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AZ ÉN VÁROSOM

TEMPORA MUTANTUR

AICH PÉTER

Az ember leginkább a fiatalkori emlékeivel 
kapcsolatos élményeket részesíti előnyben. 
Mert az a lényeg, amit fiatalon magunk-
ba szívtunk. Azok az élmények formálják 
személyiségünket s alapozzák meg érték-
világunkat. Ha városokról van szó, nekem 
elsősorban Pozsony jut eszembe. Igazából 
sosem mentem el onnan: ott nőttem föl, ott 
vannak őseim sírjai, ott élnek utódaim, s 
ez mindent fölülíró kötelék. Pedig tempora 
mutantur, az idők változnak. Persze a vá-
rosok is. Így Pozsony sem az már, ami volt, 
s ez nem föltétlenül vált mindig előnyére.
Utazásaim során rengeteg szép városban 
jártam, ezeket akaratlanul is összehasonlí-
tottam szülővárosommal. Mert Pozsony a 
mindenkori mérce. Amely város az én Po-
zsonyom intimitását idézte, csak az nyer-
hette el tetszésemet. Mert milyen is volt 
az én fiatalkori Pozsonyom? Túlzott válto-
zásai ellenére máig megvannak még sok-
helyütt a régi utcák, az ódon házak fölött 
összehajló hatalmas fák, amelyek álmodo-
zásaim helyét idézik. Ha ilyet máshol látok, 
fölismerni vélem régi gondolataimat, ér-
zelmeimet: otthonosan érzem magam. Két 
ilyen szépséges városkát tudnék kiemelni: 
az egyik a bájos görögországi Arachova, 
Delphi tőszomszédságában, amely a po-
zsonyi Murmann magaslatról való távolba 
tekintő kilátást idézte bennem, a másik a 
katalán Montblanc, ez az ősi fallal körül-
vett álmos kis városka, amely Pozsony 
intimitását éreztette velem, mintha csak 
Pozsony utcáit jártam volna, amelyeken 
naponta megfordultam, anélkül, hogy tu-

datosítottam volna: ezek életem biztonsá-
gát sugárzó helyszínei.
Mert egy város nem csupán lakóhely. Nem 
csak olyan hely, ahova dolgozni jár az em-
ber, hogy legyen miből kenyeret vásárol-
ni, meg ahol aludni lehet, mert pihenni is 
kell. Az a város igazán a mienk, amelyhez 
nem csak az élők: az ismerősök, barátok, 
rokonok kötnek, hanem az ősök sírhelyei 
is – ilyenben vagyunk valóban otthon, 
ahonnan nem kell valahova messze „haza 
menni”. Az ilyen hely mindenképpen több 
mint egy város, ahol „csak” lakunk. Mert 
a város mint otthon ráadásul emléket is 
jelent, élményt, kötődést, sok hozzá kap-
csolódó örömöt és bánatot, vidám nevetést 
és keserű könnyeket, a kedves ismerősöket, 
barátokat, szerelmet, valós élményt és rej-
tegetett, titkos álmokat.
Ezért van az, hogy egy városban nem kell 
föltétlenül mindvégig laknunk, hogy iga-
zán otthon legyünk benne. A lényeg az, 
hogy azonosítani tudjuk önmagunkkal, 
hogy sebeit önmagunk sebének érezzük, 
pozitív fejlődését pedig saját sikerünknek 
éljük meg. Egy városban akkor vagyunk 
igazán otthon, ha büszkék vagyunk rá, 
nem hazudjuk el történelmét, és szere-
tettel gondolunk rá, bármi történjen vele, 
bármi változás éri, miként a gyermek gon-
dol szüleire, vagy mint a szülő gyermeke-
ire.
Nekem Pozsony ilyen, mindenek ellenére, 
még ha most már hivatalosan nem is úgy 
hívják. S ilyen is marad, bennem minden-
képpen.

Felhívás

Értesítjük a magyar szakos kollégákat, hogy az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny idei fordulóját 2018. november 30-án 
szervezzük a nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Karán. Bővebb információ a kar honlapján, az alábbi linken olvasható: https://
www.fss.ukf.sk/hu/

KEDVENC VÁROSOM

 rendezvényére

A Katedra Alapítvány és Katedra Társaság minden érdeklődőt szeretettel meghív a

XXVII. Katedra Napok
A rendezvény időpontja:  2018. november 30. (péntek)
A rendezvény helyszíne:  Legend Hotel ülésterme (a termálfürdő területén)
                                                       Bősi út 50., 929 01 Dunaszerdahely

A részvétel költségmentes, de kérünk minden érdeklődőt, hogy 2018. november 23-ig 
a marketing@liliumaurum.sk címen regisztráljon.

Szeretettel várjuk!
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Program:
8:00–9:00   Prezentáció
9:00–9:15   Ünnepélyes megnyitó 

I. blokk: Reformtól reformig – korparancs vagy kényszer-e az állandó megújulásra való törekvés?
9:15–9:40                  Pintes Gábor: A hazai oktatásügy reformtörekvéseinek főbb irányvonalai az elmúlt közel három évtizedben 
9:40–10:05                  Fodor Attila: Csak reformot ne?!
10:05–10:20   Kávészünet
10:20–10:45                 Ledneczky Gyöngyi – Tímár Lívia: A tananyagtartalmak és a tantervek strukturális felépítésének változásai
10:45–11:25   Szakmai vita
11:30–12:40   Ebéd, kávészünet

II. blokk: A gyermekkultúra aktuális kérdései
12:45–13:05  Horváth Béla: Gyermekirodalom és kánon. A kritika szerepe
13:05–13:25  Boronkai Dóra: Játék alapú tanulás a gyermekirodalom oktatásában
13:25–13:45  Bús Imre: Játék- és gyermekkultúra
13:45–14.15  Vita, kávészünet
14:15–15.00   A 2018-as Katedra-díj átadása
15:00–15:15   Zárszó – Hodossy Gyula, a Katedra Alapítvány igazgatója
15:15    Fogadás

FELHÍVÁS
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PETER	KRAJŇÁK	

NÉHÁNY	GONDO-
LAT A KATEDRA 
OLVASÓIHOZ

Tisztelt Olvasók, Kedves Pedagógusok! 
Az eredményes nyelvoktatással kapcso-
latos kérdések napjainkban is a Szlovák 
Köztársaság Oktatásügyi Minisztériu-
ma figyelmének középpontjában állnak. 
A Szlovákiában élő nemzetiségeknek 
ugyanis az anyanyelven való művelődés 
jogát országunk alkotmánya garantálja, 
és az oktatásban dolgozó minden érin-
tett szakembernek aktívan hozzá kell 
járulnia ahhoz, hogy ez a jog iskoláink 
mindennapi munkájában a lehető leg-
teljesebb mértékben érvényesüljön. Ezt 
tartjuk szem előtt a minisztérium mun-
kájában is, és a közös cél elérése érdeké-
ben hatékony együttműködésre kérünk 
minden dél-szlovákiai szakembert, akik-
nek egyébként is szívügye a nyelvoktatás 
eredményesebbé tétele, akik érdemben 
hozzá tudnak és akarnak járulni a siker 
eléréséhez.

A nyelvoktatás egyik sarkalatos terüle-
te a szlovák nyelv és irodalom tanítása a 
magyar tanítási nyelvű iskolákban. Meg-
győződésem, hogy a magyar nemzetisé-
gű diákoknak joguk van arra, hogy az 
iskolai képzés során olyan szintű szlovák 
nyelvi képzésben részesüljenek, amely 
biztosítja számukra, hogy az iskolaláto-
gatás befejezése után minden probléma 
nélkül érvényesülhessenek a munkaerő-
piacon vagy folytathassák tanulmánya-
ikat bármelyik szlovákiai egyetemen. A 
magyar nyelvi közegben élő diákokkal 
a képzés során tudatosíttatni kell, hogy 
további életpályájuk során számukra az 
anyanyelvük mellett a szlovák nyelv ak-
tív ismerete kimondottan előnyt jelent. 
Ugyanis a tudatos magyar, ruszin vagy 
roma nemzetiségű polgár a többségi 
nemzet nyelvének ismerete birtokában 
válhat valóban felkészültté arra, hogy 
saját régiójának fejlesztéséből aktívan ki-
vegye a részét, és a kulturális, nyelvi vagy 
gazdasági együttműködés során megbíz-
ható és hiteles módon vállalhassa a híd 
szerepét. E cél elérése érdekében immár 
harmadik éve folyamatosan dolgozunk a 
szlovák nyelv oktatásának új modelljén, 
és készítjük elő annak általános beve-
zetését a magyar tanítási nyelvű iskolai 
képzés mindennapjaiba. Meggyőződé-
sünk, hogy közös célunk megvalósítása 
csak akkor válhat sikeressé és e tantárgy 
tanítása csak akkor lehet valóban ered-
ményes, ha a nemzetiségi iskolákban a 
szlovák nyelv tanítása során a legmo-
dernebb és leghatékonyabb pedagógiai 
módszerek alkalmazásával mindenek-
előtt a mindennapi aktív kommunikáció 
minél magasabb szintű elsajátítására he-
lyezzük a legfőbb hangsúlyt. Ez a célunk 
azonban csak akkor válhat valósággá, ha 
a nemzetiségi alapiskolákban minden 
szlovák nyelvet oktató pedagógus meg-
érti, magáévá teszi, tudatosan és követ-
kezetesen alkalmazza az új koncepció 
követelményeit. E koncepció négy alap-
követelménye az aktív kommunikáció, a 
hallás utáni szövegértés, az értő olvasás 
és az írás megfelelő szintre emelése. E 
követelmények csak akkor teljesíthetők, 

ha a nyelv tanítása során a megfelelő 
módszereket és formákat alkalmazzuk. 
A minisztériumnak, a módszertani-pe-
dagógiai központoknak, az iskolák igaz-
gatóságának, az iskolák fenntartóinak, de 
kiemelten a tantárgyat tanító pedagógu-
soknak, vagyis minden érintettnek egy-
séges álláspontot kell képviselniük, és ha-
tározottan együtt kell működniük e nem 
könnyű, de nagyon szükséges feladat 
teljesítésében. Természetesen fel kell ten-
nünk azt a kérdést is – amelyet egyébként 
gyakran hallunk az opponenseinktől –, 
hogy mi lehet az oka annak, hogy a nem-
zetiségi iskolák diákjai határozottan ma-
gasabb szinten ismerik és használják az 
angol vagy a német idegen nyelvet, mint 
a szlovákot. Amennyiben ezt a kérdést 
valóban szakszerűen értelmezzük, és a 
válaszunkat kizárólag tudományos meg-
alapozottságú szakmai érvekkel támaszt-
juk alá, minden bizonnyal érdemben 
tudjuk megindokolni az új koncepció 
bevezetésének szükségességét a szlovák 
nyelv tanításában, egyúttal közelebb is 
kerülhetünk célunk eléréséhez. Ha ab-
ból a tényből indulunk ki, hogy szlovák 
nyelvi közegben a problémamentes szlo-
vák nyelvű kommunikációhoz szüksé-
ges szókészlet nagysága megközelítőleg 
2000 szó, jogosnak kell éreznünk azt a 
kérdést, hogy a magyar tannyelvű alap-
iskolát végzett diákok egy bizonyos része 
mégis miért képtelen teljes értékű nyel-
vi kommunikációra ebben a közegben. 
Meggyőződésem, hogy ma már ismerjük 
ennek a problémának az okát, és tudjuk, 
milyen módszert kell alkalmaznunk az 
említett hiányosság felszámolására. Töb-
bek között e feladat sikeres megoldása ér-
dekében hoztuk létre a minisztériumban 
a nemzetiségi és inkluzív oktatás szek-
cióját, amelynek vezérigazgatója Prékop 
Mária, a képzett és tapasztalt pedagógus, 
aki ismeri a magyar iskolák valós igénye-
it, és e folyamat gyakorlati megvalósítá-
sát már eddig is hasznos és célravezető 
tanácskozásokkal, rendezvényekkel hoz-
ta elérhető közelségbe. Ugyancsak meg-
győződésem, hogy a szakszerű együtt-
működés az érintett pedagógusokkal 
és a további szakemberekkel, a szakmai 
megbeszélések, vélemény- és tapasztalat-
cserék, a külföldi tapasztalatok beépítése 
a mi nyelvoktatási gyakorlatunkba már 
a közeljövőben meghozza a gyümölcsét. 
Mindez természetesen gyermekeink érde-
kében történik – akiknek a jövőjéről ne-
künk kell már most gondoskodni –, hogy 
az ő nyelvi felkészültségük és gyakorlati 
tudásuk e szempontból is problémamen-
tessé varázsolja mindennapjaikat. A szlo-
vák nyelv tanításában történő aktuális 
változást én személy szerint is meggyőző-
désből támogatom, és a Katedra folyóirat 
olvasóinak őszintén kívánom, hogy ebben 
a számban is több olyan hasznos és fontos 
információra, új ismeretre leljenek, ame-
lyek alkalmazása révén eredményesebbé 
válik pedagógiai munkájuk.

                         Fordította: Fibi Sándor
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Ebben a számunkban rendhagyó 
módon további „két szemmel” bőví-
tettük a Négyszemközt rovatunkban 
szereplők számát, ugyanis azt sze-
retnénk, ha olvasóink e beszélgetés 
során nem csak egyetlen kolléga, 
hanem két kiváló pedagógus mun-
kásságáról, hivatásunkról vallott 
nézeteikről és kiemelten a szlovák 
nyelv tanításával kapcsolatos tapasz-
talataikról, véleményükről kapnának 
tájékoztatást. Mindketten az ország 
egyik legismertebb iskolájában, a 
dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin 
Alapiskola alsó tagozatán tanítanak. 
Mindenekelőtt arról ismertek, hogy 
önmagukkal szemben rendkívül igé-
nyesek, tudatos és elkötelezett peda-
gógusok, akik nem munkának, ha-
nem szeretett hivatásuknak tekintik 
a tanítást. Kiváló eredményeik mel-
lett teljes mértékben élvezik a szü-
lők tiszteletét, tanítványaik őszinte 
szeretetét és ragaszkodását. Ismerjük 
hát meg őket.

 Szabó Éva: - Napközis nevelőként 
kezdtem pedagógusi pályámat, majd 
az egyetemi tanulmányaim befejezé-
se óta alsó tagozatos pedagógusként 
tanítok a „Vámbéryben“ – immár 18 
éve. Az iskola vezetésének döntése 

alapján a közelmúltban módosult a 
feladatköröm, ugyanis most kizáró-
lag a szlovák nyelv tanítása a felada-
tom, immár második éve csak ezt a 
tantárgyat tanítom a 3. és a 4. évfo-
lyam osztályaiban. Feladataim közé 
tartozik a folyamatos együttműkö-
dés, egyeztetés alsó tagozatos kollé-
gáimmal, melynek célja koordinálni 
e tantárgy tanításának módszertani, 
sőt tartalmi szempontjait is. 
Mészáros Péter: - 52 éves, szintén 
alsó tagozatos pedagógus vagyok. 
1991-ben fejeztem be tanulmánya-
imat Nyitrán, tehát immár 27 éve 
tanítok. Meggyőződéssel és nagyon 
őszintén vallom, hogy soha nem 
vagyok azonos előző szakmai ön-
magammal, nem csinálok semmit 
ugyanúgy kétszer. A legritkább eset-
ben vagyok elégedett a teljesítmé-
nyemmel, és ha én valamivel nem 
vagyok elégedett, akkor saját ma-
gamban keresem a megoldást. Neve-
lési célkitűzéseimet illetően mindig 
hozzá akarok járulni ahhoz, hogy a 
gyermekeknek boldog gyermekko-
ruk legyen, és a mi iskolai munkánk 
nyugalmat közvetítsen a családokba.

 Éva, te lényegében ebben az isko-
lában váltál pedagógussá, de azért 

van áttekintésed arról, hogy más 
iskolákkal összehasonlítva mi az az 
egyedi, ami ezt az iskolát valóban a 
legjobb iskolák sorába emelte. Pé-
ter, te pedig iskolaigazgatói megbí-
zatásodról mondtál le azért, hogy 
pedagógusi pályádat ebben az isko-
lában folytasd tovább. Szerintetek 
mi az az egyedi, amiért szeretitek 
ezt az iskolát?  

 Szabó Éva: - Valójában még csak 
néhány évet tanítottam ebben az is-
kolában, amikor több lényeges vál-
tozás is történt az iskola életében. 
A legfontosabb változások egyike 
az volt, hogy az iskola vezetése a 
kollégák iránti bizalom és tisztelet 
jegyében teljes pedagógiai szabad-
ságot biztosított a tantestület tag-
jainak, ami szinte törvényszerűen 
a folyamatos szakmai fejlődés és az 
önképzés útjára vezette az iskola pe-
dagógusait. Emellett bevezettük az 
egész napos oktatást, és fokozatosan 
sikerült megoldanunk, hogy az alsó 
tagozaton a folyamatosan növekvő 
tanulói létszám következtében min-
den osztály számára külön napkö-
zis csoportot tudtunk kialakítani. 
Ez az oktatási forma azonban szin-
te elképzelhetetlen az osztálytanító 
és a napközis pedagógus precíz és 
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szinte állandó szakmai-módszertani 
együttműködése nélkül, hiszen hosz-
szabb távra tervezetten, de napi szin-
ten is egyeztetniük kell, hogy közös 
munkájuk valóban meghozza az el-
várt eredményességet. Ugyanis csak 
így válhat lehetővé, hogy amit a ta-
nulók délelőtt az osztálytanítójukkal 
megtanultak, délután a napközis ta-
nító nénivel kellő mértékben begya-
korolják, és kezdetben kis segítség-
gel vagy csoportmunkában, később 
viszont már teljesen önállóan elké-
szítsék a házi feladataikat is. Emel-
lett természetesen még pihenésre, 
játékra, szórakozásra is jut elég ide-
jük. Nagy változás volt ez, ami ma-
gával hozta, hogy nemcsak a szlovák 
nyelv, hanem az összes tantárgy ta-
nítását át kellett gondolnunk, hiszen 
az alsós kisdiákok hétfőn behozzák 
a táskájukat, és csak pénteken viszik 
haza. Tehát elmaradhatott az otthoni 
tanulás és az otthoni munka a házi 
feladatokkal is. E változásokkal óriá-
si terhet vettünk le a szülők válláról, 
amellett visszaadtuk a gyermekek-
nek a késő délutánok és esték teljes 
szabadságát, a gondtalan családi 
együttlét vidámságát és örömét. A 
szülőket csak arra kértük, hogy na-
gyon sokat beszélgessenek a gyer-
mekeikkel, hogy ezáltal is fejlődjön 
a gyermekek kommunikációs képes-
sége. Kollégáimmal együtt nemcsak 
tanterveket dolgoztunk át, hanem 
azt is fel kellett vállalnunk, hogy az 
iskolában minden gyermekkel igenis 
megtanítjuk a tananyagot.

 Mészáros Péter: - Jelenlegi mun-
kahelyemhez mindenekelőtt az von-
zott, hogy az egész napos oktatás 
bevezetésével helyesen határozta 
meg az iskola feladatait és céljait. Az, 
hogy már több mint tíz éve ebben 
az iskolában tanítok, szakmai éle-
tem legjobb döntése volt, mert ez az 
oktatási típus sok egyéb pozitívuma 
mellett sokkal jobban megköveteli 
a pedagógustól a szakmai fejlődést. 
Ehhez természetesen hozzájárult 
néhány személyes attitűd is, minde-
nekelőtt az, hogy az állandó változás, 
szakmai fejlődés elkötelezett híve 
vagyok… Ugyanakkor elkötelezett 
híve vagyok az egész napos iskolá-
nak is, és az ebből eredő helyzetnek, 
mely szerint az előírt tananyagot a 
gyermeknek – különösen az alap-
iskola alsó tagozatán – az iskolában 

kell elsajátítania, és nem otthon kell 
a szülővel együtt órákat eltöltenie a 
tanulással, valamint a gyakran telje-
sen fölösleges házi feladatok megol-
dásával. Az iskolának az alsó tagoza-
ton délelőttönként 4–5, esetenként 
6 óra, majd a napközi otthonban 
további 1–2 óra áll rendelkezésére 
ahhoz, hogy az új ismereteket sike-
resen átadja a kisdiákoknak. Ez még 
így is rengeteg idő, teljes mértékben 
kimeríti a gyerekek terhelhetőségét. 
Tehát hétköznapokon – amikor az is-
kola után a napköziben is tanulással 
tölt el néhány órát – szerintem szinte 
tilos lenne még otthon is a „tanulmá-
nyaival” foglalkoznia. Ha ez nem így 
van, akkor a gyerekektől egyszerűen 
sokkal többet várunk el, mint önma-
gunktól, és talán eszünkbe sem jut, 
hogy megfosztjuk őket egészséges 
és szükséges egyéb életkori igényeik 
megvalósításának még a lehetősé-
gétől is, nem beszélve arról, hogy az 
egész napi „munka” utáni esti tanu-
lás hatékonysága a legtöbb esetben 
egyenlő a nullával.

 A magyar tanítási nyelvű alap-
iskolában minden bizonnyal az 
egyik legspecifikusabb tantárgy a 
szlovák nyelv, amelynek a tanítása 
furcsa módon az elmúlt évtizedek 
alatt kimondottan az oktatás egyik 
neuralgikus pontjává vált. Az em-
lített időszakban nem szakmai, 
hanem főleg politikai okokból – 
mintegy az adott tantárgy kiemelt 
fontosságát külön is hangsúlyozni 
kívánó – hozzá kapcsolódó kiegé-
szítő megnevezések egész sora is 
jelzi, hogy nagyon sajátos problé-
mák kapcsolódnak az oktatásához, 
hiszen az évek során az iskolában 
tanítandó szlovák nyelv volt „cél-
nyelv“, „második anyanyelv“, „má-
sodik nyelv“,  a „környezet nyelve”, 
„hivatalos nyelv”, „államnyelv”, 
csak éppen idegen nyelv nem lehe-
tett. Úgy hiszem, hogy a fiatalabb 
korosztály talán nem is tudja, hogy 
a második világháború utáni évek-
ben – a magyar iskolák újra meg-
nyitásától – a szlovák nyelvet csak 
az alapiskola harmadik évfolyamá-
tól sorolták be az iskoláinkban ta-
nítandó tantárgyak közé, majd kö-
zel két évtized elteltével már a kis 
elsősök számára is kötelezővé vált. 
Ám ekkor még az első és a második 

évfolyamban csak a kommuniká-
ciós készségek megalapozása volt 
a cél. Kimondottan ezt szolgálta 
az első évfolyam részére összeállí-
tott szöveg nélküli képes tankönyv 
(Obrázková učebnica slovenského 
jazyka pre 1. ročník ZŠ s VJM) és a 
pedagógusok részére kiadott mód-
szertani segédkönyv. Tehát szó sem 
lehetett arról, hogy helyesírási és 
egyéb nyelvtani ismeretek, szabá-
lyok, kivételek is részét képezzék 
a tananyagnak. Újabb évek eltel-
tével alakult ki a jelenlegi helyzet, 
amikor már az első évfolyamban is 
– nagyon rövid konverzációs előké-
szítés után – a tananyag részévé vált 
az írás, sőt több pedagógus nagyon 
téves értelmezése miatt a nyelvtani 
ismeretek, szabályok, definíciók ta-
nítása is nehezíti a kisdiákok pozi-
tív viszonyának kialakítását ehhez 
a tantárgyhoz. Tehát a magyar ta-
nítási nyelvű alapiskolákban a szlo-
vák nyelv tanításában lényegében a 
szlovák iskolákban kötelező tanterv 
egy módosított és redukált szintű 
változata a kötelező, amely viszont 
aligha alkalmazható sikeresen, hi-
szen a magyar diákok számára ez 
nem anyanyelv, hanem idegen nyelv. 
Mindezek ellenére ma még számta-
lan ellenérvet hallhatunk, és megle-
pő módon nem egy magyar pedagó-
gus is kétségbevonja ezt a tényt. Mi 
minderről a ti véleményetek?

