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SZERZŐINK

AZ ÉN VÁROSOM

AHOL ELŐZŐ ÉLETEMBEN ÉLTEM

JUHÁSZ KATALIN 

Barcelonát szép lassan felfalják a turisták. 
Disneyland lesz belőle. A nyári hónapokban 
mozdulni sem lehet a La Ramblán, olyan a 
város „főutcája”, mint valami könnyűzenei 
óriásfesztivál központja. A Gaudi-épületekbe 
az utóbbi években több órás sorban állás után 
lehet csak bejutni, elképesztő összegért. A 
Sagrada Familia inkább monumentális turis-
talátványosság, mint templom, és ha egyszer 
végre felépül (kitűzték már a dátumot, még az 
én életemben késznek nyilváníthatják), akkor 
is többen bámulják meg, mint ahányan imád-
koznak majd benne. 
És mégis ez a kedvenc városom. Mindezek 
ellenére. A tömegiszonyom ellenére. És an-
nak ellenére is, hogy egyszer tanúja voltam, 
hogyan dolgoznak helyi a tolvajok (rém ügye-
sen), mennyire tehetetlen a rendőrség (na-
gyon), sőt azt is tudom már, milyen érzés arra 
ébredni, hogy lekéstem a repülőgépet (hideg-
lelős). 
Az építészet és a képzőművészet megszállottja 
vagyok, szeretek állni és bámulni, elveszíteni 
az időérzékemet, belesüppedni a látványba. 
Nem bánom, ha eközben nem lökdösnek, 
taszigálnak minden oldalról, de megértem, 
hogy másokat is lenyűgöznek azok az épü-
letek, és közelebb akarnak kerülni hozzájuk. 
Barcelonát okosan tervezték meg, először a 
tizenkilencedik és a huszadik század forduló-
ján, majd az 1992-es olimpia okán valósultak 
meg remek városrendezési ötletek: ízléssel, 
kapkodás nélkül, szinte mediterrán derűvel 
és játékossággal, ám tisztelve a hagyományo-
kat és kapcsolódva a múlthoz. Az oktogonos 
megoldású kereszteződések például lenyű-
gözőek, és minden sarkon földalatti parko-
lóházak vannak, ezért nem látni egymás he-
gyén-hátán álló autókat az utcákon. A Rambla 
pedig egyenesen a tengerhez vezet (Kolum-
busz szobra előtt vonulnak el a fényképező-
gépes felfedezők), a városnézést strandolással 
lehet megkoronázni, és nem szednek belépőt 
azért, hogy az ember leteríthesse a törülköző-
jét a homokban. De libegővel is lehet közle-
kedni az öböl fölött, fentről kiválasztani, hová 
terítjük majd azt a bizonyos törölközőt.   
Szerintem arrafelé az építészek, a formater-
vezők, dekoratőrök, de még a festő-mázolók 
is művészeknek tartják magukat, nem pedig 
megbízások kivitelezőinek. És úgy dolgoznak, 
mintha Antoni Gaudi, ez a korszakos zseni fi-
gyelné őket szigorú szemekkel egy fa mögül, 
az ablakból, vagy egy padon ülve. Az ő egyedi 
stílusa ma is hat a kollégákra, ami nem cso-
da, hiszen aki Barcelonában nő fel, magába 
szívja a domború, hullámos, cikornyás, indá-
zó formákat, és „örököl” egyfajta bátorságot, 
merszet, kísérletező kedvet is. A Güell park, 
az organikus építészet félkész remekműve 
nem véletlenül került fel az UNESCO világ-

örökségeinek listájára, hiszen amellett, hogy 
szemet gyönyörködtető organikus építészeti 
megoldások kincsestára, követhető mintát 
kínál arra is, hogyan válhat műalkotássá, ho-
gyan hasznosítható egy városszéli sziklás és 
kietlen domb. 
Aki nem rest képtárak, múzeumok előtt sor-
ban állni, és szereti a színfoltok ritmikáját, 
annak egyik kedvencem, Joan Miró festmé-
nyeit ajánlom. Ez az egészen egyedi világlá-
tású katalán művész fiatal korában pár évig 
hivatalnok volt, aztán idegösszeomlást kapott 
attól a lelketlen munkától. Felépülése után 
eldöntötte, hogy a továbbiakban – egészsége 
érdeklében – csak a művészettel kíván fog-
lalkozni, az „élethez” nem elég jók az idegei. 
Fokozatosan lebontotta a tárgyak természe-
tes összefüggéseit és új, misztikus rendszerbe 
rakta össze őket, kísérteties látomásokat hoz-
va létre. De Picasso is „beköltözött” Barcelo-
nába, nemcsak képeivel, hanem különleges 
agyagedényeivel is ámulatba ejti a  látogatót 
a  Museo Picasso-ban, amely egyébként két 
köpésnyire található a tengerparti strandtól. 
A  festők nagy örömére Barcelonában szin-
te egész nap olyanok a  fények, mint abban 
a  bizonyos áldott órában, délután öt és hat 
között (nem véletlen, hogy egész Európában 
ilyenkor forgatják az összes autóreklámot). 
És irigylésre méltó harmónia van, mindenütt, 
még a modernebb épületek között is. Ez a vá-
ros sokféle. Romantikus, inspiráló, ódon, kor-
szerű, kényelmes, nyüzsgő, békés, racionális, 
laza, regényes, poétikus. Ha választhatnék, ott 
telepednék le, mert hirtelen hangulatváltozá-
sokhoz ideális hely, mindegyiknek megvan 
a maga városrésze, negyede, utcája. A tömeg-
közlekedés remek, ez is mennyire meglepő 
élmény tud lenni a magamfajtának. A katalán 
ételek nekem ugyan nem igazán jönnek be, de 
persze találni itt mindenféle más konyhát is, 
felesleges aggódni. És nyilván akkor is bable-
vesen, kelkáposzta-főzeléken, paprikás csir-
kén élnék, ha odaköltöznék. A piacok ugyanis 
elképesztőek, a  zöldségeknek, gyümölcsök-
nek például van ízük. Tudom, nem hiszik el 
nekem, pedig igazat beszélek! 
Szóval Barcelonában van valami belőlem. 
Ahogy Mézga Géza mondja: „Kapcsolatunk 
titkos is és misztikus, kicsit utópisztikus”. Egy-
általán nem érzem magam turistának ott, sőt 
gyakran szégyenkezem is az ocsmány módon 
randalírozó turisták miatt, akik úgy veszik 
birtokba a várost, hogy egyáltalán nem tisz-
telik. Ilyenkor összenézek egy helyi boltossal, 
utcaseprővel, sofőrrel, és egyszerre csóváljuk 
a fejünket. 
Szóval otthon érzem magam. Erre szokták azt 
mondani, hogy előző életemben egészen biz-
tosan ott éltem.

Kedves Olvasók!

Szíves figyelmükbe ajánljuk a Lilium Aurum Könyvkiadó 2018-ban megjelent könyvét, melyet most kedvezményes áron 
vásárolhat meg a Lilium Aurum könyvkiadóban Dunaszerdahelyen. Könyveink a lilium@liliumaurum.sk címen meg is 
rendelhetők.

Helyreigazítás. Horváth Géza „Akárcsak egy isten, úgy élek itt és komponálok...” című, Franz Schubertről szóló írásában 
helytelenül jelent meg az utolsó előtti mondat. Helyesen: Rövid élete miatt azonban nem sok ideje maradt arra, hogy saját 
magát népszerűsítse (ma úgy mondanánk: „menedzselje”).
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Kedves Olvasó!
Amikor ezeket a sorokat írom, már ég 
az adventi koszorúmon az első gyertya, 
már megérintett a karácsony és a közele-
dő új esztendő misztériuma.

Mivel több évtizedet eltöltöttem a pe-
dagóguspályán, végigjárva annak minden 
lépcsőfokát, legszebb karácsonyi emlé-
keim is az iskolához kötődnek. A Kis ka-
rácsony, nagy karácsony dallama máig 
vékony cérnahangon zeng a lelkemben, a 
betlehemi játék is akkor a legeredetibb, ha 
kócos, kipirult, a nagy igyekezetben hibát 
hibára halmozó harmadikosok által kerül 
színre, és Nagy László Adjon az isten című 
verse is a legemlékezetesebb karácsonyi 
emlékeim közé tartozik. Tizenkét kilen-
cedikes kamasz, korának minden egyes jó 
és rossz tulajdonságával megáldva, feláll 
a színpadra, és sorról sorra a legmélyebb 
érzékenységgel és értéssel elsorolja a köl-
tő kilenc fohászát a Mindenható felé. A 
pedagóguspálya legszebb pillanatai ezek, 
melyek drágakőként lapulnak zsebemben, 
de biztos vagyok benne, hogy hasonlókat 
őriznek mindazok, akik ezt az írást kezük-
ben tartják.

A karácsony, az új esztendő tiszta ígérete 
mindenkit megérint. Hittel és bizakodással 
telik meg lelkünk még akkor is, ha tudjuk, 
a mindennapok gyakran elgyengítenek 
minket. Ilyenkor kell benyitni kultúránk 
fényes termeibe, hiszen ott olyan kincse-
ket találunk, melyek vigaszt kínálnak, és 
iránytűt adnak a kezünkbe, hogy bele ne 
vesszünk a hétköznapok szürkeségébe.

A gyertyagyújtáskor Nagy László kilenc 
kéréséhez még hozzácsatolom a magam 
éppen aktuális néhány kívánságát, és vá-
rok. Nem arra, hogy rendre teljesüljenek 
vágyaim, hanem egy kis belső csendre, hi-
szen jó dolgok csak csendben születnek. A 
többi az én dolgom.

Október végén több évtizedes tanítói, 
iskolavezetői múlttal és jó néhány éves 
szövetségi munkával a tarisznyámban a 
rimaszombati 14. Országos (tisztújító) 
Közgyűlésen a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége elnökévé választottak. 
Mindig megtisztelő, ha az embert jelölik 
egy posztra. Ez azt jelenti, hogy bíznak 
benne, elismerik képességeit, alkalmas-
nak tartják a rá váró feladatok elvégzésére. 
Jólesik, hogy a mögöttem álló évek nem 
múltak el nyomtalanul, és éppen azok 
méltányolják, akiknek szolgálatában eze-
ket eltöltöttem.

Értük is, miattuk is szeretném meg-
őrizni a folytonosságot, megőrizni mind-
azokat az értékeket, melyeket az előző 
elnökök és az alapítók fogalmaztak meg. 
Szövetségünk erőssége mindig is az volt, 

hogy az maradt, amit nevében hordoz: ci-
vil szakmai érdekszövetség, amely a hazai 
pedagógusok, rajtuk keresztül pedig a szü-
lők és tanulók érdekeit képviseli. 

Immár huszonnyolc esztendeje, az első 
közgyűlésen kinyilvánított szándék szel-
lemében dolgozunk. Célunk az anyanyel-
vi képzést biztosító intézményrendszer 
megtartása, fejlesztése, a magyar oktatás-
ügyi dolgozók érdekvédelme, valamint 
szakmai fejlődésük segítése. Szövetségünk 
erőssége a szakmaiság, a szakmai tervezés 
és megvalósítás, egymás és intézményeink 
segítése. Ennek érdekében mindenkivel 
szeretnénk jó viszonyt ápolni, aki ebben 
támogatónak bizonyul. Megbecsült part-
nerünk a Comenius Pedagógiai Intézet, 
együttműködünk az Oktatási Miniszté-
rium Nemzetiségi és Inkluzív Nevelési 
Főosztálya mellett a hazai civil szerveze-
tekkel, a Kárpát-medence magyar peda-
gógusszövetségeivel, és mindig számítha-
tunk az anyaországi támogatókra is. 

2018 márciusában újabb erősítéssel 
gazdagodtunk. Tárgyalóasztalhoz ültek a 
Katedra Társaság, valamint a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége elnökei, 
és kinyilvánították felelősségüket és szán-
dékukat a szlovákiai magyar oktatásügy 
minőségének előmozdításának tekinte-
tében. Pintes Gábor és Jókai Tibor meg-
egyeztek abban, hogy egymásra stratégiai 
partnerként tekintenek, és ezért a hazai 
oktatásügyet érintő minden meghatározó 
kérdésben közösen kívánnak fellépni. A 
nyilatkozathoz csatlakozott a Comenius 
Pedagógiai Intézet is. Újabb lépést tettünk 
afelé, hogy mindannyiunk közös akarata, 
a „minden magyar iskola jó iskola legyen” 
jelmondat felhívása elérhetőbb közelségbe 
kerüljön.    

Három dolog kell ugyanis ahhoz, hogy 
jó magyar iskoláink legyenek. Először is 
magyar iskola, azután a magyar identi-
tását megőrző szülő, aki magyar iskolába 
íratja gyermekét, végül pedig gyermek. A 
többi a magyar pedagógus dolga, akinek 
megbízható támogatói a  fentebb említett 
intézmények. Senki sem marad egyedül. 
Minden a magyar iskolák iránt érdeklődő 
diákok számán múlik! Ha kellő számban 
lesz tanuló, megoldások is lesznek. Sok is-
kolánk van, amelyben száz alá esik a ma-
gyar tanulók létszáma, illetve száz olyan 
iskolánk, hol ötven alatti a létszám. Abban 
az oktatási intézményben, ahol elfogy a 
gyermek, nincs mit tenni. 

A  jó iskolából nem fogy el a gyermek! 
Tegyünk tehát érte! Mindenki a  maga 
posztján, a maga eszközeivel!

Szép kívánság ez, karácsonyhoz és új 
esztendőhöz illő. Teli hittel és bizakodással.

