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Felépítményi szakok 
 vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén, gépészet, hajkozmetika, iparművészet – 2 

éves tanulmányi idő nappali tagozaton, 3 éves tanulmányi idő levelező tagozaton
 fodrász, vendéglátás, autószerelő, szakács, cserépkályhás, zománc –  2  éves tanulmányi idő 

levelező tagozaton

MIÉRT VÁLASSZ MINKET?
 Sokéves tapasztalattal rendelkezünk.
 A szakközépiskolák sorában az elsők között vagyunk.
 Iskolánk felszereltsége átlag feletti.
 Szép, családias és biztonságos környezetben tanulhatsz.
 Az általad választott szakmára, szakra úgy készítünk fel, hogy az életben érvényesülni tudjál.
 Ha szeretnél tovább tanulni, segítünk benne.
 Sokszínű diákélet vár rád... (kirándulások, nemzetközi programok, sportolási lehetőségek, 

diákrendezvények)
 Szinte minden irányból biztosítva van a tömegközlekedés.
 Az ígéreteinket betartjuk. Erről személyesen is meggyőződhetsz, ha meglátogatod iskolánkat.

GYERE KÖZÉNK! LÉGY A MI NAGY CSALÁDUNKNAK A TAGJA!

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola 1991-es indulása óta a szlovákiai magyar szak-
képzés egyik fellegvárává nőtte ki magát. Szokol Dezső alapító célja olyan intézmény kialakítása 
volt, amely minden területen egyértelművé teszi, hogy itt nemcsak szakoktatás folyik, hanem a ta-
nuló ifjúság sokoldalú szellemi, gyakorlati felkészítése is. Kezdetben az intézmény csupán a szol-
gáltatások területén nyújtott magyar nyelvű szakmunkásképzést. Alapvető változást az 1995/96-os 
tanév hozott, amikor megnyitották a tűzzománc iparművészeti szakot. Kopócs Tibor képzőművész 
vetette fel az ötletet, hogy indítsanak – a szlovákiai magyar oktatásból teljességgel hiányzó – ipar-
művészeti képzést. 
 Az ekkor elkezdődött folyamat azt célozta, hogy az intézmény néhány év alatt iparművészeti 
központtá nője ki magát. Az elképzelés megvalósult. Az évek során újabb és újabb művészeti szakok 
nyíltak. A gútai magániskolában folyó művészeti munka egyre ismertebbé vált. Az iskola kilépett 
a szűkebb régióból és országos ismertségre tett szert. Az intézmény által kialakított oktatási straté-
giában kiemelt hangsúlyt kap a magyarul gondolkodó, az ismereteket anyanyelvén elsajátító diákok 
képzése. Olyan szellemiség alakult ki már kezdetektől fogva, amelynek fő alappillére a szülőföldjé-
hez, a régióhoz ragaszkodó, annak múltját, értékeit ismerő és tisztelő diákok képzése. 
 A pályaválasztásnál a legfontosabb szempont a tanulmányokat követő biztos elhelyezkedés. Isko-
lánk, az elmúlt évek tapasztalatai alapján, piacképes tudást biztosít, hiszen végzőseink döntő több-
sége a tanult szakmájában helyezkedik el, s ott meg is állja a helyét. A szakképzés során kiemelt 
figyelmet fordítunk a szakgyakorlat minőségére, ez a garanciája annak, hogy az iskolánkat látogató 
diákok kellő gyakorlati ismerettel felvértezve léphessenek a munkaerőpiacra. A hároméves szako-
kat látogató diákoknak a záróvizsgát követően lehetőségük van átlépni a felépítményi tagozatra, s 
további két év elteltével megszerezhetik az érettségit. Az érettségit követően diákjaink közül sokan 
főiskolákon, egyetemeken folytatják tanulmányaikat. 
 Szlovákiában a gazdaság húzóágazata az autóipar. Végzős autószerelőink biztos elhelyezkedésre, 
ráadásul vonzó bérekre számíthatnak a munkaerőpiacon. Tartós piaci igény mutatkozik a vendég-
látás, szakács, fodrász szakmák iránt is. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a szolgáltatás szakokat 
látogató diákjaink elsajátítsák az általuk választott idegen nyelvet: ha a versenyképesebb bérek re-
ményében külföldön helyezkednek el, jól fog kamatozni az iskolánkban megszerzett tudás.
Iskolánk fő profilja az iparművészeti képzés. Szlovákiában egyedülálló, magas színvonalú, magyar 
nyelvű képzést biztosítunk a művészet iránt fogékony, tehetséges diákok számára. Az elmúlt két és 
fél évtizedben számos kiemelkedően tehetséges grafikus, dizájner és alkotó képzőművész – ólom-
üveg-készítő, zománcműves, díszműkovács, cserépkályha-készítő – hagyta el iskolánk padsorait. 
Büszkén mondhatjuk, a gútai magániskola végzős iparművészei keresettek a munkaerőpiacon.
 A jól felszerelt, tágas és összkomfortos szaktantermek, rajztermek és kiállítótermek olyan alkotó 
környezetet biztosítanak az oktatónak és diáknak egyaránt, amely a magas színvonalú művészeti 
képzés előfeltétele. A környezet inspiráló hatása is bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy egyre szebb 
szakmai sikerek születtek a  hazai és külföldi képzőművészeti versenyeken. Egyre többször kaptak 
diákjaink lehetőséget különböző képzőművészeti tárlaton való bemutatkozásra. A sikert a sokszí-
nűség, az ötletgazdagság, az oktatók kreativitása, a rugalmasság, az egyénre szabott feladatok garan-
tálják.
 A gútai magániskola szakmai sikereit bizonyítják a hazai és külföldi szakmai elismerések. Isko-
lánk 2010-től a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács jóvoltából akkreditált Tehetségpontként működik. 
Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy a gútai magániskola ad otthont az ARTFESZT Nemzet-
közi Képzőművészeti Fesztiválnak. A legújabb elismerést 2015. október 16-án kapta az intézmény, 
amelyben az iskolát fizetőképesnek, megbízhatónak, a többi iskolával való összehasonlításban ver-
senyképesnek minősítették. Ez a tanúsítvány is az intézményben zajló minőségi munkát igazolja.

gúta: a Magyar nyelvű szakképzés FellegvÁra Négyéves (érettségivel végződő) szakok
Iparművészeti szakirány:
 vitrázsüvegkészítő és díszzománcozó
 alkalmazott grafika
 reklámgrafika
 beltéri  dizájn
 falfestészet és mozaikkészítés

Szolgáltatási szakok:
 kozmetikus
 informatikai hálózatok műszerésze
 idegenforgalom
 személy- és vagyonvédelem

Hároméves szakok (záróvizsgával végződik)
Iparművészeti szakirány:
 díszzománcozó
 kovács iparművész
 cserépkályha és kandallókészítő
 keramikus iparművész

Szolgáltatási szakok:
 autószerelő
 vendéglátás
 fodrász
 szakács
 építőmester
 erősáramú elektroműszerész 
 kéményseprő

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában 
jelenleg a következő szakokon folyik az oktatás:

szerzőink

Mgr. CSALA ALEXANDRA EMMA, a Dunaszerdahelyi Pedagógiai–Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ pszichológusa, Du-
naszerdahelyen él (csala.emma@gmail.com); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi 
elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott pedagógus, a Katedra szerkesztőbizottságának 
elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@upcmail.sk); Mgr. JAKUBECZ MÁRTA, író, pedagógus, a felsőszeli Széchenyi István Alapiskola tanára, 
Felsőszeliben él (jakubeczm@gmail.com); JÁNK ISTVÁN, a nyitrai KFE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének nyelvészdokto-
randusza, Nyitrán él (jankisti08@gmail.com); Doc. KOZMÁCS ISTVÁN, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Ta-
nulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének vendégtanára, Kecskeméten és Nyitrán él (kozmacsistvan@gmail.com);  
KÖVECSESNÉ Dr. GŐSI VIKTÓRIA, a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának docense, Győrben él (gosi.viktoria @sze.hu); 
LADNAI ATTILÁNÉ SZERENCSÉS ANITA, a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, Pécsett él  
(szerencsesanita5@gmail.com); PaedDr. PETERNAI ZSUZSANNA, PhD, az eTwinning nagykövete, Érsekújvárban él (zuzana.peternai@gmail.com); 
PaedDr. PRESINSZKY KÁROLY, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Intézetének adjunktusa, Nyársadon él (kpresinszky@ukf.sk); POMICHAL KRISZTIÁN, MSc., biológus, Dunaszerdahelyen 
él (krisztian.pomichal@gmail.com); Mgr. SÁNDOR ZSUZSANNA, PhD, a nyitrai KFE KeTK Idegenforgalmi Tanszékének adjunktusa, 
Nyitrán él (zsdolinszky@gmail.com); Mgr. TÓTH TIBOR, a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola történelem-földrajz szakos tanára, a Vám-
béry Ármin Földrajzverseny gesztora, Karván él (toth@eotvos.sk); Doc. VANČO ILDIKÓ, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének docense, Párkányban él (vancoildiko@gmail.com); 
PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Modern Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

Elérhetőségünk:
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta
Iskola e-mail címe: schola.privata@stonline.sk
Telefon:  +421357775080  
  +421357775081
Iskola címe: Slovenská 52, 946 03 Kolárovo
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Édesanyaként ismételten vetődnek fel 
bennünk ugyanazon kérdések. Azt 
is mondhatnánk, hogy anyasorsunk 
megválaszolatlan költői kérdések sora. 
Ám ezek a sorjázó kérdőjelek mégis 
rávilágítanak a lényegre…

Vajon melyek azok a pillanatok, 
melyek során anyává érünk? Az ál-
dott állapot megélése? A lelkünkbe 
égett boldog „állókép”, mikor először 
ölelhettük magunkhoz gyermekün-
ket? Netalán az apró-cseprő nevelési 
gondok edzenek bennünket édes-
anyává? Avagy éppen a sok önzetlen, 
utódainkra irányuló tett, mely nem kis 
önmegtagadást kíván tőlünk? Aligha 
akad olyan anya, aki „összeírja” a gyer-
mekéért hozott áldozatainak számát… 
Nemes szolgálat ez, ami csak a tiszta 
anyaszív számvetéseit ismeri. Az igazi 
édesanya ugyanis a „szívével dolgo-
zik”, ami viszont nem egyenlő a szigor 
elvetésével. Nem válhatunk a gyerme-
künkön majomszeretettel csüngő gics-
cses anyaszobrok múzsáivá.

Gárdonyi találóan „Isten gyümölcs-
fáinak” nevez minden édesanyát: „A 
végtelen örök, láthatatlan folyamat 
érint meg mindig, ha anyát látok. Isten 
gyümölcsfája ő. Őrá száll virágul a vég-
telenségből jött lélek. Az ő szíve véréből 
sző magának testet. Mindig érzem, 
hogy Isten megbízottja ő, amikor az ég 
szivárványa leér, s női vállat érint.”

A szivárvány efféle érintése egész 
életre kötelez, ez a szerep sohasem 
mellőzhető. Szerepkörünkbe beleta-
nulva folyamatosan rádöbbenünk: a 
ránk bízott gyermek felnevelésével 
semmihez sem hasonlítható küldetést 
kaptunk. A Teremtő által ránk bízott 
kis lény a mi szeretetünk által válik 
egészséges lelkivilágú felnőtt emberré. 
Az anyasors különböző „stádiumai” 
– az áldott állapot idejétől a felnőtt 
gyermekekről való egészséges leválás 
mozzanatáig és azontúl – belső tartást 
adnak annak, aki ezt a hivatást komo-
lyan veszi.

Anyává válásunk kezdetén éreztük-e 
lelkünkben a termékeny jövőt sejte-
tő csendet, amikor megvilágosodott 

bennünk, hogy: „Kopogtat szíveden 
a Lélek” (Rónay György)? Anyasá-
gunk lényege végső erőnkig ebbe a 
sokat mondó csendbe van beleszőve. 
Hány és hány kérdés és bizonytalanság 
fogalmazódik meg bennünk, míg 
embert faragunk magzatunkból?!

Ez a folyamat korántsem fájdalom-
mentes – az anyák útja szenvedéssel 
párosul. Egy édesanya azonban ösz-
szetört álmaiból is építkezni tud. „Is-
ten gyümölcsfáiként” mindig hin-
nünk kell anyaságunk jövőbe mutató 
mélységes értelmében. A pici, majd 
felnőtt gyermekünk köré ugyanazon 
Szeretettel építünk védőhálót, csak a 
módszerek változnak. A befogadásnak 
és a kinőtt szárnyakkal fémjelzett elen-
gedésnek részünkről ugyanolyan ön-
zetlennek kell lennie. Anyának lenni 
a végtelenbe belekóstoló gyönyörűség, 
de senki sem áltat minket előre, hogy 
mindez olyan könnyű lesz. 

A múlt rendszer diktatúrájában az 
anyák napja elködösített ünnep volt. 
Az anyaság értéke azóta is csak nagyon 
lassan kerül be a köztudatba. Noha a 
megható anyák napi műsorok immár 
mindenhol megvalósulnak, s előre 
tudjuk, hogy a médiában májusban ki-
emelten foglalkoznak majd e témával, 
az édesanyák igazi tisztelete a társa-
dalomban még mindig várat magára. 
S akkor hol van még az „asszonyaink 
és a multik” címmel illethető, kritikai 
hangvételben megfogalmazott fejezet, 
melyben az anyák gyakori megalázta-
tásairól és a munkát vállaló kisgyer-
mekes anyák megoldatlan gondjairól 
szólhatnánk? Milyen messze tartunk 
a „részmunkaidő”, a „rugalmas mun-
kaidő” gyakorlatától az anyasors meg-
könnyítését illetően? Az ország vezetői 
részéről sajnos minimális e gondokra 
való, jogszabályokkal is alátámasztott 
védő odafigyelés.

Anyaságunk ajándéka benső titok, 
s ezt a rejtelmet csak úgy őrizhetjük 
meg, ha minden egyes percét itt és 
most éljük át. A szivárvány érintésével 
soha el nem fogyó reményt kaptunk – 
becsüljük meg, adjuk tovább! 

jakubecz márTa

a szivárvány érinTése
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A Katedra olvasói bizonyára jól isme-
rik Csicsay Alajos nevét, hiszen hosz-
szú évek óta rendszeres szerzőként 
találkozhatunk az írásaival folyóira-
tunkban. A szlovákiai magyar pedagó-
gusok azonban nemcsak közíróként, 
hanem a Katedra Társaság elnökeként 
is számon tartják Csicsay Alajos sze-
mélyiségét. Az áprilisban 80. életévét 
betöltő barátunkról a következő is-
mertetőt találjuk a (Cseh)szlovákiai 
magyarok lexikonában: 

„Pedagógus, író, szakíró. A pozso-
nyi Pedagógiai Iskolában érettségizett 
(1958), a nyitrai Pedagógiai Főiskolán 
kémia–biológia–munkára nevelés sza-
kon szerzett tanári oklevelet (1964). 
1958–1999 között magyar tanítási 
nyelvű általános iskolákban tanított, 
1971–1991 között Párkányban isko-
laigazgató volt. Cikkei, elbeszélései az 
1970-es évektől jelennek meg. Több 
művelődési és szakmai szervezet veze-
tőségében is részt vett, 1996–2002-ben 
a Katedra Társaság elnöke volt. 1996-
ban és 2002-ben Katedra-díjat, 2007-
ben Felvidéki Magyar Pedagógus-díjat 
kapott. Főbb művei: X-ék a hetediken 

Fibi sánDor

beszélgeTés 
csicsay alajossal

(elb., 1987); Vendég a csodakönyvben 
(mesék, 1996); Királyok, fejedelmek, 
kormányzók (képes történelmi olvasó-
könyv, 1996, 2000, 2003); Emberneve-
lők (interjúk pedagógusokkal, 1999); 
Iskolatörténet (a szlovákiai kisebbségi 
iskolákról, 2002); Hajnali álom (elb., 
2003) A tündérek titka (mesék, 2004); 
Mérföldkövek ködben (Pathó Károly 
életrajza, 2006).[LT].” 

 Ez a te tömör életrajzod, amihez 
úgy érzem, több dolgot is hozzá kel-
lene fűzni.

 Először is, ezt a szöveget egy ma-
gyarországi fiatalember, egyetemista 
már egyszer idézte, azt hiszem, tavaly, 
amikor valamelyik alapítvány megbí-
zásából interjút készített velem. Sem-
mi bajom e szócikkel, legfeljebb azt 
kifogásolom, hogy a lexikon, amelyik 
tartalmazza, tudtommal kis példány-
számban jelent meg, és Magyarorszá-
gon nem is terjesztik. Majdnem hiá-
ba van benne a szlovákiai magyarok 
története, az abban fontos szerepet 
betöltő személyekről, intézményekről, 
eseményekről, a magyarok által la-

kott településekről sok tudnivaló. Bár 
az is inkább csak kivonatosan. Igaz a 
somorjai Fórum Kisebbségkutató In-
tézet által interneten közzétett Szlo-
vákiai Magyar Adatbank ennél többet 
tartalmaz, de más egy nyomtatott le-
xikon, almanach, és más az interne-
tes adathalmaz. No, de ebbe most ne 
menjük bele.

             
 Akkor indítsuk a beszélgetésünket 

azzal, mi volt az oka annak, hogy 
húsz éves korodban érettségiztél. 

 Ha pontos válaszra vagy kíváncsi, 
akkor azzal kellene kezdenem, hogy 
a háború alatt lettem iskolaköteles, vi-
szont az 1944/45-ös tanév már novem-
berben félbeszakadt, mert községünk-
ben a visszavonuló magyar katonai 
alakulatok, egymást váltva, napokra 
letelepedtek, ami miatt az egy tanter-
mes iskolánknak át kellett alakulnia 
„laktanyává”. Illetve az egész falu, mert 
a katonákat, minden házba, a lakosok 
közé szállásolták. Pár hónap múlva, 
amikor a katonaság végleg odébb állt, 
az iskola három esztendeig zárva is 
maradt. Csilizközt ismét Csehszlová-
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kiához csatolták, a dél-szlovákiai ma-
gyarok pedig teljes jogfosztottságba 
kerültek. Csak 1947-ben nyílt meg a 
szlovák iskola, melyben az iskolaköte-
les magyar gyerekeknek is kötelezővé 
vált az oktatás. 1950-ben lett lehető-
ségünk újra anyanyelvünkön tanulni. 
Ez ugyan közismert, de aki ilyesmin 
nem esett át, elképzelni sem tudhatja, 
mit jelentett ez a 9-10 éves gyerekek 
számára. 16 éves voltam, amikor befe-
jeztem az alapiskolát. A korosztályom-
nak mintegy a harmada fele eddig el 
sem jutott. Voltak barátaim, akik öt 
osztályt végeztek, sőt olyanok is, akik 
csak hármat. Én azon szerencsések 
közé tartoztam, akik a negyedik, ötö-
dik osztályt egy esztendő alatt tudhat-
ták le. Ami még groteszkebbé tette a 
helyzetet, hiányoztak a szakképzett 
magyar tanítók, tanárok, mert vagy 
elvesztek a háborúban, vagy részben 
áttelepítették őket, másrészt megélhe-
tési gondjaik miatt családostul, önként 
települtek vagy inkább szöktek át Ma-
gyarországra. Minket ezért képesítet-
len tanítók tanítottak a csilizradványi 
körzeti iskola felső tagozatában. A 
pozsonyi tanáraink többsége is velünk 
párhuzamosan tanult, azzal a különb-
séggel, hogy ők a főiskolán (általában 
a pozsonyi tanárképzőn), mi pedig az 
egykori tanítóképző mintájára nyílt, 
magyar pedagógiai szakközépiskolá-
ban. Annak elvégzése után több osz-
tály-, illetve iskolatársammal együtt 
főiskolán szerettük volna tovább ké-
pezni magunkat, amit a tanáraink, 
nyilván felsőbb utasításra, nem taná-
csoltak, mondván, nincs elég magyar 
tanító, a főiskolát pedig elvégezhetjük 
majd levelezőként. Csak azt nem kö-
zölték velünk, hogy a szaktantárgyak 
megválasztása már nemigen lesz mó-
dunkban, mert csak azoknak fogják 
a fölöttesei engedélyezni, akik olyan 
tantárgyakat hajlandók tanulni, ami-
lyen szaktanítóra szüksége lesz annak 
az iskolának, amelyikben tanítunk. 
Én a szűkebb pátriámban, a csilizkö-
zi Fűzespuszta – egykori cseh telepe-
sek tulajdonába került Trianon előtti 
nagybirtok, ám akkor már állami gaz-
daság, Szlovák Liga által, az 1920-as 
években épített – egy tanerős, immá-
ron magyar iskolájában kaptam he-
lyet. Megint pontosítanom kell, mert 
engem a minisztérium (akkori nevén 
a megbízotti hivatal) a Nagymegyeri 
(čalovoi) járásba helyezett, a járási is-
kolaügyi osztály pedig az említett ma-
jorba. Húsz évesen, 25 kisdiák (elsőstől 
ötödik osztályosig) tanítója lettem. Ha 

nem segített volna elindulnom a pá-
lyán egy idős, tapasztalt, német szár-
mazású kolléga, Steberla Bohumír, aki 
a szlovák osztály tanítója volt (délelőtt, 
délután felváltva használtuk az egyet-
len tantermet), el sem tudom képzelni, 
nélküle mit kezdtem volna. Megjegy-
zem, Steberla bácsi az oklevelét még a 
monarchia ideje alatti magyar tanító-
képzőben szerezte meg, ugyancsak Po-
zsonyban, így egyike lehetett ama 110 
„magyar” tanítónak, akik ötvenben, 
Csallóközben megkezdték magyarul 
a tanítást. Mindezt azért mondom el, 
hogy a fiatalokkal érzékeltessem, ho-
gyan sikerült újjáéleszteni a szlovákiai 
magyar iskolákat. Két év elteltével kér-
tem az áthelyezésemet a Párkány mel-
letti Muzslára, ahol volt iskolatársam, 
ekkor már a menyasszonyom (lányko-
ri nevén Pathó Aranka) tanított, akivel 
a tanítóképzőben barátkoztunk össze, 
ahogyan mi mondtuk annak idején, 
„kezdtünk el járni”. Mindketten a ta-
nítóképző falujáró kultúrcsoportjának 
voltunk a tagjai. Ő akkor 16 éves volt, 
én 19, s immár ötvennyolc esztende-
je, férj-feleség vagyunk. Közel négy 
évtizeden át kollégák is voltunk, s ha 
tréfálni akarnék, azt is mondhatnám, 
mint írónak, ő volt a titkárnőm; kézzel 
írt dolgaimnak a legépelője, olvasó-
szerkesztője és első kritikusa volt. 

 Előbb már utaltál rá, hogy a főis-
kolán nem azokat a szaktantárgyakat 
tanulhattad, amelyeket szerettél vol-
na. Mondanál erről pár szót?

 Hogy már az alapiskolában a hiányos 
alapismereteim ellenére – ugyanis en-
gem a szüleim tanítottak meg írni, ol-
vasni, számolni – „kitüntetett” tanuló 
lettem, annak volt köszönhető, hogy 
aránylag korán rákaptam az olvasásra. 
(Máig szenvedélyes olvasó vagyok.) 
Nekem Jókai, Mikszáth, Móra, Gárdo-
nyi, Arany János, Petőfi, egy szóval a 
magyar klasszikusok voltak az igazi ta-
nítóim, akik a magyar nyelv szépségén 
túl megszerettették velem a magyar 
történelmet is. Azt hiszem, mi sem ter-
mészetesebb, ha a magyar nyelvet, iro-
dalmat és a történelmet szerettem vol-
na felsőbb fokon is tanulni, csakhogy 
a muzslai iskolának abban az időben 
éppen kémia–biológia szakosra volt 
szüksége. Én viszont mindenképpen 
szerettem volna felsőfokú képesítést 
nyerni, mi mást tehettem volna, vál-
laltam, bár nem nagy lelkesedéssel, az 
utóbbi tantárgy-kombinációt, mi több, 
bővítve egy harmadikkal, a „kertészet-

tannal”, melyet a diplomámban mun-
kára nevelésként tüntettek fel. 

 Hogyan sikerült áthangolódnod 
erre a szakra? Hiszen a természettu-
dományok homlokegyenest más gon-
dolkodásmódot igényelnek, mint a 
szépirodalom és a történelem…

 Valóban így van, viszont ne tűnjék 
büszkélkedésnek, annyira beleéltem 
magam a kényszer szülte szakokba, 
hogy a tanulmányaimat kitüntetéssel, 
azaz piros diplomával fejeztem be. A 
témák, köszönhetően kitűnő nyitrai 
tanáraimnak, szinte magukkal ragad-
tak. Az egyik tantárgyam révén a pe-
dagógia doktora fokozatot is, enyhe 
rábeszéléssel, megszereztem. Az iro-
dalmi és történelmi ismereteimet, au-
todidaktaként szereztem. Mégis, ami-
kor írni kezdtem, a fiatalon elhunyt 
Varga Erzsike költőnek, az Irodalmi 
Szemle akkori főszerkesztőjének, egy 
baráti beszélgetés alkalmával meg-
említettem, mennyire sajnálom, hogy 
nem tanulhattam irodalomelméletet, 
mire ő azt válaszolta, meglátása szerint 
nincs okom panaszra, s egyszer még 
jól jöhet nekem, hogy otthonosan tu-
dok mozogni mind a humán, mind a 
természettudományok – tegyem hoz-
zá, alapjai – között.

 Ezzel most elárultad, vagy legalább 
is érintetted, miért annyira más-más 
témákról szólnak a könyveid, ame-
lyek közül csak a főbb művek vannak 
feltüntetve az idézett életrajzodban. 
Valóban mi mindenről írtál eddig?

 Elégedjünk meg annyival, hogy ed-
dig 13 önálló kötetem jelent meg, 
több antológiába kerültek be az írá-
saim, és néhány tanulmánykötetnek 
vagyok a társszerzője. Különben, akit 
részletesebben érdekelne a munkás-
ságom, mindent megtalálhat rólam a 
Szlovákiai Magyar Írók Társaságának 
(SZMIT) a honlapján.

 
 Az is olvasható rólad, „több műve-

lődési és kulturális szervezet vezető-
ségében is részt vettél”. Melyek ezek?

 A bennük végzett munkámról, ko-
romnál fogva, már csak múlt időben 
szólhatok. Hamarjában mindet nem 
is tudnám felsorolni. Talán ami a leg-
fontosabb, tizenkilenc évig aktívan 
kivettem részemet a Csemadok orszá-
gos választmányának a munkájából, 
és már nyugdíjasként az érsekújvári 
területi választmányának voltam há-
rom évig az elnöke. A Csemadok az 
1989/90-es rendszerváltás előtt (ezzel 
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sem mondok újat), tehát négy évtize-
den keresztül a szlovákiai magyarok 
érdekvédelmi szervezete volt. Amikor 
a hatalom erre ráébredt, már késő volt. 
Ugyanis a szervezeti rendszerét az 
előttünk járó nemzedéknek (kiemel-
kedő szerep jutott ebben Pathó Ká-
rolynak) úgy sikerült felépítenie, mint 
ahogy az akkor hatalmon levő kom-
munista párt a maga szerkezetét fel-
építette – minden politikai párt ma is 
ezt teszi –, vagyis olyan struktúrát hoz 
létre, hogy a közigazgatási rendszerrel 
párhuzamosan tudjon működni. A 
Csemadoknak a választott képviselőin 
kívül saját kulturális apparátusa is volt. 
E szerkezeti rendszernek köszönhető-
en, nyugodtan állíthatom – hiszen az-
óta már többször bebizonyosodott –, 
annak ellenére, hogy kulturális szer-
vezetként működött, szinte észrevétle-
nül, egyfajta ellenzéki szerepet is képes 
volt ellátnia. 