 Mészáros Péter: - Tapasztalataim 
szerint az ebben a folyamatban jelen 
lévő tényezők három csoportba so-
rolhatók: amelyek a pedagógusoktól 
függnek, amelyek nem a pedagógu-
soktól függnek és amelyek napjaink-
ban szinte senkit nem érdekelnek. A 
pedagógustól függ, hogy ő milyen 
szinten beszél szlovákul. Ha megfe-
lelő szinten ismerem és használom a 
szlovák nyelvet, az még nem jelenti 
azt, hogy tanítani is megfelelő szin-
ten tudom, ahhoz módszertani tudás 
is kell. A pedagógustól függ, hogy 
mennyire elhivatott, szorgalmas 
és lelkiismeretes, mennyit készül 
a tanítási óráira, milyen megfelelő 
rendszert épít be az általa tanított 
tantárgy tanításába, mennyire empa-
tikus, stb. Nem a pedagógustól függ, 
hogy milyen a tanuló személyisége, 
idegrendszeri érettsége, családi hát-
tere, hogy a szlovák közeg miként 
ismeri és miként értékeli a magyar 
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ajkú polgárok igyekezetét a szlovák 
nyelvi kommunikáció gyakorlatá-
ban. Az első és a második pontba 
sorolt tényekkel most nem kívánok 
külön foglalkozni, hiszen minden 
pedagógusnak ismernie kellene saját 
mentalitását, képességeit, a második 
csoport pedig annyira specifikus, 
illetve annyira ismert mindannyi-
unk előtt, hogy mi ezen itt és most 
nem tudunk változtatni. A harmadik 
csoportba sorolt tényezők közül két 
dolgot külön is kiemelnék, amelyek 
optimális helyzetben végképp fel 
sem merülhetnének problémaként. 
Csakhogy a jelenlegi helyzet egyál-
talán nem optimális… Az egyik az, 
hogy a pedagógus az egyetemi kép-
zés során milyen elméleti és gya-
korlati felkészítést kapott e valóban 
igényes feladat teljesítésére, a másik 
pedig az, hogy milyen segédeszkö-
zök állnak rendelkezésére a szlovák 
nyelv oktatásához. Lényegében én 
magam is csak gyakorló pedagó-
gusként tudatosítottam, hogy az 
egyetemen bennünket sem elméleti, 
sem gyakorlati szempontból vég-
képp nem készítettek fel arra, hogy 
szlovák nyelvet oktassunk a magyar 
alapiskola alsó tagozatán. Minket 
csak a gyakorlatban szerzett tapasz-
talatok és az elkötelezett pedagógu-
sok példája inspirált arra, hogy fiacs-
kám, ha ezen a téren eredményeket 
akarsz elérni, akkor méltóztass ta-
nulni, fejlődni. Ha kell, a lehető leg-
gyakrabban látogasd a tapasztalt kol-
légáid óráit, tőlük tanulj, és minden 
lehetőséget kihasználva tökéletesítsd 
a nyelvtudásodat is. A másik tényező 
a tanszerekkel való ellátottság, még 
akkor is, ha az oktatásban a múltban, 
de ma is, sőt a jövőben is, mindig a 
pedagógus a legfontosabb tényező. 
Én magam is ismerek olyan idős pe-
dagógust, aki csodálatos egyéniségé-
nek köszönhetően egy szál krétával a 
kezében is többre vinné tudományát, 
mint sok kollégája, akik az osztály-
termük minden falát egy-egy digitá-
lis táblával megspékelve próbálnak 
sikert elérni. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy bármilyen módon 
is ellene lennék a legmodernebb 
segédeszközök használatának. Te-
hát a tanszer fontos, de mégiscsak 
másodrendű tényező. Minden tan-
könyvből – legalábbis elméletben, 
de gyakran a gyakorlatban is – lehet 

nagyon fontos lenne egy jó tan-
könyv. Egészen addig, amíg a  tanu-
ló nem jut el egy jól megalapozott, 
a  mindennapi kommunikációban 
a  legfrekventáltabb több száz szót, 
lexikai egységet tartalmazó, már-
már tudatos és aktív nyelvhasznála-
tig. A jó tankönyv fontos kritériuma 
lenne, hogy ezek a  lexikai egységek 
az elsajátítási-rögzítési szakaszban 
sokszor és még többször ismétlőd-
jenek, lehetőleg különböző szituáci-
ókban. Véleményem szerint az alsó 
tagozaton sikertelen, sőt elképzelhe-
tetlen az új szavak megtanításának 
az a módja, hogy az olvasmány elol-
vasása és lefordítása után beíratjuk 
az új szavakat a  szótárba, másnap 
röpdolgozatot íratunk a  szavakból, 
és teljesítettnek hisszük a  szavak 
megtanítását. Egyébként is, a  szlo-
vákról magyarra fordítás – mint 
napi rendszerességgel alkalmazott 
módszer – nagyon-nagyon megkér-
dőjelezhető... Itt jegyzem meg, hogy 
a  legtöbb tanító igyekszik a leckék-
ből kiválogatni azokat a  szavakat, 
amelyeket fontosnak tart, amelyek-
kel bővíthető a  gyermek szókincse. 
Csakhogy nem egy pedagógusnál 
ezzel a  szavak megtanítása lényegé-
ben be is fejeződik, hiszen egyszerű-
en feladja otthoni megtanulásra, és 
ez leggyakrabban azt eredményezi, 
hogy elmarad az elsődleges rögzítés, 
ami a mi esetünkben a lehető legna-
gyobb baj... Az új szót, kifejezést köt-
hetjük egy korábban tanult szóhoz, 
egy másik nyelvben tanult és már 
ismert szóhoz vagy bármilyen szitu-
ációhoz, mozdulathoz, képhez, kép-
sorhoz – csak a  fantáziánk szabhat 
határt. A  következő lépésben az új 
szavakat, kifejezéseket minél gyak-
rabban kell előcsalogatni, vagyis 
gyakorolni és gyakorolni, ismételni 
kell, hiszen az az alapvető feladatunk, 
hogy a  legfrekventáltabb szavakból 
egy viszonylag megbízható aktív 
szókincset alakítsunk ki a  kisdiák 
tudatában. A  gyakorlást, az ismét-
lést hosszú távra kellene tervezni, 
és periodikussá kell tenni, nemcsak 
egy-két napra bezsúfolni. Igen, kell, 
de tudom, hogy ezt rendkívül nehéz 
megvalósítani, hiszen teljes mérték-
ben hiányoznak az ehhez szükséges 
segédeszközök. Azokat magunknak 
kell elkészíteni, megalkotni, ami ren-
geteg munkát, előkészülést igényel, 

valamit felhasználni. Állítom ezt ak-
kor is, ha eddigi munkám során még 
nem találkoztam olyan tankönyvvel, 
amelyet teljes terjedelmében és kü-
lönösebb problémák nélkül tudtam 
volna használni. Ha a pedagógusnak 
megvan a kellő munkaköri alkotó 
szabadsága, akkor – igaz, sok mun-
kával, kutatással – mindig fellelheti 
azt a forrást, amely segítheti mun-
káját. Mindmáig hálával tartozom 
például Szkabela Rózsának és Bóna 
Irénnek, mert a mai napig a saját 
ötleteim mellett az ő szellemi alko-
tásaik a legjobban felhasználhatóak 
számomra. Természetesen a legide-
álisabb helyzet az lenne, ha kiváló, 
modern, a szlovák nyelvet idegen 
nyelvként oktató, ingyenes, kiváló-
an felhasználható, digitális háttérrel 
megerősített tansegédeszközeink 
lennének, de sajnos ilyen segédesz-
közök előállítására, úgy látszik, ma 
még nincs külön „politikai akarat”, 
arra viszont van, hogy a magyar is-
kola diákjait úgy meg kell tanítani 
szlovákul, hogy…

 Szabó Éva: - Lényegében teljes 
mértékben egyetértek Péter vélemé-
nyével, hiszen sohasem tudtam el-
fogadni, hogy a  kicsi gyerekek már 
az első évfolyamban félnek a  szlo-
vák nyelvtől, nem szeretik, és ezt 
őszintén meg is mondják. Igencsak 
bántott, hogy a szinte  teljes magyar 
nyelvi közegben élő  saját két gye-
rekemnek is ez volt a  véleménye. 
Be kellett látnunk, hogy a  hagyo-
mányos, a megszokott tanítási for-
mában és módszerekkel akkor sem 
lenne valóban eredményes a szlovák 
nyelv oktatása, ha hetente háromszor 
annyi szlovák óra lenne ezekben az 
évfolyamokban. Ezért évekkel ez-
előtt a „Vámbéryben“ felvállaltuk, 
hogy megszerettetjük kisdiákjaink-
kal ezt a  tantárgyat. Szakítottunk 
a  hagyományos módszerekkel, és 
nem voltunk tekintettel arra, hogy 
a  politikusoknak mi a  véleménye, 
mi az idegen nyelvek tanításának 
a módszertana szerint akartuk taní-
tani a szlovákot. Igen ám, de hogyan? 
Az egyetemen semmi ilyesmit nem 
tanultunk, megfelelő segédeszközök, 
tankönyvek, nyelvkönyvek nem áll-
tak a  rendelkezésünkre, a  jelenlegi 
tankönyvekből pedig szinte lehetet-
len újszerűen tanítani ezt a  nyelvet, 
pedig az alsó tagozat évfolyamaiban 
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gyakori konzultációt az angol szakos 
kolléganővel, estéken át tartó fejtö-
rést, feladatlapok, mesék, szövegek 
írását... E feladat sikeres teljesíté-
sét nagyban elősegíthetjük azokkal 
a  memóriafejlesztő, emlékezetjavító 
gyakorlatokkal is, amelyeket bár-
mely más tantárgy tanulásánál is 
hasznosítani tud a  tanuló. Arra kell 
törekednünk, hogy a  szótanulásban 
minél több érzékszervünk vegyen 
részt, hiszen az olvasás, a  mozgás, 
a  beszéd, a  rajzolás, festés jelentős 
mértékben segíti a tanulást. Meggyő-
ződésem, hogy az eredményes, sike-
res szókincsfejlesztés elmaradása az 
egyik legnagyobb hiányosság a szlo-
vák nyelv tanításában az alsó tagoza-
ton, aminek a  következményei a fel-
sőbb évfolyamokban érzékelhetők 
igazán, amikor a diák szinte képtelen 
arra, hogy egy értelmi képességeinek 
teljesen megfelelő témáról összefüg-
gő mondatokat tudjon mondani, hi-
szen emlékezetében nincsenek ott az 
alsóbb évfolyamban tanult, de kellő 
szinten el nem sajátított fogalmak... 
Ezért nem zárom ki a  jó tanköny 
iránti igények közül a  megfelelően 

összeállított szójegyzéket az egyes 
leckék után, a  megfelelő példamon-
datokkal együtt, de az anyanyelv-
re támaszkodva, hiszen a  kisdiák 
még nem rendelkezik kellő szlovák 
nyelvismerettel. Egy jó idegen nyelv 
tankönyvének további fontos krité-
riuma, hogy olyan szövegeket tartal-
mazzon, amelyekben nem hemzseg-
nek a gyermekek számára ismeretlen 
és a köznapi beszédben végképp nem 
frekventált szavak, ugyanis ezek egy-
szerűen elveszik a  gyerekek kedvét, 
elbizonytalanítják őket, hiszen csak 
azt ismételgetik, hogy „ezt sem ér-
tem, azt sem értem“. Nem az a  fon-
tos, hogy a gyerekek ebben a korban 
egy adott fogalomnak a szinonímáit 
is ismerjék, ahogyan az sem, hogy 
bizonyos elvont nyelvi-nyelvtani sza-
bályt, amelyben számukra több is-
meretlen kifejezés is szerepel, szóról 
szóra vissza tudjanak mondani.

 Örömmel hallgatom mindazt, 
amit e nyelv tanításával kapcsolat-
ban eddig elmondtatok, hiszen jó 
érzéssel tölt el, hogy elkötelezett 
pedagógusokként mennyire tisz-
telitek hivatásotokat, mennyire jól 

látjátok e nyelv valóban sikeres ta-
nításának a valós problémáit. Még-
is, mintegy záró gondolatsorként, 
mit javasoltok kollégáitoknak?

 Szabó Éva: - Régi gondolat, ám 
nagyon jó tanács Vekerdy Tamástól: 
„Nem az óvodai foglalkozásoknak 
kell az iskolához idomulniuk, hanem 
az alapiskola első két évfolyamának 
kellene az óvodához hasonlítani.“ 
Megszívlelendő tanács, hiszen a 6–8 
éves gyerekek játékos tanításával 
könnyen és gyorsan lehet eredményt 
elérni minden tanórán, beleértve 
a szlovák órákat is. A gyerekek szinte 
az anyanyelvükkel szívják magukba 
a  számukra idegen szlovák nyelvet, 
sajátítanak el szabályrendszert, sőt 
rendszereket úgy, hogy közben fo-
galmuk sincs arról, hogy szabályokat 
sajátítanak el. Kétségtelen, hogy sok-
kal több szemléltetőeszközt, játékos 
elemet kell beiktatni a nyelv oktatá-
sába. A legcélszerűbb pedig az lenne, 
ha természetes élethelyzetekben való 
kommunikáció útján sajátítanák el 
ezt a nyelvet. Viszont a tanítási órá-
kon is remekül imitálhatók a termé-
szetes élethelyzetek, ezt az alsó tago-
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zatos kollégák egyébként is gyakran 
alkalmazzák más tantárgyak tanítása 
során, hiszen a  játékos szituációk 
minden gyermeket magukkal ragad-
nak. Játékossággal, kényszermentes-
séggel, spontaneitással, cselekvés-
orientáltsággal könnyen elérhető, 
hogy a gyerekek szorongás, görcsös-
ség nélkül tanulják a szlovák nyelvet. 
Az életszerű szituációk rendkívül jól 
aktivizálják még a passzív szókincset 
is, és a gyerekek spontán módon rá-
éreznek a  nyelvtani szabályokra is. 
A sok ismétlés, gyakorlás után egyre 
jobb lesz a  kiejtésük, bővebb a  szó-
kincsük, nyelvtanilag is helyesebbek 
a  mondataik. Nem kell kétségbeesni 
akkor sem, ha egy-egy kisebb hiba 
még előfordul a  beszédükben, a  to-
vábbi gyakorlás során ezek is el fog-
nak tűnni. Ami rendkívül fontos, 
hogy követelményeinket a  gyermek 
életkorához, kommunikációs képes-
ségeihez legyünk képesek illeszteni. 
Felmerülhet most is az aránylag gya-
kori kérdés, hogy mi lesz a tantervvel, 
ha a  gyakorlásra több időt szánunk, 
mint amennyi a  tervben szerepel. 
Egyértelműen szögezzük le mindany-
nyian és ehhez is tartsuk magunkat, 
hogy nem tantervet tanítunk, hanem 
szlovák nyelvet, és nem is a tankönyv 
szövegeit kell megtanítanunk, hanem 
szlovákul beszélni tanítjuk kisdiák-
jainkat. Legyen végre iskoláinkban 
valóban gyermekközpontú a  tanítás. 

Szakítsunk, véglegesen az eddig vi-
szonylag gyakran alkalmazott, ám 
legkevésbé hatékony módszerrel, 
mely szerint elolvassuk a szlovák szö-
veget, szótárt veszünk elő, lefordítjuk 
a  szöveget és feladjuk megtanulni 
a  tartalmát. És igen, egyértelműen 
merjük felvállalni, hogy igenis meg 
tudjuk tanítani diákjainknak a szlo-
vák nyelvet.

 Mészáros Péter: - Vissza kell tér-
nem ahhoz a tényhez, hogy nekem 
naponta 45 perc áll rendelkezésemre 
és némi ráerősítés a napköziben. Az 
a feladatom, hogy minél jobban csak 
erre koncentráljak, igaz, éveken ke-
resztül. Ezért nagyon tisztelnem kell a 
tanulóimat, de saját magamat is, hogy 
ezt az időt a lehető legeredményeseb-
ben kihasználjam, és közös munkánk 
valóban sikeres legyen. A rémálmom 
ugyanis az, hogy esetleg a felejtésnek 
tanítok, és nagyon nem szeretném, 
ha ez valóra is válna. Arra törekszem 
tehát, hogy diákjaim mindazt, amit 
tőlem tanultak, az elválásunk idején 
is tudják, és erre építeni is tudjanak 
a felsőbb évfolyamokban. Ezért szlo-
vák óráim felépítésében egyik legfon-
tosabb cél, hogy a tanulók megszer-
zett tudását folyamatosan használati 
készenlétben tartsam. Megpróbálom 
maximálisan kihasználni azt a tényt, 
hogy a tanulók nagyon fiatalon, 6–7 
évesen kerülnek hozzánk, amikor 
még olyan ablakok vannak nyitva 

a kis fejecskékben az új szavak elsa-
játítására, a jó kiejtésre, a nyelvtani 
struktúrák feltétel nélküli spontán 
elsajátítására, stb., amelyek később 
sorra zárulnak be, és idővel szinte 
behozhatatlan mértékű lesz a lema-
radás. A szlovák nyelv tanítása során 
lehetőségeimhez mérten igyekszem 
megteremteni a tanítványaimnak azt 
a közeget, amivel egy 2-3-4 éves gyer-
mek találkozik anyanyelve spontán 
elsajátítása során. Ebből következik, 
hogy már az első osztályban foglal-
kozunk a szókincsbővítés mellett a 
legkülönbözőbb ragozási esetekkel, 
az igeragozással, a nemek megkü-
lönböztetésével, a melléknév és a 
főnév egyeztetésével, a melléknév 
fokozásával – természetesen anélkül, 
hogy ezeket a fogalmakat néven ne-
veznénk. Ennek a módszertani hát-
térnek a részletes ismertetés messze 
túlhaladja ezen beszélgetés lehetősé-
geit, ám nincs is benne semmi rend-
kívüli, hiszen mi csak folyamatosan 
játékosan és komolyan beszélgetve, 
gyakorolva, ismételve, rendszerezve 
tanuljuk a szlovák nyelvet. A kommu-
nikációra épülő tanóráimat módszer-
tanilag úgy szervezem, a tananyagot 
úgy alakítom, hogy a szlovák nyelvet 
tudatosan és következetesen idegen 
nyelvként oktatom.

 Kedves kollégáim, barátaim, tisz-
telettel köszönöm a beszélgetést.
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A szlovák nyelvoktatással (=taní-
tás és tanulás) kapcsolatos közéleti 
diszkurzusra többnyire jellemző, hogy 
a vélt vagy valós nyelvpedagógiai prob-
lémák tünetfelismerései nem vezetnek 
többszempontú explicit elemzésekhez, 
értelmezésekhez, sem pedig szakmai 
vitákat inspiráló valós kérdésfelveté-
sekhez. Tény, hogy hiányzik egy alap-
vető szakirodalmi/elméleti ismeret-
bázis és tájékozottság, amely közös 
referenciaként szolgálhatná a közéleti 
diszkurzusban résztvevők (különösen 
a pedagógusok!) kommunikációját. Ez 
önmagában megnehezíti az érdembeli 
gondolatváltást, mely a szlovák nyelv 
eredményesebb oktatásához vezethet-
ne. Rövid jegyzetemben csupán három 
gyakran ismétlődő ellentmondásra hí-
vom fel a figyelmet (a teljesség igénye 
nélkül). 

IDEGEN NYELV VAGY MÁSODIK/
L2 NYELV ?
Az egyik leggyakrabban megfogal-
mazott vélemény az angol nyelvokta-
tást sikertörténetként, példaértékű és 
követendő modellként tartja számon, 
miszerint ’a szlovák nyelv is ugyan-
olyan idegen nyelv, mint az angol, s 
ha úgy oktatnánk, eredményesebb 
volna a munkánk’. 

Ez a megállapítás egyrészt korai, 
másrészt téves. Korai, mert az iskolai 

rendszerszintű kötelező angol nyelv-
oktatás 2015 szeptembere óta vette 
kezdetét a 3. évfolyamban, és ezidáig 
(értelemszerűen) semmilyen értékelés 
nem áll(hat) a rendelkezésünkre ah-
hoz, hogy összehasonlíthatnánk a ta-
nulók angol és szlovák nyelvtudásának 
a szintjeit. Téves, mert Szlovákiában 
a magyar anyanyelvű tanulók számá-
ra a szlovák nyelv nem ’ugyanolyan 
idegen nyelv, mint az angol’. Eltérően 
az angoltól, a szlovák nyelv a tanulók 
(az egyén) számára egy olyan idegen 
nyelv, amelynek specifikus társadalmi-
politikai státusza van (hivatalos/állam-
nyelv), s amit Szlovákia alkotmánya és 
a nyelvtörvények rögzítenek. Ezért a 
szlovák nyelvet második/L2 nyelvként 
s az ennek megfelelő idegennyelvi 
módszerekkel tanítjuk. Mint tud-
juk, egyáltalán nem véletlen, hogy a 
nyelvpedagógia nemzetközi viszony-
latban is megkülönböztet anyanyelv-, 
idegen-, második/L2-nyelvoktatást, 
mert ezek a megkülönböztetések – a 
nyilvánvaló nyelvpedagógiai átfedések 
mellett is – alapvetően befolyásolják 
az eredményességet (gondoljunk pl. a 
nyelvoktatás motivációfüggőségére). 
Tágabb kontextusban értelmezve: az 
angol nyelvoktatás iránti lelkesedés 
oka legelsősorban nem az idegennyelvi 
státusza, hanem az, hogy az amerikai 
és az angliai nyelvpedagógia mód-

szer- és stratégia-tárát is átvettük, ami 
köztudottan az ún. kompetenciaalapú, 
kommunikatív-pragmatikus, reflek-
tív pedagógia elveit honosította meg. 
Mindez a nyelvtudományban 50 év-
vel ezelőtt lezajlott paradigmaváltás-
nak megfelelően történt iskolai rend-
szerszinten ezekben az országokban. 
Vagyis, nyelvpedagógiai szempontból 
jelenleg 30–40 éves fáziseltolódásban 
vagyunk Szlovákiában, amit tárgyila-
gosan értelmezni csak Kelet-Közép-
Európa társadalmi-történelmi kontex-
tusában lehet és érdemes. A jó hír az, 
hogy van kitől tanulni (elég átnézni pl. 
a magyar vagy szlovák nyelvű publiká-
ciók referenciáit), s hogy ezeket az el-
veket, módszereket, stratégiákat kellő 
szelekció és mérlegelés után eredmé-
nyesen adaptálhatjuk a szlovák nyelv-
oktatásban is. 

ANYANYELVKÉNT OKTATJUK A 
SZLOVÁK NYELVET? MIÉRT ?!
Egy másik, gyakori állítás szerint ’a 
szlovák nyelvoktatás eredményessége 
azért hagy maga után kívánnivalókat, 
mert a magyar anyanyelvű tanulók-
nak úgy tanítjuk a szlovák nyelvet, 
mint anyanyelvet’. Ez a megállapítás 
a legkülönfélébb következtetések-
hez vezet (pl. tudatos asszimiláció; 
irreális elvárás, hogy a magyar gye-

KÖZÉLETI	DISZKURZUS	A	SZLOVÁK	NYELV	OKTATÁSRÓL

HODEK	MÁRIA
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rekek anyanyelvi szinten megtanul-
janak szlovákul; irreális tantervek 
és módszertani utasítások). Ezeket 
a következtetéseket egyértelműen 
cáfolják, többek között az Állami 
Pedagógiai Intézet által az utóbbi 
30–40 évben kiadott ún. módszer-
tani útmutatások, javaslatok is (me-
lyekben szó nincs ‘utasításokról’). Az 
’úgy oktatni, mint anyanyelvet’ ki-
tételnek pedig vajmi kevés köze van 
a vélt vagy valós oktatáspolitikai és 
hatalmi-politikai rendelkezésekhez 
(vagy azok hiányához), mert valójá-
ban a nyelvszemléletre/nyelvfilozó-
fiára utal: „A szlovákiai iskolákban 
(mind az államnyelviben, mind a 
nemzetiségi oktatásban) az oktatás 
strukturalista szemléletű, hiányzik a 
funkciók megismertetése, azaz an-
nak tudatosítása, hogy a nyelv nem 
statikus elem- és szabálykészlet, ha-
nem működés, funkcionálás” (Tolcs-
vai, 2005, in: Kozmács–Vančo). Az 
eddig elmondottak is jelzik, hogy a 
nyelvszemléletváltás nálunk is elke-
rülhetetlen. Ezt pedig elsősorban a 
pedagógusképzés, valamint a folya-
matos szakmai továbbképzés hivatott 
és köteles segíteni, ill. megvalósítani.

ELMÉLET VAGY GYAKORLAT?
A diszkurzus talán legmarkánsabb 
hangzatát a nyíltan elméletellenes 
cinikus attitűd képviseli: ‘Elmélettel, 

definíciókkal, agyalással tele a pad-
lás; a gyakorlat, a tapasztalat a fon-
tos.’ Ez a hangzat, paradox módon, az 
elméletellenességet elmélettel igazol-
ja! Ezzel szemben könyvtárnyi meny-
nyiségű szakirodalom bizonyítja a 
tényt, hogy a gyakorlat egyedül nem 
teszi szakértővé a nyelvpedagógust 
sem, mert a mindennapi nyelvpeda-
gógiai döntéseink elméletfüggőek, 
akár tudatosítjuk ezt, akár nem. Ez 
utóbbi jellemzően a megmerevedett 
gyakorlat, tapasztalat (rutin, után-
zás, mintakövetés) velejárója, míg 
az előbbivel az elmélet és gyakorlat 
szimbiotikus működésének értel-
mezése jár együtt. A tantervek és a 
módszertani javaslatok a kompeten-
ciaalapú (CLIL, CEFR), kommuni-
katív-pragmatikus nyelvpedagógiai 
látásmódok, ill. elvek érvényesítését 
javasolják a szlovák nyelvoktatásban 
is, azaz paradigmaváltást (a struktu-
ralista szemléletről a funkcionálisra). 
Hogy ez a váltás megtörténjen, kö-
telező tudni pl. a strukturalista és a 
funkcionális nyelvelméletek közötti 
hasonlóságokat és különbségeket, s 
az ezeknek megfelelő tanítás-, va-
lamint tanuláselméleteket. Enélkül 
lehetetlen szakszerűen eldönteni és 
értelmezni, hogy mit/hogyan/miért 
csinálunk a tantermi oktatási folya-
matban. Ez az egyik fő oka annak, 
hogy csaknem kizárólag az észlelt 
jelenségek leírásáig (‘diagnózisig’) 
jutunk el. A nyelvszemléletváltással 
egy komplex, soktényezős újításnak 

kell tehát megvalósulni egyszerre, s 
ez kihívást jelent nemcsak egyénileg 
a pedagógusoknak, hanem rendszer-
szinten is. 
A kompetenciaalapú szlovák nyelv-
oktatás kompetenciaalapú pedagó-
gusképzést és szakmai továbbkép-
zést követel, melynek egyik alapvető 
feladata az, hogy segítse a pedagó-
gusokat az elmélet és a gyakorlat 
kölcsönös viszonyának adekvátan 
megfelelő gondolkodásmód kiala-
kításában és továbbfejlesztésében. 
Enélkül aligha képzelhető el, hogy a 
közéleti diszkurzus színvonala a szlo-

FELHASZNÁLT IRODALOM:
 Kozmács István – Vančo Ildikó: 

A funkcionális alapú szlovák mint 
idegennyelv oktatás lehetőségei.  

https://www.fss.ukf.sk/images/
dokumenty/a_nyitrai_modell/A_
funkcionális_alapú_szlovák_mint_
idegennyelv_oktatás_lehetőségei.doc 
(letöltve: 2018. szeptember 14-én)
JEGYZETEK:
1 A nyelvészet és a pedagógia kutatá-
si eredményeit az anyanyelvi, ill. az 
idegennyelvi oktatásban alkalmazó in-
terdiszciplináris tudományszak
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JÓKEDVŰEN	A	CÉL	FELÉ
BAKOS ADRIANNA

„Maga olyan jól beszél angolul, hogy le-
hetne akár légikisasszony is” – hangzott 
el egyszer egyik tanítványom szájából. 
Én nem szeretnék légikisasszony lenni. 
Sem könyvelő, sem jogász. 