FEKETE IRÉN:

ÚJ ÉVI 
KÖSZÖNTŐ

DOBOGÓ
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FIBI SÁNDOR

KUTATJA, ÍRJA ÉS TANÍTJA AZ IGAZAT...
1

Kedves Barátaim, kérlek Benneteket, 
ne lepődjetek meg azon, hogy a rám 
osztott feladatot – az idei Katedra-dí-
jat átvevő, őszintén tisztelt kollégánk 
méltatását – viszonylag rendhagyó 
módon, saját tapasztalataim felidézé-
sével kezdem… Lényegében még csak 
első botorkáló lépteimet próbálgattam 
a pedagógusi pályán, de máris rá kel-
lett döbbennem, hogy a felvidéki ma-
gyar nemzetiségi iskolákban nem csak 
a szlovák nyelv és irodalom specifikus 
tantárgy, hanem a történelem is, sőt 
ez a tantárgy talán még a specifikus-
nál is specifikusabb. Ugyanis a ma-
gyar irodalom tanítása során az egyes 
jelentősebb magyar irodalmi alkotá-
sok születése okainak a megértéséhez 
elengedhetetlenül szükséges magyar 
történelmi háttér felelevenítésekor 
döbbenten tapasztaltam, hogy diákja-
imnak minderről fogalmuk sincs. No 
nem azért, mintha az ő memóriájuk 
kirívóan gyenge lett volna, hanem 
azért, mert az iskolában semmit sem 
tanultak, mert hivatalosan nem is ta-
nulhattak nemzeti történelmünkről. 
Nem tanulhattak, hiszen a hivatalos 
állami tanterv összeállítói igazodtak 
a politikai hatalom elvárásához, mely 
szerint a nemzetállam építésének szá-
mukra oly kedves víziója összeegyez-
tethetetlen azzal, hogy a magyar nem-
zetiségű tanulók iskolai tanulmányaik 
során megismerhessék és megtanulja-
nak méltán büszkék is lenni saját nem-
zetük történelmére. Jobb lehetőség 
híján a magyar nemzetiségű diákok-
kal például a hozzájuk mérhetetlen 
érzelmi távolságra levő cseh királyság 
történelmét kellett tanítani. Diákja-

ink számára ez a történelmi tananyag 
vajmi kevés örömet jelenthetett, talán 
csak annyit, hogy nem történhetett 
nagy baj, ha a tanultakat a tanulók 
többsége viszonylag rövid idő múlva 
teljesen el is felejtette, hiszen ezek az 
ismeretek semmiféle érzelmi szállal 
nem kötődtek hozzájuk, és a legtöbb-
jüknek semmi szüksége sem volt rájuk 
a későbbiekben. Ezen az áldatlan és 
eléggé el nem ítélhető helyzeten a ma-
gyar irodalmat tanító pedagógusok, 
valamint azok az elkötelezett, lelkiis-
meretes, és – valljuk be – bátor törté-
nelem szakos kollégák próbáltak segí-
teni, akik a hivatalos tantervet mintegy 
redukálva, illetve háttérbe szorítva a 
magyar nemzet történelmének fonto-
sabb eseményeivel is megismertették 
a tanulókat. Ám évtizedek múltával – 
konkrétan a rendszerváltás után – az 
akkor fiatal történelemtanárok egyre 
határozottabban bírálták a történe-
lem tanításának akkori gyakorlatát, 
és a Történelemtanárok Társulásának 
megalakításával immár egy közösség 
nevében tették meg az indokolt és 
remélt változtatáshoz vezető első lé-
péseket. Az idei Katedra-díjazottunk 
a Történelemtanárok Társulásának 
alapító elnökeként 2015. október 2-án 
a magyar kisiskolák megmentése, va-
lamint a magyar anyanyelv és a törté-
nelem oktatásához elengedhetetlenül 
szükséges feltételek biztosítása ügyé-
ben szervezett emlékezetes országos 
petíciót követő komáromi tiltakozó 
nagygyűlésen a következőket mondta: 
„Én annak a generációnak vagyok a 
tagja, amely valamikor a rendszervál-
tás idején kezdte pedagógiai pályafu-

tását, és akkor én is és sokan hittünk 
abban, hogy az a folyamat, amely 
akkor indult, s amit nevezzünk csak 
demokratizálásnak, megoldja majd 
az összes gondunkat, közte a magyar 
iskolák és benne a történelem tanítá-
sának a gondjait is. Aztán viszonylag 
gyorsan rá kellett jönnünk, hogy ez 
nem így van. Hiába írtuk meg saját 
alapiskolás történelemtankönyveinket 
1997-ben és 1998-ban, majd a közép-
iskolák számára 2000-ben és 2007-
ben, azokat kitiltották az iskoláinkból. 
Sajnos arra is rá kellett döbbennünk, 
hogy a kétezres évek elején – az addigi 
kemény szorítás pillanatnyi lazulása 
alatt – hiába készítettük el az új tan-
könyvekhez az új kerettanterveket is, 
melyeket a szakma és az Állami Peda-
gógiai Intézet is elismeréssel fogadott, 
az oktatási miniszter lényegében min-
den indoklás nélkül egyetlen mozdu-
lattal lesöpörte az asztalról. Vannak 
tehát ebben az országban olyan diá-
kok, akik elsajátítják nemzeti tradí-
cióikat, történelmüket, és ehhez az 
állam minden segítséget megad. És 
vannak olyan diákok, akiktől az állam 
ezt egyenesen megtagadja. Ezek az 
utóbbiak a mi magyar gyermekeink, 
unokáink, és ez nem más, mint diszk-
rimináció.“ Igen, ezt mondta SIMON 
ATTILA, a  mindannyiunk által tisz-
telt tanár, tankönyvszerző, történész, 
monográfiák és kötetek szerkesztője, 
összeállítója, tanulmányok és isme-
retterjesztő írások szerzője, a  Fórum 
Kisebbségkutató Intézet igazgatója, 
a   Selye János Egyetem Tanárképző 
Kara Történelem Tanszékének a ve-
zetője, a  Magyar Tudományos Aka-
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démia Szlovákiai Magyar Akadémiai 
Tanácsának a tagja.

Kitüntetett barátunk Rimaszom-
batban született 1966. december 9-én, 
tehát az én kedves földim kilenc nap 
múlva ünnepli 52. születésnapját. 
Őszintén örülök, hogy a mai Katedra 
Napunk minden résztvevője, Katedra 
Társaságunk minden tagja és Katedra 
folyóiratunk minden olvasója nevé-
ben elsőként kívánhatok neki kiváló 
egészséget, sok örömet és boldogsá-
got, további jelentős szakmai sikere-
ket közelgő születésnapja alkalmából.

Ünnepeltünk általános iskolai ta-
nulmányait Bátkán végezte, majd a ri-
maszombati magyar gimnáziumban 
érettségizett. A rendszerváltás évében 
a  pozsonyi Comenius Egyetemen 
szerzett magyar nyelv és irodalom – 
történelem szakos tanári oklevelet. 
Pedagógusi pályáját a bátkai alapisko-
lában kezdte, majd a  dunaszerdahe-
lyi Vámbéry Ármin Gimnáziumban 
folytatta. Dunaszerdahelyiként több 
alkalommal is beszélgettem egykori 
tanítványaival volt tanárukról, akik 
következetes, igazságos, kellő mérték-
ben szigorú, de nagyon szeretni való, 
nagyszerű tanárként őrzik őt mind-
máig emlékezetükben. Olyan tanár-
ként, aki az általa tanított tantárgyakat 
megszerettette velük. Igen, és éppen ez 
az a szempont, ami az én értékrendem 
szerint a  kiváló tanárokat megkülön-
bözteti a tanároktól. Ünnepeltünk pá-
lyája az évek során szinte meredeken 
ívelt egyre feljebb, hiszen 2001-től már 
a somorjai Fórum Kisebbségkutató In-
tézet tudományos munkatársa, majd 
az intézet történeti szakosztályának az 

igazgatója lett. 2005-ben a  Pécsi Tu-
dományegyetemen doktorált és a  Se-
lye János Egyetem Tanárképző Karán 
a  Történelem Tanszék vezetője lett. 
2011-ben a  Pécsi Tudományetemen 
habilitált, majd 2014-től egyetemi 
tisztsége mellett a  Fórum Kisebbség-
kutató Intézet ügyvezető igazgatójává 
választották. Mint említettem, alapító 
tagja a  szlovákiai Történelemtanárok 
Társaságának és tagja a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Szlovákiai Magyar 
Akadémiai Tanácsának.

A  szakmai világ és a  közvélemény 
elsősorban történészként tiszteli Si-
mon Attilát, aki elkötelezett kutatóként 
elsősorban a  szlovákiai magyarság 
történelméről igyekszik valóban reális 
képet tárni a  világ elé. Ezért a  tevé-
kenységéért már több jelentős kitünte-
tésben is részesült. 2009-ben megkapta 
a Posonium Irodalmi és Művészeti Dí-
jat, 2018-ban a  Jedlik-díjat, 2017-ben 
Bátka község díszpolgárává avatták és 
talán a legjelentősebb elismerés  2016-
ban érte, amikor Lovász László, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnö-
kének kezéből átvehette az Arany 
János-díjat, melyet az akadémia min-
den évben egy határon túl élő magyar 
kutatónak ad kiemelkedő tudományos 
teljesítményéért. Az akadémia elnöke 
a  díjazott méltatását a  következő sza-
vakkal fejezte be:

„Simon Attila egész tudományos 
pályafutását választott tudomány-
szakához, a  történelemtudományhoz 
és a   kibocsátó közösséghez, a  szlo-
vákiai magyarsághoz való szilárd el-
kötelezettség jellemzi. Teljesítménye 
kutatóként, oktatóként és vezetőként 

egyaránt kimagasló.“ A  díjak mellett 
azonban nem elhanyagolható az a tény 
sem, hogy a Felvidéken, de a környező 
országok magyarlakta tájain is sok-sok 
száz ember tiszteletét, elismerését vívta 
ki magas színvonalú, ám mégis közért-
hető és reális tényeket, összefüggéseket 
közlő előadásaival, illetve az író-olvasó 
találkozókon tanúsított közvetlenségé-
vel, szerénységével és emberszereteté-
vel.

Simon Attila a  mai napon pedagó-
giai munkásságáért részesül a felvidéki 
magyar pedagógusnak adható egyik 
legmagasabb elismerésben, a Katedra-
díjban. A  Katedra Alapítvány felvidé-
ki magyar gimnáziumi tanárként és 
felvidéki magyar egyetemi oktatóként 
állítja őt példaként pályatársai és az 
egész felvidéki magyar pedagóguskö-
zösség elé. Olyan pedagógusként, akit 
általános tisztelet és elismerés övez, 
olyan egyetemi oktatóként, aki a felet-
teseivel folytatott szakmai vitában is 
nagyon határozottan kiáll elvei és meg-
győződése mellett, és hangsúlyozottan 
kiemeli, hogy számára nem az az első-
rendű szempont, hogy sok fiatal kap-
jon tanári diplomát, hanem az, hogy 
szakmai és módszertani szempontból 
is csak a  legjobb és a lehető legjobban 
felkészített tanárok kerüljenek a  ma-
gyar iskolákba. Kedves Attila, a legna-
gyobb tisztelettel gratulálok a  Kated-
ra-díjhoz, és nagyon őszintén kívánok 
további sikereket az élet és a hivatásod 
minden részterületén.

JEGYZETEK:
1Elhangzott a XXVII. Katedra-napon, 
2018. november 30-án.
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BESZÉLGETÉS A KATEDRA-DÍJAS SIMON ATTILÁVAL
VAJDA BARNABÁS

Simon Attila – történész, tanár, ku-
tató. Általános iskolai tanulmányait 
Bátkában végezte, majd a rimaszom-
bati gimnáziumban érettségizett 
1984-ben. A pozsonyi Comenius 
Egyetem Bölcsészettudományi Ka-
rán szerzett magyar nyelv és iro-
dalom – történelem szakos tanári 
oklevelet. Ezt követően a Bátkai 
Alapiskolában, majd a dunaszer-
dahelyi Vámbéry Ármin Gimnázi-
umban tanított. 2001-től a somorjai 
Fórum Kisebbségkutató Intézet tu-
dományos munkatársa, később az 
intézet történeti szakosztályának 
igazgatója lett. 2005-ben a Pécsi Tu-
dományegyetem multidiszciplináris 
doktori iskolájában doktori (PhD) 
fokozatot szerzett. Ugyanettől az 
évtől a Selye János Egyetem Tanár-
képző Kara Történelem Tanszékének 
a tanszékvezetője. 2011-ben a Pécsi 
Tudományegyetemen habilitált. 

Szakmai érdeklődésének közép-
pontjában elsősorban a szlovákiai 
magyarok két világháború közötti 
története áll. Kutatásai során rész-
letesen foglalkozott a szlovákiai 
magyarok első bécsi döntés előtti 
magatartásával, illetve a korabeli 
kormánypárti magyar politika kér-
désével, és a szlovákiai magyarok 
1956 során tanúsított magatartásával 

is. Több monográfia és kötet szer-
kesztője, összeállítója, számos tanul-
mány és ismeretterjesztő írás szer-
zője. Több – részben társszerzőkkel 
közösen írt – tankönyv szerzője. 
Alapító elnöke a Történelemtanárok 
Társulásának, tagja az MTA Szlová-
kiai Magyar Akadémiai Tanácsának.

 Mióta, hány éve vagy a tanári pá-
lyán?

 A rendszerváltás évében, 1989-ben 
léptem először a katedrára, s azóta 
– talán két év kivételével – folyama-
tosan ott is vagyok. Tanítottam álta-
lános iskolában, szakközépiskolában, 
gimnáziumban – tehát valamennyire 
megismertem a közoktatást. Igaz, 
hogy most már csak egyetemen ok-
tatok. 

 Hogyan emlékszel vissza a közok-
tatásban eltöltött éveidre?