 Példát is tudnál erre mondani?
 Akár többet is, de tán ami a legfon-

tosabb, hogy több támadás ellenében 
is meg tudta védeni az iskoláinkat, 
mely küzdelemből személyesen én is 
kivehettem a részemet. Amikor 1983 
tavaszán már másodízben elhatározta 
a hatalom, hogy a tantárgyak több-
ségét a magyar iskolákban szlovákul 
kell tanítani, tagja voltam az országos 
választmány (akkori nevén központi 
bizottság) ama negyventagú csoport-
jának, amelyik részt vett azon az em-
lékezetes tárgyaláson, amelyen ezt a 
tervezetet a pártközpont prominens 
képviselői, több, ott jelenlevő mi-
niszter és miniszterhelyettes – voltak 
vagy tízen, tizenketten – ránk akartak 
kényszeríteni.   A Csemadok képvi-
seletében felszólaló 11 ember nyíltan 
szembeszegült velük. Egy közülük én 
voltam. Pedig részemről e megnyilvá-
nulás nem kis veszéllyel járt. Ugyanis 
az egyetemi felvételire készülő fiam 
továbbtanulásának a lehetőségét koc-
káztattam, meg persze az igazgatói 
tisztségemről való elmozdításomét. 
Arra ugyan nyomós okot kellett volna 
találni, hogy leváltsanak, de többször 
is megkísérelték a feljebb buktatá-
somat. Mindenképpen meg akartak 
szabadulni tőlem. Pozsonyban két 
magyar lapnál is főszerkesztői állással 
kecsegtettek, mire én azt válaszoltam, 
hogyan vállalhatnék el ilyen feladatot, 
amikor a lapszerkesztéshez semmit 
sem értek.
Nyolcvanháromban nagyon nagy volt 
a tét. Ha sikerül megvalósítaniuk az 

ellenünk irányuló szándékot, az isko-
lahálózatunkkal együtt lerombolták 
volna a kulturális szervezetünket is, 
miáltal teljesen ellehetetlenítik magát 
az együvé tartozásunkat. Tény, hogy 
más, mondhatnám „illegális” szer-
veződések buzdítására a lakosság el-
lenállása olyan méretet öltött, hogy 
kénytelenek voltak a témát akkor a 
napirendről levenni. Persze később 
többször is visszatértek rá, de mindig 
sikerült megakadályozni őket. A küz-
delemben már más pozíciókból is ki-
vehettem a részemet.

 Ezek szerint politikai szerepeket is 
vállaltál?

 Akkor ez nem vállalás kérdése volt, 
hanem kötelesség. A politika engem 
mindig érdekelt, mint azokat az embe-
reket, akik számára a közösség sorsa, 
amelyhez tartozik, nem lehet közöm-
bös, de a pártpolitikától, amennyire 
tehettem, igyekeztem távol tartani ma-
gam. A rendszerváltozás után, az itteni 
magyar pártok szervezői közül többen 
is megszólítottak, hogy lépjek a soraik-
ba. Megköszöntem a szíves invitálást, de 
a pártfegyelemhez semmi kedvem sem 
volt. Én szabadabb mozgásteret kíván-
tam magamnak, amire a civil szerve-
zetekben sokkal több lehetőség kínál-
kozott. Azonban hadd jegyezzem meg, 
soha sehova nem tolakodtam. Részt 
vettem 1990 januárjában a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szervezetének 
alakuló közgyűlésén, mely szakmai 
szervezet országos elnökségébe a kül-
dött kollégák több tisztújítás alkalmával 
újra beválasztottak, majd a szakmai mű-
helyként működő Katedra Társaságba is 
maguk közé hívtak. Ennek hat évig vol-
tam az elnöke. E szerepem révén több 
nemzetközi konferencián vettem részt, 
reformprogramokat, az iskolák számá-
ra szakmai ajánlásokat dolgoztunk ki, 
és rendszeresen szerveztünk országos 
pedagógiai napokat. Közben mintegy 
három évtizeden át, már a rendszervál-
tás előtt is, több folyóirat szerkesztőbi-
zottságának voltam a tagja, persze nem 
egyszerre, hiszen az túl sok lett volna. 
Legfőbb szándékom volt, hogy rábírjam 
a kollégákat az írásra. Sokan ma sem 
tudatosítják, mekkora jelentőséggel bír, 
ha egy pedagógus írásban adja közre a 
szakmai ismereteit. Nem interneten, 
mert az egészen más. Nyomtatásban!

 Ennyi feladatkör ellátása mellett be 
tudtál-e kapcsolódni Párkány életébe?

 Se úgynevezett nemzeti bizottsági, 
se önkormányzati képviselő nem vol-

tam. A Csemadok városi alapszerve-
zetének a vezetőségében viszont mint 
iskolaigazgató és az országos választ-
mány tagja, természetesen nem üres 
szerepet, hanem munkát vállaltam, 
legfőképpen azért, mert az iskolánk 
tanulói – pontosabban a kollégák ve-
lük végzett – kulturális tevékenységét 
személyesen én irányítottam, illetve 
koordináltam. Nem kis „feladatkör” 
volt ez akkor. A kollégáimnak ebben 
– a mellett, hogy ösztönöztem őket, 
mármint a tanulók tanításon kívüli 
kreativitásának a kibontakoztatására, 
vagy miként ma hangoztatják néme-
lyek, nagy előszeretettel  a tehetség-
gondozásra – szabad kezet adtam. 
Ehhez tudni kell, hogy minket a taní-
tóképzőben Janda Iván bácsiék arra is 
felkészítettek, hogy miként a hajdani 
néptanítóktól elvárták, nekünk sem 
lesz elég, hogy csak az iskolában tud-
junk helytállni, hanem a települések 
kulturális mindeneseinek kell len-
nünk. Muzslán mi azok is voltunk a 
feleségemmel. Ő a fiatalokkal nép- és 
társastáncokat tanított, én meg szín-
darabokat, melyekben olykor magam 
is szerepeltem. Eszembe se jutott, hogy 
Muzsláról elmenjek, de 1970-ben kine-
veztek vagy inkább áthelyeztek a párká-
nyi alapiskolába igazgatóhelyettesének, 
’71-ben pedig meggyőztek, maradjak 
ott igazgatónak. Az iskolának akkor 
mintegy 760 tanulója volt, tíz évre rá 
– mostohakörülményeink ellenére – 
számuk 1270 fölé emelkedett, s a tan-
testülete 65-70 pedagógusból állt. Hogy 
milyen körülmények között és milyen 
erőfeszítések árán értük ezt el? Amikor 
körzetesítés címén megszüntették a kis 
iskolákat, nekünk nem voltak tanter-
meink. Kitaláltam, hogy a városi gyere-
keket hordatom ki tanítóikkal együtt az 
üresen maradt falusi iskolákba. Persze 
ehhez a szülők és a kollégák beleegye-
zése kellett. No, meg a feletteseimé. A 
járási iskolaügyi osztály vezetője rábó-
lintott, de írásos engedélyt nem ad(hat)
ott. Így e téren is a felelősség teljesen 
rám hárult. Aztán egy napon benyitott 
hozzám a járási pártbizottság egyik, 
magát magyarnak valló titkára, és az-
zal fenyegetett meg, hogy a gyerekek 
buszoztatását nem tiltja meg, de ha bal-
eset lesz, engem becsukat. Hol volt rá 
a garancia, hogy ilyesmi nem történhet 
meg. Ugyanis négy faluba, persze peda-
gógusi kísérettel, több mint háromszáz 
gyereket utaztattunk ki naponta. Ma is 
hálával gondolok vissza azokra a taní-
tónőkre és napközis nevelőnőkre, akik 
e felelősséget megosztották velem. És a 
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szülőkre is, akik nemcsak megértették e 
szükséghelyzetet, de még a rozoga álla-
potban lévő épületek javításában is se-
gítettek. A szakmunkások olykor télen, 
a gyerekek feje fölött dolgoztak, mert 
az állami üzemek máskor ilyen „apró” 
munkákat nem vállal(hat)tak.
Mindemellett a kollégáim zöme kiemel-
kedő iskolán kívüli (szabadidős) mun-
kát végzett a szakkörökben. Mondha-
tom, iskolánk csodálatos eredményeket 
ért el. Sportolóink kerületi, esetenként 
országos versenyeket, bajnokságokat 
nyertek; az énekkarunk, a bábosok-
nak, a színjátszóknak több csoportja is, 
valamint a néptánccsoportunk több-
szörös nagydíjasok lettek a Csemadok 
központ által szervezett mozgalomban. 
Elsők között, még a rendszerváltás előtt 
kezdtünk angol és német nyelvet taní-
tani. Gyereklapot indítottunk, amelyet 
a tanulóink írásai töltöttek meg. A hír-
adások mellett szépszámmal jelentek 
meg benne verseik és prózai írásaik, 
néha szlovákul, de még angolul is. A 
lapot évente négyszer adtuk ki, minden 
számát eljuttattuk a pozsonyi országos 
gyereklapoknak és a felnőttek számára 
íródott újságok kulturális rovatainak. 
Mindegyiknek volt gyermekrovata, 
melyben a legsikerültebb gyerekíráso-
kat rendre közölték.
Viszont, amit most elmondok, azt eddig 
még senki sem vetette fel, mi sem tuda-
tosítottuk akkor, hogy a fél évszázadig 
romokban heverő dunai hidat miért 
nem előbb építették fel újra. Meglátá-
som szerint – hangsúlyozom, erre én 

is utólag jöttem rá –, mert Esztergomot 
mint „klerikális várost” teljesen elszige-
telve akarták tartani, Párkányt és kör-
nyékét pedig az itteni hatalom akarta 
elnemzetietleníteni, sőt elnemzetesí-
teni. Azt hiszem, érthető, mire célzok. 
Volt idő, amikor a mi iskolánk épp a 
kulturális tevékenysége által tartotta a 
lelket az itteni magyar lakosságban, mi-
által képes volt megőrizni az identitá-
sát. Mindazonáltal a Mária Valéria híd 
újjáépítéséért, mint az egyik helyi civil-
szervezet társelnöke, én is kilincseltem 
a minisztériumokban, társaimmal még 
a magyar miniszterelnök irodájáig is 
eljutottunk. Emellett évtizedeken át ba-
ráti kapcsolatot tartottunk fenn az egyik 
besztercebányai szlovák iskolával, mely 
barátság a tanulók családjaira is kiter-
jedt. Évente közös módszertani napokat 
tartottunk, felváltva náluk és nálunk, sőt 
még közös tanítónapokat is, mulatozás-
sal. A mi tanulóink hozzájuk jártak síel-
ni, az övéik hozzánk úszótanfolyamok-
ra. Szüretelni is eljöttek nem egyszer, 
az iskolánkat patronáló garamkövesdi 
földműves szövetkezet szőlőibe.

 Nem szóltunk még az anyagi meg-
becsülésről…

 Úgy tűnik, most tréfálsz. A félreér-
tés elkerülése végett előre bocsátom, 
a „művelődési és szakmai szervezetek 
vezetőségében”, de még a szerkesztő-
bizottságokban végzett tevékenységért 
sem nálunk semmilyen honorárium 
nem járt. A pedagógusokat pedig tá-
jainkon mindenkor a bérskála végére, 

legfeljebb az utolsó előtti helyre sorol-
ták be, pláne a mi időnkben. Ennek 
alapján számolták ki nyugdíjukat is, 
sokuké az országos átlagot sem éri el. 
Az enyém talán tíz euróval több, de 
nem azért, mert húsz évig voltam az 
ország egyik legnagyobb iskolájának 
az igazgatója, hanem mert a nyug-
díjkorhatárt elérve egy évvel később, 
negyvenegy éves gyakorlat után, szó 
szerint fölöslegessé válva kellett nyug-
díjba mennem. Mindezek ellenére, 
amit elmondtam, nem tekintendő se 
személyes érdemnek, és ugyanúgy 
panasznak sem. Minket még mint 
népnevelőket azzal készítettek fel a pá-
lyánkra, bármilyen feladatokat ró ránk 
az élet, azok teljesítése erkölcsi köteles-
ség. Mi a „nagy rendezőtől”, akárcsak a 
szakmai elődeink, egyszerre két fősze-
repet kaptunk. Egyiket a nevelés-ok-
tatásban, másikat a kultúrában kellett, 
képességeink szerint, eljátszanunk. 
Hadd fejezzük be beszélgetésünket egy 
idézettel, amit A. T. Eliot Nobel-díjas 
költő írt egyik esszéjében: „A kultú-
ra sokféle, egymással többé-kevésbé 
összhangban álló tevékenység produk-
tuma, amelyeket önmaguk kedvéért 
űznek…” – az emberek. Én örömmel 
vettem ki részem ebből a tevékenység-
ből, és hálás vagyok a sorsnak, hogy e 
lehetőséget megadta nekem.

 Köszönöm a beszélgetést! A Kated-
ra szerkesztősége nevében sok erőt, 
jó egészséget, hosszú, boldog életet 
kívánok Neked!
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A hitet másoktól szereztem,
mint égig érő ablakot,
Akik látták magukat bennem,
azoknak én csillag vagyok.
Én viszont nekik köszönhettem
az egész égboltozatot. 
(Gyurkovics Tibor)

2018. április 8-án Jókai Tibor, a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Szövetsé-
gének mindig tettre kész, fáradhatatlan 
elnöke alig ötven esztendősen eltávo-
zott e földi világból. 

1967-ben Búcson született. A helyi 
alapiskola elvégzése után Dunaszerda-
helyen érettségizett, ezt követően 1992-
ben Nyitrán tanítói oklevelet szerzett. 

Pedagógiai pályáját a komáromi Béke 
Utcai Alapiskolában kezdte. Tanítóként 
kezdetektől fogva aktívan bekapcsoló-
dott a pedagógusszövetség tevékenysé-
gébe, az iskolai alapszervezetet irányí-
totta. 2003 gyökeres fordulatot hozott a 
pályáján, elvállalta a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége Központi Iro-
dájának vezetését. Lendület, lelkesedés, 
hihetetlen munkabírás jellemezte. Ezt a 
felelősségteljes posztot 2014-ig töltötte 
be. Fáradhatatlanul járta az ország te-
rületi választmányait, hogy alaposan 
megismerje, ha kell, segítse azok szak-

Jókai Tibor halálára

mai tevékenységét. Minden tettével a 
szlovákiai magyar pedagógusok, ta-
nulók, oktatási intézmények érdekeit 
szolgálta. 

2014-ben az SZMPSZ elnökévé vá-
lasztották. Vezetése alatt a korábbi ha-
gyományokra építve számos területen 
megerősödött, fejlődött a szakmai és 
szervezeti élet, a szövetség programja 
versenyekkel, diáktáborokkal, színvo-
nalas rendezvényekkel gazdagodott. 
Terveit, elképzeléseit igényesen való-
sította meg, ezzel nagyban hozzájárult 
a szervezet széleskörű elismertségéhez 
idehaza és szerte a Kárpát-medencé-
ben. Nagyrészt az ő érdeme, hogy a 
Kárpát-medencei pedagógusszövet-
ségek között erős kötődés, együttmű-
ködés, egymást segítő baráti, szakmai 
kapcsolat alakult ki. 

Végtelenül szerette a munkáját, mely 
kitöltötte az életét. Teljes intenzitással, 
odaadással végezte, erejét, idejét, ener-
giáit soha nem kímélte, mércének a 
minőséget tekintette. Megálmodta és 
megvalósította Komáromban a Felvi-
déki Magyar Pedagógusok Házát. Szá-
mára minden feladat egy újabb kihívás, 
egy újabb lehetőség volt annak bizonyí-
tására, hogy „ahol akarat van, ott út is 
van”. 

 Megszállottan hitt a közösségért és 
a közösségben végzett munka erejé-
ben, a szellemi értékteremtésben. 2018. 
március 15-e alkalmából Magyarország 
kormánya a felvidéki magyar oktatás 
fennmaradása, fejlesztése érdekében 
kifejtett sokrétű, példaértékű tevékeny-
ségéért állami kitüntetésben részesítet-
te. Munkásságát Magyar Arany Érdem-
kereszttel jutalmazták. 

Végtelenül örült az elismerésnek, 
melynek átvételekor már sokan aggód-
va kérdezték, hogy érzi magát. „Jól va-
gyok” – mondta, mert ezt akarta hinni 
és elhitetni. Tele volt feladatokkal, el-
képzelésekkel. Harcolt egyre gyengülő 
szervezetével, bizakodott és reményke-
dett, hogy erőre kap ismét.

 Sajnos, nem így történt, ebben a küz-
delemben alulmaradt. Az íróasztala el-
árvult, a széke üres, hiánya fájdalmas. 
De nem távozott nyomtalanul.   

Emléke erős jelként kitörölhetetlenül 
bevésődött mindazokba, akikkel együtt 
dolgozott, akikhez közel állt, akik elis-
merték, tisztelték és szerették. 

Legyen áldott a föld, mely óvón fölé 
borul.
Nyugodjék békében.
SZMPSZ OE
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A magyar nyelvet számos (számtalan) 
nyelvvel rokonították már. A nyelvro-
konítás minden esetben azt jelentette, 
hogy a magyart és a másik nyelvet egy-
mással származási kapcsolatba hozták. 
A legkorábbi időkben – a 19. század 
második feléig – próbálták megta-
lálni azt a nyelvet, amelyik legjobban 
hasonlít az ún. ősnyelvhez, ami a ke-
resztény kultúrkörben az a nyelv volt, 
amelyen a teremtő Ádámmal érintke-
zett. Nem véletlen, hogy az ősnyelv ke-
resői általában a saját nyelvüket tartot-
ták annak leszármazottjának. Ennek 
oka a módszerben keresendő:

Mert mit is jelentett a nyelvrokon-
ság addig? Maga a nyelvrokonság nem 
volt definiálva, mert valójában nem 
is rokonságot, hanem affinitast (von-
zódást, megfelelést) kerestek. Ebben 
a gondolkodásban a similitudo (ha-
sonlóság) egyenlő volt a cognatióval 
(rokonság, leszármazás). A megállapí-
tásokat a nyelvek hasonlósága alapján 
tették meg, s azt tartották hasonlónak, 
ami hasonlított.

Ez a gondolkodás ma is jellemző, s 
így a nagyközönség úgy tartja, hogy 
míg   a finn vesi ’víz’ és a magyar víz 
szó hasonlít egymásra, ezért ez talán 
jó megfelelés, azonban a finn kota ’sá-
tor’ és a magyar ház szavak nem ha-
sonlítanak egymásra, tehát ez nem jó 
megfelelés. 

Pedig az adott nyelvekre vonatko-
zó minden ismeretünk szerint a vesi 
nem azért vethető össze a magyar víz 
szóval, mert hasonlítanak egymásra, 

kozmács isTván

a sumér-magyar nyelvrokoníTásról
a magyar nyelv alTernaTív rokonai (1. rész)

hanem éppen azért, mert nem hason-
lítanak egymásra, mivel a finn vesi szó 
töve vete- (a vesi alak csak és kizáró-
lag az alanyesetben fordul elő, és egy 
olyan változás eredmény, amely sze-
rint a  a finn nyelvtörténet egy szaka-
sza során a szóvégi  -ti hangkapcsola-
tokban a -t-ből -s- lett.). Ha most ezzel 
a vete-~víz párral összevetjük a finn 
kota és a magyar ház szavakat, akkor 
azt látjuk, hogy a kota~ház szópárban 
is ugyanazt a megfelelést találjuk: a 
két magánhangzó közötti finn -t-nek a 
magyarban szóvégi  -z felel meg. 

Fontos megjegyezni és észben tarta-
ni, hogy a víz és a ház szavak az alap-
szókincsbe tartoznak. Ez azért fontos, 
mert csak az alapszókincsbe tartozó 
szavak alkalmasak nyelvi rokonságra 
vonatkozó következtetések levonására.

Mielőtt rátérnénk a magyar-sumér 
kapcsolatra, fontos tudatosítani, hogy 
a nyelvek rokonsága semmi esetre 
sem azonosítható a nyelveket beszélő 
népek rokonságával: a nyelvnek és a 
népnek egészen eltérő eredete és törté-
nete lehet. Elég itt most a bolgár népre 
és annak nyelvére utalni: míg a bol-
gár népet etnogenezise a török népek 
csoportjához kapcsolja, addig nyelve a 
szláv nyelvek csoportjába tartozik. 

A nyelv-  és néprokonság külön-
bözőségét nagyon jól tudták már a 
19. századi nyelvkutatók is. Ezt talál-
juk erről a Czuczor-Fogarasi szótár 
előszavában, a 23. oldalon: „sem a 
nyelvrokonságból vérrokonságot, sem 
viszont vagy ellenkezőleg következ-

tetni józan okoskodással nem lehet”. 
Szinnyei József a Budenz-albumban 
megjelent írásában 1884-ben pedig ezt 
írja: „A nyelvtudomány kérlelhetetlen 
adatai arra vallanak, hogy az u.n. ugor 
[finnugor] népek olyan nyelveken 
beszélnek, melyek a magyar nyelvvel 
közeli rokonságban állanak; tehát az 
ugor népek nekünk nyelvrokonaink 
[!]. Hogy vér szerint is rokonaink-e, 
az más kérdés [!]. Valószínűnek való-
színű; de bizonyosra nem lehet fogni, 
mert vannak rá példák, hogy egy nép 
mással cserélte fel eredeti nyelvét, s így 
vér szerint más, nyelv szerint megint 
más népekkel áll rokonságban [!]. Le-
het tehát, hogy a párducos Árpáddal 
bevándorlott magyarok vér szerint 
egytől-egyig mind törökök voltak.” 
(Minderről részletesen olvashat az ol-
vasó például itt: http://tte.hu/finnugor-
nyelvrokonsag-egykor-es-most/)

És akkor a magyar-sumér nyelvro-
konságról. Előrebocsátom, hogy most 
eltekintek attól a módszertani problé-
mától, hogy egymástól időben jelentő-
sen eltérő adatokat vetünk össze, azaz 
nagyjából 3-4 ezer év van a magyar és 
a sumér adatok között. A bevezetőben 
írtak alapján már világos lehet, hogy a 
nyelvek közötti rokonságot manapság 
már nem lehet a homályos hasonló-
ság alapján kutatni, megállapítani. A 
nyelvrokonságot a két vagy több nyelv 
közötti szabályos megfelelések alapján 
tudjuk feltárni. A szabályos megfelelés 
valójában szabályos eltérés. A szabá-
lyosság azt jelenti, hogy adott hely-
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zetben az egyik nyelv adott hangjának 
a másik nyelvben mindig ugyanaz 
a hang felel meg, rendszerszerűen. 
Hogy ezt megértsük, nézzük a követ-
kező példát:
Feladat: Töltse ki az alábbi táblázatban 
a számmal jelölt üres helyeket, és adja 
meg az egyes nyelvek közötti hangmeg-
feleléseket!
(Kenesei: A nyelv és a nyelvek, forrás: 
Ember és nyelv, 102/9)

1. nyelv
tupi
lisu
matu
nili
mani
nipa
1....
2...
panu

2. nyelv
dubi
lisu
madu
3.....
mani
niba
daba
lana
4....

3. nyelv
tupi
risu
metu
niri
5....
nipa
tepa
6....
 7....

4. nyelv
tup
lis
mat
nil
man
8....
tap
lan
9....

Jelentés
mennydörgés
pók
nyíl
dárda
ég
óceán
kunyhó
kő
folyó

A feladat tehát az, hogy megállapítsuk, az 
1. (2., 3., 4.)  nyelv bizonyos hangjainak 
a többi nyelvben milyen hangok felel-
nek meg. Az összevetést csak az azonos 
pozícióban előforduló hangok esetében 
tehetjük meg. Első pillantásra is látszik, 
hogy az 1. nyelv minden szava magán-
hangzóra végződik, míg a 4. nyelv eseté-
ben ez a szóvégi magánhangzó hiányzik. 
Azt mondhatjuk tehát, hogy az 1. nyelv 
szóvégi magánhangzóinak a 4. nyelvben 
a magánhangzó hiány felel meg. Ez alap-
ján azt állíthatjuk (mivel minden más 
esetben az 1. nyelv minden hangjának 
a 4, nyelvben az 1. nyelv azonos hangja 
felel meg), hogy a 8. és 9. üres helyekről a 
nip, illetve a pan hangsorok hiányoznak. 
Hasonló módon megtalálhatjuk a többi 
megfelelést is. A megfejtést az olvasó a 
cikk végén találja meg. 

A probléma mármost az, hogy a 
magyar és a sumér szavai között ilyen 
rendszerszerű hangmegfeleléseket ke-
resve sem találunk. Csőke Sándor Su-
mér-magyar összehasonlító nyelvtaná-
ban (46–48. oldal) például ezt találjuk: 
a sumér szókezdő d egyezik a követke-
ző magyar szókezdő hangokkal:
1. d
2. nd
3. t
4. nt
5. tt
6. ty
7. gy és dzs
8. j
9. l
10. sz
11. s és cs
12. ny

Ez csak akkor lenne lehetséges – ha 
egyáltalán, mivel tizenkét [!] megfe-
lelésről van szó! –, ha az adatok kü-
lönböző nyelvtörténeti korszakokból 
származnának. Csőke szerint azonban 
ezek egyidejű megfelelések, egyértel-
műen kizárhatjuk, hogy megállapítása 
bármiféle érvénnyel bírna. 

A nyelvrokonság bizonyításának 
másik eszköze a grammatikai anyag 
egybevetése. Szokás emlegetni, hogy a 
magyar és a sumér is agglutináló (ra-
gasztó) nyelv, illetve, hogy mindket-
tőben van magánhangzó harmónia. 
Az alábbiakban eltekintek attól, hogy 
ezt az érvelést azzal utasítsam el, hogy 
mindkettő tipológiai ismérv (azaz je-
lentős számú nyelvre igaz állítások), 
inkább vizsgáljuk meg az egyes nyel-
vek agglutinálását és magánhangzó 
-harmóniáját.

Elsőként nézzük az igeragozást. 
Azt találjuk, hogy valóban, mindkét 
nyelvben toldalékok kapcsolódnak az 
igetőhöz. Van azonban egy apró prob-
léma. Míg a magyarban a toldalékok 
[képzők, illetve az idő/mód jel és a sze-
mélyrag] követik az ige tövét, addig a 
sumérban megelőzik azt. Ellene lehet-
ne vetni, hogy a magyarban is van az 
ige előtt is elem, az igekötő, azonban 
annak igéhez kapcsolódását az írott 
forrásokban jól nyomon tudjuk kö-
vetni: az igekötő igéhez tapadása már 
a történeti korban, jóval a honfoglalás 
után következett be. 