Szeretek tanár lenni. Akkor is, ha ez 
nem annyira menő.  

Pontosabban, szeretek magántanár 
lenni. Mert ahogy az előző munkaadóm 
mondta: „Neked mindenhol problémá-
id lesznek alkalmazottként. Öntörvé-
nyű vagy és mindent megkérdőjelezel.” 
És ez így van. Nem illenék egy iskolai 
intézménybe. És itt hangsúlyoznám, az 
intézmény sem járna jól velem. 

Most biztosan azt mondják, hogy a 
könnyebbik utat választottam. És bi-
zonyos szempontból egyetértek. Én 
választom meg, kit, mikor és mit sze-
retnék tanítani. Hozzám csak az jön el, 
aki tanulni szeretne, az én óráim nem 
kötelezők. Ez viszont azt is jelenti, hogy 
meg kell küzdenem a diákért. Minden 
egyes órán. Mert bármikor dönthet 
úgy, hogy nem lesz legközelebb.   

 
OXIGÉNHIÁNY, AVAGY HOGYAN 
LEHETNE A JÓBÓL MÉG JOBB
Mégsem a diák megtartása a legfőbb 
oka annak, amiért anno elkezdtem az 
óráimon játékokat használni a nyelvtan 
gyakorlására és a szókincs bővítésére. 
Inkább az oxigénhiány. Az első szlovák 
óráimat próbáltam az egyetlen piacon 
lévő tankönyv szerint felépíteni, mert 
hát kell a tankönyv, ezt láttuk iskolában, 
ezt tanultuk. Próbáltam a diákok kü-
lönböző igényeit, érdeklődéseit és célja-
it egy tankönyv keretei közé bepréselni. 
Néhány hónap oxigénhiányos óra után 
úgy láttam, el kell hagynom a tanköny-
vet, mert a diákkal együtt megfulladok. 
Elkezdtem saját anyagot készíteni az 
órákra, ami ugyan sokat segített, de az 
órákon még mindig nem kacarásztunk 
nagyokat. Egy 30 napos intenzív „krea-
tív tanárképző kurzus” hozta meg az át-
törést. Kipróbálhattam néhány játékot, 
szórakoztató kommunikációs gyakor-
latot, és végre úgy éreztem, ez lehetne 
az irány, amely segítségével a diákjaim-
mal végre élvezhetjük akár a személyes 
névmások ragozását is.

DE MIÉRT IS KÉNE AZ ÓRÁKON 
KACARÁSZNI?
Jogos kérdés. A nyelvtani szabályok, 
kiejtés, új szókincs elsajátítása komoly 
dolog. És a nyelvek helyes használatá-
nak elsajátítását, beleértve az anyanyel-
vünkét is, mindennél fontosabb célnak 
tartom. Ha nem így gondolnám, való-

színűleg informatikát tanítanék és nem 
nyelveket.       

A JÁTÉK MINT ENERGIAFORRÁS 
Attól, hogy az órákon játék közben ka-
carászunk, a cél nem lesz kevésbé ko-
moly. A játékot egy olyan motivációs 
eszköznek tartom, amely egy komoly és 
fontos cél eléréséhez szükséges energiát 
generál. Ha a diák élményeken keresz-
tül gyakorolhatja az új nyelvtani részt 
vagy a szavakat, gyorsabban megjegy-
zi ezeket, és sokkal tovább maradnak 
meg az emlékezetében. Ha lehetősége 
van egy játékban legyőzni a tanárát, ha 
egy adott témában kinyilváníthatja a 
véleményét, vitázhat a tanárával vagy 
csoporttársaival, olyan energiák sza-
badulnak fel, amelyek segítik őt a cél 
elérésében.  

JÁTÉK, AMELLYEL MINDKÉT FÉL 
NYER 
Néhány éve felhívott egy illető azzal, 
hogy szeretné elsajátítani az angol nyelv 
alapjait. Azonnal tudatta velem, hogy 
magas beosztású rendőr, méghozzá úgy, 
hogy uniformisban jelent meg az órán, 
nem kevés csillaggal a vállán. Az órán 
tartotta azt a bizonyos néhány lépés tá-
volságot, és egy percre sem feledkezett 
meg a morcos ábrázatról. A nyelvtaná-
rok rémálma készült volna valóra vál-
ni, amikor elővettem a játékot, amelyet 
az órára készítettem. Úgy tettem, mint 
ha nem látnám a döbbenetet az arcán. 
„Te most komolyan azt gondolod, hogy 
játszani fogok, mint egy dedós?” És én 
tényleg komolyan gondoltam. Mint 
ahogy azt is, hogy péppé verem. Az 
utóbbit tudattam is vele játék közben, 
amikor úgy tűnt, komoly esélyem van 
nyerni. Ekkor észrevettem, hogy vala-
mi megváltozott. Már nem a rendőr ült 
velem szemben. És nem is az a személy, 
akit arra utasítottak, hogy a három gye-
reke helyett angoltanulással töltse a sza-
badidejét. Olyan lendülettel vetette bele 
magát a játékba, hogy teljesen megsem-
misülve, 0 euróval elveszítettem a játé-
kot, amelyet én találtam ki. Mégis úgy 
éreztem, hogy nyertem. Nyertem egy 
vicces, jó kedélyű diákot, akivel még 
sok-sok angolórát töltöttünk el együtt, 
jó hangulatban. 

Nem tudom, kiderült volna-e, meny-
nyire jó humorú, pozitív ember, ha 
nem játszunk. Lehet. De a játék hatá-
rozottan meggyorsította a folyamatot. 
Játék közben egyszerűen eltűnnek a 
maszkok, a felvett pózok, a gyanakvó 
ábrázatok. Marad az ember. És ezt az 
embert sokkal könnyebb megérinteni 
az új tananyaggal.

AMIKOR FANATIKUSNAK TITULÁL-
JÁK AZ EMBERT
Ha a diák eljön hozzám heti egy szlo-
vákórára, attól még nem fogja tudni fo-
lyékonyan használni a nyelvet. Az angol 
nyelv gyakorlására számtalan honlapot, 
anyagot tudtam ajánlani a diákjaimnak, 
de a szlovákkal bajban voltam. Nem 
győztem gyártani a házi feladatokat, 
és voltak olyan diákjaim, akiknek, bár-
mennyire is igyekeztem, mennyiség-
ben sem tudtam a kedvükre tenni. Arra 
gondoltam, hogy jó lenne egy online 
platform, ahova végtelen mennyiségű 
anyagot tölthetnék fel, és ahol nyomon 
tudnám követni a diákjaim feladatok-
ban elért eredményeit és fejlődését. 

„Ingyen?” Döbbent le a weboldal-
fejlesztőnk, akinek nagy hévvel ecse-
teltem az ötletemet. „Ennyi tartalmat 
nem fogsz akarni ingyen megcsinálni. 
Ha csak nem vagy fanatikus.” 

Így kezdtem el dolgozni a Szlová-
kul játékosan honlapján, ahol az ér-
deklődők ingyenesen gyakorolhatják 
a szlovák nyelvet. A honlap cikkeket 
tartalmaz azok számára, akik szeret-
nek olvasni, rövid videókkal azoknak 
szerettem volna kedveskedni, akik a 
mozgóképre esküsznek. Szókincsfej-
lesztő és nyelvtani gyakorlatok mellett 
a játékos kedvű felhasználókról sem 
feledkeztem meg, a memória és az 
akasztófás játékok most is a leggyak-
rabban látogatott kategóriák. A web-
oldal elméleti részében most már las-
san minden nyelvtani kérdésre választ 
kaphatnak a felhasználók. Ha mégsem, 
az anonim chat ablakban feltehetik 
kérdésüket, amelyre azonnali választ 
kapnak tőlem. A tanári szobában a 
kreatív tanárok ingyenesen letölthető 
anyagokat találnak. A honlap később 
egy e-shoppal is bővült, ahol saját fej-
lesztésű szlovák szókincsfejlesztő tár-
sasjátékokat találnak az érdeklődők, 
amelyek egyre nagyobb népszerűségre 
tesznek szert a tanárok között is.  

A weboldal tartalmát folyamatosan 
bővítem. A honlap használata 6 év 
működés után is ingyenes, így a fana-
tikus jelző továbbra is találó. 

Nem állítom, hogy a játékos tanítás 
az egyetlen helyes út, és ezt minden 
tanárnak követnie kéne. De ha az órák 
telhetnek vidám hangulatban is, miért 
maradnánk komolyak? Én a kacará-
szást választottam, és nem csak azért, 
mert azt hallottam, egészséges.
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1999 óta foglalkozom angol nyelv ta-
nításával. Az évek során tanítottam 
általános iskolában, magántanárként 
és nyelviskolában, tanítványaim vol-
tak óvodáskorúaktól egészen felnőtte-
kig. A szívemhez legközelebb az 5–10 
évesek csoportja áll. Jelenlegi mun-
kahelyemen, a  somorjai Linguania 
nyelviskolában is ezzel a korcsoporttal 
foglalkozom.

Bár a nyelvtanítás terén többévi ta-
pasztalat áll a  hátam mögött, a  szlo-
vák nyelv tanításával kapcsolatban 
csak a  tavalyi iskolaévben szerez-
tem gyakorlati tapasztalatot, amikor 
a somorjai Corvin Mátyás Alapiskola 
felkért, hogy elsősöknek tartsak szlo-
vákórákat.

Nyelvóráimat – akár angol, akár 
szlovákórákról legyen szó – több, a ta-
nítás-tanulási folyamat elméletével 
és gyakorlatával foglalkozó szakem-
ber munkássága inspirálta. Közülük 
kiemelném James J. Asher, Howard 
Gardner és Richard Graham nevét.

A CSELEKEDTETŐ MÓDSZER
James J. Asher a  TPR (Total Physical 
Response) módszerének megalkotó-
ja. Első könyvét e témában 1977-ben 
jelentette meg (Learning Another 
Language Through Actions). Három 
évtizednyi kutatómunka során a  cse-
csemők és kisgyermekek anyanyelvé-
nek fejlődését figyelte, és a nyelvtanu-
lás három alapfeltételét nevezte meg: 
a  nyelvtanulás alapja a  hallgatás, az 
effektív nyelvtanulás az agy jobb hemi-
szférájához kapcsolódik (itt található 
a mozgás központja) és a  nyelvtanu-
lást gátolja a  stressz. A „cselekedtető“ 

(TPR) módszer lényege, hogy a hang-
súlyt a  beszédről a  hallásmegértésre 
helyezi át. Óva int attól, hogy tanítvá-
nyainkat túl korán beszédre kénysze-
rítsük, hiszen az anyanyelvét tanuló 
gyermek is hónapokig csak hallgatja 
a nyelvet, mielőtt megszólalna. Szor-
galmazza viszont a hallottak összekap-
csolását valamilyen tevékenységgel, 
cselekvéssel, mert ezzel működésbe 
hozzuk a jobb agyféltekét, elősegítve 
a  hatékony nyelvtanulást. Mindemel-
lett figyelmeztet, hogy a negatív emó-
ciók akadályozzák a  nyelv tanulását, 
ezért a  nyelvóráknak lehetőleg köny-
nyed, felszabadult hangulatúaknak 
kellene lenniük.

Az óráimon ezért minden dalt és 
mondókát valamilyen mozgássor kí-
sér. A  gyerekek először csak a  moz-
dulatokat jegyzik meg, tudják, melyik 
elhangzott szónál melyik mozdulatot 
kell elvégezniük. Valamivel később, 
ügyességtől függően, már a szavakat is 
tudják, velem együtt mondják. Végül 
akár meg is fordíthatjuk a dolgot – én 
csak mutatom, és ők azok, akik mond-
ják. De ha éppen nem, az sem gond. 
Amennyiben a  hallottakra helyes 
mozgásos választ adnak, az számomra 
elég, hiszen ez bizonyítja, hogy amit 
hallottak, azt értik. Ha majd megbáto-
rodnak, mondják is.

A TÖBBSZÖRÖS INTELLIGENCIA 
ELMÉLETE
Howard Gardner 1983-ban tette közzé 
a többszörös intelligencia-elméletét, 
mely szerint egy ember intelligenciá-
jának nem csak verbális, matematikai-
logikai, esetleg vizuális összetevői van-

nak, melyeket az akkori IQ-tesztekkel 
mérni tudtak, hanem ennél sokkal 
több. Megkülönböztetett még inter-
perszonális (társas), intraperszonális 
(önelemző), kinesztetikus (testi, zenei, 
természeti) és egzisztenciális (spiritu-
ális) intelligencia-területeket. Mivel 
ezen összetevők nem mérhetőek és 
tudományosan nem bizonyíthatóak, 
ezért elméletét sokan megkérdőjele-
zik. 

Nyelvóráimon viszont hasznos 
tudnom, hogy tanítványaim külön-
féle beállítottságúak lehetnek: kinél 
az egyik, kinél a  másik intelligencia-
terület hangsúlyos. Éppen ezért egy-
egy témakört igyekszem különféle 
oldaláról bemutatni a  gyerekeknek: 
a  környezetünkből kiindulva (termé-
szeti i.), beszélgetéssel, történetekkel, 
mesékkel (nyelvi i.), énekekkel, mon-
dókákkal (zenei i.), képkártyákkal, 
illusztrációkkal, ábrákkal (vizuális i.), 
mozgásos játékokkal (kinesztetikus 
i.), pármunkában vagy csoportmun-
kában (társas i.), egyéni munkában, 
pl. feladatlapokkal (önelemző i.) és 
a végén a tanultakat rendszerezve (lo-
gikai i.).

Nem új módszerek ezek, időről 
időre minden tanár használja őket, 
de talán nem tudatosan. Az újdonsá-
got  számomra a  tudatosság megjele-
nése képezi. Nem kétség, hogy hajla-
mosak vagyunk azokat a módszereket 
preferálni, amelyek a  mi személyisé-
günkhöz közelebb állnak és mellőzni 
azokat, amelyek tőlünk távol állnak. 
Kis tanítványaink viszont nem feltét-
lenül matematikai-logikai, verbális 
esetleg önelemző beállítottságúak, 
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mint a  tanárnépség nagy része. Ezért 
tudatosan kell néha olyan módszere-
ket is választani, ami saját természe-
tünktől ugyan távol áll, de diákjaink-
nak megkönnyíti a megértést.

A FUNKCIONÁLIS NYELVTANÍTÁS 
MÓDSZERE
Itt érkeztünk el Richard Graham nevé-
hez, aki az előzőekből szintén merített. 
2000-ben indította a  GenkiEnglish.
com honlapot, amely a  „gyereklét“ 
alapismérveiből kiindulva a  vidám, 
izgalmas, élettel teli nyelvtanulásra 
helyezi a  hangsúlyt. A „funkcionális 
nyelv“ fogalmát használja, ami any-
nyit jelent, használható nyelv. Rávilá-
gít arra, hogy bár a gyerekek valóban 
sokkal könnyebben tanulnak a ritmus 
és melódia segítségével, mégsem hasz-
nos a  hagyományos gyermekdalok, 
versek tanítása a nyelvórán, mivel nem 
a  kívánt, használható nyelvet tanítja 
meg a  gyerekekkel. Ehelyett saját da-
lokat, mondókákat kreál, mindig az 
adott témakörhöz igazodva, és ezeket 
mozgássorokkal kíséri, valamint vi-
zuális eszközökkel is kiegészíti ezeket, 
hogy minél több intelligencia-területet 
érintsen.

Amikor tavaly szeptemberben az 
elsősök szlováktanításába fogtam, ma-
gam is Grahamhoz hasonló akadályba 
ütköztem. A  tankönyv tematikai fel-
építése ugyan megfelelt a  számomra, 
de az egyes témakörökhöz túl nagy 
mennyiségű szókincs és túl sok olyan 
vers és dal tartozott, amelyek nem a 
„hasznos“ nyelvet segítették. Egyetlen 
megoldásnak azt láttam, ha Graham 
nyomdokaiba lépve én is kis verseket 

és dalokat farigcsálok, amelyekkel azt 
a  nyelvet tanítom, amelyre valóban 
szükségük van a gyerekeknek. A  da-
lokhoz, mondókákhoz feladatlapokat 
is készítettem, hogy vizuálisan is meg-
erősítsem a tanultakat.

Az óráim felépítése állandó volt: 
köszönés, az előzőekben tanultak is-
métlése, az óra fő része (a szőnyegen), 
munka a  feladatlapokkal (a padok-
ban), búcsúzás. Ezeket az órarészeket 
mindig ugyanazzal a mondókával vagy 
dalocskával vezettem be. A kötött óra-
felépítés és az aktivitásokat kísérő da-
lok, mondókák mind nekem, mind  a 
tanulóimnak megkönnyítették a mun-
kát. Így könnyebben követhető az óra 
menete, és minimálisra csökkenthe-
tő az anyanyelv használata. Például, 
amikor az óra fő részében a szőnyegre 
hívtam a  gyerekeket, a  következőket 
kántáltuk: „Poďme všetci do kruhu, 
sadnime si!“, amikor pedig a  feladat-
lapokhoz hívtam őket: „Sadnime si 
do lavíc, je čas pracovať!“. Egy-két óra 
elteltével nem csak helyesen reagáltak 
a gyerekek az elhangzott mondókákra, 
de már maguk is mondogatták őket. 

Az órák fő részében általában a sző-
nyegen dolgoztunk, mivel a  tanulást 
sok mozgásos feladat kísérte. Az új 
szókincset képkártyákon mutattam 
be, ez témakörönként kb. 12-15 kár-
tya, 2–3 órára elosztva. A fokozatosság 
elvét követve a  kártyák bemutatása 
után a  gyerekek először csoportosan 
mutattak rá vagy szaladtak oda a „hí-
vott“ kártyához, majd egyénenként. 
Miután ebben a feladatban már ügye-
sek voltak, tehát a  tanulandó szava-
kat elégszer hallották és felismerték, 

olyan játékok következtek, ahol már 
ők maguk mondták a  szót, először 
szintén csoportosan és csak később 
egyénenként. Egy ilyen kedvenc cso-
portos játék az „Éhes szörny“, amikor 
a  gyerekek lehunyt szemmel várják, 
amíg a szörny (én vagy esetleg egy ka-
bala, báb) felfal egy képkártyát (elrej-
tem a hátam mögé). Miután kinyitják 
a  szemüket, rá kell jönniük, melyik 
kártya hiányzik, és annak a nevét kell 
kiáltaniuk. A gyerekek ebbe a  játékba 
annyira bele tudnak feledkezni, hogy 
észre sem veszik, nem csak a memóri-
ájukat teszem próbára, hanem az újon-
nan tanult szavakat gyakorolják. Még 
a bátortalanabbak is bekapcsolódnak, 
a  magabiztosabbakat figyelve és utá-
nozva.

Véleményem szerint a  nyelvtanítás 
első két évének legfontosabb feladata 
a  szókincs gyarapítása és a  nyelvhez 
való pozitív hozzáállás kialakítása. 
Mindezt elérhetjük, ha játékosan, fel-
szabadultan, sok mozgással, ritmusok-
kal, dallamokkal, képekkel dolgozunk. 
Nem erőltetve a  beszédet, hanem 
hangsúlyt helyezve a megértésre. Mini-
málisra csökkentve az írást és az olva-
sást, nem nyelvtant, hanem használha-
tó mondatstruktúrákat tanítva. Fontos 
figyelembe venni a  gyerekek (és szü-
lők) igényeit, hogy olyan nyelvre tanít-
suk őket, amit valóban használni tud-
nak majd az iskolán kívül is. Jó lenne, 
ha mindezt a tantervek, tankönyvek és 
munkafüzetek is támogatnák.

A további részletek a  szlovák-
órákról megtalálhatók a  www.
angolostanitszlovakot.blog.hu honla-
pon.
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Az oktatási rendszer nem működhet, 
nem fejlődhet izoláltan, ugyanis nem 
lehet elszakítani a gyermek gondol-
kodásától, egyéniségétől, a gyermeki 
lélektől, az ifjú kis ember képessége-
itől, az egyénisége által determinált 
lehetőségeitől. Ugyanúgy a pedagó-
gus sem adhat át új ismereteket úgy, 
hogy nem ismeri azokat a módszere-
ket, eljárásokat, amelyekkel sikeresen 
közvetítheti a tananyagot. Azonban 
nem elég csak ismernie a megtaní-
tandó tényeket, tudni kell azokat úgy 
átadni, hogy a gyermek egyértelmű-
en érezze, sőt ki is jelenthesse: „Igen, 
most már értem!” Viszont a gyakor-
latban aránylag gyakran előfordul, 
hogy a hatékony, de mindenekelőtt 
újszerű oktatási koncepciót, az al-
kalmazott módszereket, eljárásokat 
meg kell védeni a szülőkkel, iskola-
igazgatókkal, esetleg az iskola fenn-
tartóival szemben még akkor is, ha az 
eredmények vitathatatlanul jobbak a 
hagyományos koncepció szerint elér-
teknél. Arra is van példa, hogy a saját 
kollégáink, intézményeink részéről 
is találkozunk meg nem értéssel, sőt 
elutasító hozzáállással, ha a szlovák 
nyelvet másképpen tanítjuk, mint ők, 
vagyis ha nem úgy tanítjuk, „ahogy 

kell”. Igen, mert mi a szlovák nyelvet 
idegen nyelvként tanítjuk, és ebben 
az esetben az „idegen” jelző kizárólag 
módszertani fogalomként szerepel, 
semmi esetre sem politikai vagy ide-
ológiai indíttatású.

A szlovák nyelv idegen nyelvként 
való tanításának oktatáselméleti 
megközelítése a múlt század hatvanas 
éveiben kezdődött, hiszen abban az 
időben növekedett rohamosan a szlo-
vákiai egyetemeken tanuló külföldi 
hallgatók száma, akikkel viszonylag 
rövid idő alatt olyan szinten kellett 
megismertetni a szlovák nyelvet, 
hogy eredményesen folytathassák ta-
nulmányaikat egyetemeinken. Ebben 
az időszakban kezdte meg tevékeny-
ségét a pozsonyi Komenský Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán a Studia 
Academica Slovaca (SAS), amely 
évente megszervezte a  Szlovák nyelv 
és kultúra nyári iskoláját is (Letná 
škola slovenského jazyka a  kultúry). 
Ennek az intézménynek köszönhető, 
hogy több szlovák nyelvész alkotó 
módon viszonyult a feladat megoldá-
sához, hiszen ők dolgozták ki a nyá-
ri nyelvi képzés témáit és a javasolt 
módszertani eljárásokat, és fokozato-

san megjelentek azok a tanulmányok, 
szakmai leírások, amelyek új szem-
szögből közelítették meg a szlovák 
nyelvet és annak tanítását. E munka 
során a SAS fokozatosan módszer-
tani központtá transzformálódott. 
Tevékenységének középpontjába a 
szlovák nyelv idegen nyelvként való 
lehető legsikeresebb oktatása került. 
Szinte folyamatosan jelentek meg 
e kérdéskörrel foglalkozó szakmai 
publikációi, tanulmánykötetei, sőt 
tankönyvei is.  Publikációik között 
kiemelkedő jelentőségű a 2004-ben 
megjelent J. Pekarovičová: Slovenčina 
ako cudzí jazyk c. munka (alkalma-
zott nyelvészet – Bratislava, 2004), 
melyben a szerző  az adott szakte-
rületen addig elért eredményekről 
és a hozzáférhető szakirodalomról 
is objektívan tájékoztatott. E tárgy-
körben további fontos publikációk 
a Pozsonyban 2011-ben és 2015-ben 
kiadott tanulmánygyűjtemények 
(Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk 
v  súvislostiach). Az eltelt évtizedek-
ben szerzett tapasztalatok alapján 
elmondhatjuk, hogy a  szlovák nyelv 
tanításában a jövendő külföldi tol-
mácsok, fordítók, diplomaták, peda-

AZ	EGYÉN	SZÁMÁRA	A	SZLOVÁK	NYELV	LEHET	
MÁSODIK	VAGY	HARMADIK	NYELV	IS
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gógusok képzésében sikereket értünk 
el. Kérdés azonban, hogy mennyire 
lehetett sikeres a szlovák nyelv idegen 
nyelvként való tanítása itthon, ebben 
a nemzetiségi szempontból heterogén 
országban. A külföldi felnőttek képzé-
sében bevált módszerek alkalmazása 
során szerzett ismereteink, tapaszta-
lataink hazai oktatási intézmények-
ben való alkalmazására  – transzplan-
tálására tett kísérleteink elsősorban a 
nem szlovák anyanyelvű gyermekek 
(mindenekelőtt a magyar és a roma 
anyanyelvű, valamint a külföldiek 
gyermekei) szlovák nyelvvel való 
megismertetésére, a nyelv minél ered-
ményesebb elsajátítására irányultak. 
Első kísérletként a  Praktická didakti-
ka slovenčiny ako cudzieho jazyka pre 
študentov slovakistiky c. szakköny-
vet jelentettük meg (M. Sedláková a 
kol., UPJŚ Košice, 2015). Sajnos, 2015 
után a pozitív értékelések ellenére ezt 
a projektünket az illetékes ügynökség 
(Agentúra na podporu vzdelávania 
a výskumu) leállította. Mindannyiunk 
előtt ismert viszont, hogy Szlovákiá-
ban nem egy olyan régió van, ahol a 
szlovák tanítási nyelvű iskolákban is 
viszonylag nagy számú nem szlovák 

anyanyelvű diák tanul. Ezeknél a ta-
nulóknál a szlovák csupán a máso-
dik vagy éppen harmadik nyelv, ám 
számukra e nyelv tanításában nem 
létezik differenciált oktatás, és a tan-
tárgy tanításának egész koncepció-
ja és módszertana teljesen azonos a 
szlovák anyanyelvűekével. Tulajdon-
képpen hasonló a helyzet a nemze-
tiségi iskolákban is, hiszen ezekben 
az intézményekben lényegében a 
szlovák tanítási nyelvű iskolák szá-
mára készült tanterv bizonyos szintű 
redukált változata szerint oktatják a 
szlovák nyelvet. A külföldieket a szá-
mukra idegen szlovák nyelvre oktató 
pedagógus szemszögéből egyszerűen 
képtelen vagyok megérteni, hogy le-
het elvont gondolati összefüggésekre, 
következtetésekre, szabályokra meg-
tanítani ezeket a gyermekeket úgy, 
hogy még képtelenek automatikusan, 
gondolkozás nélkül megnevezni az 
őket körülvevő dolgokat, jelenségeket 
és a közöttük mutatkozó kapcsolatot. 
Hiszen számukra sokkal értelmesebb 
és hasznosabb lenne a válogatott sza-
vak és kivételek, az írók életrajzának, 
az irodalmi művek tartalmának me-
morizálása, kötelező bemagoltatása 

vagy éppen a főnevek, melléknevek, 
számnevek és névmások különfé-
le kategóriákba sorolása, az iroda-
lomelméleti fogalmak értelmezése 
(vagyis olyan fogalmakkal való igé-
nyes  munka, amelyeket  a gyermek 
nem is ért) helyett például éppen az 
igeidőkkel való játékos foglalkozá-
sok, beszédgyakorlatok, kimondottan 
a kommunikáció fejlesztését szinte 
játékosan szolgáló eljárások alkal-
mazása… Emellett talán még az is 
elképzelhető, hogy játékosan az egyes 
névszói ragozási mintákat is megvál-
toztatják, ami véleményem szerint 
nem taszítja le a szlovák nyelvet az 
állami nyelv piedesztáljáról, sőt ta-
lán éppen ellenkezőleg: tudatosítja  
a gyermekekben a nyelvi szabályok 
ismeretének fontosságát. Nem lenne 
szabad megfeledkezni arról, hogy a 
szlovák állami nyelvet olyan szinten 
kellene a gyermekekkel megszerettet-
ni és megtanítani, hogy a későbbiek-
ben ne lehessenek diszkriminálva a 
továbbtanulás egyetlen szintjén sem. 
Ehhez kell megadni minden segítsé-
get a pedagógusoknak.

