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AZ ÉN VÁROSOM

AZ ÖREG HÖLGY MESÉJE

V. BOROS ILDI

Árva vára számomra olyan, mint egy 
méltóságteljes idős hölgy, aki 400 éve ül 
ugyanazon a sziklán, rendíthetetlen nyu-
galmat árasztva magából. Tanúja letűnt 
koroknak, viharos évszázadoknak, fé-
nyes, főúri lakomáknak, pompás nemesi 
lakodalmaknak, kusza szerelmi kapcso-
latoknak és galád összeesküvéseknek. Ül 
a néha csendes és kiszámítható, máskor 
szeleburdi és kezelhetetlen Árva folyó 
feletti sziklabércen és figyel. Árvaváral-
ja község lakói pedig, akik felett büszke 
méltósággal pöffeszkedik, megszokták 
már, hogy az idős hölgyet valami bájos és 
megmagyarázhatatlan titok lengi körül, 
amit nemhogy az odalátogató turisták, 
de ők sem tudnak megfejteni…
 A Zsolnai kerület Alsókubíni járásában 
található Árva vára az egykori Magyar-
ország egyik legfestőibb sasfészke volt. 
Bújtatott ő már az idők során templomos 
lovagot, rablólovagot, ismerte Corvin Já-
nos rigolyáit, a Szapolyaiak állhatatossá-
gát, de tán legtöbbet a Thurzókról tudott. 
Ott volt akkor is, amikor Bethlenfalvi 
gróf Thurzó György nádor, Árva megye 
örökös főispánja feleségül vette Forgách 
Zsófiát, és ott volt akkor is, amikor az 
meghalt, miután második lánygyerme-
küknek életet adott. Az idős hölgy látta, 
hogy a vár falai megtelnek gyásszal, a két 
anyátlan árva szeme pedig mindig szo-
morú. Tanúja volt Thurzó nádor máso-
dik házasságának is Erzsébettel, hallotta 
a házassági esküjüket, látta a világraszó-
ló lakodalmat, amit csaptak. Amit látott, 

megtartotta magának. Azt is, hogy nem-
csak szlovák, de lengyel, magyar énekszót 
is felkaptak az Árva folyó hullámai, hogy 
továbbvigyék. Aztán más korok jöttek, a 
lovakat már nem fogták be a puccos hin-
tók elé, a kisasszonykák is eltűntek. Más 
embereket kellett bújtatnia, már nem 
nyilak, hanem fegyvergolyók süvítettek 
el mellette. A falu, ami a lába előtt hevert 
egykor, megváltozott. Automobilok jár-
tak az utcán, majd tankok hasították fel 
az erdőt. Megváltozott a világ…
 Az öreg hölgy most jókat derül a kis-
sé felgyorsult világon, ami őt körülveszi. 
Titkainak egy része kiderült ugyan, de 
múltját még a mai napig kutatják. A búto-
rok, a kincsek, az ágyak, melyben egykori 
ismerősei laktak, most szalaggal vannak 
körülvéve, és mindenféle nyelven beszélő 
embereknek magyarázzák el azt az élet-
formát, aminek ő a tanúja volt. Emberek 
jönnek nyaranta fényképezőgépekkel, 
hogy megörökítsék őt, és megtudjanak 
valamit a titkaiból. 
 Jómagam leginkább nyári ruhában 
szeretem látni az öreg hölgyet, amikor 
szoknyája harsogó zöld a sok fenyőfától, 
olykor mintha toronydíszei is kacérkod-
nának a napsugarakkal. Egyenes tartás-
sal, ám szokásához híven kimérten figyeli 
azokat a turistákat, akik még mindig az ő 
titkait fürkészik… Pedig még mennyi van 
belőlük, sóhajt fel télen, amikor csend 
lesz a lábai előtt, csak a falu kéményei pö-
fékelnek, és mindent belep a pihe-puha 
hó…



DOBOGÓ

TARTALOMJEGYZÉK
2  V. BOROS ILDI: AZ ÖREG HÖLGY ME-

SÉJE

3   PETRES CSIZMADIA GABRIELLA: 
MINDENNEK MEGVAN A MAGA IDEJE

4  ALBERT SÁNDOR: RENDHAGYÓ BE-
SZÉLGETÉS KALÁCSKA JÓZSEFFEL

7  HODOSY FERENCZI MÁRIA: MI A FOG-
LALKOZÁSOD? SZERETED?

8  URBÁN PÉTER: A PÁLYAORIENTÁCIÓ 
HELYE AZ ISKOLÁBAN

11	 	 KOVÁČ	BARNABÁŠ:	VAN-E	IGÉNY	
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ISTEN, ÚGY ÉLEK ITT ÉS KOMPONÁ-
LOK...”

31   STIRBER LAJOS: CSAK A JÓ BORNAK 
KELL CÉGÉR

32   NOVÁK MÓNIKA: ÚJ ELNÖKE VAN A 
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OKTATÁSBAN	RÉSZTVEVŐK	SZÁMÁRA

37  HÁZUNK TÁJA

 

PETRES CSIZMADIA GABRIELLA

MINDENNEK MEGVAN A MAGA IDEJE
Ahogy fokozatosan lépegetünk a ka-
lendáriumi év vége és az iskolai tanév 
félideje felé, a periódus lezárásának 
közeledtével, akarva-akaratlanul, 
felerősödik bennünk a mérlegelés 
vágya. December hónapja – az ün-
nepvárás mellett – számadást is je-
lent. Kérdőjellé görbülve sorakoznak 
az évről évre visszaköszönő gondola-
tok: hol tartok a magánéletemben, a 
munkahelyemen, a tágabb környeze-
temben; hol tartanak a rám bízottak 
mindezekben. Ide akartam-e jutni, 
illetve ide akartam-e juttatni a velem 
tartókat, amikor januárban/ szeptem-
berben tervezni kezdtem a decem-
beri valóságomat? Haladtam-e a(z 
tan)év elejéhez képest, fejlődtem-e, 
nőttem-e szellemiekben-lelkiekben 
ez alatt az idő alatt – vagy csak át-
szaladt felettem az idő, és súlytalanul 
elfutottak a hónapok… Haladás, to-
porgás, lemaradás. 

 Egy történetben olvastam egy ide-
genvezetést vállaló, hegyek között 
élő, zárt közösségi életet élő csoport-
ról, hogy egy alkalommal a térség be-
mutatását kívánó turisták gyorsabb 
tempóban szerették volna végigjár-
ni a helyszíneket a megszokottnál, 
ezért szinte űzött tempót diktáltak 
maguknak és az idegenvezetőiknek 
is. Ám egy idő után a helyiek meg-
makacsolták magukat, és nem voltak 
hajlandók folytatni a vágtatást. A tu-
risták türelmetlenül sürgetni kezdték 
őket, de a helyiek vezetője kijelentet-
te: képtelenség ezt a tempót folytatni. 
Most egy kicsit várniuk kell – ki kell 
várni, amíg a lelkük utoléri a testü-
ket. 

 A vágtató tempó egészen bizto-
san ismerős mindannyiunk számára. 
Határidők szorítása között végez-
zük a feladatainkat: napra készen 
– karbantartott tudással, szellem-

mel, gondolattal, eszköztárral – és 
évről évre megújuló repertoárral 
kell érkeznünk tanórára, szakkörre, 
tehetséggondozásra, felzárkóztatás-
ra, műsorkészítésre, rendezvényre, 
szülői értekezletre, továbbképzésre, 
egyéb feladatra. De nemcsak a ta-
nítványok igénylik a frissességün-
ket, hanem a bennünket befogadó 
közösség, a kollégák és a szülők is. 
Mindannyian ismerjük azt a szinte 
már elszánt igyekezetet, ahogy méltó 
módon próbálunk helytállni a pe-
dagógusszerepben: mintát kínálni 
szakemberként, magánemberként, 
kollégaként, emberként. A határ-
idők, feladatok elvárásokkal is ne-
hezülnek. Hogy lehet ezt a tempót 
bírni…?

 Ahogy a Prédikátorok könyve 
írja, mindennek megvan a maga 
ideje. December van, a mérlegelés 
és lassítás ideje. Hiába tudjuk, hogy 
a december és január közti határ át-
lépése csak látszólagos esemény, hi-
szen az idő ilyenkor is ugyanolyan 
tempóban folyik, mint más hónap-
fordulón, a kalendáriumi év vége 
mégis felkiáltójel, megállásra buzdít. 
Kollégáim arcába nézve látom a raj-
tuk tükröződő fáradtságot. De, hála 
Istennek, ott kunkorodik a mosoly 
is a szájuk szélén. Igen, fáradtak va-
gyunk. De időben vagyunk. Az el-
számoláshoz és a folytatáshoz is. A 
Katedra Olvasóinak is azt kívánom, 
a 2018-as év utolsó napjait békés, 
szeretetteljes, családi közegben tud-
ják tölteni, és időt tudjanak szán-
ni a személyes útjuk mérlegelésére 
is. Hogy jövőre biztosak lehessünk 
benne: nem lemaradtunk és nem to-
porogtunk, hanem haladtunk. Kelle-
mes ünnepeket, ráérős, szeretetteljes 
napokat kívánok mindenkinek!



NÉGYSZEMKÖZT

Kalácska József 1949. október 6-án szü-
letett Dunaradványon. Komáromban 
érettségizett. Nyitrán matematika–fizi-
ka szakos általános iskolai, Debrecen-
ben a Kossuth Lajos Tudományegye-
temen matematika szakos középiskolai 
tanári oklevelet szerzett. Nyitrán dok-
torált. Pályafutása során Katedra-, 
SZMPSZ Életpálya-, valamint Felvidé-
ki Magyar Pedagógus Díjat kapott. A 
tanár úr 2017-ben, 46 év pedagógiai 
tevékenység után vonult nyugdíjba és 
szülőfalujában, Dunaradványon él.

 Mivel tölti idejét? Nem unatkozik?
 Ízlelgetem, hogy milyen az élet csen-

gőszó, diákzsivaj, értekezletek nélkül. 
Falun élve kora tavasztól késő őszig 
mindig van munka a kertben. Rendez-
getem az évek alatt összegyűlt dolgai-
mat.

 Sikeresnek mondható pályafutása 
során volt alapiskolai tanító, középis-
kolai tanár és egyetemi oktató. Melyik 
korszakára emlékszik vissza legszíve-
sebben és miért?

  Az általános iskolában eltöltött tíz év 
megtanított arra, hogyan lehet külön-

böző érdeklődésű (néha érdektelensé-
gű) és képességű diákokat egy osztá-
lyon belül lekötni, tanítani, nevelni. A 
harmincöt gimnáziumi év pedagógiai, 
tanári kiteljesedésem időszaka volt. A 
jövő – és már a jelen – felvidéki magyar 
értelmiségének egy részét oktatni és ne-
velni, elindítani, felkészíteni egyetemi 
tanulmányaira számomra az igazi célt 
adta. Egyetemi oktatóként az előírt tan-
anyag mellett egy hivatalosan nem léte-
ző „tantárgyat”, pedagógus-mesterséget 
is próbáltam továbbadni. Beszéltem a 
hallgatóknak arról, hogy hivatáson kí-
vül ez is egy szakma, ami tanulható. S 
mint minden szakmának, ennek is van-
nak művészei, igyekezzenek azzá válni.

 Miben különbözik a matematika 
oktatása az említett iskolatípusok-
ban?

  A kiselsős diák legnagyobb élmé-
nye – az olvasás, írás megtanulása 
mellett – a számolás rejtelmeinek 
megismerése. A tanulás iránti érdek-
lődés az alsó tagozaton kitart, a felső 
tagozatra érve egyre több kudarc ér 
sok diákot, az érdeklődésük alább 
hagy. Közismert, hogy a matematika 

egymásra épülő, logikailag és isme-
retileg összekapcsolódó részek egy-
sége. Ha a diák történelemből nem 
tanulta meg a pun háborúk korát, at-
tól még az újkor történelmét szeret-
heti és tudhatja. Matematikából, ha 
elemi számolási problémái vannak, 
összedől a további részek építménye.

Az általános iskola kell, hogy ki-
alakítson egy számolási-matematikai 
jártasságot, amire a középiskolában 
építhető a matematika tudományá-
nak alapja. Itt biztos alapokat kell 
kialakítani, hogy ne legyenek nehéz-
ségeik egyetemi tanulmányaik meg-
kezdésekor. El kell oszlatni azt a té-
ves nézetet, hogy a matematikát elég 
érteni. Ez így nem igaz, meg is kell 
tanulni, az ismeretek birtokosává 
kell válni, hogy aztán ezekre alapoz-
va, a diák ezeket kreatívan alkalmaz-
hassa a felmerülő feladatok, prob-
lémák megoldása során. Nekünk 
pedig mindig többet kell tanítanunk, 
hogy a magyar iskolák végzettjei szé-
lesebb tudással, jobb alapokkal kezd-
jék egyetemi éveiket. A közoktatás 
igazi célja a matematikán és a többi 
tantárgyon keresztül az ifjúi lélek 
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formálása. Ebben a matematikának 
mint alaptudománynak óriási szere-
pe van. A tanár ne csak a tantárgya 
mestere, hanem a diák mestere is le-
gyen. Az egyetemek pedig tudomá-
nyos felépítésben, egységként oktat-
ják az egyes részterületeket.

  Egyik interjújában úgy fogalma-
zott, hogy ma már nem lehet taní-
tani a régi módszerekkel. Mit ért a 
régi módszerek alatt és hogyan kell 
tanítani a matematikát ma?

 Régi módszernek tekintem azt, 
amikor csak ismeretátadás és szá-
monkérés történik. Közismert a fel-
fedeztetés, csak a tanár döntötte el, 
hogy alkalmazta-e. Sikeresebb az 
oktatás, ha összekötjük az ismeret-
átadást, ismeretszerzést a felfedezte-
téssel. Nyilván ez sem alkalmazható 
mindenkor, mert a matematika fej-
lődését nincs idő – és nem is lehet 
– „újrajátszani”. 

A mindennapi órákon kívül az ér-
deklődés felkeltését segítik a töme-
ges matematikaversenyek, a Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny, a Kengu-
ru-, a Katedra-, a Pitagorasz-verseny 

stb. Ezek az alsó tagozattól kezdve 
lehetőséget adnak a tehetség meg-
mutatkozására, kiválasztására. 

  Statisztikai adatok bizonyítják, 
hogy tanulóink gyengén szerepel-
nek matematikából (is) a nemzet-
közi PISA-felméréseken, de az ötö-
dikesek és kilencedikesek országos 
teszteléseinek eredményei is sok 
kívánnivalót hagynak maguk után. 
Ön miben látja a problémát, és ho-
gyan lehetne javítani az eredmé-
nyességen?

  Ennek a problémának rengeteg 
összetevője van. Néhányat kiemelve, 
úgy látom, hogy nagyon sok függ a 
diákok szövegértő képességétől. Én, 
ha új osztályt kaptam, az első órán 
nem a tananyaggal foglalkoztam, ha-
nem minden diákkal egy-két percig 
ismeretlen szöveget olvastattam. Aki 
szótag- vagy szóismételve „olvasott”, 
jeleztem, hogy pótolja a hiányossá-
gát. Az ilyen gyerek nem a tartalom-
ra figyel, hanem arra, hogy jól olvas-
son, s így olvasással nehezen tanul.

Az is baj, hogy kevés, a mindennapi 
élet problémáihoz hasonló feladattal 
találkoznak a diákok. További nagy 
probléma, hogy az igazi kreativitást 
igénylő geometriai feladatok megol-
dásával keveset foglalkozik a tanárok 
többsége. Az is baj, hogy nagyon le-
csökkent a matematikaórák száma, 
nem is beszélve arról, hogy mate-
matikagyakorlat szinte már nincs is 
– ha van, akkor az délután. Pedig a 
gyakorlat teszi a mestert – még a ma-
tematikában is.

  A matematika sem a múltban, 
de ma sem tartozik a legtöbb diák 
kedvenc tantárgyai közé. Nehéz, 
nem értem, nem tudom, mire lesz 
jó a differenciál- és integrálszámí-
tás, a komplex számok, stb., ezért 
nem szeretem és nem is tanulom 
– szokták megfogalmazni. Ön sze-
rint lehet úgy tanítani a matema-
tikát, hogy a diákok szeressék? Ha 
igen, akkor miért nem így tanít 
minden matematikatanár?

 A matematikát nem elég ad hoc 
tanulni, a rendszerességen alapszik 
a tudás. A középiskolai matemati-
ka-tananyag nagy része pontosan 
a differenciál- és integrálszámítás 
alapjai megértésének és gyakorlati 
alkalmazásának rakja le az alapjait. 
Érettségi előtt jutunk el – és ez már 
a XX. század húszas éveiben is így 
volt, gimnáziumi tankönyvek bizo-

nyítják – a gyakorlatból vett problé-
mák matematizálására, megoldására. 
(Például adott térfogatú, minimális 
felületű testek méreteinek megha-
tározása.) Itt rengeteg, korábban ta-
nult ismeret együttes alkalmazására 
van szükség. Ha nem kellő mélységű 
vagy hézagos a tudásuk, akkor jön, 
hogy nem értem, nem tudom. Per-
sze arra figyelni kell, hogy a hosszú 
évek során a matematikaórák jó, 
stresszmentes hangulatban teljenek. 
A diák érezze, hogy a tanár minden 
tevékenysége, tette érte történik, 
nem ellene.

  Nagyon sok matematikatanár 
fogalmazta meg, hogy a tantárgya 
a logika fejlesztését (is) szolgálja. 
Mások meg úgy gondolják, hogy 
más tantárgyak révén is lehet fej-
leszteni a logikus gondolkodást, 
hiszen a matematika elsősorban 
(csak) a matematikai gondolkodást 
fejleszti. Ön mit gondol erről?

 A matematika nemcsak a matema-
tikai gondolkodást, hanem a logikus 
gondolkodást és a lényeglátást is 
fejleszti. Egykori, egyetemen idegen 
nyelveket hallgató diákjaim állítják, 
előnyükre vált, hogy matematikaosz-
tályban érettségiztek. A mindennapi 
életben minden embernek van vala-
milyen mértékű matematikai jártas-
sága, s ezek az ismeretek meghatá-
rozzák a problémák megoldásához 
való hozzáállásukat.

  A gazdaságilag sikeres orszá-
gokban a tanítás helyett a tanulást 
helyezik középpontba. Az iskola ta-
nítási intézmény helyett tanulási in-
tézménnyé válik, ahol a diákok egyé-
ni haladási tervek alapján haladnak, 
és a pedagógusok a diákok önálló 
tanulását segítik, tehát „nem taníta-
nak”. Mennyiben tud Ön azonosulni 
ezzel a felfogással?

 Ez jelenleg nehezen lenne megvaló-
sítható. Ehhez a társadalom szemlé-
letváltására lenne szükség. Öntudatos, 
önmaga irányában maximalista diá-
kokkal ilyen módon szárnyalni lehet, 
lehetne. Pályám során sok-sok ilyen 
diákom volt. A mai diákok egy része 
nem arra törekszik, hogy minél többet 
tudjon, hanem hogy minimális erőki-
fejtéssel teljesítse a legalsó követel-
ményszintet. Szerencsémre, én inkább 
az ellenkezőjét tapasztaltam.

  Önt a szigorúságáról (is) ismer-
ték a komáromi gimnáziumban. A 
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diákok az elvárásokhoz idővel alkal-
mazkodnak, de nem tűrik el az igaz-
ságtalanságot, a kivételezéseket, a 
lenézést… Önnek mi a tapasztalata 
ezen a téren?

 A gimnázium elsős diákjai megle-
pődve szokták hallgatni elvárásaimat, 
a négy évre felvázolt terveimet, köve-
telményeimet, a megszabott, kijelölt 
korlátokat. Általában egy évig tartott, 
amíg valamennyien rájöttek, hogy 
mindezek az ő érdeküket szolgálták. 
Ez nem beletörődés, hanem elfoga-
dás. Mindezek és a szigor helyénvaló-
ságát az érettségi találkozókkor meg 
saját kamasz gyerekeik vadhajtásai-
nak nyesegetésekor szokták nagyra 
értékelni. Elmondásaik szerint nálam 
nem volt jellemző az igazságtalanság, 
kivételezés. A matematikában ez nem 
is lehetséges, mert nem pontozhatom 
le a jó teljesítményt, és nem értékel-
hetem a hibás gondolatmenetet vagy 
eredményt. Ilyen szempontból a ma-
tematika egy igazságos tantárgy.

 Régebben azt is megfogalmazta, 
hogy a rendszerváltás előtt a di-
ákság jobban felnézett a tanárra. 
Úgy érzi, hogy ma kevésbé becsü-
lik meg a pedagógusokat? Esetleg 
a pedagógustársadalom is tehet 
arról, hogy nincs megfelelő tekin-
télye a diákok, szülők előtt?

  Egyes társadalmi rétegekben, 
családokban megszűnt vagy ki sem 
alakult a pedagógus tisztelete, a ta-
nár tudásának elismerése. Régeb-
ben általános volt, hogy a szülő ne-
velési problémák esetén ráerősített 
a pedagógus (dorgáló) véleményé-
re. Ma sok szülő a tanár feje fölött 
összekacsint gyermekével és cin-
kosává válik, ahelyett, hogy adna a 
pedagógus véleményére. Ez sajnos 
eléggé elterjedt jelenség, rossz értel-
mű pedocentrizmus, gyermekköz-
pontúság. Személyesen ilyesmivel 
alig találkoztam. Osztályfőnöki és 
nevelői munkámat mindig a szülők 
elismerése és megbecsülése övezte. 

Tekintélyt kikövetelni, megren-
delni nem lehet, az a tanár minden-
napi munkájával alakul ki, nemcsak 
az iskolában, hanem közéleti visel-
kedése, megnyilvánulása, megjele-
nése alapján. Sok pedagógus nincs 
jelen lakóhelye közéletében. Érde-
kes lenne egy felmérést készíteni 
arról, hogy manapság egy iskolá-
ban hány diák tartja példaképének 
a tanárát, tanárait.

  Önt elkötelezett magyar ember-
nek tartják, aki a magyarságtuda-
tot igyekezett diákjaiba is beoltani. 
A történelem szakos tanároktól 
gyakran halljuk, hogy nem tudnak 
foglalkozni a magyar történelem-
mel, mert nincs ilyen jellegű tan-
könyv és időkeret sincs rá. Ön mit 
gondol erről?

 Tanára válogatja. Van, aki úgy 
irányítja a tananyagot, hogy bele-
férjen. Pontosan a történelem az a 
tantárgy, amely keretében sok olyan 
verseny van, amit Magyarországon/
ról szerveznek, melyen részt vesznek 
külhoni diákok is, jelentős sikerrel. 
Ha tankönyv nincs is, de segédiro-
dalomként rengeteg dolog, kiad-
vány hozzáférhető. Az 1973–74-es 
tanévben kényszerűségből történel-
met is tanítottam. Első dolgom volt 
megvenni a magyarországi hetedi-
kes tankönyvet és használni a XIX. 
század tanításánál. Az utóbbi húsz 
évben a hazai magyar középisko-
lákban vagy nem volt, vagy ha volt 
is, használhatatlan volt a hivatalos 
matematika tankönyv. 2001-ben egy 
kőszegi tehetséggondozó táborban 
ismertem meg az utóbbi évek egyik 
legjobb kiadványát, a Sokszínű ma-
tematika tankönyvcsaládot. Azóta 
segédirodalomként használtuk Fel-
vidék-szerte. 

  A komáromi gimnáziumban éve-
kig pályaválasztási tanácsadóként 
is tevékenykedett. Milyen irányba 
terelgette az érettségiző fiatalokat? 
A természettudományok felé? Mű-
szaki esetleg pedagógiai pályára?

  Ha határozott érdeklődése volt 
a diáknak, akkor az addig mutatott 
tanulmányi eredménye alapján a 
nehezebb (minőségibb) vagy köny-
nyebbnek ismert egyetemet, főisko-
lát javasoltam. Ha nem volt biztos a 
jövőt illetően, akkor az iskolánkban 
működő pszichológussal történt 
beszélgetés, felmérés alapján neki 
ajánlottak igényeit vázoltam föl, 
könnyítettem meg neki a döntést. 
Emlékezetes számomra, hogy egy 
tehetséges diáknak a vékonypénzű 
matektanárság helyett ajánlottam 
az igényes pénzügyi matematikát – 
azóta országosan ismert pénzügyi 
szakember.

  A felsőfokú intézmény ajánlása-
kor mit tartott döntő fontosságú-
nak: az egyetem tanítási nyelvét, 

presztízsét (arculatát), esetleg a 
szülőháztól való távolságot?

 A kiemelkedő képességű diáknak 
nívós egyetemet, a nyelvi nehézség-
gel küzdőnek az anyanyelven ok-
tatót, de semmiképpen sem olyan 
szakot, amelynek eddigi végzettjeivel 
Dunát lehet rekeszteni, mert nem 
tudnak elhelyezkedni. A matemati-
kát tudóknak az informatikát, a köz-
gazdaságtant és a műszaki pályákat 
ajánlottam. Volt olyan osztályom, 
amelynek a negyede matematika ta-
nár lett.

  2004-ben indult a komáromi Se-
lye János Egyetem, ahol később Ön 
is óraadóként tanított. Tanulóinak 
figyelmébe ajánlotta ezt az intéz-
ményt is? Miért?

  Igen, és sok kitűnő diákom, diá-
kunk járt vagy jár a Tanárképző és 
a Közgazdasági Karra. Református 
teológiát is végzett néhány diákunk. 
Volt, aki kifejezetten az egyetem ta-
nítási nyelve miatt, volt, aki anyagi 
helyzete miatt választotta a Selye Já-
nos Egyetemet. Az egyetem vezetése 
a kezdetek óta jó lehetőséget biztosít 
a peregrinációra, jó kapcsolatokat 
ápol a hazai egyetemeken kívül ma-
gyarországi egyetemekkel, ahonnan 
vendégtanárok emelik az oktatás 
színvonalát.

  Nem gondolt arra, hogy több 
évtizedes pedagógiai tevékenység 
után tapasztalatait írásba foglalja, 
esetleg megfogalmazza elképzelé-
seit a felvidéki magyar iskolák jö-
vőképével kapcsolatban?

 Nem terveztem. Gondolataimat, 
tapasztalataimat megosztottam élő-
szóban az egyetemen óraadóként a 
végzős matematikatanár-jelöltekkel 
2017 júniusáig. Pozitív visszajelzé-
seik örömmel töltöttek el. Negyven-
hat évnyi tanári pályám szépségeivel 
megtelten mentem nyugdíjba, ám ha 
van rá igény, tarisznyám tartalmát 
szívesen megosztom az érdeklődők-
kel. Jelenlegi és jövőbeni pályatár-
saimnak Benedek Elek magamra is 
érvényes sorait ajánlom:

Jézus tanítványa voltam,
Gyemekekhez lehajoltam,
A szívemhez felemeltem,
Szeretetre így neveltem.

  Köszönöm a beszélgetést.



                                            PÁLYAVÁLASZTÁS

Mezőgazdaság, vendéglátás, építő-
ipar, egészségügy, élelmiszeripar vagy 
szépségipar? Melyik foglalkozás illik 
a gyermekemhez, s melyik teszi majd 
elégedetté? Milyen területen lehet 
majd biztos munkahelye pár év múl-
va? Többek között ezek a kérdések 
foglalkoztatják a pályaválasztás előtt 
álló diákokat és szüleiket.

