákat is, mint az interneten lévő
információk hatékony keresése és az információk hitelességének vizsgálata. Ennek nagy hatása van arra, miképpen viszonyul az egyén a különböző mítoszokhoz és elferdített hírekhez.
Éppen ezért rendkívül fontos a dezinformációs kampányokról
és hamis információkról szóló ismereteket eljuttatni a köztudatba. Ugyanis ezek olyanok, mint a szmog. Ha nem foglalkozunk velük, egyre sűrűbbé válnak, míg végül nem hagynak
lélegzethez jutni, állapította meg Dušan Chrenek az Európai
Bizottság szlovákiai képviseletének vezetője.
További statisztikai adatokat, grafikonokat és egyéb részletes információkat a felmérés eredményeiről az IT Fitness Test
2017 összefoglaló jelentésében talál a kedves olvasó. A felmérés honlapja a https://www.itfitness.sk/ címen érhető el.
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A kedvenc város lehetne egy olyan hely,
amit az ember régről és igazán jól ismer.
Mint a szülőváros, vagy a hely, ahol felnőtt.
És lehetne olyan terület is, ahol csak átutazó, ahol – mint Walter Benjamin flâneurje – anélkül figyel meg épületeket, utcákat,
passzázsokat és jeleneteket, hogy a részesévé
válna azoknak. Az utóbbi, ritkán felkeresett
városokat könnyű megszeretni – a helyek
kicsit úgy működnek, mint az emberek, a
megismerés kezdetén szinte csak a jó oldalukat mutatják. Az előbbit, a szülőhelyet
pedig a megszokás okán tudjuk akceptálni,
elfogadni – már leváltunk róla, a hozzá való
viszonyunkat szükségszerűen az idegenség
szervezi, mégis vannak olyan történetei,
mozzanatai, amelyeket nem tudunk megtagadni, amelyek meghatározóak számunkra,
kitörölhetetlenül.
Azonban amikor megkaptam a felkérést,
más helyek jutottak eszembe. Városok, ahol
hosszabb-rövidebb ideig éltem, élhettem.
Amelyek lefednek, illetve megrajzolnak
egy-egy életszakaszt. Az ilyen városok alakzatai, hálózatai, dinamizmusai úgy működnek, hogy abba akarva-akaratlanul bármikor vissza tudsz illeszkedni. Mintha mindig
is ott lettél volna, mintha el sem jöttél volna
onnan. Elutazni oda szinte csak egy ugrás az
időben. Hazatérni néha pedig, egy, természetesen, kisebb traumával is felér.
Nekem valahogy Besztercebánya ilyen.
Életrajzi adalék, mondjuk, az lehetne, hogy
2011 és 2016 között a budapesti Balassi Intézet vendégtanári programja keretében a
Bél Mátyás Egyetem Hungarisztika Tanszékén magyar nyelv és kultúra szakosoknak
irodalomtudományt tanítottam.
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Besztercebánya Balassagyarmatról 110 kilométer. Ha van útitársam, 90 perc vita, irodalomtörténetről, -elméletről, a posztmodern
irodalom stratégiáinak megszámolhatóságáról… Ha nincs útitársam, 90 perc vezetéstechnikai gyakorlat, át a kürtösi hágón,
Kékkő után a szerpentinen, Zólyom külvárosán, 20 km az R1-n, majd a belváros a
Garam mentén, az Urpin lábánál, végső nekilendülés, kézifékes indulás a sorompónál
a Ružován, és fel, a hegy tetejére.
Heti három nap. Hivatás és munkakör harmonizál. Szlovák város, idegen nyelvi közeg.
Le a hegyről, még egy domb, a jogi kar kollégiumának apartmanja, kilátás a völgyre,
a völgyben a városra. Újra lefelé, 15 perc
séta, a sarkon sárga épület, a börtön (volt,
hogy valaki rózsaszín szívecskéket festett
rá), tovább jobbra, parkoló, itt vannak a
várromok, a temető, a Mátyás-ház, a Máriatemplom, a barbakán, a régi városháza (ma
galéria), a piac, a ferde óratorony, Slovenská
Reštaurácia, erdőigazgatóság, Peierberger
építész névjegye, Červený Rak, Bethlenház, Bél Mátyás szülőháza. És íme, a zöld
sétálóutca (egyszer láttam, hogy nem lefestik, hanem leterítik azt a réteget, mintha
szőnyeg lenne).
Azt a réteget, amely a kedvenc város lehetne, egy olyan hely, amit az ember régről és
igazán jól ismer. Mint a szülőváros, vagy a
hely, ahol felnőtt. És lehetne olyan terület
is, ahol csak átutazó, amit csak a bé-k, a B
betűk kötnek össze, akár épp a város határát
jelző táblán, mélyebben, sekélyesebben. Újragondolva, vagy épp kitörölhetetlenül.
Balassagyarmat, Besztercebánya, vagy épp
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A magyar kormány döntése értelmében 2018. február 18-án, Jókai Mór születésnapján első ízben, majd attól kezdve minden évben
ezen a napon rendezik meg Kárpát-medence-szerte a Magyar Széppróza Napját. A Magyar Írószövetség a kormány megbízásából
első ízben szervezheti és koordinálhatja az ünnepségsorozatot, bízva abban, hogy ez a szép jövő előtt álló irodalmi ünnep jelentősen
hozzájárul majd a magyar prózairodalom eredményeinek és a kortárs prózaírók munkásságának jobb megismeréséhez és megbecsüléséhez. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága a Magyar Széppróza Napja alkalmából két alkalommal rendez irodalmi összejövetelt
neves prózaírók és irodalmárok részvételével.
„A könyv csodálatos utazás a múltba és a jövőbe.”
(Jókai Mór)
Az első program helyszíne: Dunaszerdahely, Vermes Villa
Időpontja: 2018. február 16., 17.00
Program:
Megnyitó: Hodossy Gyula, a SZMÍT elnöke
N. Tóth Anikó, Talamon-díjas prózaíró előadása
Felolvasás R. Nagy Krisztián novelláskötetéből. Előadóművészek: Köles Bence, Zakál Gyula
R. Nagy Krisztián Szúnyog a negyedik falon című könyvének bemutatója. Beszélgetőtárs: Csillag Lajos író, költő
Közreműködik: Bertók István, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész
A második program helyszíne: Pozsonyi Magyar Intézet, Pozsony
Időpontja: 2018. február 20., 14.00
Program:
Megnyitó: Hodossy Gyula, a SZMÍT elnöke
Üdvözlő beszéd: Dr. Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet
igazgatója
Grendel Lajos Kossuth-díjas író Bukott angyalok című regényének bemutatója. Beszélgetőtárs: Keserű József irodalomtörténész
Felolvasás Grendel Lajos Bukott angyalok című kötetéből. Előadóművészek: Récsei Noémi, Gaál Alexandra
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Molnár Frida: Humor pro & kontra – pszichológus szemszögből
Csala Alexandra Emma: A kortárskapcsolatok
Csáky Antal: Gondolatok a matematika és a média kapcsolatáról
A hónap témája: az anyanyelv nemzetközi napja
Kozmács István: Az anyanyelv világnapja
Petres Csizmadia Gabriella:
„A nyelvjárás megbélyegzése az anyanyelv megbélyegzését jelenti” Beszélgetés Presinszky Károllyal
Jánk István:
Az anyanyelvi nevelés néhány alapelve
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