 Én rendkívül szerencsés pillanat-
ban léptem be a közoktatásba, hiszen 
a bársonyos forradalom hatására a 
tanárok oktatási szabadsága jelen-
tősen megnőtt, s így kezdettől fogva 
azt taníthattam történelemből, amit 
helyesnek tartottam. Egy fiatal pálya-
kezdő számára az a korszak hatalmas 
lehetőségeket rejtett, hiszen akkor – a 
szabadság adta általános lelkesedés-

nek köszönhetően – sokkal könnyebb 
volt új dolgokat meghonosítani az is-
koláinkban. És nemcsak szakmai té-
ren, de általában az iskolai életben is, 
hiszen olyan dolgokba kezdtünk, ami 
addig nem volt jellemző: diákönkor-
mányzatot szerveztünk, iskolarádiót, 
diáklapot indítottunk, pesti szín-
házlátogatásokra kezdtük hordani a 
diákokat. Emellett meg tankönyvet 
írtam, szakmai társulatot szerveztem 
a kollégáimmal. Tehát egy nagyon 
szerencsés időszak volt. Nekem főleg 
ez s a diákokkal való jó kapcsolatom 
maradt meg a közoktatásból. 

 Hogyan ítéled meg a történelem 
mint iskolai tantárgy helyét, szere-
pét a szlovákiai és a szlovákiai ma-
gyar közoktatásban?

 A történelem mint tantárgy fele-
más helyzetben van. Egyrészt olyan 
lehetőségeket kínál a tanulók moti-
válására, ami sok más tantárgy ese-
tében ritka – s ezzel a kollégák egy 
része kitűnően élni is tud. Másrészt 
a szlovákiai közoktatásban meglévő 
alacsony presztízse és az alacsony 
óraszám miatt sok helyen amolyan 
„futottak még” tantárgyként kezelik, 
szervezési és más okokból sokszor 
nem is szakosok tanítják. Nyilvánva-
ló, hogy ez nem tesz jót neki. 

A fotón Simon Attila látható 2018.11.12-
én az általa szerkesztett Csak álltunk és 
sírtunk című könyv bemutatóján Duna-
szerdahelyen, a Vermes villában. Fotó: 
Vajda Barnabás



                                           NÉGYSZEMKÖZT

Simon Attila átveszi a Katedra-díjat 
Pintes Gábortól. Fotó: Kelemen Terézia

 Mit érzel sikernek és mit kudarcnak 
a közoktatásban eltöltött pályafutá-
sodból?

 A kudarcot könnyebb megfogalmaz-
ni. Kudarcnak érzem azt, hogy harminc 
évvel a bársonyos forradalom után még 
mindig nem sikerült elérni a szlovákiai 
magyar oktatási autonómiáját, s benne 
azt, hogy a szlovákiai magyar tannyel-
vű iskolákban végre olyan tanköny-
vekből és olyan tartalommal oktassák 
a történelmet, ami a mi közösségünk 
igényeihez igazodik. Sikernek pedig 
leginkább azt érzem, hogy szinte he-
tente van olyan élményem, hogy rám 
köszön az utcán egy-egy volt diákom, 
akit mondjuk 20–25 év tanítottam, s 
elmondja, mennyire szerette a törté-
nelmet, és hogy szerette az óráimat. 
Ilyenkor azt gondolom, megérte. 

 Hogyan ítéled meg a technikai civi-
lizáció (okostelefonok, tabletek stb.) 
befolyását, szerepét a mai közokta-
tásban? 

 Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, 
ahogy annak idején a nyomtatott 
könyv, a töltőtoll és sok minden más 
(korabeli oktatástechnológiai megol-
dásként) jó irányba mozdította el az 
iskolai oktatást, úgy a 21. század újí-

tásaitól sem kell félni. A technika azért 
van, hogy szolgáljon bennünket, segít-
sen nekünk. Csak jól kell használni. 
Ami pedig akkor valósulhat meg, ha 
ahelyett, hogy homokba dugnánk a 
fejünket, felkészítjük a használatára a 
pedagógusokat. 

 Az oktatás szempontjából (tehát 
nem kutatóként) milyen kihívások 
érnek az egyetemen? Milyen nehéz-
ségekkel találod szembe magad az 
egyetemi oktatásban?

 Az egyetemen azt érzem gondnak, 
hogy a legtöbben ma is a klasszikus 
egyetemi oktatás módszereit (legin-
kább a hagyományos frontális elő-
adást) használjuk (kényelemből, meg-
szokásból), miközben a mai hallgatók 
már mást igényelnének. S nemcsak 
azért, mert teljesen új generációkról 
van szó, hanem azért is, mert míg ré-
gen az egyetemi hallgatóság a korabeli 
fiatalság valamiféle szűk elitje volt, ma 
ez már korántsem igaz. Én ezt a hely-
zetet érzem az egyetemi oktatás egyik 
legnagyobb kihívásának.

 Történészként, kutatóként milyen-
nek ítéled meg a szlovákiai magyar 
történelmi kultúrát? Közösségként, 
a közösségi emlékezet szintjén, ho-

gyan viszonyul a mai szlovákiai ma-
gyar közösség a saját múltjához?

 Erre nehezen tudnék szabatos vá-
laszt adni, mivel nem hiszem, hogy 
általánosítani lehetne, illetve azt sem, 
hogy a mi közösségünk ebből a szem-
pontból más lenne, mint más nemzeti 
közösségek. Úgy általában – talán vesz-
teségekkel teli 20. évszázadunk miatt, 
vagy talán amiatt, hogy a jelen siker-
telensége miatt sokszor révedünk visz-
sza a múltba – a magyarok a környező 
népeknél erőteljesebben foglalkoznak 
a saját múltjukkal. S ez a jellemvonás 
érvényes a szlovákiai magyarokra is. 
Az persze más kérdés, hogy a múltról 
alkotott képünket nem kis mértékben 
mítoszok töltik ki. De ez már csak így 
szokott lenni. 

 Miben látod napjainkban, a 21. szá-
zadban az oktatás, a tanulás szerepét, 
jelentőségét az egyes ember szem-
pontjából? Miért érdemes tanulni? 

 Nem akarok közhelyeket mondani, 
de úgy gondolom, hogy a tanulásban az 
a nagyszerű, hogy a fiatalokat nyitottá 
teszi a világra, az idősebeknek pedig fi-
atalon tartja az elméjét. Vagyis megéri 
tanulni.

 Köszönöm a beszélgetést.
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KATEDRA NAP AZ OKTATÁSI REFORMOKRÓL 
ÉS A GYEREKKULTÚRÁRÓL

KLEMEN TERÉZIA

A Katedra Alapítvány és a Katedra 
Társaság immár hagyományosan no-
vember második felében rendezi meg 
szakmai találkozóját, a Katedra Napot. 
Az idén 27. alkalommal megszervezett 
szimpóziumra november 30-án került 
sor Dunaszerdahelyen.

A találkozó elején Pintes Gábor – a 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Pedagógiai Karának dékánja, egyben a 
Katedra Társaság elnöke – beszámolt 
az elmúlt egy év történéseiről, és sajná-
lattal állapította meg, hogy a társaság 
pályázati eredménytelensége, s az eb-
ből fakadó eszközi keretek hiánya mi-
att a Katedra Társaság nem tud olyan 
hathatós tevékenységet folytatni, mint 
amilyet eltervezett. Bár így is mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a fel-
vidéki magyar iskolák és pedagógusok 
szakmai segítője maradjon – szakmai 
tanácsadóként több alkalommal is a 
minisztérium segítségére volt az idei év 
folyamán.

REFORMTÓL REFORMIG – KOR-
PARANCS VAGY KÉNYSZER-E AZ 
ÁLLANDÓ MEGÚJULÁSRA VALÓ 
TÖREKVÉS?
A találkozó első témacsoportját a köz-
oktatásban zajló pedagógiai reformok 
képezték. Pintes Gábor, a Katedra Tár-
saság elnöke szerint nagyon sajnálatos 
és elszomorító, hogy hiába találkoztak 
már a pedagógusok számos reform-
mal, az igazi nagy reformok beindítását 
mindig elodázzák, és azok évtizedek 
óta váratnak magukra. „Az, hogy sok-
rétű és mélyreható változtatásra van 
szükség az iskolaügy terén, nem lehet 
vita tárgya. Sok elszalasztott lehetősé-
günk volt” – summázta. Fodor Attila, a 
komáromi Comenius Pedagógiai Inté-

zet igazgatója előadásának címe a kissé 
provokatív Csak reformot ne?!? felkiál-
tást foglalta magába. Az igazgató na-
gyon érdekes előadásában összehason-
lította a különféle külföldi reformokat s 
azok eredményeit. Részletesen beszélt 
a kompetenciamérésekről s az ered-
ménytelenségek okairól, majd a szlo-
vákiai iskolai reformok elbukásának 
okait ismertette. Rámutatott arra, hogy 
a külföldi sikeres reformokban csak egy 
dolog a közös nevező: mindegyik kö-
zéppontjában a tanulás fejlesztése áll. 
Véleménye szerint tehát nem felülről 
kell ráerőltetni az iskolákra a reformo-
kat, hanem a személyre szabott tanulás 
tervét kell megvalósítani, s ez eredmé-
nyezetné a tanulás fejlesztését. Minden 
iskola legyen jó iskola, s emellett a pe-
dagógusok társadalmi megbecsülését 
kell előmozdítani a finn mintára, mert 
ott csak a legjobbak mehetnek pedagó-
gusi pályára. A pedagógiai reformokról 
szóló blokott az Állami Pedagógiai In-
tézet munkatársai, Ledneczky Gyöngyi 
és Tímár Lívia közös előadása zárta.

Az elhangzott gondolatokat nagyon 
élénk szakmai vita követte, ahol töb-
bek közt felszólalt Albert Sándor, a 
SJE alapító rektora, Andruskó Imre, a 
komáromi Selye Gimnázium igazgató-
ja, Fibi Sándor, a Katedra szakmai lap 
szerkesztőbizottságának elnöke, Petres 
Csizmadia Gabriella egyetemi oktató, a 
Katedra szerkesztője – és sokan mások.

A GYERMEKKULTÚRA AKTUÁLIS 
KÉRDÉSEI
A délutáni programban a gyermekkul-
túra aktuális kérdései kerültek napi-
rendre. A szakavatott előadók a Pécsi 
Tudományegyetem Kultúratudomá-
nyi, Pedagógusképző és Vidékfejlesz-

tési karának tanárai voltak:  Horváth 
Béla,  Boronkai Dóra  és  Bús Imre. A 
téma kiváló ismerői a   gyermekiroda-
lomról, a játék alapú tanulásról tartot-
tak újszerű, érdekes előadásokat.

A szakmai napot jelenlétével meg-
tisztelte Bárczi Zsófia, a Nyitrai Kons-
tantin Filozófus Egyetem Közép-eu-
rópai Tanulmányok Karának dékánja, 
Prékop Mária, az oktatásügyi minisz-
térium nemzetiségi főosztályának ve-
zetője, Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének elnöke és 
Vörös Mária, a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetségének alelnöke.

A KATEDRA-DÍJ ÁTADÁSA
Az ismételt vita után került sor a 2018-
as Katedra-díj átadására, melyet a Ka-
tedra Alapítvány Kuratóriuma egyhan-
gúan Simon Attilának, a Selye János 
Egyetem Történelem Tanszék vezetőjé-
nek  ítélt oda. A díjazottat Fibi Sándor 
mutatta be egy rendkívül megható és 
találó laudáció formájában1. A bemu-
tató végén elhangzott: „Simon Attila a 
mai napon pedagógiai munkásságáért 
részesül a felvidéki magyar pedagógus-
nak adható egyik legmagasabb díjban, 
a Katedra-díjban. A Katedra Alapít-
vány felvidéki magyar gimnáziumi ta-
nárként és felvidéki magyar egyetemi 
oktatóként állítja őt példaként társai és 
az egész felvidéki magyar pedagógus-
közösség elé.”

A díjat Pintes Gábor adta át, aki zár-
szavában egy újabb sikeres, tartalmas 
találkozóként könyvelte el a Katedra 
Napot.

JEGYZETEK:
1 A laudáció szövege jelen lapszámunk 4–5. 
oldalán olvasható.
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BÚS IMRE

GYERMEKKULTÚRA ÉS PEDAGÓGIA
A GYERMEKKULTÚRÁRÓL
A gyermekkultúra az emberi kultú-
ra azon anyagi és szellemi értékeit 
hordozza, amelyek számot tarthat-
nak a gyermekek érdeklődésére, ne-
kik készülnek, szerveződnek, illetve 
amelyeket gyermekek hoznak létre, 
foglalkoznak vele, és amelyek min-
denképpen a gyermekek érdekeiket 
szolgálják (Bús, 2013). A gyermek-
kultúra nem korlátozódik csupán 
egy-két területre, hanem átfogja a tel-
jes gyermekkort és annak tevékeny-
ségeit. Minden nép gyermekkultúrája 
része az egyetemes gyermekkultúrá-
nak (Bús, 2010).

A GYERMEKKULTÚRA ELEMEI
Hagyományosan a játék és a művé-
szetek tartoznak a gyermekkultúra 
elemei közé. A játék mint a gyerme-
kek alapvető tevékenysége és az ebbe 
ágyazott ének, zene, tánc, a gyerme-
ki ábrázolás, pl. a vizuális alkotás, a 
tárgyalkotás, a gyermekirodalom, pl. 
a mese, vers, regény, valamint a gyer-
mekszínjátszás számítható ide.

A kultúra fejlődésével a gyermek-
kultúra is újabb elemekkel bővült. A 
fotó, film, rádió és a televízió után az 
interaktív számítógépek, az internet 
és általában a hálózatok, a hálózato-
sodás nyújt újabb lehetőségeket. Az 
iskolán kívül pedig a tudományos–
technikai ismeretterjesztés újabb for-
mái terjednek az élményparkokon át 
a virtuális termekig.