Érdemes tudatosítanunk, hogy a 
pályaválasztás folyamata jelentősen 
megváltozott az utóbbi időkben. 
Pár évtizeddel ezelőtt az emberek 
többsége még végérvényes és visz-
szavonhatatlan döntésként kezelte 
a pályaválasztást. A fiatalok sokszor 
automatikusan a szülői minta hatá-
sára választottak szakmát vagy to-
vábbtanulási irányt, és egy jól meg-
talált munkahely valós biztonságot 
jelentett a pályakezdéstől egészen a 
nyugdíjig. Napjainkra azonban sok 
minden megváltozott. Sőt, mond-
hatni maga a változás lett egyre ter-
mészetesebb. Változnak a társadalmi 
szükségletek, új képzések, új szak-
mák jelennek meg, és egy élethosszig 
tartó biztos állásra is egyre kevésbé 
számíthatunk. 

A felnövekvő generáció számára a 
pályaválasztás már nemcsak egyszeri 
döntés meghozatalát jelenti. Annak 
érdekében, hogy megállják helyüket 
a folyamatosan változó munkaerőpi-
acon, számos fontos képességre kell 
szert tenniük. Először is ismerniük 
kell a munkapiac aktuális szükségle-

teit: mik a hiányszakmák ma, miből 
telítődött a munkapiac, stb. Továbbá 
jelentős előnyt jelent, ha rendelkez-
nek a leginkább igényelt kompeten-
ciákkal. Mindemellett elég rugal-
masnak kell lenniük, és ha a változó 
igények úgy kívánják, új döntéseket 
és irányokat kell választaniuk. 

Napjainkban a pályaválasztás előtt 
álló fiatalokat általában két fő moti-
váció mozgatja: a megélhetés és az 
önmegvalósítás vágya. Olyan szak-
mát válasszak, ami boldoggá tesz, 
vagy olyat, ami hozzásegít a vágyott 
anyagi biztonsághoz? Ideális esetben 
a két tényező egyensúlyba hozható, 
és a választott foglalkozás megfelelő 
anyagi körülményeket biztosít szá-
mukra. 

A jó pályaválasztás pedig elve-
zethet az önmegvalósításhoz, ami a 
legmagasabb rendű szükséglete az 
embernek. Lényege, hogy a számára 
megfelelő hivatást megtaláló fiatal 
azzá válik, amivé az adottságai révén 
válhat úgy, hogy döntéseit és válasz-
tásait autonóm módon hozza meg. 
Az ilyen jellegű döntés- és választás-
sorozat lehetővé teszi a valódi én ki-
bontakoztatását és annak az útnak a 
megtalálását, amelyen úgy haladhat 
végig, hogy közben jól érzi magát. 
Egy ilyen úton haladva lehetősége 
nyílik azon választásokat meghozni, 
amelyek révén a lehető legjobbat tud-
ja kihozni önmagából. Ha pedig erre 
lehetősége van a pályája alakítása so-

rán, annak eredménye a lelkesedés, 
a kreativitás és az elköteleződés lesz. 
Tehát ha megtalálja azt az szakmát, 
amit lelkesen, kreatívan és elkötele-
zetten tud végezni, minden bizony-
nyal úgy fog dolgozni, hogy keze 
nyomán kiváló munkateljesítmény 
jön létre. A jó teljesítményt pedig a 
munkaerőpiac is értékeli, a minősé-
gi szinten dolgozó szakembereket a 
megbízó ügyfelek elismerik és a jö-
vőben is keresik.

Ebből is látszik, hogy kamaszként 
szakmát vagy továbbtanulási irányt 
választani, majd felépíteni e válasz-
tás mentén egy tartalmas életpályát 
– amely önmegvalósítást, az értelmes 
munka örömét, egyúttal pedig méltá-
nyos megélhetést biztosít –, komoly 
felelősség. Olyan feladat, amelyben 
fontos a támogatás. Ez a támogatás 
pályaválasztással foglalkozó szakem-
ber felkeresésével bárki számára elér-
hető. A pályaorientációs foglalkozá-
sok keretében a pályaválasztás előtt 
álló fiatalok új ismereteket szereznek 
önmagukról, a munkaerőpiac világá-
ról, képessé válnak a releváns infor-
mációk kiválasztására, értékelésére, 
ami végső soron elvezeti őket eme 
nehéz döntés felelősségteljes meg-
hozatalához. E belső érés folyamán 
pedig eddig ismeretlen szempontok-
kal gazdagodnak, új képességeket fej-
lesztenek, amik az aktuális döntésen 
túl felhasználhatók lesznek szakmai 
életútjuk későbbi pontjain is.

HODOSY FERENCZI MÁRIA

MI A FOGLALKOZÁSOD? SZERETED?
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A kiegyensúlyozott, boldog élet egyik 
kulcsa az, hogy olyan dolgokkal fog-
lalkozhasson az egyén a mindennap-
jaiban, amelyeket szeret, hogy kitelje-
sedhessem a munkája által. Az a fiatal, 
aki úgy választ középiskolát vagy ké-
sőbb egyetemet, hogy tisztában van 
saját képességeivel és céljaival, vala-
mint a munkaerőpiaci helyzettel, nagy 
eséllyel fog örömteli munkát végezni 
a szakmájában. Ezért egyre inkább 
fontos szerepet kapnak az iskolákban 

az olyan fogalmak, mint a pályaorien-
táció, életpálya-tervezés, karrierterve-
zés. Vegyük hát sorra ezeket a fogal-
makat, nézzük meg, mit is takarnak, 
és miért nőtt meg az utóbbi években a 
jelentőségük!

MI A PÁLYA? AVAGY KEZDJÜK AZ 
ALAPVETŐ FOGALMAK TISZTÁ-
ZÁSÁVAL
A pályaorientáció célja, hogy az 
egyén megtalálja a számára legmeg-

felelőbb szakmát, életutat. A cél el-
éréséhez szükséges az, hogy az egyén 
tisztában legyen a saját képességei-
vel, továbbá az, hogy tudja, az egyes 
szakmákban milyen követelmé-
nyeknek kell megfelelni, és végül az 
is, hogy a munkaerőpiacon milyen 
trendek vannak jelen az egyes szak-
mákat illetően. Vagyis a pályaori-
entáció három alappillérre épül: 1. 
önismeret, 2. pályaismeret, 3. mun-
kaerő-piaci ismeretek.

Pályaorientáció

Önismeret Pályaismeret Munkaerő-
piaci ismeretek

Azt a tanácsadást, amely kitér 
mindhárom pillére, pályaorientációs 
tanácsadásnak nevezzük. A pálya-
orientációs tanácsadás célja, hogy a 
tanácskérőt – diákot – segítse abban, 
hogy a három területen – önismeret, 
pályaismeret, munkaerő-piaci isme-
retek – információkhoz jusson, ame-
lyek alapján meg tudja hozni a számá-

ra megfelelő döntést az életpályájával, 
karrierjével kapcsolatban. 

Míg szüleink, nagyszüleink gene-
rációja bő 50–60 évvel ezelőtt csu-
pán néhányszor kényszerült nagyobb 
döntésre az életpályájával kapcsolat-
ban, addig a modern korban az új 
munkaerőpiaci trendek sokkal több-
ször állítják döntés elé az egyént. A 

munkahelyváltások, a különböző 
formájú munkavégzések, a projekt 
alapú megbízások, a rekvalifikáció és 
a folyamatos önképzés egyre összetet-
tebbé rajzolják a képet az egyén szak-
mai életútjával kapcsolatban. Ezekre a 
jelenségekre reagálva született meg az 
élethosszig tartó tanulás elve. Az angol 
megnevezés (Lifelong Learning) alap-

A PÁLYAORIENTÁCIÓ HELYE AZ ISKOLÁBAN
URBÁN PÉTER
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ján LLL-nek is rövidített elvről elsőre 
talán „A jó pap holtig tanul” közmon-
dás jut eszünkbe. Az élethosszig tartó 
tanulás viszont nem csupán azt jelenti, 
hogy az ember élete végéig fejlődik, 
érik, változik, hanem azt is, hogy a 
tanulás az oktatási intézményrendsze-
rek által nyújtott képzések befejeztével 
nem ér véget. Az LLL elve szerint a 
folyamatos önfejlesztés az egyén felelős-
sége, nem az államé vagy az iskoláé. A 
tanulást kiterjeszti az iskolában meg-
szokott formális oktatáson túl a nem 
formális és informális lehetőségekre 
is. S végül az LLL azt a hozzáállást is 
jelenti, hogy a sikeres életpálya kiala-
kításához az egyénnek késznek kell 
lennie folyamatosan frissítenie infor-
mációit, bővíteni tudását, fejlesztenie a 
képességeit és formálni a hozzáállását.

Az LLL szemlélet tükrében tehát ki-
egészíthetjük az előző definíciót azzal, 
hogy a pályaorientációs tanácsadás 
olyan tanácsadási formát takar, mely-
nek célja, hogy a tanácskérő életpályá-
jával kapcsolatos döntéseit segítse élete 
bármely szakaszában, az alapiskolától 
egészen a munkaerőpiacról való kilé-
pésig. Az alapján, hogy milyen döntés 
előtt áll az egyén, különféle formáit 
különböztetjük meg a pályaorientáci-
ós tanácsadásnak: 

 pályaválasztási tanácsadás, 
 továbbtanulási tanácsadás, 
 álláskeresési tanácsadás, 
 pályakorrekciós tanácsadás,
 munkába állási tanácsadás.

A fogalmak tisztázása végett ösz-
szegzésként elmondhatjuk, hogy a 
pályaorientáció alatt az egész életre 
kiterjedő, életpályával kapcsolatos ta-
nácsadást értjük. A pályaválasztás en-

nek egy alcsoportja, mely az alap- és 
középiskolások pályaválasztásának 
támogatására irányul. A pályaorientá-
ciós tanácsadás megnevezésnek elter-
jedt egy rövidebb változata is, a pálya-
tanácsadás. 

Ejtsünk pár szót a következő két fo-
galomról is, mivel gyakran használ-
juk őket: karriertervezés és életpálya-
tervezés. Mindkét esetben ugyanarról 
van szó. A dupla használat oka abban 
gyökerezik, hogy az angol career szó 
jelentése sokkal szélesebb körű, mint 
a magyarban a karrier szónak. Míg a 
magyar nyelvben a karrier elsősor-
ban egy hierarchián felfelé lépegetést, 
előmenetelt, fejlődést jelent, addig az 
angol nyelvben egy szélesebb érte-
lemben vett életutat jelöl: nem csak 
előmenetelt, hanem az emberi élet 
szakmai és privát állomásait, azoknak 
sorrendjét, változását. Emiatt a jelen-
téskülönbség miatt kezdett elterjedni 
az életpálya-tervezés fogalom, mely 
pontosabban fejezi ki a lényeget, és 
mentes a negatív értelmezésektől is 
(a karrierről önkéntelenül is eszünk-
be juthat az inkább negatívan, mint 
pozitívan értékelt karrierista fogalom 
is).

A pályaválasztási tanácsadásnak 
két alapformáját különböztetjük 
meg: 1. információs tanácsadás, 2. 
segítő beszélgetés. Az információs ta-
nácsadás – ahogy a neve is mutatja – 
konkrét információnyújtást takar. A 
tanácskérőnek konkrét kérdése van, 
melyre konkrét választ keres. Példá-
ul: mely magyarországi egyetemeken 
lehet jogot tanulni? Vagy: milyen 
tantárgyból kell érettségiznem, ha 
orvosi egyetemre szeretnék jelent-

kezni? Ezekre a kérdésekre a tanács-
adó vagy tudja a választ, és azonnal 
megadja a kért információt, vagy se-
gít megkeresni.

A másikfajta tanácsadás, a segítő 
beszélgetés, ennél bonyolultabb. Eb-
ben az esetben ugyanis a tanácskérő 
nem konkrét kérdéssel jön, hanem 
azzal a problémával, hogy bizony-
talan, segítségre van szüksége a 
döntésben. A tanácsadó ekkor nem 
egy konkrét választ ad neki, hanem 
egy- vagy többalkalmas beszélgetés 
során, személyre szabottan segíti őt 
a döntés egyes szempontjainak mér-
legelésében, a saját reális helyzetének 
feltárásában, a döntésképtelenség 
okainak megkeresésében. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a tanácsadó nem 
dönt a tanácskérő helyett, hanem csak 
támogatja őt a döntés meghozásában.

MILYEN LEHETŐSÉGEK VANNAK 
ARRA, HOGY PÁLYAORIENTÁ-
CIÓVAL FOGLALKOZZON EGY 
ISKOLA VAGY EGY DIÁK? 
A jövőt érintő kérdések megválaszo-
lása nem egy egyszeri és gyors dön-
tés, hanem egy hosszú folyamat. Az 
iskolarendszerünknek megvannak a 
maga korlátai, amelyek nem biztos, 
hogy minden fiatal számára kellő te-
ret biztosítanak a felelős és tudatos 
pályaválasztáshoz. Éppen ezért gon-
doltuk a TANDEM-ben fontosnak 
azt, hogy olyan önismeretre és egyéni 
felelősségvállalásra építő pályaorien-
tációs programokat dolgozzunk ki, 
melyek kiegészítik az iskolák által 
nyújtott tudásátadást. Nagy az isko-
lák felelőssége, kevés azonban a tere 
és lehetősége, ezért kötelességünk se-
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gíteni és támogatni őket abban, hogy 
valóban életrevaló fiatalokat engedje-
nek ki a kapuikon. „Semmilyen szél 
nem jó annak, aki nem tudja, melyik 
kikötőbe tart” – állítja Seneca. Ezt az 
elvet érdemes érvényesíteni a pálya-
orientáció, később pedig a tudatos 
karriertervezés terén is, hogy sike-
rüljön révbe érnünk, igényeinknek 
leginkább megfelelő állást találnunk 
és munkát végeznünk. 

Az iskolában rendszerint egy peda-
gógus van megbízva azzal a feladattal, 
hogy segítse a diákok pályaválasztá-
sát. Ez a pedagógus a gyakorlatban 
tisztában van azzal, hogy mikor van-
nak a felvételi időpontok, hogy mi-
lyen nyomtatványokat szükséges a je-
lentkezéskor kitölteni, segít ezeknek 
a kitöltésében, vagy sok esetben ki is 
tölti a diákok helyett. Az interneten 
is fellelhetőek az egyes középiskolák 
és egyetemek, sok hasznos informá-
cióhoz hozzá lehet jutni a világháló 
segítségével. Amit azonban a google 
biztosan nem tud megválaszolni, az 
az, hogy hova menjek továbbtanulni. 
Az biztos, hogy egy csomó lehetősé-
get fel fog kínálni, de a döntést nem 
fogja meghozni. 

Nézzünk most meg egy jó gya-
korlatot, hogyan lehet a diákokat 
támogatni a döntés meghozásában. 
A TANDEM-ben ugyanis még 2011-
ben kifejlesztettünk egy egész napos 
pályaorientációs programot, ahol a 
három alappillérre építve tartunk 
foglalkozásokat és hívunk meg ven-
dégeket. A cél nem csak az, hogy a 
diákok foglalkozzanak a pályaválasz-
tással, hanem az is, hogy ebben örö-
müket is leljék.

MESTERSÉGEM CÍMERRE?
Az egész napos rendezvény egy dél-
előtti kiscsoportos foglalkozással 
kezdődik, melyben játékos gyakor-
latok segítségével foglalkoznak a 
diákok olyan kérdésekkel, hogy ki-
nek mi az erőssége, mik a kedvenc 
tantárgyai, milyen álmai és vágyai 
vannak és hasonlók. A délelőtti négy 
órában a hangsúly a pályaorientáció 
első alappillérén, az önismereten van, 
hiszen ahhoz, hogy tudjak a jövőm-
mel kapcsolatban választani, tisztá-
ban kell lenniük a saját képességeik-
kel és a saját igényeikkel.

ÉLŐ KÖNYVTÁR
A délutáni rész fő attrakcióját az ún. 
élő könyvtár jelenti. Az élő könyvtár 
lényege, hogy a diákoknak lehetősé-

gük nyílik személyesen elbeszélget-
ni a legkülönfélébb foglalkozásokat 
űző személyekkel arról, hogyan élik 
meg a hivatásukat. 15–20 percig be-
szélgethetnek velük, kérdezgethetik 
őket, s aztán mehetnek a következő-
höz. Pont úgy, mint a könyvtárban 
a könyvekkel: leveszik a polcról, la-
pozgatják, elolvassák a tartalomjegy-
zéket, aztán visszateszik, s mennek a 
következőhöz. Azzal a különbséggel, 
hogy itt élő „könyvekkel” beszél-
gethetnek, így első kézből kapják 
az információkat, ráadásul sokkal 
„életszagúbban”. Itt jelenik meg a leg-
erősebben a pályaismereti és mun-
kaerő-piaci ismereti szempont, de a 
három pillérre épülnek azok az ötle-
tek is, melyek az élő könyvtár kísérő-
programjaiként születtek meg.

FELVÉTELIZZ OKOSAN!
Merthogy az élő könyvtárral párhu-
zamosan számos egyéb – a pályavá-
lasztást elősegítő – program várja a 
diákokat. A Felvételizz okosan! tár-
sasjátékban például félméteres bá-
bok és egy óriási dobókocka segítsé-
gével kóstolhatnak bele, hogy mi vár 
majd rájuk az érettségi és a felvételi 
vizsga után az egyetemen. Az egész 
társasjáték negyven mezőből áll, és 
a „Gazdálkodj okosan” mintájára 
olyan különböző – komoly és mókás 
– feladatokat, kérdéseket, szituációs 
játékokat tartalmaz, melyek a játék-
ban résztvevő diákoknak nem csak 
önfeledt szórakozást biztosítanak, 
hanem rengeteg hasznos informáci-
óval is ellátja őket az egyetemi és kol-
légiumi élettel kapcsolatban (mi az a 
szemeszter és vizsgaidőszak, kicso-
da is a dékán, melyek a legnagyobb 
hazai és magyarországi egyetemek, 
stb.).

DIPLOMÁS ELŐKÉP ÉS A TÖBBI-
EK
A kreatív pultnál mindenki saját 
névjegykártyákat készíthet, életraj-
zokat alkothat (szó szerint kreatívat, 
mert rendhagyó alternatív eszközök 
állnak a rendelkezésükre, nem csak 
egy papír és toll) vagy motivációs 
pitét készíthet, amely úgy „sül ki”, 
hogy mindenki összeírja azokat a 
motivációit, amik befolyásolják őt 
egy munkahely elfogadásánál, illet-
ve mi mindent várnak el egy mun-
kahelytől. S ha már a szemponto-
kat összegyűjtötték, mindjárt ki is 
próbálhatják magukat a következő 
pultnál, ahol próba-állásinterjúk 

zajlanak. Nagy sikere szokott len-
ni a diplomás előKÉP ötletének is. 
A lehetőség, hogy már tizenévesen 
felpróbálják a talárt és kezükben a 
diplomával lefényképezkednek, na-
gyon sok diákot motivál. Pont ez a 
célja ennek a lehetőségnek: a mo-
dern pszichológiai kutatások szerint 
minél inkább el tudunk képzelni egy 
képet a jövőnkből, annál inkább el 
fogjuk tudni érni azt. A sok játékos 
program mellett nem maradhat ki az 
egyéni tanácsadás sem. Ha valakinek 
konkrét kérdései vagy dilemmái van-
nak, amikben tanácsra van szüksége, 
annak egy pályaválasztási tanácsadó 
áll a rendelkezésre. Miközben a tor-
nateremben mini fesztiválhangulat 
uralkodik, az udvaron egy kötélpálya 
várja azokat a diákokat, akiknek van 
bátorságuk bekötött szemekkel vé-
gigmenni a kacskaringós, veszélyek-
kel és ingerekkel teli pályán.

2011 óta több mint 2 tucat pálya-
választási napot tartott a szervezet 
(ebből csak egyet nem szlovákiai 
magyar iskolában). Ezekből az alkal-
makból kiindulva állíthatjuk, hogy a 
diákoknak van igényük foglalkozni a 
pályaválasztási kérdésekkel, még ha 
a „mi leszel, ha nagy leszel” kérdés-
sel nem is szívesen szembesülnek. 
A kihívás a felnőtteknek az, hogy 
megtalálják azokat a játékos és diá-
kok számára is érdekes módszereket, 
amelyek észrevétlenül előhozzák be-
lőlük a válaszokat a saját kérdéseikre.

KARRIER-TANÁCSADÓI DÍJ
A program középiskolás verzió-
ja 2013-ban megkapta az orszá-
gos „Karrier-tanácsadói Díj 2013“ 
(Národná cena kariéry 2013) ver-
senyben a legjobb karrier-tanács-
adói szolgáltatásért járó díjat. A 
versenyt az Euroguidance Központ 
– az európai uniós tanácsadó háló-
zat, az Euroguidance szlovákiai tagja 
– rendezi meg évente. 2015-ben az 
alapiskolások részére is kidolgozott 
változatért ugyancsak elismerésben 
részesült a szervezet. A program-
ról képek és bővebb infók a www.
tandemno.sk honlapon találhatók.
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Emlékszem, amikor a  gimnázium-
ban az egyik történelemdolgozat ré-
szeként azt a feladatot kaptuk, hogy 
jelöljük meg, a felsorolt jelentős tör-
ténelmi személyiségek közül ki kivel 
ihatott meg egy kávét. Ma már moso-
lyogva gondolok vissza arra az akkor 
hihetetlen nehézségű feladatra. Arra 
is jól emlékszem, hogy a dolgozat le-
adása után felháborodott tekintettel 
kérdezgettük egymást, hogy ugyan 
ennek mi az értelme. 

Aztán évekkel később megértet-
tem. Amennyiben egy művészeti ág 
vagy akár tudományterület nagy át-
töréseit mélységében meg akarjuk 
érteni, első lépésben meg kell is-
mernünk a kort, melyben születtek.  
Megérteni az embereket befolyásoló 
paradigmát, az őket korlátozó vagy 
éppen felszabadító társadalmi beren-
dezkedést, az általuk megfogalma-
zott igényeket, s így lassan kirajzoló-
dik előttünk a belső motivációjuk. S 
mi lenne a kor megismerésének jobb 
eszköze, mint a kérdés: Ki kivel kávé-
zott? Vagy, hogy ne legyünk ennyire 
szigorúak, sörözött. 

MŰVÉSZET ÉS TUDOMÁNY KÉZ 
A KÉZBEN
Nyáry Krisztián írásait olvasva ép-
pen ezért fog el örömteli érzés, hi-
szen általuk a  költő leszáll a  halha-
tatlanok piedesztáljáról, s hirtelen 
az egykor megfoghatatlannak tűnő 
magasztos sorok húsbavágó igaz-
ságokká válnak. Ugyanígy a tudo-
mányos elméletek megítélésénél is 
nagyon hasznos lehet nemcsak a 
különböző diszciplínák határmezs-
gyéinek megértése, de akár még egy 
lépést „kijjebb” lépve, a művészete-
ken keresztül a korban megengedett 
absztrakció feltárása is. A növekvő 
művészeti szabadság ugyanis jól jelzi 
a tudományos keretek felszabadulá-
sát is. Az előbbiek alapján belátható, 
hogy az adott embert, kort, gondo-
latot csak így, a humán és reál irány-
zatú alkotói tevékenységek mint egy-
másra rakodó rétegek segítségével 
lehet igazán megérteni. 

POLIHISZTOR ELŐDEINK
Alig több mint százötven éve még 
természetes volt, hogy az egyes ku-

tatók saját diszciplínájuk elsajátítása 
mellett egyéb területeken is kiemel-
kedő műveltséggel rendelkeztek. De 
mint ahogy minden dicső kornak, 
ennek is vége kellett, hogy szakad-
jon. Magyar nyelvterületen egészen 
pontos dátumot is tudunk mondani: 
1914. december 27. Ezen a napon 
halt meg ugyanis az utolsó magyar 
polihisztor, Herman Ottó. Bár diplo-
máját családi okok miatt nem tudta 
megszerezni, autodidakta módon 
sokrétű tudást szerzett. Nevéhez fű-
ződik többek között a Magyar Or-
nitológiai Központ megalapítása, de 
hogy más irányultságú elfoglaltságait 
is kiemeljük, ő volt a Magyar Nép-
rajzi Társaság  egyik alapító tagja is. 
Emellett rengeteget publikált, többek 
között a magyar pók- és madárfauná-
ról, halászatról vagy akár az őskorról. 

HOL ÁLLUNK MA?
Ha a jelenlegi tudományos környe-
zetben szélesebb látókörű kutatásról 
esik szó, általában előkerül a legtöb-
bet használt ellenérv, miszerint ma-
napság a hihetetlen mértékű tech-

VAN-E IGÉNY ÚJKORI POLIHISZTOROKRA?
KOVÁČ	BARNABÁŠ

INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁS



PÁLYAVÁLASZTÁS

nológiai fejlődésnek hála, a kutatási 
területek akaratlanul is egyre jobban 
szűkülnek. Egyre növekszik ugyanis 
az újonnan feltárható tudás specifi-
kussága. Sőt, tovább menve, ma már 
az is előfordul, hogy egy adott kutató 
még a saját tágabb értelemben vett 
területén sem képes teljesen tájéko-
zódni a rengeteg információ sűrűjé-
ben. Az információhalmozás kora 
azonban leáldozóban van, belép-
tünk ugyanis az információelemzés 
korába, mivel a különböző kutatá-
sok adatai a publikációk során min-
denki számára könnyen elérhetőkké 
válnak a világ bármelyik pontjáról. 
Éppen ezért a jövő kutatója számá-
ra az a legnagyobb kihívás, hogy a 
már meglévő adategyütteseket olyan 
logika szerint csoportosítsa, hogy új 
eredményt tudjon belőlük kiolvasni. 
Ehhez azonban pont az a fajta gon-
dolkodás szükséges, melyből egyelő-
re igencsak hiányt szenvedünk. 

Az interdiszciplináris kutatást je-
lenleg legtöbbször különböző egye-
temi tanszékek kutatói végzik közö-
sen, s így mindenki a saját területére 
koncentrálhat. Vannak azonban ígé-
retes interdiszciplináris pályaválasz-
tási lehetőségek is. 

NAPJAINK INTERDISZCIPLINÁRIS 
KUTATÁSAI
Molekuláris genetikusként elő-
ször a biológia határtudományai-
ra térnék ki. Nagy potenciált látok a 
bioinformatikában, hiszen a világon 
egyidejűleg végzett számos kísérlet ada-
tai olyan központi adatbázisokba futnak 
be, ahonnan aztán ügyesen megter-
vezett szoftverek segítségével könnye-
dén kihalászhatók a számunkra fontos 
részletek. Így lehetséges például előzetes 
kísérletek nélkül egy vizsgált gén külön-
böző szakaszaira specifikus vizsgálatot 
tervezni, ami időt és erőforrást spórol. 

De megemlíthetjük akár a biofizikát 
is, mely többek között olyan problémák-
kal foglalkozik, mint a csontmechanika, 
azaz az emlős- és madárcsontok falvas-
tagság-optimumának kísérleti vizsgála-
ta, mely hasznos adatokkal szolgálhat az 
alkalmazott kutatások számára is. 

Ígéretes a hálózatelemzés tu-
dománya is, mely a hálózat olyan 
csúcspontjaival foglalkozik, ame-
lyek egymáshoz jóval sűrűbben kap-
csolódnak, mint a csoporton kívüli 
csúcspontokhoz. Az ezek feltárásá-
ra létrehozott szoftver segítségével 
gyorsan és hatékonyan azonosíthatók 
a nagy hálózatokban megtalálható, 

egymással átfedő csoportosulások, 
aminek szerepe lehet a  rákkutatás-
ban, genetikai útvonalak feltárásá-
ban, de akár a társadalmi kapcsolatok 
elemzésében is. 