                           Fordította: Fibi Sándor
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AZT	FOGJÁK	NEKEM	KIABÁLNI,	HOGY	„SPROSTÝ	
MAĎAR”?	
CSEREGYEREK-PROGRAM

VÉGH ORSOLYA – ANDICS ANIKÓ

A  Confident Generation nevű civil 
kezdeményezés a  2017/2018-as tan-
évben magyar-szlovák cseregyerek 
programot indított. A szervező csapat 
tagjai szülők, akiknek a szívügyük a ki-
sebbségi magyar gyerekek boldogulása 
és a  társadalmunkban meglévő előí-
téletek lerombolása. Az első évadba 8 
család összesen 10 gyermeke kapcsoló-
dott be. Öt magyar gyermek és öt foga-
dó szlovák gyermek. A kezdeményezés 
célja az idegen nyelvtől való félelem 
megszüntetése, és ezáltal a felnövő ge-
neráció nyitottabbá és magabiztosabbá 
nevelése. Társadalmi szinten a célja az 
előítéletek megdöntése a szlovák gye-
rekekben és a szülőkben. A program 
iskolákra való kiterjesztésének köszön-
hetően nemcsak a fogadó család szerez 
személyes tapasztalatot a kisebbségi 
létről és a nyelvtanulás folyamatáról, 
hanem az osztály többi tanulója is. Az 
alapötletet az adta, hogy a 19. és a 20. 
században a közép-európai régióban 
a cseregyerek-módszer nagyon elter-
jedt és jól bevált nyelvtanulási stratégia 
volt, amely bizalmi alapon működött 
a családok között. A fogadó család 
úgy bánt a vendég gyermekkel, ahogy 
ő szerette volna, hogy a saját gyerme-
kével bánjanak. Jókai Mór is említést 

tesz róla az egyik regényében. Hasonló 
típusú csere alapon működő progra-
mok jelenleg is nagy népszerűségnek 
örvendenek Nyugat-Európában. Ilyen 
elven működik például az Erasmus+ 
program, aminek keretén belül az Eu-
rópai Unió gimnazistái látogatják egy-
mást, így fejlesztik a  nyelvtudásukat 
a gyakorlatban, továbbá megismerik, 
hogyan gondolkodnak és működnek 
más kultúrák, családok és iskolák. 

HOGY MŰKÖDIK?
A cseregyerek programban szlovákiai 
magyar gyerekeknek lehetőségük nyí-
lik két hetet szlovák családnál tölteni 
és a vendéglátó gyermek osztályában 
szlovák iskolát látogatni, cserébe (fa-
kultatív megegyezés alapján) a nyá-
ri szünetben vendégül látják a szlo-
vák gyermeket. A magyar és a szlovák 
gyerekpárok kiválasztásánál a fő szem-
pont az életkor és a közös érdeklődési 
kör. Így biztosítja a program a lehető 
legjobb feltételeket a kezdeti akadályok 
leküzdésére. 

AZ ELSŐ ÉVAD TAPASZTALATAI
A projekt tesztelésének eredményei 
nagyon biztatók. Nagyfokú nyitott-
ságot és megértést tapasztaltunk az 

együttműködő szlovák iskolák vezetői 
és pedagógusai részéről. A progresz-
szív módszereiről ismert pozsonyi 
Narnia és a magyarbéli szlovák alap-
iskola fogadtak május utolsó és június 
első hetében három, illetve két magyar 
gyermeket. A pedagógusok és az isko-
lapszichológus a magyar gyermek ér-
kezése előtt felkészítették a fogadó osz-
tályt. A gyerekeket megkérték, hogy 
képzeljék magukat hasonló helyzetbe, 
mégpedig olyanba, hogy vendégként 
érkeznek egy teljesen idegen környe-
zetbe, ahol mindenki anyanyelvként 
beszéli azt a nyelvet, amit ő tanul, és 
esetleg még nem is volt lehetősége azt 
az osztálytermen kívül gyakorolnia. 
Csoportos beszélgetés keretén belül 
ötleteltek, hogyan lehet a mindenna-
pokban segíteni a vendéget a nyelv 
fejlesztésében, beilleszkedésében és mi 
esne nekik hasonló helyzetben rosszul. 
A tesztelés tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a fogadó iskolák és a vendéglá-
tó szülők is úgy gondolták, a szlovák 
gyerekeknek nagyon fontos tapasztalat 
átélni, hogy valakiről gondoskodnak. 
A konkrét személyes élmény egyben 
megismerteti a többségi társadalom-
mal a kisebbségi lét kihívásait. 
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sével, ami csak családi környezetben 
eltöltött hétvégéket jelentene. Fon-
tos tudnivaló, hogy a  program alatt 
az iskolában nincs erőltetve az aktív 
részvétel az órákon, tehát teljesen el-
fogadható a  megfigyelői szerep. Ter-
mészetesen ez a gyerek habitusához és 
szlováktudásához van igazítva. 

A következő szezonban is a legna-
gyobb gondossággal fogjuk kiválaszta-
ni a fogadó szlovák iskolákat, és a je-
lentkező családok megbízhatóságáról 
az iskolán keresztül bizonyosodunk 
meg. Szervezőként nagyon odafigye-
lünk, hogy a résztvevő magyar gyerek 
szlováktudásának megfelelő környeze-
tet biztosítsunk, akár kevert nyelvterü-
leten, mint ahogy a magyarbéli példa 
is mutatta. 

Az első évad sok különleges és in-
spiráló találkozást eredményezett. Szer-
vezőként örömmel látjuk, hogy hosszú 
távú barátságok alakultak ki a gyerekek 
és a családok között is. A szezon részt-
vevői közül többen jövőre is szeretnék 
megismételni a látogatást. Ez számunk-
ra a legjobb jele annak, hogy a program 
nemcsak hasznos, de nagyon kellemes 
is. Várjuk az érdeklődők kérdéseit az 
info@cseregyerek.sk e-mail-címen.

A programban résztvevő magyar 
gyerekek különböző szlováktudással 
érkeztek, hiszen Rebeka és Robcsi, a 
pozsonypüspöki alapiskola 5. osztá-
lyos tanulói rendszeresen találkoznak 
a szlovák nyelvvel környezetükben, 
sportedzéseken, üzletben vagy bará-
tok között. Dominika, Panka és Dorka 
viszont teljesen homogén magyar kör-
nyezetből érkeztek. A nyárasdi Domi-
nikát a Narnia és egy pozsonyi család 
látta vendégül, míg a füleki Pankát és 
Dorkát a magyarbéli szlovák tannyelvű 
alapiskola és egy igazi multikulturális 
család, ahol otthon három nyelven is 
beszélnek; az apuka révén angolul, to-
vábbá szlovákul és magyarul is. 

A programban résztvevő magyar 
gyerekek szülei és pedagógusai is 
örömmel látták az ugrásszerű fejlő-
dést a szlovák nyelvtudásban. A prog-
ram kezdetén Rebeka már jól beszélt 
szlovákul, de a két hét végeztével tud 
komoly témákról nagyon magabiz-
tosan és hibátlanul beszélni. Robcsi a 
program kezdetén kb. B1-es szinten 
volt, a gyakorlatban mindennapos 
helyzetekben mondatokban tudott 
megnyilvánulni – pl. edzésen vagy be-
vásárlásnál. A program végeztével már 
folyékonyan tudott konverzálni, törté-
neteteket és vicceket is tudott mesélni. 
Számára a következő kihívás a „sa, si” 
használata és a ragozás csiszolása. A 
füleki szülők arról számoltak be, hogy 
hazatérés után a másodikos kislányuk, 
aki nővérével együtt töltött két hetet 
Magyarbélen, először szólalt meg szlo-
vákul a zeneiskolában, ahol szlovák a 
tanító néni. Azelőtt mindig a negyedi-
kes nővére beszélt a nevében. 

FÉLELMEK ÉS AZOK KEZELÉSE
A címben szereplő idézet – „Azt fogják 
nekem kiabálni, hogy sprostý Maďar!” 
– a cseregyerek-program résztvevőjé-
től, Robcsitól származik, akinek ez a 
félelem ugrott be első gondolatként, 
amikor arról hallott, hogy egy ilyen 
lehetőség nyílik számára Pozsony 
egyik leghaladóbb szellemű iskolájá-
ban. Sajnos a társadalmunk előtt még 
hosszú út áll, ami az elfogadást illeti. 
Az általa megfogalmazott félelem saját 
élményén alapult. A magyar anyanyel-
vű szülőkön és gyerekeken is óriási a 
nyomás, hogy hibátlanul beszéljenek 
szlovákul. Ez az elvárás nyilvánvaló-
an teljesen irreális, hiszen egy nyelv 
elsajátítása és fokozatos magasabb 
szintekre való fejlesztése egy folyamat, 
és nagy hatással van rá, milyen mér-

tékben van a tanulónak lehetősége az 
osztálytermen kívül használni a nyel-
vet. Az irreális elvárásokhoz a többségi 
társadalom részéről a hiányzó mélyebb 
személyes tapasztalat is hozzájárul. Ki 
ne találkozott volna a szlovákiai ma-
gyarok közül azzal, hogy megmoso-
lyogták vagy egyenesen kigúnyolták, 
ha valamit helytelenül vagy akcen-
tussal mondott? Azokban a társadal-
makban, ahol fejlett az elfogadás, már 
alapelvnek számít, hogy aki a nyelv-
tudását próbálgatja, azt nem ajánlatos 
javítgatni, és kinevetni kimondottan 
durva illetlenségnek számít. A cse-
regyerek tesztelése alatt is előfordult, 
hogy a szlovák gyerekeknek vicces 
volt egy-egy nem tökéletesre sikerült 
mondat vagy szóhasználat. Egyelőre 
ez a jelenség nem kiküszöbölhető és a 
szlovákiai magyar gyerekek ezt előbb-
utóbb átélik. A pozsonyi Narniában 
egy ilyen helyzetet, amikor is a vendég 
gyermeknek rosszul esett egy osztály-
társ reakciója, a pedagógusok és az 
iskolapszichológus kitűnően kezelték. 
Konkrétan megbeszélték a magyar 
gyermekkel, hogy ha egy 25 fős osz-
tályból egy gyermek negatív megjegy-
zést tesz rá minden előzetes felkészítés 
ellenére, míg a többiek támogatták és 
segítették, akkor fontos, hogy a ven-
dég a saját önértékelését ne hagyja ez-
zel a negatív tapasztalattal lerombolni. 
A programot segítő pszichológusok 
ajánlják, hogy a kisebbségi magyar 
gyerekeket erre készítsük fel. Érdemes 
tudatosítani azt is, hogy az emberi em-
lékezet hajlamos a rossz tapasztalatok-
nak túl nagy jelentőséget tulajdonítani 
és a jókról megfeledkezni. Ezt a jelen-
séget a tudomány negativity-biasnak, 
vagyis negatív elfogultságnak nevezi. 

A projekt a 2018/2019-es tanévben 
is folytatódik. Várjuk a jelentkezőket, 
fő  célcsoportunk az 5–7. évfolyamok 
tanulói, akik bátrak, ügyesek, beszéde-
sek, és szeretnék aktívvá tenni es gya-
rapítani passzív szlovák szókincsüket, 
valamint új barátokra tenni szert Szlo-
vákia különböző városaiból. A tavalyi 
év tapasztalata alapján bevált az idő-
pont: május utolsó és június első hete. 
Ilyenkor már kevés a verseny, viszont 
még nem kezdődtek meg az év végi fel-
mérők.  A résztvevők élménybeszámo-
lóit és az idei tanév tervezett projektjé-
ről a www.cseregyerek.sk weboldalon 
találnak részletes információkat. Azok 
számára, akiknek a teljes program túl 
nehéz lenne, a jövőben készülünk egy 
cseregyerek light formátum bevezeté-



ÉLMÉNY

	AZ	ÉLMÉNYPEDAGÓGIA	KULISSZÁI	MÖGÉ	TEKINTVE
	(3.	RÉSZ)

KASZMÁN-SARÓKA	LILIÁNA

Miután az élménypedagógiát mint fo-
galmat tisztáztunk, és kialakulásának 
történetiségét is megvizsgáltuk, kö-
zelebb kerültünk az irányzat elméleti 
pilléreihez. Elkerülhetetlen elsőként a 
módszerek esszenciális komponensét, 
a flow-élményt adó játékokat kicsit 
górcső alá venni, majd részletesebben 
értekezünk arról, milyen alapelveket 
érdemes szem előtt tartani élménype-
dagógiai foglalkozásokat tervezvén.

A JÁTÉK SZEREPE AZ ÉLMÉNY-
BEN, AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIÁ-
BAN
Az élménypedagógiai játékok és 
gyakorlatok során a résztvevőknek 
örömteli élményben és sokszor áram-
latélményben van részük, mellyel 
Csíkszentmihályi Mihály munkássága 
során azt is vizsgálta, hogy a legszéle-
sebb értelemben vett játékok milyen 
módon teszik lehetővé az áramlatél-
mény biztosítását. Roger Caillois, fran-
cia pszichológus-antropológus tanul-
mányait felhasználva négy aspektusból 
vizsgálták a játékokat, mivel azt tapasz-
talták, bármilyen játékról legyen szó, 
az lehetővé teszi a felfedezés örömét, 
a kreatív erők aktivizálását, az új vilá-
gok megteremtését. (Csíkszentmihályi, 
2010, 106–109)

A Caillois-féle játékfelosztást azért is 
találta szerencsésnek Csíkszentmihályi, 
merthogy ez a négy csoport négy kü-
lönböző módot jelöl ki a tapasztalás ha-
tárátlépéseire vonatkozóan. A szóban 
forgó négy csoport:

1. Agon: versengés lehetősége a já-
tékokban, vagyis minden, ami sport. 
Az ilyen jellegű játékokban elenged-
hetetlen a képességek fejlesztése, hogy 
a résztvevők között létre is jöjjön a 
valós versengés. Viszont a verseny 
addig a pontig lesz élvezhető, míg a 
tevékenységre összpontosuló figyel-
met nem zavarja más külső cél – pél-
dául ilyen a közönség elkápráztatása 
(Csíkszentmihályi, 2010, 107)

2. Alea: szerencsejátékok, avagy a 
véletlen valószínűségen alapuló játé-
kok. Az élményt szerző faktor a „ki-
fürkészhetetlen jövő feletti uralom il-
lúziója.” (Csíkszentmihályi, 2010, 107) 
Ebbe a kategóriába tartozik a jóslás 
kultúrája, mely megannyi ősi kultúrá-
ban fellelhető (pl.: kínaiak, indiánok) 
vagy a szerencsejátékok, melyben az 
emberek szeretnének a másik eszén 
túljárni. (Csíkszentmihályi, 2010, 107)

3. Ilinx: ez az egyik sajátos kategória 
a négy közül, ugyanis ide kevés játé-
kot tudunk megemlíteni. A szédülés 
az a tevékenység, mely ide sorolható; 

megváltoztatja a közönséges érzéke-
lést és tudatot. Itt kell megemlíteni a 
közel-keleti derviseket, akik körkörös 
táncmozdulatokkal kerülnek önkívü-
leti állapotba, eltávolodva tudatuktól. 
(Csíkszentmihályi, 2010, 107)

4. Mimikri: az alternatív valóság for-
máját hozza létre tánc, színház vagy 
bármilyen más művészet formájában. 
A fantázia használatával, a színlelés 
és tettetés eszközeivel azt az érzést 
érhetjük el, hogy valamivel többek 
és jobbak vagyunk valódi énünknél. 
(Csíkszentmihályi, 2010, 108) Az ilyen 
jellegű játékok lehetőséget adnak olyan 
tapasztalatot is szerezni, melyre nem 
feltétlenül van lehetőség a hétközna-
pokban, és olyan új szerepekben teheti 
magát próbára az ember, melyben örö-
met és élvezetet talál.

A fenti játékok, tevékenységek ta-
pasztalatai lehetővé tesznek egy olyan 
formálódást, melyben az én rétegei 
összetettebbek lesznek, és az ilyen érte-
lemben vett fejlődésben van meg a kul-
csa az áramlatélménynek, a flownak. 
(Csíkszentmihályi, 2010, 108) Ezért az 
élménypedagógia foglalkozások terve-
zésénél vagy saját játék fejlesztésénél 
érdemes ezeket a jellemzőket figyelem-
be venni, ezzel is növelve a gyakorlat 
eredményességének valószínűségét.
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	AZ	ÉLMÉNYPEDAGÓGIA	KULISSZÁI	MÖGÉ	TEKINTVE
	(3.	RÉSZ)

AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI ALAP-
ELVEK
Az élménypedagógia a közvetlen ta-
pasztalásokon, a résztvevők aktív cse-
lekvésén keresztül tanít. A személyes 
készségek fejlesztése mellett nemcsak 
az önismeretet, illetve önértékelést 
fejleszti, hanem az egyéni felelősség-
vállalást és a szociális kompetenciá-
kat is.

Az olyan tanulás, melynek közép-
pontjában a tevékenység, a tapaszta-
lat, az élmény van, célszerű is lehet. 
„Az ismeretek átadására, rendszere-
zésére, elmélyítésére egyaránt alkal-
mas, vagyis mindazt tudja, amit a ha-
gyományos, ismeretszerző oktatástól 
elvárunk. A passzív befogadást fel-
váltja a megismerő tevékenység által 
történő tanulás, amely az aktivitáson 
és élményszerűségen keresztül meg-
teremti a tanuláshoz szükséges moti-
vációs bázist is.” (Web 1) A tényleges 
fejlesztés érdekében elengedhetetlen, 
hogy bizonyos vezérelvek mentén 
készüljön fel az élménypedagógiai 
munkára az azt vezető tanár, animá-
tor, stb. aki csoportját élménypedagó-
giai módszerekkel szeretné segíteni a 
fejlődés útján.

Az ilyen típusú nem formális mód-
szerek egyik legfontosabb alapelve 
a tanulási folyamat Rogers-féle sze-
mélyközpontú felfogása. Mindazon 
felül, amit már az előző cikkben kifej-
tettem, szeretném még néhány figye-
lemre méltó szemponttal kibővíteni.

A személyközpontú tanulás során 
az élménypedagógiai foglalkozást 
vezetőnek őszinte érdeklődéssel kell 
a diák felé fordulnia, mindemellett 
facilitátor szerepében kell segítenie 
az egyéneket és csoportot egyaránt. 
A személyközpontú szemlélet a peda-
gógiában:

- figyelembe veszi az egyének és a 
csoport fejlődési igényeit,

- lehetőséget ad az érzések és gon-
dolatok igényes kifejezésére,

- segíti az egyént, hogy megtalálja 
a számára megfelelő tanulási módsze-
reket,

- erősíti a felelősségérzet, önfegye-
lem és munkaképesség fejlesztését.
(Freiberg, 2013, 404–405)

Hogy a személyközpontúság érvé-
nyesülni tudjon a tanulási folyamat-
ban, ahhoz szükséges a partnerség 
kialakítása a résztvevők és a gyakor-
latokat vezető facilitátor között. Ez 
egy olyan egyenrangú viszonyt jelent, 
melyben mindkét fél felelősséget vál-
lal a tanulásért. Ily módon tud ki-

alakulni az egyéni felelősségvállalás, 
aminek a célja, hogy az elköteleződés 
megjelenjen a csoporton belül, illetve 
hogy a csoport eredményes legyen a 
közös feladatokban. (Rabec–Zachar, 
2011, 11) A partnerség alapfeltétele 
az is, hogy a „tekintélyelvű rendet fel 
tudjuk függeszteni, hogy egymást köl-
csönösen elfogadó rend alakuljon ki.” 
(Rabec–Zachar, 2011, 12)

Az egymást kölcsönösen elfogadó 
rend kialakítását az az alapelv támo-
gatja, mely szerint értékelés helyett 
visszajelzést kell adni a csoporton 
belül egymásnak. A visszajelzés alatt 
nem a vélemények alapján való meg-
ítélés értendő, hanem a cselekvésekre 
irányuló megfigyelések megfogalma-
zása kell, hogy előtérbe kerüljön. Az 
egyéni nézetek találkozásánál vagy 
ütköztetésénél ez kiemelt szempont, 
ezért biztosítani kell a csoportot ar-
ról, hogy „felvállalhatják saját véle-
ményüket, nézeteiket, viselkedésü-
ket, meggyőződéseiket és hibáikat 
anélkül, hogy megítélés alá esnének.” 
(Rabec–Zachar, 2011, 12)

A következő jelentőségteljes alapelv 
az egyéni szabadság tisztelete, „mely 
azt biztosítja, hogy a résztvevők ön-
kéntes módon tudjanak bekapcsolód-
ni.” (Rabec–Zachar, 2011, 12)

Ezen felfogás alapján érvényes, 
hogy a résztvevők maguk határozzák 
meg, milyen módon és milyen mér-
tékben vonódnak be az egyes gya-
korlatokba, a reflexiók során mennyit 
osztanak meg gondolataikból, érzé-
seikből. „Ha hagyjuk, hogy szaba-
don válasszanak, és teljes mértékben 
megélhessék saját választásuk követ-
kezményeit, akkor szabad döntéseket 
fognak hozni.” (Rabec–Zachar, 2011, 
12)

AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI FOG-
LALKOZÁSOK TOVÁBBI SZEM-
PONTJAI        
Az élménypedagógiai foglalkozások 
és gyakorlatok előkészítése több-
letmunkát igénylő feladat, ugyanis 
olyan közeget kell teremteni, melyben 
az alapelveknek megfelelő, a fejlesztő 
célokat kielégítő kreatív és élményteli 
tanulás megvalósulhat.

A tervezési fázis első szempont-
ja, hogy a pedagógiai, fejlesztési célt 
megfogalmazzuk. A meghatározott 
célok mentén kell megvalósítani az 
előkészítést, a gyakorlatok realizálását 
és a feldolgozást egyaránt. Ehhez vi-
szont jó, ha ismerjük az adott csopor-
tot – ez a második szempont –, amely-

lyel munkálkodni fogunk, ugyanis 
fontos, hogy a tanulók olyan lehető-
séget kapjanak a tapasztalatszerzésre, 
mely a csoport adottságait felhasznál-
va aktivizálja cselekvésre az egyéneket 
és a kollektívát egyaránt. Lehetség 
szerint érdemes odafigyelni arra, 
hogy a részvevők legtöbb érzékszerve 
mozgósítva legyen, hisz ha a vizuális, 
akusztikus, taktilis és mozgásos ész-
lelést is bevonjuk az ismeretszerzés-
be, annál valószínűbb az élményhez 
kapcsolt tanulás bevésődése. Ezek 
figyelembevételével lehet megfelelő, 
személyre szabott problémamegoldó 
és kihívásszerű feladatokat készíteni 
az adott csoport számára.