A gyermekkor és a gyermekkultúra 
legfontosabb eleme a játéktevékeny-
ség, ugyanis játékban gondolkodik, 
tevékenykedik és fejlődik a gyermek. 
Ez biztosít keretet az életének, amely-
ben tapasztalatokat szerez, tanul, 
munkálkodik, hiszen létformája a já-
ték, amelyben integrálódik valameny-
nyi tevékenysége.

A GYERMEKKULTÚRÁT TÁMOGA-
TÓ NÉHÁNY FŐBB MŰVÉSZETI 
ÉS TUDOMÁNYTERÜLET
A gyermekek életében az ének, zene 
és tánc összefonódik, hiszen ők még 
nem szégyellik, ha zenét hallva éne-
kelni és táncolni kezdenek. Ösztö-
nösen érzik az összetartozást, és ezt 
a holisztikus modellt követik. Sőt, a 
gyermekirodalmi alkotások és a kép-
zőművészet is ily módon kapcsolódik 

például a mesék, versek illusztráció-
iban, amelyeket szívesen készítenek 
maguk a gyermekek is, sőt el is játsz-
szák ezeket a történeteket.

A tudományterületek közül a filo-
zófia, gyermekfilozófia, esztétika és 
a kultúratudomány, pszichológia, fő-
ként a fejlődéslélektan gyermekekre 
vonatkozó eredményeit emeljük ki. 
Ezek ugyanis segítenek megérteni a 
gyermekek milyenségét, a felnőttek-
től való különbözőségét, így a sajátos-
ságaikat is. A pedagógia strukturálja 
ezeket, és ad módszereket a fejlesztés-
hez, amelyben az informatika, kom-
munikáció, matematika, természettu-
dományok is sokat segíthetnek.

A GYERMEKKULTÚRA KÖZVETÍ-
TÉSE
A kultúra alapjainak közvetítése alap-
vetően a családhoz köthető, hiszen ez 
az alapegysége a kultúrába történő 
„belenövésnek” és átszármaztatásnak. 
Az intézményes nevelés, oktatás is 
egyre inkább bekapcsolódik ebbe a fo-
lyamatba, hiszen a család sajnos nem 
mindig tölti be ezt a funkcióját. Ezért 
a bölcsőde, óvoda, iskola, a napközi, a 
kollégium is fontos szerepet játszik a 
kulturális szocializációban. Továbbá 
egyéb kulturális intézmények, mint 
például a kultúrházak, könyvtárak, 
valamint vállalkozások, pl. élmény-
parkok is segíthetnek ebben. Az álla-
mi lehetőségek leginkább közvetetten 
hatnak a pályázatokon, projekteken 
keresztül.

A kultúra régi, szerves családi át-
adását ma sok tekintetben gátolja a 
felgyorsult életmód. A mai folyamatok 
mellett – vagy inkább – tehát az intéz-
mények próbálják a gyermekkultúrát 
is segíteni.

A gyermekkultúra közvetítő rend-
szerében először a közvetítő eszkö-
zöket tekintjük át. A könyvkiadásban 
jelentős részesedése van a gyermek-
könyvek piacának. A klasszikus szer-
zők, illetve kiadványok mellett a mai 
magyar gyermekkönyvek magas szín-
vonalon képviselik a gyermekirodal-
mat.

A gyermekmédiában a gyermek-
sajtónak nem ilyen jó a helyzete, ez a 
terület keresi a helyét, illetve a szerző-
ket, kiadókat. A gyermekrádiók már 
kezdenek az internetre „költözni”, így 

viszont talán elérhetőbbek lesznek a 
gyermekek számára. A film, a mozi 
és a tévé – a könyv, a sajtó és a rádió 
helyzetéhez hasonlóan – kezd beil-
leszkedni a gyermekek világába, ha-
bár még mindig vannak problémák az 
életmódba történő beépüléssel. Medi-
atizált világunkban a viták újra és újra 
fellángolnak a tévénézés mennyiségé-
ről és minőségéről a különböző korú 
gyermekek esetében is (Buckingham, 
2002). A számítógépek és az internet 
világa a mai gyermekeknek, a Z és az 
Alfa generációnak már nem ismeret-
len, mint még sok felnőttnek, hiszen 
„ebbe születnek bele”. A kutatók egy 
ideje már sok, ebből fakadó problé-
mát jeleznek, amelyeket a gyakorlat-
ban mi is tapasztalhatunk. Sok írás 
jelent meg a küzdő és a lövöldözős já-
tékok agresszivitást növelő hatásáról. 
De a pozitív hatásokról is egyre több 
szó esik. Többek között pozitív példa 
a kézügyesség, a gyorsaság, a figye-
lemkoncentráció, a kitartás, a hibák 
kijavítása, a szabályok követése és az 
együttműködés fejlődésének segítése. 
Életünk segítésére meg kell tanulni 
ezeknek az eszközöknek a használatát 
a mindennapjainkba történő integrá-
lásukkal. A korábban felfedezett esz-
közöknél is így volt, itt és ma is ez a 
tennivaló.

A gyermeki öntevékenység lehető-
ségeit nyújtják a játszóterek, parkok, 
a „művelődés házai”, így a gyermekek 
háza, játszóház, közösségi terek, vala-
mint a gyermekszoba tere.

Választott, de szervezett lehető-
ségek a szabadidős sport szervezett 
terei, a könyvtár, gyermekkönyvtár, 
a gyermekszínház, a cirkusz, a mú-
zeumok, gyűjtemények gyermeknek 
szóló tematikus anyagai, rendezvé-
nyei, a táborok, turisztikai útvonalak, 
tanösvények, a gyermekszervezetek, 
egyesületek, klubok, műhelyek tevé-
kenységei. Ide tartoznak a nevelési-
oktatási intézmények (óvoda, iskola 
stb.) intézményen belüli és azon kí-
vüli előírt programjai is. Tehát a teljes 
szabad tevékenységtől a szervezett, de 
választott aktivitásokon át a kötelező 
programokig, a gyermekek számára 
az épített és természetes környezet, az 
intézmények és szervezetek nyújtanak 
lehetőségeket a gyermekkultúra teljes 
spektrumára.
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A GYERMEKKULTÚRA KUTATÁSA, 
FEJLESZTÉSE
A gyermekekkel való bánásmód és 
nevelésük a történelem során mindig 
az adott társadalom ember- és gyer-
mekfelfogásától függött. Ezt termé-
szetesen befolyásolta az adott közeg, a 
társadalmi helyzet, de sok tekintetben 
azonos volt valamennyi gyermekre 
(Hosszú, 1982; Pukánszky, 2001; Sza-
bolcs, 2004).

A művelődés- és neveléstörténet-
ben erről már sok publikáció megje-
lent. Az egyik paradigmatikus válto-
zás ebben a Rousseau nevéhez kötődő 
gyermekkép kialakulása, amelyet a 
reform- és alternatív pedagógiák át-
vettek és különböző módon kidol-
goztak. A gyermeknek a felnőttől kü-
lönböző „természetéről” szóló nézet 
szerint a gyermeknek más fiziológiai, 
pszichikai, érzelmi szükségletei van-
nak, mint a felnőttnek, és ezek alap-
ján kell bánni vele. Ez a nézet a gaz-
dasági, társadalmi fejlődésben a 20. 
század elejére juttatták el a közéletet 
arra a szintre, hogy a tudományok 
és művészetek már hivatalosan és je-
lentős mértékben foglalkoztak ezzel 
a kérdéssel, amelyet több művésze-
ti, kutatási, oktatási, nevelési prog-
ram, rendezvény jelzett, pl. a Gyer-

mektanulmányi Kongresszus 1913 
(Tészabó, 2011).

A gyermekkultúra és a pedagógia 
következő nagyobb „áramlata” – az 
ismert történelmi tragédiák miatt 
– csak az 1970-es években követ-
kezhetett. Ez a lassú kezdetek után 
felgyorsult és kiszélesedett (Trencsé-
nyi, 2002). Néhány főbb tudományos, 
művészeti, kulturális rendezvény, il-
letve esemény, tevékenység, kiadvány 
ebben a folyamatban: I. (fővárosi) 
Gyermekesztétikai Hét – 1974, Gye-
rekek a társadalomban – 1983, Mű-
vészek a gyerekekért – 1985, a Kiss 
Áron Magyar Játéktársaság megala-
kulása – 1987, Művészeti Nevelés – 
Országos Konferencia – 1999, Gyer-
mekkultúra az ezredfordulón – 2000, 
2002, VII. Nevelésügyi Kongresszus 
2008, MindenGYerek konferenci-
ák, Fordulat a gyermekkultúrában? 
– FordulóPont – 2006-tól (Szávai, 
2010).

Ma már láthatjuk a gyermekkultú-
ra kutatásának, fejlődésének, fejlesz-
tésének fokozatos intézményesülést. 
Ebben pedig a pedagógia és a peda-
gógusképzés jelentős szerepét. Segíti 
mindezt a játék új szemlélete, amely 
az alkalmazott játék révén egyre in-
kább bekerül a társadalom legkü-

lönbözőbb területeibe. A gazdasági, 
társadalmi változások következmé-
nyeként szükségszerűen változik a 
pedagógia és ezen belül a művészet-
pedagógiák, többek között a dráma- 
és színházpedagógia. A mai modern 
kor új eszközei, az életmód változásai 
a gyermekkultúrára is hatnak. A már 
említett új technológiák jelentősen 
átalakítják a gyermekek életét, kultú-
ráját is.

A GYERMEKKULTÚRA KUTATÁSA, 
OKTATÁSA, FEJLESZTÉSE INTÉZ-
MÉNYÜNKBEN
Megalapítottuk a Gyermekkultúra Ku-
tatócsoportot, és elkezdtük a témakör 
kutatását a Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Karán 2011-ben, majd 
2013-tól kibővítettük a kutatócsoport 
létszámát és működési területét hazai 
és külföldi kutatókkal és intézmények-
kel. 2018-ban megkezdtük az EFOP 
3.4.3. pályázati projekt alapján kuta-
tási, oktatási és fejlesztési munkánkat, 
2018-ban pedig létrehoztuk a Dienes 
Központot.

Eddigi eredményeinkben szerepel-
nek sikeres konferenciák, műhely-
munkák, kötetek, publikációk, oktatás 
a pedagógusképzésben, kapcsolatok és 
hálózat kialakítása és pályázat, projekt 
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megkezdése. Az EFOP 3.4.3. „Gyer-
mekkultúra, játékkultúra és gyermek-
irodalom kutatása és fejlesztése a pe-
dagógusképzésben Magyarországon és 
a Kárpát-medencében” c. projekt kere-
tében elkezdtük az együttműködés ki-
építését Szekszárd, Sopron, Kecskemét, 
Nyitra, Szabadka, Nagyvárad pedagó-
gusképzésével, gyermekkultúrájával. 
Megrendeztük az első konferencián-
kat 2018 májusában Szekszárdon a 
PTE KPVK szervezésében a partne-
rekkel együtt. Részt vettünk a nyitrai 
partnerrel együtt a dunaszerdahelyi 
konferencián, a Katedra Napon 2018 
novemberében. Jelenleg írjuk azokat 
a köteteket, tanulmányokat, tananya-
gokat, amelyek majd megjelennek 
2019-ben. Beépítjük a gyermekkultúra 
oktatását a pedagógusok képzésébe és 
továbbképzésébe közös új tantárgy ke-
retében, és elindítjuk a képzők képzé-
sét ezen a területen. Létrehoztuk a Die-
nes Zoltán Pedagógus-továbbképző és 
Gyermekkultúra Módszertani Kutató-
központot a kar központi telephelyén, 
Szekszárdon, a város és Tolna megye 
támogatásával, amely a kutatáson kívül 
a pedagógusképzés és gyermekkultú-
ra közös fejlesztésére törekszik. Eh-
hez elkészítettük az Alapító Okiratot, 
amely hivatalossá vált a Kari Tanács 
által történő elfogadásával. A Dienes 
Központ elhelyezése, termek, eszközök 
beszerzése a gyermekkultúra és a gyer-
mekpedagógia holisztikus nézőpontja 
alapján közös nagy teremben történik. 
Továbbá egy „okostermet” alakítunk ki 
a legmodernebb oktatástechnikai esz-
közök segítségével. Így a pedagógus-
képzés, továbbképzés, módszertanok 
és a gyermekkultúra egymást erősítő 
módon valósulhatnak meg a Dienes 
Központ szervezezésében.

A DIENES ZOLTÁN PEDAGÓGUS-
TOVÁBBKÉPZŐ ÉS GYERMEKKUL-
TÚRA MÓDSZERTANI KUTATÓ-
KÖZPONT
Részletek az Alapító Okiratból:
„A Dienes Zoltán Pedagógus-tovább-
képző és Gyermekkultúra Módszer-
tani Kutatóközpont (a továbbiakban: 

Dienes Kutatóközpont) feladata Di-
enes Zoltán szellemi hagyatékának 
gondozása, és ennek jegyében olyan 
interdiszciplináris szakmai programok 
koordinálása, amelyek hozzájárulnak a 
pedagógiai gyakorlat megújításához, a 
gyermekkultúra témakörével foglalko-
zó szakemberek hazai és nemzetközi 
együttműködésének kialakításához.”

„A pedagógia és a gyermekkultúra 
innovációinak, új eredményeinek meg-
ismertetése és népszerűsítése alapvető 
feladata a kortárs neveléstudomány 
újító szándékú képviselőinek és in-
tézményeinek. A Kutatóközpont segít 
ezeknek az innovációknak az érvénye-
sülésében és közkinccsé tételében. Tá-
mogat minden pedagógiai módszertani 
és gyakorlati területre érvényes új tar-
talmat és formát, valamint az ezeket se-
gítő tudományágakat és művészeteket, 
tevékenységeket.”