Határtudománynak számít a pszi-
chológia is, melyet maga Jean Piaget 
is a történeti, a filozófiai és a mate-
matikai tudományok metszetében 
helyezett el, ahogy határtudomány 
a mai álhírdömpingben különösen 
fontos kommunikációkutatást, mely 
a  szociológia egyik oldalhajtásaként 
alakult ki. 

Sajnos jelen cikk keretei nem bizto-
sítanak elég teret az egyes interdisz-
ciplináris kutatások bemutatásához, 
azonban arra talán elegendők, hogy 
felvillantsák azok egyre növekvő je-
lentőségét. Ezért ha tanácsot kellene 
adnom a Z generációnak, azt java-
solnám, hogy próbáljanak meg minél 
jobban tájékozódni a különféle tudo-
mányterületek átfedő részeiről, mivel 
az újkori polihisztorok lehetnek jö-
vőnk legsikeresebb adatelemzői. 
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CSALA ALEXANDRA EMMA

AZ AJÁNDÉKOZÁS PSZICHOLÓGIÁJA
Ahogy más ágazatokban, a marke-
tingben is fontos részt játszik a pszi-
chológia. De az ajándékozás nem 
csak ezt az ágazatot érinti, mert aján-
dékozni nem csak tárgyakkal lehet. 
Fontos ismernünk a személyt, annak 
szenvedélyeit, vágyait, beállítottságát, 
világnézetét, személyiségét és még 
sok más tényezőt, mely rendkívül 
fontos szerepet játszik abban, hogy 
mit is ajándékozzunk. Az ajándékot 
félvállról venni néha akár veszélyes 
is, mivel az ajándéknak üzenete van. 
Visszatükrözi a szándékunkat és azt, 
hogy mennyire gondosan figyelünk 
oda a másikra. Írásom első részében 
az ajándékozás személyiségre szabott 
lehetőségét tárom fel, a másik felében 
pedig az ajándékozás fontos szabá-
lyaira derítek fényt.

 A személyiségtípusokat többfajta 
módon csoportosíthatjuk. A legré-
gibb és egyben a leghíresebb típus-
tani próbálkozások sorába a vérmér-
sékleti tipológia tartozik, amely 
kiállta eddig az idő próbáját, és ma 
is használatos. A vérmérséklet köztu-
dottan az ember általános jellemzé-
sére hagyományosan használt ókori 
görög pszichológiai fogalom, mely-
nek jelentősége éppen abból fakad, 
hogy erőteljesen rányomja bélyegét 
a személyiségre, illetve annak egész 
működésére a sajátságos élethelyze-
tekben. A temperamentum-közpon-
tú személyiségtipológia kialakulása 
Hippokratész, ókori görög orvos ne-
véhez köthető. Ennek a filozófiáját 
azonban Galenosz, görög orvos és 
filozófus véglegesítette, aki 600 évvel 
Hippokratész után élt. Ő volt az, aki 
négy fő csoportra osztotta a személyi-
ségtípusokat: melankolikus, kolerikus, 
szangvinikus és flegmatikus típusra. 

Az új tanulmányok alapján és ezen be-
sorolás segítségével a következő ötletek 
vélhetőek megfelelőek ajándékozás so-
rán:

1. A melankolikus típus kicsit lehan-
golt, befelé forduló, feladatközpontú, 
igényli a rendet és a tervezhetőséget. 
Szeret egyedül lenni a saját kis világá-
ban, ezért neki minden könyv megfe-
lelő, ami az érdeklődési körében fellel-
hető. Ezenkívül a játékkonzolok vagy 
az egészségmegőrzéssel foglalkozó 
biotermékek is érdekesek a számára, 
mert aggódó típus is, és ezzel némileg 
megnyugszik.

2. A kolerikus típus ingerlékenyebb 
fajta, kifelé forduló és feladatközpontú, 
határozott, magabiztos, szeret versen-
geni, ezért testre szabott lehet számá-
ra az összes sportszer, fitneszbérlet, 
sportruházat, sportcipők. Neki való a 
klasszikus hármas: az óra, ékszer, par-
füm, mivel ő az, aki tényleg értékeli, 
ha ilyesmit kap. Illetve minden olyan 
ajándékot szívesen fogad, aminek a 
presztízsértéke kiemelkedő. Lehetnek 
ezek akár nagyon látványos dizájnda-
rabok, például bármilyen íróeszköz.

3. A szangvinikus típus derülátó, ki-
felé forduló, társaságcentrikus, ember-
központú, élmény alapú ember, akinek 
éppen ezért megfelelőek az élmény ala-
pú ajándékok is: legyen az kirándulás 
vagy új hobbi megismerése.

4. A flegmatikus szintén befelé for-
duló, de emberközpontú, tehát na-
gyon jól érzi magát akár a saját ott-
honában. Ha valakire, akkor őrá igaz, 
hogy az otthonom a váram vagy a 
házam. Tehát minden lakberendezési 
cikk vagy az otthon kényelmére szol-
gáló szép párna, dekoráció, virág vagy 
hasonló tárgyak értékelendők számá-
ra. Ezenkívül bármi, ami a családdal 

kapcsolatos, szóba jövő ajándék, mivel 
a családba tartozás érzése fontos neki.

A megfelelő módon történő ajándéko-
zás érdekében fontos néhány szabályt 
betartanunk:

1. Bármennyire is egyszerű, ne aján-
dékozzunk pénzt, mert személytelen 
és sokszor bántó is lehet a másik fél 
számára. Ahogy már említettük, nem 
mindegy, hogy az ajándéknak milyen 
üzenete van.

2. Nem a pénzbeli érték a fontos. 
Sokszor egy kézzel megírt vers vagy egy 
családi recept papírra vetetett formája 
boldogabbá teheti barátunkat. Éppen 
a 21. századi versengés, ami személyte-
lenné teszi az ajándékozás formáját.

3. Amikor igazán odafigyelsz a má-
sikra, mikor elszólja magát, esetleg 
meglát valamit és te megjegyzed – ez a 
gondoskodás része az ajándékozásnak. 
Újfent kiemelhetjük, hogy nem az ösz-
szeg a fontos, hanem a törődés.

4. Ha úgy érzed, egyszerű az ajándé-
kod, akkor helyezz mellé egy személyes 
üzenetet. Mesélj el egy kedves rövid 
történetet, amit a barátoddal együtt 
megéltél, vagy csak köszönd meg neki 
az együtt töltött időt, ez személyesebbé 
teszi az ajándékot.

5. Ajándékozz olyat, amit együtt él-
hettek meg: egy koncert, egy kiállítás, 
egy kirándulás élménye bizonyára fe-
lejthetetlen marad mindkettőtök szá-
mára.
Az ajándékozásnál a pozitív pszicho-
lógia egy fontos aspektust fogalmazott 
meg: a másik megajándékozására való 
pénzköltés magasabb boldogságfaktor, 
mintha ugyanezt az összeget önma-
gunkra költenénk.
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BÚS ANIKÓ

A BETLEHEMES JÁTÉKOK SZOKÁSÁNAK FELELEVENÍTÉSE

A betlehemes játék – más helyen bet-
lehemezés vagy pásztorjáték – a kará-
csonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népi 
misztériumjáték. Az első betlehem 
felállítása Assisi Szent Ferenc nevéhez 
kötődik, aki az itáliai Greccio városban 
1223-ban társai segítségével alakította 
ki a betlehemi jászlat, hogy feleleve-
nítsék Jézus születését. Jozef Ratzinger 
így ír erről: „Aki karácsony titkát nem 
értette meg, az a keresztény lét lényeges 
elemét nem értette meg. Aki ezt nem 
fogadta el, nem juthat Isten országába 
– erre emlékeztette Ferenc saját korát, 
s minden utánuk következő kort. A 
grecciói barlangban a Szent Éjszakán 
Ferenc utasításai szerint ott állt az ökör 
és a szamár is. Azt mondta ugyanis a 
nemes Jánosnak: Teljes valójában fel 
akarom eleveníteni a betlehemi kisded 
emlékezetét, és tulajdon testi szemeim-
mel akarom szemlélni gyermeki korlá-
toltságának kényelmetlenségeit, látni 
akarom, hogyan helyeztetett a jászolba 
és hogyan feküdt az ökör és a szamár 
előtt a szénán” (Ratzinger, 2000, 3).

A betelehemzésnek nagy múltja 
van a felvidéki magyarlakta települé-
seken is. Egyes falvakban, például a 
Nyitra menti Gímes településen, őr-
zik még ezt a hagyományt, a fiatalok 
karácsony előtt házról házra járnak, 
és viszik a keresztény családokba az 
örömhírt, hogy a Megváltó meg-
született. Más településen, például a 
mátyusföldi Tallóson, a betleheme-
zők megszentelt ostyát vittek a csalá-
dokhoz, melyet  – a szokás szerint – a 
szentesti vacsorán fogyasztottak el. 
Gágyor József A tallósi egyház története 
című művében így ír a helyi betleheme-
zés szokásáról , az 1940-es évekből: „A 
betlehemesek régebben karácsony és 
vízkereszt között, később közvetlenül a 
karácsony előtti napokban járták a há-
zakat házilag készített kis betlehemmel. 

Egyikük volt a „kubó”, fekete öltözet-
ben, kezében bottal, batyuval a hátán. 
Két vagy három pásztor kísérte őt. A 
kubó a házbeliektől kolbászt követelt. 
A mondókák elmondása után rendsze-
rint pénzjutalmat is kaptak.” (Gágyor, 
2007, 169) Más falvakban a betlehe-
mezők nem járnak házról házra, ha-
nem a templomban elevenítik fel Jézus 
születésének történetét. Ám jószerivel 
megtalálhatóak a betlehemes játékok 
az alapiskolások, óvodások karácsonyi 
műsoraiban is. 

A betlehemi játék főbb szereplőit, a 
pásztorokat, az angyalt, esetleg a három 
napkeleti bölcset és a Szent Családot – 
Máriát, Józsefet és a kis Jézust – gyak-
ran csak szoborként jelenítették meg a 
betlehemben. A pásztorok között gya-
korta szerepelt egy idős pásztor, aki az 
idős kora miatt nagyothallott, ami a já-
ték során a humor forrásává vált – más 
esetben pedig ő volt a játék nagy bölcse, 
a kis pásztorok védője, a kis Jézus váró-
ja. A betlehemezés elengedhetetlen kel-
léke a legtöbbször fából készült jászol 
vagy templom alakú betlehem, benne 
a Szent Családdal, állatokkal és angya-
lokkal. Gyakran ábrázolták a napkeleti 
bölcseket hívogató betlehemi csillagot 
is. 

A betlehemi játék menete falvanként 
eltérő, ám felismerhetünk néhány, min-
den játékot felölelő közös vonást is. A 
betlehemezők, mivel házról házra jár-
nak, először bekéredzkednek: „Dicsér-
tessék a Jézus Krisztus! Szabad-e bejön-
ni az örömhírrel?” 

Ha helyeslő választ kapnak, bejönnek, 
köszöntik a ház urát. Ezután elmesélik 
Jézus születésének történetét. Gyakran 
a Bibliából olvassák fel előbb ezt a részt, 
majd ezután következik a dramatikus 
játék, melynek központjában a pászto-
rok játékos, énekes párbeszéde áll. A já-

ték során végigkövethetjük a pásztorok 
indulását Betlehembe, majd a hódola-
tukat a gyermek Jézus előtt. A történet 
eljátszása után átadják ajándékaikat, 
a háziak pedig megvendégelik őket. 
A játékban felhangoznak a jól ismert 
karácsonyi népénekek, mint például a 
Mennyből az angyal; Pásztorok, pászto-
rok, örvendezve; Pásztorok, keljünk fel; 
Dicsőség mennyben az Istennek. 

Az alábbiakban egy mátyusföldi bet-
lehemes játékot közlök.   
MÁTYUSFÖLDI BETLEHEMI 
JÁTÉK

Szereplők: 1. pásztor, 2. pásztor, idős 
pásztor, angyal
Kellékek: betlehemi jászol, jelmezek

1. pásztor : - Dicsértessék a Jézus 
Krisztus! Szabad-e bejönni az öröm-
hírrel?
2. pásztor: - Jó estét a háznak, a ház 
gazdájának, a család minden tagjá-
nak, aprajának és nagyjának. 
(A pásztorok a botjukra támaszkodva 
alszanak)
Angyal: - Glória, Glória!
(A pásztorok felébrednek)
1. pásztor: - Hallod-e, öreg, az angyal 
szólt.
Angyal: - Glória, Glória!
Mindenki: - Mennyből az angyal… 
(ének)
Angyal: - Újra eljött hozzánk szent 
karácsony napja, örüljön mindenki, ki 
e földet lakja. Megszületett Krisztus, 
kárhozattól megment. Öröm van a 
mennyben, ujjongás van itt lent. Ez ka-
rácsony napján örömünk forrása, hogy 
van a világnak Dicső Messiása. Jertek, ti 
is lássátok a csodát. Kicsiknek, nagyok-
nak ő üdvösséget ád.
Idős pásztor: - Mit hallok, mit hallok, 
mégis igaz lenne, miről a próféták szól-
tak jövendölve?



AKTUALITÁS/ ÉLMÉNY

Eljött a Megváltó mennynek trónusá-
ról, azért, hogy e földön trónja legyen 
jászol?
(A pásztorokhoz fordul.)
Angyal: -  Pásztorok, ne féljetek. Utá-
nam siessetek, mert ma éjjel tájban 
barmok jászolában Üdvözítőnk szü-
letett.
Pásztorok: - Pásztorok, keljünk fel! 
(ének) 
(Közben az angyal odavezeti a pászto-
rokat a jászolhoz. A pásztorok leborul-
nak a jászol elé.)
Angyal és pásztorok: - Dicsőség menny-
ben az Istennek! (ének)
1. pásztor: - Az Úr Jézus kicsiny, sze-
líd, sok jó pásztor így közelít. Bár csak 
istállóban szálltál, egész világ váltságá-
ra. 
2. pásztor: -  Szívesen maradnék ná-
lad, tüzet raknék, vigyáználak, de a 
nyáj vár dideregve, magammal viszlek 
a szívembe.
Idős pásztor: - Kis Jézuska, áldott ven-
dég, jöveteled boldog emlék, nem is 
emlék, hű valóság, megjegyzem meny-
nyei orcád. 
Angyal: - Adj a népnek békességet, 
szenvedésben erősséget, szilárdíts meg 
a hitünkben, e családot áldd meg itt 
benn!
Idős pásztor: - Nos, hát, jó emberek, 
legyetek hálásak Istennek, amiért ily 
ajándékot ad, egyszülöttjét, Jézust,
és vele a békét, hassa át a jóság mind-
nyájatok szívét!

AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA KULISSZÁI 
MÖGÉ TEKINTVE (4. RÉSZ)

KASZMÁN-SARÓKA LILIÁNA

A mostani részben két nagyobb téma-
kört járunk körbe, amelyek segíthetik 
a munkánkat, ha élménypedagógiai 
módszerekkel is színesíteni szeretnénk 
az eszköztárunk. Egyrészt szó esik az 
élménypedagógiai gyakorlatok veze-
téséhez szükséges magatartásról, mely 
nagyban eltérhet mindennapi tanári 
szerepeinktől. Másrészt megvizsgáljuk 
azt, hogy a vezetett csoport esetében 
mire érdemes odafigyelnünk, az adott 
csoport életszakasza miben befolyá-
solhatja munkánkat. 

A GYAKORLATOK VEZETÉSE, A 
FACILITÁLÓ SZEREPE
A legtöbb élményközpontú foglalko-
zás során jó, hogyha vezetőként, tanár-
ként, szakkörvezetőként rálátásunk 
van arra, milyen szerepkörben tudjuk 
a tanulási helyzetet leginkább támo-
gatni. Az élménypedagógiai gyakor-
latok szempontjából a facilitátori sze-
repkört veszem nagyító alá, hisz ebben 
a minőségben sokkal célravezetőbben 
lehet egy-egy élménypedagógiai és él-
ményközpontú foglalkozást megter-
vezni és levezetni. Bár a cikksorozat 
3. részében kis mértékben érintettem 
csak a facilitáló szerepét, részleteseb-
ben is érdemes róla elgondolkoznunk.

A tanulók a hagyományos oktatás 
keretein belül megszerezhető infor-
mációk hasznosíthatóságát sokszor 
megkérdőjelezik, így válik számukra 
a tanulás és az iskola unalmassá, idő-
vesztegetéssé. Tanulóként és tanárként 
is érdemes megtapasztalni, milyen 
hatással van a tanulási folyamatra, ha 
kilépnünk az eddigi formális kere-
tek közül. Ennek okán mostanában 
egy újfajta tanári szerep kezd körvo-
nalazódni, amikor a pedagógus ún. 
facilitátorként viselkedik a tanítási 
órákon, akinek az elsődleges szerepe 
a közös tanulás segítése, valamint az 
információk rendezése, szűrése. Más-
részt a facilitátor gondoskodik az olyan 
forrásokról, amelyekből a diákok me-
ríthetnek (ilyen forrás lehet önmaga az 
ismereteivel, tapasztalatai, könyvek, fil-
mek, a közösség tapasztalatai) (Rogers, 
2013, 266).

A facilitátor az, aki egy élménype-
dagógiai gyakorlatban megadja a fog-
lalkozás, játék kereteit, szabályait, „de 
nem mondja meg, hogy a résztvevőknek 
mit, mikor és hogyan kell csinálniuk” 
(Besnyi-Nagy, 2014, 18). Mindemel-
lett segíthet a csoportnak abban, hogy 
saját szabályokat alkossanak; viszont 
ha a szabályokat nem tartják be, a 
facilitátornak nem szabad a folyamatot 
megváltoztatni, csupán visszajelzést 
kell adnia a történtekről (Liddle, 2009, 
10). A gyakorlat vagy feladat elvég-
zése közben további lényegi feladat, 
hogy a facilitátor ügyeljen a résztvevők 
biztonságára – fizikai és emocionális 
értelemben egyaránt –, hisz amint az 
veszélyeztetve van, közbe kell lépnie a 
gyakorlat folyamatába.

A facilitátor szerepének kulcs-
fontosságú funkciója a foglalkozást 
követő feldolgozás menetében tud 
kibontakozni, amikor kérdéseivel se-
gíti a tanulási folyamatot. Segít olyan 
közeget kialakítani, ahol a résztvevők 
megkérdőjelezhetnek dolgokat, és 
megoszthatják egymással a gondola-
taikat, érzéseiket. A faciliátori szerep 
lehetőséget kínál a csoport és egyén 
szintjén is feldolgozni az élményeket, 
többek között gondolkodást serken-
tő, nem eldöntendő kérdések feltéte-
lével (Liddle, 2009, 10). Ekkor nagy 
figyelmet kell fordítani arra, hogy el-
sőként ne a facilitátor mondja ki azt 
a tanulságot, amit ő annak lát; sokkal 
fontosabb, hogy a résztvevők először 
a saját következtetéseiket fogalmaz-
zák meg. Természetesen a facilitátor 
rámutathat olyan csoportdinami-
kai jelenségekre, amelyeket az egyes 
egyének esetleg nem észlelnek, hogy-
ha az olyan tanulási lehetőséget rejt 
magában, mely a csoport számára is 
hasznos lehet.

Szóval láthatjuk, hogy a facilitátor 
célirányos tervezéssel és a feldolgozó 
kör lebonyolításában segít, hogy a cso-
port fejlődése minél inkább produk-
tívabb legyen; ő az, aki arra ösztönzi 
a csoporttagokat, hogy teljesítsenek 
jobban, érjenek el többet, működje-
nek jobban és élvezzék közös és egyé-
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ni élményeiket (Liddle, 2009, 10). A 
facilitátorok ilyen szempontból a tanu-
lás erőforrásai, ugyanis feladatuk, hogy 
másokat képessé tegyenek a tanulásra 
(Web 1). „Az egyéni tanulás demok-
ratikus, tanulóközpontú fejlesztésével 
foglalkoznak” és „a tanulás irányának 
és módszereinek meghatározásáért a 
tanuló épp annyira felelős, mint az ok-
tató” (Web 1). Nem mellékes, hogy a 
facilitátor és tanuló közötti szervezett 
kapcsolat önirányításra neveli a tanu-
lót. 

A CSOPORTDINAMIKA FUNKCI-
ÓJA
Az élménypedagógiai foglalkozások 
csoportban valósulnak meg, ahol alap-
vetően nagyon fontos tényező a kom-
munikáció, a  bizalom. Mindez azért 
lényeges, mivel a csoportműködés 
egyénre gyakorolt hatása megsokszo-
rozza a saját tapasztalaton alapuló ta-
nulás értékét. Ahhoz, hogy a tervezés 
folyamán a megfelelő gyakorlatokat 
és játékokat válasszuk és fejlesszük ki, 
fontos tudnunk, hogy az adott osztály 
vagy szakkör tagjai hogyan viszonyul-
nak egymáshoz, milyen csoporton 
belüli viszonyrendszerek és folyama-
tok vannak jelen, melyekre érdemes 
odafigyelni. Ugyanakkor a megvaló-
sítás közben lejátszódó folyamatokat 
is érdemes szemmel tartani, ugyanis 
ha a kialakult helyzetek másféle le-
bonyolítást kívánnak meg, mint amit 
elképzeltünk, érdemes változtatni a 
tervünkön. Sokszor a célok is köny-
nyebben megvalósulhatnak, s az egyé-
nek igényei is kielégítődhetnek, ha egy 
kis módosítással kell reagálnunk a ki-
alakult szituációkra.

A csoportdinamika kifejezés olyan 
csoportok esetén használatos, ame-
lyek mesterségesen jönnek létre va-
lamilyen célból: „létrejöttük célja be-
vallottan a csoport tagjainak fejlődése, 
tanulása, változása, vagy valamilyen 
közösen elvégzendő munka végre-
hajtása” (Goda, 2005). Ha az iskolai 
környezetet nézzük, ilyen csoportok 
az osztályközösségek és a szakkörön 
összegyűlt diákok alkotta csoportok 
is. 

A dinamika szó nagyon jól kifejezi 
a fogalom mögötti értelmet; nemcsak 
a fizikában használható a mozgás vagy 
mozgásállapot, energiaállapot jelölé-
sére, hanem a pszichológiában, az em-
berek közötti kapcsolatok kifejezésére 
is. A csoportdinamika „az interper-
szonális kapcsolatok változására vo-
natkozó megfigyelések, törvényszerű-

ségek leírását és e törvényszerűségek és 
ez irányú megfontolások tudatos hasz-
nálatának lehetőségét jelenti” (Goda, 
2005).

A csoportdinamika tehát olyan le-
író tudományág, mely a csoporton 
belüli viszonyok és személyes kap-
csolatok sajátosságainak, fejlődésé-
nek, változásainak törvényszerűsége-
it figyeli, vizsgálja, és a megfigyeltek 
alapján lehet hatékonyabban tervezni 
a tanulási folyamatot, illetve folyamat 
közben változtatni, ha vezetőként azt 
látjuk, mást igényel a cél vagy a csa-
pat.

„Az emberi együttlét szükségszerűen 
kiváltja az együttességből fakadó hely-
zeti, szociális feszültségeket” (Bagdy, 
1999, 37). Ez olyan folyamatokat indít 
el, amelyek a csoport erőterén belül is 
továbbszövődnek; ez teszi lehetővé, 
hogy beinduljon a csoporton belül a 
kapcsolatrendszer alakulása, és hogy 
az egyének közötti kommunikáció  
kibontakozzon. A csoportban létre-
jövő együttműködés során változá-
sok jönnek létre mind a csoportban, 
mind az egyénben. Azaz a csoportlét-
ből adódóan olyan „többlethatás jön 
létre, melyek kölcsönösen befolyásolják 
a résztvevők személyiségét” (Bagdy, 
1999, 37).

A csoport célján való munkálko-
dást „hard” folyamatoknak nevezi 
Goda Gyula, míg az egyes csoportta-
gok közötti interakciók minősége és 
mennyisége, a csoport kultúrája vagy 
a kommunikáció jellege a csoport 
„soft” folyamatainak tudható be. A 
„soft” folyamatok segíthetik vagy gá-
tolhatják a célért való munkálkodást, 
a tanulást, fejlődést. Éppen ezért a jó 
vezető segítheti a „soft” folyamatok 
alakulását, s ennek kézben tartásával, 
az emberi kapcsolatok és csoportkö-
zi viszonyok megfelelő kezelésével 
nagyban elősegítheti a munkafolya-
mat eredményességét (Goda, 2005). 
Minél tudatosabb a vezető a csoport-
dinamikai folyamatok kézbentartá-
sában, annál inkább alakítható ki a 
csoporton belül a bizalmi légkör, va-
lamint annál inkább garantálható az 
eredményes tanulási folyamat.

Az alábbi csoportdinamikai fáziso-
kat két szinten is meg lehet figyelni 
egy csoport életén belül. Vonatkoz-
tatható egy osztály teljes életciklusá-
ra (pl.: az 1. osztálytól a 9. osztályig), 
vagy egy szakkör csoportjának élet-
ciklusára (egy tanévet átölelve), illet-
ve egyszerűsített változatban értel-
mezhető egy foglalkozás, óra idejére 

is értve. A továbbiakban a hosszabb 
ciklusok fázisait mutatom be, ugyanis 
ez segít méginkább közelebb kerülni 
a fogalomhoz tartozó tartalomhoz:

 Alakulás fázisa: A csoport kezdeti 
fázisában a laza szociális kapcsolatok 
normái szerinti viselkedés jellemző. 
Az egyének keresik a helyüket a cso-
portban, ismerkednek, kíváncsian 
tekintenek a többiekre. „A vezető sze-
repe jelentős, a csoport tagjai egyértel-
műen és vita nélkül próbálják elfogadni 
mint egyelőre egyetlen, a rendezésért s 
a biztonságért felelős személyt” (Goda, 
2005).

 Viharzás: Ahogy növekedik a bi-
zalmi szint, úgy törnek felszínre az 
egyre őszintébb érzések. Ez indítja 
be a csoporton belüli szerepalakulást 
(Molnár, 2014, 11), melyet nagyban 
befolyásol, hogy milyen célja van a 
csoportnak. Ugyanis a cél fényében 
kialakulnak a szükséges szerepek, 
munkamegosztások. A csoport el-
várásainak megfelelően az egyének 
készségük és képességeik szerint ve-
szik fel azokat a szerepeket, melyek 
ebben a szakaszban felkínálkoznak 
lehetőségként (Bagdy, 1999, 39). A 
szerepekért folyó harc hatásai ese-
tenként a vezetőre is kiterjedhetnek. 
Kritika érheti a munkáját és a mód-
szereket, megkérdőjeleződhetnek a 
fennálló keretek (pl.: időkeret, teen-
dők stb.), de mindemellett megmu-
tatkozhat a vezetővel való szolidaritás 
is (Goda, 2005). A konfliktusokra 
gyakran jellemző, hogy az adott téma 
(„hard” folyamat) nézeteltéréseinek 
ütköztetésekor az indulatok elszaba-
dulhatnak, de ez megtévesztő is lehet, 
ugyanis látszólag   a „hard” folyamat 
körül folyik a vita, tulajdonképpen 
a soft folyamat része ez, s a szerepek 
letisztulásáig tartanak (Goda, 2005).