Lássuk tehát a sumér ige szerkezetét: 

Mód Irány, 
deixis

Befejezett Cselekvés 
jellege

Személyi 
előrag

Igető Tárgyra 
utaló rag

n(u)-/l(a)- („nem” 
– tagadó), 

h(e2)- („hadd/
legyen” – megen-
gedő), 

g(a)- („bár” – 
óhajtó), 

na- („nem kelle-
ne”), 

ba-ra- („nem sza-
bad” – tiltó), stb., 

illetve lehet időbe-
liségre utaló előtag, 
pl. u3- („mikor/
miután”), stb.

m(u)-
megy>jön
én>nekem

b(a)-
deixis sze-
mélytelen 
főnév nek 
ad 

Határozói 
ragok

Befejezett 
asp. a 
cselekvő 
jelölésére

Befeje-
zett ige 
esetén  
tárgyra 
utaló

ha ezek nincsenek, ejtéskönnyítő mgh, általá-
ban i- az igekezdet
e2 ba an du3
(a király által a templom) megépült

mu e de6 0
elhozod

Mindehhez még hozzátehetjük a kö-
vetkezőket:
1. A sumér nyelvben a jelző a jelzett 
szó mögött van (a magyarban előtte)
2. A sumérok alapvetően ékjeleket al-
kalmaztak, amelyeknek pontos kiejté-
sét nem ismerjük. A sumér nyelv volt 
a tudományok, a művészetek és a dip-
lomácia nyelve, s a hódítás után holt 
nyelvként még több mint ezer évig 
az is maradt, hasonlóan a középkori 
latinhoz. Az ékjelek hangzós átírását 
azonban alapvetően akkád nyelven írt 
szövegekből ismerjük, annak a hang-
zórendszerén átszűrve.
3. A sumér nyelvben a főnévi szerkezet 
a következő mintát követi: 
Főnév* [Melléknév]* ([Névmás] [Töb-
bes szám]) Eset 
Azaz a főnevet/főneveket követheti 
 egy vagy több vonatkozó melléknév 
 ezt követheti birtokos vagy mutató 

névmás 
 ezután következhet a többes szám 

jele 
 végül a szerkezetet az eset zárja le

4. Birtokos szerkezet esetén elöl van 
a birtok, a birtokos főnévi szerkezete 
pedig a Főnév-Melléknév után ékelő-
dik be (!) az -ak raggal zárva, amelyet 
a birtok módosítói (névmás, többes 
szám) és esete követ. Ez tehát a sumér 
„főnévi-lánc”: 
Birtok  + Birtokos
Fn [Mn] + { Fn [Mn] ([Nm] [Tsz]) -ak} 
([Nm] [Tsz]) Eset
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Egy magyar szavakból álló példával 
talán érthetőbbé válik ez a jelentős kü-
lönbség:
asztal nagy + {kedves ember az -k-nek} 
(az -k) -on ’azoknak a kedves embe-
reknek azokon a nagy asztalain’

Talán ennyi is elég annak beláttatásá-
ra, hogy a sumér nagy valószínűséggel 
nem a magyar rokon nyelve, mivel 
nem találunk szabályos hangmegfe-
leléseket és a két nyelv grammatikai 
szerkezete tökéletesen eltér egymás-
tól. (Aki részletesebben ismereteket 
szeretne szerezni a sumér nyelvről, 
annak ajánlom magyarul Végh Csa-
ba: A sumér nyelv és írás rövid át-
tekintése [Budapest, 2012.] című 
munkáját, ahonnan a fenti táblázat 
és példák is származnak [http://mek.
oszk.hu/10400/10455/10455.pdf].)

A nyelvekben többféle magánhang-
zó-harmónia is található: lehetséges, 
hogy a szavakban csak magas vagy csak 
mély magánhangzók találhatók, és a 
toldalékok illeszkedésük során követik 
ezt a rendet: kéz – kézben, ház – ház-
ban (ilyen magánhangzó-harmóniát 
találunk a finnben például). Lehetsé-
ges, hogy nemcsak a képzés helye sze-
rint valósul meg a harmónia, hanem a 

Megfejtés:

1. nyelv
tupi
lisu
matu
nili
mani
nipa
TAPA
LANA
panu

2. nyelv
dubi
lisu
madu
NILI
mani
niba
daba
lana
BANU

3. nyelv
tupi
risu
metu
niri
*MENI
nipa
tepa
*RENA
*PENU

4. nyelv
tup
lis
mat
nil
man
NIP
tap
lan
PAN

Jelentés
mennydörgés
pók
nyíl
dárda
ég
óceán
kunyhó
kő
folyó

A szabályos megfelelések:
1. nyelv, 3. nyelv, 4. nyelv ~ 2. nyelv: p~b, t~d (azaz a zöngétlen zárhangnak annak zöngés párja felel meg, így valószínűleg ez a megfelelés is 
létezik, bár itt nincs adat: k~g)
2. nyelv, 2. nyelv, 4. nyelv ~ 3. nyelv 
a) első szótagbeli -a-nak -e- felel meg,
b) az l hangnak szó elején és szó belsejében is r felel meg
3. nyelv, 2. nyelv, 3. nyelv ~ 4. nyelv: a szóvégi magánhangzónak a magánhangzó hiánya felel meg
Megjegyzendő, hogy a 3. nyelv és többi nyelv szó belseji -n- hangjainak megfelelésről semmit nem tudunk meg az adatok alapján, azaz csak 
következtethetünk arra, hogy a három szóban szereplő -n- hangok a 3. nyelvben is megmaradnak -n-nek. Mivel ez csak következtetés, ezt 
jelöljük a hangsorok elő tett * jellel.

egyidejűleg a képzés módja szerint is: 
ajakkerekítéses hangokat tartalmazó 
szavakhoz ajakkerekítéses, ajakréses 
hangokhoz ajakréses toldalékok járul-
nak: szék – széken, föld – földön (ilyen 
magánhangzó-harmóniát találunk pél-
dául a török nyelvekben). És lehetséges 
az, ahogy a sumérban lett és volt.  

Azért az előbbi furcsa megfogalma-
zás, mert a sumérban a magánhang-
zó-harmónia a sumér nyelv történe-
tének egy rövid szakaszában a /e/~/i/ 
hangváltozás időszakában jött létre: a 
prefixek magánhangzója aszerint volt 
/e/ vagy /i/, hogy milyen magánhang-
zóval kezdődött a tőszó, amely elé il-
lesztették. A magánhangzó változás 
lezajlása után a magánhangzó-harmó-
nia értelemszerűen megszűnt.1

A prefixben /e/ szerepelt, ha a kö-
vetkező szótagban alsó nyelvállású 
magánhangzó következett, azaz /e/ 
vagy /a/, és /i/ volt a prefixben, ameny-
nyiben a következő szótagban magas 
magánhangzó volt, azaz /i/ vagy /u/. A 
sumér magánhangzó-harmónia tehát 
egészen más jellegű volt, mint akár a 
finnugor, akár a törökségi nyelvekben.

Talán ennyi is elég ahhoz, hogy feltá-
madjon az olvasóban a kétely, hogy a 

magyar és a sumér nyelv nem hozha-
tók egymással rokonsági kapcsolatba. 
És talán az is megfogalmazódik az ol-
vasóban, hogy a nyelvek rokonságáról 
nem feltétlenül érdemes állításokat 
tenni az adott nyelvekről való alapve-
tő, megbízható ismeretek nélkül.

Tetszik, nem tetszik, a következő 
állítás jelenlegi tudásunk szerint nem 
cáfolható: az alapján, amit a nyelvtu-
domány általában tud a nyelvekről, a 
nyelvek történetéről, a nyelvek szo-
ciológiájáról jelenleg csak az állítha-
tó, hogy a magyar nyelv az ún. uráli 
nyelvcsaládba tartozik, és a sumér 
nem (sem) rokon nyelve.

(A következő részben az etruszk-ma-
gyar nyelvrokonításról olvashatnak.) 

JEGYZETEk:
1 Ezt olvashatjuk erről Jagersma könyvének 
58. oldalán: „The Old Sumerian rule of vowel 
harmony was only valid during a relatively 
short period and represents an intermediate 
stage in a sound change of /e/ to /i/ in certain 
environments.This is clearly shown by the 
etymology of the relevant prefixes and by 
the chronological evidence from Lagash.” 
Jagersma, Bram: A Descriptive Grammar of 
Sumerian. 58. oldal.
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A Katedra folyóiratban már rövi-
den ismertettük a nemrégiben meg-
jelent Szlovákiai magyar nyelvjárási 
hangoskönyvet. Most pár olyan fel-
adatot közlünk, melyek segítségével 
bemutathatók és a nyelvtanórákon fel-
dolgozhatók lehetnek a hangoskönyv 
nyelvjárási szövegei és hanganyagai. 
Előtte röviden a nyelvjárások és az 
anyanyelvoktatás kapcsolatát, valamint 
a számítógépes nyelvjáráskutatás leg-
újabb eredményeit vázoljuk fel.

A nyelvjárások és az anyanyelvi okta-
tás kapcsolatával többen is foglalkoztak 
már az elmúlt évtizedekben. Legátfo-
góbban e feladatkörről, a nemzetközi 
tapasztalatokat is ötvözve, a Magyar di-
alektológia c. tankönyv tájékoztat ben-
nünket. Egy másik kiadvány, a Nyelv 
és társadalom a rendszerváltáskori 
Magyarországon, magyar és külföldi 
példákra hivatkozva vizsgálja a nyelv 
és az iskola, a nyelvjárások és az anya-
nyelvi oktatás kapcsolatát. Szükséges, 
hogy az iskolában megismertessük a 
beszélt magyar nyelv regionális jellem-
zőit, hiszen a diákok nagy részének, 
kisebbségben abszolút többségének az 
alapnyelve a nyelvjárás, melynek figye-
lembevétele nélkül nehezebben valósít-
ható meg az anyanyelvi oktatás fő célja, 
a köznyelv elsajátítása. Fontos, hogy a 
nyelvjárásokról az anyanyelvi órákon 
hiteles képet adjunk, hiszen manapság 
is még élnek azok a mítoszok, melyek 
szerint a nyelvjárási beszélők száma ki-
csi; a határon túliak csak nyelvjárásban 
beszélnek; a nyelvjárások a köznyelv 
romlott változatai; a nyelvjárásoknak 
szegényes a kifejezési lehetőségük; aki 
nyelvjárásban beszél, az intelligenciahi-
ányos; a nyelvjárás éltetői és használói 
a parasztok; a nyelvjárások „tisztább” 
nyelvállapotot őriznek. 

A mítoszok rombolásán kívül a kér-
déskör elméleti megközelítése szerint 
legfontosabb lenne a hozzáadó anya-
nyelvi nevelés valóra váltása. Ennek 
lényege, hogy nem sérül a diák anya-
nyelvi nyelvváltozata, sem a hozzá fű-

Presinszky károly

nyelvjárási hangoskönyv a nyelvTanórán

ződő viszonya, nyelvi repertoárja bővül, 
s ezáltal a beszédhelyzethez igazodva 
képes lesz használni mind a nyelvjárást, 
mind a köznyelvet, mert a megfelelő 
helyzetben mindkét nyelvváltozat hasz-
nálata helyénvaló. A hozzáadó peda-
gógiai stratégiával tehát a tanítók nem 
csökkentik, hanem növelik tanítványa-
ik nyelvi önbizalmát. A köznyelv ered-
ményes elsajátítása ennek alapján leg-
inkább a tanulók nyelvjárási hátterére 
építve kontrasztív szemlélettel érhető el.

A Szlovákiai magyar nyelvjárások c. 
egyetemi tankönyv külön fejezetben 
foglalkozik a nyelvjárások és az anya-
nyelvi oktatás kapcsolatával. A szerzők 
szerint van még tennivaló a kérdéskör 
elméleti továbbgondolásában, főleg ki-
sebbségi körülmények között, de külö-
nösen a gyakorlati jellegű módszertani 
megoldások kidolgozása lenne sürgető 
feladat. A könyv közöl olyan konkrét 
kontrasztív szemléletű feladatokat is, 
melyek az iskolai nyelvtanórákon is fel-
használhatók.

A nyelvjárástani ismeretek tanítását 
segítő, kizárólag feladatokat tartalmazó, 
módszertani jellegű legfrissebb kiad-
vány Parapatics Andrea Nyelvjárástani 
munkafüzete, mely eltérő nehézségű, 
változatos, nemcsak szókincsbővítő, 
hanem aktuális elméleti ismereteket át-
adó és különböző kompetenciaterüle-
teket fejlesztő gyakorlatokat tartalmaz 
felső tagozatos, illetőleg középiskolás 
tanulók számára. A bevezetésben ol-
vashatjuk, hogy a munkafüzet egyrészt 
bepillantást nyújt a hagyományos pa-
raszti kultúra világába. Találkozunk 
annak munkafolyamataival és eszköze-
ivel, melyek a fiatalok többsége számára 
ma már szinte ismeretlenek. A munka-
füzet tudatosabb nyelvhasználókká te-
szi a tanulókat, indirekt módon vezet 
rá a szociolingvisztikai, többnormájú 
szemléletre, és nevel ezáltal egy elfo-
gadóbb attitűdre. A kiadvány egyben a 
tanulók önreflexióra késztetésével kínál 
megoldást a regionális eredetű helyes-
írási hibák csökkentésére. A munka-

füzet végén megtalálhatók a feladatok 
megoldásai, ezért az önálló és az iskolai 
munkára is egyaránt alkalmas.

A számítógépes dialektológia is sokat 
lendíthet a nyelvjárási ismeretek iskolai 
átadásán, hiszen látványos és korszerű 
módon dolgozza fel a nyelv regioná-
lis jellemzőit. A magyar számítógépes 
dialektológia fellegvára az ELTE BTK 
Geolingvisztikai Műhelye, ahol a Vékás 
Domokos és Vargha Fruzsina Sára ál-
tal kifejlesztett Bihalbocs dialektológiai 
szoftver segítségével készülnek nyelvjá-
rási hangoskönyvek, informatizált táj-
szótárak, nyelvjárási atlaszok, valamint 
dialektometriai elemzések. A Szlovákiai 
magyar nyelvjárási hangoskönyv is ezzel 
a szoftverrel készült. A kiadvány egyik 
fontos jellemzője, hogy teljes egészé-
ben hozzáférhető az interneten a nyitrai 
egyetem honlapján (http://www.umjl.
fss.ukf.sk/szmnyhk/). A hangoskönyv 
újdonsága, hogy a hangfelvétel és annak 
fonetikus lejegyzése egyszerre jelenik 
meg. Az egyes szövegek egészben, ille-
tőleg részletekben is meghallgathatók, 
letölthetők. A kiválasztott nyelvjárási 
jelenségeket tartalmazó szövegrészletek 
többször is visszajátszhatók. A megje-
lenő szövegek kinyomtatására és szer-
kesztésére (szöveges dokumentumba 
való beillesztésére) is lehetőség van. Ez a 
multimediális nyelvjárási szöveggyűjte-
mény tehát jó segédeszköz lehet a nyelv-
járások korszerű oktatására nemcsak az 
egyetemi, hanem a közoktatásban is.

Most olyan feladatokat mutatunk be 
a hangoskönyv iskolai feldolgozásához, 
melyek egyrészt a nyelvtani (hangtani, 
alaktani, mondattani) ismeretekre ala-
pozva mutatnak rá a nyelvjárási jelen-
ségekre, másrészt a beszélt és az írott 
nyelv közötti különbségekre világítanak 
rá, harmadrészt pedig szövegértési gya-
korlatokkal hozzák közelebb a beszélt 
nyelvi szövegek tartalmi sokszínűségét.

Az első két típusfeladathoz bárme-
lyik szöveget kiválaszthatjuk szemlélte-
tésül. Most a Csallóközkürt 2. szöveget 
vesszük alapul:
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I. Hangtani, alaktani, mondattani feladatok:
1. feladat: Az a, e hangok mely változatai figyelhetők meg a szövegben? Hall-
gassuk meg külön-külön az egyes változatokat, beszéljük meg a különbségeket! 
2. feladat: A létige múlt idejű alakja hogyan használatos a szövegben? Hallgassuk 
meg a létigéket, beszéljük meg az alaki jellemzőiket!
3. feladat: Mi jellemzi az a névelő használatát a szövegben? Hallgassuk meg, 
hogy a névelő melyik alakja hallható gyakrabban magánhangzóval kezdődő sza-
vak előtt is!

Ezekkel a feladatokkal a nyelvjárások hangtani, alaktani és mondattani jellemző-
ire mutathatunk rá. A szöveggel együtt a hangot is hallhatjuk, így a lejegyzésben 
alkalmazott speciális betűk autentikus hangértékért is bemutathatjuk. 

II. A beszélt és az írott nyelv különbségeit bemutató feladatok:
1. Írjuk át a nyelvjárási szöveget köznyelvre! Hasonlítsuk össze a két szöveget! Mi 
változott, és mi maradt változatlan? Húzzuk alá az azonos részeket!

E két feladattal rámutathatunk arra, 
hogy a nyelvjárások beszélt nyelvi 
változatok, és ebből adódóan az írott 
köznyelvtől nagyban eltérnek, viszont 
a beszélt köznyelvben sok jelenség 
megegyezik a nyelvjárásokkal. Az ilyen 
típusú gyakorlatok arra is alkalmasak, 
hogy a beszéd és az írás eltérő szabály-
szerűségeire is rámutassunk, és ne hi-
bának véljük a beszélt nyelv törvény-
szerűségeit.

III. Szövegértési feladatok:
1. feladat: A Csallóközkürt 1. szöveg 
alapján soroljuk fel, milyen ételeket fo-
gyasztanak karácsonykor a Csallóköz-
ben.
2. feladat: A Nagybodak községből való 
szöveg alapján soroljuk fel, hogy mit 
csináltak azelőtt a gyerekek télen, és 
mit nyáron.
3. feladat: A Vágfüzes 1. szöveg alapján 
magyarázzuk el, hogyan készül a kol-
bász.
4. feladat: A Kulcsod községből való 
szöveg alapján mondjuk el, hogy való-
jában hol is szakította át a gátat a Duna 
a nagy árvíz idején.

A hangoskönyvben közölt szövegek 
alapján készíthetünk szójegyzékeket, 
kis szótárat is néprajzi, mezőgazdasági, 
kulturális, gasztronómiai, helytörténeti 
témában. Szövegértési feladatként ér-
telmezhetjük a kijegyzetelt szavak je-
lentését az elhangzottak alapján!

FElhasZnálT irodalom:
 Kiss J. szerk.: Magyar dialektológia, Osiris 

Kiadó, Budapest, 2001.
 Kontra M. szerk.: Nyelv és társadalom a 

rendszerváltáskori Magyarországon, Osiris 
Kiadó, Budapest, 2003.
 Menyhárt J., Presinszky K., Sándor A.: Szlo-

vákiai magyar nyelvjárások, Konstantin Filo-
zófus Egyetem, Nyitra, 2009.
 Parapatics A.: Nyelvjárástani munkafüzet. 

Feladatok a magyar nyelv területi változatos-
ságának megismeréséhez, Tinta Könyvkiadó, 
Budapest, 2018.

2. feladat: Ha felolvasnánk a köznyelvi szöveget, és azt szeretnénk pontosan rög-
zíteni, amit hallunk, akkor mely hangokat, hangkapcsolatokat kellene úgy ír-
nunk, mint a nyelvjárási szövegben? Húzzuk alá az azonos részeket!
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Az Arany János balladáinak nyelvtan-
órán történő alkalmazásával foglalkozó 
sorozatunkban korábban foglalkoztunk 
már nyelvi változással és változatosság-
gal, grammatika- és kommunikáció-köz-
pontúsággal, ezúttal pedig a szövegértés 
és szövegalkotás kerül előtérbe. Többek 
között kiderül, hogy miért is olyan fontos 
és aktuális ez a témakör, hogy miért kap-
csolódik szorosan az Arany-balladákhoz, 
illetve néhány konkrét feladattal is megis-
merkedhet az olvasó mindezek kapcsán.

A szövegértés – ahogy azt a legutóbbi 
(és korábbi) PISA-mérések eredményei 
is mutatják – a magyar oktatás egyik leg-
problematikusabb pontja. Már csak ezért 
is mondhatjuk, hogy a magyar irodalom 
és nyelvtan tanításának egyik központi 
feladata a szövegértési képesség fejlesz-
tése. Vagy legalábbis annak kéne, hogy 
legyen.

A szövegértés általánosságban egy 
összefoglaló elnevezés, amely tulajdon-
képpen két nagy részből áll: a szöveg 
értéséből és értelmezéséből. Az előbbi 
azt jelenti, hogy az olvasó a részleteket és 
azok összefüggéseit valamilyen mérték-
ben megértette. Az utóbbi viszont ennél 
többet foglal magában: az adott szöveg 
tágabb kontextusba, ismeretanyagba 
való belehelyezését. Ennek megfelelően 
különböző szövegértési szinteket hatá-
rozhatunk meg, a klasszikus elkülöní-
tés értelmében a következő négyet (ezt 
a PISA tovább differenciálja 7 további 
szintre, melyekhez külön-külön rendel 
meghatározásokat, kritériumokat):
 Információk visszakeresése
 Kapcsolatok, összefüggések felismerése
 Értelmezés
 Szövegek összehasonlítása

Az egyes szintek egymásra épülnek, 
és egyre magasabb szövegértési képes-
séget jelentenek. A szövegértéssel és 
annak szintjeivel szorosan összefügg a 
szövegalkotás, annak konstruktív, jelen-
tésteremtő mivolta révén. A szövegértés 
során nagyon hasonló stratégiák lépnek 

jánk isTván

arany jános ballaDáinak 
válTozaTos alkalmazási 
lehetőségei a nyelvtanórán 
(3. rész)

szövegérTés és szövegalkoTás

életbe, mint a szövegalkotási folyamat-
ban (p. előzetes tudás felidézése, moz-
gósítása, kérdések feltevése). Éppen 
ezért a kettőt célszerű együttesen, nem 
pedig egymástól elszigetelten kezelni.

Arany János balladái azért bizonyul-
nak jó választásnak mind a szövegértés, 
mind a szövegalkotás tekintetében, mert 
a műfaj sajátosságából adódóan az ol-
vasó egyben alkotóvá is válik. Ugyanis 
míg a népballada esetében a befogadó 
rendelkezik a balladai homály feltárásá-
hoz szükséges tudással (történeti előz-
ményekkel, szereplőkkel kapcsolatos 
információkkal), addig a műballadánál 
ugyanez hiányzik. Ennek következtében 
az olvasó arra kell törekedjen, hogy hi-
ányzó részek kitöltésével a történet egé-
szét megértse.

A balladai homály kitöltésére, így 
a szövegértés és -alkotás fejlesztésé-
re bármelyik Arany-ballada alkalmas. 
Vegyünk egy kevésbé ismert, de annál 
izgalmasabb művet, A varró leányok c. 
balladát, melynek kulcsa a versszakok cí-
mében rejlik. A történet megértéséhez az 
olvasónak rá kell jönnie, hogy az egyes 
versszakok címe, melyek sorszámnevek, 
a lányokat jelölik. Ez pedig egy maga-
sabb szövegértési szintet igényel, aminek 
egy heterogén összetételű csoportban jó 
eséllyel nincs mindenki birtokában. Ép-
pen ezért érdemes a szövegértés mérését 
úgy végezni, hogy a tesztünk az alacso-
nyabb szinteket is mérje.

A szövegértés és -alkotás szorosan 
összefügg az utóbbi évtizedek két köz-
ponti fogalmával, a kritikai és a kreatív 
olvasással, melyek elsősorban a kö-
vetkező befogadói tevékenységekhez 
kapcsolódnak: jóslás, kérdések előzetes 
megfogalmazása, a hiányok, ellentmon-
dások megszüntetése, az olvasottak 
megjelenítése, dramatizálása, a történet 
folytatása, megváltoztatása.

Ha végignézzük a fenti tevékenység-
listát, akkor könnyen belátható, hogy 
miért jó választás bármely Arany-balla-

da a kritikai és kreatív olvasás, illetve a 
szövegértési és szövegalkotási képesség 
fejlesztéséhez. Egyrészt a hiányok meg-
szüntetése eleve adott feladat, alapvető 
elvárás mindegyik ballada interpretálá-
sa során. Másrészt a történet folytatása 
vagy annak megváltoztatása az Arany-
balladák olvasása során egyszerűen 
kivitelezhető, hiszen a központi elem, 
a bűn ezt indukálja, valamint az egyes 
balladák lezárása nagy szabadságot 
biztosít mindebben. Végül mindegyik 
tevékenység nagyban hozzájárul a szö-
veg – a ballada műfaji sajátosságaiból és 
a nyelvezet archaikusságából kifolyólag 
– cseppet sem egyszerű megértéséhez. 
Tulajdonképpen bármely ballada ese-
tében tudnánk folytatni, kiegészíteni 
vagy alapjaiban megváltoztatni a cselek-
ményt, mivel ezt a töredezett elbeszélés 
és homályosság könnyedén lehetővé te-
szik egyszerű nyelvi műveletek által.

Az alábbiakban az egyes tevékenysé-
gekhez rendelve közlök néhány olyan 
feladatot, melyek bármely Arany-balla-
da feldolgozása során alkalmazható.

Jóslás
1. Az osztály versszakról versszakra ha-
lad a ballada olvasásával. A cím után, 
majd minden versszak végén meg kell 
jósolniuk a tanulóknak, hogy hogyan 
folytatódik a mű.
2. Mi fog történni az egyes szereplők-
kel? A diákoknak azt kell kitalálniuk, 
hogy mi fog történni a főszereplővel
a)  a cím és az első versszak alapján,
b)  cím és egy megadott kép (l. 2. sz. 
melléklet) alapján.

Kérdések előzetes megfogalmazása
1. Milyen kérdések fogalmazódnak meg 
benned a cím és a megadott kép (2. sz. 
melléklet) alapján?
2. Milyen kérdések fogalmazódnak meg 
benned a cím és a megadott (balladai 
homály elemét/archaikus kifejezést/ref-
rént tartalmazó) idézet kapcsán?
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3. Mely szavak, kifejezések, sorok azok, 
melyek jelentése nem egyértelmű, 
amikre rákérdeznél?
(Ajánlott módszer: csoportmunkában, a 
pókhálóábra vagy fogalmi térkép segítsé-
gével.

A hiányok, ellentmondások megszün-
tetése
1. Kiegészítő versszak írása a balladá-
hoz.
a) Írj egy záróversszakot a balladához, 
amiben kiderül, hogy mi történt az 
adott kérdéses/homályos részben!
b) Írj egy tetszőleges helyre beszúrható 
sort/versszakot a balladához, ami által 
fény derül a balladában szereplő titok-
ra (pl. gyilkosság, öngyilkosság, leány-
anyaság, megrontás)!
c) Változtasd meg a ballada címét úgy, 
hogy egyértelmű legyen, mi is történt 
pontosan az a műben!
2. Csoportmunka: játsszátok el a balla-
da központi cselekményét úgy, hogy
a) fény derüljön a balladában szereplő 
titokra (pl. gyilkosság, öngyilkosság, le-
ányanyaság, megrontás)
b) egyértelmű legyen a végkifejlet
c) ne legyen tragikus a végkifejlet
3. Írd át a ballada cselekményét úgy, 
hogy beleilleszkedjen egy (általad) is-
mert sorozat cselekményébe!

Az olvasottak megjelenítése, dramati-
zálása
1. Jelenetírás, majd annak eljátszása
a) a balladában szereplő megadott tör-
ténéshez (pl. gyilkosság, megőrülés fo-
lyamata)
b) egyes versszakokhoz csoportonként: 
minden csoport kap – csoportlétszám-
tól függően – egy vagy több versszakot 
(több versszak esetén a cselekmény 
szempontjából összetartozó egységekre 
bontjuk a balladát), amihez jelentet ír/
tervez, majd eljátssza azt
c) A mű teljes egészének megjelenítése 
csoportban

2. Activity: a ballada egy tetszőleges je-
lentének eljátszása/lerajzolása a többi-
eknek/saját csoportnak, akiknek ki kell 
találniuk, melyik jelentről van szó (több 
ballada ismeretében izgalmasabb).
3. Kimerevítés csoportmunkában. Jele-
nítsétek meg a ballada
a) egyik mozzanatát egyetlen állókép-
ben, amin ti szerepeltek!
b) teljes egészét egyetlen állóképben, 
amin ti szerepeltek (ha van rá lehetőség, 
akkor számítógépes/mobil alkalmazá-
sok, programok használatával)!
4. Készítsetek plakátot/Facebook-
eseményt a mű színházi bemutatójához 
(egyénileg vagy csoportban)!
5 Írjátok át, majd játsszátok el az adott 
jelentet/ballada egészét a megadott stí-
lusban, regiszterben (pl. szleng, hivata-
los, tudósítás, interjú, publicisztikai)!

A történet folytatása, megváltoztatása
1. Írd át/folytasd úgy a balladát, hogy
a) a főszereplő elkerülje a tragikus be-
fejezést
b) kiderüljön, mi történt pontosan.
2. Egészítsd ki a balladát egy tetszőleges 
helyre beszúrható sorral/versszakkal, 
ami által fény derül a balladában sze-
replő titokra (pl. gyilkosság, öngyilkos-
ság, leányanyaság, megrontás)!
3. Játsszátok el a ballada egy jelentét/
egészét úgy, hogy pozitív irányba vál-
tozzon a mű végkifejlete (csoportmun-
ka)!
4. Meséljétek el a balladákat a különbö-
ző szereplők nézőpontjából!
5. Készítsétek el az egyes balladák sze-
replőinek Facebook-profilját, majd lép-
jenek a különböző szereplők egymással 
kapcsolatba! Vegyék fel egymást isme-
rősnek, írjanak egymás üzenőfalára, 
posztoljanak stb.