A következő szempont, hogy olyan 
élményszerű feladatot kell a diákok-
nak adni, melyek kihívás jellegűek. Ha 
olyan feladatot, gyakorlatot kell elvé-
gezniük, melyet egyértelműen nem 
tudnak elsőre megoldani, és szükséges 
hozzá stratégiákat, eljárásokat kipró-
bálni, akkor kerülnek abba a tanulási 
zónába, ahol új tapasztalatok birtokába 
juthatnak. Ha a feladat meghaladja ké-
pességeiket, és a csapat számára meg-
oldhatatlannak látszik a feladat, akár 
biztonságérzetüket is elveszíthetik. Az 
így kialakult negatív stressz rombo-
ló hatású, pánik zónába kerülhetnek, 
amikor bekapcsol a túlélési ösztön. Eb-
ben a helyzetben nem tudnak tanulni. 
Ezért nagyon fontos a csoporthoz mér-
ten megtalálni azt az ideális feladatot, 
amikor se nem unatkoznak, de nem is 
szoronganak a tanulók, s ahol érvénye-
sülni tud a magas szintű együttműkö-
dés.

A következő szempont, hogy a 
gyakorlatok támogassák a kreativi-
tás és a divergens gondolkozás lehe-
tőségét. Az iskolai közegben a gon-
dolkodás módjának nézőpontjából 
a feladatmegoldások két fő típusa 
– konvergens és divergens – közül a 
konvergens a dominánsabb. A szűkí-
tő irányú, meghatározott logikai lépé-
sekkel megoldható feladatok mellett 
a divergens produkció, mely során 
a meglévő információk alapján új 
variációkat keresnek, a háttérbe szo-
rult. „A tanítási-tanulási folyamatban 
mindkettőnek a fejlesztése fontos 
tennivaló. Egyrészt tehát a gondolko-
dási műveletek helyes beidegzésére, 
másrészt a gondolkodás hatékonysá-
gának, rugalmasságának fokozására 
kell törekednünk.“ (Web 1)

A gondolkodás rugalmasságát az 
olyan „heurisztikus”, intuitív mód-
szerekkel lehet fejleszteni, melyekben 
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„a probléma megoldásához vezető 
út nem írható le meghatározott sor-
rendben, egymás után következő lé-
pések szekvenciáival, a megoldó csak 
nehezen meghatározható lépésekben 
halad előre.“ (Web 2)

Az utolsó legfontosabb alapelv a 
reflexió és az önértékelés lehetősége, 
melyről a következő fejezetben érte-
kezek bővebben.

A TAPASZTALATI TANULÁSI CIK-
LUS ALKALMAZÁSA
A tanulás alapja a cikksorozat 2. ré-
szében említett Kolb-féle tanulási 
ciklus az alapja a tanulásnak, s hogy 
megértsük, egy élménypedagógiai 
folyamatban hogyan jelenik meg ez a 
modell, a fázisokat egyenként vizsgál-
juk meg.

A tanulási folyamat egy konkrét 
tapasztalattal, élménnyel kezdődik, 
mely a mi esetünkben egy játék, egy 
problémamegoldó feladat, egy kihívás 
jellegű gyakorlat. A gyakorlatok legin-
kább csoportosan megoldható, közö-
sen játszható feladatok. Szükség van 
magas szintű együttműködésre, hogy 
a feladatot a megadott keretek alapján 
el lehessen végezni. Másik lehetőség a 
versengési helyzet kialakítása kisebb 
csoportok között. Ez az alapja az egész 
tanulási folyamatnak, ugyanis az itt 
történtekből kiindulva tudjuk megfo-
galmazni a tanulásunk tárgyát.

A játék, gyakorlat elvégzése után 
több szinten érdemes feldolgozni a 
tapasztaltakat. Bár a reflexió többfé-

le módszerrel is elvégezhető, sokkal 
fontosabb inkább az, hogy az alábbi 
szinteken keresztül nézzünk vissza a 
történtekre:

- mi történt? – a cselekvéseket és 
módjait írják körül,

- mit éreztek? – a folyamatban 
megmutatkozó érzéseiket fogalmaz-
zák meg,

- mit gondolnak: mi számít, mi 
hasznos, mit kell korrigálni, stb.

Ezt a sémát használva látjuk, a 
résztvevők feladata, hogy saját szem-
pontjukból megfigyeljék, milyen ér-
zéseik voltak, hogyan cselekedtek a 
folyamatok során, s hogyan látták a 
csoport működését. Lényeges, hogy 
értelmezzék viselkedésüket, reakci-
óikat egy-egy helyzetben, s figyelni 
kell arra, hogy a diákok a tudatos 
megfigyeléseire és véleményük meg-
formálására helyeződjön a hangsúly. 
A következő fázis mérvadó lépése, 
hogy a történtek és a megfigyelések 
értékelése megtörténjen, hogy a kö-
zösségben megfogalmazódjanak a 
tapasztalatokból levont általános kö-
vetkeztetések.

Az utolsó, vagyis negyedik fázisban 
lehetőséget kell teremteni az elsajátí-
tott ismeretek, készségek gyakorlati 
alkalmazására, hogy ki legyen pró-
bálva, mi az, ami valójában működik. 
Fontos, hogy a gyakorlatok egymást 
követve erősítsék egymás hatását a 
megfogalmazott céloknak megfele-
lően, illetve hogy az újonnan tapasz-

taltak lehetőségük legyen alkalmazni 
egy következő gyakorlatban.

Ahhoz, hogy az élménypedagógiai 
játékok és foglalkozások meg tudja-
nak valósulni, fontos, hogy kellő időt 
szánjunk a tervezési és a lebonyolítási 
fázisra is. Arról, hogy a tanárokat mi-
lyen további szempontok segíthetik 
az élménypedagógia módszereit az 
oktatási folyamatba beépíteni, cikk-
sorozatunk következő részében érte-
kezünk.
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Az elmúlt hetekben egyre inkább 
a  gender szak megszüntetésétől han-
gos az anyaországi sajtó. Az Emmi 
és az Igazságügyi Minisztérium ren-
deletmódosító előterjesztése ugyanis 
kimondta, hogy a  jövőben nem in-
dulhat el a  társadalmi nemek tanul-
mánya mesterszakos képzés. Az ehhez 
hasonló híreket olvasva (és leginkább 
azok komment szekciójához görget-
ve), aránytalanul indulatos és szél-
sőséges (pro és kontra) vélemények-
kel találkozik az ember. De mi is az 
a gender szak és milyen problémákra 
keresi a  megoldást? Erre szeretnénk 
választ adni cikkünkben. 

Legegyszerűbben talán azt mond-
hatnánk, hogy gender studies a tár-
sadalmi nemek tanulmánya a nőies-
ségről és férfiasságról élő társadalmi 
megítélésekkel foglalkozó tudomány, 
mely olyan átfogó területekre fóku-
szál, mint az identitás, társadalmi 
szerveződés és erőeloszlás, illetve sze-
xualitásunk kialakulása és fejlődése.

Az, hogy ideológia-jellegű, a több-
ségi társadalom által megkérdőjelez-
hetetlennek tekintett dolgokat me-
részel sokféle nézőpontból vizsgálni, 
már többször a figyelem központjába 
helyezte a  hasonló kutatásokat. Vi-
tathatatlan azonban, hogy az olyan 

témák, mint az „anyaságiról” a mun-
kaerőpiacra visszatérő nők munkavál-
lalási nehézségei, a nők és férfiak jöve-
delme közti markáns különbség, vagy 
a halandósági mutatók nemek szerinti 
eltérései megértése nélkül elképzelhe-
tetlen az olyan folyamatok megállítá-
sa, mint az egész fejlett világban prob-
lémát jelentő társadalmi elöregedés.

Ugyan nem jelenthető ki, hogy az 
adott tudományág botránymentesen 
folytatta eddigi működését, azonban 
mint a tudományban általában, itt is 
fellelhetők a belső kontrollmecha-
nizmusok, melyek lehetővé teszik az 
önszabályozást. Nem kell olyan sokat 
visszautaznunk az időben, és hasonló 
narratívát vélhetünk felfedezni a ma 
már teljes joggal elismert tudomány-
ként kezelt pszichológiával kapcsolat-
ban. Ennek a területnek is megvoltak 
a saját nagy felháborodást kiváltó 
kísérletei, mint Milgram tanár-diák 
kísérlete, ahol arra kereste a választ, 
hogy az emberek meddig engedel-
meskednek egy nagy autoritással ren-
delkező személynek. A legismertebb 
talán a Zimbardo-féle börtönkísérlet, 
ahol a kutató egyetemi hallgatókat 
osztott be börtönőr és rab szerep-
be, s azok annyira beleélték magukat 
ezekbe, hogy a kísérletet a tervezett-

GENDER	STUDIES	–	ÖRDÖGTŐL	VALÓ	ÁLTUDOMÁNY	
VAGY	A	TÁRSADALMUNK	MEGÉRTÉSÉNEK	ESZKÖZE?

KOVÁČ	BARNABÁŠ

nél előbb, már a 6. napon le kellett 
állítani, mert a „rabok” közül többen 
mentálisan összeomlottak. Azóta a 
kísérletet több fronton megtámadták, 
mivel kiderült, hogy a kutatók jelentő-
sen befolyásolták az események alaku-
lását, és Zimbardo maga is elismerte, 
hogy célja volt rámutatni a börtönre-
formok szükségességére. Ezek a ma 
már etikátlannak és részben tudo-
mánytalannak tekintett kísérletek is a 
pszichológiai kutatás részét alkották, 
mára mégis kialakult egy jól letisztult 
tudományos normarendszer, ami sze-
rint az működik.

A nemek mint társadalmi kategó-
ria realitása elvitathatatlan és megle-
hetős mértékben befolyásolja akár az 
én vagy az olvasók gondolkodását és 
mindennapjait. A társadalmi nemek 
tanulmánya egyik legfontosabb fel-
adata éppen ezért minél mélyebben 
megismerni ezeket a befolyásokat, 
hogy megtudjuk, mi az, ami velünk 
született, és mi az, amit apáinktól, 
nagyapáinktól és összességében a 
társadalomtól kaptunk. Ha pedig ezt 
tisztázzuk, meghozhatjuk a döntést, 
tovább visszük a társadalom által vál-
lunkra helyezett előítéletek batyuját, 
ledobjuk, vagy csak elhagyunk belőle 
pár felesleges, avítt kacatot.
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AMIKOR	´MËSSZÓLÅL´	A	KELETI	PALÓC
RÁSI	SZILVIA

Hallotta már Ön a gurtnyi kifejezést? 
Tudja, mi a különbség a szerelëm és a 
szërëlëm között? Ne gondolja, hogy az 
ajakrésessé vált å a keleti palóc nyelvjá-
rás egyetlen ismertetőjegye. Jelen cikk-
ből megismerkedhet e nyelvjárássziget 
legmarkánsabb jellegzetességeivel.

A nyelvjárás egy területi alapon el-
különülő nyelvváltozat, melyet napja-
inkban főképpen a falvakban beszél-
nek. Ismeretes, hogy a nyelvjárás egy 
köznyelvtől eltérő nyelvváltozat, ami 
időben megelőzi a köznyelv kialaku-
lását. A standardtól egyik leginkább 
eltérő nyelvjárás a palóc, mely – a stan-
dardhoz képest – egyaránt lényeges 
különbségeket mutat hangtani, alak-
tani és szókészlettani szinten. Aktuális 
cikkünkből megismerkedhet a palóc 
nyelvjárás egy konkrét nyelvjáráscso-
portjával, a keleti palóccal. 

A PALÓC NYELVJÁRÁS FÖLD-
RAJZI KITERJEDÉSE
Imre Samu szavaival élve a palóc „egy 
bizonyos etnikai egységet jelent, ami 
azonban a (palóc) nyelvjárási sajátság-
gal beszélőknek csak egy kisebb részére 
vonatkozik”1.   Lényeges megemlíteni, 
hogy a dialektológia egy nagyobb, míg 
a néprajztudomány kisebb területet 
tulajdonít a palócságnak. A néprajzi 
szakirodalomban a Palócföld keleti és 
nyugati határa vitatott, mivel északi ha-
tárként a magyar nyelvhatár felel meg, 
délen pedig hozzá kapcsolódik a Ma-
gyarországon élő palócsághoz. Nyugati 
határként egyes szakirodalmak a Vág 
folyót, míg mások az Ipolyt adják, míg 
keleti határnak a Hernádot, újabban a 

Sajó folyót jelölik meg választó sávként.  
Hasonlóan a néprajztudományhoz, a 
dialektológián belül nem volt egységes 
a palóc nyelvterület földrajzi kiterjedé-
séről alkotott kép, ugyanis a nyelvjárás-
kutatók véleménye különbözött a keleti 
és a nyugati határt illetőleg.

Balassa József osztályozása 1891-
ből származik. Ő földrajzilag az egész 
északi Magyarországot a palócos nyelv-
járásnak tulajdonítja, tehát Abaúj és 
Zemplén megyétől nyugatra. Az általa 
palócosnak tartott terület legnyugatibb 
pontjaként pedig az Esztergom-komá-
romi nyelvjárást adja meg, vagyis, a 
nyugati határ a Vág folyó2. Kálmán Béla 
ugyancsak a Vág folyót jelöli ki nyuga-
ti határként, míg a keleti határvonal a 
Borsod megyében folyó Tisza3.

A nyelvjárás nyugati határának meg-
határozására két szlovákiai magyar 
nyelvjáráskutató, Sándor Anna és Sima 
Ferenc is megpróbálkozott. Sima Fe-
renc vitatja a tényt, miszerint a Vág fo-
lyó éles határt képezne a palóc és a du-
nántúli nyelvjárás között4. Sándor Anna 
pedig egy munkájában azt a tanulságot 
vonja le, hogy a Vágtól nyugatra is ta-
lálható még egy pár palócos település, 
azonban szerinte az oktatásban a palóc 
nyelvjárás nyugati határaként (szakmai 
szempontból kisebb megszorítással) 
elfogadható a Vág folyó5. Imre Samu a 
Vágtól nyugatabbra helyezi a határt, ő 
a Szenc–Cegléd–Kassa által bezárt há-
romszög területére helyezi a palócos 
nyelvjárást6.

Juhász Dezső a palóc nyelvjárási ré-
giót négy fő tömbre osztja, melyből a 
déli tömböt leszámítva mindhárom 

másik megtalálható Szlovákiában7. Ak-
tuális cikkünk a keleti tömb keleti palóc 
nyelvjáráscsoportjának jellegzetessége-
ivel foglalkozik. A keleti tömb területét 
a Szlovákiában található Rimaszombati 
járás keleti fele, a Nagyrőcei, valamint a 
Rozsnyói járás magyarlakta települései, 
s végül a Kassai járás délnyugati térsége 
képezi. A magyar nyelvjárások atlaszá-
nak négy kutatópontja tartozik ehhez 
a tömbhöz, és ezek: Gice: Cssz – 20 
(szlovákul: Hucín), Csucsom: Cssz – 21 
(szlovákul: Čučma), Tornagörgő: Cssz 
– 22 (szlovákul: Hrhov), Jánok: Cssz – 
23 (szlovákul: Janík).

A KELETI PALÓC NYELVJÁRÁS-
CSOPORT
A nyelvjáráscsoport legfőbb hangtani 
sajátságai közé a következő jelenségek 
tartoznak:

 a rövid magánhangzók esetében 
megtalálható a zárt ë – nyílt e foné-
maellentét, viszont a hosszú magán-
hangzóknál abszolút nincs meg a nyílt 
ē (pl.: szerelëm (főnév) – szërëlëm (ige, 
E/1);

 az í-zés jelensége nagyon gyenge; 
a köznyelvi é helyett rövid i abszolút 
nem jelenik meg;

 az ö-zés szintén gyenge, a fönt ~fënt 
típusú alakpárok körül pedig az illabi-
ális (ajakréses) változat használatos;

 a szóvégen jelentkező ú, ű nyíltab-
bá válik (pl.: gyűrő);

 a köznyelvi ü, ű helyett bizonyos 
morfémákban az i, í fonémák jelent-
keznek (pl.: kilső, fil);

 a Sajó völgyében élő beszélők kö-
rében az ó, ő, é fonémák záródó dif-
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tongusok formában realizálódnak (pl.: 
jóu, kőü, széip);

 a nyelvjáráscsoport nagyon erősen 
j-ző (pl.: jāny), viszont itt-ott egy-két 
l-ező fonéma is akad (pl.: sindël);

 az ly fonéma használatát teljes mér-
tékben elkerülik;

 a l, r, j megnyújták az előttük lévő 
magánhangzó időtartamát (pl.: szorúl, 
beborúl);

 a d, t, n, l palatalizációja megmarad 
az i előtt;

 a Sajó völgyére jellemző a meg- ige-
kötő teljes hasonulása (pl.: mëttånāl, 
mëkkåp, mëccsikår);

 a szótagzáró l kiesik az ol, öl-t tar-
talmazó tőszavakban (pl.: nyóc, ződ, 
fót, ót).

A keleti palóc alaktani jellemzői közé 
következő jegyek sorolandók:

 él a rövidmagánhangzós szótő (pl.: 
tehen, kombåjn);

 a határozott tárgyas igeragozás-
ban a T/1. -juk ragja a legtöbb eset-
ben j nélkül használatos (pl.: nyomuk, 
szorítuk);

 a -ból/-ből, -tól/-től, -ról/-ről ragok 
-bó/-bő, -tó/-tő, -ró/-rő formában élnek 
(pl.: üvegbő, åpāmtó, hāzró);

 a -hoz/-hez/-höz rag tipikusan 
-ho/-hë/-hö formában jelenik meg (pl.: 
szomszéidho, férhë);

 a családi helyhatározóragok eseté-
ben a -nott/-nëtt/-nött jellegzetesen a 
Sajó völgy nyelvhasználatában fordul 
elő (pl.: Tótnott voltåm); a -nól/-nől 
´-éktól´ jelentést kap (pl.: Szåbónól 
kåptåm), míg a -ni csak ´-ékhoz´ je-
lentésű (pl.: mëgyëk Kissni);

 a -szor/-szer/-ször rag a legtöbb 
esetben nem illeszkedik a szóhoz (pl.: 
öccör);

 szintén jellemző a Sajó völgy be-
szédmódjára, hogy a felsőfok leg- jele 
let- alakban jelenik meg (pl.: letjobb);

 a nem ikes ragozású igék -ikes ra-
gozásúvá válnak az udvarias felszólí-
tásban E/3.-ben (pl.: Gyöjjék velünk!).

A nyelvjárások további jellegzetességei 
közé soroljuk a nyelvjárási szókészle-
tet is, melynek egyik legfontosabb ele-
me a tájszó. A tájszó tulajdonképpen 
az a lexéma, amely az írott és beszélt 
köznyelvben nem található meg, vi-
szont rajta keresztül megállapítható, 
hogy a köznyelvtől alakjában (tűkör 
´tükör´) vagy jelentésben (inås ´kis-
fiú´) tér-e el. Ezenfelül meghatároz-
ható is, hogy egy teljesen új szóról 
beszélünk-e, melynek nincs köznyelvi 
alakja, vagy pedig a szóalak mégis él-
e, csak más jelentéssel. Ennek alapján 
megkülönböztetünk tehát: 

 valódi tájszót: melyek a köznyelv 
az adott alakban nem ismer. Ennek két 
alfaja van, mégpedig a fogalmi tájszó 
(az ebbe a csoportba tartozó szavakat 
a köznyelv abszolút nem ismeri. Pl.: 
pëctej ´a borjas tehén ellés utáni túrós 
állagú teje´) és névbeli tájszó (az ide 
tartozó szavak fogalmát ismeri a köz-
nyelv, viszont más lexémával fejezi ki. 
Pl.: rocskå ´vödör´);

 jelentésbeli tájszót: mely alakjában 
nem, hanem jelentésben tér el a köz-
nyelvi szótól (ezek általában félreér-
téseket okozhatnak. Pl.: påd, melynek 
a nyelvjárásban ´padlás´, míg a köz-
nyelvben ´lócához hasonló ülőpadi´ 
jelentése van.);

 alaki tájszó: olyan szavak, melyek 
egy-egy fonémával térnek el a köznyel-
vi megfelelőjüktől (nem okoznak félre-
értéseket, könnyek felismerhetőek. Pl.: 
szíp ´szép´)8.

A lejjebb közölt tájszójegyzékből is-
merkedjen meg egy pár olyan tájszó-
val, mely a keleti palóc nyelvjárás ré-
szét alkotja:

- åbåjgåt: ige, ’zaklat, piszkálgat, nyag-
gat’ – valódi, névbeli tájszó. Pl.:  Håd 
mā’ åszt a gyerëkët, mit åbåjgåtod!?

- åbriktol: ige, ’gyermeket fegyelmez 
vagy állatot nyoszogat’ – valódi, fogal-
mi tájszó;

-    åsztålfijå:  fn, ’asztalfiók’ – valódi, 
névbeli tájszó;

-  bodāszik: ige, ’kódorog, kóborol’ – 
valódi, névbeli tájszó;

-  brugóu  :  fn,  ’nagybőgő’ – valódi, 
névbeli tájszó;

-  bugyëlāris: fn, ’erszény, pénztárca’ – 
valódi, névbeli tájszó;

- büszke:  fn, ’egres’ – jelentésbeli táj-
szó

- gëlëttå: fn, ’a juhsajtkészítéshez való 
faedény’ – valódi, fogalmi tájszó

- håmvås, kocsóukos:  fn, ’durva vá-
szonlepedő vetéshez’ – jelentésbeli táj-
szó

- gurtnyi: fn, biz ’kenderből szőtt kö-
tél vagy bőrszíj az áru lefogatásához: 
heveder’ – valódi, névbeli tájszó;

-  dumóu: fn ’kenyér vége’ – jelentés-
beli tájszó

-  påd: fn, ’padlás’ – jelentésbeli tájszó
-  påmpuskå: fn, ’fánk’ – valódi, név-

beli tájszó
-  pëctej: fn, ’a szoptatást kezdő tehén 

teje’ – valódi, fogalmi tájszó
-  rocskå: fn, ’vödör’ – valódi, névbeli 

tájszó
-  szerelëm: fn, ’a szerelmesek között 

kialakult viszony’ – alaki tájszó
-  szërëlëm: ige, ’megjavítok valamit, 

ami meghibásodott’ – alaki tájszó
-  trozsāk: fn, ’szalmával tömött zsák, 

azon aludtak régen: szalmazsák’ – való-
di, névbeli

-  kåndli:  fn, ’tej tárolására fedeles 
edény, tejeskanna’ – valódi, névbeli táj-
szó.
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KLEMEN TERÉZIA

A novemberi lapszámunkban be-
mutatásra kerülő pedagógusokról 
elmondhatjuk, hogy társadalomfor-
máló, lélekformáló és emberi sorso-
kat alakító személyiségek voltak.
Angyal János pedagógus, Hódmező-
vásárhely szülötte, 1888. nov. 1-én lát-
ta meg a napvilágot.  Aradon szerzett 
tanítói oklevelet, majd Budapesten 
diplomázott 1918-ban. Segéd-tanfe-
lügyelőként, tanügyi segédtitkárként, 
majd polgári iskolai és gimnáziumi 
tanárként dolgozott a fővárosban. 
1932-től a Népoktatási Szemle felelős 
szerkesztője volt. 1946-ban minisz-
teri tanácsossá, később főosztályve-
zetővé nevezték ki. Nevéhez fűződik 
az iskolák államosításának elméleti 
előkészítése és végrehajtása. E téma-
körben nagyszámú szakcikke jelent 
meg a Köznevelés, a Magyar Pedagó-
gia és a Pedagógiai Szemle hasábjain. 
Több tankönyv szerzőjeként is ismert 
volt. Budapesten hunyt el, 1978. ápr. 
30-án 

1525. november 3-án született Olim-
pia Fulvia Morata, az első olasz ta-
nítónő, tudós. A fiatal lány egyetemi 
professzor apjától tanult, 12 éves 
korára kifogástalanul beszélt latinul 
és görögül, ismerte a klasszikus iro-
dalmat, történelmet, filozófiát, jár-
tas volt a művészetekben. A ferrarai 
hercegnő hasonlókorú lánya mellé 
fogadták fel nevelőnek. Apja halála 

után ő nevelte testvéreit is. 1550-ben 
feleségül ment Andreas Grundler 
német orvoshoz. Sok megpróbálta-
tás után Heidelbergben telepedtek 
le, ahol Andreas az egyetem orvos-
karának tanára lett, Olimpia pedig 
görögöt és latint tanított. Fiatalon, 
harmincéves kora előtt halt meg. 

1831. november 5-én született Anna 
Leonowens  angol nevelőnő, utazó, 
író, feminista. A hölgy Indiában szü-
letett, apja angol katonatiszt, anyai 
ágon indiai felmenői is voltak. 6–15 
éves kora között Angliában, inté-
zetben nevelkedett, majd visszatért 
Indiába. Férje halála után tanítani 
kezdett, hogy eltartsa magát és gye-
rekeit. 1862-ben Mongkut, Sziám 
(Thaiföld) királya alkalmazta akkor 
69 gyereke, közöttük a trónörökös 
nevelőjének. Az itt töltött évekről 
írta ismert könyveit. 1869-ben New 
Yorkba ment, újságoknak dolgozott. 
Többfelé utazott, Oroszországban 
is járt. Végül Kanadában, Halifax-
ban telepedett le. Alapító tagja volt 
a  Nova Scotia College of Art and 
Design-nak. Szorgalmazta a nők 
tanulását. 1895-ben társaival lét-
rehozták a helyi  Woman’s Suffrage 
Association-t, melynek elnökévé vá-
lasztották.  Sziámban töltött kaland-
jait többször filmre vitték, az egyik 
– Anna és a király címmel – nálunk 
is látható volt.1915-ben halt meg.