 Konszolidáció és szabályalkotás: A 
csoport a szerepharcok után elkezdi 
keresni belső egyensúlyát, „a csoport 
szerkezete a viszonyokra, kapcsola-
tokra, érzelmek kölcsönhatására és 
működésére vonatkozóan fokozatosan 
megszilárdul. Kialakulnak az együtt-
működésre vonatkozó szabályok, és a 
csoportszerepek” (Goda, 2005). Az így 
kialakult biztonságban a diákok akti-
vitása fokozódik, és nő a csoportbi-
zalom. A csoport normái és szokásai 
ekkor alakulnak ki. Ekkor születik az 
elkötelezettség érzése egymás, a cso-
port és a csoportcélok iránt.  

 Kreatív, működési fázis: A csoport 
ebben a fázisban képes a legproduktí-
vabban munkavégzésre, mindemellett 
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a csoport együttműködését nagyon 
jól élik meg az egyének. „Mind a si-
ker, mind az érzelmi hozadék nagy él-
mény, egy felfelé emelkedő spirálként 
hat, egyre erősítve is a folyamatot és a 
pozitív vonatkozásokat” (Goda, 2005). 
A vezetői funkciókat az előttük álló 
feladattól függően osztják el egymás 
között, a kommunikáció gördüléke-
nyen zajlik, a problémaoldások esetén 
már sokkal gyorsabban oldják meg a 
konfliktushelyzetet. A személyesség 
nagymértékben megjelenik a cso-
portélményekben, így egyre erősödik 
a mi-tudat. A csoport tagjai között 
kialakul az utalásos közlésmód, mely 
a csoportra jellemző, sajátos kom-
munikációs szokásokat erősíti: ezzel 
formálódik még személyesebbé, még 
intimebbé a közléscsere (Bagdy, 1999, 
44). Ebben a fázisban valósul meg a 
legnagyobb valószínűséggel az egyé-
ni változás is a személyiségben; bár 
nem minden csoportmunkának célja, 
hogy ezt figyelemmel kövesse (Bagdy, 
1999, 46).

 Lezárás, értékelési fázis: A cso-
port célját elérve a lezárásra készül, 
az érzelmi felfokozottság jellemző 
(Molnár, 2014, 11). „A csoporttagok 
kiértékelik tapasztalataikat, áttekintik 
a megtett utat, levonják és összefoglal-
ják a következtetéseket. Sokan ekkor 
látják egységben a csoportfejlődést és 
saját tanulásuk eredményeit, így a sa-
ját csoport – akár visszamenőleg is – 
felértékelődik. A kognitív és az érzelmi 
tapasztalatok megértést eredményezve 
integrálódnak” (Goda, 2005).
Természetesen a felsorolt fázisok az 
alakulás fő csapásvonalait jellemzik, 
csoporttól, témától függően tapasz-
talunk kisebb-nagyobb eltéréseket. 
Előfordulhat az is, hogy egy új tag ér-

kezésével vagy egy tag kiesésével újra 
visszatér a csoport a viharzás szaka-
szához, de már más minőségben ala-
kulnak ezek a folyamatok. Az egyes 
fázisokat a gyakorlatok aspektusából 
lényegre törően összefoglalom:

 Az alakulási fázisban nagyon izgal-
masnak tűnhet különböző gyakor-
latokkal kísérletezni, viszont ekkor 
még érdemes könnyedébb feladato-
kat készíteni a csoportnak. Ügyeljünk 
arra, hogy ne legyen a kihívás megva-
lósíthatatlannak tűnő, adjunk nekik 
teret az ismerkedésre, az első közös 
élmények megszerzésére.

 Ha az osztály épp a viharzási fázisát 
éli, s nagyon nagy viták és veszekedé-
sek a jellemzőek, a célunk szempont-
jából mérlegelnünk kell, hogy milyen 
típusú feladatot készítünk elő. A ver-
seny alapú vagy problémamegoldó 
foglalkozásokban az egymás közöt-
ti feszültséget a játékba is átvihetik, 
ezért kétszer gondoljuk meg, meny-
nyire lesz hasznosítható az élmény.

 A konszolidáció folyamatában a 
csoportalakulást leginkább stratégiai 
jellegű gyakorlatokkal tudjuk erősí-
teni, így érdemes olyan célokkal dol-
goznunk, mely a közös munkálkodás 
szokásait erősíti. A csoport bizalmát 
ekkor kell lehetőségeinkhez mérten 
megacélosítani.

 A kreatív fázisban a legterhelhetőbb 
a csoport. A legnagyobb kihívások-
kal, a legnehezebbnek tűnő feladatok-
kal ekkor tudnak elbánni. Persze, ez 
nem jelenti azt, hogy fennakadások és 
viták nélkül oldják meg a problémát, 
de ekkor a legnyitottabbak az újratár-
gyalásra, a más lehetőségek megta-
lálására. Minden problémaközpontú 
játék ekkor játszható a legnagyobb 
tanulási haszonnal.

 A lezárási fázisban számolnunk kell 
azzal, hogy egy-egy újrajátszott gya-
korlat nosztalgikus hangulatot is ki-
válthat, mellyel a feldolgozó körben is 
érdemes foglalkozni.

Összegezve: fontos, hogy a gyakorla-
tok céljai mellett figyelmet szenteljünk 
a mélyebb rétegekben történő folya-
matoknak is, hisz sokszor ezek befo-
lyása alakítja a legjelentősebben a tan-
óráinkat, a gyakorlatokat, a játékokat.
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A KAMASZKOR PSZICHOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI 
AZ IRODALOMTANÍTÁS FÉNYÉBEN 

VODA ZSÓFIA

A szlovákiai iskolarendszer alapiskolá-
jának felső tagozata az 5–9. évfolyamo-
kat foglalja magába. Az iskola elkezdé-
se az iskolaérettséghez kötődik, mely a 
gyermek 6–7. életévében következik be. 
Napjainkban ezek a diákok a 2000-es és 
2010-es évek között születtek, így gene-
rációjukat tekintve a Z-generációhoz 
tartoznak. McCrindle definíciója sze-
rint az 1995–2009 születettek, a popu-
láció 19%-a tartozik ehhez a generá-
cióhoz (web1). Írásomban egyrészt a 
diákokat érintő specifikus életszakasz-
nak, a kamaszkornak a pszichológiai és 
pedagógiai jellegzetességeivel foglalko-
zik, másrészt a Z-generációra olyannyi-
ra jellemző média- és internethasználat 
tükrében vizsgálja a diákok fejlődését 
és a pedagógust érintő kihívásokat. 

PSZICHOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGOK
A felső tagozatos tanulók specifikus 
életkorban vannak: sokan közülük a 
kamaszkor elején járnak, de néhány 
diák még a gyermekkor végének jelleg-
zetességeit, mások pedig már a kamasz-
kor jellemzőit hordozzák magukon. A 
gyermekkor végének szakaszát Mérei 
Ferenc tárgyalja klasszikusnak számító 
Gyermeklélektan c. művében: a folya-
mat elindulását testi változások jelzik a 
12–13. kor környékén, a fizikai arányok 
és az arcvonások egyaránt megváltoz-
nak, a másodlagos nemi jellegek megje-

lenése is erre az időre tehető. A pedagó-
gus, szülő számára azonban fontosabb, 
hogy az életmódban is változás áll be: 
a korábbi, mindent kitöltő játéktevé-
kenységet kezdi elhagyni a kiskamasz; 
„az a tevékenység, amelyben eszmélé-
se óta a legváltozatosabb módon tudta 
levezetni a gyerek az indulati feszült-
ségeit, hirtelen háttérbe szorul. Elvesz-
ti dinamizmusát. A játéktevékenység 
„feszültséglevezető funkcióját” az ál-
modozás veszi át.” (Mérei, 1970, 385) 

A gyermek érettségét tekintve már 
ebben az életkorban megvan az ön-
ismeret igénye, de ez még korántsem 
jelenti azt, hogy ismerné önmagát. 
Úgyszintén megvan benne az önálló-
sodási vágy, sőt törekvés is, azonban 
ez még nem az a vágy, mellyel a tiné-
dzser felnőttlétre vágyik. A kiskamasz 
arra vágyik, hogy olyan legyen, mint 
a tőle nagyobbak, tehát a tinédzserek 
(Mérei, 1970, 388). Már Mérei korában 
is megjelent az a jelenség, mely a mai 
kamaszkorra még inkább jellemző: a 
tinédzserévek elnyúlása, melynek elő-
rejöttét az egészségügyi, társadalmi és 
nevelési körülmények változása, meg-
hosszabbodását pedig a tankötelezett-
ség kiterjesztése és tanulási lehetőségek 
megnövekedése okozta (Mérei, 1970, 
389). A tizenhárom évesek a tinédzser-
kort nem a felnőtté válással kapcsolják 
össze, hanem sokkal inkább egy hosz-

szú, elnyújtott, kellemes időszakkal, 
melyben egy gyermeknél több a joguk, 
de a felnőttnél kevesebb a felelősségük. 

A serdülőkor jellemzői eltérnek a kis-
kamaszokat jellemző viselkedésjegyek-
től. N. Kollár Havinghurstra hivatkozva 
a serdülőkor nyolc „feladatkörét” defi-
niálja, ezek pedig: 

 a testkép elfogadása és a biológiai 
változásokhoz való alkalmazkodás

 azonosulás a nemi szereppel
 a kortárskapcsolatok
 érzelmi függetlenedés a szülőktől és 

általában a felnőttektől
 felnőtt társadalmi szerep kialakítása, 

pályaválasztás
 párválasztás, felkészülés a családala-

pításra
 felelősségteljes viselkedés; ideológi-

ai és morális elköteleződés (N. Kollár, 
2017, 201). 

Az életszakasz egyik legismertebb 
leírását Erikson adja pszichoszociális 
fejlődéselméletében. Erikson az emberi 
fejlődést egy életen át tartó folyamat-
nak tartja, és a személyiség alakulását 
pedig megoldott krízisek eredményé-
nek. A krízisek kapcsolatban vannak a 
társadalomban való boldogulással és a 
társadalmi elvárásokkal, illetve leírha-
tóak úgy is, mint egy-egy szakasz nagy, 
megoldandó feladata, mely a fejlődés 
velejárója. A serdülőkor nagy kihívása 
az, hogy egységes, önálló énkép kialakí-
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tására legyen képes az egyén, és a fiatal-
nak el kell jutnia oda, hogy felvállalja a 
felnőtt életfeladatokat. Ha ez sikeresen 
megy végbe, a személyiség eléri identi-
tását, ha a krízis megoldása sikertelen 
marad, szerepzavar lehet az eredménye 
(Erikson, 2004, 606). A szülő és a peda-
gógus feladata tehát az, hogy segítse a 
kamaszt az egységes énkép kialakításá-
ban, és megfelelő mennyiségű felelős-
séggel terhelje. Ez azonban egyáltalán 
nem egyszerű, hiszen a kamasz és a fel-
nőtt nézőpontjából a felelősségvállalás 
mást-mást jelenthet.

A felnőtt és a kamasz eltérő néző-
pontrendszerére Lewin, a mezőelmélet 
kidolgozója kísérelte meg a válaszadást. 
Az elméletíró azt állítja, hogy a személy 
helyzetének és viselkedésének megérté-
séhez szükséges megvizsgálnunk a szo-
ciális mezőt, mely körülveszi. A serdülő 
esetében ez azért válik problematikussá, 
mert míg a gyermekkor és felnőttkor 
jól keretezett, határolt szerepekkel és 
szabályokkal rendelkezik, addig a ser-
dülőkorban az egyént körülvevő élettér, 
„mező” a gyermekkorhoz képest kitá-
gul, mind a mozgásteret, mind a visel-
kedéses szabályokat tekintve. A konflik-
tusforrások abból adódnak, hogy ennek 
megnövekedését a felnőttek és serdülők 
eltérően értelmezik: ahol a felnőtt sze-
retne szabályokat állítani, a serdülő már 
lehetőségeket és jogokat lát (Lewin, 
1972, 283).

A serdülőkor során végbemenő vi-
selkedésváltozáshoz, a felnőttektől való 
függetlenedéshez, ezáltal az önálló 
identitás létrehozásához hozzátartozik 
a belső és külső kontrollhoz való viszo-
nyulás. Az egyénnek rendelkeznie kell 

annak a reális mértékű érzésével, hogy 
belső kontrollal bír, tehát kihatással van 
saját életére a felnőtt független személyi-
ség kialakításával (N. Kollár, 2017, 196). 
A serdülőkor során a kamasz törekszik 
az önállósodásra és a belső kontroll 
érzésének megélésére: igénye van éle-
tének felelősségteljes és önálló irányí-
tására. Az iskolai helyzetekben is lehet-
séges ezért tennie a pedagógusnak: „a 
szabályok közös kialakításával, a hely-
zetek bejósolhatóságának növelésével 
(pl. előre megállapodott számonkérés a 
röpdolgozatokkal szemben), felelősség-
vállalást igénylő feladatok adásával és az 
egyenrangú konfliktusmegoldással le-
het erősíteni (a belső kontroll érzését)” 
(N. Kollár, 2017, 197).

A serdülőkor aktuális témája az ide-
ológiai és morális elköteleződés is, és 
ennek formálásában a tanár is kivehe-
ti szerepét, azonban semmiféleképpen 
sem direkt közvetítéssel, mert ezek az 
elvárások pont az ellenkezőjét érhetik 
el. Ezzel szemben a nézetek formáló-
dását segíti elő a valódi viták biztosítá-
sa, ahol a szélsőséges nézetűeket maga 
a kortársközösség tudja szembesíteni 
nézeteik elfogadhatatlanságával. A szo-
ciális érzékenység a saját tapasztalaton 
keresztül történő tanulással mélyíthető; 
ilyen lehet az idősekkel, sérültekkel, a 
társadalom perifériájára szorult réte-
gekkel való kapcsolatba lépés és szemé-
lyes élményszerzés is. A demokratikus 
értékeket leginkább a saját önkormány-
zatiságon, diákönkormányzatokon ke-
resztül tanulhatják meg, mely során az 
iskola beleszólási, alakítási jogot ad a 
diákoknak (N. Kollár, 2017, 213).

Végezetül pedig fontos megjegyezni, 
hogy a serdülők viselkedésében megje-
lenő motivációs tényező eltér a felnőt-
tekétől. Kutatások támasztják alá, hogy 
míg a felnőtt hangulatához képest a 
diákok általános hangulata (boldogság, 
vidámság, társaságkedvelés és barátsá-
gosság) nem változik, addig az aktuális 
aktivitásszint (az éberség, aktivitás és 
erő) és a motiváltság alacsonyabb, mint 
a felnőtteké. Megfigyelhető ez az iskolai 
közegben, mikor is a diákok előnyben 
részesítik a kortársaikkal, barátaikkal 
töltött időt, az órai figyelem fenntartá-
sa és az unalom elkerülése pedig kihí-
vásnak bizonyul a tanárok számára (N. 
Kollár, 2017, 214). Ez visszavezethető 
arra, hogy a tinédzserek számára társ-
kapcsolataik válnak a meghatározóvá 
minden mással szemben – kortársa-
ik számítanak referenciacsoportnak, 
identitásukat gyakran a csoporthoz 
tartozásban élik meg (Kósa, 2017, 311). 

Fontos, hogy a serdülőkkel dolgozó 
tanár ezt a szempontot is figyelembe 
vegye, így tisztábban láthatja saját fele-
lősségének határait a kamaszokkal való 
munkában.

Z- GENERÁCIÓ: A MÉDIA ÉS AZ 
INTERNET BŰVÖLETÉBEN
A mai iskolarendszer számára az 
egyik legnagyobb kihívást az jelenti, 
hogy szereplői eltérő közegben szoci-
alizálódtak: míg az oktatás szervezői 
nagyrészt offline-világban nőttek föl, 
addig a Z-generáció, tehát a mai felső 
tagozatosok is a web 2 gyermekei. Ez a 
különbség nem csupán kommunikáci-
ós zavart jelent, vagy a sokat ismételt, 
tanárok szájából elhangzó ítélkező 
frázisokat, miszerint: „romlik a gye-
rekanyag”, a mai gyerekek, kamaszok 
„szétszórtak, figyelmetlenek, nem sze-
retnek tanulni, nem lehet őket sem-
mivel sem lekötni”. A felsorolt „vádak” 
sokkal inkább tünetei, lenyomatai a 
világnak, melyben élünk: a Z-generáció 
neuropszichológiai fejlődése és szocia-
lizációja eltér az előző generációkétól, 
és ezért az előző évtizedektől különbö-
ző módszertant követel. 

És hogy miben más, mik a sajátossá-
gai annak a generációnak, mely egy mé-
diával átitatott, online világban nő föl, 
ahol a szülők és a pedagógusok elveszí-
tették információmegszűrő szerepüket? 
A Z-generáció tagjai különböznek ab-
ban, hogy viselkedésmintáikat egy más 
viszonyrendszer is alakítja, nem csupán 
a felnőttekkel, kortársakkal való szű-
kebb érintkezés. Kósa Éva rámutat, új 
helyzetekben viselkedésük eszköztárá-
ból nem csupán az otthon vagy az isko-
lában látottakat veszik elő, hanem olyan 
viselkedéses megoldásokat is, melyeket 
a média közvetít. És nem csupán visel-
kedésmintákat, hanem „hosszú távra 
szóló félelmeket, megoldási módokat, 
preferenciákat és elutasításokat, ellen-
szenveket” is tanulhatnak a média sze-
replőitől (Kósa, 2017, 293). Ez a azért 
jelent problémát, mert a televízió (és a 
média – szerz. megj.) világa nagy mér-
tékben eltér a valóságtól: a nemek, élet-
korok aránya, az erőszak mennyisége, 
a kisebbségi csoportok torzított szem-
léltetése, a nemi szerepek ábrázolása is 
eltér a valóságtól (Kósa, 2017, 294).  

Ahogy már az előző fejezetben is fel-
merült, az identitás keresése és elérése 
a serdülőkor egyik fő feladata. A ser-
dülők identitáskeresésének része az is, 
hogy az azonosulási modellek szerepe 
és hatása nagymértékű. Míg a kama-
szok hangsúlyozzák, hogy független és 
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autonóm személyiségek, mindeközben 
kritikus szemmel figyelik az őket körül-
vevő világ szereplőit: „ellesnek minden 
olyan viselkedés-, stílus-, vélemény- 
vagy ízléstöredéket, amit vonzónak 
találnak” (Kósa, 2017, 307), és ez része 
lesz fejlődő identitásuknak. A Kósa Éva 
és kollégái által vezetett, magyar serdü-
lőkkel végzett kutatásból kiderült, hogy 
a fiúk 46%-a a média szereplői közül 
választott maguknak modellt, a lányok 
33%-a a családból, 33%-uk a televízió-
ból választott példaképet. Legkeveseb-
ben tanáraikat tekintették annak (Kósa, 
2017, 307).

A viselkedésmintákon és az azonosu-
láson túl a média és az online tér a diá-
kok kommunikációs készségeire is ha-
tással van. Azon túl, hogy megváltozott 
a diákok nyitottsága és szociabilitása a 
mindennapi beszélgetésekben, a közös-
ségi média a kommunikációs csatornák 
működését megváltoztatta „egy írás ala-
pú texting társadalommá”. Ez azt teszi 
lehetővé, hogy a nap bármely szakaszá-
ban kapcsolatba léphessenek egymással 
az emberek. Feltételezhetnénk, hogy a 
gyakori kommunikáció a kapcsolatok 
jó működését és a well-being-et szolgál-
ja, mindeközben azonban egy buboré-
kot hozott létre, mely tele van gátlások-
kal és félelmekkel, és ez a való életben 
akadályt jelent az emberek között. A 
technológia azt eredményezi, hogy nem 
valódi üzenetváltás történik, hanem ér-
zelmi illúziók cseréje, és csökken a test-
beszéd értelmezésének képessége (Tari, 
2015, 31). A kommunikációs csatornák 
működésének változása következő kér-
dés elé állítja az iskolarendszert és a pe-
dagógust. A tudásátadás alapú oktatás 
fontos, de nem elégséges; annak a gene-
rációnak – Baby Boomer (1946–1964) 
és az X generációnak (1965–1979) 
(web1) –, akik a közösségi hálók nélkül 
váltak felnőtté, nem kellett „megtaní-
tani”, hogyan kommunikáljanak. Az Y 
(1980–1994) és a Z generációknak már 
igen: az iskola társas közege lehetőséget 
ad arra, hogy a hiányzó/fejletlen szoci-
ális és kommunikációs kompetenciákat 
fejlessze. Szükséges, hogy így tegyen – a 
munkaerőpiacra kerülő, az X és Baby 
Boomer generációkkal együttműködő 
fiatalabbaknak rendelkezniük kell ezek-
kel a készségekkel, hogy boldoguljanak 
a szó szoros értelmében: munkájuk és 
munkatársaikkal való együttműködé-
sük ne mindennapi küzdelem, hanem 
valódi boldogulás legyen. (Tari, 2015)

A médiahasználat nemcsak a minta-
követést és a szociális kapcsolatokat vál-
toztatta meg, hanem a kognitív funkci-

ókat, az agy működését is. A figyelem, a 
reflektív gondolkodás és a kreativitásra 
irányuló motiváció képességei is válto-
zásokat mutatnak, mi több, a digitális 
és az online valóság működése az olva-
sás készségét is megváltoztatta, mely a 
szövegértést – tehát a tanulást alapozza 
meg. Bár a képernyőn olvasható tartal-
mak, úgy tűnik, azonosak a nyomtatott 
verzióval, más érzékszervi ingereket és 
fizikai tevékenységet követel meg az 
elolvasásuk. Nicolas Carra utalva Tari 
leírja, hogy míg az olvasás lineáris mű-
velet, addig a textek olvasása más műve-
letet kíván meg, és ez befolyásolja nem 
csupán a figyelem irányítását, de megér-
tés mértékét is. A lineáris olvasást legin-
kább a hivatkozások, hiperlinkek törik 
meg, melyek az olvasás folyamatát újra 
és újra megszakítják, elterelve az olvasó 
figyelmét egy következő, még érdeke-
sebb oldal felé. Ennek az olvasási mód-
nak egyenes következménye az, hogy a 
figyelem „alapbeállítása” a cikkolvasás 
lesz, így a nagyregények narratívájá-
hoz nélkülözhetetlen elmélyült figye-
lemről szokik le az ember. (Tari, 2015, 
253). Ez azt a veszélyt hordozza ma-
gában, hogy az olvasás-gondolkodás-
kreativitás-kommunikáció láncából 
kikophat valamelyik rész, és ez veszé-
lyezteti az ember személyes emléktá-
rát is. (Tari, 2015, 256) 

A média térnyerése a művészeteket és 
az irodalomoktatást is érinti, itt is vál-
tozások következtek be: Bókay a televí-
zió, a videó és az internet térnyerését új 
birodalomnak nevezi a „Gutenberg-ga-
laxissal” szemben, és ez az új világ jelen-
tős eltéréseket mutat az utóbbi értelme-
zési törvényszerűségeitől. Kérdésként 
fogalmazódik meg, hogy aki a blogok, a 
chat és az online beszédmódjában; a vi-
deoklipek gyorsaságot, töredezettséget, 
asszociatív bőséget felvonultató tech-
nikájában szocializálódott, „az élvezi-e 
a tradicionális szövegek lassúbb, kohe-
rensebb – a posztmodern szempont-
jából – unalmasabb világát.” (Bókay, 
2006, 42)

A két alfejezetből kiderül, hogy a mai 
kor pedagógusa, irodalomtanára meny-
nyi kihívással néz szembe, amikor egy 
serdülővel szeretne foglalkozni: egyrészt 
az életszakasz velejárói azok, melyek 
megnehezítik a fiatallal való kapcsolat 
kialakítását; a kamasz és felnőtt eltérő 
értelmezése arról, milyen viselkedéses 
szabályok és mozgástér áll a rendelke-
zésére, a kortárscsoportok presztízse a 
felnőtt tekintélyével szemben, illetve az 
aktivitásszint és motiváció csökkenése. 
Másrészt az információs kor hatására a 

felnőtt teljes mértékben elveszítette in-
formációmegszűrő szerepét, a texting 
alapú társadalom a kommunikációs 
készségek fejlődését, a fókusz megtartá-
sának képességét, az olvasás készségét, 
az irodalomértést és sok más kognitív 
funkciót is megváltoztatott. Azonban 
fontos meghallani, meglátni azt is, hogy 
bár a kamaszok kritikusak a világgal 
szemben, épülő identitásuknak mégis 
szüksége van a példákra – a rátermett, 
életmódjukból, a világ-, és művészetér-
telmezési stratégiájukból felkészült fel-
nőtt példára. Ha nem kínálunk számuk-
ra ilyet, akkor példaképeiket a médiából 
választják ki, holott szükségük van arra, 
hogy egységes, önálló énképükhöz, ér-
zelmi függetlenedésükhöz, pályaválasz-
tásukhoz, belső kontroll által irányított 
felelősségteljes viselkedésükhöz, ideo-
lógiai és morális elköteleződésükhöz, 
valamint olvasási-szövegértési, művé-
szetértelmező készségeikhez segítő ke-
zet kapjanak. 
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DECEMBER HÍRES PEDAGÓGUSSZÜLÖTTEI
KLEMEN TERÉZIA

A sötét téli estéknek megvan a varázs-
latos hangulata. Kint fütyül a hideg 
szél, bent a gyertyák kellemes, meleg 
hangulatot árasztanak. A jó melegben 
többet szoktunk olvasgatni, s ilyenkor 
jönnek elő december szülöttei, akik-
ről az a mondás járja, hogy imádnak 
tanulni, osztályelsők voltak, és azóta 
is folyamatosan keresik a kihívásokat 
és az új lehetőségeket. Sokan közü-
lük tudósok, kutatók, akadémikusok. 
Nézzünk hát szét, a  teljesség igénye 
nélkül, kiket is találtam december 
szülöttei között.

Móron, 1875. dec. 3-án született 
Zimmermann Ágoston állator-
vos, az összehasonlító anatómia 
és fejlődéstan professzora, aki Bu-
dapesten végezte tanulmányait, és 
1910-ben szerzett magántanári ké-
pesítést. Elsőrendű feladatának az 
oktatómunkát tekintette; tehetséges 
és népszerű tanár volt, előadásait és 
bonctermi demonstrációit legendás 
hírnév övezte. Számos tankönyvet 
írt; egyéb tudományos munkái közül 
a házinyúl, a házimacska, a tengeri-
malac és a laboratóriumi kísérletek 
céljaira felhasznált állatok anató-
miájával foglalkozó könyvei arattak 
sikert, külföldön is. Tevékenységét 
itthon akadémiai tagsággal ismerték 
el, de számos külföldi tudományos 
társaság is tagjává választotta.

1859. december 4-én Esztergomban 
született Thuránszky Irén pedagógus, 
a nőnevelés elkötelezettje. A tanítókép-

zőt és a polgári tanítónőképzőt meny-
nyiségtan-természettudomány szakon 
Budapesten végezte. Katona Lajos iro-
dalomtörténésszel kötött házasságot. 
1878-tól a kőszegi polgári iskolában, 
1880-tól a budapesti VI. kerületi taní-
tónőképzővel összekapcsolt gyakorló 
felső leányiskolában tanított. 1890-ben 
a budapesti II. kerületi tanítónőképző 
igazgatójának nevezték ki. Tanköny-
veket írt felsőbb leányiskolák, polgári 
leányiskolák és képzőintézetek hasz-
nálatára, cikkei jelentek meg a Nemzeti 
Nőnevelés  című folyóiratban, több tu-
dományos társaság tagja volt.