„A Dienes Kutatóközpont céljai: 
Megteremteni a tapasztalati/játékos/
felfedeztető tanulás és tanítás kultú-
ráját az iskolákban. Ennek érdekében 
szükség van olyan szellemi központ 
kialakítására, amely segíti a pályán 
munkálkodó, illetve arra készülő pe-
dagógusokat és a kultúra szakembereit 
abban, hogy Dienes Zoltán írásait/esz-
közeit is felhasználva (és esetenként to-
vábbfejlesztve, például a számítógépes 
tanulás irányába), minél jobban hozzá 
tudjanak járulni a gyerekek probléma-
megoldó képességének, tanulóképessé-
gének, kreativitásának, önállóságának 
fejlesztésére, kulturális életének gazda-
gítására.”

„A szakemberek és kutatók mellett 
tervez és szervez a szülők számára is já-
tékos összejöveteleket, hogy ők maguk 
is felszabadultan játszhassanak és ezen 
keresztül is megérthessék a gyermekek 
játékának jelentőségét.”

„Gyűjti és teret ad a hagyományos ta-
nulási és tanulásszervezési módszerek 
és rendszerek fejlesztését célzó peda-
gógiai elméleteknek, módszertanok-
nak és gyakorlatoknak. Célja, hogy a 
cselekvésközpontú, élményközpontú, 
alapvetően belső motiváción alapuló, 
kortárstanítás, felfedező, probléma- és 

alkotásalapú tanulás, valamint más új, 
illetve újonnan és eredményesen alkal-
mazott pedagógiai eljárások ismertek és 
használhatók legyenek a napi pedagó-
giai gyakorlatban. Az összes tanulmá-
nyi területre érvényesen tárolja ezeket, 
módszertani bemutatókon, képzése-
ken, továbbképzéseken bemutatja a pe-
dagógusoknak, gyermekeknek, diákok-
nak és szülőknek egyaránt.” (A Dienes 
Központ Alapító Okirata, 2018)
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JÁTÉK – NYELV – GYERMEKIRODALOM
A	KINCSKERESŐ	MÓDSZER	ALKALMAZÁSI	LEHETŐSÉGEI	
A GYERMEKIRODALOM OKTATÁSÁBAN

BEVEZETÉS 
A pedagógusok módszertani kultú-
rájának megújítására minden időben 
szükség van. Különösen igaz ez a ro-
hamos informatikai fejlesztések és a Z 
generáció oktatásának időszakában. 
A megváltozott gondolkodásmódok 
és kompetenciák kezelése új kihívá-
sok elé állítja az oktatókat. Ahhoz, 
hogy képesek legyenek motiválni a 
digitális generációhoz tartozó diák-
jaikat, új módszerek megismerésé-
re és alkalmazására van szükségük 
(Antalné Szabó, 2015). A motiváció 
egyik hatékony eszköze lehet a já-
tékosítás, vagyis a játékok és játék-
elemek alkalmazása az élet játékon 
kívüli területein. Célja, hogy az ott 
zajló folyamatokat érdekesebbé és 
eredményesebbé tegye. Kiválóan al-
kalmazható az egészségügyben, üz-
leti és kulturális területeken, politikai 
vagy marketing célokra, napjainkban 
pedig kezd elterjedni az oktatásban 
is (Rab, 2013). A pedagógiai környe-
zetben azonban a játékosítás fogal-
mával szemben célszerű a játék alapú 
tanulás fogalmát alkalmazni. Ennek 
oka, hogy a játék tanulási folyamat-
ban való felhasználása, a játékosított 
tanulás már régóta része a pedagó-
giának, a játékos feladatok, szerep-
játékok, drámajátékok folyamatosan 
megjelentek a különböző tantárgyak 
oktatása során. A játék alapú tanulás 
esetében azonban nem önálló játé-
kokról van szó, hanem a különböző 
tanulási folyamatok beépítéséről egy 
adott játék mechanizmusába. A játék 
alapú tanulás során tehát a játékok 
működési elveinek felhasználása tör-
ténik meg egy adott oktatási környe-
zetben.

A KINCSKERESŐ MÓDSZER
A kincskeresés vagy kincsvadászat 
(Clark–Steven, é.n.) a játék ala-
pú tanulás tartalmi gamifikáción 
(Polonyi–Abari, 2017) alapuló típu-
sa. Olyan tanórán és a tanórán kívül 
alkalmazható, informális oktatási 
módszer, amely során nem a tan-
anyag szerkezetét vagy a számonkérés 
módját, hanem magát a tananyagot 
játékosítjuk például kerettörténetbe 

illesztéssel, rejtélyekkel, interaktivi-
tással, érdekes karakterekkel. Ter-
mészetesen emellett alkalmazzuk az 
alapvető játéktervezési szabályokat és 
azokat a játékelemeket, amelyek min-
den játékosítási folyamatban meg-
jelennek. Egy játékosítási folyamat 
megtervezésekor, akár analóg, akár 
digitális környezetben történő játéko-
sításról van szó, figyelembe kell venni 
bizonyos játéktervezési szabályokat 
(Werbach, 2016). Az egyik ilyen sza-
bály a játékos útjának megtervezése, 
amely három szakaszból áll. Az első 
szakaszban bevezetjük a játékost a 
játékba, ismertetjük vele az alapvető 
tudnivalókat. Ezután szükség van a 
játékkal kapcsolatos tudás bővítésére, 
hogy a harmadik fázisban akár meste-
ri szintre léphessen. Az út első két fá-
zisát visszajelzésekkel, útmutatókkal 
lehet segíteni. A másik fontos szabály 
az egyensúly beállítása, amely vonat-
kozik többek között a játék nehéz-
ségre, a választások számára, stb. Az 
egyes tényezők egyensúlyát általában 
tesztelés során lehet jól beállítani. Vé-
gül fontos tényező még a játékélmény, 
amelyet különböző játékelemekkel 
biztosíthatunk a játék során.

A JÁTÉKTERVEZÉS FOLYAMATA
Egy játékosított módszer alkalmazá-
sánál elsőként fontos meghatározni a 
célokat, amelyeket ennek a módszer-
nek az alkalmazásával szeretnénk el-
érni. A gamifikáció egyik célja álta-
lában a motiváció fokozása, de meg 
kell határozni azt is, hogy emellett 
milyen viselkedésváltoztatást szeret-
nénk elérni, milyen kompetenciákat 
szeretnénk fejleszteni, és hogyan fog-
juk azokat mérni. Meg kell ismerni 
az egyes játékos típusok jellemzőit, 
hogy a játékelemeket az ő igénye-
ikhez igazíthassuk. Ezt követően ki 
kell dolgozni a motiváció és a játék-
élmény fenntartására vonatkozó te-
vékenységi folyamatokat (pl. vissza-
jelzések, jutalmak). Végül az online 
vagy az offline alkalmazástól függően 
el kell készítenünk az eszközöket.

A kincskereső játék megtervezése 
általában igen időigényes feladat. A 
teljes folyamat három fő szakaszból 

áll: a játék előkészítése, lebonyolítása 
és értékelése. A három fő rész közül 
a leghosszabb és a legösszetettebb az 
előkészítés szakasza. Ez a rész egy 
épületen kívüli játék esetében a kö-
vetkező lépésekből tevődik össze: 
helyszín kijelölése, téma kiválasztá-
sa, terepfeltárás, terepkutatás, térké-
pek tanulmányozása, kerettörténet 
kitalálása, útvonal(ak) megtervezé-
se, feladványok, kódok, térképek, 
bélyegzők elkészítése a csapatok 
számától függő mennyiségben, kin-
csesláda (kincsesládák) megtöltése 
és elhelyezése, tesztelés többszöri 
útvonalbejárás során, szükség esetén 
javítás. A gondos előkészítést köve-
ti a játék lebonyolítása, amely során 
a játékosított folyamatok tervezési 
irányelveinek megfelelően először 
a játékosok informálása történik az 
alapvető tudnivalókról. Megismerik 
a kerettörténetet és a főbb szabályo-
kat, tudnivalókat, majd elkezdődhet 
a kincskeresés. A játék során a kapott 
útmutatóból és a feladványok meg-
fejtéséből egyre több információhoz 
jutnak, ezáltal bővül a kerettörté-
nethez kapcsolódó tudásuk, köze-
lebb kerülnek a végső megoldáshoz. 
A játékosok folyamatos visszajelzést 
kapnak teljesítményükről, amelyet 
egyrészt a következő állomás sike-
res megtalálása, másrészt az egyes 
állomásokon megszerezhető pecsé-
tek jeleznek. A játék végére elérkez-
nek a mesteri szintre, megfejtik a 
feladványokat, ezáltal megszerzik a 
kincsesláda tartalmát. A játék végén 
nagyon fontos az értékelés, amely két 
szinten zajlik. Egyrészt értékelni kell 
a játékosok teljesítményét, amely-
nek fő szempontjai a fejlesztendő 
kompetenciáknak megfelelően a kö-
vetkezők lehetnek: a csapatmunka, 
munkamegosztás, együttműködés, 
kreatív megoldások, problémameg-
oldás, térbeli tájékozódás, időgazdál-
kodás, szövegértés, vizuális és verbá-
lis információk együttes értelmezése. 
Másrészt érdemes visszajelzést kérni 
a játékosoktól a feladatok mennyi-
ségére és minőségére vonatkozóan, 
hogy a megvalósítás gyakorlati ta-
pasztalatai segítségével a későbbiek-
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helyhez kötődő irodalmi idézeteket 
is. A feladvány akkor igazán hatásos, 
ha csattanóra végződik. 

A tervezés során a másik fontos 
tevékenység a térkép elkészítése. A 
térkép típusa attól függ, hogy nélkü-
lözhetetlen-e a kincs megtalálásához 
(térképes kincskereső), vagy inkább 
illusztrációként szolgál (feladványtól 
feladványig típus). Mindkét esetben 
használhatunk kész térképeket, de 
a hatás fokozása céljából érdemes 
egyedi, kézzel rajzolt térképeket ké-
szíteni. A térképek gazdagíthatók 
különböző szimbólumokkal, ame-
lyek jelentését meg kell adni a jelma-
gyarázatban.

A fenti elemeken kívül a kincske-
reső játékok fontos eszközei a bélyeg-
zők, amelyeket a játék útvonalának 
különböző pontjain lehet megtalál-
ni. A jó bélyeg általában ikonikusan 
tömöríti a hely lényegét, valamilyen 
egyszerű szimbólumot tartalmaz. 
Rendszerint törlőgumiból vagy pa-
rafa dugóból készül. A bélyegzőt el 
lehet rejteni útközben az egyes állo-
másokon, de a kincsesláda tartalmát 
is képezheti. A kincsesládába a bé-
lyegzőn kívül általában egy vendég-
könyv kerül, s gyakran találhatók itt 
különböző feladatok (pl. versírás). 
A feladat jellegétől függően a ládába 
kerülhetnek egyéb segédanyagok is. 

KINCSKERESŐ MÓDSZER A 
GYERMEKIRODALOM OKTATÁSÁ-
BAN
Az alábbiakban néhány gyakorlati pél-
da bemutatása következik. A példák 
egy komplex gyermeknyelvi-gyer-
mekirodalmi kincskereső játékból 
valók, és a módszer online környe-
zetben való alkalmazására mutatnak 
lehetőségeket.

BETŰVADÁSZAT
Keresd a jelszót! A jelszó egyes betűit 
a megadott linkekre lépve gyűjthetitek 
össze! A jelszó birtokában kapjátok 
meg a következő feladatot.

http://www.jelenkor.net/szerzoink/
irasai/151
A szerző nevének 5. betűje a jelszó utol-
só betűje.

http://www.g yermekirodalom.
hu/?p=5244 
A szerző nevének 4. betűje a jelszó 6. 
betűje, utolsó betűje a jelszó első betűje.

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=pGa-iExkua4 
A szerző nevének 2. betűje a jelszó 2 
betűje.

ben csiszolni lehessen a kincskereső 
tartalmi és szerkezeti elemein.

A KINCSKERESÉS TÍPUSAI
A kincskereső játéknak három alap-
vető típusa létezik: a feladványtól fel-
adványig jutó, a térkép és feladvány 
kapcsolatán, valamint a történeten 
alapuló típusok (Clark–Steven, é.n.). 
Ezek az alaptípusok természetesen 
számos kombinációban léteznek, 
ezért a módszer nagyon sok válto-
zatban él a gyakorlatban. Ezek közül 
bárki kiválaszthatja a céljainak és a 
fejlesztendő kompetenciáknak legin-
kább megfelelőt, de új kombinációk 
létrehozására is lehetőség nyílik. 

A feladványtól feladványig jutó tí-
pusban az egyik feladvány a másikig 
vezet, az út pedig egészen a kincs le-
lőhelyéig tart. Az útvonalat a résztve-
vőknek a feladványok megfejtésével 
kell megtalálniuk. 

 A betűvadászatban a kincskere-
sőknek a terepen elrejtett betűkből 
kell összerakni a megfejtést. A betűk 
táblákról, feliratokról olvashatók le, 
titkosírás megfejtésével kódolhatók, 
vagy számok átfordításából származ-
hatnak (pl. római számok). 

 A számvadászat az előzőhöz ha-
sonlóan számjegyek gyűjtésére épül, 
amelyek leolvashatók házfalakról, 
útjelzésekről, de különböző elemek 
számából is adódhatnak (pl. lépcsők). 
A betű és számvadászat történhet úgy 
is, hogy nem meglévő tereptárgyakról 
kell leolvasni a kívánt információkat, 
hanem különböző helyeken elrejtett 
betűket és számokat kell megtalálni 
(pl. villanyoszlopon, bolt kirakatá-
ban, farönkön stb.).