Zárszóképp
A cikksorozat az Arany-balladák 

értelmezésének egy olyan szemléle-
tét igyekezett bemutatni, ami szakít a 

tradicionális, irodalmat és nyelvtant 
szigorúan elkülönítő hagyománnyal. 
Legyen szó bármely műről vagy szer-
zőről, minden szöveg magában rejti a 
nyelvtani-nyelvészeti ismeretek, elvek 
használatának a lehetőségét. És ugyan-
így fordítva is: a nyelvtan sem független 
az irodalomtól, hiszen az irodalmi stí-
lus, 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 ket-
tő éles különválasztásának az abbaha-
gyása) célszerűnek tűnik – legalábbis 
az Arany-balladák tanítása során min-
denképp.

A másodlagos célja a munka meg-
írásának annak tudatosítása, hogy a 
nyelvtani ismeretek közvetítése nem 
korlátozódhat a grammatika-központú, 
szabályok bebiflázását követelő okta-
tásra, hiszen annál jóval több lehetőség 
rejlik benne. A nyelv számtalan kreatív, 
játékos és szórakoztató történés színtere 
és eszköze, amit fontos lenne a tanítása 
során is felhasználni. Már csak azért is, 
mert ez az eszköz szinte mindenki szá-
mára hozzáférhető és elérhető bárhol és 
bármikor.

Az egyes feladatok létrehozásával 
nem csupán az volt a cél, hogy a pe-
dagógusok számára kész segédletek 
álljanak rendelkezésre Arany János 
balladáinak tanításához. Ezek ere-
dendően azért jöttek létre, hogy olyan 
mintaként szolgáljanak a nyelvtan- és 
irodalomtanításhoz, ami szem előtt 
tartja a korszerű nyelvészeti és peda-
gógiai elveket, nézeteket. Bízom abban, 
hogy minél több pedagógusnál célba ér 
az üzenet: a nyelvileg toleráns, a gyerek 
identitását tiszteletben tartó és meglé-
vő tudásához alkalmazkodni kívánó 
felfogás kiváltképp fontos nemcsak a 
magyarórákon, hanem az iskolai élet 
minden területén.
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A nyelvészettel, nyelvpedagógiával, 
pedagógiával foglalkozó szakemberek 
között nincs vita arról, hogy a kisebb-
ségek számára az államnyelv, hivata-
los nyelv megfelelő szintű elsajátítása 
a társadalmi integráció egyik fontos 
feltétele. Nemzetközi egyezmények 
(így a Keretegyezmény a nemzeti ki-
sebbségek védelméről – Framework 
Convention for the Protection of Na-
tional Minorities), A regionális vagy 
kisebbségi nyelvek európai chartája 
(European Charter for Regional or 
Minority Languages), a hágai Ajánlá-
sok a nemzeti kisebbségek oktatási jo-
gairól (The Hague Recommendations 
Regarding the Education Rights of 
National Minorities)) és nyelvi emberi 
jogi szakirodalom szerint az állam hi-
vatalos nyelvének elsajátítása, a meg-
felelő szintű és típusú kétnyelvűség 
elérése fontos nyelvi emberi jog. 

A különböző tudományágakkal 
foglalkozó szakemberek azonban a 
legritkább esetben rendelkeznek po-
litikai hatalommal. Ennek ellenére 
céljaik közé tartozik, hogy kutatásaik, 
szakmai megállapításaik, javaslataik a 
mindennapi gyakorlatban is haszno-
suljanak, s hogy a politikai döntésho-
zók a felmerülő kérdések megoldása-
kor eredményeiket figyelembe vegyék. 
Az államnyelv oktatásával az elmúlt 
évtizedekben sokan foglalkoztak. A 
közelmúltban (2013-ban), a problé-
makör elemzésére, érvényes javaslatok 
kidolgozására a Nyitrai Konstantin Fi-
lozófus Egyetemen jött létre egy nem-
zetközi kutatócsoport. A kutatócso-
port által megválaszolandó kérdéseket 
Tolcsvai Nagy Gábor a következőkép-
pen fogalmazta meg (2017: 270):
 Milyen speciális anyanyelv-pedagó-

giai rendszer alkalmazandó a magyar 
kisebbségek tanításában?
 Mi az optimális arány a kisebbségi 

anyanyelvi és a többségi államnyelvi 

vančo ildikó

a szlovák nyelv okTaTásának 
Problémaköre (1. rész)

nyelvpedagógia és tanítási nyelv kö-
zött? 
 Hogyan lehet a régiók egyedi 

körülményeihez igazítani a 
nyelvpedagógiát? 
 Melyek az államnyelv mint második 

nyelv kétnyelvű körülmények közötti 
elsajátításának és iskolai oktatásának a 
legjobb módszerei? 
 Milyen nyelvtudományi háttér állít-

ható a leghatékonyabb nyelvpedagógia 
mögé?

Kutatásunk első szakaszában nyelv-
elmélettel, nyelvpedagógiai kérdések-
kel foglalkoztunk, s számos, a témát 
összefoglaló kiadványt jelentetettünk 
meg (többek között Vančo 2014, Vančo 
– Kozmács 2015). A későbbiekben sor 
került egy olyan összehasonlító vizs-
gálatra, melynek keretében Szlovákia 
és Ukrajna gyakorlatán át készítettük 
el a szlovák, illetve az ukrán mint ál-
lamnyelv oktatásának összehasonlí-
tó leírását. A kutatás célja volt olyan 
európai jó gyakorlatok felkutatása és 
elemzése is, melyek alapján a kisebbsé-
gek számára az adott ország hivatalos 
nyelvét magas színvonalon, korszerű 
szemléletben és módszerekkel oktat-
ják. A kutatócsoport tagjai Finnor-
szágban tanulmányozták a kisebbségi 
svédek finn és a többségi finnek svéd 
nyelvoktatását. Eredményeiket a Ma-
gyar Nyelvőr 2017-ben megjelent 3. 
számának tematikus részében mutat-
ták be. Vančo Ildikó az államnyelvok-
tatás szlovákiai, Beregszászi Anikó és 
Csernicskó István az ukrajnai helyzet-
ről adott áttekintést. Kozmács István a 
finnországi második/másik nyelv ok-
tatásának jellemzőit mutatta be, Tolcs-
vai Nagy Gábor a funkcionális nyelv-
pedagógia elméleti és módszertani 
keretét foglalta össze1. A továbbiakban 
röviden összefoglalom a szlovák nyelv 
államnyelvként való oktatása kutatásá-
nak legfőbb eredményeit.

a sZlovák nYElv okTaTása 
A szlovák nyelv nem anyanyelvként 
való oktatásának jelenleg öt területét 
különíthetjük el: 
 a szlovák nyelv oktatása nem szlová-

kiai egyetemeken egyetemi hallgatók 
számára 
 a szlovák nyelv oktatása szlovákiai 

egyetemeken és egyéb intézmények-
ben külföldi érdeklődők (legtöbb 
esetben felnőttek) számára
 a szlovák nyelv oktatása kisebbség-

ben (pl. Magyarországon, Romániá-
ban) élő szlovákok számára 
 a szlovák nyelv oktatása a szlovákiai 

magyar kisebbség számára 
 az elmúlt évtizedben új területként 

megjelent a szlovák nyelv oktatása me-
nekültek gyermekei számára. 

Az öt területből az első kettő több azo-
nosságot mutat módszereiben és kö-
vetelményrendszerében, egyrészt ab- 
ból a szempontból, hogy az idegen 
nyelvek oktatásának módszereiből 
indul ki, másrészt a célcsoportot fő-
leg felnőttek alkotják, akik a nyelvet 
– anyanyelvi tudatosságuk magasabb 
szintje miatt – másképp sajátítják el, 
mint a gyermekek. 

Legkevesebb adatunk a kisebbség-
ben (pl. Magyarországon, Romániá-
ban) élő szlovákok szlovák nyelv okta-
tásáról van.

A negyedik és ötödik terület a cél-
csoport szempontjából mutat azonos-
ságot, amennyiben gyermekekről van 
szó, módszereiben azonban eltérést 
mutat. A menekültek gyermekei a 
szlovák nyelvet intenzív nyelvtanfo-
lyamok segítségével, számukra kidol-
gozott tananyag révén sajátíthatják el. 
A magyar kisebbség számára a szlovák 
nyelv tanítása az oktatás szerves része-
ként történik, a szlovák nyelv és szlo-
vák irodalom óra keretén belül, szin-
tén a számukra kidolgozott tanterv és 
tananyag segítségével. 
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a maGYar kisEbbséG 
sZámára a sZlovák nYElv 
okTaTásáT bEFolYásoló 
tényezők Szlovákiában
 A kulturális minisztérium naciona-

lizmus által (is) befolyásolt purista 
nyelvszemlélete 

A minisztérium hatáskörébe a kul-
túrával összefüggő területek tartoz-
nak, mint például a művészet, az ál-
lamnyelvtörvény és annak betartása, 
az államnyelv védelme, a média, az 
audiovizuális média, a szerzői jog, a 
kulturális örökség stb. A szlovák ál-
lamnyelvi törvényt az elmúlt másfél 
évtizedben sokan elemezték, e tanul-
mány keretein túlmutatna a törvény 
hatásainak a vizsgálata. A nyelvtör-
vény szelleméhez kapcsolódó beje-
lentések kezelése, a szlovákiai szlovák 
nyelvhasználat vizsgálata szintén a 
kulturális minisztérium hatáskörébe 
tartozik. A minisztériumnak az állam-
nyelv használatáról szóló jelentései (a 
2016-os jelentés a harmadik) megvizs-
gálják a szlovák nyelv használatát az 
államigazgatás, a helyi közigazgatás, a 
média és az iskolaügy területén2. A je-
lentések szellemisége mereven purista. 
Mindegyik jelentés kiindulópontja, 
hogy egyetlen nyelvváltozat, a kodifi-
kált szlovák nyelv használata a megen-
gedhető a vizsgált területeken. Minden 
eltérés a kodifikált nyelvváltozattól fel-
róható és orvosolandó. Az iskolaügyet 
érintő megállapítások szerint (Harma-
dik jelentés 2016: 14) az oktatásügy 
minden területén, beleértve a felsőok-
tatást is, javítani kell a szlovák nyelvről 
való „gondoskodást”. A dokumentum 

külön kitér a magyar tanítási nyelvű 
oktatási intézményekben folyó szlovák 
nyelvoktatásra (óvodában, általános is-
kolában, középiskolában egyaránt)3. A 
szlovák állami tanfelügyelőség óvodai 
ellenőrzései jelentései alapján pozití-
vumként kiemeli, hogy az óvodákban 
a nevelés kétnyelvűen folyik, és annak 
ellenére, hogy „a kétnyelvű kommuni-
kációt a gyermekek általában értették, 
a feltett kérdésekre túlnyomó részben 
egy szóval válaszoltak. Szókincsük ál-
lamnyelven jelentősen szűkebb körű 
volt, mint anyanyelven [...] A kisebb 
gyermekek anyanyelvükön kommu-
nikáltak [sic!], vagy nem válaszoltak 
helyesen, mert nem ismerték a szavak 
adekvát megfelelőjét”4 (2016: 14). A 
jelentés kétarcúságát mutatja, hogy a 
felsorolt kifogások ellenére a jelentés 
szerint az oktatás színvonala átlagos, 
illetve megfelelő mind a három vizsgált 
oktatási szinten, javasolja azonban az 
oktatás koncepciójának átértékelését 
és a tankönyvek átdolgozását, ennek 
célját viszont nem jelöli meg. A jelen-
tés külön hangsúlyozza, hogy az okta-
tásügyi minisztérium, figyelembe véve 
az előző jelentés ajánlásait, bevezette a 
megújított állami oktatási programo-
kat 2015 szeptemberétől. Az ajánlá-
sok között szerepel a pedagógusok és 
a tanulók nyelvkultúrájának növelése. 
Az intézkedésekre tett javaslatok a jó 
szándékú olvasó számára akár pozitív 
jelentéssel bírhatnak. A problémát a 
nemzeti alapú látásmód kizárólagos-
sága jelenti. Hivatalossá, sőt rendelet 
erejűvé5 s így hivatkozási alappá teszi 
azt a Szlovákiában általános elvárást, 
hogy a nemzetiségek anyanyelvi szin-

ten tudjanak szlovákul. A jelentés írói 
előtt semmilyen más cél nincs, mint 
a kodifikált szlovák nyelv „tökéletes” 
elsajátítása, ami népi kétnyelvűség 
esetében glottodidaktikai szempont-
ból értelmezhetetlen és a nyelvcserét 
célzó törekvés. A dokumentumban a 
kisebbségi anyanyelv értéke semmi-
lyen formában nem jelenik meg, mint 
ahogyan a működő kétnyelvűség kiala-
kítása sem cél. 

 A szlovák nyelv oktatása irányzata-
inak egymástól való elszigetelődése 

A szlovák nyelv idegen nyelvként 
való oktatására való felkészítés Szlo-
vákiában a pozsonyi Comenius Egye-
tem Studia Academia Slovaca elne-
vezésű központjában folyik 1965-től. 
Fő feladata a szlovák nyelv oktatása 
nem szlovák anyanyelvűek számára, 
a szlovák mint idegen nyelv kutatása, 
az ilyen tárgyú kutatások koordinálá-
sa, tankönyvek és módszertani segéd-
anyagok kidolgozása, a külföldi egyete-
meken dolgozó szlovák nyelvi lektorok 
felkészítése. A szlováknak mint idegen 
nyelvnek az oktatása önálló szakként 
sem Bc., sem Mgr. szakon nem vé-
gezhető, de az említett központ évente 
szervez kétszemeszteres (önköltséges) 
szakirányú továbbképzést az 
érdeklődők számára. A szlovák nyelv 
idegen nyelvként való oktatására 
vonatkozó publikációkat megvizsgálva 
(Pekarovičová, J. [ed.] 2002; Pekaro-
vičová, J 2004; Pekarovičová, J.–Ži-
gová, Ľ.–Mošaťová, M. 2007; Žigová 
Ľ.– Vojtech. M. [ed.] 2011; Sedláková 
2013) megállapítható, hogy azokban a 
szlovákiai kisebbségek számára való 
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A Stratégiai keretrendszer – Oktatás és 
képzés 2020 elnevezésű dokumentum 
− 2009-ben négy közös uniós célkitű-
zést határozott meg, melyeknek egyike, 
hogy az oktatás és a képzés minden 
szintjén ösztönözni kell az innovációt 
és a kreativitást, beleértve a vállalkozói 
készségek fejlesztését is. Tehát napjaink 
oktatásának egyik legnagyobb kihívá-
sa, hogy hatékonyan segítse az emlí-
tett készségek kialakítását és fejleszté-
sét. Erre kínál megoldást az ún. design 
thinking (magyarul tervezői gondolko-
dás) módszere, melyet egy, a kilencve-
nes évek végén az Amerikai Egyesült 
Államokban működő, főként innová-
cióval és problémamegoldással foglal-
kozó IDEO tanácsadó cég fejlesztett 
ki. Lényege és jelentősége főként abban 
rejlik, hogy feltárja a fogyasztók valódi 
szükségleteit, s így olyan kínálat kiala-
kítását eredményezi, mely összhangban 
van a kereslettel. Mivel a módszer ered-
ményességét számos sikeres innová-
ció bizonyította, hamarosan a külföldi 
felsőoktatási intézmények mérnöki és 
közgazdaságtudományi programjaiban 
is elkezdték alkalmazni. A már említett 
fogyasztóorientált koncepció további 
hozadéka, hogy az információs és kom-
munikációs technológiák bevonásával 
nagy hangsúlyt fektet a 21. században 
nélkülözhetetlen digitális készségek 
elsajátítására is. Ezenkívül hozzájárul 
az empátia, a csapatszellem és az inter-
perszonális kompetencia fejlesztéséhez, 
valamint erősíti az interdiszciplinaritás 
elvére épülő, vagyis az egyes szakterü-
leteken, illetve tantárgyakon átívelő 
oktatást.  

A felsorolt pozitívumokból kiindul-
va tehát a design thinking módszerének 
elsajátítása nemcsak a képzésben részt-
vevők jövőbeni vállalkozásait segítheti, 
hanem a tanítási módszerek palettáját 

oktatás lehetőségként sem jelenik 
meg. Oly mértékben különül el a két 
oktatási irányzat, hogy azokban a pub-
likációkban, amelyek a kisebbségek 
szlovák nyelv tanítására vonatkoznak, 
nem találhatók hivatkozások a szlo-
vák nyelvet idegen nyelvként taglaló 
publikációkra és fordítva. Paradox 
módon egyik irányzat sem vesz tudo-
mást a másikról, és nem használja fel 
az adott területen elért eredményeket. 
Hogy ennek nem kellene törvénysze-
rűen így lennie, bizonyítja a tény, hogy 
a magyarországi Slovenčinár című 
módszertani folyóirat 2004-es szá-
mában Jana Pekarovičovától (2004), 
aki a szlovák mint idegen nyelv ok-
tatás elismert szakértője, terjedelmes 
tanulmányt olvashatunk a szlovák 
nyelv tanításáról magyarországi szlo-
vák kisebbség számára, amelyben 
kitér az idegen nyelvi oktatás szocio-
lingvisztikai, pszicholingvisztikai és 
etnokulturális aspektusaira is. 

További problémaként jelenik meg 
a szlovák nyelv oktatásában megnyil-
vánuló és már említett nyelvművelő 
szemlélet, amely abból indul ki, hogy 
egy – kiejtésében, nyelvtanában, stí-
lusában – tökéletes szlovák nyelvet 
kell megtanítani és a tanulóknak el-
sajátítani. Ez a szemlélet, bár kisebb 
mértékben, de a szlovák nyelvet kül-
földiként elsajátítani szándékozók szá-
mára megjelentetett tankönyvekben is 
jelen van. Több kiadvány foglalkozik 
pl. a helyes kiejtés fontosságával. A 
szlovákot államnyelvként elsajátító ki-
sebbségi tanuló számára kidolgozott 
tantervekben is jól körvonalazható ez 
a szemlélet. A nyelvtudomány egyéb 
ágaiban (szociolingvisztika, kogni-
tív nyelvészet) elért eredmények sem 
jelennek meg a szlovák nyelv oktatá-
sának a megújításában. Itt kell meg-
említenünk azt a tényt is, hogy a peda-
gógusképzésben – a komáromi Selye 
János Egyetem és a nyitrai egyetem 
alsó tagozatos pedagógusképzésen 
kívül – nem készítik fel a pedagógu-
sokat célzottan a magyar iskolákban 
folyó szlovák nyelv oktatására. A szlo-
vák nyelv és irodalom szakos tanárok 
képzését folytató szlovák egyetemeken 
a képzésben választható tantárgyként 
sem szerepel ilyen jellegű tantárgy.

(Folytatjuk.)
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2 Az első 2012-ben, a második 2014-ben ké-
szült el.
3 Ukazuje sa, že starostlivosť o slovenský 
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sánDor zsuzsanna

a Design Thinking alkalmazásának 
lehetőségei az oktatásban

is színesebbé teheti. Ezért az utóbbi év-
tizedben a műszaki- és gazdaságorien-
tált felsőoktatási intézmények mellett 
az egészségügyi képzések, valamint 
a kereskedelmi és ipari irányultságú 
szakközépiskolák is alkalmazni kezd-
ték. Ennek ellenére a jelenleg elérhető 
szakirodalom alapján az idegenfor-
galmi tanulmányi programok sem 
hazánkban, sem pedig a világ más or-
szágaiban nem élnek a módszer kínálta 
előnyökkel. Ezért a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem Közép-európai Ta-
nulmányok Karának Idegenforgalmi 
Tanszéke ezt az egyedülálló módszert 
workshop formájában hirdetette meg 
a Regionális idegenforgalom hallgatói 
részére. 

A design thinking elnevezésű kép-
zésre az Erasmus+ KA2 „DigiThink: 
Design thinking for digital innovation“ 
projekt keretén belül került sor a kar 
épületében 2017. november 28-án. A 
képzésben összesen 15 hallgató és há-
rom oktató, ún. mentor vett részt, akik 
három hat fős csoportban dolgoztak. 
Kiválasztásuk önkéntes alapon tör-
tént, de a workshop szervezői a lehető 
legheterogénebb összetétel elve alap-
ján, különböző anyanyelvű (magyar, 
szlovák, szerb és ukrán) és évfolyamot 
látogató hallgatókból alakították ki a 
csapatokat. Így a képzés, az összetételre 
s az angol nyelvtudás fejlesztésére való 
tekintettel, kizárólag angolul folyt. A 
mentorok, kiknek feladata a résztvevők 
munkájának segítése volt, októberben 
a Bologna melletti Fanoban egy egyhe-
tes továbbképzés keretén belül sajátí-
tották el a design thinking módszerének 
egyes lépéseit.  

A workshop első lépéseként a lek-
torok ismertették a csoportokkal a 
„problémát”, vagyis a feladatot, amely 
mindhárom esetben egy innovatív ide-

genforgalmi termék kialakítása volt, 
de úgy, hogy az  a Nyitrára érkező 
turisták különböző célcsoportjainak 
szükségleteit elégítse ki. Ezt egy rövid 
„ice-breaking” követte, játékos formá-
ban (a csapatok egymással versenyez-
ve megadott idő alatt teljesítettek egy 
bizonyos feladatot), melynek célja a 
tagok közötti „falak lebontása” a minél 
eredményesebb együttműködés érde-
kében. Ezután a résztvevők lépésről lé-
pésre a gyakorlatban ismerhették meg, 
illetve próbálhatták ki a design thinking 
módszerének négy fázisát. Ezek közül 
az első az ún. feltárás (Empathise), 
melynek lényege a fogyasztók valós 
szükségleteinek feltérképezése kutatás 
és/vagy interjú alapján. A kérdéseket 
leggyakrabban egy önkéntes interjú-
alanynak teszik fel, aki vállalja, hogy 
eljátssza az érintett fogyasztó (pl. moz-
gáskorlátozott turista, nyugdíjas stb.) 
szerepét, esetleg előre utánanéz az őt 
érintő legjellemzőbb szükségleteknek. 
Második lépésként az ún. értelmezés-
re (Define) kerül sor, mely tulajdon-
képpen a probléma megoldása, tehát 
a szükséglet definiálása az előző fázis-
ban feltett kérdésekre kapott válaszok 
alapján. Ez az átláthatóság érdekében 
táblázat segítésével is történhet, célja 
pedig a négy alapvető kérdés (kinek?, 
mit?, miért?, hol?) megválaszolása. A 
design thinking harmadik fázisa az ún.  
ötletelés (Ideate), mely leggyakrab-
ban a brainstorming, illetve más ötlet-
gyűjtési technikákat foglal magában. 
Lényege az ötletek sokszínűsége és 
fokozatos osztályozásuk a hasznosság, 
az innováció és a megvalósíthatóság 
szempontjából, valamint a kivitelez-
ni kívánt elképzelés kiválasztása. Ezt 
követi az ún. kidolgozás (Prototype), 
tehát a termék paramétereinek konk-
retizálása. 

A prototípusok létrehozásához a 
workshopban résztvevő hallgatók kü-
lönböző anyagokat és eszközöket, pl. 
színes papírt és ceruzákat, filctollakat, 
LEGO-kockákat, kartondobozokat, 
műanyag poharakat, dróthuzalokat, 
gyurmát és számos egyéb dolgot hasz-
nálhattak fel. Ennek eredményeképpen 
három innovatív idegenforgalmi termék 
prototípusát alkották meg. Az egyik egy 
olyan berendezés, amely a nyitrai vá-
rosi fürdő akadálymentesítését segítené 
elő a tolószékes mozgássérültek számá-
ra (Megj.: 2018-ban Nyitra lett Európa 
sportfővárosa). A második prototípus 
egy városnézésre szolgáló, kétkerekű 
elektromos jármű az idősebb korosztály 
számára. A harmadik idegenforgalmi 
termék egy játékos mobilalkalmazás a 
kulturális turizmus hódolói számára, 
mely Nyitra főbb látnivalóit tartalmazná. 

Az utolsó, ötödik fázisra, mely tulaj-
donképpen a termék tesztelése (Test), 
az egyetemi környezet sajátosságai mi-
att sajnos nem kerülhetett sor (Megj.: a 
gyakorlatban az új termék piacra való 
bevezetése előtt valósul meg). Ennek 
ellenére az ismertetett ötletek is azt mu-
tatják, hogy ez a kreatív problémameg-
oldó módszer az idegenforgalomban, 
illetve az idegenforgalmat oktató tanul-
mányi programokban is eredményesen 
alkalmazható. Ezt támasztják alá a kép-
zésben résztvevő hallgatók kérdőív se-
gítségével felmért pozitív visszajelzései 
is, akik szerint a design thinking segíte-
né és színesítené bizonyos, főként köz-
gazdasági tárgyak tananyagának elsajá-
títását. Ezért a szóban forgó módszert a 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok Kara 
Idegenforgalmi Tanszékének oktatói a 
Regionális Idegenforgalom tanulmányi 
szak néhány tanegységének oktatásába 
is bevezetik majd. 
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Valószínűsítem, hogy a motiváció-
ról szóló bekezdés egy nyelvoktatás-
sal kapcsolatos cikk elején körülbelül 
annyira keltheti fel az érdeklődést az 
olvasóban, mint a „Mit együnk és mit 
ne együnk, ha egészségesek akarunk 
lenni?” kérdésre adott válaszok egy 
táplálkozással kapcsolatos írás beveze-
tőjében. Mégis megkockáztatom, hogy 
a motivációval kezdem, főként mivel 
ez támasztja alá mondanivalómat – a 
képregények alkalmazásának előnyeit 
a nyelvoktatásban. 

A motivációról, mivel ez a tanulni 
akarás és a tanulás hatékonyságának 
egyik elsődleges tényezője (és krité-
riuma), már rengeteget írtak, minket 
most mindössze két jellemzője érint. 
Az első az, hogy a tanulók általában 
érdekesebbnek találják az aktuális, 
mindennapi életből vett példákat és té-
mákat, mint a mesterségesen, kizáró-
lag az elmélet megvilágítására létreho-
zottakat. Az, hogy általában véve miért 
érdekesebb valami, amivel közvetlen 
kapcsolatban vagyunk például a popu-
láris kultúrán keresztül, mint az, ami-
vel térben és/vagy időben is „mindösz-
sze” indirektíven érintkezhetünk, nem 
igényel különösebb magyarázatot. 
Fontos viszont, hogy ha valami érde-
kes egy tanuló számára, az természetes 
módon motiválóbb is. Jegyezzük ezt 
meg, később még visszatérünk rá. A 
másik általános jellemzője a motiváci-
ónak, pontosabban annak, hogy mi az, 
ami motiváló lehet, a (fel)használt ta-
nítási eszközök milyenségét illeti, egé-
szen konkrétan azok vizuális hatását. 
A képi dimenzió meghatározó szerepe 
a figyelem felkeltésében és megtartá-
sában szintén köztudott. Nem hiába 
vannak teli gyermekkönyveink színes 

zolczer PéTer

kéPregények 
a nyelvokTaTásban

képekkel, illetve okkal készülnek il-
lusztrációkkal és ábrákkal gazdagított 
kiadások a legkülönbözőbb műfajú 
és típusú publikációkból. Nem utolsó 
sorban a vizuális csatornán érkező in-
gerek sokasága szintén fontos tényező-
je annak a tendenciának, amely szerint 
manapság egy átlagos ember több fil-
met néz, mint ahány könyvet olvas, de 
talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy az 
olvasásnál szívesebben néz filmet.