1822. december 5-én született 
Elizabeth Cary Agassiz, a Radcliffe 
College első elnöke. Boston előkelő 
családjában született, gyenge egész-
ségi állapota miatt otthon magánta-
nárok tanították. 1856-ban iskolát 
nyitott lányok számára, fontos sze-
repe volt a  Natural History Museum 
at Cambridge  és a  National History 
School on Penikese Island  létreho-
zásában. Határozott meggyőződése 
volt, hogy a nőknek ugyanolyan jo-
guk van a felsőfokú tanulmányokhoz, 
mint a férfiaknak, ennek elősegítésé-
re alapította meg hat társával a Har-
vardon belül a  Radcliffe College-ot, 
melynek 1900-ig elnöke volt.

1849. december 11-én látta meg 
a  napvilágot Ellen Key  svéd femi-
nista, tanár, pedagógiai reformer 
(1849–1926). 1900-ban jelent meg 
legismertebb, a mai pedagóguskép-

zésben is alapvető jelentőségű köny-
ve, a Barnets århundrade (magyarul A 
gyermek évszázada címmel adták ki). 

A  galíciai Borszczowban látta meg 
a napvilágot Fialowski Lajos 1846. 
december 5-én, aki híres botanikus 
és nyelvész, a magyar gyorsírás egyik 
kifejlesztője volt. 1851-ben került 
szüleivel Magyarországra. A bécsi 
egyetemen természetrajzi, földrajzi és 
nyelvészeti tanulmányokat folytatott. 
1870-ben Sopronban kezdte meg ta-
nári pályáját, és az akkor még néme-
tül érző és beszélő városban jelentős 
magyarosító tevékenységet fejtett ki. 
1877-ben bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett, majd 1884-ben Budapestre 
került tanárnak. Sokoldalú tudomá-
nyos működésének fő iránya a ter-
mészetrajzi, különösen a botanikai 
szaknyelv „megtisztítása”, de jelentős 
érdemei vannak a botanika történeté-
nek kutatása, a magyar gyorsírás ter-
jesztése és rendszerének tökéletesítése 
terén is. Számos értékes geológiai és 
pedagógiai tárgyú tanulmányt is írt.

A Budapesti Műegyetem egyik legis-
mertebb professzora, híres szakkönyvek 
sorának szerzője, Pattantyús-Ábrahám 
Géza, Selmecbányán, 1885. decem-
ber 11-én született. Budapesten szer-
zett gépészmérnöki oklevelet. A híres 
Zipernovszky professzor mellett volt 
tanársegéd az elektrotechnikai tanszé-
ken, majd 1910-ben Ganz-ösztöndíjjal 
nyugat-európai és egyesült államokbe-
li tanulmányutat tett. Több évtizedes 
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magánmérnöki működése alatt fo-
lyamatosan oktatott a Műegyetemen, 
ahol magántanári, majd rendes tanári 
kinevezést kapott. Mérnökgenerációk 
nevelője, a híres „Pattantyús-iskola” 
megteremtője volt. Számos egyetemi 
jegyzetet, szakkönyvet, publikációt 
írt. Legjelentősebb a  Gépek üzemta-
na című munkája, amely 14 kiadásban 
jelent meg. A dugattyús szivattyúk 
légüstjének méretezésére kidolgozott 
eljárása az egész világon Pattantyús-
módszerként ismeretes. 

Darvai Mór Aszódon született 1849. 
december 14-én. Tanár, író, ismert 
szépirodalmi és természettudományos 
művek szakfordítója volt. A budapesti 
egyetemen végzett matematika–fizika 
szakot. 1872-től tanárként dolgozott 
Pécsett, Déván, Aradon, 1895-ben a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri-
um középiskolai ügyosztályára hívták 
be. 1900-tól tankerületi főigazgató. Szá-
mos természettudományos művet for-
dított angolból, franciából és olaszból. 
Többek között ő fordította magyarra 
H. Beecher-Stowe Tamás bátya kuny-
hója című regényét (1903).

Kecskeméten született, 1882. decem-
ber 16-án, Kodály Zoltán zeneszerző, 
zenepedagógus. Gyermekéveit Galán-
tán töltötte. Nagyszombaton végezte 
középiskolai tanulmányait, amelyek 

mellett zongorázni, hegedülni és gor-
donkázni is tanult. 1900–1905 között 
a budapesti Zeneakadémián tanult ze-
neszerzést, az egyetemen pedig bölcsé-
szetet hallgatott. 1905-ben kezdte meg 
népdalgyűjtő munkáját, majd Bartók 
Bélával közösen kiadták a Húsz magyar 
népdal című gyűjteményt. 1906–1907-
ben Berlinben és Párizsban járt, majd 
25 évesen a Zeneakadémia tanára lett, 
ahol 1940-ig kisebb megszakítással fo-
lyamatosan tanított. 1905-től 1925-ig 
rendszeresen tett népdalgyűjtő utakat. 
Gyűjtőmunkája, Bartókkal ellentétben, 
szinte kizárólag a magyar nyelvterület-
re irányult. Első jelentős zeneszerzői 
sikereit a tízes években aratta. Hama-
rosan külföldön is ismertté vált. 1930-
tól a budapesti tudományegyetemen 
zenefolklorisztikai és zeneelméleti sze-
mináriumot indított, fáradozásainak 
eredményeképpen indult meg a rend-
szeres népzeneoktatás a Zeneművészeti 
Főiskolán is. 1943-ban a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagja, majd 1946–49 
között elnöke lett. 1944-ben a kolozsvá-
ri, 1957-ben a budapesti, 1960-ban az 
oxfordi egyetem avatta díszdoktorrá. 
Három ízben (1948, 1952, 1957) kapott 
Kossuth-díjat. Életét tudatosan vállalt 
misszió jellemezte, melynek lényegét 
„A zene mindenkié!” általa meghirde-
tett jelmondat foglalja össze. Egy életen 
át harcolt az ifjúság zenei neveléséért, 
megalkotva az ún. Kodály-módszert, 

feltárta és rendszerezte a magyar zene 
ősi rétegeit, kijelölte annak helyét az 
európai kultúrában, és utat mutatott a 
klasszikus zenei elvek korszerű alkal-
mazása tekintetében. Legjelentősebb 
művei közt találjuk a Budapest egye-
sítésének 50. évfordulója tiszteletére 
írt Psalmus Hungaricust (1923), a Háry 
János (1926) és a Székelyfonó (1924–32) 
című daljátékokat, a Marosszéki (1927, 
1930) és a Galántai táncok (1933) című 
zenekari műveket, valamint a Budavári 
Te Deum  (1936) című oratóriumot és 
a Felszállott a páva (1938–39) című ze-
nekari variációsorozatot. Fontos helyet 
foglalnak el életművében a népdalok és 
a gyermekdalok ihlette kórusművek is.

FORRÁSOK: 
 Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig, 

Magyar Tudománytörténeti Intézet
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BEMUTATJUK RADVÁNYI MIKLÓST
…akiről beszélgetésünk során nagyon érdekes dolgok derültek ki. Amit érdemes tudni, hogy 1991-ben született Duna-
szerdahelyen, az iskoláit is ott végezte: a Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola után a Vámbéry Ármin Gimnázium-
ba járt. Már egészen kisgyermek kora óta csillapíthatatlan kíváncsisággal szemlélte a világot, szinte minden érdekelte. Meg 
akarta érteni a dolgok működését, legyen az élő organizmus vagy élettelen, akár ember alkotta gépezet. A gimnáziumban 
a biológia és a kémia kötötte le leginkább a figyelmét. Mint a legtöbb tizenéves, ő sem volt biztos abban, hogy mi akar 
lenni. Két pálya között ingadozott: az orvoslás és a kutatás is érdekelte. Az orvosi egyetemre nem vettek fel, viszont ezzel 
egyidőben jelentkezett az ELTE biológia szakára, mondván, hogy jövőre majd megpróbálja újra az orvosit, addig pedig 
képzi magát egy neves egyetemen. Már az első hónapokban magával ragadta az egyetemi légkör, a széleskörű tudásbázis, 
amit az ELTE képvisel. Meglepődve konstatálta, hogy itt tudósokat képeznek. Később még inkább megerősödött benne 
az érzés, hogy ezen a pályán akar maradni – kutatni akar. Úgy gondolta, nem véletlen, hogy elkezdte akkor az egyetemet.

Ma az ELTE Természettudományi Karának Genetikai Tanszékén PhD-hallgató, és témája során egyszerre foglalkozik 
két nagyon fontos témával: az öregedéssel és a rákkutatással is. Ezenkívül az ELTE Kancellárián dolgozik részmunkaidő-
ben, ahol az egyetem anyagi helyzetén igyekszenek javítani azáltal, hogy az itt folyó kutatásokba ipari szereplőket, cégeket 
vonnak be különböző együttműködési szerződések keretében.  Kérem, olvassák el figyelmesen az általa írt cikket.

                                                                                                                                                                                Klemen Terézia
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MOBILIS GENETIKAI ELEMEK SZEREPE AZ ÖREGEDÉSBEN 
ÉS A TUMOROS SEJTEK KIALAKULÁSÁBAN
Manapság már evidencia, hogy tu-
lajdonságainkat, jellegeinket a DNS-
ünkbe kódolt információ, a gének 
határozzák meg. Ezek olyan, fele-fe-
le arányban az anyától és az apától 
örökölt jellegek, azaz génváltozatok 
(allélek), amelyek kölcsönhatásai egy-
mással, valamint a környezettel meg-
határozzák az egyed tulajdonságait a 
fogantatástól a halálig.

A teljes örökítő anyagunkat genom-
nak nevezzük. A DNS szótárát csupán 
4 különböző nukleotidból (A, T, G, C) 
álló nukleobázisok hármas kombiná-
ciói képezik, amelyek párokba állva 
alkotják a DNS jellegzetes kettősspirál 
szerkezetét. Tartalmazzák mindazon 
információt, amely ahhoz kell, hogy 
az egysejtű embrióból egy differenci-
ált szövetekből álló egyed élet- és sza-
porodóképes legyen. A gének a DNS 
molekula jól meghatározott szakaszai, 
amelyek adott tulajdonságokért fele-
lős fehérjemolekulák bioszintéziséért 
felelősek. Ma már tudjuk, hogy egy 
tulajdonság megjelenése nem csupán 
a gének jelenlétén, hanem a DNS tér-
beli szerkezetén is múlik, amelyet az 
epigenetika vizsgál.

Ha a DNS és a benne kódolt infor-
máció sérül vagy megváltozik, és a sejt 
védelmi rendszere nem veszi észre, 
annak súlyos következményei lehet-
nek, végső soron a sejt akár tumorossá 
is válhat. Ennek elkerülése végett min-
den élőlény különböző védelmi me-
chanizmusokat fejlesztett ki, amelyek 
óvják a DNS épségét, integritását. 

A MOBILIS GENETIKAI ELEMEK, 
AVAGY AZ UGRÁLÓ GÉNEK
Az 1940-es évek végén Barbara 
McClintock megváltoztatta az addi-
gi elképzeléseket a gének működésé-
ről. Rájött, hogy vannak olyan gének, 
amelyek képesek genomi pozíciójuk 
megváltoztatására. Ezeket „ugráló gé-

neknek”, más néven mobilis genetikai 
elemeknek (MGE-k) nevezte el, ame-
lyeket manapság transzpozábilis ele-
mekként (TE) vagy transzpozonokként 
is ismerünk. A humán genom közel 
fele (47%) MGE eredetű. Korábban 
úgy gondolták, hogy a genomban lévő 
MGE-k csak funkció nélküli szemét 
DNS-ként vannak jelen. Ma már tud-
juk, hogy többségük aktív, és evolúciós 
tényezőként hozzájárulnak a genetikai 
variabilitás növekedéséhez. Működé-
sük alapján két fő csoportba tudjuk 
sorolni őket: az első típusba tartozó 
transzpozonok képesek kivágni ma-
gukat a DNS-ből és véletlenszerűen 
„beékelődni” egy másik pozícióba, a 
másik típusba tartozó transzpozonok 
viszont önmaguk lemásolásával kópi-
ákat készítenek, és ezek a kópiák ug-
ranak be random genomi területekre. 
Az életkor előrehaladtával egyre több 
és több másolat készül ezekből. Ezzel a 
tevékenységükkel képesek mutációkat 
okozni, elrontani géneket, megváltoz-
tatni a gének működését. 

Jól látható, hogy a mobilis genetikai 
elemek aktivitása negatív hatással van 
a DNS épségére, ezért azok a sejtek, 
amelyek biológiai értelemben nem 
öregszenek (halhatatlanok), mint pél-
dául a csírasejtek (amelyekből képződ-
nek az ivarsejtek) kifejlesztettek egy 
nagyon finoman szabályozott rend-
szert az MGE-k deaktiválására, ame-
lyet a Piwi-piRNS útvonal csendesítő 
mechanizmusa lát el. Az ebben a fo-
lyamatban szereplő fehérjék feladata, 
hogy az aktiválódó transzpozonokat 
felismerje, és RNS csendesítéssel, illet-
ve epigenetikai módosításokkal legá-
tolja azok működését. 

Az elmúlt években az ELTE TTK 
Genetikai Tanszékén, úgy tűnik, si-
került megértenünk az öregedési fo-
lyamat mechanizmusát, és erre vonat-
kozóan egy új modellt állítottunk fel. 

Úgy gondoljuk, hogy az öregedést a 
genomban található mobilis genetikai 
elemek (MGE-k), másnéven „ugrá-
ló gének” aktivitása okozza, amely az 
élettartam során fokozatosan növek-
szik, és jelentős mértékű genomi insta-
bilitást okoz. Modellünk megközelíté-
sét az adta, hogy összehasonlítottuk 
a nem öregedő – korlátlan osztódási 
potenciállal rendelkező – sejteket, bi-
ológiai rendszereket, és megkerestük a 
közös tulajdonságukat. Ilyen immor-
tális rendszerek közé tartoznak a csíra-
vonal őssejtek (a csíravonal köti össze 
az egymást követő generációkat), a rá-
kos őssejtek (megfelelő közegben kor-
látlanul képesek osztódni) és néhány 
kevésbé komplex állatcsoport (csalá-
nozók, laposférgek) testi sejtjei. Ezeket 
az állatokat örökéletűnek tekintik. E 
rendszerek közös sajátossága a Piwi-
piRNS útvonal aktivitása, amelynek el-
sődleges biológiai funkciója a MGE-k 
blokkolása. Az útvonal alapvetően a 
csíravonalban aktív, és ez biztosíthatja 
a csíravonal halhatatlanságát.

Elképzelésünk szerint a MGE-k vé-
denek minket fiatalabb korban a tu-
mor kifejlődésétől; egy intenzíven osz-
tódó sejtben a MGE-k aktiválódnak és 
elpusztítják azokat. Ezzel összhangban 
nemrég jelent meg a Nature-ben egy 
összefoglaló cikk, miszerint minden 
eddig megvizsgált tumoros sejtvonal-
ban kimutatták a MGE-ket blokkoló 
genetikai (Piwi-piRNS) útvonal sze-
repét. A tumoros sejtek tehát azáltal 
válhatnak korlátlanul osztódóvá, hogy 
biztosítják genetikai integritásukat a 
Piwi-piRNS útvonal bekapcsolásával 
(úgy csinálnak, mintha csíravonal sej-
tek lennének). Ha megértettük a rákos 
sejtek halhatatlanságának genetikai 
alapját, akkor elvileg bekapcsolhatjuk 
bennük az öregedési folyamatot, és ez-
zel megöregíthetjük és elpusztíthatjuk 
ezeket a sejteket.
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INFORMATIKAI ESZKÖZÖK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI
DIGITÁLIS KOMPETENCIAFEJLESZTÉSBEN

BETÁK NORBERT

Informatikaoktatással a közoktatás tel-
jes skáláját átölelően, az alapfokú okta-
tást biztosító intézményeken túl a kü-
lönböző típusú középiskolákig, minden 
szinten találkoznak a diákok, tanulók. 
Kétséget kizáróan napjaink egyik leg-
fontosabb és legdinamikusabban fejlő-
dő területét jelenti az informatika. Nem 
hiába tehát, hogy az iskolaügy – bár a 
maga komótos módján –, de alkal-
mazkodik a „felgyorsult”, „digitális” és 
„online” jelzőkkel oly gyakran ellátott 
világkép követelményeihez. Ez az ún. 
alkalmazkodás vagy viszonyulás több 
értelemben is végbemegy – egyrészt az 
iskola és iskolarendszer működésének 
digitalizálását értendően, másrészt pe-
dig az oktató-nevelő folyamatok szerves 
részeként jelenik meg a digitális kompe-
tenciafejlesztés mint alapvető egyéni és 
társadalmi igény. Az oktatási intézmé-
nyek az államilag meghatározott keret-
tantervekhez igazodva határozzák meg 
az informatikaórák heti számát, azok 
felépítését pedig a tartalmi és követel-
ményrendszer elvárásaihoz igazítják. Az 
informatika modern szakmódszertani 
útmutatóit szem előtt tartva lehetőség 
nyílik olyan tanulási-tanítási környezet 
kialakítására, melyben a felhasznált in-
fokommunikációs eszközök – beleért-
ve a különböző szoftvereket is – nem 
a hozzájuk fűződő szoros felhasználói 
kötöttséget és az elvonatkoztatás ellehe-
tetlenítését eredményezik. A rendszerek 
közti átjárhatóság biztosítása egyfajta 
elérendő célként kell, hogy megjelenjen 
az informatika oktatásában, ami magá-
ba foglalja azt is, hogy nem kizárólag 
szoftverhasználati útmutatást nyúj-
tunk a diákoknak, hanem készségeket, 
kompetenciákat fejlesztünk. Ezen a 
ponton érdemes a digitális kompe-
tencia fogalmát is említeni, s legalább 
tömören felvázolni annak lényegét. 
Többek közt olyan – sokunkat foglal-
koztatott – témák kapcsolhatók hozzá, 
mint a kritikus gondolkodás, internet-
biztonság, digitális eszközök használa-
ta, stb. Azon nyolc kulcskompetencia 
egyikéről van szó, melyeket az Európai 
Parlament és az Európai Unió Tanácsa 
fogalmazott meg az élethosszig tartó 
tanulással kapcsolatban. A több mint 
tíz éve létrejött referenciakeret alapján 
a digitális kompetenciák alatt értjük a 
digitális technológiák teljes körének az 

információszerzés, a kommunikáció és 
az alapvető problémamegoldás céljából 
való magabiztos és kritikus használatát. 
Az elmúlt időszakban számos új irány-
elv, jelentés és ajánlás jött létre, melyek 
manapság a digitális írástudás növelésé-
nek és a digitális kompetencia fejleszté-
sének az érdekét hivatottak képviselni. 
Létrejött többek közt egy egységes, eu-
rópai polgárok számára készült keret-
rendszer – Európai Digitális Kompe-
tencia Keretrendszer (European Digital 
Competence Framework for Citizens) 
–, mely öt kompetenciaterületen ösz-
szesen huszonegy kompetenciát foglal 
magába. Az öt fő kompetenciaterület a 
következő: 

 műveltség az információ és az ada-
tok tekintetében; 

 kommunikáció és együttműködés; 
 digitális tartalom készítse; 
 biztonság; 
 problémamegoldás.    

A digitális kompetenciafejlesztés ösz-
szetett folyamat, átfogó bemutatásával 
egy következő írásban foglalkozunk. 
Mint ahogyan már a bevezető részben 
is utaltunk rá, közel sem merül ki az e 
területen történő kompetenciafejlesz-
tés a digitális írástudás gyarapításának 
gyakorlatában. Az összetett problémák 
megoldásának elsajátítása, az algoritmi-
kus gondolkodás folyamatának tudato-
sítása, a robotikai és más információs 
technológiák ismerete, a webes és mo-
bilalkalmazások használatában szer-
zett szakértelem és még sorolhatnánk 
azokat a szektorokat, melyek szerkezeti 
egysége alkotja a digitális kompetenciák 
összetett rendszerét. 

A következőkben két olyan eszközt 
említünk, melyek az általános iskolai 
informatikaoktatáshoz nyújthatnak 
kellő támogatást. Ezúttal nem a felel-
tető-értékelő rendszer vagy a tananyag 
közvetítésére használt informatikai 
eszközök és technológiák bemutatásá-
ra összpontosítunk, hanem magára a 
tananyagra. Az alábbiakban említésre 
kerülő szoftverek programozói környe-
zetet biztosítanak, mégpedig az alsóbb 
korosztály igényeinek, elvárásainak is 
megfelelően. Használatukkal többéves 
gyakorlat útján ismerkedtünk meg, 
mégpedig alapiskolás tanulók progra-
mozói – problémamegoldói készségeik 
fejlesztése kapcsán. 

IMAGINE LOGO
Az informatika élményszerű oktatásá-
hoz kiváló eszköznek bizonyul a Logo 
programozási nyelv. A fejlesztők közt 
szerepel Seymour Papert neve is, aki a 
konstruktivista szemlélet vezéregyéni-
ségének, Jean Piagetnek méltó követő-
jévé és utódjává vált. A természetes és 
spontán tanulás így nem volt ismeretlen 
az alkotóknak. Munkájuk gyümölcse 
az a Logo programozási nyelv lett, me-
lyet a világ számos pontján használnak 
gondolkodásfejlesztésre, matematikai 
alapkészségek elsajátításra, de általá-
nosságban informatika-oktatásra egy-
aránt. A több Logo-generáció közül 
régiónkban elterjedt a pozsonyi Come-
nius Egyetem munkatársai által készí-
tett ImagineLogo (http://imagine.elte.
hu/), mely ingyenesen hozzáférhető, és 
a magyar fejlesztőknek köszönhetően 
magyar nyelvkészlettel és felülettel is 
rendelkezik. Az anyanyelvi utasítások és 
a megszemélyesíthető – mára már iko-
nikussá vált – teknőc alakja gyermekba-
ráttá formálják a logikai és formai pon-
tosságot megkövetelő utasításokat és 
algoritmikai szabályokat követő progra-
mozás folyamatát. 

SCRATCH
A Scratch (https://scratch.mit.edu/) 
egy kifejezetten gyermekek (8–18 éves 
korosztály) számára fejlesztett prog-
ramozási környezet, mely ingyenesen 
letölthető és oktatási célokra kiválóan 
alkalmazható. Hazánkban sem isme-
retlen a használata, bár tudomásunk 
szerint – sajnálatos módon – a magyar 
tanítási nyelvű általános iskolák csak 
ritkán élnek e lehetőséggel és iktatják be 
akárcsak szakköri foglalkozás formájá-
ban is. Több, tanárok számára létreho-
zott fórum létezik manapság, melyek 
elősegítik a tanítással kapcsolatos jó 
gyakorlatok megosztását, illetve felme-
rülő problémák és szakmai kérdések 
megvitatását. A programozási környe-
zetben nagyon látványos produktumok 
hozhatók létre, melyek hozzájárulnak a 
motiváció fokozásához és a sikerélmény 
eléréséhez. Lényegesnek tartjuk, hogy a 
gyerekek a Scratch programozási kör-
nyezet filozófiájából kiindulva a prob-
lémamegoldásra és a kreatív ötletek 
születésére és megvalósítására vannak 
vezetve. 
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A következőkben néhány olyan 
feladatot szemléltetünk, melyek 
egyszerűnek tűnnek, viszont a 
feladatmeghatározások és a hozzájuk 
készült kérdések gondolkodásra és cse-

lekvésre egyaránt késztetik a tanulókat. 
A pedagógiai gyakorlatunk során meg-
tapasztaltakból eredően kimondhatjuk, 
hogy a kérdés újabb kérdést indukál, a 
válasz pedig elmélkedésre, utánajárásra, 

diskurzióra késztet. Ilyen feladatvégzést 
és tanulási környezetet pedig igen haté-
konynak tartunk.

A fentiekben olyan feladatokat szem-
léltettünk, melyek jellegükből adódóan 
hatékonynak bizonyultak eddigi ta-
pasztalataink alapján. Nem korlátoztuk 
a feladatvégzést kooperatív vagy egyé-
ni munkára, az elérni kívánt céloknak 
megfelelően határozzuk meg a munka-
elosztás rendszerét. Az írásban bemu-
tatott feladatok szemléltető jellegűek, 

melyek segítségével rá szeretnénk mu-
tatni arra, hogy az informatikaoktatás 
nagyon sok lehetőséget rejt a gondolko-
dás fejlesztésére, a kreatív foglalkozások 
végzésére, a kommunikáció gyakorlá-
sára, a tantárgyi kapcsolatok elősegíté-
sére, a matematikai-logikai gyakorla-
tok végzésére, a problémamegoldásra 
és minden olyan más tevékenységre, 

amely által a diákok fejlődését tudjuk 
szolgálni. Módszertani szempontból 
érdemes úgy végezni az oktató-nevelő 
munkát, hogy a diákoknak lehetőséget 
teremtsünk a saját, felfedező munkájuk 
során olyan tapasztalatokat felhalmoz-
niuk, melyek valójában a megszerzett 
tudás és elsajátított kompetenciák leg-
fontosabb részét képezik. 

1. FELADAT – ImagineLogo
a) Készítsd el az ImagineLogo segítségével az alábbi ábrát!
b) Mennyi háromszöget látsz az ábrán? Színezd őket sötétzöld színűre!
c) Mennyi zárt alakzat nagyobb, mint az alábbi alakzat? 

Lehetséges-e házikót építeni az alakzatok felhasználásával? Szemléltesd!

2. FELADAT – ImagineLogo
a) Futtasd le az alábbi programot! Mit tapasztaltál?

b) Változtasd meg úgy, hogy GYORSABBAN villogjon!
c) Változtasd meg úgy, hogy NE villogjon!
d) Készíts programot az előzőek alapján, amelynél 3 pont (jobb oldali ábra) egy-
más után villan fel! 

3. FELADAT – Scratch
Feladatmeghatározás: Viktória gondolt egy számra 1 és 10 között. Szeretnénk rájönni erre a számra úgy, hogy addig 
találgathassunk, amíg ki nem találjuk! 
Vegyük figyelembe a következőket:
a) Viktória minden egyes találgatás után jelzi, hogy a számunk nagyobb vagy kisebb, mint az általa kigondolt szám.
b) Ha eltaláltuk a számot, Viktória alakja változzon meg!
c) A program készítéséhez segítséget nyújt az alábbi ábra. Az utasításokat kötelező felhasználni, és szükséged lesz 
újabbakra is!
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2018. július 23-án az RTL Klub esti 
hírolvasói jót derültek, miután kö-
zölték a nézőkkel, hogy a 2019-es év 
madara a gólyatöcs lett. Feltehetően 
az ingerelhette nevetésre őket, hogy 
fölöttébb szokatlan madárnév ke-
rült a szemük elé. S talán a tévéné-
zők többségét is megmosolyogtatta, 
kivéve azt a közel tízezer „választó-
polgárt”, akiknek több mint egyhar-
mada e furcsa nevű madárra adta le 
voksát. Ugyanis az MME 2018 elején 
a lilealakúakra szándékozta terelni a 
természetkedvelők figyelmét azáltal, 
hogy három ilyen madarat is jelölt a 
következő év madara címre. E három 
madár a gólyatöcs, a nagy póling és 
a gulipán volt. A rendszertani beso-
rolásukon kívül nevezik őket parti 
madaraknak is, ám ez inkább öko-
lógiai fogalom, ami az életterükre 
utal, akárcsak a gólya- és a gödény-
alakúak esetében a gázló madarak 
megnevezés. Az emberek nemcsak a 
szembetűnően hosszú, a partok kö-
zelében lévő sekély vizekben járáshoz 
alkalmazkodott lábuk miatt szokták 
őket egymással rokonítani, hanem az 
életmódjukra jellemző más vonások 
alapján is, mint például a táplálkozás, 
fészkelés és így tovább. Hogy miért 
éppen a gólyatöcs nyerte a legtöbb 
szavazatot? Feltehetően a megnyerő, 
kecses külleme lehetett a döntő szem-
pont. Különben nem is az a fontos, 
melyikük lett a „győztes”, a lényeg az, 
hogy az emberek tudomásul vegyék, 
esztétikai szempontból is, hogy óri-
ási veszteség számuknak drasztikus 
csökkenése, ami elsősorban az élőhe-
lyeik meggondolatlan felszámolásá-
nak köszönhető. Ám maradjunk a té-
mánknál, vegyük őket szépen sorba.