 A vizuális elemeken alapuló kincs-
kereső játék központi elemei olyan 
feladványok, amelyek képek, fotók, 
rajzok köré épülnek. Ezek megtalá-
lása szükséges a feladványok megfej-
téséhez, majd a kincshez való eljutás-
hoz.

A térkép és feladvány kapcsolatán 
alapuló játékoknak is többféle típusa 
van. A közös bennük az, hogy a fő 
helyszínek és a bejárandó útvonal a 
térkép segítségével meghatározható. 
Abban tér el az előző típustól, hogy 
az egyes állomások helye nem, vagy 
nem csupán a feladványokból, hanem 
a térképről derül ki. Itt a feladványok 
nem a pontról pontra való eljutást, 
hanem főként a végcél elérését segí-
tik.

 Az alaptípusban a résztvevők kap-
nak egy térképet, amely a fontos hely-

színeket jelöli, de inkább csak meg-
erősítésként szolgál. Az útvonal nincs 
bejelölve rajta, azt a feladványok 
megfejtése után kell a résztvevőknek 
meghatározniuk. 

 A másik változatban a térképnek és 
a feladványoknak külön szerepe van 
a játékban. A térkép minden állomást 
feltüntet, és jelöli az útvonalat is. A 
kijelölt állomásokon a résztvevők fel-
adványokat vagy feladatokat kapnak, 
amelyek megoldása a végcélhoz vezet 
el. 

 A kincstérkép típusú játékban a tér-
kép csak a kincs közvetlen környékét 
ábrázolja, addig a feladványok meg-
fejtésével kell eljutniuk a játékosok-
nak. 

 A térképet helyettesítheti valami-
lyen grafikus szervező, vagy akár be-
épített emberek is, akikhez a feladvá-
nyok megfejtése egymás után elvezet. 
A kincsesláda is lehet egy beépített 
embernél, aki csak a jelszó megfejtése 
után adja oda a ládát a játékosoknak. 

A történeten alapuló, tematikus 
kincskeresések egy érdekes téma köré 
szerveződnek. Ez lehet a helyi társa-
dalomhoz kötődő helytörténeti, kul-
túrtörténeti, természetismerettel kap-
csolatos téma, épülhet helyi hősök 
vagy hősnők életének főbb állomá-
saira, de kapcsolódhat egy szezonális 
eseményhez, jelenséghez is. Ez a típus 
gyakran teljesít valamilyen küldetést 
is, pl. környezetvédelem, jótékonyko-
dás. Az oktatásban ez a típus nagyon 
jól felhasználható egy adott tananyag 
feldolgozására, amely köré az egész 
játékot fel lehet építeni. Alkalmazha-
tó különböző tantárgyakhoz kötődő-
en pl. egy híres épület történetének 
feltárására, az adott vidéken élő nö-
vény- és állatvilág bemutatására, írók, 
költők, történelmi alakok életútjának 
követésére, és számos más oktatási 
célra.

A KINCSKERESÉS ESZKÖZEI
A kincskeresésben használatos felad-
ványok többféle céllal fogalmazód-
hatnak meg. Léteznek a kincskeresés 
keretét megadó, a narratívát biztosí-
tó feladványok, vannak útbaigazító 
feladványok, és gyakoriak a külön-
böző rejtvények, amelyek a kincses-
láda megtalálását segítik elő. Gyako-
ri, hogy a feladványok versbe szedve 
vagy találós kérdések formájában 
jelennek meg. A játékélmény foko-
zása céljából a feladványok írásakor 
felhasználható a humor vagy az iró-
nia eszköze, de tartalmazhatnak a 
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http://www.jelenkor.net/szerzoink/
irasai/101 
A szerző nevének 6. betűje a jelszó 7. 
betűje.

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=A952RnM_xRA 
A szerző nevének 5. betűje a jelszó 8. 
betűje.

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=vJamzA-297E 
A szerző nevének első betűje a jelszó 
3. betűje.

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=ubV74Dhy1Mo 
A szerző nevének első betűje a jelszó 
5. betűje.

http://legeza.oszk.hu/sendpage.
php?rec=li2281 
A szerző nevének 7. betűje a jelszó 4. 
betűje.

Megfejtés: Navigátor

GYŰJTÖGETÉS
Olvassátok el az alábbi linkeken ta-
lálható tanulmányok egy-egy rész-
letét! A szöveg alapján nevezzétek 
meg a gyermekirodalmi művekben 
megjelenő gyermeknyelvi sajátos-
ságok fő típusait! Keressetek mind-
egyikre min. 2 példát az interneten! 
Minél több típust és példát találtok, 
annál több pontot gyűjthettek.

http : / /katedra .sk/2016/03/31/
p e t r e s - c s i z m a d i a - g a b r i e l l a -
a - k o r t a r s - g y e r m e k k o l t e s z e t -
sajatossagai-es-tipusai-1-resz/

h t t p : / / e p a . o s z k .
h u / 0 0 0 0 0 / 0 0 0 1 1 / 0 0 0 6 4 / p d f /
iskolakultura_EPA00011_2002_10_025-
036.pdf (31–34. old.)

KÓDFEJTÉS
Fejtsétek meg az alábbi titkosírással 
írt mű szerzőjét és címét!

Nevezzétek meg, hogy a gyermek-
nyelvi sajátosságok melyik típusára 
találtok sok példát a fenti műben! 
Keressetek minél több példát az adott 
típusra a regény szövegéből!
Megfejtés: Vámos Miklós: Zenga 
Zének

SZÓFELHŐ
Tanulmányozzátok az alábbi szófelhőt! 
A szófelhő alapján írjatok egy rövid, 
max. 10 mondatból álló történetet! A 
történet szövegében használjatok fel 
minél több gyermeknyelvi sajátossá-
got is! A megírt szöveget posztoljátok 
a zárt Facebook-csoportba! Olvassátok 
el a többi csoport történetét, adjatok 

egy-egy értékelést (like, stb.), és írjatok 
egy-egy hozzászólást a többi csoport 
történeteihez!

1. csoport 

2. csoport     

3. csoport

Felhasznált művek: Kiss Ottó: A tortagyil-
kos éjszakája; Jász Julcsi: Csütörtökígyó, 
Kukorelly Endre: Répátne

ÖSSZEGZÉS
A tanulmány a kincskereső módszert 
mint a tananyag játékosításának egyik 
lehetséges változatát mutatta be néhány 
példa segítségével. Kutatások kimutat-
ták, hogy a „Z” generáció érdeklődésé-
nek felkeltéséhez és fenntartásához már 
nem elegendőek az oktatásban használt 
hagyományos eszközök és módszerek. 
Ehhez a következő szempontoknak 
kell megfelelnünk az oktatásban is (Pál, 
2013): digitalizáltság, mobilitás, interak-
tivitás, közösségi szemlélet, azonnaliság, 
komplexitás. A kincskereső módszert 
tanulmányozva arra a következtetésre 
juthatunk, hogy e módszer a fenti kri-
tériumok mindegyikének megfelel. Az 
online változatban jelen van a digitali-
záltság, jellemző rá a mobilitás, hiszen 
a tananyag az internet segítségével bár-

honnan elérhető. A közösségi oldalak 
bevonásával az interaktivitás új dimen-
zióját valósítja meg, amely túlmutat a 
kooperatív tanulásszervezésben haszná-
latos csapatmunkán is. A feladatok után 
kapott folyamatos visszajelzés kielégíti 
az azonnaliság szükségletét, ráadásul a 
résztvevők egymástól is folyamatos visz-
szajelzéseket kapnak. A problémameg-
oldásban mindez komplex módon és 
változatos eszközökkel érvényesül.
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JEGYZETEK
1 A „Gyermeknyelvi hatások a magyar gyer-
mekirodalomban” című tananyag az EFOP 
3.4.3. „Pedagógusképzést segítő innováció-
ként a gyermekkultúra, a játékkultúra, vala-
mint a gyermekirodalom és mindezekkel a 
pedagógusképzés kutatása, fejlesztése” című 
projekt keretében készült.



ÉLMÉNY

KASZMÁN-SARÓKA LILIÁNA

ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI JÁTÉKOK A GYAKORLATBAN

Az élménypedagógiáról bármeny-
nyit is olvashat az ember, addig nem 
tudja megtapasztalni a valós értékét, 
amíg ki nem próbálja. A kihívássze-
rű játékok, az élményközpontú fog-
lalkozások világába akkor kapunk 
belépőt, amikor először vezetünk le 
egy játékot a diákjainknak.

Az élménypedagógia kulisszái 
mögé tekintve című cikksorozatban 
már láthattuk, hogy nem elegendő 
a gyakorlatokat elvégeztetni a gyere-
kekkel, a játékokban megtapasztal-
takat meg kell beszélni, és a kitűzött 
célunkhoz mérten igyekeznünk kell 
a gyerekeket arra ösztönözni, hogy a 
megfelelő tanulságot megfogalmaz-
zák.

Egy-egy élménypedagógiai játék 
több célt is szolgálhat, így nagyon 
tisztán meg kell előtte fogalmaz-
nunk, milyen pedagógiai helyzet-
ben szeretnénk alkalmazni. A ta-
nításon és ismétlésen kívül olykor 
szórakozásra is használhatjuk, de 
a csapatépítés, a feszültségoldás, 
a problémamegoldás fejlesztése, a 
koncentráció erősítése és akár az 
energetizálás is elsődleges céllá vál-
hat (Besnyi–Nagy, 2014, 26–27). 
Egyes gyakorlatoknál fontos, hogy 
a céllal a diákok is tisztában legye-
nek, hiszen a feldolgozó körben tu-
datosabban tudnak visszatekinteni 
cselekedeteikre, így maguk is láthat-
ják, mennyire sikerült a célt elérniük 
(Besnyi–Nagy, 2014, 28).

Egy-egy élménnyel teli játékkal a 
pedagógiai célunk mellett azt is elér-
hetjük, hogy:

 rugalmasabb munkakapcsolat ala-
kuljon ki a diákok között,

 megtörjön a jég köztünk és a gyere-
kek között,

 emeljük vagy csökkentsük a cso-
port energiaszintjét,

 újra összpontosítsuk a figyelmet,
 gyakoroltassunk egy sor gondolko-

dási készséget (Ginnis, 2007, 2018).

Sokszor tapasztalható, hogy játék 
közben a diákok más irányba viszik 
a játékot, a szabályok határait elkez-
dik feszegetni, vagy egyszerűen nem 
kapnak rá a játék lényegére. Ilyenkor 
nagyon rugalmasnak kell lennie a já-
tékvezetőnek, s gyors döntésekkel kell 
reagálnia a kialakult helyzetre. Ilyen 
esetekben több választása is van a 
facilitátornak:

 Hagyhatja a csapatot kibontakozni 
akkor is, ha más irányt választanak, 
mint ami a választott célt szolgálná. 
Ebben az esetben a vezető azért fe-
lel, hogy a játék a lehető legjobban 
ki tudjon teljesedni. (Besnyi–Nagy, 
2014, 29)

 Másik lehetőség, hogy a játékot le-
állítja, és az eredeti szabályok mentén 
játszatja tovább a játékot. (Besnyi–
Nagy, 2014, 29)

Egy játék kiválasztásakor nem ele-
gendő csak a célunkat figyelembe 

venni, de szükséges a csoportunkat 
is ismerni. Nagyon jó érzékkel kell 
meghatároznunk, melyik játék jelent 
kihívást a diákjainknak. Fontos, hogy 
ne tűnjön teljesíthetetlen feladatnak, 
mert azzal a motiváció elvesztése is 
járhat, rosszabb esetben kudarcként 
élik meg a sikertelenségüket. Persze, 
a másik véglettel is vigyáznunk kell, 
mert a túl könnyű helyzetekben nem 
látnak izgalmat a diákok, s nem ér-
zik majd fontosnak, hogy egyáltalán 
részt vegyenek a játékban.

Tudnunk kell, hogy lehetőségünk 
van az egyes játékok szabályait és ke-
retrendszereit megváltoztatni. Bátran 
variáljuk a szabályokat célunknak 
megfelelően, s az egyes alakításokba 
akár diákjainkat is belevonhatjuk! Ér-
dekes megfigyelni, egy-egy játék mi-
lyen metamorfózison megy keresztül, 
ha alkalomról alkalomra változta-
tunk egy szabályon, vagy egy újabb 
szabállyal nehezítünk a játékon. Ilyen 
szempontból a kísérletezgetés nem-
csak nekünk, tanároknak hoz újabb 
tapasztalatot, de a diákok is szert te-
hetnek újabb élményekre.