 A képregények mindkét fentebb 
említett jellemzővel rendelkeznek. A 
legismertebb képregény-univerzumok 
(Marvel és a DC Comics) rendkívüli 
mértékben hatják át a kultúrát. Nehéz 
úgy átfutni egy moziműsort, hogy ne 
találkozzunk legalább egy olyan film-
címmel, amely képregény-adaptáció. 
Egy nagyobb szupermarketen sem 
tudunk úgy végigmenni, hogy itt-ott 
fel ne bukkanjanak különböző képre-
gényhősök, mindenféle figurák formá-
jában és termékek csomagolásain. A 
lényeg, hogy szinte konstans módon 
aktuális témáról van szó. A képregé-
nyek a vizualitással kapcsolatos krité-
riumot is teljesítik, hiszen eredeti for-
májukban olyan magazinformátumú 
nyomtatványokról van szó, amelyek 
színes, képpaneles formával rendel-
keznek, és szövegbuborékok segítsé-
gével mesélik el az épp aktuális szám 
történetét. Jogosan merül fel a kérdés, 
hogy vajon alkalmazhatók-e a képre-
gények a nyelvoktatásban motiváló té-
nyezőként.

 A válasz valószínűleg nem meglepő: 
nemcsak, hogy motivációs eszközként 
alkalmazhatók, de kimondottan haté-
kony lehet, ha időnként képregénye-
ket használunk különböző nyelvtani 
szerkezetek demonstrálására és gyako-

roltatására, akár a mechanikusabb be-
helyettesítős feladatokról, akár kreatív 
mondatformálásról van szó. Ahogy azt 
fentebb említettem, a képregények-
ben a narratívát szövegbuborékokban 
olvashatjuk. Ezek mérete bár változó, 
mivel a hangsúly mindig a grafikai 
elemeken van, az esetek többségében 
csak 1-2 mondatot tartalmaznak. A 
rövid, tömör megfogalmazás sokszor 
instant módon (mindenféle módosítás 
nélkül) alkalmazhatóvá teszi a szöve-
get a nyelvórán. Mivel a (populáris) 
képregények alapvetően az amerikai 
kultúrából ismertek, az angol szakos 
kollégák némi előnyt élveznek, ugyanis 
angol nyelvű képregények szinte kor-
látlan mennyiségben szerezhetők be 
az internetről. Rengeteg képregénynek 
elérhető a magyar fordítása is, mely így 
fokozottan növeli a különböző nyel-
vi szintek esetében való felhasználást, 
illetve ezek a képregények elérhetők 
a legtöbb világnyelven is, tehát szinte 
bármilyen nyelvórán alkalmazhatók.

 A képregények segítségével a már 
említett behelyettesítős, illetve kreatív 
mondatalkotós feladatokon kívül egy-
szerűen tudunk csoportmunkán vagy 
épp drámajátékokon alapuló feladato-
kat készíteni. Előbbire példa egy adott 
jelenet szövegbuborékainak kitöltése 
két különböző változatban úgy, hogy 
mindkét alternatíva összeegyeztet-
hető legyen a képpanelekkel. Utóbbi 
technikára pedig élvezetes feladat egy 
adott jelenet élőszereplős reproduká-
lása, amely „bónuszként” a beszéd-
készségen kívül a tanulók non-verbális 
készségeit is fejleszti. A képregények 
nyelvórán való alkalmazása oktatási 
segédanyaként motiváló és hatékony 
lehet – próbáljuk ki, megéri!
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a poZiTív pEdaGóGia 
konTExTusa
A tudományos pszichológia alig több 
mint száz éves, az alkalmazott pszicho-
lógia megközelítőleg nyolcvan, a peda-
gógusok számára körülbelül hatvan éve 
„mond valamit”, és „alig huszonöt éve” 
releváns ez az információ a pedagógi-
ában (KLEIN, 2007:57). Klein Sándor 
szerint a pszichológia és a nevelés közös 
múltja kiábrándító, viszont a pedagógia 
és a pszichológia taníthatná egymást 
(KLEIN, 2007:242) A pszichológia fej-
lődéstörténete az XX. századra új irányt 
vett. Maslow a szükséglet-hierarchia el-
méletének csúcsára az önmegvalósítást 
helyezte, melyet (lefelé haladó irány-
ban) az esztétikai, kognitív szükségle-
tek követnek, alattuk helyezkedik el a 
megbecsülés, szeretet, ezeket követik a 
biztonsági és a fiziológiai szükségletek. 
Mindez kielégítésére az egyén egyre 
feljebb és feljebb törekedve igyekszik 
(MASLOW, 1943.) Tovább szőve el-
méleteit Maslow megállapította, hogy 
szükséges lenne a pszichológia fókusz-
pontját áthelyezni, hiszen, mint mond-
ja, a „kriplik tanulmányozása kripli-
pszichológiát eredményez” (MASLOW, 
1954). Természetesen, a humanisztikus 
pszichológia neves alakjai további jelen-
tős mértékben járultak hozzá a pozitív 
pszichológia alapvetéseinek megterem-
téséhez, ám az ő munkásságuk ismer-
tetésére a tanulmány nem terjed ki. El-

laDnai aTTiláné szerencsés aniTa

a közéPiskolások iskolai élményei 
a minDenki kaPcsán

engedhetetlen viszont Csíkszentmihályi 
Mihály és M.E.P. Seligman nevének 
említése, akik megkerülhetetlenek a té-
mában. Ez előbbi a XX. századtól kezd-
ve vizsgálta (élményértékelő mintavételi 
eljárás) segítségével, hogy mitől érzik jól 
magukat az emberek. Arra jutott, hogy 
a belső tapasztalás optimális állapota 
akkor jön létre, mikor a tudatban rend 
uralkodik, reális célokat és optimális le-
hetőség-kihasználásokat valósít meg az 
egyén, mert ilyenkor lehetősége nyílik 
egy teljesebb emberi létezésre, ennek 
irányítása pedig az agyban jön létre, 
mely végtelen forrásként mindenki ren-
delkezésére áll (CSÍKSZENTMIHÁLYI, 
2010).  Később Freund Tamás (2012:1) 
agykutató így vélekedett: „.minél gaz-
dagabb az érzelemvilág, motiváltság, 
megismerni vágyás, pozitív gondolko-
dás, annál intenzívebben lesz képes az 
agyunk gerjeszteni azokat az agyhullá-
mokat, amelyek a tanulás hatékonysá-
gáért felelősek”.

A pozitív pszichológia képviselő sze-
rint (pl. SELIGMAN, 2011) az egyént 
aktív döntéshozóként kell kezelni, aki 
rendelkezik erősségekkel, erényekkel. 
A pozitív pszichológia tárgya a virág-
zás (flourish), célja a jól-lét minél gya-
koribb bekövetkezése, a folyamat elő-
remozdítása. Fontos mindezen segítő 
feltételek tanulmányozása, gyakorlati 
praxisba építése, validálása (Seligman 
2011, Oláh 2004). A jól-lét elmélet 

elemei a pozitív érzelem, elmélyülés, az 
értelem, pozitív kapcsolatok és a telje-
sítmény (angolul PERMA az elnevezé-
sek angol megfelelőinek kezdőbetűiből) 
(Seligman, 2011). A pozitív pszicholó-
gia alapvonásai a pozitív jelzővel ellátott 
önismeret, önbecsülés (karakter-erős-
ségek ismerete, fejlesztése), valamint a 
személyes célok definiálása, optimiz-
mus, rugalmasság (Seligman 2012, 
2011). 

A tanári praxissal kapcsolatos kutatá-
sok, mint annak kedveltsége, közérzete, 
eredményessége (Fűzi 2012), a neve-
lők pszichológiai jellemezői (Suplitz, 
2012), flowra való képességük szintén 
kutatások tárgya (Holecz-Molnár, 
2014). Egy kutatónak fontos hallani és 
megérteni a tanárok (Mrázik, 2010) és 
a diákok hangját (Békési, 2006) is. 

A pozitív (fehér) pedagógia a pozitív 
pszichológia eredményeinek tudatos al-
kalmazása a pedagógiai gyakorlatban, 
egy lehetséges út a hatékony tanulás-
segítésben, ugyanakkor terminológiája 
még kiforratlan, pedig, mint az a Min-
denki című filmben is kirajzolódik, nagy 
szükség volna rá. (Ha Erika néni ismer-
te volna a pozitív pedagógiát, ugyanígy 
viselkedett volna?) A fehér pedagógia 
munkadefiníciója: pedagógusok által 
tudatosan alakított és használt, összetett 
egészet alkotó kommunikációs, attitűd- 
és viselkedési rendszer, amely a pozitív 
pszichológia eredményeit használja fel. 
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Tudatos és nem-tudatos pedagógiai 
gyakorlatok (deklarált jó gyakorlatok 
elemeire építő) halmaza, amely időben 
távolra ható módon is pozitív nyomot 
hagy(hatna) a neveltben, tudását, testi-
lelki-szellemi egészségét elősegítendő. 
Eredményeként a tanulás örömként (si-
kerélményként) jelenhetne meg.

Primer kutatásomban saját szerkesz-
tésű kérdőív segítségével arra kerestem 
választ, hogy milyen iskolai élményeket 
mozgatott meg a Mindenki című kisfilm 
a középiskolás tanulók körében. Kuta-
tásom során elemzem a filmben meg-
jelenített nevelői és nevelt általi viselke-
déseket és vélekedéseket, párhuzamba 
állítva azokat a fehér/pozitív pedagógia 
(munkadefiníció) és a fekete pedagógia 
(Hunyadiné, 2006) sajátosságaival, és a 
megkérdezett tanulók – tartalomelem-
zéssel kinyert – válaszaival.

a nevelői viSelkedéS 
viZsGálaTa
A nevelő tulajdonságai meghatározóak 
a tanár-diák kapcsolat milyenségében, 
erről könyvtárnyi szakirodalom ír (pl. 
Nikitscher, 2016; Hargreaves – Fullan, 
2012; Hermann és mtsai, 2004; Hunya, 
2014), mint arról is, hogy mindez a tu-
dás elsajátítására is hatást gyakorol. A 
pozitív pszichológia magyarországi út-
törője, Oláh Attila (2004: 46) szerint a 
flow az oktatásban az „addig terhelem, 
amíg flow-ban tudom tartani elv” alkal-
mazásával tud megvalósulni. Szerinte „.. 
az oktatás olyan pozitív élményt terem-
tő eljárássá alakítható, amely segítheti 
a tudás-asszimiláció és személyiségfej-
lesztés folyamatának megvalósulását.” 
(2004:89). Néhány szemelvény a fenti, 
pedagógustól elvárt szakirodalmi jel-
zőkből: a jó pedagógus kellően tudatos, 
tudattalan, bátorít, dicsér, célorientált, 
hatékony, verbális és nem verbális neve-
lő hatásának tudatában van. 

A válaszadókat elsősorban arra kér-
tem, hogy alkossanak véleményt Erika 
néniről. A következő válaszok születtek:
 Mindenkit egyformán jutalmazott a 

próbák végén (70%)
 Mindenkit bevett a kórusba, képessé-

gétől függetlenül (63%)
 A legjobb eredményt akarta elérni 

(45%)
 Egyenként beszélte meg a „tátikázást” 

(35%)
 Visszatartotta Lizát a kilépéstől (29%). 

A megkérdezettek többsége szerint 
helyesen tették a diákok, hogy össze-
fogtak nevelőjük ellen (90%), vagyis 
összességében a válaszadók 98%-ának 
nem volt szimpatikus a tanárnő. A 

kedvelt tanár tulajdonságait tekintve 
úgy vélték a válaszadó diákok, hogy a 
tanár feladata a legjobb eredményt el-
érni (84%), bármilyen eszközzel (88%). 
Kiemelt tulajdonságok, amit fontosnak 
tartanak egy tanárnál: segítőkészség, 
kedvesség, megértés, humor. A szakér-
telem szinte az utolsó helyen szerepelt a 
preferencialista választásokban (ellen-
tétesen Nikitscher 2016 kutatásában 
közöltekkel). Néhány szemelvény a ka-
pott válaszokból: 
 „érthetően adja le az anyagot”
 „nem szivat ha látja, hogy nem vagyok 

jól”
 „kellőképpen szigorú”
 „ténylegesen tanítani akar bennünket”
 „tudja ha valami baj van, nem él vissza 

a tanári mivoltjával
 „mert ő is szeret engem, mert figyel 

rám, és az óráin megbeszéljük a felada-
tot”
 „engedékeny, nem kezel robot ként 

minket”
 „szereti a diákjait, minden órára pon-

tos diavetítéssel készül”
 „határozott és megköveteli a tudást”.1 

A fentiek alapján jól látható, milyen 
pedagógusképhez szoktak a válasz-
adók. A szakirodalommal egybehang-
zóan a „fekete pedagógia” „tárgykörei” 
(Hunyadyné, 2006) kivétel nélkül 
azonosíthatók Erika néni viselkedésé-
ben. A pedagógus elsődlegesen az ak-
tív destruktív választípust (Seligman, 
2011) létesítette előnyben a diákokkal 
történő kommunikációja során, így ele-
ve kizárta önmagát az aktív konstruktív 
válaszok adta előnyök élvezetéből. A di-
ákok számára fontos (lenne) a szociális 
kompetencia fejlesztése, a motiváció és 
a csapatjáték kialakítása, az együttmű-
ködésre való képesség megtapasztalása. 
A kisfilmben megjelenik a tisztelet (in-
kább tudattalan értékpreferenciaként), 
a célorientáltság, hatékonyság, verbális 
és nem verbális kommunikáció, enge-
delmesség, a helyes önértékelés hiánya. 
A kitöltők véleménye az oktatásról in-
formális, hiszen az anonimitás fontos 
szempont volt a kitöltési hajlandóság-
nál.  84%-ban nem érte őket Zsófihoz 
hasonló élmény (akit igen – 16% –, az 
többnyire személyiségét ért sérelmeket 
sorolt ide; ezek alig fél százaléka véli, 
hogy ennek hatása lenne jelenére/jövő-
jére). 

a nEvElTEk visElkEdésénEk 
ElEmZésE
A diákok személyiségjegyei (melyekre 
vissza lehet válaszaikból következtet-
ni) szintén érdekesek. Megfontolandó, 

hogy a növendékek 67%-a Zsófihoz 
hasonlóan a tátogást választotta volna, 
ha a film által felvázolt helyzetbe kerül. 
Lényegében mindegy, hogy félelemből 
vagy csak alázatból – de nem szállnak 
szembe és nem állnak ellen. Arról, hogy 
érdekeiket hogyan érvényesítsék, 49-
49% a megoszlás (vajon mindig vagy 
csak bizonyos esetekben kell kiállni 
önmagáért a diáknak). A válaszadók 
60%-a szerint sokat változott az isko-
la az akkorihoz képest. Vajon ma már 
tényleg nem lenne ilyen? A megküzdés 
két alapvető cél köré összpontosulhat 
(Lazarus – Folkman, 1984): lehet 
problémaközpontú (amikor a problé-
más helyzetre összpontosítás történik, 
a cél annak megváltoztatása) és érze-
lemközpontú (ilyenkor a helyzethez 
kapcsolódó negatív érzelmi reakciók 
csökkentése a cél). Ezeken belül to-
vábbi alkategóriákat (Csabai – Mol-
nár, 2009) határoznak meg: ilyenek 
a konfrontáció, eltávolodás, érzelmek 
és viselkedés szabályozása, társas tá-
mogatás keresése, felelősségvállalás, 
problémamegoldás tervezés, elkerülés-
menekülés, pozitív jelentés keresése. A 
megkérdezett diákok reakcióit áttekint-
ve a legcsekélyebb mértékben ez utóbbi 
jelent meg. 

A karakterek erősségei és a szemé-
lyiségtípusok meghatározóak abban 
a tekintetben, hogy a diákok egymás 
meggyőzésére milyen érveket sorakoz-
tattak fel. Seligman – Peterson – Park 
(2004) a karaktererősségeket univerzá-
lis erényekre építve az alábbi terminu-
sokra bontotta: bölcsesség, bátorság, 
humánum, igazságosság, mértékletes-
ség, transzcendencia. A meggyőzésre 
használt érvtípusok: körülmények, ok-
okozat, ellentéten alapuló, tekintélyre 
visszavezethető, valószínűségen alapuló 
érvek voltak. Annak tudatában, hogy 
milyen csoporttag meggyőzésére hogy 
használták a kérdőív által kért meg-
győzési technikát, visszavezethető az 
említések száma különféle tényezőkre. 
Körülményekre visszavezethető érvek: 
 10% körüli említés a mintában: tanul-

ság (leckéztetés) tanárnő ellen, bosszú, 
összetartás – közösség, „..nehogy en-
gem kirúgjanak, ezért csináljuk együtt.”
 5% alatti említés: igazság, „...ha baj lesz 

ti vállaltok felelőséget”, igazi győzelem 
legyen
 1% körüli említés: éneklés joga és vá-

gya, „vicces lenne a tanár nő arca”,  „ne-
kem mi hasznom ebből?” (bizalom)
 saját érdek/ egyenlőség „ha nem éne-

kelsz, egyenlőek leszünk”; kibontakozás 
segítése. 
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Ennek az érvtípusnak az előfordulási 
gyakorisága: a bátor kórustagnál 32,5%, 
a szép hangúnál 41%, a tátikázónál 
52%, míg a félénk kórustagnál 54% volt. 
Vagyis a körülményeket leginkább azok 
esetében kell „okolni”, akik félénkek 
vagy a képességeik ezt indokolni vélik. 
Amennyiben az önbizalom és az önis-
meret objektív képet biztosítana a diá-
koknak önmagukról, mindezek köny-
nyedén orvosolandóvá válhatnának. 

Az ellentétekre visszavezethető ér-
veknél:
 10% alatti említés: közösség / össze-

tartás /egységben az erő / közös érdek / 
járjunk túl az eszén, igazság/egyenran-
gúság
 5% alatti említés: tanulság, bosszú/

visszakapja
 1% körüli említés: csapatszellem 

(mindenki egyenlő), csak így nyerhe-
tünk, győzelem szerepe: tanárnő lássa, 
nem csak a győzelem a fontos; éneklés 
joga mindenkié.
Érvtípus előfordulási gyakorisága: 

 bátor kórustag esetében 52,5%
 szép hangúnál 28%
 tátikázó esetében 24%
 a félénk diák esetében 14% használta 

ezt az érvtípust. 
A karaktererősségek használata, 

felhasználása és ismerete a szociális 
kompetenciák fejlesztésével, például 
csoportmunka és a kooperatív tech-
nikák felhasználásával egyaránt ered-
ményesen javítható (Kagan, 2001; 
Arató, 2006). További bizonyítékként 
szolgálnak a fentiek ellenpólusára a 
Melbourne-i egyetem kutatásai, melye-
ket a Positive Education intézményében 
végeztek (Norrish, 2015). Kvalitatív és 
kvantitatív adatok tartalomelemzésével 
vizsgálták egy longitudinális kutatási 
programban random próbák segítsé-
gével a Seligman-féle Positive Educati-
on2 curriculumjainak célrendszerét, a 
szomszédos iskolákhoz viszonyítottan. 
Az első lépcsőben a mentális egész-
ség fokozódását nézték a serdülőknél a 
Positive Education hatására. A második 

lépcsőben a komponensek hozzáférhe-
tőségét vizsgálták a szomszédos isko-
lákban. Itt beavatkozás előtti, utáni és 
hat hónappal későbbi adatok kerültek 
elemzésre. Az eredmények egyértelmű-
en növekedő képet mutattak a Geelong 
Grammar School tanulónak körében 
mind a jólét-érzést, a mentális egészsé-
get tekintve, mind a közösségen belül és 
azon túl is. Összességében kutatásom 
alapján megalapozottan mondható el, 
hogy a megkérdezettek iskolai élmé-
nyei, tapasztalatai (akár a vizsgált film-
ben) nem pozitívak, ahogy nevelőjük 
sem az. 

ÖssZEGZés
Kutatásom gyakorlati hozadéka abban 
rejlik, hogy rávilágítson, az iskolai prob-
lémák nagy része tudatos beavatkozás-
sal, egyfajta önmenedzseléssel megold-
ható lehetne. Az iskolák fenntartása és 
működtetése újabb terhet ró az államra, 
és ismerve a GDP és az oktatási ráfordí-
tások számadatait, illetve azok eredmé-
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nyességét jellemző mutatóknak mérté-
két, arányait (Horváth-Bertalan, 2017), 
könnyen belátható, hogy nem pusztán 
az anyagi ráfordítások növekedésétől 
várható a tanulási eredmények (esetleg 
pusztán a TUDÁS) érdemi emelkedése. 

A változás szükséges, ugyanakkor, 
megfontolandó, hogy az kin múlik. Ok-
tatáspolitikán, NAT-on, tankönyveken, 
diákokon, szülőkön, iskolavezetésen, 
vagy egyszerűen a tanáron; netán min-
denkinek egy kicsit kellene csak? Termé-
szetesen ez a „kicsi” épp oly komplex do-
log, mint maga a jelenség, hiszen az egyre 
növekvő elvárások a pedagógusokkal 
szemben tovább nehezítik a mindennapi 
többirányú megfelelést és az elhivatott, 
boldog, flow-ban történő munkavég-
zést. Viszont jó hír, hogy van minta, csak 
adaptálni kellene. Seligman kidolgozta a 
pozitív pszichológia iskolai keretek kö-
zött történő alkalmazhatóságának kere-
teit, és a Positive Education implemen-
tációja egy választható lehetőség. Ebben 
a kontextusban az iskolai szférára alkal-
mazva a Positive Education eredmények 
magyarázatként és mintaként is szolgál-
hatnak arra, hogy miért is van szükség az 
egyéniség pozitív változására (pl. Erika 
néni, erényeiket ismerő diákok) az okta-
tási/nevelési folyamatban.  
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JEGYZETEk:
1 A helyesírási hibák szándékosan nem kerül-
tek javításra, érettségihez közeledő diákoknál 
továbbgondolásra érdemes talán megfontolni, 
a helyesírási hibapontok újszerű számításának 
létjogosultságát.
2 A positive education – pozitív oktatás/ nevelés 
vagy pedagógia magyarul természetesen nem 
fedi le mindazt, amit az education angol szó 
jelent. Oktatási-nevelési folyamatot minden-
képpen jóval tágabb fogalomként használja az 
angol kontextusban Norrish (2015), a szerző. 
Kötetének címéül is ezt adta, ám ez a proble-
matika sem tárgya most a tanulmánynak. 
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Internet. Egy olyan technikai vív-
mányt említünk ilyenkor, amely ma-
napság már mindenki számára elér-
hető, és a mindennapjaink szerves 
részét alkotja. Mielőtt áteveznénk az 
internetfüggőség rejtelmes vizeire, 
meg kell említenünk az internet elő-
nyeit. A világháló ingyenes, egyszerű 
és gyors kommunikációt biztosít. Az 
információk sokszínű tárháza, fejleszti 
a kritikus gondolkodásunkat. Egy szó 
viszont kulcsfontosságú az internet-
használatnál: a kontroll. Amint kicsú-
szik az internet-felhasználás a kezünk 
közül, megállíthatatlanná válik a fo-
lyamat, és romba döntheti életünket, 
családunkat. Ez a veszély elsősorban a 
fiatalokat fenyegeti, akik idejük legna-
gyobb részét az online világban töltik. 

De hogy is hat ránk az internet túl-
zott használata? Milyen hatással van az 
internethasználat az agyra? Tulajdon-
képpen nem tudjuk a választ erre, mivel 
még folyamatban vannak a témához fű-
ződő vizsgálatok, vagyis nem ismerjük 
az internetezés pontos mellékhatásait, 
és azt sem, hogy mi mindent okozhat 
a túlzott használata. Azonban azt min-
denképp tisztáznunk kell, hogy az in-
ternetfüggőség a legkeményebb kémiai 
függőségek közé van sorolva, mivel ne-
gatív hatása megegyezik az alkohol- és 
drogtúladagolás hatásaival.

Miért is veszíthetjük el a kontrollt az 
online és az offline világ egyensúlytar-
tásában? A „lájk”-ok gyűjtése a közös-
ségi oldalakon egyfajta gyors pozitív 
érzelmi doppingot jelentenek a fiatalok 
számára, amelyek endorfinbombaként 
pottyannak le. Ez azonban csak rövidtá-
von elégíti ki az érzelmi szükségleteket. 
Emiatt a gyermekek gyakran nem al-
kotnak reális képet a való életről, mivel 
úgy gondolják, hogy ez a való világban 
is pont így működik. Azt várják, hogy 
a környezetükből minden hasonló im-
pulzus hasonló gyorsasággal érkezzen. 
A gyermeknevelés során arra törek-

szünk, hogy késleltessük a reakcióidőt 
a gyermekeknél – a modern technika 
pedig épp az ellenkezőjét teszi. Így már 
érthetőnek tűnik, miért helyezik előtér-
be a kisgyermekek a videókat, mozgó-
képeket, klippeket a komótos szülőkkel 
játszott, lassú kimenetelű, „unalmas” 
táblajátékokkal szemben. 

Mi is a különbség tehát a tévénézés és 
a telefonhasználat között? Néhány évti-
zeddel ezelőtt a tévé volt az az eszköz, 
amely összehozta a családot. A közös-
ségi oldalak viszont épp az ellenkezőjét 
teszik – szétválasztanak minket. Meg-
történhet, hogy miközben mi az esti 
filmet nézzük, és azt feltételezzük, hogy 
a gyerekünk boldogan ül a szobájában, 
ő már éppen a 35. képet készíti önma-
gáról, mert szorong amiatt, hogyan fest 
a netre feltöltött fotókon – pedig még 
csak nyolc éves. Természetesen nem 
normális ebben a korban ilyen vagy eh-
hez hasonló problémákkal és érzelmek-
kel küzdeni. A gyermek depresszióssá, 
szorongóvá válhat, esetleg alacsonyabb 
lesz az önértékelése. Olyan érzésekkel 
kell harcot vívnia, amelyek nem felelnek 
meg a korának, hiszen még nincs meg a 
megfelelő érzelmi eszköztára arra, hogy 
ezeket az érzelmi problémákat meg tud-
ja oldani; a szorongást elviselő határait 
nem tudja tovább feszegetni ilyen fiatal 
korban, nincs rá felkészülve.

Ha már az érzelmeknél tartunk: az 
egyik legnagyobb nehézséget a „hol-
ding” folyamatának hiánya okozza. Ez a 
folyamat régebben létezett – ha valami 
rossz ért bennünket, legalább pár órá-
ba telt, míg lehetőségünk nyílt elmon-
dani a barátainknak. Ezzel szemben a 
mai világban, ha valami rossz ér, röpke 
pár másodperc alatt rákeresünk a ba-
rátunkra, és közöljük vele érzéseinket. 
Az agyunknak nincs ideje elraktározni, 
majd feldolgozni az információt, pe-
dig ez fontos folyamat lenne, mivel az 
érzelmekkel való megküzdés a konflik-
tuskezelés alapjait képezi.

De mit tegyünk, ha a szülők ugyan-
úgy viselkednek? Vagy a tanárok? Azt 
mondják a fiataloknak, hogy ne hasz-
nálják a telefonjukat egész nap, viszont 
az ő kezükben is állandóan ott van a 
telefon. Mi a különbség a felnőttek és 
a fiatalok okostelefonozása közöttük? 
A tanárok, szülők még éltek offline éle-
tet, így könnyebben tudják korlátozni a 
modern eszközök használatát. 

Több megoldást is találhatunk a fel-
merült problémára. A szakértők szerint 
kétfajta alaptanulási szakasz létezik: 
részvétel vagy megfigyelés által tanul-
hatunk. Ha segíteni akarunk a fiatalok-
nak, mutassunk példát, hogyan töltsék 
hasznosan, bölcsen az online az idejü-
ket. Mutassuk meg nekik, hogyan lehet 
másképp viszonyulni a netezéshez, le-
gyünk a példaképük ebben, váljunk hi-
teles példává számukra. Csak képzeljük 
el: hogy motiválhatunk egy 14 évest, 
hogy ne közösségi oldalakon teljen 
minden egyes perce? Meg kell ragadni 
minden alkalmat, hogy feltárjuk a tech-
nika helyes használatát, megtanítani a 
gyermeket az internet kritikus felhasz-
nálására. Tudatosítsuk a gyerekekben: 
az online eltöltött időt kétszer annyi 
offline töltött idővel pótoljuk!