Első lett tehát a gólyatöcs, vagyis 
a Himantopus himantopus, amely-
nek egyik magyar neve széki gólya. 
A széki szó eredetileg szikit jelent 
(nem egy példa a bizonyíték rá), de 
hogy a töcs mit takar, csak gyanítani 
lehet. Herman Ottó a madár kiáltásá-
ból, a „kecs-töcs”-ből vélte kihallani a 
megnevezés eredetét, én viszont arra 
hajlanék, hogy valamelyik mocsaras 
vidék lakói a tocsog ige elferdített vál-
tozatát ragasztották a madárra. Persze 
ez csak amolyan tapogatózás, ami bi-
ológiai szempontból szinte lényegte-
len. A tájnyelvek igencsak leleménye-
sek tudnak lenni, példa rájuk egy-egy 
növény- és állat-, főleg madárfajnak 
a megszámlálhatatlan népi megne-
vezése mind a magyarban, mind 
a különböző nemzetek nyelvében. 
Hogy mást ne mondjak, magyarul a 
gólyatöcst széki szarkának, gólyalábú 
töcsnek, töcsmadárnak, gólyasneff-
nek is mondják, de hadd ne soroljam. 
A sneff német eredetű, inkább vadá-
szati kifejezés, amellyel a magyarban 
a szalonkákat, kiváltképpen az erdei 
szalonkát nevezik. Csakhogy a nagy 
póling (Numenius arquata) – amely 
az internetes szavazás második he-
lyezettje lett – magyar népi nevei 
között szintén szerepel a sneff, ami 
inkább megilleti, mert a szalonkafé-
lék családjába tartozik, bár vadászati 
szempontból nyomába sem léphet az 
imént említett erdei szalonkának. A 
sok neve közül érdemes megjegyezni 
a szélkiáltót, ami ugyancsak tájjelle-
gű név, már csak azért is, mert gye-
rekkoromban, kicsi szülőföldemen, 
Csilizközben a zöld küllőt neveztük 
szélkiáltónak. Ennek viszont semmi 
köze sincs a lilealakúakhoz, mert a 

harkályalakúak rendjében a helye. Vi-
szont a gólyatöcs legközelebbi rokona 
a kissé idegen hangzású névvel illetett 
gulipán, latinul Recurvirosta avosetta 
(ezt már inkább ne elemezgessük). Ő 
a „madarak legújabb versengésében” 
a harmadik helyezést érte el, ami 2494 
szavazatot jelentett. Ennyivel manap-
ság egy dél-szlovákiai városnak akár 
még polgármestere is lehetne. A guli-
pán viszont sokkal függetlenebb ma-
dár a legfüggetlenebb politikusoknál 
is. S ami az életmódját illeti, igencsak 
migráns. Ugyanis ha a madárvonulá-
si térképet szemügyre vesszük, Euró-
pa madarai közül egyike azon vonuló 
madarainak, amelyik migrációja so-
rán a fehér gólyával azonos távolsá-
gokat képes megtenni. Ki tudná meg-
mondani, mi készteti őt erre, hiszen a 
két versenytársa megelégszik a Föld-
közi-tenger partvidékével is. Hagyjuk 
rájuk, ők tudják az okát.

Akit érdekel a madárvilág, napja-
inkban sok információhoz juthat az 
internet által, de olyan élményekhez, 
mint az én nemzedékem – a 70–80 
évesek – falvakban felnőtt tagjai, saj-
nos, már nem. Nekem annak idején 
személyes ismerősöm volt nemcsak a 
három „versenytárs”, hanem minden 
nálunk, azaz falunk határában költő 
parti, gázló és vízi madárfaj, meg per-
sze a többiek is. Igazat megvallva, nem 
mindegyiknek tudtuk a nevét, nem-
csak mi, gyerekek, a felnőttek sem. 
Ezért a gulipánt és a gólyatöcst nemes 
egyszerűséggel ëgyenës-, meg görbe-
csőrű tarka madaraknak hívtuk, ellen-
ben a pólingot pólincnak. Nem kizárt, 
azért figyeltünk fel rá külön, mert 
mintha az egyedei a levegőben folyton 
civakodtak volna a bíbicekkel. Hogy 

HAZÁJUKAT VESZTETT PARTI MADARAK
CSICSAY ALAJOS
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ez így volt-e, vagy csak a nagy lármá-
val kísért nászrepülésükben gyermeki 
fantáziánk láttatott velünk hasonló 
légi harcokat, mint az olykor egymást 
támadó vadászrepülőgépek között zaj-
lottak Győr bombázásai alkalmával. 
Ezzel elárultam, hogy háborús gyere-
kek voltunk, meg azt is, hogy a múlt 
század 40–50-es éveiben Csilizköz 
mocsaras, vizenyős rétjei rengeteg ma-
dárfajnak adtak otthont, melyeknek a 
költőhelyükért és a revírjükért igen-
csak meg kellett küzdeniük egymással.

Az MME ismertetőiben olvasható, 
hogy a szóban forgó parti madarak 
Magyarország területén egyre délebb-
re szorulnak. A belvizek lecsapolása 
következtében nálunk ezek a munkák 
is gyermekkoromban kezdtek egyre 
nagyobb méreteket ölteni. A mai Dél-
Szlovákia területéről e madarak rövid 
időn belül teljesen kiszorultak. Ugyan-
is a madaraknak ott az igazi hazájuk, 
ahol a tojásaikat kiköltik és a fiókáikat 
felnevelhetik. Hogy e parti madarak 
a Duna bal partja mentén szép szám-
ban fészkeltek, részemről nem alap-
talan állítás. Bizonyítékként lapoz-
zuk fel a szlovák nyelvű Állatok nagy 
atlaszát („Veľký atlas živočíchov”), 
melynek lapjain megtalálhatjuk a le-
írásukat, meg persze a szlovák nevüket 
is. Eszerint a gólyatöcs szlovák neve 
šišila bocianovitá (1999-ben látták 
utoljára az ornitológusok), a gulipáné 
šabliarka modronohá, a nagy pólingé 
pedig hvizdák veľký. Őket is már csak 
átvonulókként tartják számon Szlová-
kiában.

Mint már említettem, a három lile-
alakú közös ismertetőjele az igen hosz-
szú láb, az ujjak közötti csökevényes 
úszóhártya, amit a törzsfejlődés alakí-

tott ki így. A gólyatöcs, annak ellené-
re, hogy nem úszik, a vízből kiemel-
kedő zsombékokra rakja a fészkét. 
Herman Ottó szerint: „Megjelenésével 
és egész lényével a tó életének ékessé-
ge!”. (De szépen tudtak fogalmazni 
a régiek) „ …behúzott nyakkal, hát-
raszegett hosszú lábaival nem éppen 
sebesen repül, mintegy vitorlázik, és 
így szép jelenség, mert színei érvényre 
jutnak. Rendszeresen a víz partján, a 
vízbe ereszkedik le, melybe oly mélyen 
begázol, amennyire hosszú lába enge-
di. A partra kikerülve mintegy »falá-
bon« halad, s minden lépésre fejével 
biccent egyet”. Ez a járásforma viszont 
több madárfajra is jellemző, például a 
házi tyúkra is, azonban a lilealakúakra 
nem. A gulipán előre nyújtott nyakkal 
lépked, és a víz színéről kaszáló moz-
dulatokkal szedi fel a táplálékát. Jó 
úszó, mégis a szárazon költ, akárcsak 
a nagy póling. Mindkettő fészekalja 
kitűnően alkalmazkodott a környezet 
színeihez. Mindhárom madárfaj fiókái 
fészekhagyók, ám amíg a kicsik nem 
tanulnak meg repülni, az anyamada-
rak kitartóan védelmezik őket. Óha-
tatlanul felmerül a kérdés, hogy mire 
való a csenevész úszóhártyájuk. Ha 
figyelembe vesszük, hogy a sekély vi-
zek felszínéről és az iszapból szedik fel 
a táplálékukat, akkor rájövünk, olyan 
lábujjakra van szükségük, amelyek a 
lágy aljzaton könnyebbé teszik a já-
rásukat. A laikusok számára meglepő 
lehet, hogy nincs begyük, mivel köny-
nyen emészthető eledelen élnek. Lám, 
milyen okos találmányokra képes az 
evolúció.

Említettem, hogy parti madarakat, 
ha nem is tudtam a nevüket, gyerek-
koromban nagyon sokfélét láttam. An-

nak idején minden falu határában volt 
liba-, szarvasmarha- és disznólegelő, 
az utóbbi állatcsorda számára inkább 
turkáló-dagonyázó hely. E célra nem 
éppen a legjobb minőségű földeket je-
lölték ki, inkább a vizes, lápos, szikes 
területeket, s az állatcsordák közelé-
ben biztonságos fészkelő helyre leltek 
a különféle madárfajok. Csak a házi 
sertések feltúrt legelőjét nem kedvel-
ték, mert a disznók bizony a madárto-
jásokat és a fiókákat is képesek voltak 
felzabálni.

Alap- és középiskolás korunkban 
mi még kevés állat- és növényfajról 
tanultunk, viszont a főiskolán – már 
sokszor említettem –, ha enyhe kény-
szerből is, bátran mertem vállalni a 
biológia szakot, ami később az egykori 
élményeimet többszörösen és elmé-
lyültebben gyarapította. Öreg fejjel is 
igen nagy örömmel tölt el, ha utazás 
közben megpillantok egy-egy rég nem 
látott élőlényt, főként madarat. A múlt 
század nyolcvanas éveinek végén két 
alkalommal is jártam Bulgáriában, a 
Fekete-tengernél. Egyik utazgatásom 
során a turistatársaim gyanakodva te-
kintettek rám, ugyan mi lelhetett, hogy 
néhány tarka madár láttán, melyek az 
út melletti lagúnákban tapicskoltak, 
hirtelen nagy lelkesedéssel felkiáltot-
tam: „Nézzék! Azok ott gulipánok! 
Ugye, milyen gyönyörűek?” Látva a 
kedélytelen arcokat, azt véltem róluk 
leolvasni: és akkor mi van? Ám amikor 
meghallottam a „népszavazás” ered-
ményét, úgy éreztem, mintha sok évti-
zed múltán valamiért kárpótoltak vol-
na. Hát mégis? Mégis, ilyen sok ember 
számára nem közömbös a hazájukat 
elvesztő madaraknak a jövőbeni sorsa?
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SCHUBERT ÉLETE – DIÓHÉJBAN
Franz Schubert 1797-ben született 
a ma már Bécs belvárosához tarto-
zó Lichtentalban. Édesapja tanító volt. 
Testvéreivel együtt ő is apja iskolájában 
ismerkedett meg az írás-olvasás alapja-
ival. Zenei tehetségének már gyermek-
korában számos jelét adta, ezért a zené-
hez csak alapfokon értő apa a lichtentali 
plébániatemplom karnagyához, Michael 
Holzerhez irányította, akinek azonban 
hamarosan rá kellett jönnie, hogy a ta-
nítvány felülmúlta mesterét. Édesapja 
fiából is mindenáron tanítót vagy papot 
szeretett volna faragni. Így került Franz 
Schubert 1808-ban a bécsi Városi Kon-
viktusba, ahol – többek közt – Antonio 
Salieri (1750—1825) is tanára volt. Schu-
bert már konviktusbeli éveiben számos 
remekművet szerzett, ám a tanárai nem 
nézték egyértelműen jó szemmel, hogy 
zeneszerzői aktivitása miatt egyre inkább 
hanyagolja a többi tantárgyat. Salieri 
„szakmai gyámkodása” is egyre inkább 
terhes lett az ifjú zeneszerző számára: 
többre, másra vágyott, mint amit mestere 
kijelölt számára. A konviktust elvégzők-
ből többnyire tanító, pap vagy karnagy-
kántor lett. Schubert ezek egyikét sem 
kívánta túlságosan, ezért – családja nem 
kis felháborodására – 1813-ban kilépett a 
konviktusból, majd – hogy mentesüljön a 
katonai szolgálattól – beiratkozott a Szent 
Anna Iskolába, ahol tíz hónapi előkészü-
let után tanítói vizsgát tett. Három éven 
át segédtanító volt apja iskolájában, majd 
apja kieszközölte számára, hogy a taní-
tói munkával végleg felhagyni készülő 
fiának 1817-ben egyéves fizetés nélküli 
szabadságot engedélyezzenek.

 A tanítói állás sem járt vagyonoso-
dással, de még ezt a szerény fizetését is 
elveszítve barátai segítségére szorult, akik 
szállást, kottapapírt, étkezést biztosítot-
tak számára. Ebben a helyzetben érte őt a 
szerencse, hogy az Esterházy-család szol-
gálatába szegődhetett. Így került először 
1818-ban, majd 1824-ben Zselízre mint a 
grófi család gyermekeinek ének- és zon-
goratanára. Bécsbe hazatérve kizárólag 
zeneszerzésből élt (tengődött). Közben 
súlyos beteg volt. Kb. 600 romantikus 
dalt (helyesebben: Liedet), számos zon-
goraművet, kamaraművet és nyolc szim-
fóniát is írt. Szeretett volna híres opera-

szerzővé válni, de ezekből alig néhányat 
sikerült saját megelégedésére befejeznie: 
daljátékok, operettek, operanyitányok, 
operatöredékek jelzik, hogy merre fej-
lődött volna, ha 31 éves korában, 1828. 
november 19-én végleg ki nem esett vol-
na a toll a kezéből.

SCHUBERT ZSELÍZI ÉVEI
A galántai ághoz tartozó Esterházy János 
Károly (1777—1834) és neje, Tolnai Fes-
tetics Rozina (1784—1854) családja télen 
Bécsben, késő tavasztól őszig Zselízen élt. 
Hogy gyermekeik (Mária [1802—1837], 
Karolina [1805—1851] és később Albert 
[1813—1845]) tanítása ekkor se szüne-
teljen, magukkal hozták néhány házita-
nítójukat. Ám a zenetanárok nyáron nem 
szívesen hagyták el a számos fellépést 
kínáló Bécset, ezért a családnak alkal-
mas zongora- és énektanár után kellett 
néznie. Szerencsés véletlen volt-e, ma 
már nehéz lenne megállapítani, hogy a 
család közeli ismerőse, Johann Karl Un-
ger (az Esterházy-birtokok jószágigaz-
gatója) látókörébe került a segédtanítói 
állását feladni készülő Franz Schubert. 
Nem állíthatjuk biztosan, hogy a gazda-
sági tanácsos énekesnő leánya, Caroline 
Unger személyesen találkozott Schubert-
tel, az azonban tény, hogy a műveitől el 
volt ragadtatva. A gróf bízott az énekesnő 
szakvéleményében, és ajánlását elfogadva 
szerződtette az ekkor 21 éves zeneszerzőt 
Mária és Karolina grófkisasszonyok ze-
netanárának.  Schubert – apja tiltakozá-
sa ellenére – elfogadta a felkérést. A gróf 
személyesen nem foglalkozott a zene-
szerző Zselízre juttatásával, elszállásolá-
sával, étkeztetésével, bérezésével – ezeket 
a teendőket a cseh származású ispánjára, 
Már Jánosra bízta. Schubert 1818. július 
7-én és 8-án utazott bérkocsival Bécsből 
Hainburg, Pozsony és Esztergom érin-
tésével Zselízre. Az ispánlakban kapott 
szállást. Ez az épület a mai Schubert és 
Komenský utca sarkán állt, a park bejá-
ratával szemben. (Sajnos, ezt az épületet 
az 1970-es években lebontották, és egy 
szocreál irodaépületet emeltek a helyére.) 
A zeneszerző leveleiből egyértelműen 
kiolvasható, hogy élete legboldogabb hó-
napjait töltötte az Esterházy-uradalom-
ban. A barátainak 1818. augusztus 3-án 
küldött levelében ezt írja: „...Én valóban 

kitűnően érzem magamat. Akárcsak egy 
isten, úgy élek itt és komponálok, mintha 
ennek így kellene lennie.”

 Schubert, aki otthon segédtanítóként 
kudarcot vallott, itt eredményes zeneta-
nárrá vált. A grófkisasszonyok tehetsé-
ges énekesek voltak, és zongorajátékuk is 
látványosan fejlődött. Valószínű, hogy a 
zeneszerző a négykezes műveit is felhasz-
nálta az oktatásra: biztonságot jelent-
hetett tanítványai számára, ha a kísérő 
szólamokat a zeneszerző játszotta. Nem 
lehet véletlen, hogy Schubert az átlagos-
nál több négykezes művet írt zselízi évei 
alatt, mint máskor. (28 négykezes zongo-
radarabjából 11-et Zselízen vetett papír-
ra.) Anyagi helyzete olyannyira megja-
vult, hogy ezúttal ő igyekezett kisegíteni 
bátyját, Ferdinandot. Az itt komponált 
Német gyászmise (D  621 Deutsches 
Requiem in g) szerzőjeként Ferdinand 
Schubert nevét tüntette fel, így őt illette a 
tiszteletdíj. E művet először egy bécsi ár-
vaházban adták elő Ferdinand Schubert 
vezényletével, aki az árvaház aligazgató-
jának ajánlotta a művet. 1828-ban újra 
kiadták, de ekkor már Franz Schubert 
neve alatt.

 Nem lehet kétséges az sem, hogy miért 
épp Zselízen írta a D  619 Singübungent 
(Énekgyakorlatokat). A szoprán és alt 
szólamra írt, számozott basszussal ellá-
tott kottából egyértelmű, hogy a szoprán 
szólamot Mária, az altot Karolina éne-
kelte, míg a kíséretet maga a zeneszerző 
játszotta.

 Schubert műveinek legalaposabb jegy-
zékét Otto Erich Deutsch (1883—1967) 
zenetörténész készítette el. A jegyzék-
szám előtti D betű is a Deutsch névre 
utal. Nem volt egyszerű dolga, hiszen 
Schubert rengeteg olyan kéziratot ha-
gyott ránk, amelyről hiányzik a keltezés 
(időpont, hely) és olykor a zeneszerző 
neve is. Nem csoda tehát, hogy egy-két 
alkalommal Deutsch is tévedett. Példá-
ul a Petrarca-szonettek esetében. Ko-
vács Károly zselízi lelkész – elveszettnek 
hitt kéziratában  – bizonyítja, hogy a 
D  628 számú Sonett I. és a D  629 szá-
mú Sonett II. még Zselízen, de a D 630 
számú Sonett  III. pedig már Bécsben 
született. (A megtalált kézirat alapján 
írtam a Franz Schubert Zselízen című 
könyvemet, amely 2000-ben jelent meg a 
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Lilium Aurum kiadóban.) A magyarázat 
pedig nagyon is észszerű: az első két szo-
nett fordítója August W. von Schlegel, a 
harmadiké pedig J. D. Gries; tehát amíg 
a szerző Zselízen tartózkodott, a kas-
tély könyvtárában Petrarca költeményét 
Schlegel fordításában találta meg, Bécs-
ben azonban egy másik fordítást kellett 
elővennie.

 Első zselízi szolgálatából 1818. no-
vember 19-én ért haza Bécsbe. A lá-
nyok tanítását Bécsben is folytatta, 
amire szüksége is volt, mert a Zselízen 

szerzett keresetét hamarosan felélte. 
A zeneszerzőt hat évvel később, 1924-
ben hívták meg ismét Zselízre. 1824. 
május 26-án ért a grófi uradalom te-
rületére ugyanazon az útvonalon, mint 
első alkalommal. Eleinte rövid ideig 
a kastély déli szárnyában lakott, majd 
átköltöztették az onnan nem messze 
épült Baglyos-házba (amelyet ma so-
kan helytelenül „Bagolyvárként” emle-
getnek). A németül kommunikáló grófi 
család szóhasználatában „Eulenhaus bei 
der Schweizerei” (a tejgazdaság melletti 

baglyos ház) volt a hivatalos neve. A ház 
homlokzatán látható bagoly-dombormű 
valószínűleg azt jelképezte, hogy ez a ház 
az uradalom művészei, tudósai számára 
épült. Schubert az aprócska manzárdszo-
bában lakott, ahol zongora sem volt. (Ez 
az épület ma városi múzeum, manzárd-
szobája pedig Schubert-emlékszoba.) 
Korántsem érezte magát olyan jól, mint 
1818-ban. Hogy az egy évvel korábban 
jelentkező súlyos betegsége éreztette-e 
még hatását, vagy a Karolina grófkisasz-
szony iránt érzett állítólagos reménytelen 

Az egykori Schubert-mellszobor Zselízen 
(fényképezte: Horváth Géza)
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szerelme volt-e búskomorságának oka, 
azt ma már nehéz lenne kideríteni. Pedig 
a zselízi kastélyban gyakran vendégeske-
dő Schönstein báró szerint ekkor már a 
zeneszerzőt a grófi család is nagyra tar-
totta, abban a megtiszteltetésben is része-
sült, hogy a grófék asztalánál, a családdal 
együtt reggelizett. Schubert szeptember 
21-én írta barátjának, Schobernek: „Most 
itt ülök Magyarország kellős közepén, 
ahová, sajnos, másodszor csábítottak en-
gem. Nincs itt senkim, akivel egy okos szót 
válthatnék...”

 Ha Schubert nem járt volna Zselízen, 
bizonyára sohasem figyelt volna fel a 
magyar muzsikára. Érdekesnek találta, 
felhasználhatónak ítélte az itt hallott, 
számára egzotikus népzenét. Persze nem 
úgy, ahogy szentimentális (vagy inkább 
giccses) festményeken láthatjuk: Schu-
bert kottapapírral a kezében hallgatja 
az erdőben muzsikáló és táncoló cigá-
nyokat. Több helyen is olvashatjuk, hogy 
Schubert a kastélyban állítólag figyelmes 
lett egy konyhai cselédlány énekére; a 
dallamot még sokáig dúdolta, és le is je-
gyezte. Később egy zongorakompozíci-
óban használta fel. Elképzelhető, de ezt 
még senkinek nem sikerült bizonyítania. 
Hallhatta a híres zselízi cigányzenésze-
ket, akik akkor keresettek voltak Pesten, 
Budán, Pozsonyban, sőt Bécsben is. És 
szlovák népdalokat is hallhatott, de nem 
azért, mintha akkor már szlovákok is él-
tek volna Zselízen (ahogy ezt már több 
helyen is olvashattuk). A szlovák sum-
mások csak az aratás idejére költöztek 
ide. Munkájuk végeztével (délután vagy 
koraeste) szálláshelyükön, a kastélytól 
tíz percnyi járásra levő Dombi-majorban 
énekelgettek. (Ekkor még –  sötétedé-
sig – a helyi parasztok a határban voltak, 
igazi magyar népzenét tehát Schubert 
aligha hallhatott.) Két műnek a címe is 
elárulja, hogy hatott rá a magyar muzsi-
ka. A D  817  „Ungarische Melodie” in h 
für Klavier és a D 818 Divertissement à 
l’hongroise in g für Klavier zu 4 Händen 
bevallottan magyar dallamokból épít-
kezik. Hans Dieter Kiemle szerint, aki 
az 1990-es években Zselízen kutatta a 
Schubert-emlékeket, egy beszélgeté-

sünk során igyekezett meggyőzni arról, 
hogy a D 733 Trois Marches Militaires für 
Klavier zu 4 Händen hallhatóan verbun-
kos elemeket tartalmaz.

 Schubert második zselízi tartózkodása 
1824. október 16-án ért véget. Ezúttal – 
rövidebb útvonalat választva – Verebély, 
Diószeg és Pozsony érintésével – utazott 
haza Schönstein báró társaságában Bécs-
be.

LEGENDÁK ÉS VALÓSÁG
Egy legenda kialakulásához elég egy 
bő fantáziával megáldott mesélő és egy 
hiszékeny közönség. Sajnos, a legenda-
gyártáshoz maga a grófi család is hozzá-
járult. Az Esterházy-örökös Auersperg-
Breunner család archívumában van 
egy fotó, amely a Zselízzel szomszédos 
Tergenyén készült a két háború között. 
A képen egy malom, és alatta kézírással 
egy szöveg olvasható: „Schubert-Mühle 
in Tergenye” (a tergenyei Schubert-ma-
lom). Sokan úgy tudják, hogy Schubert 
gyakran kilovagolt Tergenyére, ahol több 
németajkú család is élt, akiket egy kolera-
járvány után telepítettek Nyitrabányáról 
és Jánosgyarmatról a faluba. Állítólag 
szerelmes lett a molnárleányba, és neki 
írta a Die schöne Müllerin című dalt. Ez 
a történet több ponton is sántít. Ma már 
tudjuk, hogy a tergenyei molnárnak nem 
volt lánya. Az sem biztos, hogy a Mülle-
rin alatt molnárlányt kell-e értenünk, 
nem pedig molnárnét. Így egy kicsit még 
pikánsabb lenne a történet. A nagyobb 
baj azonban az, hogy a dalciklus szö-
vegét Wilhelm Müller írta (még 1818-
ban), akinek semmi köze nem volt sem 
Zselízhez, sem Tergenyéhez. Azt sem 
tudjuk, hogy tudott-e Schubert lova-
golni. De ha már szenzációt keresnénk, 
akkor inkább azt kellene észrevennünk, 
hogy a „Müller-dalok” hozták össze 
Schönstein bárót Schuberttel. Schubert 
Zselízen ajánlotta a gyönyörű tenor-
hanggal megáldott bárónak a dalciklust. 
A báró ezt követően – ha csak tehette – a 
Müller-dalokkal lépett fel, Schubert zon-
gorakísérete mellett.

 Egy másik legenda, hogy a zeneszerző 
Esterházy Karolinának írta az Ave Mari-

át. Ez még nem lenne nagy ügy. A mese 
azonban úgy szól, hogy amikor Karolina 
férjhez ment, az esküvő alatt a templom-
ban Schubert eljátszotta a művet. A gróf-
kisasszony ezt hallva és az orgona mögött 
Schubertet megpillantva ájultan esett 
össze az oltár előtt. Aki egy kicsit is tisz-
tában van az életrajzi adatokkal, annak 
könnyű rájönnie, hogy ebből semmi sem 
lehet igaz. Először is: Schubert 1828-ban 
meghalt, Karolina pedig 1844-ben kötött 
házasságot Pozsonyban. Másodszor: a 
művet (D  839 Ellens Gesang III) Schu-
bert bizonyíthatóan Bécsben alkotta egy 
skót író, Walter Scott szövegére.