Ernst Christian Trapp pedagó-
gus 1745. november 8-án szü-
letett német földön, Schloss 
Friedrichsruhban.  1780-ban jelent 
meg    Versuch einer Pädagogik című 
műve, ami – miként címe is utal rá 
– az első figyelemreméltó kísérlet a 
tudományos igényű pedagógia meg-
alkotására. Trapp az első német tu-
dós, aki 1779-ben a hallei egyetemen 
filozófia-professzori tanszéket kapott, 
amit 1783-ig töltött be. Trapp műve 
arra vállalkozott, hogy egy új tudo-
mányos diszciplínát hozzon létre, a 
pedagógia feladatköreit, főbb vizsgá-
lati területeit körülhatárolja és szisz-
tematikus rendszerbe foglalja. Ennek 
során megfogalmazta a nevelés, to-
vábbá a pedagógia mint a „nevelés 
művészete” szükségességét. A nevelés 
legfőbb céljaként az emberi boldogsá-
got jelölte meg. A nevelési szabályok 
legfontosabb forrásaiként az emberi 
természetet és a társadalmat hatá-
rozta meg, fölsorolta a nevelés főbb 
területeit és tartalmait, a nevelői tevé-
kenység különböző formáit.

 
1897. november 9-én szüle-
tett Burchard-Bélaváry Erzsébet pe-
dagógus, a Montessori-módszer 
magyarországi meghonosítója, ma-
gánóvoda- és magániskola-alapí-
tó, szakszervezeti vezető. 1916-ban 
végzett a budapesti Csalogány utcai 
tanítóképzőben. Bécsben megismer-
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kedett Montessorival és pedagógi-
ájával, ezeknek az elveknek alapján 
működő iskolákban tanított Bécsben 
és Hollandiában. 1926-ban hazatért, 
és óvodával egybekapcsolt magán-
iskolát nyitott. Az 1930-as  évektől a 
Budapesti Állami Óvónőképzőben 
továbbképző tanfolyamot szervezett, 
gyakorlati bemutatásokat vezetett 
óvónőknek, tanítóknak, szülőknek, 
tanulóknak. Komoly része volt a 
kisdedóvási törvénytervezet megírá-
sában és a dolgozók esti óvónőkép-
zőjének megszervezésében. 1959-től 
1962-ig, nyugdíjba vonulásáig a Kecs-
keméti Óvónőképző Intézet igazgató-
ja volt. 

Sári Gusztáv 1928. november 20-án 
született Kabán. Egy évtizeden át dol-
gozott a Történelemtanítás c. folyóirat 
szerkesztőségében. Tankönyveket, 
tanári kézikönyveket, útmutatókat 
írt. Egy alapítvány is fűződik nevé-
hez, melynek célja az általános iskolai 
tanulók történelem iránti érdeklődé-
sének fokozása és a tehetséggondozás 
volt. Sokat festett, szobrászkodott. 
1990-ben autóbalesetben hunyt el. 
Közeli barátai így jellemezték: tehet-
séges, rendkívül felkészült, sokolda-
lú (fest, szobrászkodik, barkácsol, 
karikatúrákat rajzol, verset ír stb.), 
széleskörű műveltséggel rendelkezik, 
magas az intelligenciája, mélységes 
humanizmus, példás pedagógusi ma-

gatartás jellemzi, emberséges, sze-
rény, derűs egyéniség, szép és hatásos 
a beszéde, halk szavú, finom lelkű, 
türelmes és humoros.

1905. november 21-én született  Illyés 
Gyuláné Kozmutza Flóra tanár, gyógy-
pedagógus, pszichológus, a gyógype-
dagógiai pszichológia kiváló művelője, 
megújítója, rendszerbe foglalója. Egye-
temi tanulmányait a budapesti tudo-
mányegyetemen és a párizsi Sorbonne-
on folytatta, 1931-ben filozófiából 
doktorált, majd 1934-ben a Gyógype-
dagógiai Tanárképző Főiskolán szerzett 
oklevelet, ahol 1980-ig, nyugdíjba vo-
nulásáig tanított, 1972–1980 között az 
intézmény főigazgatója volt. Köztudott, 
hogy József Attila nagy szerelme volt. 90 
éves korában távozott az élők sorából.

Mérei Ferenc, közismert  pedagó-
gus,  pszichológus, a pszichológiai 
tudományok doktora (1982), Kos-
suth-díjas kutató Budapesten született  
1909. november 24-én.  Középiskolái 
elvégzése után 1928–34-ig Párizsban, 
a Sorbonne-on H. Wallon tanítvá-
nyaként tanult. Két oklevelet szerzett: 
a Pályaválasztási Tanácsadó Főisko-
la (Institut National ďOrientation 
Professionnelle) oklevelét 1933-ban, 
a bölcsészkari tanári oklevelét pedig 
filozófia, szociológia, pszichológia 
és pedagógia szaktárgyakból, 1934-
ben.  Nyugdíjazása után tanítványaival 

pszichodráma műhelymunkát végzett, 
valamint részt vett az MTA Iroda-
lomtudományi Intézetének szociál-
pszichológiai értékorientációs novel-
laelemzési vizsgálataiban. Számtalan 
szakkönyv szerzőjeként vált ismertté. 
1986-ban távozott el az élők világából.

1853. november 28-án született Helen 
Magill White  amerikai tanár, az első 
nő, aki az Egyesült Államokban dokto-
ri fokozatot szerzett. Olyan szellemben 
nevelték, hogy a lányokat éppen úgy 
megilleti a tanulás joga, mint a fiúkat. 
Görög nyelvből írta a doktori érteke-
zését a bostoni egyetemen 1877-ben. 
A következő évben Angliába utazott, 
ahol Cambridge-ben, a Newnham 
College posztgraduális képzésén vett 
részt. Hazatérése után felkérték a Ho-
ward Collegiate Institute megszer-
vezésére és vezetésére. 1944-ben halt 
meg.

1875. november 29-én született Biróné 
Kaiser Gizella  gyorsírástanár, szer-
kesztő, tankönyvíró. Magyarországon 
ő volt az első, aki 1893-ban a Stolze-
Fenyvessy-rendszerből gyorsírástaná-
ri oklevelet szerzett. Az Országos Női 
Gyorsíró Egyesületben létrehozta az 
első gyors- és gépírási szakiskolát. A 
gépírás tankönyve c. munkája az első 
rendszeres gépírási tankönyv. 1937-
ben hunyt el.
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SZÜKSÉGES-E	TANÍTANI	VÁMBÉRY	ÁRMINT	(ÉS	„TÁRSAIT”)	
A	MAI	DIÁKOKNAK?

TÓTH TIBOR

Kedves Olvasó! A felvezető elolvasá-
sát követően tegye le, kérem, a folyó-
iratot, csukja be egy percre a szemét, 
lazuljon el, ássa bele magát az emlé-
keibe és kutasson! Mikor hallott Ön 
először Vámbéry Árminról? Általános 
iskolás korában? Netán a középiskolai 
tanulmányai kapcsán? Esetleg felsőfo-
kú képzése alatt? Nem is hallott róla? 
Nem lepődnék meg egyik válaszon 
sem.

 Engedje meg, hogy röviden elme-
séljem személyes kapcsolatomat, első 
találkozásomat ezzel a méltatlanul 
háttérbe szorított, de szerencsére nem 
elfelejtett zseni munkásságával. Vám-
béry Árminról én sem hallottam sem 
az általános, sem a középiskolai ta-
nulmányaim végzése idején. Még csak 
azt sem mondhatom, hogy a felsőfokú 
képzésem alatt váltunk volna „jó ba-
rátokká” a földrajz vagy a történelem 
tanszék folyosóin, előadótermeiben. 
Vámbéry Árminra mégis az iskola falai 
közt találtam – igaz, már felnőtt fejjel 
–, mikor diákjaimnak kellett őt bemu-

tatnom. Szükség volt rá, mivel egy róla 
elnevezett, életéről és munkásságáról 
szóló földrajzi versenyre készültek, én 
pedig a felkészítő tanáruk voltam.

 Joggal mondhatná bárki, hogy ez 
az én szegénységi bizonyítványom, de 
akárhogy is próbáltam visszaemlékez-
ni, nem rémlett, hogy valaha is hallot-
tam volna a nevét. Engedjék meg tehát, 
hogy próbáljam röviden bemutatni ezt 
neves, nemzetközileg elismert magyar 
személyiséget, akit itthon méltatlanul 
mellőztünk tankönyveinkből és köz-
tudatunkból.

 Vámbéry Ármin születésének ide-
je és helye is bizonytalan, ő maga 
utólag 1832. március 19-re datálta. 
Szentgyörgyön született egy zsidó csa-
ládban, de gyermekkorát Dunaszerda-
helyen töltötte, Wamberger Hermann 
néven. Édesapját korán elveszítet-
te, majd három és fél éves korában 
fél lábára megbénult, amit családja 
nyomora tetézett. Nagy fordulatot 
jelentett életében, hogy édesanyja a 

protestáns elemi iskolába íratta, ami 
szokatlan volt az ortodox zsidók kö-
rében. A család és tanítói hamar fel-
ismerték tehetségét, így hozzásegítet-
ték, hogy gimnáziumi tanulmányait a 
szentgyörgyi piaristiknál és a pozso-
nyi bencéseknél végezze. Közben ő 
sem tétlenkedett, házitanítói munkát 
vállalt, hogy segítsen családja anyagi 
helyzetén. Minden igyekezete ellené-
re, pénz híján, nem jutott el az érett-
ségiig, annak ellenére, hogy tizennyolc 
éves korára már hét nyelv oktatására 
vállalkozott. Megtanult latinul, franci-
ául, németül, angolul, oroszul, szerbül, 
skandináv nyelveket beszélt, szlavóniai 
házitanítóskodása idején még a törö-
köt is elsajátította – tudniillik az akkor 
szomszédos Bosznia török fennható-
ság alatt állt. 

 Édesanyja halála után végérvényű-
en eldöntötte, hogy nyelvtanulás és a 
magyar őshaza felkutatásának céljából 
Keletre utazik. Legfőbb támogatója 
célja elérésében Eötvös József báró 
volt, aki segített útlevélhez jutni – ek-
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kor indult el Vámbéry élete nagy uta-
zására. Konstantinápolyba, a mai Isz-
tambulba került, ahol a négy eltöltött 
év alatt kifogástalanul elsajátította a 
vallási, társadalmi szokásokat, a török 
nyelv különböző dialektusait is. Kap-
csolatba került a külföldön élő magyar 
emigráció tagjaival, akik révén – főleg 
Kmety tábornok befolyása kapcsán, 
akiről egy nagyon kedves anekdotát 
is elmesélek később – előbb Husszein 
Daim pasa házában házitanítóskodott, 
majd a reformer Fuad pasa titkára 
lett. Szolgálatával kiérdemelte a Resid 
effendi nevet, ami nyersfordításban 
’derék írástudót’ jelent. Eközben meg-
alkotta első művét, egy török-német 
– német-török szótárat, melynek elis-
meréseként az Akadémia levelező tag-
ja lehetett 1861-től.

 Amint fentebb említettem, Kmety 
György honvédtábornok és Vámbéry 
Ármin ismeretségéről kering egy 
anakdota, ami a következőképpen 
szól. A két említett úriember évek óta 
ismerte egymást Isztambulban. Sok-
szor találkoztak, mindkettő tökéletes 
muzulmánnak hitte a másikat – török 
neveik voltak, törökül beszéltek. Egy-
szer Kmety, aki Iszmail pasa néven élt 
külföldön, meghallotta, hogy a tudós 
effendi magyar ember. Megszólítja hát 
az anyanyelvén:

-Azt beszélik, hogy ön magyar szüle-
tésű. Nem lehet az!

-Fenét nem lehet! – felelte Vámbéry.
-No, ha már fenével kezdi, akkor lá-

tom, hogy hazánkfia.

 Isztambulból hazatérve Vámbéry 
csak rövid időt töltött Pesten, mivel 
egy hosszú út körvonalazódott fejé-
ben, melyet az Akadémia is támoga-
tott – célul a török-tatár nyelvek ta-
nulmányozását és a magyar nyelvnek 
az altáji nyelvekhez fűződő kapcsola-
tát jelölte meg számára. Ismét Keletre 
utazott, Konstantinápolyon, Teherá-
non át Perzsia felé, de Teheránban fél 
évnyi kényszerpihenőt töltött, ugyanis 
az a hír járta, hogy a további útjába eső 
kokandi, buharai és hivai kánságok-
ban minden orosz vagy angol kémnek 
vélt európait megölnek. Merész tervet 
eszelt ki – rongyos dervisnek öltözve, 
álruhában, szent zarándoklatot folyta-
tó, hithű mohamedánként folytatta út-
ját. Ez az őrült terve olyannyira bevált, 
hogy megjárva a zarándokhelyeket, 
gyakran az éhhalál szélén állva, több-
ször gyanúba keveredett, de a nyelvek, 
szokások és a vallás tökéletes ismerete 
még magát a kánt is meggyőzte hithű 

mohamedán – most már hadzsi – mi-
voltáról. A veszélyes kihallgatás után 
már angol támogatással utazott Tehe-
ránon keresztül haza, Pestre.

 Ennyi kaland, tapasztalat, veszély, 
tudományos megfigyelés és jegyzet 
után – amit szintén érdekes módon 
oldott meg Vámbéry, hogy csökkent-
se a lebukás kockázatát, mivel arabos 
betűkkel, magyar nyelven írt – a mai 
ember úgy gondolná, nagy örömmel, 
megbecsüléssel, tisztelettel várták 
haza. Ám a pesti tudós közvélemény 
konkrét tudományos eredményeket 
várt, s mivel ezt nem kapta meg, meg-
lehetősen ridegen fogadta a vándort. 
Anglia azonban felfigyelt munkássá-
gára: Vámbéry baráti viszonyt ápolt 
a királynővel, több lorddal, tagja lett 
a Royal Geography Society-nek, a 
Brit külügyminisztériumnak ügynöki 
munkát végzett Keleten, melynek kap-
csán közeli barátságba került több sah-
hal és II. Abdul-Hamid szultánnal is; 
fiának, Vámbéry Rusztemnek pedig a 
későbbi VII. Edvárd brit uralkodó volt 
a keresztapja. 

 Munkásságát hazánkban nagyon 
nehezen, vonakodva fogadták el, azon-
ban tudományos munkássága – 29 
kiadott könyve (köztük angol, német 
és francia nyelven írottak is), 7 turko-
lógiai műve, 3 nyelvészeti-etnológiai 
könyve, 4 politikai országbemutatása, 
9 Ázsia életéről szóló tanulmánya – 
meghozták gyümölcsüket. Megkapta 
az Akadémia rendes tagságát, az egye-
temen turkológia tanszéket alapított és 
vezetett a világon először, rész vállalt 
a Magyar Földrajzi Társaság megalapí-
tásában, melynek elnöke is volt. Moz-
galmas életet követően 1913. szeptem-
ber 15-én hunyt el.

 Ilyen tartalmas életúttal kevés em-
ber büszkélkedhet a történelem során. 
Életéről, utazásairól több sorozatos 
kasszasikerfilmek készülhetnének, 
amelyek valós izgalmakat, igaz törté-
neteket mesélnének el. Mégsem ér-
deklődik iránta a nagy nyilvánosság. 
A maga korában a vezető európai ha-
talmak megbecsült tanácsadója volt 
– még az Orosz Birodalom is szeret-
te volna a bűvkörébe csábítani. Ma 
több ország – köztük Törökország is 
– mély tisztelettel hajt fejet munkássá-
ga, eredményei előtt. Vámbéry Ármin 
maradandót alkotott a turkológia te-
rületén. Életműve olyan, mint Kőrösi 
Csoma Sándor a tibeti nyelv és kultúra 
terén végzett felbecsülhetetlen mun-
kássága, vagy mint Germanus Gyula 
az arabisztika területén elért elismert 

kutatásai, eredményei. E kutatók neve-
it mégsem találjuk a tankönyveinkben 
– legjobb esetben is csupán emlétés 
szintjén. Vámbérytől és társaitól azon-
ban rengeteget tanulhat a mai ember 
– akár tudományos célzattal, akár em-
berségről, de én leginkább azt a céltu-
datosságot emelném ki, ami mindenek 
felett állt az életükben. Nem törődve 
veszéllyel, az életük árán is a kitűzött 
cél felé meneteltek. 

 Kedves Olvasó, ha most azon gon-
dolkozik, milyen apropó kapcsán 
tudná diákjaival, gyermekeivel a fent 
említett utazókat, tudósokat, vándo-
rokat megismertetni, adok pár tippet. 
Mindhárman nyelvészeti munkás-
ságuk révén váltak híressé, tehát a 
nyelvtan órák keretébe beépíthetők 
az életműveik. Mivel mindannyian 
utaztak, így a földrajzoktatás kihagy-
hatatlan tananyagainak kellene len-
niük. A történelemórák keretén belül 
egy meghatározó korszak jeles képvi-
selői, politikai szinten is. Ne felejtsük 
ki a felsorolásból vallási téren nyújtott 
teljesítményeiket sem, így bármelyik 
vallásoktatás elemeként megjelenhet-
nek, akár összehasonlítás, akár leírás 
terén. Vámbérynek jelentős az angol és 
német nyelvű publicisztikai tevékeny-
sége is, így alkotásai révén, de kapcso-
latainak köszönhetően is bevethető az 
idegen nyelvek óráin is szemelvény-
ként. A tantárgyak és tananyagok, ahol 
ismerkedhetünk ezekkel a legendás 
személyekkel, határtalanok, csupán a 
képzeletünk és kreativitásunk szab ha-
tárt, hol és mikor engedjük hozzájuk 
közel gyermekeinket. Nem kell félni, 
kárt nem tesznek bennük, ellenkező-
leg, építő hatással lesznek rájuk. Ter-
mészetesen nem mindenkire és nem 
egyformán. De ha munkásságunknak, 
fáradalmunknak köszönhetően, hogy 
beépítettük őket tananyagainkba, leg-
alább egy kimagasló diákunk lesz – 
mint Vámbéry Ármin diákjaként lett 
Germenus Gyula is –, akkor hatalmas 
szolgálatot tettünk hazánknak, a ma-
gyarságnak, hogy méltó neve és híre 
ismét fényesebben ragyogjon.

 Véleményem szerint fontos, hogy 
ezeket a hazánkfiait méltó módon 
mutassuk be diákjainknak, gyerme-
keinknek, hiszen ők örökítik tovább 
neveiket. Fontos, hogy erőt tudjunk 
az ő életükből meríteni. Mert teljesen 
mindegy, hogy Szentgyörgyről, Du-
naszerdahelyről vagy Kőrösről indu-
lunk el az utunkra. A fontos az, hogy 
tudjuk, mi felé haladunk, mit akarunk 
elérni, s azt úgy elérni, hogy közben 
emberek maradunk.
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Az előző két foglalkozástervemben 
megismertettem a  gyerekekkel a  la-
kodalmi mulatságot, és elutaztunk 
Tündérországba egy kicsit csúfolódni. 
A  harmadik foglalkozástervben elláto-
gatunk egy falusi udvarba – megismer-
kedünk a háziállatokkal. 

A falusi óvodában még nem annyira 
ismeretlenek a háziállatok, ám mégis 
egyre kevesebb ház udvarán találha-
tóak tyúkok, házinyulak, esetleg libák, 
bárányok, hogy a szarvasmarháról már 
ne is beszéljünk. Éppen ezért ennek a 
foglalkozásnak a célja a háziállatok és 
azok szerepének megismertetése az 
óvodai csoporttal, róluk szóló versek és 
mondókák memorizálása Gágyor Jó-
zsef gyűjtéseiből, a Hogy a kakas című 
játék megtanulása. Az állatos téma az év 
bármelyik szakaszában nagy sikert arat 
az óvodás gyermekek között, így ezzel 
nem igazán lehet bakot lőni. A gyerme-
keknek fejlődik a játék során a mozgás-
koordinációjuk, a ritmusérzékük, zenei 
hallásuk élesedik, valamint gördüléke-
nyebbé, artikuláltabbá válik a beszédük. 

ELŐKÉSZÜLET ÉS MOTIVÁCIÓ 
Az óvodás csoporttal jó már a tervezett 
irodalmi foglalkozás előtt abszolválni a 
verses-mesés foglalkozás elméleti alap-
jait, tehát jelen esetben a háziállatokról 
való tanulást. A gyerekek sok ismerettel 
rendelkeznek az állatokról, főleg azok-
ról, amelyekkel már testközelből is talál-
koztak. Az előkészület során, ha van rá 
lehetőség, akár ezeket az állatokat meg 
is látogathatjuk, hiszen élményszerűbb 
lesz a foglalkozás, ha a gyermekek a 
vers, mondóka szereplőjével személye-
sen is találkoztak. Ha ez nem lehetséges, 
képes illusztrációval is felvezethető ez a 
téma. A fő cél ilyen esetben az, hogy a 
gyermek a saját élményeit is elmond-
hassa, főleg ha otthon is vannak házi 
kedvencei. A foglalkozás során néhány 

mondókát is megtanulnak a gyerekek, 
melyek Gágyor József Megy a gyűrű 
vándorútra című művében találhatók 
meg (Gágyor, 1982, 24–33): 

Bőg a város bikája, 
Nincsen neki szénája, 
Bú! 

Kukurikú, jó reggelt, 
Mondja kakas, ha felkelt. 
Keljetek föl, gyerekek, 
Óvodába menjetek! 
Libilibi, libuskám, 
Ne félj tőlem, papuskám. 

Haragoznak délre, 
Libapecsenyére, 
Nincs itthon a gazda, 
Megeszi a macska. 

Szebb a páva, mint a pulyka, 
Rút, rút, rút, 
Mert a pulyka maszatos, 
A páva meg aranyos.
 
Van nekem egy kendermagos tyú-
kom, 
Éjjel-nappal mindig van rá gondom.
Tyúkom mondja: koty-koty-koty, 
Gazdasszonykám, gondoskodj!
Azt is mondja: kotkodács, 
Minden napra egy tojás. 

A mondókák mellett megtanulhatnak 
egy fogójátékot is, mely a Cicuska-
macuska, mit főztél? nevet viseli 
(Gágyor, 1982, 166–167). A csoportból 
kiválasztanak egy kismacskát, aki felel 
a feladott kérdésekre: 

– Cicuska-macuska, mit főztél? 
– Kásácskát. 
– Ki ette meg? 
– Kismacska. 
– Miért etted meg, kismacska? 
– Hogy legyen kit kergetnetek! 

Az utolsó mondat elhangzása után a 
gyerekek a kismacska után erednek. A 
következő körben az lesz a kismacska, 
akinek sikerül őt megfogni. 

A foglalkozás elején asztalhoz ülünk, 
és a meglátogatott állatokról beszélge-
tünk, felelevenítjük, mit csináltak az 
állatok az udvaron, ki melyik állatot si-
mogatta meg, kinek melyik a kedvenc 
háziállata, megkérjük a gyerekeket, 
hogy rajzolják le őket. Rajzolás közben 
elismételjük a tanult mondókákat. Ha 
mindenki végzett a rajzzal, feltesszük 
a kész műveket a mágneses táblára, 
és kiállítást rendezünk belőle. Ezután 
mint hívóképet használjuk őket, még-
pedig úgy, hogy amelyikre rábökünk, 
arról az állatról mondjuk el a tanult 
mondókát. A végére hagyjuk a cicát, 
hogy a róla tanult mondóka elmondá-
sa után el tudjuk játszani a fogójátékot. 

A FOGLALKOZÁS FŐ RÉSZE 
A fogójáték után a gyerekek a ko-
rábban már megismert furulyaszó 
hallatára körénk gyűlnek a szőnyeg-
re. Elmondjuk nekik, hogy van egy 
gyönyörű szép kakasunk, és én ezt 
el szeretném adni. De a leggyorsabb 
vevőnek szeretném eladni. Hogy a 
vevőről döntsünk, megtanulunk egy 
játékot. Ehhez a játékhoz szükség van 
egy gazdára, aki meg akarja venni a 
kakasunkat. A gazdát kiszámolóval 
számoljuk ki:
 

Erre kakas, erre tyúk, 
Merre van a gyalogút. 
Hívja őt a róka koma, 
Vacsorára fáj a foga. 
(Gágyor, 1982, 241)

A gazda a körön kívülre áll, és a kör 
forgásával ellenkező irányban járja 
körbe a kört. Közben a körben állók 
énekelik a dalocskát.

HÁZIÁLLATOK		
BÚS ANIKÓ

ÓVODAI 
FOGLALKOZÁS
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a másik pedig lesz a gazda (Gágyor, 
1982, 162). 

A gyermekek játék közben tanul-
ják meg a játék szövegét, folyamatos 
ismétléssel, így rögzül a dal szövege, 
valamint rögzülnek a játék szabályai 
is. 

A játékot végig együtt játsszuk, se-
gítjük a gyerekek éneklését, valamint 
korrigáljuk az esetleges dallam-, for-
ma- s szöveghibákat.
ZÁRÁS
Az egyéni értékelés a foglalkozás köz-
ben történik, folyamatosan javítjuk a 
keletkező hibákat, dicsérjük az ügyes 
gazdákat. A játék végén a csoporttól 

megkérdezzük, hogy érezték magu-
kat a foglalkozás során, így visszajel-
zést kapunk a gyerekektől, hiszen az 
új ismeretanyag elsajátítása mellett az 
egyik legfőbb célunk az volt, hogy a 
gyermekek élvezettel, örömmel játsz-
szák a játékot. Az új játék tanulása 
során elsajátították a játék szövegét és 
dallamát, valamint a játékszabályokat, 
emellett pedig a motoros képességei-
ket is fejlesztették a kergetőzés közben.

Az ének végén a gazda és a hozzá 
legközelebb körben álló a dal szöve-
gét párbeszéd formájában mondják 
el: 

– Hogy a kakas? 
– Három garas. 
– És a tyúk? 
– Az is úgy. 
– Add alább! 
– Nem adom, inkább körülszala-
dom. 