JÁTÉKTÁR
A játéktárban közzétett játékoknak 
több variációja is létezik. A tanított 
tantárgyhoz, tananyaghoz képest le-
het változtatni a kereteken, de bár-
milyen más játék fejlesztésével is létre 
tudunk hozni újabb variációkat. Kí-
sérletezzünk bátran!
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A VILÁGEGYETEM KÖZPONTJA 
Időkorlát:   min. 15 perc a gyakorlatra, 
min. 10 perc a reflexióra (a diáklétszám-
tól és a téma mélységétől függően változ-
hat)
Eszközigény: kb. 50 centiméteres átmé-
rőjű kartonlapból kivágott kör, témához 
illően ki is lehet díszíteni 
A gyakorlat lehetséges céljai: vélemé-
nyek feltárása, részletes kifejtése; érvelés 
gyakorlása
Milyen órán tudjuk használni: bármi-
lyen tantárgy esetében lehet használni is-
métlésre vagy irodalmi művek feldolgo-
zásához, történelmi témák vagy polgári 
nevelés kérdésköreinek megvitatásához, 
stb.
A gyakorlat leírása: A székekből na-
gyobb kört alakítunk ki, és a közepére 
egy kartonból készített körlapot helye-
zünk el. Ez lesz az adott témánk világ-
egyetemének központja. Az első önként 
jelentkező diák a világegyetem közepé-
re áll, és állít valamit a témáról. Fontos, 
hogy az állítást E/1-ben fogalmazza meg, 
azaz hogy az „Én úgy gondolom…” vagy 
a „Szerintem…” formulákat használják. 
Az adott véleményre minden diáknak 
reagálnia kell: minél inkább egyetért az 
állítással, annál közelebb kell kerülnie a 
középpontban álló emberhez. Ha egy-
általán nem értenek egyet, le kell ülniük 
egy székre. Miután mindenki megtalálta 
a helyét a körön belül, egy-egy diák vé-
leményét kihangosítja a tanár, miért ért 
vagy miért nem ért egyet a középen álló 
ember véleményével. A többieknek lehe-
tősége van ezt kommentálni. Ezután jön 
a következő önkéntes, új kijelentést tesz. 
Ez az eljárás addig folytatódik, míg van 
mondanivalójuk a témával kapcsolatban.
A reflexiós kör lehetséges célja: össze-
foglalni a megfigyeléseiket; megvizsgál-
ni, hogy milyen állítások hangzottak el
Ötletek a reflexiós kör alapkérdése-
ihez: Mit tapasztaltatok a gyakorlat 
alatt? Milyen érzés volt, mikor a te ál-
lításodra reagáltak a többiek? Mire fi-
gyeltetek fel leginkább? Milyen témákat 
érintettek az állítások? (További kérdé-
seket a célunknak megfelelően tegyünk 
fel.)

IDŐFUTÁR
Időkorlát: 15 perc a játékra, min. 10 
perc a reflexiós körre 
Eszközigény: madzag, kártyák betűk-
kel, ragasztó 
A gyakorlat lehetséges céljai: csapat-
munka erősítése; koncentráció edzése, 
stb.
Milyen órán tudjuk használni: bárme-
lyiken 

A gyakorlat leírása: Madzagból egy na-
gyobb kört alkotunk, melyet leteszünk a 
földre, és ragasztó segítségével rögzítjük, 
ha szükséges. Mindenki a körön kívül áll, 
a kör közepére pedig egy szó betűit he-
lyezzük el. Ez a szó lehet az új tananyag 
hívószava. Egy-egy lapon egy-egy betű-
nek kell lennie. A feladat, hogy az alábbi 
szabályok figyelembevételével a megfele-
lő sorrendben (hogy kiolvasható legyen 
az adott szó) hozzák ki a betűket a körből 
a lehető legrövidebb idő alatt:

 a körön belül egyszerre csak egy ember 
lehet;

 a körön belül álló ember nem hozhatja 
ki a betűt, csak kiadhatja;

 a körön belül álló ember csak egy be-
tűhöz érhet hozzá, és csak egyet adhat ki.
Amint valamelyik szabályt megszegik, 
a betűket vissza kell dobni a körbe, és 
elölről kell kezdeni a „halászatot”, ettől 
függetlenül a stopper nincs megállítva. 
Az első kör előtt adhatunk lehetőséget a 
stratégia megalkotására, majd a feladat 
elvégzésének idejét lemérjük. Lehető-
séget adhatunk többször is elvégezni a 
feladatot, ugyanis a cél az, hogy a lehető 
legtöbbet javítsanak az idejükön, és hogy 
a legjobb stratégiát dolgozhassák ki.
A reflexiós kör lehetséges célja: tapasz-
talatok feltárása, a játékban felvett szere-
pek elemzése
Ötletek a reflexiós kör alapkérdéseihez: 
Hogy éreztétek magatokat a játék köz-
ben? Mi alapján kezdtetek el taktikázni? 
Kinek a véleményére hallgattatok? Mi-
lyen funkciótok volt a játék közben? stb.

KÖTÉLTÁNC 
Időkorlát: 15–20 perc a gyakorlatra, 
min. 10 perc a reflexiós körre 
Eszközigény: kb. 3 méteres kötél, rajzla-
pok, ragasztó, filcek
A gyakorlat lehetséges céljai: ismétlés, 
problémamegoldó képességek használa-
ta; a kommunikáció jelentőségére való 
érzékenység növelése
Milyen órán tudjuk használni: iro-
dalomórán egy mese, novella, regény 
feldolgozásakor; történelemórán bármi-
lyen esemény ismétlésekor
A gyakorlat leírása: A diákoknak össze 
kell gyűjteniük, melyek voltak a műben/
történelmi eseményben a legfontosabb 
történések. Miután a gyűjtés megtörtént, 
a listát le kell szűkíteniük annyi tételre, 
amennyien vannak. Ezeket az eseménye-
ket egy kulcsszóval felírják egy-egy lap-
ra. Mindenki véletlenszerűen kap egyet 
közülük, majd magára ragasztja. Meg-
nézik, ki melyik kulcsszót kapta. Ezt kö-
vetően egy kötelet feszítünk ki a talajon, 
majd tetszőleges sorrendben felállnak 

a kötélre. Ezután úgy kell a résztvevők-
nek helyet cserélniük, hogy kronológiai 
sorrendben kövessék egymást a rájuk 
ragasztott események. Mindezt úgy kell 
véghez vinniük, hogy nem léphetnek le 
a kötélről. Amint a talajra úgy lép vala-
ki rá, hogy a kötelet nem érinti, először 
„megnémul”, azaz onnantól kezdve nem 
beszélhet. 
A reflexiós kör lehetséges célja: a játék-
ban tapasztaltakra vonatkozó megfigye-
lések megfogalmazása
Ötletek a reflexiós kör alapkérdései-
hez: Mit tapasztaltatok a játék során? Mi 
okozott nehézséget? Mi segített a kom-
munikációban? Milyen szempont sze-
rint szűkítettétek a listát? stb.

HALK MONDATOK
Időkorlát: 15–20 perc a gyakorlatra, 
min. 10 perc a reflexiós körre 
Eszközigény: borítékok, előre elkészített 
szókártyák
A gyakorlat lehetséges céljai: önfegye-
lemre tanítás, a megfigyelés magasabb 
szintre emelése, egymásrautaltság meg-
tapasztalása
Milyen órán tudjuk használni: ismét-
léskor a legtöbb tanórán használható
A gyakorlat leírása: Előre elkészítünk 
minden csoportnak egy borítéksoroza-
tot. A borítékokban szavak, kifejezések 
gyűjteményét találjuk. Az egyes szavak 
úgy vannak szétválogatva, hogy a négy 
boríték tartalmából lehessen összeállíta-
ni értelmes mondatokat. Négyes csopor-
tokra osztjuk az osztályt, majd minden 
csoport megkapja a saját borítéksoro-
zatát. A feladatuk, hogy a megadott idő 
keretei között a csoporton belül értelmes 
mondatokat alkossanak. Két szabályt kell 
betartaniuk: a megoldás közben nem 
szólalhatnak meg, s nem kelhetnek fel a 
székükről. A feladat akkor fejeződik be, 
mikor minden ember előtt egy-egy értel-
mes mondat lesz.
A reflexiós kör lehetséges céljai: a be-
széd kikapcsolásával felerősödő történé-
sek értelmezése
Ötletek a reflexiós kör alapkérdése-
ihez: Sikerült szó nélkül megoldani a 
feladatot? Mi jelentette a legnagyobb ki-
hívást? Milyen előnyei lehetnek annak, 
ha többször játszunk hasonló játékokat? 
Mit tanított meg a játék az osztály mű-
ködéséről? Hogyan lehetne alakítani a 
szabályokon?
FELHASZNÁLT IRODALOM
 Besnyi Szabolcs – Nagy Gábor Mápó 

(2014): A Játék Nem Játék. Optimus 
Tréning, Budapest.
 GINNIS, PAUL (2007): Tanítási és 

tanulási receptkönyv. Alexandra, Pécs.
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A pedagógiai jó gyakorlatok intéz-
ményi szinten használt, hatékony és 
eredményes tanulást lehetővé tevő 
módszertani kombinációk, melyek 
ötvöznek mindent, ami jó, és mindez 
a gyakorlatban is valóban sikerrel al-
kalmazható. Az OFI adatbázist hozott 
létre ezek rendszerezésére, egyrészt, 
hogy elősegítse adaptálhatóságukat, 
másrészt ezzel hozzájárulva a mód-
szertani repertoár bővítéséhez. 

Írásomban a Veszprémi Báthory István 
Sportiskolai Általános Iskola alsó tago-
zatán 26 éve sikeresen működő Kék 
Madár programot ismertetem. Né-
hány címszó: szöveges értékelés felső 
tagozatig, eredményeiket nem mérik, 
csak attitűdvizsgálatokat végeznek, de 
tudják, sikeresek, hiszen az évek során 
fennmaradásuk is ezt igazolja.

A program kulcsaként a mesés hár-
mast (a gyermek – pedagógus – szülő 
egységét) emeli ki az egyik megalko-
tó, Jegesné Irénke. Bár a koncepciót 
együtt alkották Darabos Györgyivel, 
jelenleg Irénke az, aki a programot 
gondozza. Legfőbb célja (neki és csa-
patának), hogy a gyermekek számára 
igazolódjon: a tanulás öröm! Irénke a 
fentiekben már megfogalmazott há-
rom meghatározó tényező mentén 

mutatta be a jó gyakorlatot. Az interjú 
során elsőként a rugalmas időbeosztá-
sú képesség- és kompetenciafejlesztést, 
másodikként a szülők meghatározó 
jellegét, harmadikként a tanár szerepét 
(aki a közös célok integrálásával végzi 
a szakmai munkát) ismertette. 

FÓKUSZBAN A TANANYAG
A tananyagtartalmak, a képesség-
fejlesztés struktúrája úgy kerül ki-
alakításra, hogy az motiváló legyen 
tanárnak–diáknak. Az órák nem 45 
percesek, hanem előre tervezetten, 
tananyagegységhez, feldolgozandó és 
elsajátítandó ismeretanyaghoz, ké-
pességfejlesztéshez kerülnek megha-
tározásra. A diákok pontosan tudják, 
mikor meddig kell eljutni. Mivel kiala-
kul (a közös munka eredményeként), 
hogy a diák munkateljesítménye segít-
ségével a saját szabadidejét befolyásol-
ja, a közös munka közös felelősséggel, 
így hatékonyan zajlik. A fegyelme-
zés és a figyelem végig aktív marad a 
foglalkozásokon, a pedagógus a belső 
fegyelemre épít. A diákok egymást is 
figyelemre és akár együttműködésre 
is ösztönzik. „Mindig a feladat az első, 
amíg az nincs kész, nincs mással fog-
lalkozás”. Az ide járó gyermekek kb. 
60–70%-a értelmiségi szülők gyer-

meke (nem ritkán második ide járó), 
„ami könnyű és nehéz is egyszerre”. 
A szülői elvárások magasak. Igénylik, 
hogy a gyermeki fejlődés természe-
tes ütemben történjen, ugyanakkor a 
szülők és a tanárok is szeretnék minél 
tovább megőrizni a gyermeklétet. „Mi 
alkalmazkodunk ahhoz, ami körülve-
szi a gyereket, fontosnak tartjuk, hogy 
szolgáltató szerepet töltsünk be.” Ha 
például ötig dolgozik a szülő, a peda-
gógus megvárja, amíg ő a gyermekért 
jön. Ugyanakkor viszont reggel lehet 
„kicsit késni”, legalább „a reggelük 
legyen nyugodt”. „Én/mi alkalmazko-
dunk ahhoz, ami körülveszi a gyer-
meket”. Reggelenként beszélgetőkör 
keretében közösen megismerjük az 
aktuális élményeiket, történéseiket 
– amióta nem látták egymást –, így a 
családias légkör gyakorlatilag magá-
tól alakul. Ennek ellenére, a program 
mégsem terjedt el szélesebb körben, 
talán, mert „nehéz belülről feszíteni a 
kereteket”. 

 Sokszor elhangzott: „válogatott 
gyermekkel könnyű”, s persze, „pró-
bálnád meg ilyen-olyan gyermekkel 
mindezt” („de én itt mindenkit ismer-
nek, ki mire allergiás, miben sikeres, 
milyen területen vannak kudarcai, 
stb.), s itt is vannak nehézségekkel 
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küzdő gyermekek. Az a nem mindegy, 
hogy tőlünk, a társaiktól milyen visz-
szajelzéseket, élményeket, megerősíté-
seket kapnak, s mit vesznek természe-
tesnek magukkal szemben. A sokszínű 
tevékenységrendszerben mindenki 
megtalálja azt a területet, amiben sike-
res, s ez kihat a többi készségre, képes-
ségre is.” 

A SZÜLŐK SZEREPE
Második tényezőként a szülők szere-
péről és a mindennapok folyamataiba 
történő bevonásukról kell beszélnünk. 
Minél kisebb a gyerek, annál inkább 
közös felelősség a személyiségének 
fejlesztése. Az együttműködést érzi a 
tanuló. Közösségformáló erővel bír a 
például a gyermekek, szülők, tanárok 
együttes kirándulása. Van, hogy 80 fős 
családi kirándulást szervezünk, s van, 
hogy erdei iskolába vonulunk el.  Jeles 
alkalmakra tanár és szülő együtt készít 
ajándékot a gyermeknek, erősítve kö-
zös, felelős szerepük megszilárdulását. 
Az évszakünnepeken, projektzárókon 
mindig szép számmal vesznek részt a 
szülők, testvérek is, de az oktatási-ne-
velési folyamatba is gyakran beemel-
jük speciális tudásukat. Alapelv, hogy 
a tanárok szolgáltatásként értelmezik 
saját tevékenységüket, ahol a szak-
maiság mellett a szülői elvárásoknak 
is meg kell felelni. Kapcsolatokban 
hangsúlyos az egymásra figyelés, a 
partneri viszony, az építő együttműkö-
dés. Kezdetben természetesen a szülőt 
is meg kell győzni, hogy nem az elért 
teljesítmény százalékos mértéke a lé-
nyeg, hanem hogy kiderüljön, mit kell 
erősíteni. A teljesítmény elismerése, az 
esetleges hibák kihangsúlyozása meg-
felelő módon kell, hogy történjen. 