KI IS VOLT VALÓJÁBAN SCHUBERT?
Az első romantikus? Szüntelenül a klasz-
szikus muzsika tökélyére törekedett; 
szeretett volna Beethovenhez hasonlóvá 
válni, mindazonáltal szakítani akart a 
múlttal. Észrevétlenül lett egy új zenei 
korszak úttörője. Több méltatója is el-
mésen a romantikus zene klasszikusának 
nevezi. Kb. 600 „Lied”-et írt, de ezzel új 
műfajt is teremtett; ezért sem helyes a 
Liedet magyarul dalnak nevezni. Nem 
szerette a magányt, művészbarátaival 
gyakran találkozott, velük mulatozott, 
de ezeket a „schubertiádákat” hiba len-
ne dorbézolásként elképzelni. Sok Lied 
ilyenkor hangzott el először a maroknyi 
közösség előtt jobbnál jobb énekesek 
(gondoljunk csak Johannes Voglra!) és 
Schubert előadásában. A zongoraszólam 
ebben a műfajban nem tekinthető ala-
csonyabb rendűnek, mint az ének, tehát 
nem helyénvaló zongorakíséretnek ne-
vezni. Ebben mindenképp különbözik a 
Lied a daltól. Schubert érezhetően köny-
nyen komponált kórusműveket, miséket 
és hangszeres zenét is: szimfóniákat, ka-
marazenét, zongoradarabokat, táncokat, 
operanyitányokat... Rövid élete miatt 
azonban nem sok ideje maradt arra, hogy 
saját magát népszerűsítse (ma úgy mon-
danánk: „népszerűsítse”). Utólag nehéz 
megítélni: ismerné-e az utókor a nevét, 
ha nem Liszt, Schumann és Brahms lett 
volna legelszántabb propagátora?

Estrerházy Frenciska akvarellje az Ispán-
lakról (Inspektorhaus) (Gaál Géza repro-
dukciója)
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A  Komáromi Kamarazenekar PT, 
Komárom Városa és a  Komáromi 
Művészeti Alapiskola a  fenti címen 
nagyszabású Mozart-hangversenyt 
rendezett. A  hangverseny műsorát 
az ötletgazda, Medveczky Szabolcs, 
a  Komáromi Kamarazenekar művé-
szeti vezetője és karmestere így állí-
totta össze: Don Giovanni Overture, 
Piano Concerto No. 20., Requiem K, 
V  628, melynek szólistái a követke-
ző művészek voltak: Sárközi Xénia – 
szoprán, Eva Pintérová – alt, Ottokar 
Klein – tenor és Gaál Jenő – basszus.

Sokak véleményét összegezve egy-
értelműen leszögezhetjük: a  komáro-
mi Kultúrpalota patinás dísztermét 
zsúfolásig megtöltő – a  nemesebb 
zenét is igénylő – közönségnek nagy 
élményben volt része. Medveczky Sza-
bolcs a műsorválasztást illetően ismét 
nagyot mert álmodni, mi több: avatott 
kézzel valódi „együttessé” tudta össze-
kovácsolni zenekarát a  Józsa Mónika 
karnagy által kiválóan felkészített 
énekkarral, a  Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Vass Lajos Kórusával és 
az ugyancsak becsületesen felkészült 
szólistákkal.

Különösen nagy örömünkre szol-
gál, hogy a  zenekar és a  kórus mel-
lett a  koncert énekes szólistái is 
mind hazaiak voltak. Sárközi Xénia 
Komáromszentpéter szülötte – a Ko-
máromi Művészeti Alapiskola volt 
növendéke Balog Rózsa osztályában 
–, aki a  Budapesti Zeneakadémián 
szerezte énekművészi diplomáját. 
Eva Pintérová érsekújvári, az éneklés 
művészetét a  Pozsonyi Konzervató-
riumban tanulta, és a  bécsi Prayner 
konzervatóriumban tökéletesítet-
te. 2013-óta a  Bécsi Állami Opera 
Extern Kórusának és az intézmény 
Konzertvereinugung csoportjának 
tagja, 2015 óta a csoporttal résztvevője 
a  Salzburgi Nyári Operafesztiválnak. 
Ottokar Klein Érsekújvárban szüle-

tett (jelenleg a város polgármestere) 
világjáró operaénekes. Gaál Jenő Ko-
márom szülötte, családjával Somorján 
él, a világot járó Szlovák Filharmónia 
Kórusának szólistája. Fejes Krisztina 
zongoraművésznő Budapestről érke-
zett. Fellépésével most is igazolta a – 
Medveczky Ádám, Kossuth-díjas kar-
mester által – róla írottakat: „Kitűnő 
előadóművész. Technikai felkészült-
sége csak alapja magasfokú zeneiségé-
nek. Tónusa, kifejezőkészsége színes, 
sokrétű és poétikus.” Most is felettébb 
nagy élmény volt játékát hallgatni.

Most tekintsünk egy kicsit a kulisz-
szák mögé. Hogyan születik egy ilyen 
nagyszabású rendezvény? – kérdezem 
Rudolf Harmatot, aki megalakulásá-
tól kezdve mindmáig aktív muzsiku-
sa a  zenekarnak, mi több: a  zenekar 
(egyben polgári társulás elnöke) éle-
tének fő szervezője, a működéshez 
szükséges anyagiak (pályázatok útján 
és támogatók általi) biztosítója. A vá-
lasz: összefogással; a  szervezés terén 
egyre többet segítenek az ifjabb zene-
kari tagok – kollégáim: Kulin Eduard 
és Boris Borsányi, a  helyi művészeti 
alapiskola pedagógusai. 

– A  szervezőknek mi okozta most 
a legnagyobb gondot?

– Megtalálni azt a  műkedvelő kó-
rust, amely képes és hajlandó egy 
olyan nagylélegzetű mű, mint Mozart 
Requiemje megtanulására és hivatá-
sos szinten való előadására; továbbá a 
szólistákkal való egyeztetés: a  próba-
lehetőségek megtalálása. Hogy végül 
is a  hangverseny összeállt, az főkép-
pen annak köszönhető, hogy mind 
a  zenekari és énekkari tagok, mind 
a  szólisták vállalták a  nagy kihívást, 
és nagyon akarták, hogy ez a  nem 
mindennapi kezdeményezés létrejöj-
jön itt, Komáromban. – Köszönet érte 
mindenkinek – fűzöm hozzá én.

– Tudom, az utóbbi időben a zene-
kar is sokat vállalt és keményen dol-

gozott, hiszen – a mű születésének 
85. évfordulója alkalmából – vállalta 
Kodály Zoltán Galántai táncok című 
nagyzenekari művének Galántán való 
előadását is. Jelen voltam, nagy siker 
volt. Hogyan tovább?

– A Galántai táncok más Kodály-
művek társaságában november 5-én 
Dél-Komáromban újfent előadásra 
került; nagy örömünkre lenne, ha a 
Mozart-koncertünket is többször el-
játszhatnánk, ha meghívnának ben-
nünket vendégszereplésre – mondta 
az elnök úr.

Jómagam szentül meg vagyok győ-
ződve róla, hogy az ilyen nagyszabá-
sú zenei rendezvényre másutt is len-
ne igény; de a  média részéről sokkal 
nagyobb odafigyelésre lenne szükség! 
Mi több: mind a  helyi televízióban, 
mind a Szlovák TV magyar adásában 
az illetékeseknek teret kellene bizto-
sítaniuk egy-egy nívós hangverseny 
(ünnepnapokon való) közvetítésére. 
Ha ezáltal a nagyközönség megismer-
né hazai művészeinket – zenakarokat, 
énekkarokat, szólistákat –, bizonyára 
több kisvárosunk élne a  lehetőség-
gel: azok meghívása által színesebbé, 
gazdagabbá, színvonalasabbá tenni az 
ünnepi rendezvényeiket.

Egyelőre azonban örüljünk annak, 
hogy – élén kiváló művészeti veze-
tőjével – már 50 éve működik a  Ko-
máromi Kamarazenekar, 54. életévét 
tapossa a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Vass Lajos Kórusa, s hogy a két 
nagyszerű társaság egymásra talált. 
Örüljünk, hogy a  zenekar működé-
sét Észak- és Dél-Komárom egyaránt 
támogatja, és reménykedjünk, hogy 
Galántát majd több helység is követi: 
érdeklődéssel lesz mind a Komáromi 
Kamarazenekar, mind pedig a  Vass 
Lajos Kórus, s  csakúgy a  régiónkban 
élő kiváló művészeink iránt is.

CSAK A JÓ BORNAK KELL CÉGÉR
MOZART IN D – HANGVERSENY KOMÁROMBAN

STIRBER LAJOS



BESZÁMOLÓ

ÚJ ELNÖKE VAN A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK 
SZÖVETSÉGÉNEK

NOVÁK MÓNIKA

2018. október 27-én, szombaton tar-
totta a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége a XIV. Országos 
Tisztújító Közgyűlését a rimaszombati 
Csillagházban. A teljes létszámban 
megjelenő 74 tagú küldöttség 13 te-
rületi választmányból érkezett, hogy 
a következő négyéves ciklusra megvá-
lasszák az elnököt, alelnököket, az or-
szágos ellenőrző bizottság tagjait.

A szövetséget 2014-től Jókai Tibor 
vezette, aki áprilisban hunyt el hosszú 
betegség után. Megbízott elnökként 
így Vörös Mária látta el ideiglenesen e 
tisztséget.

Fekete Irént 11 területi választmány, 
míg Fodor Attilát, a Comenius Pe-
dagógiai Intézet igazgatóját a lévai és 
nagykürtösi közös területi választmány 
jelölte az elnöki címre. A két jelölt közül 
csak Fekete Irén vállalta a megméret-
tetést, így 50% +1 szavazatért  indult a 
választáson. A jelölt 2015-től dolgozott 
irodavezetőként Jókai Tibor mellett, s 
egyúttal két ciklusban a komáromi terü-
leti választmány elnökeként is tevékeny-
kedett. 30 évig tanított Nemesócsán, 
ebből 18 éven át igazgatóhelyettesként 
működött az alapiskolában, s a helyi 
alapszervezet elnöke is volt.

A jelölt saját programját bemutató 
beszédében többek között kijelentet-
te: „Az SZMPSZ erőssége mindig is az 
volt, hogy az maradt minden helyzet-
ben, amit a nevében hordoz: a szlová-
kiai magyar pedagógusok szövetsége. 
Érdekszövetség, amely a hazai magyar 
pedagógusok, rajtuk keresztül pedig a 
hazai szülők és tanulók érdekeit képvise-
li.” Hangsúlyozta, hogy olyan szövetség 
élén szeretne állni, melyben a vezetés 
rugalmasan reagál a tagság igényeire, 
nélkülözhetetlennek tartja az állandó 
párbeszédet, a személyes kapcsolattar-
tást. A hatékonyan működő „gépezet” 
fogaskerekének tekinti a területi vá-
lasztmányok minden egyes tagját. A 
szövetség elnökeként szeretné elérni, 
hogy Kárpátaljához és Erdélyhez ha-
sonlóan Felvidéken is természetes le-
gyen, hogy a magyar pedagógus tagja e 
szervezetnek, mely jelenleg 3003 tagot 
számlál. Bár ez a szám folyamatosan 
emelkedik, oktatási intézményeinkben 
több mint kétszer ennyi magyar peda-
gógus tevékenykedik.

Fekete Irén előtérbe helyezte a szak-
maiságot és leszögezte, hogy:

 megválasztása esetén szervezeti ön-
értékelést végezne, mely megszabja 
majd a további haladás irányát,

 támogatná a pedagógiai innováció-
kat, 

 ösztönözné a sikeres intézményeket, 
hogy kiváló gyakorlati példáikat osz-
szák meg másokkal,

 szakmai műhelyeket indítana,
 tervei közt szerepel további regio-

nális központok megnyitása az ország 
különböző pontjain, 

 továbbra is szakmai partnerként 
tekintene a Comenius Pedagógiai In-
tézetre, melynek Fodor Attila az igaz-
gatója,

 elengedhetetlennek tartja a zökke-
nőmentes kapcsolatot az anyaországi 
támogatókkal, 

 hatékonyan szeretne együttműködni 
a Kárpát-medence szakmai testvér-
szervezeteivel,  a hazai oktatási szer-
vekkel és az oktatásügyi tárcával,

 nyitni szeretne a szülői társadalom 
felé is.
Beszédében kiemelte, hogy a 28 éves 
múlt közös gondolkodásra és sikeres 
folytatásra kötelez. Kiemelt feladatnak 
tekinti, hogy a szövetség segítse az ok-
tatási intézményeket a személyre sza-
bott tanulás, a felzárkóztatás, a tehet-
séggondozás terén is. Megválasztása 
esetén szándékában áll minden jó kez-
deményezésnek utat nyitni, a tagság 
véleményét a döntésekben figyelembe 
venni. Véleménye szerint az idősekre 
tapasztalataik miatt, a fiatalokra pedig 
lendületük miatt egyaránt szükség van 
a szervezetben.

A jelölt terveinek, céljainak ismer-
tetése után jelenlévő 74 küldött közül 
72-en adták le szavazatukat, és 63 ér-
vényes vokssal Fekete Irént választot-
ták a szövetség elnökének a követke-
ző négy évre. Az alelnöki pozíciókra 
Ádám Zita, Hack László, Papp And-
rea, Tamás Erzsébet és Vörös Mária 
kaptak jelölést, közülük csupán ketten 
vállalták a jelöltséget. A küldöttek 70 
szavazattal Vörös Máriát, az SZMPSZ 
eddigi megbízott elnökét és 55 szava-
zattal Hack Lászlót, a nagyszelmenci 
Dobó István Alapiskola igazgatóját 
választották alelnönek. A közgyűlés 

elfogadta Fekete Irén javaslatát, hogy 
Ádám Zita a szövetség tiszteletbeli 
alelnöke, az országos elnökség tanács-
adója legyen.

A tanácskozás további programja a 
Szövetség Alapszabályának a módo-
sítása volt. Az előterjesztett javaslat 
nem tartalmazott lényeges változáso-
kat, csupán tartalmi finomításokat.   
Többek között a küldöttek javaslata 
alapján kiegészítették az elnök és alel-
nökök béréről és jutalmazásáról szóló 
cikkelyt. Vörös Mária ismertette az 
elmúlt időszak értékeléséről szóló be-
számolót, majd elfogadta a küldöttség 
az SZMPSZ 2018–2022-re vonatkozó 
programját.

A leköszönő megbízott elnök az ér-
tékelésében kiemelte, hogy a Szövetség 
a stratégiai céljai mentén nagyon tevé-
kenyen dolgozott   az elmúlt időszak-
ban. Elmondta, milyen tevékenységet 
fejtenek ki a szlovákiai magyar okta-
tás rendszerében, miképpen segítik 
a pedagógusok szakmai fejlődését, a 
tanulók és diákok művelődését. Hang-
súlyozta, hogy a magyar pedagógusok 
szakmai érdekeit fokozottabban kell a 
jövőben képviselni, aktívabban bekap-
csolni őket az egész Kárpát-medencei 
együttműködésbe. Fontos továbbá 
teret adni a tagságnak, hogy igényük, 
rátermettségük és lehetőségeikhez 
mérten részt vállaljanak a szervezet 
munkájából.

A nap folyamán sor került az or-
szágos választmány első ülésére is. Az 
országos elnökség soraiba az elnök, al-
elnökök és szakmai társulások elnökei 
mellé 6 választmányi tagot választot-
tak. 

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége újonnan meg-
választott elnöke zárszavában elmond-
ta: „Az elnöki teendőket, a szövetség 
vezetését nem munkának, hanem szol-
gálatnak tekintem. Soha nem tévesztem 
szem elől pedagógushivatásomat, hogy 
egy vagyok közületek. Érzem, tudom, 
hogy több területen fejlődnöm, tanul-
nom kell, állok elébe! Ennek szellemében 
vállalom az új kihívásokat s mindehhez 
kérem az Önök, a Ti segítségeteket.”

Kitartást, lendületet, szakmaiságot, 
józan ítélőképességet kívánunk az új 
vezetésnek!
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15 ÉVES A NYIT-
RAI KÖZÉP-EU-
RÓPAI TANULMÁ-
NYOK KARA

ANGYAL LÁSZLÓ

2018. november 9-én 10:00 órai 
kezdettel került sor a Nyitrai Kons-
tantin Filozófus Egyetem Közép-
európai Tanulmányok Kara akadé-
miai közösségének ünnepi ülésére 
az egyetem főépületének dísztermé-
ben.

A Közép-európai Tanulmányok 
Kara a magyar pedagógusképzés 
több mint 40 éves hagyományaira 
építve alakulhatott meg 2003 őszén, 
a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetemen. Eredendően az egyete-
men zajló magyar nyelvű tanár- és 
tanítóképzést volt hivatott biztosíta-
ni, de a tizenöt év alatt szerkezetileg 
is átalakult, reagálva az egyre gyor-
suló társadalmi változásokra. En-
nek megfelelően ma már nemcsak 
pedagógusok, hanem a közigazga-
tás, a kultúra és az idegenforgalom 
területein is érvényesülni tudó szak-
emberek képzését tekinti elsődleges 
feladatának.

Az ünneplő közösség felidézte a 
kezdeteket, és emlékeztek mind-
azokra, akik példamutatásukkal, 
önfeláldozó munkájukkal nagy-
mértékben hozzájárultak az elmúlt 
tizenöt év alatt elért eredmények-
hez. Az ülés kezdetén Dr. Szekeres 
László dékánhelyettes üdvözölte a 
megjelenteket, külön köszöntve azo-
kat a diákokat, akik a 2018/2019-es 
tanévben a Nyitrai Konstantin Fi-
lozófus Egyetem Közép-európai 
Tanulmányok Karán kezdték meg 
egyetemi tanulmányaikat, mivel az 
ünnepség keretén belül került sor az 
elsőéves hallgatók ünnepélyes ava-
tására is. Az ünnepélyes aktust kö-
vetően az egyetem rektora, Dr. Libor 
Vozár méltatta a kar eddigi jelentő-
ségét, majd Dr. Bárczi Zsófia dékán 
asszony beszéde következett. E kivé-
teles alkalomból köszönetét fejezte 
ki azon személyeknek, akik az el-
múlt tizenöt év alatt áldozatos mun-
kájukkal segítették a Közép-európai 

Tanulmányok Kara működését, fej-
lődését. A kar alapítása és fejlesztése 
érdekében kifejtett tevékenységének 
elismeréseként köszönetét fejezte ki 
Dr. László Béla alapító dékánnak és 
Dr. Komzsík Attilának, aki 2008–
2016 között volt a  kar dékánja. A 
karnak nyújtott mindennemű anya-
gi és erkölcsi támogatásáért a  dé-
kán asszony köszönetét fejezte ki 
Magyarország Emberi Erőforrások 
Minisztériumának – a  kitüntetést 
Dr. Lőrinczi Zoltán Kárpát-meden-
ce magyar oktatásának fejlesztéséért 
felelős helyettes államtitkár vette 
át –, valamint a Szlovák Kormány 
nemzeti kisebbségekért felelős kor-
mánybiztosának, Bukovszky Lász-
lónak. Dr. Bárczi Zsófia dékán asz-
szony köszönőlevelet adományozott 
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem Természettudományi, Bölcsé-
szettudományi, Pedagógiai valamint 
Szociális Tudományok és Egészség-
ügyi Karának a sokéves eredményes 
együttműködésért az oktatás és 
kutatás terén. A köszönőlevelet át-
vette a Természettudományi Kar, a 
Bölcsészettudományi Kar és a Peda-
gógiai Kar dékánja, valamint a Szo-
ciális Tudományok és Egészségügyi 
Kar dékánhelyettese. Az intézmény-
közi együttműködés kiépítésében és 
fenntartásában tanúsított kiemel-
kedő személyes szerepvállalásáért 
köszönőlevelet kapott a Debreceni 
Egyetem rektori tanácsosa, Dr. Jávor 
András, és Dr. Lőrincz Ildikó, a győ-
ri Széchenyi István Egyetem docen-
se. Ezután beszédet mondott Bugár 
Béla, a Szlovák Nemzeti Tanács alel-
nöke, valamint Bukovszky László, a 
Szlovák Köztársaság nemzeti kisebb-
ségekért felelős kormánybiztosa, aki 
kiemelte a kar pótolhatatlan szerepét 
a kétnyelvű hivatali ügyvitelszerve-
zés, valamint az államigazgatás terü-
letén elhelyezkedő, magasan képzett 
kétnyelvű szakemberek felkészíté-
sében. Az évforduló alkalmából a 
kormánybiztos a magas színvonalú 
szakmai munka elismeréseként a 
Közép-európai Tanulmányok Karát 
a Szlovák Köztársaság Ezüst Emlék-
érmével tüntette ki. Az ünneplő kö-
zösséget köszöntőjével tisztelte meg 
Dr. Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erő-
források Minisztériuma Kárpát-me-
dence magyar oktatásának fejleszté-
séért felelős helyettes államtitkára, 
Jozef Dvonč, Nyitra város leköszö-
nő polgármestere, és Csenger Tibor, 
a Nyitra Megyei Önkormányzati 

Hivatal alelnöke, aki egyben átadta 
azt az emlékérmet és emléklapot, 
melyet a Nyitra Megyei Önkor-
mányzati Hivatal elnöke, Milan 
Belica adományozott a karnak meg-
alakulásának 15. évfordulója alkal-
mából Nyitra megye fejlesztéséért, 
valamint hazai és külföldi népsze-
rűsítéséért. A Debreceni Egyetem 
oktatási rektorhelyettese, Dr. Bartha 
Elek köszöntő beszéde után a Deb-
receni Egyetem rektora által a Nyit-
rai Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok Kará-
nak adományozott Pro Universitate 
Debreceniensi kitüntetést nyújtotta 
át Dr. Bárczi Zsófiának. A Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem felü-
gyelőtanácsának tagja, Boros László 
úr levélben írta meg baráti gondo-
latait, melyet Dr. Hegedűs Orsolya 
dékánhelyettes olvasott fel. Az ün-
nepi ülést a  kar vegyeskórusának 
előadása zárta, melyben a  követ-
kező dalok csendültek fel: Berkesi 
Sándor: Tégy Uram engem áldássá, 
Zdenko Mikula–Viliam Gruska: Daj 
Boh šťastia tejto zemi és Tillai Aurél–
Pécseli Király Imre: Dicsőült helye-
ken. Orgonán közreműködött Fehér 
Eszter, fuvolán Varga Hajnalka, vezé-
nyelt Dr. Józsa Mónika.

A vendégek soraiban köszönt-
hettük számos hazai és külföldi 
felsőoktatási intézmény vezetőit, 
a szlovákiai magyarság közéleti és 
kulturális életének jeles szemé-
lyiségeit, az Európai Parlament 
képviselőjét, Csáky Pált, számos 
nagykövetség, kulturális, politikai, 
tudományos és szakmai szervezet 
képviselőjét, a Magyar Közösség 
Pártja elnökét, Menyhárt Józsefet, 
valamint az egyetem akadémiai kö-
zösségének tagjait. A jubileumi ün-
nepség fogadással ért véget.



ISKOLAHÍREK

„Egy mosókonyhában jól kitaláltam én azt, hogy mi lesz, azt, hogy majd mi 
lesz; lent párás háztetők – tíz évvel ezelőtt.” (Cseh Tamás)

Bár nem voltam jelen, amikor kitalálták, hogy Dunaszerdahelyen új gimná-
zium nyíljon, feltételezem, hogy nem egy mosókonyhában fogant meg a gon-
dolat. Sőt, nem is tíz évvel ezelőtt, hanem jóval korábban. Ennek ellenére mégis 
ez a Cseh Tamás-dal jutott eszembe a tíz évről. Mert tíz évvel ezelőtt valakik jól 
kitalálták „azt, hogy mi lesz, azt, hogy majd mi lesz”.

Nem volt elég kitalálni, meg is kellett valósítani. Nem volt elég megvalósíta-
ni, működtetni is kellett. Nem volt elég működtetni, működnie is kellett. Most 
tíz évvel az első tanévnyitó után már bátran mondhatjuk: működik. Jól műkö-
dik. Azok az emberek, akik részt vettek az alapításban, ebben bíztak. Bár senki 
nem tudhatta 2008-ban biztosra, hogy mi lesz tíz év múlva, mindenkiben ott 
volt a remény, hogy van értelme ennek a projektnek. Most ezek az emberek 
büszkék lehetnek munkájuk gyümölcsére. És ez még mindig csak a kezdet…

A dunaszerdahelyi magángimnázium elérkezett ahhoz az időponthoz, ami-
kor működési ideje két számjegyűvé vált. Ezen természetesen lehet fanyalog-
ni, hogy vannak ennél sokkal nagyobb múltú iskolák, mit számít a tíz év. Egy 
friss intézmény életében viszont, ami a semmiből indult, igenis nagy dolog 
ez. Ebben a tíz évben ugyanis megmutatkozott, hogy a gimnázium életképes, 
sőt versenyképes. Tíz év után mondhatjuk, hogy „A magángimi” egy olyan 
„márkanévvé” vált Dunaszerdahelyen (és nem csak ott), amivel számolni kell.

Boldogan mosolygunk a képzeletbeli születésnapi torta mellett. Évkönyvet 
adtunk ki, ünnepséget rendeztünk a dunaszerdahelyi kultúrházban, összegez-
tük a számtalan versenyeredményt. Öröm tölt el minket, ha végiggondoljuk, 
milyen sokra vitték volt diákjaink, és jó érzés, hogy jelenleg is vidám és elége-
dett arcokat látunk az iskola folyosóin. Az ünneplés mellett azonban ott van a 
felelősségtudat is. Ez még mindig csak egy út kezdete, és rajtunk múlik, milyen 
lesz a folytatás. Nem szabad ráülni az eredményekre, hátradőlni, hogy már 
mindent megtettünk. Hiszen előttünk áll újabb tíz (húsz? harminc? negyven? 
…) év. 

Sosem szabad belenyugodni abba, ami van, képesnek kell lennünk a fejlő-
désre. Ezért ha a következő tíz évre gondolok, tovább dúdolom a Cseh Tamás-
nótát: „Magamat láttam tíz év múlva itt, / hallottam ezt, a mostani dal hangjait, 
/ és attól féltem, nehogy majd ez legyen, / csak tíz év múlva ne ez a dal legyen!”

Horváth Péter, a gimnázium tanára

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, MAGÁNGIMI!
(GONDOLATOK A DUNASZERDAHELYI MAGÁNGIMNÁZI-
UM 10 ÉVES ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL)

Idén novemberben immár 26. alka-
lommal kerül megrendezésre Komá-
romban a Nagy Károly Matematikai 
Diáktalálkozó. A rendezvény ötletgaz-
dája Oláh György, posztumusz Magyar 
Örökség Díjjal kitüntetett matemati-
katanár, aki az ötágú síp szellemében 
szervezte meg az első diáktalálkozót 
1991-ben. A találkozóra már évek óta 
szívesen jönnek a meghívott tanárok, 
előadók, mert érzik és tudják, hogy 
ez a rendezvény nemcsak tehetséges 
diákokkal való foglalkozás, hanem a 
magyar diákok matematikai képzé-
sének seregszemléje is. A rendezvény 
keretén belül megismerkedhetnek 
Komárommal, történelmével, neveze-
tességeivel, a felvidéki magyar kultúra 
kincseivel. Oláh György sajnálatosan 
korai távozása utáni években Keszegh 
István vette át a szervezői feladatokat, 
majd két éve ezt a munkát Fonód Ti-
bor, a Selye János Gimnázium igazga-
tóhelyettese vállalta magára.