A Szilícium-völgyi multimilliomo-
sok a helyes használat érdekében csak 
14 éves korban ajándékozzák meg 
gyermeküket egy mobiltelefonnal. Kér-
dezzük meg magunktól: ha nem adunk 
drogot a gyermekeink kezébe, akkor 
mobiltelefont miért? 
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a Tanulás Tanulása
A sikeres iskolai beválás egyik 
kulcskérdése véleményem szerint 
a tanulás megtanítása, az alapvető 
tanulásmódszertani ismeretek, gyakor-
latok átadása, a tanulással kapcsolatos 
„önismereti felfedezések”, az önszabá-
lyozó tanulás kialakítása. „Önszabá-
lyozó tanulásról akkor beszélhetünk, 
ha egy személy önmagát motiválja, és 
a tanulási tevékenységét önállóan, ön-
magáért felelősen tervezi, strukturálja, 
vezérli és kontrollálja.” (Réthy End-
réné, 2008:63) Sajnos a mai magyar 
iskolarendszer nem szán kellő időt és 
energiát a tanulás tanítására. A felső ta-
gozatra lépés, majd a gimnáziumokba, 
középiskolákba való bekerülés újabb 
kihívásokat jelent a tanuló és a szülő 
számára is, aki még egészen más tanu-
lási szokásokat, tanulási módszereket 
kapott útravalóul. Egyetemi oktatóként 
sokszor tapasztalom, hogy az elsőéves 
hallgatók tanulási tanácsokat kérnek, és 
igyekeznek elsajátítani a gazdaságosan, 
hatékony tanulási stratégiával, célra-
vezető tanulási módszerekkel történő 
tevékenykedést. Több iskolában vezet-
tem már tanulásmódszertani tréninget, 
ahol azt láttam, hogy a gyerekek nagy 
része rendkívül kevés tanulási techni-
kát, tanulási módszert ismer, kevésbé 
figyel a saját tanulási folyamataira, de 
nagyon érdekli, ha ilyen irányban kez-
dünk el „vizsgálódni”. Szívesen kísér-
leteznek újfajta technikákkal és vágy-
nak arra, hogy a tanulás egy sikeres 
és örömteli tevékenység legyen. Érzik 
annak fontosságát, szerepét a mai gyor-
san változó világban. Mindezek mellett 
fontos feladat a tanulók kritikai, reflek-
tív, elemző, értékelő gondolkodásának 
fejlesztése. Úgy gondolom, hogyha időt 
szánunk a tanulás tanítására, ez sokszo-
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rosan megtérülő befektetés számunkra 
és a tanulók számára is.  

koopEraTív Tanulás
A XXI. században a munkahelyeken 
alapvető kritériumként jelenik meg a 
kooperativitásra való nyitottság, a cso-
portmunkához szükséges ismeretek, 
rutinok, jártasságok, készségek, képes-
ségek és nem utolsó sorban az ehhez 
szükséges attitűdök megléte. Sok eset-
ben azonban azt tapasztaljuk, hogy hiá-
nyában vagyunk ezeknek a kompeten-
ciaelemeknek, és az önzőség, a mások 
érdekeit figyelembe nem vevő önér-
vényesítés, önmegvalósítás, versengés 
kerül a középpontba. A számítógépek 
és okostelefonok mögött megbújó fi-
atalok, bár virtuálisan közösséget ké-
peznek és „együttműködnek”, azonban 
a valódi együttműködés a megosztott 
felelősséggel, a közös sikerre való tö-
rekvéssel a tantermi keretek között 
nehezebben válik hasznos és sikeres 
gyakorlattá. Slavin, Kagan, Johnson 
és kutatócsoportjaik is bizonyították, 
hogy a kooperatív tanulásszervezés 
jótékony hatással van az etnikai kü-
lönbségek elfogadására, tolerálására. 
„A kooperatív tanulás hatására a kont-
rollcsoportokhoz viszonyítva javult a 
különböző etnikai csoportokhoz tar-
tozó diákok közti viszony…., továbbá 
a kooperatív tanulás fokozott társas 
fejlődést, javuló társas kapcsolatokat 
eredményezett.” (Kagan 2001, 3:2) Je-
lentős eredménynek tekinthető az is, 
hogy az amerikai és néger tanulók kö-
zötti két jegy különbség a tanulmányi 
eredményekben a kooperatív tanulás-
szervezéssel megszűnt, a néger tanulók 
behozták a lemaradásukat. Sajnos a ma 
iskolája főként a kompetitív módszere-
ket helyezi előtérbe, melyben a versen-

gés áll a középpontban. Feltehető a kér-
dés, hogyan készítsük fel a felnövekvő 
generációt együttműködésre, kooperá-
lásra, ha mindez az iskolában nem kap 
kellő hangsúlyt. Hogyan dolgozzon fel-
nőttként közös problémák, innovációk 
megvalósításán, hogyan legyen a másik 
emberrel elfogadó, toleráns, ha nem 
találkozik olyan módszerekkel, straté-
giákkal az iskolai tanulás során, ami az 
együttműködéshez szükséges alapvető 
készségeket, képességeket, kompeten-
ciákat fejleszti. 

A kooperatív tanulás Green szerint 
nem csupán egy tanítási módszer, ha-
nem egy életszemlélet, mely a kölcsö-
nös tiszteleten alapuló együttműködést 
és a közösség minden tagjának egyéni 
teljesítményét állítja előtérbe. Előfelté-
tele az a konszenzus, mely a közösség 
tagjai közötti kooperáció eredménye-
ként jön létre. Az eddigi tapasztalatok 
alapján elmondható, hogy azok a tanu-
lók, akik képesek alkalmazni a koope-
ratív tanulást, az élet más területére is 
képesek átvinni az együttműködést hir-
dető szemléletet. (Óhidy, 2011)

A kooperatív tanulás Kotschy Be-
áta definíciója szerint a „résztvevők 
együttműködésén alapuló kiscsoportos 
tevékenység, mely különböző célok el-
érésére szerveződhet, segítheti az egyes 
tanulók tanulmányi fejlődését, illetve 
hozzájárulhat az együttműködéshez 
szükséges képességek és készségek ki-
alakulásához, a reális önértékelés és a 
problémamegoldó gondolkodás fejlesz-
téséhez. Lehetőséget nyújt a szociális 
magatartásformák gyakorlására, a saját 
gondolatok és érzések pontos és diffe-
renciált kifejezésére, logikus érvelés és 
következtetés, a társak érzelmeit figye-
lembe vevő vitakészség elsajátítására. 
A közös célok, felelősség és az eredmé-
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nyekben való közös osztozás elősegíti a 
mások iránti tisztelet és segítőkészség, 
a reális énkép kialakulását.”  (Kotschy 
Beáta, 1997: 277-278)

A kooperatív tanulási forma során a 
tanulók 4-6 fős csoportokban folytat-
ják tanulmányi tevékenységüket, ahol 
nagyon fontos szerepe van az intel-
lektuális képességek fejlesztésén és az 
ismeretátadáson túl a szociális kompe-
tencia formálásának. A kooperatív cso-
portmunka során jellemző a csoporton 
belüli függés, az egyéni felelősség, a kö-
zös tanulásirányítás a csoporton belül. 
A tevékenységek során a feladatmeg-
oldás és a csoporttagok egymással való 
kapcsolata egyformán fontos. A tanár 
figyelemmel kíséri a csoport munkáját, 
és szükség esetén segítően beavatkozik. 
Az evalváció és a tanulási folyamat ref-
lektálása és értékelése a csoport felada-
ta. (Johnson–Johnson, 1994)

sTraTéGiai JáTékok
A stratégiai játékok egyre gyakrabban 
szerephez jutnak az oktatás mindenna-
pi gyakorlatában. Például a sakkoktatás 
iskolai elindítása, támogatása ösztönzi 
a táblajátékok pozitív hatásának érvé-
nyesülését. „A táblás stratégiai játékok 
rendkívül hatékonyan fejlesztik a gon-
dolkodást. Miközben vizuális–moz-
gásos a játék, az elemző-szekvenciális 
gondolkodásra szoktat. A mozdulatok 
által beidegződnek a viszonyok, és a 
gondolkodást tisztítja a vizualitás tu-
datosodása. Egyszerre fejleszti a lo-
gikát és a kreativitást. Alkalmat ad a 
szabályok használatára és a szabályok 
módosítására. Egyszerre tanítja a sza-
bálytartás fontosságát és a szabálymó-
dosítás lehetőségét. A táblás játékok 
egészen kicsi kortól kezdve segítik az 
elemek egymáshoz való viszonyának 

a gondolkodásba történő beépülését. 
Az olyan kapcsolatok, mint a „mellet-
te”, vagy a „szomszédos”, a „több” vagy 
a „kevesebb”, a játék során fejlődnek” 
(Gyarmathy 2012:129) Ezek a játékok 
a társas helyzetek megélését is segítik. 
A versengést, az együttműködést, a se-
gítségnyújtást, a fair play küzdelmet is 
megtanítják. 

moZGás, ZEnE, riTmus, üTEm, 
EGYEnsúlYGYakorlaTok
A digitális kultúrában élő emberek 
minden törekvés ellenére kevesebbet 
mozognak. A kevés mozgás gyengíti 
az ember egyensúlyrendszerét, továbbá 
nem kellően hatékony a stresszkezelés 
során, és számos egészségügyi problé-
ma is kialakul már nagyon korai élet-
korban. Gyarmathy Éva szerint las-
san az is csodának fog számítani, ha a 
gyermek hintát tud hajtani. Sok hat-hét 
éves digitális bennszülött, aki hihetet-
len gyorsan képes klikkelni, nem tud 
már bukfencezni, fára mászni. Számos 
tudományos vizsgálat igazolja, hogy a 
tanulás sokkal hatékonyabb, ha a gye-
rekek mozoghatnak közben. Gyakor-
lati példák mutatják, hogy a zsonglőr-
ködés beindítja a diszlexiás gyerekek 
olvasástanulását, a figyelemzavar miatt 
alulteljesítő diákok iskolai eredménye 
jelentősen javul. A labdára irányuló fi-
gyelem, a mozgások irányítása, a szem 
és kéz holisztikus észlelése a zsonglőr-
ködés során állandó tréning az agynak. 
A jóga, tai chi és a legtöbb távol-keleti 
küzdősport is előtérbe helyezi az egyen-
súlyérzék fejlesztését. Az önkontroll 
megalapozására, erősítésére töreked-
nek, amely fiziológiailag az egyensúlyi 
ingereken keresztül valósul meg. Mi-
nél több egyensúlyozásra van szükség 
egy tevékenység során, annál nagyobb 

a hatása. A zene is a kontrollfunkciók 
kiváló közege. Már a passzív, befogadó 
módban is idegrendszeri harmonizáci-
ót biztosít a zene, de az aktív zenélés, a 
zenére folytatott ritmusok, mozgások, 
tánc rendkívüli mértékben fejleszti a 
kognitív működést. A tánc kiváló le-
hetőség a belső kontroll fejlesztésére is. 
A gyerekek tanulási folyamatában és 
mindennapjaiban – különösen tizen-
éves kor körül – vezető szerepet kell 
juttatni a fizikai aktivitást és tevékeny-
kedést. (Gyarmathy, 2012:118-121)

MűvéSzet
A művészet az érzések és észleletek 
formába öntött megjelenítése. A kis-
gyermek szeret alkotni, felfedezni, ki-
próbálni eszközöket, anyagokat. Ilyen-
kor a játékosság, kísérletezés a lényeg 
– és nem a művészi érték. (Gyarmathy, 
2012: 129) Nagyon lényeges, hogy az is-
kolai nevelő–oktató munka során min-
den tantárgy tanításához alkalmazzuk a 
művészet eszközeit. 
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Míg előző számunkban az adaptáció, 
azaz alkalmazkodás elméleti hátterével 
ismerkedtünk meg, e havi írásomban 
gyakorlati példákkal szeretném alá-
támasztani az ott felvázolt alapokat. 
Ehhez számos kiváló példát tudnánk 
felsorakoztatni az állat- és növényvilág-
ból, ugyanakkor talán tanulságosabb, 
kézzel foghatóbb lesz, ha egy jól ismert, 
közkedvelt fajt választunk vizsgálódá-
sunk tárgyául.

A jegesmedve földünk legnagyobb szá-
razföldi ragadozója. Egy kifejlett hím 
súlya meghaladhatja a 750 kilogram-
mot (a nőstények kb. 350-400 kilósak), 
két lábra állva pedig magasságuk bőven 
három méter felett van. A  többi med-
vefajjal ellentétben kizárólag húsevők, 
táplálékukat túlnyomórészt fókák al-
kotják, ritkán rozmárok vagy belugák, 
de dögöket is fogyasztanak. Territoriá-
lis állatok, ám vadászterületük mérete 
erősen változó, hiszen táplálékuk a víz-
hez és az összefüggő jégtakaróhoz köti 
őket. Ha lehetőségük van rá, az egész 
évet úszó jégtáblákon töltik. Nyaran-
ta azonban akár több száz kilométert 
is megtesznek, mikor az északabbra 
húzódó jégtakarót és ezzel a fókákat 
követik – különösen a Bering-szoros 
környékén élő példányokra vár minden 
évben hosszú vándorút. Elterjedésük 
az északi félgömbre korlátozódik. Meg-
találhatóak Alaszkában, Kanadában, 
Grönlandon, de jelentős populációjuk 
él Oroszország és Norvégia sarkkörön 
túli területein is. Egyedszámuk 25 és 40 
ezer közé tehető. 

 Speciális életterüknek, s ebből ki-
folyólag erős veszélyeztetettségük-
nek „köszönhetően” a jegesmedvék 
életmódja jól kutatott, részleteiben 
ismert téma. Mielőtt belevágnánk az 
egészen speciális, s olykor egészen 
meglepő adaptív tulajdonságaik is-
mertetésébe, tisztáznunk kell pár dol-
got, ugyanis véleményem szerint a 

Pomichal kriszTián

aDaPTáció a gyakorlaTban: 
balkezes jegesmeDvék

tévesen feltételezett adaptív tulajdon-
ságok áttekintése éppoly érdekes lehet, 
mint a ténylegesen dokumentáltaké.                                                                                                                                 
Számos félreértés és téveszme forog 
közszájon ezen állatokkal kapcsolat-
ban, olykor-olykor nem csak a laiku-
sok körében. Ezek közül ismertetnék 
most néhányat. Az első egy egészen 
mókás, eddig soha meg nem erősített 
elképzelés, melyet inuit legendákból és 
sarkvidéki pionírok elbeszéléseiből is-
merünk. Eszerint a vadászó jegesmed-
ve, amennyiben kúszva közelíti meg 
zsákmányát, egyik mancsával eltakarja 
nagy, fekete orrát, hogy nehogy prédá-
ja észrevegye. Hasonló megmosolyog-
tató (és persze téves) elképzelés, hogy 
minden jegesmedve balkezes – vagy 
stílszerűen – „balmancsos” lenne.

 Sokáig tartotta magát egy, a tudomá-
nyos kánonban is elfogadott elmélet, 
mely szerint a jegesmedve szőrszálai 
speciális felépítésüknek köszönhetően 
napkollektorként működnek, s az UV-
fény energiáját az állat bőréhez vezetik, 
ahol az valamilyen módon hőenergiává 
alakul át. Közismert volt, hogy a jeges-
medve bőre fekete színű s szőrszálai 
üregesek, ám a hetvenes években kuta-
tók meglepődve tapasztalták, hogy az 
állat bundája elnyeli az UV-sugarakat, 
és UV-megvilágításban az egész állat 
fekete színű. Matematikai egyenletekkel 
próbálták megbecsülni az energiaátadás 
hatékonyságát, mígnem a kilencvenes 
évek végén amerikai kutatók megmér-
ték a szőrszálak fényvezető és fényelnye-
lő képességét. Megfigyeléseik szerint a 
vörös fény mindössze egyezred része jut 
le a szőrszál üregében 2,5-3 centiméteres 
„mélységbe”. UV-fény azonban szinte 
semmi, hiszen a szőrszálak magas kera-
tintartalma elnyeli azt, megmagyarázva 
ezzel az állat UV-fénybeli feketeségét. A 
jegesmedve szőrzetének ez a hipotetikus 
tulajdonsága adaptív szempontból sem 
lenne előnyös, ugyanis nyáron, amikor 
24 órán keresztül világos van, a sarki 

nap ereje „túlfűtené” az állatot. Télen 
pedig a hónapokig (október–február) 
tartó sarki éjszakában szintén nem ven-
né hasznát ennek.

Mint már említettem, a jegesmed-
véknek olykor több száz kilométeres 
távolságokat kell legyőzniük a havas 
jégmezőkön. Ebben nyújt segítséget 
speciális felépítésű talpuk, amely kö-
rülbelül 30 centiméter átmérőjű. Vé-
kony jégen haladva a jegesmedve szét-
terpeszti lábait, testét pedig a talaj felé 
nyomja, ezzel is minél jobban elosz-
latva súlyát. Talpán számos szemölcs 
és bemélyedés helyezkedik el, melyek 
megfelelő tapadást biztosítanak a jégen, 
hasonló célból lábujjai és ujjpárnái közt 
sűrű szőr található. Annak ellenére, 
hogy talpainak köszönhetően kiválóan 
fut jégen, ezt mégis ritkán teszi. Ugyan-
is a futás során sűrű, jól szigetelő bun-
dája, valamint vastag zsírrétege miatt 
testhőmérséklete percek alatt túl ma-
gasra szökik. Így kevés az esélye, hogy 
egy jól futó állatot (pl. sarki rókát) el-
ejtsen. Ez egy szép példája annak, hogy 
egy egyébként adaptív tulajdonság (jól 
hőszigetelő bunda és zsírréteg) miként 
tud egyben hátrányt is jelenteni, ha 
mégoly kicsit is, hiszen a sarki róka, 
bár éppen emiatt, nem a jegesmedvék 
fő zsákmányállata. Az állatok kétrétegű 
bundájuknak köszönhetően akár -30 
fokos hideget is átvészelnek, üreget ásva 
a hóba, ahol is összegömbölyödnek, or-
rukat pedig mancsukkal eltakarják. Ál-
landó testhőmérsékletük egyébként 37 
Celsius-fok körül van, ami az emlősök 
közt átlagosnak mondható.

A jegesmedvék táplálkozási szokásait 
tanulmányozva számos érdekes tényre 
lehetünk figyelmesek. Az állatok a leg-
több prédát április és július között ejtik 
el, mikor a legnagyobb a füles fókák 
száma. Ezekben a hónapokban szedik 
magukra a megfelelő zsírmennyiséget, 
hogy átvészeljék a telet, mikor hetekig 
nem találnak ennivalót. Ebben az idő-
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Annak ellenére, hogy régóta tudok e furcsa kis állat létezé-
séről, az igazat megvallva nem nagyon törődtem vele. Csak 
2017 nyarán lepett meg egyik párkányi kiskertész barátom 
azzal, hogy a krumpliját „mind egy szemig” megette vala-
mi, csak a puszta szára maradt meg. Elképzelni sem tudja, 
mi lehet a kártevő. A vakondéhoz hasonló vízszintes jára-
tokra bukkant, amiért patkányra gyanakszik, de az állatnak 
semmilyen más nyomát nem leli. Egyszer csak azzal jött, 
valaki azt mondta neki, hogy valamiféle kutya lehet a tet-
tes. Kutya? Kérdeztem csodálkozva. Igen. Úgy hírlik olyan, 
mint a „vakand”. De még erre sem esett le nálam a tantusz.

Mivel a témára többször is visszatértünk, engem is kez-
dett nyugtalanítani, vajon mi lehet az, ami egy család éves 
burgonyaszükségletét képes maradéktalanul eltüntetni. Az-
tán kisvártatva megjelent az interneten a hír, hogy Magyar-
országon a 2018-as év emlősének a földikutyát, a Spalax 
leucodont jelölik. Megjegyzem, nem vagyok benne biztos, 
hogy ez a rágcsáló pusztította volna el kiskertésztársam 
egész krumplitermését, főleg azért, mert Kárpát-medencé-
nek a Dunától északra eső részén eddig senki sem fedezte 
fel ezt az élőlényt. Legalábbis a szakirodalomban nem esik 
róla szó. Ám ez korántsem jelenti azt, hogy tájainkon ne él-
hetne földikutya, legfeljebb addig nem figyeltek fel rá, mert 
tetemes károkat még nem okozott. Az sem lehet indok, 
hogy elterjedésének útját állták a folyók, mondjuk a Duna, 
mert akkor hogy került Erdélybe, Délvidékre vagy Sopron 
környékére, ahol már a múltban észlelték. 

Elsőkként Kitaibel Pál és báró Ocskai Ferenc 1820-ban 
adtak róla hírt, s utánuk az 1800-as években több zooló-
gus közölte róla a saját megfigyeléseit – egy dolgot kivéve, 
hogy a magyar neve miért kutya. Ezért ezt csak találgatni 
lehet. Mint egyszerű, volt biológia szakos pedagógus, felté-
telezem, a névadók, az észak-amerikai prérikutya, Cynomys 
lewisi magyar nevéből indultak ki, mivel az a rágcsáló is 
a földben tanyázik. Ezek bár egy rendbe tartoznak, való-
jában mind testalkatukban, mind életmódjukban nagyon 
eltérnek egymástól. De legalább az amerikai unokatestvér 
„ugatni” tud, míg az „óvilági”, azaz eurázsiai fajok, Weöres 
Sándor szavaival élve amolyan Sehallselát Dömötörök, de 
hogy buták lennének, semmi esetre sem illik rájuk. Élet-
módjukból ítélve nagyon is eszesek. 

Igaz, a kutatók semmit sem árulnak el arról, hogy milyen 
érzékszervekkel tájékozódnak, ha egyszer se szemük, se 
fülük nincs, vagyis van, csak visszafejlettek, amiért csupán 
az erős fényt képesek valamennyire érzékelni, a hanghullá-
mokból meg ki tudja, melyiket. A felszínre ritkán merész-
kednek, akkor is csak éjjel. Sekélyen a föld alatt élnek, az 
élelemkereső járataik ezért gyakran be is omlanak. A homo-

csicsay alajos

a 2018-as év emlőse 
a FölDikuTya

szakban az idősebb példányok a fókák kalóriában gazdag 
bőrét és háját fogyasztják, készülvén a télre. Ha újszülött 
állatot zsákmányolnak, azt általában nem is fogyasztják 
el. Ezzel szemben a fiatalok a zsákmány húsát fogyasztják, 
míg a tapasztalatlan, de már anyjuktól független példányok 
a más medvék által elejtett dögökből táplálkoznak.  Au-
gusztusra, mikor nő a szabad vízfelület, ezáltal csökken a 
fókák száma, a medvék gyakran kénytelenek böjtölni. Táp-
lálkozási stratégiájukat a fókák zsírjából származó kalóri-
ákra építik, annak ellenére, hogy olykor rákokat, halakat, 
madarakat és bálnadögöt is fogyasztanak. A parton ragadt 
példányok moszatokra és bogyókra is ráfanyalodhatnak. 
Speciális táplálkozásuk és szélsőséges élőhelyük az oka 
annak, hogy a többi mérsékelt övi medvefajjal ellentétben 
nem alszanak téli álmot. Ez alól csak a vemhes nőstények 
kivételek, a populáció többi tagja egész télen át vadászik. 

 Egy 2010-es tanulmány rávilágít arra, hogy a klíma-
változás miként befolyásolhatja a medvék táplálkozá-
si szokásait. 2000 és 2003 közt számos állatot figyeltek 
meg, amint vastagcsőrű lummatojásokat (Uria lomvia) 
fogyasztanak a Hudson-öböl környékén, azokban az 
években ugyanis az öbölben jóval korábban szakadt fel 
a jégpáncél a megszokottnál, a szárazföldre kényszerítve 
ezzel az állatokat. A lummák nehezen megközelíthető, 
magas sziklafalakra rakják tojásaikat, de a táplálékhiány 
rákényszeríti a medvéket, hogy megmásszák a szirteket.

Számos fosszília és a DNS-alapú bizonyítékok is meg-
erősítik, hogy a jegesmedve egy nemrég kialakult faj, és 
adaptációs folyamatai – extrém élőhelye által kifejtett 
erős szelekciós nyomás miatt – jelenleg is zajlanak. A 
globális klímaváltás gyökeresen átalakítja majd a medvék 
élőhelyét, olyan új kihívások elé állítva ezeket a gyönyö-
rű állatokat, melyekkel eddig még nem szembesültek. 
Azt azonban, hogy miként tudnak majd alkalmazkodni 
a megváltozott életfeltételekhez, csak megjósolni tudjuk.

FElhasZnálT irodalom:
 Amstrup, Steven C. (2003): The Polar Bear — Ursus maritimus 

Biology, Management and Conservation. In: Wild Mammals of 
North America. Edited by George A. Feldhamer, Bruce C. Thomp-
son, and Joseph A. Chapman
 Grzimek, Bernhard (szerk.) (1992): Az emlősök enciklopédiája I. 

Lutra, Budapest
 Koon, Daniel W. (1998): Is polar bear hair fiber optic? Applied 

Optics 37: 3198. 
 Matthews, Downs (1993): Polar Bear. San Francisco, CA: 

Chronicle Books
 Smith P.A.,  Elliott, K. H., A. J., Gilchrist, G. H. (2006): Has early 

ice clearance increased predation on breeding birds by polar bears? 
Polar Biology Volume 33, Number 8



Útjelzők

kos talajt épp ezért kerülik, viszont az 
állandó folyosóikat agyaggal tapasztják 
ki. A kötőanyagért akár másfél méter 
mélyre is leásnak. Miből sejtik, hogy 
hol vannak a földben az agyagrétegek? 
A felszínen nincs mit keresniük, hiszen 
a táplálékaik a földben vannak. A saját 
járataikban párzanak, s a nőstény ott 
hozza világra a kicsinyeit is. A hím és a 
nőstény külön járatokban él, akárcsak 
a vakondok, viszont a hímek a párzás 
jogáért élet-halál harcokat vívnak egy-
mással, amiről az elfogott példányokon 
harapások okozta, mély sebek és hegek 
tanúskodnak. 

Télre alaposan bespájzolnak gyöke-
rekből, gumókból, hagymafélékből. 
Száraz füvekből fészkeket készítenek 
maguknak, a nőstény ezekben neveli 
fel 2, legfeljebb 4 kölykét, de hogy téli 
álmot is alszanak-e, arról egyik kutató 
sem szól egy szót sem. Tehát sok még 
a megválaszolandó kérdés. Viszont ír-
ják, hogy nagyságuk 15-24 cm, súlyuk 
25-35 dkg, nyakuk olyan rövid, hogy 
szinte nincs is, és a farkuk is hiányzik. 
Ez viszont félrevezető tájékoztatás, 
mert, mint minden emlősnek, nekik 
is 7 nyakcsigolyájuk van, akár a zsiráf-
nak, vagy mint nekünk, embereknek. 
Ám hogy hány farokcsigolyájuk van, 
az még titok, de kétségtelenül kell, 

hogy legyen nekik is néhány. Hiszen 
az embernek is van 4-5, ritkán még 
több is. 