Ekkor a körben álló játékos elhagy-
ja a helyét, és körülszaladja a kört, a 
gazda pedig utána fut. Amelyikük 
hamarabb ér oda, az áll be a körbe, 

FELHASZNÁLT IRODALOM
 Gágyor József (1982): Megy a 

gyűrű vándorútra. Dunaszerdahely, 
Lilium Aurum
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HAJDUNÉ	LÁSZLÓ	ZITA

AZ	ATLÉTIKAI	UGRÁSOK	AZ	ALSÓ	TAGOZATOS	ISKOLAI	
TESTNEVELÉSBEN	(3.	RÉSZ)
AZ	ATLÉTIKAI	UGRÁSOK	ÁLTALÁNOS	KÉPESSÉGFEJLESZTŐ	GYAKORLATAI	ÉS	JÁTÉK-
ANYAGA	A	3.	ÉS	A	4.	OSZTÁLYOS	TANULÓK	SZÁMÁRA

Az atlétikai ugrások általános ké-
pességfejlesztő gyakorlatai és játék-
anyaga a 3. osztályos tanulók részére

Az ugrások előkészítő gyakorlatai:
 szökdelés feladatokkal: galopp-

szökdelés, indián szökdelés, váltott 
lábú szökdelés

   szökdelések egy- és páros lábon
 szökdelések tovahaladással hár-

mas csoportokban (helycserékkel, for-
gással, háttal egymásnak)

 játékos ugrókötél-gyakorlatok: 
szökdelések helyben és előrehaladás-
sal, előre- s hátrahajtással, pl. hajtás 
előre és hátra egy szökdeléssel; kötél-
hajtás előre, hátra folyamatos páros lá-
bon szökdeléssel, helyben előre, illetve 
hátra, haladással

 akadályfutás zsámolyokon átug-
rás nekifutásból egy lábról, tetszőleges 
végrehajtással – az ugróláb kiválasztá-
sának egyik lehetősége

 átugrás zsámoly vagy alacsony léc 
felett

 atlétikai jellegű mozgásanyag
 ugrások

1. Páros lábon szökdelés helyben, hala-
dással, karikából karikába

Cél: előre-felfelé törekvő ugrások és 
rövid gyorsulási szakasz a futásban:

 szökdelés a szerek felett, tárgyke-
rülés után haladás: négykézláb-, majd 
pók- és rákjárás;

 karikák közé ugrás páros lábon és 
a zsámolyok átugrása erőteljes térdlen-
dítéssel;

 átugrás páros lábbal zsámolyokon 
vagy kifeszített gumizsinór felett, fo-
lyamatos futás a kitett eszközig, és an-
nak megkerülése után futás a kiinduló 
helyre.

Változatok:
 osztályteremben: csapatfoglalko-

zás keretében az egyik csapat végzi 
a feladatot a padsorok előtt vagy a 
padsorok mögött, kb. 3–4 labdával 
vagy karikával kb. 6–7 sorozatban, a 
feladatok változtatásával

 folyosón: 3–4 csoportban végez-
hetők a feladatok

 szabadtéren: a helytől és a szerek 
számától függően minél több csoport 
kialakítása

2. Páros lábbal ugrások térdlendítéssel 
a kijelölt szerek felett (5–5 db.)

Cél: előre-felfelé törekvő ugrás 
boka- és térdízületből történő teljes 
kinyúlással, térdlendítés vízszintesig, 
a karlendítő erejének kihasználásával, 

talajfogás a lábfej elülső részével, fo-
lyamatos haladással. A fenti gyakor-
latot a tanulók 3–4-es oszlopban, egy-
mástól megfelelő távolságban végzik, 
majd a szerek mellett futnak vissza a 
kiinduló helyre és folyamatosan több-
szöri ismétléssel hajtják végre;

 futás nélkül, oda-vissza irányban 
is végezhető a feladat, csak ugrások-
kal, szökdelésekkel;

 páros lábon szökdelés, a szerek 
egymástól való távolságának változ-
tatásával;

 páros lábon előre haladással át-
ugrás különböző magasságú szerek 
felett (1. ábra).

    

1. ábra. Sorozatugrások akadálypályán
(Forrás: Hajduné, 2014, 97)

Az atlétikai ugrások általános képes-
ségfejlesztő gyakorlatai és játékanya-
ga a 4. osztályos tanulók számára

Az ugrások előkészítő gyakorlatai:
 szökdelések helyben alapállásból 

terpeszállásban; alapállásból guggo-
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lásba; terpeszállásból guggolásba, kar-
emeléssel oldalsó középtartásba, ma-
gas tartásba

 szökdelések „koordinációs létra” 
alkalmazásával helyben, haladással 
egy- és páros lábbal zárt állásban, ter-
peszben, guggolásban

 szökdelések páros lábon: helyben 
állásban, guggolásban, labdák vagy 
egyéb tárgyak felett balra, jobbra, elő-
re, hátra folyamatosan

 szökdelések folyamatos haladással 
előre, hátra, balra, jobbra, terpeszben, 
guggolásban

 indiánszökdelés, azonos vagy el-
lentétes karlendítéssel magas tartásba

 szökdelések talajra húzott vona-
lak között, labdák felett, természetes, 
mesterséges (társak felett) akadályok 
felett

   felugrásokhelyben,  
lábtartáscserével, fordulatokkal a le-
vegőben

 sorozatugrások körökbe vagy ug-
róköteleken át, egy- és páros lábbal

 sorozatugrások – váltott lábú 
szökdelés

 akadálypályán: zsámolyra lépés-
sel, 3 részes ugrószekrényre felugrás, 
leugrás tetszés szerint, szökdelések 
zsámolyok felett, szökdelések a szla-

lomban elhelyezett, szekrényrészek 
felett, felfutás rézsútosan elhelyezett 
padon (2–3 részes szekrényre, leugrás 
lábterpesztéssel, térdfelhúzással, stb.)

Atlétikai jellegű mozgásanyag
 Ugrások
 Ugrásgyakorlatok
 Változatok: szabadban és tornate-

remben

1. Folyamatos szökdelés
Cél: két lábbal történő talajfogás, a 
sorozatugrás tempójának, ritmusá-
nak fokozatos gyorsítása (koordiná-
ciós képességfejlesztés és ugrókész-
ség -fejlesztés):

 egy sorba helyezett karikák közé 
lépés egy lábbal és ugrás terpeszál-
lásba, a karika a láb között. Az ug-
rások folyamatos összekapcsolásával 
haladás előre 3-as, 4-es oszlopban, a 
tanítványok kissé leszakadozva egy-
mástól, majd a szerek mellett futás a 
kiindulóhelyre, többször megismé-
telve (2. ábra).

  
2. ábra. Ugrókészség fejlesztésec– 
kényszerítő helyzet alkalmazásával
(Forrás: Hajduné, 2014, 105)

2. Ugrókötélhajtással szökdelés páros 
lábon, időre (30 mp)
Cél: rövid, lapos szökdelések, tekintet 
előre irányul

3. Padon fel- és leugrások: a tanulók a 
tornapad két oldalán helyezkedjenek 
el.
Cél: az ugrókészség fejlesztése érde-
kében az elugrások felfelé törekedje-
nek; a talajra érkezés zökkenőmen-
tesen történjen; a sorozatugrásokra 
folyamatosan és minél többszöri 
végrehajtással kerüljön sor; a koordi-
nációs képesség, a mozgásgyorsaság, 
az ugróerő, az állóképesség és a figye-
lem képességének fejlesztése:

 páros lábbal előre (fel-le);
 oldal irányban (fel-le), másik ol-

dalra is;
 leugráskor (az emelkedés holt-

pontján) negyed-, félfordulat.

4. Futás zsámolyra fellépéssel és leug-
rás egy lábról páros lábra, futás tovább, 

fellépés a hosszába helyezett tornapa-
don, majd leugrás a túloldalon.
Cél: közepes tempójú futás közben 
egy lábról páros lábra történő pon-
tos, balesetmentes ugrás; biztonságos 
futás a padon, és folyamatos lelépés a 
padról; futás zsámolyra tett ferdepa-
don, leugrás egy lábról két lábra (la-
pos ívű ugrás).

5. Az ugróláb kiválasztása
Cél: az akadályfutás minél kisebb 
sebességcsökkenés nélkül történő 
végrehajtása; a páros lábra történő 
érkezés helyes, pontos, balesetmen-
tes végrehajtása. A tanulók a felada-
tot 3-as, 4-es oszlopban hajtsák végre 
megfelelő távolságban, egymástól le-
szakadozva induljanak.

 átfutás akadályok felett (medi-
cinlabdák stb. felett);

 átugrás 40–50 cm magas gumi-
zsinór vagy magasugróléc felett;

 egy lábról elugrással páros lábra 
érkezéssel, majd az 1–2 m távolság-
ra helyezett tárgy megkerülése után 
futás vissza a kiindulóhelyre. 3-4 so-
rozat végrehajtása, a feladatok variá-
lásával (3. ábra).

3. ábra. Az ugró ügyességet fejlesz-
tő gyakorlatsor egy lehetséges mo-
dellje

(Forrás: Hajduné, 2014, 106)

FELHASZNÁLT IRODALOM
 Hajduné László Zita (2014): Az 

atlétika mozgásanyagának oktatása 
kisiskoláskorban. 
Szakmódszertani kézikönyv 6–10 
éves gyermekek képzéséhez. Virág-
mandula Kft. Pécs. ISBN 978-615-
5339-93-6
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Bár a hüllők nem tartoznak az em-
ber kedvenc állatai közé, a gyíkok 
valamiért kivételek, pedig köztük is 
akadnak veszélyesek és küllemükre 
nézve visszataszítóak. Elsőként em-
líthetjük meg az egyetlen mérges 
gyíkot, a gilát, majd a varasbékára 
emlékeztető tüskés molochot (ami 
nem is olyan szörnyű, mint ahogy 
azt neve sugallja). Ezután következ-
het a még nála is „csúnyább” (ne-
hogy ezért a gyíkok, illetve a hüllők 
kedvelői megkövezzenek) egyiptomi 
tüskésfarkú gyík, a dabb, s végül a 
3 métert is elérő komodói páncélos 
varánusz, amivel tényleg nem lenne 
jó találkozni. Szerencsére egyik sem 
él nálunk. A természetben mind-
egyik fajnak megvan a maga szerepe.

A gyíkok (Sauria vagy Lacertilla) 
alrendjébe a pikkelyes hüllők 
(Squamata) rendjébe és a hüllők 
(Reptillia) osztályába tartozó állatok 
tartoznak. Az egész Földön elterjedt 
fajok száma meghaladja a 3700-
at. Leggazdagabb közülük, 1000 
fajjal, a vakondgyík-alakúak vagy 
szkinkek alrendje. Ezek családjából, 
a vakondgyík-félékből (Scincidae) 

csupán egy faj él nálunk, a magyar- 
vagy pannongyík, amelyet Kitaibel 
Pál (1757–1817) természettudós és 
botanikusról neveznek Albepharus 
kitaibellinek. Közelünkben mind-
össze két helyen fordul elő, a budai 
Sas-hegyen és a Párkány melletti 
kovácspataki dombokon. Egyébként 
Magyarország területén mindössze 
7 gyíkfaj él. A ma érvényben levő 
rendszertan szerint ebbe a család-
ba tartoznak a nyakörvös gyíkok 
(Lacertidae). Az MME Kétéltű és 
Hüllővédelmi Osztálya a 2018-as 
év hüllőjét, az elevenszülő gyíkot 
(Lacerta vivipara) közülük válasz-
totta. Valószínűleg a kedvelt élette-
rületéről nevezik hegyi gyíknak is. 
Mielőtt közelebbről megismernénk 
e valóban kedves kis állatot (hosz-
sza 10-14 cm), meg kell említenem 
róla, hogy a herpetológusok (hüllő-
szakértők) eddig a Lacerta nembe 
sorolták be, de újabban a molekulá-
ris genetikai vizsgálatok kiderítették, 
hogy a legközelebbi rokonai a Távol-
Keleten élő, nagyon hosszú farkú 
Tokydromus fajok, magyarul a fű-
gyíkok. Ez a gyíkfaj már több tízezer 

évvel ezelőtt a jégkorszak(ok)ban is 
élt, ezért tekintik maradványfajnak. 
Feltételezhetjük, hogy ezért tűri jól 
a hideg éghajlatot, ugyanis Skandi-
náviában, az északi sarkkörön túl is 
képes megélni. Mindazonáltal eur-
ázsiai faj. Könnyen összetévesztik a 
nálunk leggyakoribb fürge gyíkkal 
(Lacerta agilis). Persze nem a gyí-
kokkal foglalkozó szakemberek. Sőt 
még az egyszerű biológia szakos ta-
nároktól is elvárható, hogy fel tudják 
ismerni a köztük lévő különbség(ek)-
et. Itt elsősorban nem a színük és 
nagyságuk különbségére gondolok, 
hiszen a fürge gyík majdnem még 
egyszer akkora, mint az előbbi, ha-
nem a koponyájukon található fej-
pajzsukra. Én már gyerekkoromban 
jól ismertem, és az unokáim is sze-
rették a fürge gyíkokat, mert a muzs-
lai szőlőhegyen, valamint a párkányi 
kertünkben is gyakran sütkéreztek. 
Annak idején nyáradi gyerekek azt 
is tapasztalhatták, hogy olyan példá-
nyok is szaladgálnak a homokos ka-
nális-parton, melyeknek a letört far-
kuk újra kinőtt. Azt már a radványi 
iskolában tanul(hat)tuk meg, hogy 

MIT	TUDHATUNK	A	GYÍKOKRÓL?
CSICSAY ALAJOS
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az állatvilágban e ritka jelenség a 
gyíkok  regenerációs képességének 
köszönhető. Mellesleg a fürge gyík, a 
Brit-szigeteken, Írországon és Fran-
ciaország atlanti-óceáni partjain kí-
vül egész Eurázsiában elterjedt.

A nálunk élő legnagyobb gyík a 40 
cm-es nagyságot is elérő zöld gyík 
(Lacerta viridis). Rá igazán mond-
hatjuk, hogy szép. Amikor a muzslai 
dombokat jártuk az unokáimmal, ők 
is sokszor megcsodálták. Egy alka-
lommal autón döcögtünk, s a hátsó 
ülésről Bence hirtelen rám kiáltott: 
„Állj meg, nagypapa!”. Lenyomtam 
a féket, azt hittem, valami baj van, 
de ekkor már mindkét gyerek a le-
engedett ablakban volt, és csak az 
ujjukkal mutatták, én is nézzek ki. 
Az út egy keskeny mélyedésen át 
vezetett, s a kocsitól alig két méter-
re a fejünkkel azonos magasságban 
egy gyönyörű hím gyík napozott. 
„Honnan tudod nagypapa, hogy ez 
fiú?”, kérdezték halkan, szinte egy-
szerre. „A színéről”, feleltem, és el-
magyaráztam nekik, mi a fiú és a 
lány zöld gyíkok közötti különbség. 
Ám azt, hogy ez a gyíkfaj az általuk 

jól ismert és kedvelt fürge gyíkot, ha 
teheti, levadássza, és egészben felfal-
ja, elhallgattam. Még kicsik voltak, 
Áron még iskolába sem járt, nem 
szerettem volna kiábrándítani őket. 
Azt viszont elárultam nekik, hogy 
ők is tojásokkal szaporodnak, mint a 
madarak, csak a fiókáikat a Nap kelti 
ki helyettük. Ebből aztán otthon egy 
mese kerekedett.

Minden gyíkfajt nem írok le, mert 
ma már annak, akit érdekel, gazdag 
szakirodalom áll a rendelkezésére. 
Azonban felhívnám a figyelmet a ná-
lunk is honos lábatlan gyíkra (Anguis 
fragilis), amit törékeny gyíknak vagy 
kuszmának is neveznek. A kígyótól 
azáltal különböztethető meg köny-
nyen, hogy lecsukható szemhéjai van-
nak, tehát pislogni tud, míg a kígyók 
tekintete merev. A lábatlangyíkfélék 
(Anguidea) családjába tartozik, és ő 
is elevenszülő. Már az előbbi írásaim-
ban is megjegyeztem, mennyire fon-
tosnak tartom – ha írásban szólunk 
az élőlényekről – feltüntetni a rend-
szertani, azaz a latin nevüket, amit 
nem okvetlenül kell kívülről (is) tud-
ni. Ugyanis e nélkül szinte lehetetlen 

eligazodni az élőlények világában. 
Vajon ki tudna valamit is kezdeni a 
fűgyíkkal vagy kuszmával, ha nem 
tüntetnénk fel a latin nevüket? Ám 
amit nagyon fontosnak tartok, az az 
alapfogalmak megértetése. Ezek közé 
tartozik az elevenszülő (vivipara) szó 
is. Aligha szorul magyarázatra, hogy 
az emlősök – ritka kivételtől eltekint-
ve – elevenen hozzák kicsinyeiket a 
világra, a hüllők többsége és a mada-
rak kivétel nélkül tojásokat raknak. 
Az elevenszülés fogalma, bár ritka 
esetben a növényeknél is előfordul, 
például sok szobanövény esetében 
vagy a halaknál (l. porcoshalak!), 
továbbá néhány hüllőfajnál, melyek-
nél a nőstény testén belül kelnek ki a 
tojások. Ez a szaporodásmód az em-
lősökéhez, vagyis a méhlepényese-
kéhez (placentásokéhoz) viszonyítva 
álelevenszülés. Mindazonáltal ehhez 
is belső megtermékenyítésre van szük-
ség. Ily módon óvják utódaikat az idő 
előtti elpusztulástól, pontosabban a 
táplálékláncok valamelyikébe törté-
nő korai beépüléstől. Egy szó, mint 
száz, az evolúciónak megszámlálha-
tatlan furfangja van.



BESZÁMOLÓ

A bizalom tükrében telt az október 
11-i indián nyár eme szokatlan, játé-
kos napja. Reggel a megszokottnál is 
nagyobb nyüzsgés indította el a Nyit-
rai Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok Kara 
tanárainak, hallgatóinak napját.

Akarsz-e játszani? – csendültek fel 
Kosztolányi Dezső verssorai a már 
hagyományosan megrendezésre ke-
rülő Dramatikus játékok napjának 
megnyitóján. Azt hiszem, frappán-
sabb sorokat nehezen találunk, mely 
jellemezné eme módszertani élmény-
műhelyt. Hangsúlyos a kifejezés: él-
ményműhely. Petres Csizmadia Gab-
riella tanárnő és Hegedűs Orsolya 
dékánhelyettes asszony ünnepélyes 
megnyitója és inspiráló gondolatai 
után az ipolysági SzondySokk Kis-
színpad lépett a (képzeletbeli) világot 
jelentő deszkákra.

A kilenc főből álló remek kis csapat 
a Bizalom című előadását mutatta be, 
N. Tóth Anikó és Köteles Judit rende-
zésében. A darab improvizációs gya-
korlatok segítségével mutatott rá arra, 
hogy a bizalom mennyire törékeny 
kincs. A fantáziadús jelenetekben vé-
gig a humor és a komolyság kergető-
zött. Azt hiszem, sokakban ébresztet-
tek fel megválaszolatlan kérdéseket. 

Bízhatunk-e a párunkban? Mennyire 
bízhatjuk az életünket a szüleinkre? 
Apu ereje vajon helyettesítheti a biz-
tonságot nyújtó pótkereket? Mennyi-
re előnyös, illetve hátrányos az önbi-
zalom? Bízhat a diák a tanárban? És 
a tanár vajon megbízhat a diákjában? 

Az előadásba rendkívül ötletes ze-
nei elemeket is beépített a csapat, pél-
dául klarinéton szólalt meg egy okos-
telefon-csengőhang. Szerepet kapott 
még a gitár, az ukulele – s persze az 
izmos hangszálak is. A párbeszéd-
foszlányokból írt forgatókönyvet a 
színjátszócsoport művészeti vezetője, 
N. Tóth Anikó rendezte egybe és ve-
tette papírra.

 Az előadást az egyetem újdonsült 
oktatója, Száz Pál szereplőfaggatá-
sa követte, melyben kiderült, hogy 
a csoport magának írta a szöveget, 
a forgatókönyvet is együtt találták 
ki. A diákok elárulták azt is, hogy a 
színjátszófesztiválokon jobb szeret-
nek inkább korábban játszani, mint 
átizgulni mindenki előadását és még 
aztán teljesíteni. 

A lendületes előadást és inspirá-
ló beszélgetést követően, a délelőtt 
másik szakaszában élményközpon-
tú módszertani foglalkozásokra ke-
rült sor. A teremátrendezést és rö-

vid felfrissülést követően – a büfét a 
negyedéves tanító szakos hallgatók 
szervezték meg – öt forgószínpad-
szerű állomásnál nyílt lehetőségük a 
szereplőknek, résztvevő iskolásoknak 
(az alsóbodoki Magán-szakközépis-
kolát hívtuk meg) a játékra. A játék-
vezetők mester szakos tanárjelöltek 
voltak, akik másfél óra erejéig kipró-
bálhatták a rájuk váró tanárszerepet. 
A klasszikus irodalmi játékok mel-
lett – címkereső, versek illusztrációja, 
szó-puzzle – innovatív, a kreativitást 
erősen próbára tevő foglalkozások 
is terítékre kerültek. Míg egyes állo-
másokon kortárs költők – pl. Varró 
Dani, Szabó T. Anna, Gergely Ágnes 
– verseit írták át különböző hangula-
tokkal fűszerezve, más állomásokon 
klasszikusaink verseit írták át frap-
páns sms-sé (személyes kedvencem 
Juhász Gyula Milyen volt… versének 
újraírása volt). 

Az egész nap emelkedett hangu-
latban telt, inspiratív tanárok, tanár-
jelöltek és játszani, alkotni vágyó di-
ákok jelenlétében. Őszinte örömmel 
tölt el, hogy van, aki játszik – és van 
kinek játszani. Kívánom, hogy min-
denki újra és újra megélje a közös já-
ték örömét!

                                   Papp Viktória
 

AKARSZ-E	JÁTSZANI?

Fotó: Bérzci Réka
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Az oktatásügyi minisztérium védnöksége alatt 2018. szeptember 3-án került 
sor immáron a 16. Európska značka pre jazyky 2018 (Nyelvek európai védjegye 
2018) díjak ünnepélyes átadására a pozsonyi Loft Hotelben. 

Miért is fontos erről tudni? A verseny kitűnő alkalom hangoztatni az idegen 
nyelvek tanulásának fontosságát. A Római Egyezmény értelmében 2024-ig 
minden diáknak legalább két európai nyelvet kell elsajátítania. A 2016-os ada-
tok alapján a 25–64 éves európaiak 65%-a beszél legalább egy idegen nyelvet, 
Szlovákia a 10. helyen van – nagy valószínűséggel a cseh és a magyar nyelv 
ismerete miatt. Az Európai Tanács ajánlása e téren a mobilitások támogatása, 
az idegen nyelvvel való mihamarabbi ismerkedés, a kölcsönös tanulás és a 
különféle nemzetközi programok – mint például az eTwinning vagy a School 
Educational Gateway – támogatása.

Hogyan illik bele ebbe a képbe a meghirdetett verseny? A célkitűzéseivel. 
Hiszen a verseny fő célja a nyelvi képzés innovatív kezdeményezéseinek látta-
tása és értékelése az oktatás minden fokán, valamint a sikeres projektek ered-
ményeinek támogatása, felhasználása és terjesztése. Szlovákiában 2002 óta 39 
projektet díjaztak. Idén 7 óvoda és alapiskola, 5 szakközépiskola, 1 gimnázi-
um és 1 egyetem pályázott. A 14 beérkezett projektből egyetlen magyar iskola 
sem képviseltette magát, habár meg vagyok győződve róla, hogy vannak in-
tézményeinkben hasonló volumenű projektek, mint amelyeket regisztráltak. 
A három nyertes megvalósító iskola – a kassai Srobár Utcai Gimnázium, a 
nyitrai Kereskedelmi Akadémia és az érsekújvári Bethlen Gábor Alapisko-
la – a minősítést jelző oklevélen kívül értékes tárgyi ajándékokat és anyagi 
támogatást is kapott. Kollégáinknak gratulálok és további sok, sikeresen meg-
valósított projektet kívánok, a többi iskolának, kollégának pedig merszet be-
kapcsolódni hazai és nemzetközi projektekbe!

                                                               Peternai Zsuzsa, eTwinning nagykövet

NYELVEK EURÓPAI VÉDJEGYE – 2018

Szeptember és október folyamán már 
megkezdődtek az idei tanév első sport-
versenyei, melyeken a komáromi Selye 
János Gimnázium tanulói is megméret-
tették magukat. 
2017. október 2-án szervezték a mezei 
futóverseny járási fordulóját, ahol isko-
lánk lányai, Klučka Vivien (IV.A), Finta 
Viktória (IV.A) és Puha Réka (I.B) csa-
patban a 2. helyet szerezték meg. Egyé-
niben Klučka Vivien a második, Puha 
Réka pedig a harmadik helyen ért célba. 
A  fiúk versenyében iskolánk csapata 
szintén a 2. helyet szerezte meg, a csa-
patot Beke Zsolt (II.A), Lesko Levente 
(I.C) és Hallman Gergely (IV.A) alkot-

AZ	IDEI	TANÉV	ELSŐ	SPORT-
SIKEREI	A	SELYE	JÁNOS	
GIMNÁZIUMBAN

ták. Beke Zsolt egyéniben 2. helyezést 
ért el. 
Az idei tanévben az alapiskolás korosz-
tály is részt vett a  futóversenyen, ahol 
Szalay Balázs (III.N) egy hajszállal ma-
radt le a dobogóról, így egy 4. helyezés-
sel a zsebében térhetett haza. 
Minden egyes versenyzőnek gratulá-
lunk és további sikeres évet kívánunk!