A révkomáromi Selye János Gim-
názium és az Ipari Szakközépiskola 
közös szervezésében megtartott Nagy 
Károly Matematikai Diáktalálkozó 
gerincét minden évben hazai és hatá-
ron túli magyar matematikatanárok és 
egyetemi hallgatók szakmai előadásai 
képezik, a legutóbbi, 2017-ben tartott 
háromnapos rendezvény 24 előadásán 
közel 80 Kárpát-medencei magyar-
lakta vidékről érkezett érdeklődő vett 
részt. A Nagy Károly Matematikai Di-
áktalálkozón a tehetséggondozás fon-
tos szerepet játszik. Az ebben járatos 
tanárok tartanak a diákoknak olyan 
foglalkozásokat, amelyeken a kötele-
ző tananyagon kívül túlmenő, fontos 
matematikai gondolatokat tartalmazó 
és a későbbiekben nagyon jól haszno-
sítható ismereteket mutatnak be. 

A rendezvény összekapcsolja az 
anyaország, Erdély, Felvidék és Dél-

EGY SZÉP HAGYOMÁNY 
FOLYTATÓDIK

vidék magyar matematikatanárait és 
a legtehetségesebb diákokat. A meg-
nyitó ünnepségen az utóbbi években 
egyúttal az Oláh György Matemati-
kai Tehetségdíj átadására is sor kerül 
egy-egy Kárpát-medencei magyar ifjú 
matematikus számára. A díjalapítók-
ból álló kuratórium (Keszegh István, 
nyugalmazott matematika-fizika sza-
kos tanár, Mészáros József, nyugalma-
zott matematikatanár, Oláh Györgyné, 
matematikát tanító pedagógus, va-
lamint Tarics Péter) mindig október 
végén dönt az aktuális díj átadásáról 
a beérkezett írásos javaslatok alapján, 
a díjra pályázó diákok eredményeinek 
értékelése és alapos mérlegelése után. 
Olyan magyar középiskolásnak ítélik 
oda, aki kimagasló eredményt ért el 
főleg a Nemzetközi Magyar Matema-

tikaversenyen, illetve az egyéb mate-
matikaversenyeken. Az egyes régiók 
javaslata alapján az öttagú kuratórium 
választja ki azt a diákot, aki érdemes 
a díjra, melynek tárgyiasult formája 
Domonkos Béla érdi szobrászművész 
Oláh György-emlékérme, pénzjuta-
lom és könyvcsomag.

 Fonód Tibor, főszervező



 ISKOLAHÍREK

Ünnepélyes keretek között adták át az óvoda felújított épületét október 29-én. A város legnagyobb magyar tanítási 
nyelvű óvodájának megújítására több mint 300 ezer euró vissza nem térítendő támogatást nyert el az önkormányzat 
a Bethlen Gábor Alap felvidéki óvodafejlesztési pályázatán. Az átadó ünnepségen Hájos Zoltán polgármester beszélt 
arról, hogyan sikerült megújítani a város által működtetett oktatási intézményeket, valamint a nehézségeket, amelyek 
a pályázati források elnyerését segítik. Köszönetet mondott a magyar kormánynak a támogatásért, a munkálatokat 
megvalósító szakembereknek a munkájukért, amelynek köszönhetően megújulhatott az intézmény és az óvodai férő-
helyeket is tudják növelni. Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos a 
magyar óvodák fejlesztésének fontosságát emelte ki beszédében, amely a magyar kormány jelentős anyagi forrásokkal 
támogat. „A 21. században azt, hogy csendes, de nagyon is szívós és kitartó építkezéssel és munkával erősítsük meg 
a Kárpát-medence magyar szövetét. Ennek a meghatározó színtere a magyar óvoda.” A program egyik bevallott cél-
ja, hogy a Kárpát-medencei óvodások száma, hogy 48 ezerről 60 ezerre nőjön 2020-ra. Már az első évben ötezerrel 
nőtt az óvodások száma – emelte ki a biztos, aki kérte a szülőket, az anyanyelvi oktatást válasszák gyermekeiknek, 
és biztosította a jelenlevőket, hogy a magyar kormányzat számára minden magyar fontos, hogy meg tudjon maradni 
maradni a világ minden táján. Menyhárt József, a program megvalósításában partner Magyar Közösség Pártjának 
elnöke személyes élményeket elevenített fel az óvoda kapcsán, hiszen korábban a közelben éltek családjával. Az ok-
tóber végén átadott Október utcai óvoda kapcsán pedig a magyar kormány segítségének a fontosságát hangsúlyozta. 
Pázmány Annamária, az óvoda igazgatónője ismertette intézményük múltját, amelynek korai évtizedei nem voltak 
mentesek a kihívásoktól, de az elmúlt években folyamatos munkával sikerült elérniük, hogy a fejlesztéseknek köszön-
hetően a csoportok száma is növekedésnek indult. Az ünnepi műsorban segédkezett Pápay Anna és Szabó Emma, a 
Novus Ortus Diákszínpad tagjai, a magángimnázium diákjai, illetve felléptek az óvodás gyermekek és a Kis Dunaág 
Néptáncműhely, majd a szalagátvágással hivatalosan is átadták a felújított intézményt.

Nagy Attila

DUNASZERDAHELYEN ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT OKTÓBER UTCAI ÓVODÁT

A tanév kezdetét követően szinte észrevétlen gyorsasággal ránk köszöntött az október, Radnóti Miklós gondolataival azo-
nosulva hűvös arany szél lobogott át az iskolánk falai közt, magával hozva sok-sok jókedvet, mókát, kacagást.

A Méhecskék nevet viselő napközis csoportok tagjai heteken át tartó „próbatételek” után ünnepélyes fogadalmat 
tettek, s tanító nénik által készített finomság-méhecskék megérdemelten kerültek a kis tulajdonosokhoz. A szemekben 
csillogó büszkeség és hála az őszinte köszönet jelképe volt. A szemmel látható boldogság csak fokozódott, mikor a 
szép őszi időt kihasználva az udvaron sárkányeregetésre került sor. Szülők és gyerekek együtt ügyeskedtek azon, hogy 
az általuk készített műveik a lehető legmagasabbra repüljenek. 

A hónap utolsó napján rendhagyó módon zajlottak a tanítási órák: az őszi szünetre hangolódva kicsit megbolygat-
tuk a megszokott rendet. A tanárok helyett a diákönkormányzat tagjai vezették az órákat. Voltak, akik párban vállalták 
a feladatot, mások egyedül tartottak példaértékű foglalkozásokat. Természetesen, az órákra komoly felkészülést köve-
tően került sor. Kiváló lehetőség volt ez arra, hogy a pedagógusok és a tanulók tartalmas beszélgetéseket folytassanak, 
véleménycserék szülessenek, és mindenki fontosnak érezze magát. A diákok körében és a pedagógusok közt is nagy 
tetszést nyert el a különleges délelőtt, együtt várják a következőt!

A délutáni órákban ismét élettel teltek meg a folyosók, készült a Vámpírbál díszlete. A zsibongó falai sötét borítást 
kaptak, a zenefelelős hangolt, a sminkek és jelmezek tökéletesedtek… merthogy ez mind a hagyományos őszi diákbál 
velejárója. Aki jelen volt, nem unatkozott: táncos játékokban vehetett részt, banánevő versenybe nevezhetett be, ked-
vére bulizhatott a kilencedikes fiúk által előadott mulatós zenékre, és természetesen jókat falatozhatott a báli nassol-
nivalókból is, melyeknek egy részét a szakkörökön készítették el a gyerekek. 

Miközben a nagy szórakozás zajlott, alsó tagozatosok gyülekeztek a második emeleten. Ők szintén több éves hagyo-
mányát ápolják annak, hogy az őszi szünetre hangolódva az utolsó iskolanap éjszakáját együtt töltik. Micsoda öröm a 
késő esti órákban kincset keresni lámpafénynél, kézműveskedni a tanító nénikkel, félszázan együtt vacsorázni! Na és 
amikor az izgalmas és kreatív feladatteljesítéseket követően fáradtan pizsamába bújik mindenki, nem maradhat el a 
mese, az eredeti és hamisítatlan magyar népmese felolvasása sem.

Ennyi felejthetetlen élmény hatására mindenki mosolyogva indult az őszi szünetre, kipihenni a fáradalmakat, 
merthogy a mozgalmas napok nyomot hagynak valahányunkban. Ki-ki újabb terveket szőtt, mások a friss emlékeket 
lapozgatták... Egy biztos, a tanév előttünk álló hónapjai még rengeteg programot tartogatnak. Meglepetésekkel és 
kihívásokkal nézünk szembe annak érdekében, hogy a tanulás mellett a szórakozás is helyet kapjon a nagyfödémesi 
Borsos Mihály Alapiskolában. 

                                                                                           Radványi Adél, igazgatónő

EMLÉKEINK AZ OKTÓBERI NAPOKRÓL



PÁLYÁZAT

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma az Eötvös Loránd Tudományegye-
temmel közösen pályázatot hirdetett 
miniszteri ösztöndíjas egyéni teljes 
szemeszteres részképzésre, valamint 
részképzős tanulmányútra a magyar-
országi felsőoktatási intézmények 
nappali munkarendű képzésén a 
2018/2019-es tanév tavaszi szemesz-
terében.

A pályázati kiírás tartalmát az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma (a 
továbbiakban: EMMI) dolgozta ki, a 
pályázatot az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Rektori Hivatala (a to-
vábbiakban: ELTE) és a Szövetség a 
Közös Célokért révkomáromi irodája 
közreműködésével hirdette meg.

Az EMMI és az ELTE az ösztön-
díjakkal a szülőföldi értelmiség to-
vábbképzését és utánpótlását kívánja 
támogatni a három megjelent pályá-
zattal:

1. fiatal határon túli magyar oktatói  
ösztöndíjra – 40 éves korig
2. teljes szemeszteres részképzésre 
3. vagy részképzős tanulmányútra 
 

Pályázhat minden olyan szlovák ál-
lampolgárságú, a szomszédos álla-
mokban élő magyarokról szóló 2001. 
évi LXII. törvény hatálya alatt álló 
magyar nemzetiségű személy, aki a 
2018/2019-es tanév tavaszi szemeszte-
rében teljes szemeszteres részképzés-
ben vagy részképzős tanulmányúton 
vesz részt valamely magyarországi fel-
sőoktatási intézményben.
A fiatal határon túli magyar oktatói 
ösztöndíj a 2018/2019-es tanévben a 
szülőföldi felsőoktatási intézmények 
valamelyikében oktatói tevékenységet 
folytató szlovák állampolgárságú, ma-

gyar nemzetiségű személyek számára 
kerül meghirdetésre. Az EMMI és az 
ELTE az ösztöndíjjal a határon túli 
magyar felsőoktatási intézményekben 
oktató és kutató fiatal, később tudo-
mányos fokozattal rendelkező ún. 
minősített oktatók számának növelé-
sét célozza, így segítve a határon túli 
magyar nyelvű felsőoktatás minőségi 
fejlesztését. 
Teljes szemeszteres részképzés kate-
góriában azon személyek pályázhat-
nak, akik szlovákiai vagy csehországi 
felsőoktatási intézmény alap- vagy 
mesterképzésén, nappali munkarendű 
aktív hallgatói jogviszonnyal; legalább 
2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a 
részképzés megkezdésének időpontjá-
ban; a megpályázott képzési idő alatt 
egy magyarországi felsőoktatási in-
tézmény nappali munkarendű, teljes 
szemeszteres részképzésben kívánnak 
tanulmányokat folytatni.
Az ösztöndíj célja, hogy a magyar-
országi tanulmányok a lehető legna-
gyobb mértékben elismertethetők 
legyenek a szülőföldön, ezért az elbí-
rálásnál előnyben részesülnek azok a 
pályázók, akik az elismerésről a szülő-
földi felsőoktatási intézmény részéről 
igazolással rendelkeznek. Az elbírá-
lásnál előnyben részesülnek továbbá 
azok a hallgatók, akik még nem vettek 
részt részképzésen, illetve kiemelten 
támogathatók az intézményi együtt-
működés keretében megvalósuló kö-
zös képzésekben részt vevő hallgatók.
Az ösztöndíj időtartama a 2018/2019-
as tanév teljes tavaszi teljes szemesz-
tere (5 hónap). Az ösztöndíjat elnyert 
hallgató a 2018/2019-as tanév tavaszi 
szemeszterének a fogadó magyaror-
szági felsőoktatási intézmény által 
meghatározott tanévbeosztás szerinti 

kezdőnapján (erről az adott magyar-
országi felsőoktatási intézmény ad 
tájékoztatást) köteles megkezdeni a 
részképzését. A hallgatónak a részkép-
zése megkezdésének és befejezésének 
– az adott magyarországi felsőokta-
tási intézmény által meghatározott 
tanévbeosztásnak megfelelő – pontos 
időpontját meg kell adnia a pályázati 
adatlapon.

Részképzős tanulmányút kategóri-
ában azon személyek pályázhatnak, 
akik szlovákiai vagy csehországi fel-
sőoktatási intézmény alap- vagy mes-
terképzésén, nappali munkarendű 
aktív hallgatói jogviszonnyal; legalább 
2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a 
részképzés megkezdésének időpontjá-
ban; a megpályázott képzési idő alatt 
szakdolgozat elkészítése vagy egyéb 
tudományos kutatómunka céljából 
egy magyarországi felsőoktatási intéz-
mény nappali munkarendű képzésén 
egy szemeszternél rövidebb idejű ta-
nulmányokban kívánnak részt venni.
Az elbírálásnál előnyben részesülnek 
azok a hallgatók, akik még nem vettek 
részt részképzésen, ill. szakdolgozatu-
kat magyar nyelv és irodalomból vagy 
magyarországi vonatkozású témakör-
ben írják.

Az elnyert ösztöndíj 2019. február 20. 
és 2019. június 15. között használható 
fel.
A pályázatokat legkorábban 2018. 
december 15-től lehet benyújtani.
Pályázati referens: Mgr. Klemen Teré-
zia
Združenie za spoločné ciele – Szövet-
ség a Közös Célokért
945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.

PÁLYÁZATI	LEHETŐSÉGEK	A	FELSŐOKTATÁSBAN	RÉSZTVEVŐK	SZÁMÁRA
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Az Európai Bizottság, az oktatási minisztérium és a Szakkép-
zés Állami Intézetének (ŠIOV) szakdolgozói 2018. október 
22–24-én Pozsonyban tárgyaltak az Európai Unió A képessé-
gek fejlesztésének útjai c. projektje ajánlásainak megvalósítá-
sáról. A szlovákiai tanácskozással vette kezdetét a kölcsönös 
tapasztalatcsere második sorozata, amelybe Szlovákia mel-
lett bekapcsolódott Csehország, Portugália, Hollandia, Finn-
ország és Belgium. A workshop első szakaszában Bulgária, 
Görögország, Spanyolország, Olaszország, Lengyelország és 
Horvátország vett részt. A felsorolt országok az Európai Unió 
említett projektje megvalósításának a mikéntjével kapcsolat-
ban ismertették saját nemzeti stratégiájukat. Az EU ajánlása 
– amely Európában az Upskilling Patways néven ismert – az 
Európai Bizottság hasonló nevű kezdeményezéséből indult, 
melyet az Európai Tanács 2016 decemberében fogadott el, 
tehát abban az időben, amikor az EU Tanácsának elnöki 
tisztségét Szlovákia látta el. Az említett ajánlás arra a való-
ságos helyzetre reagálva fejti ki elképzeléseit, mely szerint az 
Európai Unióban 61 millió alulképzett vagy nagyon alacsony 
képesítést szerzett ember él, akiknek a munkaerő piacán való 
érvényesülésre szinte semmilyen esélyük sincs. Az ő beso-
rolásuk az európai minősítési skálán csak 0, 1, esetleg 2-es 
fokozatot ér el. Ha tekintetbe vesszük azt a tényt, hogy Euró-
pában 373 millió 25 éven felüli munkaképes ember él, akkor 
az alulképzettek száma valóban veszélyesen magas. Megjegy-
zendő, hogy Szlovákiában ez az arány lényegében ugyan-
olyan, mint az unió más országaiban. Szlovákiában jelenleg – 
a 2018 szeptemberi adatok szerint – 170 000 munkanélkülit 
tartanak nyilván, közülük több mint 58 000 az olyan személy, 
akinek a képesítése az európai minősítési skálán szintén 0, 1 
vagy 2. Ha mindehhez hozzávesszük azt a tényt, hogy a mun-
kaerőpiac igényeire rendkívül gyorsan és rugalmasan kell 

reagálni, emellett tekintettel kell lenni a nem elhanyagol-
ható demográfiai változásokra is, egyértelműen meg kell 
állapítanunk, hogy az egész életen át tartó tanulás Szlová-
kiában még sohasem volt annyira fontos és időszerű mint 
napjainkban. El kell azonban mondani, hogy ez a megál-
lapítás lényegében az Európai Unió minden tagállamára 
vonatkozik. Le kell tehát szögezni, hogy az ajánlások ún. 
célcsoportjába mindenekelőtt azok az emberek tartoznak, 
akiknek a képzettségük alapján elért besorolásuk nem ha-
ladja meg az EKR-2-es fokozatot, ők tekinthetők elsősor-
ban „rejtett munkaerőnek“. Azonban a minőségi és inklu-
zív művelődéshez, szakképzéshez, az egész életen át tartó 
művelődéshez minden embernek joga van, ez az elv az 
európai szociális jog egyik meghatározó alappillére. A fel-
nőttek készségeinek és képességeinek a fejlesztéséhez veze-
tő utakkal kapcsolatos ajánlások elolvashatók az Európai 
Bizottság honlapján. Az említett háromnapos tanácskozá-
son a  résztvevő szakemberek pontosan azt vitatták meg, 
hogy lehet megvalósítani e jog gyakorlati alkalmazását. Az 
Európai Bizottság szakemberein kívül jelen voltak az okta-
tásügyi minisztérium, a munka- és szociálisügyi miniszté-
rium szakemberei is, akik ismertették a jelenlegi szlovákiai 
helyzetet ezen a területen. A külföldi szakemberek nagyra 
értékelték azt a tényt, hogy Szlovákiában már létrehozták 
azt a  nemzeti hálózatot, amely az Upskilling Pathways-t 
alkalmazza. E hálózat létrehozásának kezdeményezője 
a Szakképzés Állami Intézete, amely lényegében 2018-ban 
vált az alacsonyan képesített vagy képesítés nélküli embe-
reket segítő program megvalósítójává. Ezt a folyamatot ak-
tívan támogatja az oktatásügyi minisztérium is.

A	PÉNZÜGYI	ISMERETEK	ELSAJÁTÍTÁSÁNAK	PROGRAMJÁT	ELŐKÉSZÍTŐ	TÁRCAKÖZI	
SZAKBIZOTTSÁG	ÜLÉSÉNEK	ELŐKÉSZÍTÉSE

Peter Krajňák, az oktatási minisztérium államtitkára, október végén tanácskozott a Módszertani-Pedagógiai Központ, 
a Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete, a Szakképzés Állami Intézete és az Állami Pedagógiai Központ megbízott 
szakembereivel. Tanácskozásuk legfontosabb napirendi pontja a pénzügyi ismeretek elsajátításának programját kidolgozó 
tárcaközi szakbizottság közelgő ülésének az előkészítése volt. A tanácskozáson a felsorolt háttérintézmények szakemberei 
beszámoltak arról, hogy az elmúlt időszakban – pontosabban 2016 júniusától 2018 augusztusáig – mit sikerült teljesíte-
niük az adott témakörben rájuk osztott feladatokból, emellett ismertették a 2021-ig teljesítendő stratégiai céljaikat is. A 
tanácskozáson Michal Nemec, a Szakképzés Állami Intézetének igazgatója és Horecká szakelőadó beszámoltak arról is, 
hogy az Állami Tanfelügyelet a 2016/2017-es tanévben végzett célirányos ellenőrzései során milyen információkat szerzett 
a tanulók pénzügyi ismereteinek színvonaláról, valamint arról a pozitív tényről is, hogy milyen sok iskola szeretne bekap-
csolódni a pénzügyi ismeretek kísérleti tanításának programjába. Mindezek az értékes információk megfelelő kiinduló 
pontként szolgálnak majd a szakbizottság legközelebbi ülésén, amelyen azoknak az alapítványoknak a szakemberei is jelen 
lesznek, amelyek saját elhatározásukból már eddig is szerveztek olyan tanfolyamokat az érdeklődő pedagógusok részére, 
amelyek e részterület oktatásához szükséges tudás megszerzését biztosítják. Szlovákia kormánya ugyanis még 2008 júliu-
sában hagyta jóvá a pénzügyi ismeretek és a személyes pénzügyek kezelésének oktatására vonatkozó stratégia tervezetét. 
E tervezetből eredő feladatok alapján az oktatásügyi miniszter jóváhagyta a pénzügyi ismeretek és a személyes pénzügyek 
kezelésének oktatását bevezető tárcaközi szakbizottság statútumát, és ezt a bizottságot a miniszter tanácsadójának jog-
körével ruházta fel. A tárcaközi szakbizottság eddigi munkájának egyik fontos eredménye a 2017. szeptember elsejétől 
érvényben levő jelentős dokumentum, amely a pénzügyi ismeretek általánosan megkövetelhető szintjét határozta meg 
(Národný štandard finančnej gramotnosti – 1. a 2 verzia), valamint e dokumentumhoz kiadott módszertani segédanyag 
(Metodika pre zapracovanie a  aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných 
a stredných škôl), amely 2018. szeptember elsejével lépett hatályba. Leszögezhetjük, hogy ez a tárcaközi szakbizottság 
eredményes munkája révén az adott szakterületen valóban hatékonyan segíti az oktatásügyi miniszter munkáját.
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Peter Krajňák, az oktatási minisztérium államtitkára az 
Eperjesi  Módszertani Központba hívta szakmai meg-
beszélésre a járás iskoláinak igazgatóit, hogy közösen 
vitassák meg a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 
gyermekeknek a minisztérium által nyújtandó támoga-
tással kapcsolatos aktuális kérdéseket. „Az alapiskolák 
igazgatóival egyeztetve minden bizonnyal sikeresebben 
oldható meg, hogy az érintett gyermekek oktatását segítő 
pénzügyi támogatás valóban a legrászorultabbakhoz jus-
son el.“ – jelentette ki az államtitkár. A tanácskozás során 
egyebek között vázolta azt a tervezetet is, amely e támoga-
tás kritériumainak a bővítését irányozza elő. Az alapisko-
lák igazgatói az általuk irányított intézményekben szerzett 
konkrét tapasztalataikkal egyértelműen hozzájárultak e 
probléma sikeres megoldását célzó  minisztériumi elkép-
zelések megvalósításához. Konkrétan beszámoltak többek 
között arról is, milyen az iskolák és a munkaügyi hivatalok 

közötti adatcsere eredményességi szintje, mennyire sike-
res az iskola és az érintett szülők közötti együttműködés, 
mennyire segíti és segítheti az iskolák munkáját a szak-
mai csoportok aktivitása. Emellett kitértek arra is, milyen 
hatása lehet az iskolai étkeztetéshez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás munkaügyi minisztérium által tervezett mó-
dosításának. Megvitatták továbbá a „ Mindenki számára 
nyitott iskola“ nemzeti projekt folytatásával járó felada-
tokat, különös tekintettel az iskolákban működő szakmai 
csoportok, a speciális pedagógusok, asszisztensek és isko-
lai pszichológusok számának növelésére. A tanácskozás 
záró pontjaként az Eperjesen működő Roma Művelődési 
és Dokumentációs Központ – mint a rendezvény egyik 
házigazdája – bemutatta legújabb szakmai programját, 
amelynek beindítását a következő év elejére tervezi.

TANÁCSKOZÁS	A	SZOCIÁLISAN	HÁTRÁNYOS	KÖRNYEZETBEN	ÉLŐ	GYERMEKEK	OKTA-
TÁSÁVAL	ÉS	NEVELÉSÉVEL	KAPCSOLATOS	KÉRDÉSEKRŐL
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AZ ÉN VÁROSOM

AZ ÖREG HÖLGY MESÉJE

V. BOROS ILDI

Árva vára számomra olyan, mint egy 
méltóságteljes idős hölgy, aki 400 éve ül 
ugyanazon a sziklán, rendíthetetlen nyu-
galmat árasztva magából. Tanúja letűnt 
koroknak, viharos évszázadoknak, fé-
nyes, főúri lakomáknak, pompás nemesi 
lakodalmaknak, kusza szerelmi kapcso-
latoknak és galád összeesküvéseknek. Ül 
a néha csendes és kiszámítható, máskor 
szeleburdi és kezelhetetlen Árva folyó 
feletti sziklabércen és figyel. Árvaváral-
ja község lakói pedig, akik felett büszke 
méltósággal pöffeszkedik, megszokták 
már, hogy az idős hölgyet valami bájos és 
megmagyarázhatatlan titok lengi körül, 
amit nemhogy az odalátogató turisták, 
de ők sem tudnak megfejteni…
 A Zsolnai kerület Alsókubíni járásában 
található Árva vára az egykori Magyar-
ország egyik legfestőibb sasfészke volt. 
Bújtatott ő már az idők során templomos 
lovagot, rablólovagot, ismerte Corvin Já-
nos rigolyáit, a Szapolyaiak állhatatossá-
gát, de tán legtöbbet a Thurzókról tudott. 
Ott volt akkor is, amikor Bethlenfalvi 
gróf Thurzó György nádor, Árva megye 
örökös főispánja feleségül vette Forgách 
Zsófiát, és ott volt akkor is, amikor az 
meghalt, miután második lánygyerme-
küknek életet adott. Az idős hölgy látta, 
hogy a vár falai megtelnek gyásszal, a két 
anyátlan árva szeme pedig mindig szo-
morú. Tanúja volt Thurzó nádor máso-
dik házasságának is Erzsébettel, hallotta 
a házassági esküjüket, látta a világraszó-
ló lakodalmat, amit csaptak. Amit látott, 

megtartotta magának. Azt is, hogy nem-
csak szlovák, de lengyel, magyar énekszót 
is felkaptak az Árva folyó hullámai, hogy 
továbbvigyék. Aztán más korok jöttek, a 
lovakat már nem fogták be a puccos hin-
tók elé, a kisasszonykák is eltűntek. Más 
embereket kellett bújtatnia, már nem 
nyilak, hanem fegyvergolyók süvítettek 
el mellette. A falu, ami a lába előtt hevert 
egykor, megváltozott. Automobilok jár-
tak az utcán, majd tankok hasították fel 
az erdőt. Megváltozott a világ…
 Az öreg hölgy most jókat derül a kis-
sé felgyorsult világon, ami őt körülveszi. 
Titkainak egy része kiderült ugyan, de 
múltját még a mai napig kutatják. A búto-
rok, a kincsek, az ágyak, melyben egykori 
ismerősei laktak, most szalaggal vannak 
körülvéve, és mindenféle nyelven beszélő 
embereknek magyarázzák el azt az élet-
formát, aminek ő a tanúja volt. Emberek 
jönnek nyaranta fényképezőgépekkel, 
hogy megörökítsék őt, és megtudjanak 
valamit a titkaiból. 
 Jómagam leginkább nyári ruhában 
szeretem látni az öreg hölgyet, amikor 
szoknyája harsogó zöld a sok fenyőfától, 
olykor mintha toronydíszei is kacérkod-
nának a napsugarakkal. Egyenes tartás-
sal, ám szokásához híven kimérten figyeli 
azokat a turistákat, akik még mindig az ő 
titkait fürkészik… Pedig még mennyi van 
belőlük, sóhajt fel télen, amikor csend 
lesz a lábai előtt, csak a falu kéményei pö-
fékelnek, és mindent belep a pihe-puha 
hó…
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