Egyébként amit az imént leírtam, 
abból is kikövetkeztethető, hogy a 
földikutya „magányos, mogorva, re-
mete” lény, akárcsak a vakond (ré-
giesen vakondok). Meg azt állítják, 
hogy a külleme sem valami vonzó, 
persze az ember számára. Tőle azon-
ban „rondább” az egyetlen fajból álló, 
kizárólag Délkelet-Afrikában honos, 
csupasz földikutya, más néven csu-
pasz vakondpatkány, Heterocephalus 
glober. Ennek már a neve is jelzi, csak 
annyiban rokon a mi földikutyánkkal, 
hogy ő is rágcsáló, sőt turkáló is. De 
maradjunk a témánknál. Ha a Spalax 
fogságba esik, fölöttébb ingerlékeny, 
mi több, agresszív. Az elé tett élelem-
re is támadva ront rá. Nem csoda hát, 
hogy a mesékben mellékszerepet sem 
kapott, míg a vakond csupa főszere-
peket. Pedig ha a testéhez viszonyított 
óriási, borotvaéles metszőfogaitól elte-
kintünk, no, meg a kártékonyságától 
is, mondhatnánk, aranyos állat. De hát 
a vakond nem kerti kártevő? Ki kíván-
ja, hogy a veteményesében egyik vagy 
a másik megjelenjen? Majdnem elfe-
lejtettem, hogy a földikutya, akárcsak 
a vakond, kitúrt földkupacokat hagy 

maga után, csak az előbbi kevesebbe-
ket. Abban is hasonlítanak egymásra, 
hogy a bundájuk lágy tapintású, csak 
éppen a színük eltérő, de ezzel nem 
szaporítom a szót, akit közelebbről 
érdekel, mint a mese mondja, járjon 
utána.

Rendszertanilag a Spalax leucodon, 
több mint 6500 fajtársával együtt, a 
rágcsálók rendjébe tartozik, amelybe 
az emlősfajoknak közel egyharmada 
sorolható be. Elődei már több millió 
éve élnek a Földön, ezért az őslénytan-
ban is számon tartják.

A földikutyafélék Splacidae család-
ja 36 fajból áll. Hozzánk legközelebb 
a magyar Alföldön, Erdélyben és a 
Balkán-félsziget északi részén négy 
Nannospalax alnem (nagyfaj), lati-
nul superspecies él. Közülük érdemes 
megjegyezni a magyar földikutyát 
Nannospalax (superspecies) leucodon 
hungaricust és az erdélyi Nannospalax 
transsylvanicus leucodont. Magyaror-
szág területén négy populáció találha-
tó, melyek egyedszámát alig 200-ra be-
csülik, de a világállománya sem több 
6000 példánynál. Nem csoda hát, hogy 
ez esetben nem internetes szavazatok 
által lett a nyugati földikutya Spalax 
leucodon a 2018-as év emlőse, hanem 
a biológusok határoztak erről. 
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Az utóbbi évek, de főleg a kreditrend-
szer bevezetése, lehetővé tették, hogy 
a pedagógusok különböző továbbkép-
zések keretében fejlesszék pedagógiai, 
módszertani tudásukat. Az így meg-
szerzett tudás, módszertani eszköztár 
egy nemzetközi projekt megvalósítá-
sakor is nagyon hasznos a résztvevők 
számára. Az eTwinninges tovább-
képzések során igyekszünk egyrészt 
felhasználni ezeket az ismereteket és 
készségeket, másrészt lehetőséget biz-
tosítunk arra, hogy a résztvevők ebben 
a tekintetben is tovább fejleszthessék 
tanári kompetenciájukat. Az viszont, 
hogy a módszertani eszköztár hasz-
nálatában ki mennyire képzett és gya-
korlott, egy-egy eTwinning-képzés al-
kalmával nagyon eltérő lehet. Vannak, 
akik 30, 60, esetleg 120 óra keretében 
ismerkedtek már különböző módszer-
tani lehetőségekkel; vannak, akik még 
hasonló képzéseken egyáltalán nem 
vettek részt; és tudjuk, hogy a képzése-
ken elsajátított tudásanyag is különbö-
zőképpen épül be a mindennapok gya-
korlatába. Bármely eTwinning-projekt 
működtetésének alapfeltétele az IKT-
eszközök használata. Ezért képzéseink 
jelentős részében olyan alkalmazások-
kal ismerkedhetnek meg a résztvevők, 
amelyek jól használhatók különböző 
projektek megvalósításához. Az IKT-
eszközök használata segíti a projek-
tek megvalósítását, és nem célja a 
projekteknek. Ezért nagyon fontos az 
eszközök tudatos kiválasztása, melyet 
többek között az is meghatároz, hogy 
milyen a résztvevő gyerekek tudása, 
életkori sajátosságai, milyen a csoport 
összetétele (pl. heterogén érdeklődési 
kör, eltérő korosztály, stb.), a résztve-
vők találkozási lehetőségeinek módja, 
gyakorisága (nem a projektpartnerrel), 
tanórai és/vagy tanórán kívüli tevé-
kenység a projektben való részvételhez 
kapcsolódó munka, vagy esetleg mely 
eszközök támogatják leghatékonyab-

ban a projekt képzési–nevelési céljait. 
Fontos szempont az is, hogy a projek-
tünkben résztvevő diákok mindegyike 
kapjon valamilyen deklarált feladatot, 
szerepet a projekt végrehajtásában az 
ő tudásának megfelelően.

Az eTwinning-projekt sikeres meg-
valósítása kétségtelenül többlet ener-
gia-befektetést kíván a tanártól, és 
persze a tanulóktól is, különösen ak-
kor, ha az tanítási óra keretein kívül 
valósítható meg. 

ikT alapú proJEkTEk és WEb 
2.0 aZ okTaTásban
Az új fejlesztések célja, hogy az 
eTwinning a napjainkra elterjedt web 
2.0-s technológiák, eszközök bevo-
násával szélesítse a lehetőségek körét, 
továbbra is megtartva azt az alapvető 
elképzelést, hogy egy zárt, ellenőrzött 
felületen dolgozhassanak pedagógu-
sok és diákok.

A web 2.0-s eszközök új platfor-
mot teremtenek az együttműködésre, 
egy virtuális felületet biztosítva felkí-
nálják a lehetőséget közös tartalmak 
létrehozására. A mára létrejött, fel-
használók által kipróbált, használt és a 
tapasztalatok eredményeképpen egyre 
kifinomultabb eszközök rendkívül 
praktikusak. Oktatási célra használva 
lehetőségek széles körét kínálják arra, 
hogy megújítsuk pedagógiai eszköztá-
runkat.

A web 2.0   fő pillérei a tartalom-
megosztás, az együttműködés, a kö-
zösségi hálózatok. Mindezek, igaz, 
más megközelítésben, a  tanítás–ta-
nulás folyamatának hagyományosan 
is hangsúlyos elemei. A diákok pedig 
ebben a virtuális térben mozognak. 
Az eTwinning TestvérTér legújabb 
fejlesztései ugyanezeket az ismert 
eszközöket biztosítják, a kommuni-
káció és a közös munka folyamán. Az 
elindulása óta eltelt egy évtized során 
az eTwinning-program kétségtele-

nül rengeteget fejlődött a pedagógiai 
együttműködés terén.

A web 2.0 címkét magukon viselő 
internetes alkalmazások olyanok, me-
lyek akkor igazán értékesek, sikeresek, 
ha minél többen használják őket. A 
közösségi érdektelenség a legkreatí-
vabb webkettes megoldást is térdre 
kényszeríti. A webkettes divat ma már 
azt jelenti, hogy minden új, web-alapú 
szolgáltatást igyekeznek ezzel a cím-
kével eladni. Nem árt tudni, hogy me-
lyek a legalapvetőbb és legismertebb 
szolgáltatások, melyek webkettesnek 
tekinthetők. Ezek közül mutatunk be 
néhányat.

onlinE irodai sZoFTvErEk
A saját számítógépen futtatott szoft-
verek mellett ma már elérhetők olyan 
internetes, online módon használha-
tó szolgáltatások, melyek ugyanazo-
kat a feladatokat oldják meg, de nem 
a saját gépünk memóriáját terhelik. 
Ezek között találhatók online módon 
használható, webes szövegszerkesz-
tők, táblázatkezelők, sőt prezentáció-
készítők is. Ezek használata egyszerű, 
a legtöbb esetben ingyenes és a tá-
rolt tartalmaink bárhonnan elérhe-
tők anélkül, hogy adathordozón (pl. 
DVD, pendrive – USB, memóriakár-
tya) vinnénk magunkkal. Az online 
irodai szoftverek általában lényegesen 
egyszerűbbek, mint az elterjedt iro-
dai szoftvermonstrumok, de tudásuk 
a legtöbb, az oktatásban felmerülő 
feladat megoldásához bőségesen ele-
gendő. Az elkészített dokumentumok, 
táblázatok és bemutatók nem a saját 
számítógépünkre kerülnek, hanem az 
online irodai alkalmazáshoz kapcso-
lódó tárhelyre. Ezek a helyek jelszóval 
védett, csak általunk elérhető helyek, 
mégis fel kell adnunk az adott fájlok 
kizárólagos birtoklásának érzését. 
Cserébe bárhonnan elérhetjük vagy 
kinyomtathatjuk a dokumentumokat, 
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egy csoport tagjai pedig közösen szer-
keszthetnek szövegeket, táblázatokat, 
függetlenül attól, hogy a világ mely 
pontjáról léptek be. A szerkesztés so-
rán könnyen nyomon követhető, hogy 
ki milyen változtatást végzett munkája 
során. Ez a tanár számára nem csupán 
a nyomon követést, hanem az értéke-
lést is segíti.

Egy online irodai szolgáltatás min-
den esetben tartalmaz szövegszer-
kesztőt, táblázatkezelőt és prezen-
tációkészítő eszközt, de sok esetben 
képszerkesztőt, médiakezelőt vagy 
rajzolóprogramot is. A számítógépes 
szoftver vásárlása helyett valamely 
szolgáltatás igénybe vétele egyre el-
terjedtebb, és nem mellékesen a kör-
nyezet és a fenntartható fejlődés szem-
pontjából is pozitív hatású.

Számos, ingyenes online irodai szol-
gáltatás van, így például a ThinkFree 
Office (www.thinkfree.com), a Zoho 
(www.zoho.com) vagy az Ajax13 
(http://us.ajax13.com/en/). Azonban 
a legnépszerűbb a Google Drive, mely 
a  népszerű Google szolgáltatáshalmaz 
része. A továbbiakban ennek rövid be-
mutatására szorítkozunk.

A Google Drive (Google Dokumen-
tumok) használatához rendelkeznünk 
kell egy Gmail azonosítóval. A Gmail 
egy levelezőrendszer, mely egyben 
csevegésre is lehetőséget biztosít, de 
tartalmaz címtárat és kezeli a naptá-
runkat is. A Gmailben a levelek nem 
mappákba kerülnek, hanem címkék-
kel ellátva rendszerezhetők és keres-
hetők. A regisztráció néhány percig 
tart és a szerzett azonosítóval számos 
szolgáltatást tudunk elérni vele.

A Gmail-be való belépéskor rögtön 
tapasztalhatjuk, hogy a fejlécben számos 
szolgáltatás kínálkozik. Ilyen a naptá-
runk vagy fotónk kezelése, a keresés és 
a dokumentumok szerkesztése is. A Do-
kumentumok feliratra kattintva indíthat-
juk el az online irodai szolgáltatást.

A Google Drive felülete angol nyel-
vű, de a használata rendkívül egyszerű, 
és nagyon hasonló a kezelése ahhoz, 
amit már megszokhattunk pl. a MS 
Office szoftvereiben. A lap tetején ta-
láljuk a menüsort, a bal oldalon pedig 
egy panelt, amely a munka szervezését 
segíti. A tartalom a legnagyobb, jobb 
oldalon levő ablakban jelenik meg.

A Google szövegszerkesztő kezelése 
nagyon hasonlít más szövegszerkesztő 
szoftverekéhez (pl. Word). Az ikonok 
és a feliratok is ismerősek lesznek azok 
számára, akik kicsit is jártasak a szö-
vegszerkesztésben. A Google Drive 
szövegszerkesztője is tartalmaz né-
hány betűtípust, a legfontosabb for-
mázási lehetőségeket, képek, tábláza-
tok, linkek beillesztését, nyomtatási 
lehetőséget és még helyesírás-ellenőr-
zést is.

A táblázatkezelő sokkal többet tud, 
mint amennyit az átlagos felhasználó 
elvár egy ilyen programtól. A kezelés-
re ugyanaz a megállapítás vonatkozik, 
mint a szövegszerkesztő esetében, azaz 
hasonló az ismertebb táblázatkezelők-
nél megszokotthoz. Az Excel tudását 
ez a szolgáltatás nem közelíti meg, de 
az iskolai projektmunkák során ritkán 
van erre szükség.

A több munkalapot is kezelő táb-
lázatokkal egyszerre dolgozhatnak a 
különböző felhasználók, és arra is le-
hetőség van, hogy a munka során cse-
vegés formájában kommunikáljanak 
egymással (Discuss menüpont).

A Google Drive prezentációkészítő-
jével gyorsan és kényelmesen állítha-
tók össze bemutatók. Oldalt láthatjuk 
a bemutató lapjait, felül pedig az ösz-
szes funkció azonnal elérhető, nem 
kell menürendszerekben böngészni. 
Könnyen beszúrhatók az illusztráci-
ók, például YouTube-os videók is. A 
látványelemek száma nem nagy, de ez 
egyben garancia arra, hogy a nézők fi-
gyelmét nem tereli el egy-egy effektus 
a tartalomról. A bemutató készítését 
együtt végezheti egy egész diákcsoport 

oly módon, hogy fizikailag nem egy 
helyszínen dolgoznak.

A Google Drive-os bemutatók le-
játszása a web böngésző segítségével 
történik, nincs szükség arra, hogy 
magunkkal vigyük a fájlt, elegendő 
egy internetre kapcsolt számítógép. 
A lejátszás, azaz a bemutató során a 
hallgatóság online is bekapcsolódhat 
a  vetítésbe, és kérdéseket is feltehet 
az előadónak, ugyanis előfordulhat az 
is, hogy az előadó és a hallgatók sok, 
különböző helyszínen vannak éppen. 
Nemzetközi projektek esetében ez 
nem is irreális szituáció, semmi más 
teendőnk nincs, mit megadni a webcí-
met a társaknak.

Wiki aZ okTaTásban
A Web 2.0 világában kisebb és na-
gyobb internetes közösségek tudás-
bázisokat, enciklopédiákat építenek, 
melynek nyomán egyre több, egymás-
sal is kapcsolatban álló, ingyenesen 
hozzáférhető információs tár alakul 
ki. A leghíresebb ilyen alkalmazás a 
Wikipédia, mely ún. wiki típusú rend-
szer, melynek lényege az, hogy a tar-
talom olyan formában van közzétéve, 
hogy azt a felhasználók is szerkeszt-
hetik, módosíthatják és bővíthetik. 
A wiki tehát egy demokratikus elven 
működő, az internetes közösség által 
épített tudásbázis.

Számos wiki típusú rendszert üze-
meltetnek szakmai berkekben, azon-
ban az oktatási alkalmazások is igen 
népszerűek. Egyre több iskolában kap-
nak a diákok olyan feladatokat, me-
lyek során kisebb-nagyobb wiki típusú 
enciklopédiákat építenek. Pedagógiai 
szempontból nem csupán a diákok in-
formációkereső, szelektáló munkája, 
tudásszerzése értékes, hanem a többi-
ek által beépített tartalmak értékelése, 
kritikai elemzése és módosítása is. A 
wiki rendszerekkel kapcsolatban sok-
szor felvetődik az, hogy a demokrati-
kus szerkesztési filozófia miatt téves 
információk is bele kerülhetnek a tar-
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talmi elemek közé. Ez a vád korábban a 
Wikipédia esetében volt igazán gyako-
ri. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a 
félelem nem megalapozott, a közösség 
ereje, az egymást jó szándékkal javító, 
a címszavakat bővítő felhasználók te-
vékenysége sokkal intenzívebb, mint 
a rosszindulatú beavatkozásoké. Az 
elektronikus média más területein (pl. 
televízió) a megbízhatóság kérdése rit-
kán vetődik fel, pedig ott a(z akár szak-
értő) közösség kontrollja hiányzik.

A wiki iskolai alkalmazásához hasz-
nálhatók ingyenes wiki portálok, de 
akár az iskolai szerverre is telepíthető 
egy saját wiki szoftver. Erről további in-
formációk olvashatók a Wikipédiában 
a wiki címszó alatt: http://hu.wikipedia.
org/wiki/Wiki. Amennyiben egy isko-
lában gyakorivá válik a wiki használata 
a tanítás/tanulás során, érdemes saját 
wiki rendszert telepíteni.

Az oktatás területén a Wetpaint és 
a Wikispaces a legismertebb ingyenes 
wiki honlapok. Ezek esetében a tarta-
lom egy távoli szerveren kerül táro-
lásra, de ez nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy nyilvános a tartalom (beállítás-
tól függ). A Wetpaint látványosabb és 
sokkal több funkciót és beállítási lehe-
tőséget kínál, de emiatt kicsit bonyo-
lultabb is. A Wikispaces egyszerűbb 
mind megjelenését és használatát, 
mind tudását tekintve, viszont sajnála-
tos módon 2018. július 31-hez lezárul 
a szolgáltatás elérhetősége.

Minden wiki rendszerben lapokon 
szerkesztjük meg a  tartalmat, kicsit 
hasonló módon, mint ahogyan egy 
online szövegszerkesztőben tesszük. A 
szerkesztés és a módosítások nyomon 
követésére minden rendszerben van 
egy History nevű funkció. Ez utóbbi 
biztosítja a wiki adminisztrátorának 
(pl. a tanár), hogy lássa a dokumen-
tumokon elvégzett módosításokat, 
figyelhesse a diákok aktivitását és ösz-
szességében a wiki épülésének mene-
tét. Legtöbbször beállítható az is, hogy 
a rendszer üzenetet, e-mail-t vagy 

RSS-hírt küldjön, amikor módosítás 
történik. Ugyancsak alapfunkció a 
wiki felhasználói közötti kommuniká-
ció biztosítása üzenetküldés vagy ép-
pen fórum formájában.

A Wetpaint használatához segít-
séget nyújt a rendszer leírása, mely 
ugyancsak wiki formájában érhető el 
angol nyelven. A  gyakorlatiasabb pe-
dagógusok kattintsanak egyenesen az 
oldalat létrehozó linkre a https://www.
makeuseof.com/tag/create-your-own-
wiki-site-easily-with-wetpaint/ címen.

TarTalommEGosZTó  
éS -kezelő alkalMazáSok
Napjainkban, a hatalmas tárhelyek 
korában már nem olyan fontos, hogy 
egy tartalom fizikailag hol tárolódik. A 
kép- és videómegosztó rendszerek utat 
nyitottak az önkifejezésnek, a kreatív 
tartalmak közzétételének. Ne legyünk 
naivak, utat nyitottak az oktatás szá-
mára nem kívánatos tartalmaknak is, 
melyeket sok esetben a közösség ereje 
rostálhat ki. A közösség ereje abban is 
megmutatkozik, hogy nem kell órákat 
kószálnunk a weben ahhoz, hogy érté-
kes találatokhoz jussunk. A linkmeg-
osztó oldalakon a tanórára készülő pe-
dagógus és a dolgozatára koncentráló 
diák is megtalálja számítását.

A képmegosztó rendszerek azóta 
lettek igazán népszerűek, amióta a 
digitális fotótechnika mindennapossá 
vált, és sok milliónyi fénykép születik 
minden órában. Az oktatás és a pro-
jektmunka szempontjából egy ilyen 
szolgáltatás a képanyag színvonalas 
publikációja és jó minőségű, legálisan 
használható fotók beszerzése okán 
fontos. Az internetes közösség szá-
mára hozzáférhetővé tett képek már a 
feltöltéskor magukban hordoznak in-
formációkat. Ilyenek például a fájlok-
ból kiolvasható adatok, technikai in-
formációk (formátum, méret, dátum, 
fényképezőgép típusa stb.), amelyeket 
kiegészítenek a feltöltő által megadott 
adatok (cím, leírás, szerző neve, fel-

használhatóság módja stb.). Maga a 
szerző is ellátja a képeit kulcsszavak-
kal, ún. címkékkel (tag), melyek az 
összes többi adattal együtt a kereshe-
tőséget támogatják. Egy web 2.0 típusú 
képmegosztó alaptulajdonsága, hogy a 
képeket a felhasználók is bővíthetik 
címkékkel és megjegyzésekkel, így fi-
nomítva a kategorizálást és gazdagítva 
a képhez tartozó információkat.

A legismertebb képmegosztók kö-
zül megemlítjük a Yahoo azonosítóval 
használható flickr-t (http://www.flickr.
com), a Google szolgáltatását, a Google 
Photos-t (helyettesíti a Picasa-t), illetve 
a magyar Inda Fotót (http://indafoto.
hu/). Mindaz, amit a képmegosztó 
szolgáltatásról írtunk, vonatkozik a 
videomegosztókra is, melyek alaposan 
megváltoztatták az elektronikus média 
világát azzal, hogy a tévé, a web és a rá-
dió mellett új információs csatornák-
ként működnek. A legnépszerűbb ezek 
közül a YouTube (http://www.youtube.
com), magyar nyelvterületen pedig a 
Videa (http://videa.hu) és az Inda Vi-
deó (http://indavideo.hu/). Létezik ok-
tatással foglalkozó videómegosztó is, a 
TeacherTube (http://www.teachertube.
com/).

A Google nagyszerű és emblemati-
kussá vált keresőgép, azonban sokszor 
szembesülünk azzal, hogy túl sok a 
találat, túl sok a számunkra nem rele-
váns találat, és szakmailag nincsenek 
rangsorolva a talált oldalak. Ezeken 
a problémákon segítenek a könyvjel-
zőkezelő és -megosztó szolgáltatások. 
Ezekben óriási mennyiségben találha-
tók mások által érdekesnek, értékes-
nek tartott, címkékkel ellátott, azaz 
kategorizált linkek. A könyvjelzőke-
zelők közül talán legismertebb a del.
icio.us linkmegosztó (http://del.icio.
us), melyben feliratkozhatunk minket 
érdeklő témákra (címkékre), ismerő-
söket gyűjthetünk, akiktől rendszere-
sen kaphatunk linkeket, és gyűjthetjük 
saját könyvjelzőinket.

(Folytatjuk.)
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A Vámbéry Polgári Társulás főszervezé-
sében 2018. április 5-6-a között került 
sor a XVIII. Vámbéry Napokra Duna-
szerdahelyen. A kétnapos rendezvény-
sorozat 2018. április 5-én este kezdő-
dött az OMEGA– Z CUVÉE BORBÁR 
falain belül, ahol meghitt hangulatban 
a Vámbéry Polgári Társulás első el-
nökének, Hazai Györgynek Memoár 
című könyvbemutatójára került sor. 
A könyvet Prof. Dr. Fodor Pál, a Magyar 
Tudományos Akadémia Bölcsészet-
tudományi Kutatóközpont főigazgató-
ja   mutatta be. Az estet Vásáry István 
professzor, a Vámbéry Polgári Társulás 
elnöke nyitotta meg és vezette le.

A  Vámbéry Napok második nap-
ján, immár hagyományosan került 
sor a Katedra folyóirat által szervezett 
Vámbéry Ármin Földrajzverseny or-
szágos döntőjére, melynek lebonyolítá-
sát társszervezőként a Vámbéry Ármin 
Alapiskola vállalta. Az országos döntő-
re a levelező fordulók legjobb csapatai 
kaptak meghívást. A versenyt Hodossy 
Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás 
igazgatója nyitotta meg, majd a Vám-
béry Ármin Alapiskola igazgatóhelyet-
tese, Gáspár Mária üdvözölte a  dön-
tősöket és felkészítőiket. Köszöntőt 
mondott Fibi Sándor, a Vámbéry Pol-
gári Társulás választmányi tagja, majd 
Domonkos Tímea tanárnő koordiná-
lásával megkezdődött a csapatok meg-
mérettetése. Az idei évben háromtagú 
zsűri, Fibi Sándor, Nagy Iván, a Csalló-
közi Múzeum kurátora és etnológusa, 
valamint Zirig Árpád pedagógus, köl-
tő, író, felügyelte és értékelte a verseny-
zők munkáit. A négyfordulós verseny 
kérdései közt a levelező fordulóhoz 

hasonló szerkezetben Vámbéry Ármin 
életrajza, művei és utazásai, a Keleti vi-
lágot érintő kérdések, valamint az idei 
évben Felvidékkel foglalkozó feladatok 
mérték fel a versenyző csapatok meg-
szerzett ismereteit. A fordulókat kö-
vetően, a javítás végeztével A Karaván 
csapata végzett az első, a Kis Felfede-
zők csapata pedig a második helyen. 
A harmadik helyet pontegyenlőséggel 
a Gekkósok és a Bartókosok csapata 
foglalta el. Az ünnepélyes eredmény-
hirdetést és díjátadót az iskola aulájá-
ban tartották, ahol a zsűri tagjai rövi-
den értékelték a fordulók megoldásait, 
majd a Lilium Aurum Kiadó jóvoltából 
az oklevelek mellett értékes és hasznos 
könyvjutalomban részesítették a részt-
vevő csapattagokat.

A Vámbéry Napok keretein belül ha-
gyományosan megemlékeznek a város 
neves szülöttjéről, így az idei évben is 
sor került Vámbéry Ármin mellszob-
rának megkoszorúzására. A meghívott 
vendégek, a verseny résztvevői és min-
den érdeklődő a Vámbéry téren gyűlt 
össze, ahol Hájos Zoltán, Dunaszerda-
hely város polgármestere mondott kö-
szöntőt. Fibi Sándor is ünnepi beszéd-
del tisztelgett Vámbéry Ármin emléke 
előtt. Az ünnepi beszédek után mély fő-
hajtással, valamint az emlékezés és ke-
gyelet koszorúival rótták le tiszteletüket 
a jelenlévők Vámbéry Ármin előtt.

A koszorúzást követően a résztve-
vők a viszontlátás reményében, kelle-
mes emlékekkel, ki-ki a megérdemelt 
jutalommal zsebében tért haza, hogy 
kipihenje az idei év felkészülési fára-
dalmait, majd újult erővel vágjon bele 
a következő iskolaévben a versenynek.

TóTh Tibor

beszámoló 
xviii. vámbéry 
napok eseményeiről

a páZmánY péTEr GimnáZium 
TanulóJa 1. hElYEZésT érT El 
a „ZEniT a proGramoZásban” 
vErsEnY orsZáGos Fordu-
lóJán GraFikus diZáJnEr 
kaTEGóriában 

A „ZENIT a programozásban” verseny 
34. évfolyamának országos fordulóján 
Csanda Tamás (I.A) az 1. helyen vég-
zett Grafikus dizájner kategóriában. 
A  verseny egy háromnapos (március 
20-22. között zajló) eseményen való-
sult meg Alsókubinban. 

A  feladatok kidolgozására a  ver-
senyzőknek önálló ütemtervük 
volt, a  három nap alatt összesen 11 
óra. A  tanulóknak a legnépszerűbb 
grafikus programokat (pl. Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator / Corel, 
Adobe InDesign) kellett használniuk 
a grafikai anyagok feldolgozásához 
és promóciós anyagok tervezéséhez. 
Az országos fordulón a kinyomtatott 
anyagokat manuálisan kellett befejez-
niük (papírmodell létrehozása, vágás, 
ragasztás). 

A  versenyzők idei feladata az volt, 
hogy megtervezzék és kidolgozzák 
a SLOVAKIATOUR repülőtársaság és 
utazási irodának a  grafikus anyagait, 
mivel a  cég új reklámkampányt sze-
retne indítani a tél után. A feladat 5 fő 
részből épült fel: fényreklám, csomago-
lás és repülőjegyek létrehozása, mobil-
alkalmazás vizuális formájának meg-
tervezése, nyomtatott reklámanyagok 
– szórólapok, repülőgépmatricák 
megtervezése. A nehéz munka után az 
összes kerületi győztes közül diákunk 
léphetett a  dobogó tetejére. Fontos 
kiemelni, hogy a  szerzett tapasztala-
tokon és tárgyi ajándékokon kívül Ta-
mást akár az Euroskills 2018 nemzet-
közi versenyre is jelölhetik, amelyen 
csak a  legjobbak vehetnek részt – az 
európai államok országos fordulóinak 
győztesei.

A kiemelkedő eredményhez szívből 
gratulálunk!