Vajányi Orsolya, a Selye János Gimná-
zium tanára

Dunaszerdahely. A Vámbéry Polgári 
Társulás szervezésében csütörtökön, 
október 18-án kezdődött „...rég fele-
dett munkásság utóhangjai mutatják 
hatásukat...” címmel a háromnapos a 
XVI. Nemzetközi Vámbéry Konferen-
cia a Letűnt dicsőségének visszaverő-
dő fénye, a XIV. Nemzetközi Vámbéry 
Konferencia előadásaiból szerkesztett 
kötet bemutatójával. A kötet szövegét   
Keller László orientalista, turkológus 
gondozta. A konferenciakötetbe szer-
kesztett előadások különlegesen széles 
időintervallumot tekintenek át. A kötet 
nívós előadásokat, tanulmányokat so-
rakoztat fel, kibővülve egy melléklettel, 
amelyben az első konferencia legki-
emelkedőbb anyaga található meg. Erre 
azért volt szükség, mert a 2003-ban 
megjelent A megtalált örökség címet 
viselő kiadvány már nem kapható. Ez-
zel a melléklettel az aktualitásukat ma 
is őrző tanulmányok elérhetővé váltak 
az érdeklődő közönség számára. A kö-
tet széles perspektívából tekinti át a ke-
letkutatás különböző szakterületeit. 

A péntektől szombatig tartó tanács-
kozás helyszíne ebben az évben is a 
városháza tanácsterme volt, ahol Hájos 
Zoltán polgármester üdvözölte a részt-
vevőket, majd Dobrovits Mihály turko-
lógus a Vámbéry Polgári Társulás ne-
vében mondott megnyitó beszédet.  A 
konferencián ezúttal is magas színvo-
nalú előadások voltak hallhatóak, a 
nemzetközi turkológia kiemelkedő és 
elismert tudósainak kutatásaiból azok-
ról a tudományterületekről, amelyek 
közvetlen vagy közvetett módon össze-
kapcsolhatók Vámbéry Ármin nevével, 
munkásságával. Az előadók a Kárpát-
medence több országának neves ori-
entalistái, akik többsége évek óta részt 
vesz a konferencián. 

A vendégeket köszöntötte Hodossy 
Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás 
igazgatója is, aki minden évben örömét 
fejezi ki, hogy Dunaszerdahely egyfajta 
központjává vált nemcsak a Vámbéry-
kutatásnak, hanem a turkológia leg-
újabb eredményeit bemutató aktivitá-
soknak is.

                                             Nagy Erika

XVI.	NEMZETKÖZI
VÁMBÉRY	KONFERENCIA
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„EGÉSZSÉGESEBB	VIZEKRE	EVEZNI...“
A Nemzetközi Duna Nap alkal-

mából a Duna Védelmi Nemzetközi 
Bizottság (ICPDR), a Global Water 
Partnership Közép- és Kelet-Eu-
rópa Régió (GWP CEE), a GWP 
Szlovákia Alapítvány és a  Pozsonyi 
Regionális Természetvédelmi Egye-
sület   (BROZ) ismét meghirdette a 
Duna Művészeti Mestere (DAM) 
alkotói pályázatot, melynek témája 
„Tegyünk együtt az egészségesebb 
Dunáért” volt. A verseny feladata, 
hogy a pályázók folyók, tavak partján 
tett látogatás alapján – a vízi környe-
zet ösztönző hatására – az ott talált 
tárgyakból, anyagokból háromdi-
menziós alkotásokat hozzanak létre. 
A mű olyan képzőművészeti alkotás 
lehetett, amely a vízből, vízpartról 
származó természetes vagy mestersé-
ges elemek felhasználásával készült. 
A felhasznált anyagoknak közvetle-
nül kötődniük kellett a Duna vagy 
bármely mellékvizének életteréhez 
– ilyenek lehetnek például a sod-
ródó fadarabok, levelek, növények, 
kavicsok, kagylók, illetve a folyóba 
dobált és a parton talált hulladék. A 
pályázatra 6–18 éves tanulók jelent-
kezhettek. A nevezéshez az elkészült 
alkotásokról fényképfelvételt kellett 
készíteni és eljuttatni a szervezőkhöz. 

 A felbári Batthyány-Strattmann 
László MTNy Alapiskola tanulóinak 
egy csoportja – Botló Vivien, Bóna 
Szabina, Kiss Virág, Kucsera Csenge, 
Mezei Lili, Nagy Rebeka, Szabó Virág 
– vezetésem alatt izgatottan fogott 
neki a feladatnak. A felbári diákokat 
nemcsak a Duna-parti séta és a köz-
ben fellelt érdekesebbnél érdekesebb 
alapanyagok inspirálták, hanem 
a Csallóközt és vizeit sújtó ökológiai 
katasztrófa is.

 Alkotásukkal a víz értékére hívták 
fel a figyelmet. Mi, emberek, ugyanis 
mindent csak akkor értékelünk, ha 
már nem természetes, hogy van. 

  Minden élőlény számára az egész-
ség a legfontosabb, hogy megfelelően 
tudjanak nőni, fejlődni, szaporodni. 
Az élet a vízben alakult ki. A víz egyi-
ke azoknak az anyagoknak, mely elen-
gedhetetlen az élet, az egészség számá-
ra. A világon nagyon sok országban 
nincs elegendő víz vagy megfelelő 
minőségű ivóvíz. Meglehet, pont ez 
az oka, hogy az ott élők úgy határoz-
nak, „egészségesebb vizekre eveznek“. 

Nekünk, itt, Csallóközben, egy ilyen 
jellegzetes és egyedülálló folyó közvet-
len közelében, mint a Duna, az egyik 
legnagyobb ivóvízkészlettel a lábunk 
alatt, ez az értékes kincs „ingyen” 
megadatott/ megadatik, nem volt más 
dolgunk/nincs más dolgunk, csak hogy 
vigyázzunk rá, védjük! – írták mun-
kájuk küldetésében. 

 A verseny kiértékelésére 2018. júni-
us 16-án a Vízmúzeumban, Pozsony-
ban (Bratislava) került sor, ahova ben-
nünket is meghívtak. Kis közösségünk 
kitörő örömmel vette tudomásul, hogy 
a szlovákiai forduló győztese a  felbári 
Batthyány-Strattmann László Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola csapata lett, 
így alkotásukkal képviselhetik Szlová-
kiát a verseny nemzetközi fordulóján, 
amely két részből áll. A szakmai zsűri 
értékelése mellett egy online szavazás 
is folyik. A legtöbb like-t összegyűjtő 
kép, illetve videó különdíjban részesül. 
Alkotásunk megtalálható a Danube 
Art Master Facebook oldalán. Remél-
jük, hogy elnyeri tetszésüket és egy 
like-kal szavaznak rá.

 
       Mgr. Jánoška Enikő tanító néni

A	BALESETMENTES	KÖZ-
LEKEDÉS JEGYÉBEN

Óvodánkba, a gútai Brünni Téri Tün-
dérkert Óvodába járó gyerekekkel 
szeptemberben a közlekedési szabá-
lyokkal foglalkozunk, ismerkedünk. 
Elengedhetetlen, hogy az óvodásokat 
megismertessük a közlekedési szabá-
lyokkal, jelzőtáblákkal a biztonságos 
közlekedés megtanulása céljából.

 Ennek az érdekében szeptember 27-
én ellátogattunk a galántai közlekedési 
parkba, ahol a kicsik jelzőlámpák, kü-
lönböző közlekedési táblák segítségével 
biciklizhettek, rollerezhettek. Itt köny-
nyedén és biztonságosan alkalmazhat-
ták a már elsajátított ismereteiket a köz-
lekedésről.

 Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
megfelelően felkészítsük a gyermekeket 
arra az időre, amikor először felülnek 
a kerékpárjukra és a városi közlekedés 
aktív részeseivé válnak. Fokozottan fel-
hívtuk a figyelmet a biciklisisakok hasz-
nálatának fontosságára is.

 Legfontosabb célunk az, hogy amikor 
elérkezik az önálló közlekedés időszaka, 
akkor mindegyikük tisztában legyen a 
közlekedés alapszabályaival, a saját és a 
közlekedés többi résztvevője testi épsé-
ge érdekében.

                                                                                         
             Mgr. Riflík Forró Anita, óvónő



HÁZUNK	TÁJA

A SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME AZ 
ISKOLAÜGYBEN

Az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679 sz. 
rendeletének elfogadásával – amely a  fizikai személyek 
személyes adatainak védelmét, feldolgozását és elérhe-
tőségét szabályozza – megszűnt a  személyi adatok vé-
delmét szabályozó 95/46/ES általános rendelet hatálya, 
valamint a 18/2018 Z.z. számú új törvény – amely a sze-
mélyi adatokról szóló 122/2013 Z.z. számú törvényt he-
lyezte hatályon kívülre – hatályba lépése után új feladat 
áll minden szervezet előtt: az információs rendszereikben 
szereplő  személyi adatok védelmének jelenlegi állapotát 
összhangba hozni azokkal a követelményekkel, amelyeket 
az említett új jogi normák írnak elő. Az iskolaügyi mi-
nisztérium a hatáskörébe tartozó minden szervezet és 
intézmény számára – beleérteve az iskolákat és az iskolai 
intézményeket is – a feladat sikeres teljesítését elősegítő 
anyagot dolgozott ki. Ez az ajánlás és szakmai segítség az 
alábbi címen található: http://www.minedu.sk/ochrana-
osobnych-udajov.v.rezorte.skolstva/.

ÚJ	IRÁNYELVEK	A	GYERMEKEK	ÉS	TA-
NULÓK MEGFÉLEMLÍTÉSÉNEK ÉS ZAK-
LATÁSÁNAK	A	MEGELŐZÉSÉRE	ÉS	AZ	
EZEN	A	TÉREN	ADÓDÓ	PROBLÉMÁK	
MEGOLDÁSÁRA

Az iskolaügyi minisztérium a nevelésről és oktatásról 
szóló 245/2008 Z.z. számú törvény (oktatási törvény) 
3. paragrafusának d és o pontja, valamint a  minisztéri-
um szervezési rendszabályának (Organizačný poriadok 
MŠVVaŠ) 11. cikkelye 2. bekezdésének f betű alatti má-
sodik pontjának értelmében új irányelveket ad ki a gyer-
mekek és a tanulók megfélemlítésének és zaklatásának a 
megelőzésére és az e téren adódó problémák megoldására, 
Smernica č. 36/2O18 k prevencii a riešeniu šikanovania 
detí a žiakov v školách a školských zariadeniach címen. Ez 
az útmutatás pontosítja a gyermekek és a tanulók  megfé-
lemlítésének és zaklatásának a fogalmát, megnyilvánulá-
si formáit, valamint az oktatási törvényből az iskolára és 
iskolai intézményre háruló feladatokat e negatív jelenség 
megelőzése, illetve a megfélemlítésből eredő problémák 
megoldása terén.

AZ ISKOLAÜGYI MINISZTÉRIUM 9 MILLIÓ EURÓT JUTTATOTT A TORNATERMEKRE

Az iskolaügyi minisztérium ebben az évben összesen 9 millió eurót osztott szét arra a 101 sikeres pályázatra, amelyek-
ből új tornatermek építését, illetve a már meglévők rekonstrukcióját, modernizálását finanszírozza, és ezáltal is támo-
gatja a testnevelés és sport fejlesztését Szlovákiában. A minisztérium annak ellenére is aktívan hozzájárul a tornater-
mek építéséhez és modernizálásához, hogy azok az iskolák fenntartóinak a hatáskörébe tartoznak. Martina Lubyová 
iskolaügyi miniszter ezzel kapcsolatban a következőket nyilatkozta: „A testnevelés aktív támogatása és a sportoláshoz 
való pozitív viszony kialakítása az iskolaügyi tárca prioritásai közé tartozik. Ennek egyik konkrét bizonyítéka, hogy 5 
millió euróval megemeltük a pályázatokra kifizethető összeget, és ezáltal gyermekeinknek több tornaterem épülhet, 
javulhatnak a testnevelés feltételei.“ A  testnevelés körülményeinek fejlesztésére a minisztériumhoz összesen 472 pá-
lyázati kérvény érkezett. A pályázók összesen 42 millió eurót igényeltek a megkezdett tornatermek építésének befeje-
zésére, új tornatermek építésére és a régebben épültek átépítésére, illetve modernizálására. A jóváhagyott 101 pályázat 
közül 83 iskola tartozik az önkormányzatok hatáskörébe – a számukra jóváhagyott összeg 7 452 855 euró –, 13 intéz-
ménynek a fenntartói a kerületek (969 199 euró) és ezenkívül még 5 egyházi iskola (577 945 euró) került a támoga-
tott intézmények közé. A maximális pénzügyi támogatásban (150 000 euró) egyetlen iskola részesült. A jóváhagyott 
pénzügyi támogatásból az iskolák felújíthatják a tornaterem belső terét, megjavíthatják a tetőzetet, rekonstruálhatják 
az elektromos hálózatot, a világítást, illetve a központi fűtést és a tornateremhez tartozó szociális helyiségeket.

A bürokrácia csökkentése és az oktatási intézmények pre-
cízebb és pontosabb finanszírozása céljából 2018 szeptem-
berétől az iskolák és iskola intézmények a törvény előírá-
saival összhangban kizárólag elektronikus úton közölhetik 
a tanulókra és az alkalmazottakra vonatkozó statisztikai 
adatokat. Az adatok összegyűjtése ebben a tanévben 2018. 
szeptember utolsó két hetében (15-től 30-ig) valósult meg. 
Az adatok végleges feldolgozása után ezek az adatok az is-
kolai intézmények finanszírozásának alapjául szolgálnak 
majd, és a jövőben ezen adatok hivatalos nyilvántartási 
helyeként csak az iskolaügyi tárca tájékoztatási rendszere 
(Rezortný informačný systém – RIS) szerepel. „Ez a válto-
zás az egész iskolaügy számára hatalmas előrelépést jelent, 

hiszen lényegesen csökken az iskolák bürokratikus leter-
heltsége, és emellett az iskolaügyi minisztérium számára 
sokkal pontosabb adatokat lesznek képesek szolgáltatni, 
amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy a minisztérium dönté-
sei minden esetben teljesen pontosak legyenek.” – jelen-
tette ki Martina Lubyová, iskolaügyi miniszter. Termé-
szetesen hozzáfűzte még, hogy mindennek az a feltétele, 
hogy az iskolák időben és valós adatokat juttassanak be 
a rendszerbe. Az iskolák megbízott szakdolgozói a kért 
adatokat az iskolaügyi tárca információs rendszerébe 
(RIS) a saját iskolai informatikai rendszerük segítségével 
táplálják be. Az adatok betáplálását a minisztérium által 
összeállított Módszertani utasítások (Metodické pokyny 
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pre aktualizáciu rezortných údajov) szerint végzik, amely 
a  http://crinfo.iedu.sk weboldalon található. Az iskola 
vezetői és megbízott szakdolgozói részére az iskolaügy 
vezetése a nyár folyamán egész Szlovákiában megszer-
vezte a kellő felkészítést. Ezeken az akciókon több mint 
3200 iskola és iskolai intézmény képviselője vett részt. 
További felkészítést – ugyancsak egész Szlovákia terüle-
tén – szeptember elején a kerületi hivatalokban működő 
iskolaügyi szakosztályok szerveztek. Ezeken a felkészítési 
akciókon az adott portál kezelésével kapcsolatos részletes 
tudnivalókat sajátították el a résztvevők, akik több mint 
4000 iskolából érkeztek. Az iskolák az alapos felkészítést 
követően is minden szükséges tájékoztatást, segítséget 
megtalálnak a crinfo.iedu.sk weboldalon. Ezen az olda-
lon található az a segítő-tájékoztató videó is, amellyel az 
adatokat közlő ellenőrizheti a betáplált adatok és a végső 
protokoll helyességét. A miniszter asszony ezzel kapcso-
latban külön is megjegyezte, hogy amennyiben az iskola 
megbízott szakdolgozója a betáplált adatok között bár-
milyen ellentmondást vagy hibát vél felfedezni, esetleg 
segítségre, tanácsra lenne szüksége, a helpdesk@iedu.sk 
e-mail-címen a minisztérium ügyfélszolgálatához fordul-
hat szaktanácsért. Az újfajta adatszolgáltatás, melynek 
alapján az iskola finanszírozása történik, az iskola szá-
mára jelentős mértékben lecsökkenti az adminisztratív 
munkát, hiszen megszűnik végre a sokféle papírnyomtat-
vány kitöltésével járó gond. Emellett a rendszerbe táplált 

adatok a későbbiekben is időt és fáradságot takarítanak 
meg. Például ha a középiskolába új diák érkezik, nem kell 
hosszas levelezéssel kutatni a szükséges adatait, elég a 
rendszerbe betáplálni a tanuló specifikus EDUID adatait, 
és minden szükséges adat automatikusan a rendelkezé-
sünkre fog állni. A rendszer adatai felhasználhatók arra 
is, hogy pótolják a Munkaügyi Központ (Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny) számára a ma még írásban kért 
igazolásokat arról, hogy a  tanuló látogatja az iskolát. Ez 
pedig nemcsak az iskolának, hanem a szülőknek is segít. 
Martina Lubyová iskolaügyi miniszter örömmel állapítot-
ta meg, hogy az iskolák számára rendelkezésre álló idő-
szak első hete után már 6 256 iskola és iskolai intézmény 
sikeresen teljesítette az adatközléssel kapcsolatos felada-
tát, ami az összes iskola több mint 90 százaléka. Egyben 
arra kérte annak a 659 iskolának a vezetőit és megbízott 
szakdolgozóit, akik még kivártak e feladat teljesítésével, 
hogy késedelem nélkül juttassák el a szükséges adatokat 
a központi rendszerbe, hogy a minisztérium problémák-
tól mentesen minél hamarább teljesíthesse az iskolák fi-
nanszírozásával kapcsolatos rendkívül fontos feladatát. 
Amennyiben mégis bármilyen probléma akadályozná 
őket ebben a munkában, gyorssegítséget, tanácsadást 
kérhetnek a 0800 138 033-as telefonszámon, illetve a már 
említett helpdesk@iedu.sk e-mail-címen az iskolaügyi 
minisztérium ügyfélszolgálati munkatársától.
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TEMPORA MUTANTUR

AICH PÉTER

Az ember leginkább a fiatalkori emlékeivel 
kapcsolatos élményeket részesíti előnyben. 
Mert az a lényeg, amit fiatalon magunk-
ba szívtunk. Azok az élmények formálják 
személyiségünket s alapozzák meg érték-
világunkat. Ha városokról van szó, nekem 
elsősorban Pozsony jut eszembe. Igazából 
sosem mentem el onnan: ott nőttem föl, ott 
vannak őseim sírjai, ott élnek utódaim, s 
ez mindent fölülíró kötelék. Pedig tempora 
mutantur, az idők változnak. Persze a vá-
rosok is. Így Pozsony sem az már, ami volt, 
s ez nem föltétlenül vált mindig előnyére.
Utazásaim során rengeteg szép városban 
jártam, ezeket akaratlanul is összehasonlí-
tottam szülővárosommal. Mert Pozsony a 
mindenkori mérce. Amely város az én Po-
zsonyom intimitását idézte, csak az nyer-
hette el tetszésemet. Mert milyen is volt 
az én fiatalkori Pozsonyom? Túlzott válto-
zásai ellenére máig megvannak még sok-
helyütt a régi utcák, az ódon házak fölött 
összehajló hatalmas fák, amelyek álmodo-
zásaim helyét idézik. Ha ilyet máshol látok, 
fölismerni vélem régi gondolataimat, ér-
zelmeimet: otthonosan érzem magam. Két 
ilyen szépséges városkát tudnék kiemelni: 
az egyik a bájos görögországi Arachova, 
Delphi tőszomszédságában, amely a po-
zsonyi Murmann magaslatról való távolba 
tekintő kilátást idézte bennem, a másik a 
katalán Montblanc, ez az ősi fallal körül-
vett álmos kis városka, amely Pozsony 
intimitását éreztette velem, mintha csak 
Pozsony utcáit jártam volna, amelyeken 
naponta megfordultam, anélkül, hogy tu-

datosítottam volna: ezek életem biztonsá-
gát sugárzó helyszínei.
Mert egy város nem csupán lakóhely. Nem 
csak olyan hely, ahova dolgozni jár az em-
ber, hogy legyen miből kenyeret vásárol-
ni, meg ahol aludni lehet, mert pihenni is 
kell. Az a város igazán a mienk, amelyhez 
nem csak az élők: az ismerősök, barátok, 
rokonok kötnek, hanem az ősök sírhelyei 
is – ilyenben vagyunk valóban otthon, 
ahonnan nem kell valahova messze „haza 
menni”. Az ilyen hely mindenképpen több 
mint egy város, ahol „csak” lakunk. Mert 
a város mint otthon ráadásul emléket is 
jelent, élményt, kötődést, sok hozzá kap-
csolódó örömöt és bánatot, vidám nevetést 
és keserű könnyeket, a kedves ismerősöket, 
barátokat, szerelmet, valós élményt és rej-
tegetett, titkos álmokat.
Ezért van az, hogy egy városban nem kell 
föltétlenül mindvégig laknunk, hogy iga-
zán otthon legyünk benne. A lényeg az, 
hogy azonosítani tudjuk önmagunkkal, 
hogy sebeit önmagunk sebének érezzük, 
pozitív fejlődését pedig saját sikerünknek 
éljük meg. Egy városban akkor vagyunk 
igazán otthon, ha büszkék vagyunk rá, 
nem hazudjuk el történelmét, és szere-
tettel gondolunk rá, bármi történjen vele, 
bármi változás éri, miként a gyermek gon-
dol szüleire, vagy mint a szülő gyermeke-
ire.
Nekem Pozsony ilyen, mindenek ellenére, 
még ha most már hivatalosan nem is úgy 
hívják. S ilyen is marad, bennem minden-
képpen.

Felhívás

Értesítjük a magyar szakos kollégákat, hogy az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny idei fordulóját 2018. november 30-án 
szervezzük a nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Karán. Bővebb információ a kar honlapján, az alábbi linken olvasható: https://
www.fss.ukf.sk/hu/

KEDVENC VÁROSOM

 rendezvényére

A Katedra Alapítvány és Katedra Társaság minden érdeklődőt szeretettel meghív a

XXVII. Katedra Napok
A rendezvény időpontja:  2018. november 30. (péntek)
A rendezvény helyszíne:  Legend Hotel ülésterme (a termálfürdő területén)
                                                       Bősi út 50., 929 01 Dunaszerdahely

A részvétel költségmentes, de kérünk minden érdeklődőt, hogy 2018. november 23-ig 
a marketing@liliumaurum.sk címen regisztráljon.

Szeretettel várjuk!
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Program:
8:00–9:00   Prezentáció
9:00–9:15   Ünnepélyes megnyitó 

I. blokk: Reformtól reformig – korparancs vagy kényszer-e az állandó megújulásra való törekvés?
9:15–9:40                  Pintes Gábor: A hazai oktatásügy reformtörekvéseinek főbb irányvonalai az elmúlt közel három évtizedben 
9:40–10:05                  Fodor Attila: Csak reformot ne?!
10:05–10:20   Kávészünet
10:20–10:45                 Ledneczky Gyöngyi – Tímár Lívia: A tananyagtartalmak és a tantervek strukturális felépítésének változásai
10:45–11:25   Szakmai vita
11:30–12:40   Ebéd, kávészünet

II. blokk: A gyermekkultúra aktuális kérdései
12:45–13:05  Horváth Béla: Gyermekirodalom és kánon. A kritika szerepe
13:05–13:25  Boronkai Dóra: Játék alapú tanulás a gyermekirodalom oktatásában
13:25–13:45  Bús Imre: Játék- és gyermekkultúra
13:45–14.15  Vita, kávészünet
14:15–15.00   A 2018-as Katedra-díj átadása
15:00–15:15   Zárszó – Hodossy Gyula, a Katedra Alapítvány igazgatója
15:15    Fogadás

FELHÍVÁS
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 SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK
ÉS SZÜLŐK LAPJA
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PEREDI MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA

 RÁSI SZILVIA: AMIKOR ´MËSSZÓLÅL´ A KELETI PALÓC
 KOVÁČ BARNABÁŠ: GENDER STUDIES – ÖRDÖGTŐL VALÓ ÁLTU     

DOMÁNY VAGY A TÁRSADALMUNK MEGÉRTÉSÉNEK ESZKÖZE?
 TÓTH TIBOR: SZÜKSÉGES-E TANÍTANI VÁMBÉRYT?

A HÓNAP TÉMÁJA: SZLOVÁKOKTATÁS
 PETER KRAJŇÁK: NÉHÁNY GONDOLAT A KATEDRA OLVASÓIHOZ
 FIBI SÁNDOR: HATSZEMKÖZT
 HODEK MÁRIA: KÖZÉLETI DISZKURZUS A SZLOVÁK NYELV OKTA-  

TÁSÁRÓL
 BAKOS ADRIANNA: JÓKEDVŰEN A CÉL FELÉ
 LENGYEL ZSUZSA: AMIKOR ANGOLOS TANÍT SZLOVÁKOT...
 JÚLIA VRÁBLOVÁ: AZ EGYÉN SZÁMÁRA A SZLOVÁK NYELV  

LEHET MÁSODIK VAGY HARMADIK NYELV IS
 VÉGH ORSOLYA – ANDICS ANIKÓ: AZT FOGJÁK NEKEM KIABÁLNI, 

HOGY „SPROSTÝ MAĎAR”?

Juniális

Húsvéti focitorna Zsigárdon
Járási egészségügyi verseny

Karnevál

Papírsárkány

Imádkozik a király – kiál-lítás az 1. világháborúról

VII. Olvasómaraton  

Arany János-nap

Vidám gyerkőcök tábora

XII. Flaska Sándor Mezei Futóverseny

Bringázz a suliba

Almatorta
Sporttábor

Színházlátogatás

Úszótanfolyam