Soóky Zoltán, 
Pázmány Péter Gimnázium
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ma rám Talál a boldoGsáG
Az ENSZ Közgyűlése 2012 júniusában nyil-

vánította a  boldogság  nemzetközi napjává 
március 20-át, mivel a  boldogság  keresése az 
emberi lét egyik alapvető célja. A boldogság 
nemzetközi napjának ötlete a kis himalájai 
buddhista királyságtól, Bhutántól származik. 
Az ázsiai ország a világon elsőként vezette be 
a bruttó nemzeti boldogság fogalmát lakosai 
jólétének mérésére, mondván, hogy az többet 
elárul, mint a bruttó hazai össztermék, a GDP.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány felkért min-
den boldogságórát tartó pedagógust, iskolát, 
közösséget, hogy csatlakozzon egy nagy közös 
énekléshez a Boldogság Napján.

Az ógyallai speciális iskola pedagógusai lel-
kesen fogadták a  felkérést, rögvest kikérték 
a gyerekek véleményét, majd  közösen döntöttek 
arról, hogy bekapcsolódnak a  meghirdetett 
mozgalomba. Turančík Katalin tanító néni 
vezetésével napokon keresztül tanulták Bag-
di Bella Ma rám talál a boldogság című dalát, 
s minden nap összegyűltek gyakorolni a tanítás 
után. A napok múlásával a jó hangulatú ének-
léseknek híre szaladt,  és a  kezdeti vonakodók 
is társultak a sokasághoz. Minden egyes ének-
léssel eltöltött óra boldogságóra is volt. A  dal 
tanulása mellett szeretetkuponokat, szívecs-
kéket, smile-kat készítettek azzal a céllal, hogy 
a közös éneklés után ezekkel ajándékozzák meg 
egymást. Színezés, nyírás közben mindenki el-
mondta, hogy mitől szokott boldogságot érezni. 
Ebből nagy viták is kerekedtek, hisz a boldogság 
mindenki számára mást jelent. A beszélgetések 
célja éppen ez volt: tudatosítani, hogy mindenki 
mástól lesz boldog.

 Március 20-án a  lelkes gyereksereg, a  ta-
nító nénikkel közösen, hangosan elénekelte 
a boldogság dalát. Minden énekes kezében ott 
volt az elkészített kupon, szív, smile, s  rajtuk 
a felirat, ki adja kinek. Miután elhangzott a dal, 
gazdára találtak a  pici ajándékok is. A közös 
éneklés olyan jól sikerült, hogy többször elis-
mételtük, sőt a tanévzáró műsorba máris felje-
gyeztük.

Bathó Sylvia, pedagógus

aZ 50. irinYi János orsZáGos kÖZépiskolai 
kémiavErsEnY sZlovákiai FordulóJa 
a sElYE János GimnáZiumban
A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egye-
sületének Kémiatanári Szakosztálya segítségével a Felvidéken 
tizenhetedik alkalommal hirdette meg az Irinyi János Országos 
Középiskolai Kémiaversenyt.

Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfo-
kú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elmé-
leti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, vala-
mint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati 
versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani. 
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai 
döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik – országos – for-
duló Szegeden írásbeliből és gyakorlatból áll.

Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a 
II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a 
III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamá-
nak diákjai tartoznak.

2018. március 12-én 9-től 13 óráig a Selye János Gimnázium-
ban zajlott a szlovákiai forduló, amelybe 15 diák kapcsolódott be. 
Gimnáziumunkon kívül kategóriánként két-két diák vett részt 
a pozsonyi Magyar Tannyelvű Gimnáziumból és a dunaszerda-
helyi Vámbéry Ármin Gimnáziumból. 2018. április 13-tól 15-ig 
zajlott az országos forduló Szegeden, ahol szintén két-két diák, a 
kategóriák első két helyezettje képviselte Szlovákiát:
I. kategória: 1. Lukovics György – Selye János Gimnázium, Ko-
márom
2. Jókai Leila – Vámbéry Ármin Gimnázium, Dunaszerdahely
II. kategória: 1. Szalai Péter – Vámbéry Ármin Gimnázium, Du- 
naszerdahely
2. Gyurkovics Gergő – Duna Utcai Gimnázium, Pozsony

PaedDr. Králik Zsuzsanna
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a Magyar tanítáSi nyelvű 
alap- és kÖZépiskolák 
diákJainak sZlovák 
nYElvTudásáT úJ Típusú 
kísérlETi TEsZTEkkEl 
viZsGálTák

A magyar tanítási nyelvű középisko-
lák közül összesen 34 gimnázium és 
szakközépiskola 3. évfolyamának közel 
1020 tanulója élt a Szabványosított Mé-
rések Nemzeti Intézetének (SzMNI – 
NÚCEM) javaslatával, és 2018. április 
10-én bekapcsolódott a szlovák nyelv 
és irodalom új koncepció szerint össze-
állított tesztjei helyességének és hasz-
nálhatóságának a bevezetés előtti utol-
só ellenőrzésébe. A következő tanévtől 
ugyanis a középiskolák tanulói az érett-
ségi vizsga extern részében, valamint 
az alapiskolák 9. évfolyamának diákjai 
szlovák nyelv és irodalomból már az új 
típusú tesztekkel fognak dolgozni. Ez a 
végső próbatesztelés kiváló alkalom volt 
arra, hogy a tanulók kellő szinten felké-
szülhessenek erre a jelentős változásra. 
Ezek a tesztek ugyanis mindenekelőtt 
a tanulók kommunikációs kompeten-
ciájának szintjét hivatottak felmérni a 
hallás utáni szövegértés, az értő olva-
sás és a nyelvtani ismeretek beszédben 
való helyes alkalmazása terén. A teszt-
hez tartozó hangfelvétel meghallgatása 
után a hallás utáni szövegértés szintjét 
vizsgáló feladatok megoldásának ered-
ményességi mutatói ugyanis arra ad-
nak szinte egyértelmű választ, milyen 
szinten értik meg a tanulók a hallott 
szlovák szöveget, mennyire képesek a 
tesztfeladatok megoldásához szükséges 
információkat kiszűrni és alkalmazni. 
A tesztelésnek ezt a formáját a Szab-
ványosított Mérések Nemzeti Intézete 
már több éve sikeresen alkalmazza az 

a sárGa villamos TÖrTénETE
a kárpáT-mEdEncE EGYik lEGJobb 
novEllaíróJa a sElYE János GimnáZium diákJa

Győr városa március első hetében 26. alkalommal adott otthont a Móra Fe-
renc Novellaelemző és Novellaíró Verseny Kárpát-medencei döntőjének. Az 
első fordulóra még múlt év decemberében került sor, az íróról elnevezett 
szakgimnáziumban. Száznál több diák mérettette meg magát a magyaror-
szági megyékből, a fővárosból, valamint a határon túli középiskolákból. A 
versenyen Tóth Krisztina, kortárs írónő egyik elbeszélését kellett a résztve-
vőknek elemezniük, értelmezniük, aktivizálva irodalomelméleti és stiliszti-
kai ismereteiket. A legjobb elemzést író fiatalok közül a 20 legjobb dolgozatot 
író jutott be a Kárpát-medencei döntőbe, köztük Bánki Bence, érettségi előtt 
álló diákunk. Többek közt budapesti, szombathelyi, győri, kolozsvári, buka-
resti „ellenfelekkel” kellett megküzdenie.

A döntősök a délelőtt folyamán a zárthelyi dolgozatok formai előírásai 
szerint a megadott témákból választva írták meg novelláikat. Itt már a fan-
táziájukat, kreativitásukat kellett mozgósítaniuk, bizonyos kötelezően előírt 
motívumok felhasználásával. A leírt szöveget azonban a fiataloknak élővé 
kellett tenniük! Erre a délután folyamán került sor, amikor az alkotásokat a 
közönség és a szakmai zsűri előtt fel kellett olvasniuk. Természetesen a hét 
tagú zsűri közben értékelt, mérlegelt.

Az idei év döntőjének díszvendége és egyben a zsűri elnöke Tóth Krisztina 
írónő volt, aki a novellák írása közbeni időt kitöltve rendhagyó irodalomórát 
tartott az érdeklődő tanároknak, kísérőknek.

Bence 3. alkalommal vett részt ezen a versenyen. Második alkalommal ju-
tott be a Kárpát-medencei fordulóba. Tavalyi, sikert arató, groteszk novellája 
a 3. helyet hozta számára. Idén ismételten sikerült a döntőbe jutás, a sikert 
hozó hármas szám megint szerencsét hozott, Kárpát-medence 3. legjobb no-
vellaírója lett a szakközépiskolások, ill. gimnazisták közt.

A Sárga villamos tehát jött, és a „bronzérem” mellett négy különdíjat is 
vitt!

A novella szimbólumai árnyalt társadalomkritikát tartalmaznak, nagy si-
kert aratva a közönség körében is. Az első különdíjat Bence a közönség, ill. a 
versenytársaktól kapta, hiszen a fiatalok egymás munkáit is meghallgathat-
ták, és szavazhattak a nekik leginkább tetsző írásra. A többi különdíj egy-egy 
zsűritag felajánlása, oklevéllel, könyvvel, tárgyi ajándékkal.

A Selye János Gimnázium diákja a közgazdaságtan, diplomácia területén 
szeretne a későbbiekben dolgozni, tapasztalatokat szerezni, ebben az irány-
ban szándékozik folytatni tanulmányait is az érettségit követően.

Bence! Sok sikert az érettségihez, a továbbtanuláshoz, későbbiekben pedig 
a hivatásodhoz!

Nekünk, olvasóknak viszont Alvó Kató legendája és a Sárga villamos tör-
ténete örökre megmarad!

Dr. Farkas Adrianna, felkészítő tanár
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az alapiSkolákban befejeződött 
a gyerMekek beíratáSa az elSő évfolyaMba

Április végén Szlovákia összes alapiskolájában befejeződött azon gyermekek 
beíratása az iskola első évfolyamába, akik 2018. április 31-ig betöltötték a 
hatodik életévüket. Előzetes információk, valamint a demográfiai mutatók 
alapján a következő – vagyis a 2018/2019-es – tanévben megközelítőleg 62 
ezer kisdiák kezdi meg a kötelező iskolalátogatást. Ez a megállapítás termé-
szetesen csak azokra a gyerekekre vonatkozik, akik a tanév megkezdéséig 
betöltik a hatodik életévüket, és fejlődésükben elérik az iskolaérettség szint-
jét. Amennyiben ezt a szintet az illetékes szakember által kiadott igazolás 
alapján még nem érik el, az iskola igazgatója engedélyezheti a kötelező is-
kolalátogatás megkezdésének egy évvel történő elhalasztását, vagy az érin-
tett tanulók nulladik évfolyamba történő besorolását. Az iskola igazgatója a 
szülőkkel történő megegyezés alapján azokat a gyermekeket is besorolhatja a 
nulladik évfolyamba, akik kimondottan hátrányos szociális közegben élnek, 
és nincs esélyük arra, hogy a beíratást követő tanévben eleget tudjanak ten-
ni az alapiskola első évfolyama számára előírt oktatási–művelődési program 
követelményeinek. Nem történt változás abban az eddigi gyakorlatban sem, 
mely szerint a gyermekek az állandó lakhelyük alapján kijelölt alapiskolában 
teljesítik a kötelező iskolalátogatást. A gyermek törvényes képviselője azon-
ban továbbra is választhat gyermeke számára más iskolát, amennyiben a vá-
lasztott alapiskola igazgatója ebbe beleegyezik. Javasoljuk a szülőknek, hogy 
még a beiratkozás utáni hetekben, hónapokban is – amikor még lehetőségük 
van arra, hogy utólag változtassanak a gyermekük számára választott iskolán 
– szerezzenek minél több olyan információt, amely az alapiskola színvonalá-
ról, a tantestület összetételéről, az iskola oktató-nevelő programjáról, az ott 
folyó munka körülményeiről ad pontosabb képet. A végső döntés helyessé-
gét nagymértékben segíthetik a valóban hasznos információk az ötödikes és 
a kilencedikes tanulók tesztelésének, valamint a tantárgyi versenyeken, olim-
piákon elért eredményeiről, az idegen nyelvek tanításában elért sikerekről, az 
iskolán kívüli aktivitások sokrétűségéről, az iskola oktatási segédeszközökkel 
való felszereltségének szintjéről. A legmegbízhatóbb és legobjektívabb infor-
mációk forrása természetesen az iskola honlapja, hiszen ezen az iskola köte-
les megjelentetni az oktató-nevelő munkájáról összeállított évi értékelését. 
Javasoljuk azonban, hogy a szülő kommunikáljon az adott iskolát látogató 
tanulók szüleivel is, kérje ki az ő véleményüket, de rendkívül hasznosnak bi-
zonyul, ha személyesen – több alkalommal is – meglátogatja az intézményt, 
és saját szemével győződik meg a valós helyzetről. Emellett természetesen 
nem feledkezhet meg arról sem, hogy gyermeke a lakhelyéről a meglévő tö-
megközlekedési eszközökkel a lehető legoptimálisabb módon juthasson el 
az iskolába.

idegen nyelvek tudásszintjének felmé-
résében. A 65 bekapcsolódó alapiskola 
közel 1240 nyolcadikos tanulója ugyan-
csak önként vett részt 2018. április 18-
án a próbatesztelésben. Ők arról adtak 
számot, milyen szinten képesek 70 perc 
alatt megoldani a teszt 30 feladatát, me-
lyek az adott szöveg hallás utáni meg-
értésének, valamint a nyelvi és irodal-
mi kommunikációnak a szintjét voltak 
hivatottak szolgálni. Ebben az esetben 
is a teszthez tartozó hangfelvétel meg-
hallgatása után következett a hallás 
utáni szövegértés szintjét vizsgáló fel-
adatok megoldása. Az innovált tesztek 
összhangban voltak a hivatalos állami 
művelődési programmal, és mindenek-
előtt a tanulók kommunikációs kompe-
tenciájának a szintjét mérték fel, tehát 
azt, milyen szintén érti meg a tanuló a 
szlovák nyelvet, és milyen szinten képes 
aktívan kommunikálni ezen a nyelven. 
A tesztfeladatokat összeállító és az ered-
ményeket értékelő SzMNI a próbatesz-
telésbe bekapcsolódott alapiskoláknak 
2018. június 14-ig, a gimnáziumoknak 
pedig 2018. június 18-ig küldi el a tanu-
lók eredményeit kimutató és összegező 
értékelést. A szlovák nyelv és szlovák 
irodalom tudásszintjével kapcsolatos 
utolsó próbatesztelésre vonatkozó to-
vábbi információkat az érdeklődők 
http://www.nucem.sk/sk/maturita, 
valamint a http://www.nucem.sk/sk/
testovanie9 címeken találhatnak az ér-
deklődők.
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TÖbb minT 43 500 kÖZépiskolás már absZolválTa 
aZ írásbEli érETTséGi viZsGáT
2018. március közepén 707 szlovákiai középiskolában 43 541 középiskolás abszolválta az írásbeli érettségit, illetve – a 
legújabb hivatalos megnevezéssel – az érettségi vizsga extern részét. Az írásbeli érettségi első napján – vagyis március 
13-án – 40 202 szlovák és 1840 magyar tanítási nyelvű középiskolát látogató érettségiző szlovák nyelv és irodalomból írta 
meg az érettségi tesztet és az önálló fogalmazást. A következő napon – március 14-én – az összes érettségiző a választott 
idegen nyelvből érettségizett írásban, mégpedig B1 vagy B2 szinten. Azokban a kétnyelvű (bilingvális) középiskolákban, 
amelyeknek nincs meg a szükséges nemzetközi szerződése, a második tanítási nyelvből C1-es szinten érettségiztek. Ide-
gen nyelvből a legtöbben (36 328-an) angolból írtak írásbelit, németből 3  397-en, oroszból 870-en, franciából 33-an, 
spanyolból 13-an és a  legkevesebben immár hagyományosan olasz nyelvől – mindössze hárman – vizsgáztak írásban. 
Március 15-én 6 143 diák a matematikai teszt kérdéseire igyekezett a legjobb tudása szerint válaszolni. A következő napon 
– március 16-án – a magyar, illetve az ukrán tanítási nyelvű középiskolák diákjaira az a feladat várt, hogy saját anyanyel-
vükön bizonyítsák magas szintű ismereteiket saját anyanyelvükről. Magyar nyelvből 1 833, ukrán nyelvből pedig 21 érett-
ségiző abszolválta az érettségi vizsga extern részét. Az írásbeli vizsga fogalmazási feladatának témáit szintén hagyományo-
san a rádió (Rádio Slovensko) épületében sorsolták – ebben az évben Martina Lubyová miniszterasszony jelenlétében –, 
majd az iskolaügyi minisztérium (www.minedu.sk), a Szabványosított Mérések Nemzeti Intézetének (www.nucem.sk) és 
az Iskolaügy Számítástechnikai Központjának (www.svs.edu.sk, maturita.svsbb.sk) honlapján tették közzé. A sajátos meg-
bízatással ellátott 101 középiskola diákjai matematikából és nyelvekből is elektronikus úton vizsgáztak, összesen 2 100-an. 
Az érettségi vizsga extern részének eredményeit az iskolák 2018. május 2-án szintén elektronikus úton kapták meg, majd 
ezt követően 2018. május 3–4-én írásban is átvehették. Azok a diákok, akik egészségügyi okokból nem abszolválhatták 
az érettségi ezen formáját, április 4-től április 7-ig érettségizhettek írásban. Akik a rendes terminusban nem feleltek meg, 
javító vizsgát tehetnek 2018. szeptember 7-ig. Az érettségivel kapcsolatos minden további információ elérhető a Szabvá-
nyosított Mérések Nemzeti Intézetének honlapján a következő címeken: http://www.nucem.sk/sk/maturita, http://www.
etest.sk/e-maturita-2018.
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Felépítményi szakok 
 vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén, gépészet, hajkozmetika, iparművészet – 2 

éves tanulmányi idő nappali tagozaton, 3 éves tanulmányi idő levelező tagozaton
 fodrász, vendéglátás, autószerelő, szakács, cserépkályhás, zománc –  2  éves tanulmányi idő 

levelező tagozaton

MIÉRT VÁLASSZ MINKET?
 Sokéves tapasztalattal rendelkezünk.
 A szakközépiskolák sorában az elsők között vagyunk.
 Iskolánk felszereltsége átlag feletti.
 Szép, családias és biztonságos környezetben tanulhatsz.
 Az általad választott szakmára, szakra úgy készítünk fel, hogy az életben érvényesülni tudjál.
 Ha szeretnél tovább tanulni, segítünk benne.
 Sokszínű diákélet vár rád... (kirándulások, nemzetközi programok, sportolási lehetőségek, 

diákrendezvények)
 Szinte minden irányból biztosítva van a tömegközlekedés.
 Az ígéreteinket betartjuk. Erről személyesen is meggyőződhetsz, ha meglátogatod iskolánkat.

GYERE KÖZÉNK! LÉGY A MI NAGY CSALÁDUNKNAK A TAGJA!

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola 1991-es indulása óta a szlovákiai magyar szak-
képzés egyik fellegvárává nőtte ki magát. Szokol Dezső alapító célja olyan intézmény kialakítása 
volt, amely minden területen egyértelművé teszi, hogy itt nemcsak szakoktatás folyik, hanem a ta-
nuló ifjúság sokoldalú szellemi, gyakorlati felkészítése is. Kezdetben az intézmény csupán a szol-
gáltatások területén nyújtott magyar nyelvű szakmunkásképzést. Alapvető változást az 1995/96-os 
tanév hozott, amikor megnyitották a tűzzománc iparművészeti szakot. Kopócs Tibor képzőművész 
vetette fel az ötletet, hogy indítsanak – a szlovákiai magyar oktatásból teljességgel hiányzó – ipar-
művészeti képzést. 
 Az ekkor elkezdődött folyamat azt célozta, hogy az intézmény néhány év alatt iparművészeti 
központtá nője ki magát. Az elképzelés megvalósult. Az évek során újabb és újabb művészeti szakok 
nyíltak. A gútai magániskolában folyó művészeti munka egyre ismertebbé vált. Az iskola kilépett 
a szűkebb régióból és országos ismertségre tett szert. Az intézmény által kialakított oktatási straté-
giában kiemelt hangsúlyt kap a magyarul gondolkodó, az ismereteket anyanyelvén elsajátító diákok 
képzése. Olyan szellemiség alakult ki már kezdetektől fogva, amelynek fő alappillére a szülőföldjé-
hez, a régióhoz ragaszkodó, annak múltját, értékeit ismerő és tisztelő diákok képzése. 
 A pályaválasztásnál a legfontosabb szempont a tanulmányokat követő biztos elhelyezkedés. Isko-
lánk, az elmúlt évek tapasztalatai alapján, piacképes tudást biztosít, hiszen végzőseink döntő több-
sége a tanult szakmájában helyezkedik el, s ott meg is állja a helyét. A szakképzés során kiemelt 
figyelmet fordítunk a szakgyakorlat minőségére, ez a garanciája annak, hogy az iskolánkat látogató 
diákok kellő gyakorlati ismerettel felvértezve léphessenek a munkaerőpiacra. A hároméves szako-
kat látogató diákoknak a záróvizsgát követően lehetőségük van átlépni a felépítményi tagozatra, s 
további két év elteltével megszerezhetik az érettségit. Az érettségit követően diákjaink közül sokan 
főiskolákon, egyetemeken folytatják tanulmányaikat. 
 Szlovákiában a gazdaság húzóágazata az autóipar. Végzős autószerelőink biztos elhelyezkedésre, 
ráadásul vonzó bérekre számíthatnak a munkaerőpiacon. Tartós piaci igény mutatkozik a vendég-
látás, szakács, fodrász szakmák iránt is. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a szolgáltatás szakokat 
látogató diákjaink elsajátítsák az általuk választott idegen nyelvet: ha a versenyképesebb bérek re-
ményében külföldön helyezkednek el, jól fog kamatozni az iskolánkban megszerzett tudás.
Iskolánk fő profilja az iparművészeti képzés. Szlovákiában egyedülálló, magas színvonalú, magyar 
nyelvű képzést biztosítunk a művészet iránt fogékony, tehetséges diákok számára. Az elmúlt két és 
fél évtizedben számos kiemelkedően tehetséges grafikus, dizájner és alkotó képzőművész – ólom-
üveg-készítő, zománcműves, díszműkovács, cserépkályha-készítő – hagyta el iskolánk padsorait. 
Büszkén mondhatjuk, a gútai magániskola végzős iparművészei keresettek a munkaerőpiacon.
 A jól felszerelt, tágas és összkomfortos szaktantermek, rajztermek és kiállítótermek olyan alkotó 
környezetet biztosítanak az oktatónak és diáknak egyaránt, amely a magas színvonalú művészeti 
képzés előfeltétele. A környezet inspiráló hatása is bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy egyre szebb 
szakmai sikerek születtek a  hazai és külföldi képzőművészeti versenyeken. Egyre többször kaptak 
diákjaink lehetőséget különböző képzőművészeti tárlaton való bemutatkozásra. A sikert a sokszí-
nűség, az ötletgazdagság, az oktatók kreativitása, a rugalmasság, az egyénre szabott feladatok garan-
tálják.
 A gútai magániskola szakmai sikereit bizonyítják a hazai és külföldi szakmai elismerések. Isko-
lánk 2010-től a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács jóvoltából akkreditált Tehetségpontként működik. 
Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy a gútai magániskola ad otthont az ARTFESZT Nemzet-
közi Képzőművészeti Fesztiválnak. A legújabb elismerést 2015. október 16-án kapta az intézmény, 
amelyben az iskolát fizetőképesnek, megbízhatónak, a többi iskolával való összehasonlításban ver-
senyképesnek minősítették. Ez a tanúsítvány is az intézményben zajló minőségi munkát igazolja.

gúta: a Magyar nyelvű szakképzés FellegvÁra Négyéves (érettségivel végződő) szakok
Iparművészeti szakirány:
 vitrázsüvegkészítő és díszzománcozó
 alkalmazott grafika
 reklámgrafika
 beltéri  dizájn
 falfestészet és mozaikkészítés

Szolgáltatási szakok:
 kozmetikus
 informatikai hálózatok műszerésze
 idegenforgalom
 személy- és vagyonvédelem

Hároméves szakok (záróvizsgával végződik)
Iparművészeti szakirány:
 díszzománcozó
 kovács iparművész
 cserépkályha és kandallókészítő
 keramikus iparművész

Szolgáltatási szakok:
 autószerelő
 vendéglátás
 fodrász
 szakács
 építőmester
 erősáramú elektroműszerész 
 kéményseprő

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában 
jelenleg a következő szakokon folyik az oktatás:

szerzőink

Mgr. CSALA ALEXANDRA EMMA, a Dunaszerdahelyi Pedagógiai–Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ pszichológusa, Du-
naszerdahelyen él (csala.emma@gmail.com); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi 
elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott pedagógus, a Katedra szerkesztőbizottságának 
elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@upcmail.sk); Mgr. JAKUBECZ MÁRTA, író, pedagógus, a felsőszeli Széchenyi István Alapiskola tanára, 
Felsőszeliben él (jakubeczm@gmail.com); JÁNK ISTVÁN, a nyitrai KFE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének nyelvészdokto-
randusza, Nyitrán él (jankisti08@gmail.com); Doc. KOZMÁCS ISTVÁN, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Ta-
nulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének vendégtanára, Kecskeméten és Nyitrán él (kozmacsistvan@gmail.com);  
KÖVECSESNÉ Dr. GŐSI VIKTÓRIA, a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának docense, Győrben él (gosi.viktoria @sze.hu); 
LADNAI ATTILÁNÉ SZERENCSÉS ANITA, a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, Pécsett él  
(szerencsesanita5@gmail.com); PaedDr. PETERNAI ZSUZSANNA, PhD, az eTwinning nagykövete, Érsekújvárban él (zuzana.peternai@gmail.com); 
PaedDr. PRESINSZKY KÁROLY, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Intézetének adjunktusa, Nyársadon él (kpresinszky@ukf.sk); POMICHAL KRISZTIÁN, MSc., biológus, Dunaszerdahelyen 
él (krisztian.pomichal@gmail.com); Mgr. SÁNDOR ZSUZSANNA, PhD, a nyitrai KFE KeTK Idegenforgalmi Tanszékének adjunktusa, 
Nyitrán él (zsdolinszky@gmail.com); Mgr. TÓTH TIBOR, a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola történelem-földrajz szakos tanára, a Vám-
béry Ármin Földrajzverseny gesztora, Karván él (toth@eotvos.sk); Doc. VANČO ILDIKÓ, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének docense, Párkányban él (vancoildiko@gmail.com); 
PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Modern Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

Elérhetőségünk:
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta
Iskola e-mail címe: schola.privata@stonline.sk
Telefon:  +421357775080  
  +421357775081
Iskola címe: Slovenská 52, 946 03 Kolárovo
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 szloVákiai magyar pedagógusok
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kaTedra
2018. MÁjUs

  Fibi sÁndor: beszélgetés CsiCsay alajossal    köveCsesné dr. gősi viktória: a digitÁlis korszak 
okTaTásmódszerTani kihíVásai     Csala aleXandra emma: az inTerneT söTéT oldala

a hónap téMÁja: nyelvoktatÁs    kozmáCs isTVán: a magyar nyelV alTernaTíV rokonai (1. rész). a sumér-magyar 
nyelVrokoníTásról    presinszky kÁroly: nyelvjÁrÁsi hangoskönyv a nyelvtanórÁn    vančo ildikó: 

a szloVák nyelV okTaTásának problémaköre (1. rész)    zolCzer péTer: képregények a nyelVokTaTásban 

pongrÁCz lajos alapiskola, ipolysÁg

Az iskola épülete

Angolterem

Cimborák 
a felső tagozaton

Csillag-szóró színjátszócsoport

Cimbora, egész napos iskola

Honti Pedagógustalálkozó Farsangi mulatság az alsó tagozaton

Karácsonyváró kézműves foglalkozások

Könyvtárlátogatás
Sülibörze

Családi nap

Töklámpás ünnepség

Mézes reggeli

Zöld iskola projekt

Atlétika