A közbeszédben elterjedt az a té-
ves vélekedés, hogy „az alternatívba 
a problémásak járnak”. Ha egy szü-
lő elmeséli, hogy ide akarja járatni a 
gyermekét, gyakran megkérdezik tőle: 
„miért, mi a baj vele?” Irénke felveti: 
Ki a problémás, ki szerint, mi alapján? 
Mindenféle „problémás” jár(t) már 
ebbe a programba, van, aki egysze-
rűen csak éretlen, vannak „diszesek”, 
vannak nagyon tehetségesek is (ma-
tek, sakk, írás, olvasás stb.), akik fo-
lyamatosan nyerik a versenyeket, és 
vannak, akik egyszerűen csak „érzé-
kenyek”. Nem ritka, hogy a szülő azért 
választja a Madarat, mert a gyermek 
nagyon érzékeny! A szülő gyakran a 
demokráciára épít otthon, félti gyer-
mekét, hogy a „hagyományos isko-
larendszerben” érzékenységét nem 

tudják kezelni, esetleg büntetik vagy 
csak „letörik”. „De sokszor azért hoz-
zák őket hozzánk, mert féltik a korai 
kudarctól.” Azt akarják, hogy minél 
tovább maradhasson gyermek, hiszen 
értelmes és jó képességű, „ne kelljen 
mindjárt az elején meggyötörni”. 

 A program koordinátorai a szü-
lőknek kétévente kommunikációs és 
konfliktuskezelő tanfolyamot szer-
veznek (én üzenetek használata/ kö-
zösségépítő erő). A tréning részvétele 
ajánlott. „Nehéz rábeszélni őket, de 
aztán tetszik nekik, sőt informális ke-
retek között rendszeresen találkoznak 
a későbbiekben is.” A tanárok a szülők 
anyagi terheinek mérséklésére is tö-
rekednek, a tanfolyamhoz szükséges 
előadó díjak egy részét pályázatokból 
igyekeznek előteremteni. Mivel egy 
ilyen tréning jelentősen hat a tanár–
szülő kapcsolatra (a szülő szakértőbb 
lesz), esetenként arra is sor kerül, hogy 
a szülő tesz javaslatot vagy akár bele 
is szól az egyes rendezvényekbe. Ha 
hall valamilyen érdekességről, ami az 
oktatási témákhoz kapcsolódhat, jelzi 
azt. Mivel a Kék Madár szemléletét az 
„én mit tudok adni” határozza meg, 
a szülők is beadnak a „közösbe” – és 
ez mindenkinek jó. A gyermek is azt 
a mintát látja, hogy a közös cél érde-
kében a számára legitim személyek 
együttműködnek – őérte! Mindezt 
személyes élményén át is igazolja az 
interjúalany, hiszen ikerlányai voltak 
az első Kék Madár programosok.

A PEDAGÓGUS
A harmadik tényezőt a pedagógusok 
képezik, akik folyamatosan segítik 
egymást. Nincs jelentős fluktuáció, 
nyolc tanár és két asszisztens dolgo-
zik a négy évfolyamon. Erős „peda-
gógusattitűd” nélkül „ezt nem lehet 
csinálni”, hiszen nagyon sok a plusz 
munka, ami természetesen bőségesen 
megtérül, ez mégsem mindig vonzó 
azonnal. Az értékelés nem csak hogy 
szöveges, egyénre szabott, hanem el-
sődleges célja, hogy negyedik évfo-
lyamra kialakuljon a gyermek reális 
önértékelése. Negyedik osztályban 
kezdik el szoktatni a tanítványokat a 
felsős szabályokhoz, amit többnyire 
zökkenőmentesen tudnak is fogadni a 
diákok. Ennek az oka épp az, hogy egy 
idő után a gyermek saját maga tudja, 
hogy mit ért el, még ha nincs is jegye-
sítve teljesítménye. A tanár mindig 
önmagához viszonyít minden gyer-
meket. Ugyanakkor világosan megfo-
galmazott kritikát kapnak a tanulók, 

ami kerüli az összehasonlítgatást – az 
egymáshoz viszonyítás nem szeren-
csés, és mindent meg is tesznek ellene 
a rendszer keretein belül tevékenyke-
dő pedagógusok. Fontosnak tartják, 
hogy arról kapjon visszajelzést tanít-
ványuk, hogy mik az erősségei, miben 
kell még fejlődnie. Ezzel együtt „nem 
minden rózsaszín” (Fredrikson, 2015, 
221)1, a tanulókat szembesítik a hibá-
ikkal, de pontosan tudják, hogy nin-
csenek kijavíthatatlan következmé-
nyek, s így a „diák nem skatulyázza be 
magát”. Irénke gyakran használt mo-
tiváló mondatai, melyeket felnőttként 
visszatérő diákjai is mosolyogva idéz-
nek fel: „Meg tudod tenni, képes vagy 
rá, csak szánj rá több energiát! Min-
den megy, csak úgy kell nekiállni!” A 
program nagy pozitívuma, hogy „azt 
sem hagyjuk elveszni, aki a megfelelő 
figyelem hiányában elsikkadna”. 

 A munkaszervezés során folyama-
tosan változtatják az osztályban lévő 
csoportokat: időnként a csoport, más-
kor a feladat kerül módosításra, ahogy 
a helyzet (és/vagy a gyerek) kívánja. 
Azt tartják eredményesnek, ha diffe-
renciáltan dolgoznak, és minden gyer-
mek azt a munkaformát, módszert, 
információforrást, feladatot kapja, 
amiben a legoptimálisabban tud fej-
lődni. A terem elrendezése dinami-
kusan változik, ugyanakkor mindig a 
„problémásabbak” ülnek közel, akiket 
azonnal és gyorsan lehetséges vissza-
zökkenteni, egyéni munka esetén is. A 
Madárban fontos szerepe van a fegye-
lemnek, többnyire egy megbeszélés 
segít az esetleges konfliktusok ren-
dezésében, az érintettek bevonásával. 
Ritkán kell büntetést alkalmazni, de ha 
kell, a legnagyobb „büntetés” a részvé-
tel megvonása az egyes tevékenység 
végzése alól. Ilyenkor a teremben ma-
rad a gyermek, és csendben elfoglalja 
magát. „Mivel szoros a kapcsolat köz-
tünk, érzi, hogy rosszat tett, s ez bántja 
is. Tudja, hogy ránk mindig minden-
ben számíthat, ezért valóban bántja, 
ha rosszat tesz nekünk/ velünk, és mi 
a saját érzéseinket is mindig elmond-
juk nekik. „Miért csináltad ezt velem, 
nekem nagyon rosszul esik, ha ezt te-
szed vagy így viselkedsz.” Ha mégsem 
menne, akkor a szülő, gyermek és ta-
nár közös megbeszélésére kerül sor, de 
ilyenre alig néhányszor akadt példa a 
sok év alatt. Az értelmi intelligencia 
mellett nagy hangsúlyt fordítunk az 
érzelmi intelligencia fejlesztésére, hi-
szen tudjuk, hogy ez a sikeresség egyik 
legfontosabb kulcsa. 
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A KEZDETEKRŐL
A módszer törekvéseit a 90-es évek 
reformjai hívták életre: Klein, Vastag, 
Bárdossy, Gáspár óráin „megfertő-
ződtünk” a Pécsi Egyetemen. „Meg-
látogattuk a képzésünk során a bécsi 
Waldorf-iskolát, a budapesti Winkler 
Márta-féle Kincskereső iskola prog-
ramjait, majd Benda József kooperatív 
pedagógiája ihletésével saját „álomis-
kola” programot hoztunk létre, amit 
szakminisztériumi ajánlással (önkor-
mányzati döntés ellenében), többedik 
nekifutásra mégis csak engedélyezett 
elindítani az akkori településvezetés. 
Négy évig egy osztályban, kísérleti jel-
leggel kezdték meg a működést, utána 
pedig mérések következtek, melyek 
eredményekkel bizonyították a sikert. 
Ezután indulhatott el minden évfo-
lyamban egy-egy osztály. A program 
tervezői  nemzetközi szintérről merí-
tettek a reformpedagógiából, továbbá 
Rogers és Gordon munkásságát is fel-
használták. Ugyanakkor Irénke nem 
felejtette el saját gyermekkorát sem: 
„nem voltam jó gyermek, rossz sem, 
csak nem bírtam nyugodtan marad-
ni, (...) a merev korlátok nálam sem 
váltak be. (…) Elsőben odakötöztek 
a székhez, mert nem tudtam negyven-
öt percig egy helyben ülve maradni!” 
Ez volt az egyik fő motivációja a prog-
ram megálmodásakor. „Megértem 
azokat a gyermekeket, akik ilyenek – 
álljanak fel, menjenek ki a mosdóba 
vagy valamelyik társukhoz, akkor meg 
fognak nyugodni. Nálam még súgni 

is lehet, viszont a csúnya beszéd és az 
agresszió mindenképpen tilos. Tudni-
uk kell, hogy az ilyesmi nincs rendjén, 
nem a követendő emberi működéshez 
tartozik. Érdekes módon a betegeske-
dés nem sokat szól bele a dolgunkba”. 
Gyakran a kisdiák még otthon marad-
hatna betegség után, de iskolába akar 
jönni, s ez nagyon fontos: azt jelzi, 
hogy jól érzi itt magát. 

A PROGRAM ÉRDEKESSÉGEI
A program résztvevői sokat sportol-
nak (Irénke testnevelés szakos), fon-
tos a testi-lelki egészség megőrzése. 
Mivel az intézmény kiválóan felsze-
relt, számos lehetőség kínálkozik erre 
is. A lányoknak balettet, a fiúknak 
taekwondozást biztosítanak, emellett 
lehet furulyázni, korcsolyázni, úszni, 
kerékpározni, rengetegszer friss leve-
gőn lenni (délelőtt is, délután is kint 
vannak), szabadon rohangálni, szalad-
ni, focizni, csapatjátékokat játszani. 

Jelentős szerephez jut a programban 
az olvasás, ebben is egymásra hatnak 
a tanulók, miközben megosztják egy-
mással az olvasmányélményeiket. Me-
seíró pályázatra jelentkeznek, – sokirá-
nyú feladatot tudnak ezzel teljesíteni –, 
sőt irigykednek azokra, aki lapbookot 
készíthetnek, hiszen ez már egyfajta 
jutalom. Többnyire csoportmunka 
során használják ezt a „számonkérési 
módot”, ám az utóbbi időben önként, 
önmaguk számára is elkezdték készíte-
ni. Ennek megvannak a formai feltét-
elei, de a témát maguk választhatják, 

s a tanári segítségnyújtás ezután kap-
csolódik be. Szabadon döntenek, ki 
miről írna/ gyűjtene szívesen; ha sok-
féle lehetőséget kínálunk nekik, akkor 
mindenki megtalálja, ami neki tetszik. 
A saját témaválasztást vázlatkészítés 
követi, ahol utánajárnak a források-
nak, figyelembe véve a többiek véle-
ményét. A tanulók pontosan ismerik a 
feladatmegadást (terjedelem, arányok, 
saját gondolatok minimális mennyisé-
ge), valamint a kidolgozandó munká-
ra használt értékelési szempontrend-
szert. A folyamat végén mindig teret 
szentelnek a közös véleményezésre. 

A pedagógusok tudományos kisdol-
gozatot is készítettnek a tanulókkal, 
ami szintén egy saját téma választá-
sával kezdődik, arról készít a tanuló 
egy kis esszét, majd ezt be is mutat-
ják egymásnak. Harmadik osztálytól 
készítik ezeket, és a beszélgetőkörben 
mindennap más mutatja be a témáját. 
A bemutatást aztán megvitatják, felve-
tik, mi lenne még érdekes, mindenféle 
építő kritikával vértezik fel a kisdiákot. 
Így valósítják meg folyamatosan az 
egymástól tanulás eszméjét.

Negyedikben már ppt-t is készítenek. 
Ezeket is egymásnak mutatják be – na-
gyon élvezik, és büszkék a munkáikra. 
A ppt mellett le kell adniuk mindig 
egy kézzel vagy géppel készített verzi-
ót is. Fontos az íráskészség fejlesztése, 
ugyanakkor a saját kreativitás is a fel-
adatmegoldás részét képezi. Kiemel-
ten odafigyelnek arra, hogy a tanulók 
megszokják az egymás előtti előadást, 
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hozzászokjanak ahhoz, hogy mások 
elé kiállva beszéljenek, mindenféle 
stresszkeltés és érdemjegy nélkül. Hoz-
zá kell szokniuk az ilyen szituációhoz, 
meg kell tanulniuk, hogyan viselked-
jenek nyilvános szereplés során – ez is 
hozzájárul önmaguk megismeréséhez.

A tanulók persze hagyományos érte-
lemben vett dolgozatot is írnak, mind-
azonáltal a tanári tekintély szerepe és 
jelenléte nem nyomasztja őket. Enge-
délyezett a „puska” használata, vagyis 
lehet náluk egy – többnyire fix terje-
delmű – vázlat vagy néhány kulcsszó. 
„Nem értem, hogy ha az egyetemen 
előre felkészülhetsz, amikorra akarsz, 
miért elvárás az általános iskolában, 
hogy gyere ki és mondd?” A jó gya-
korlatnak hála a stressz, feszélyezés az 
ilyen iskolában szinte idegen fogalmak, 
mert nem találkozik a növendék velük. 
Így válnak kiegyensúlyozottá, vannak 
saját céljaik, és pontosan tudják, mikor 
mi vár rájuk; mint ahogyan azt is, hogy 
ha nem elég számukra néhány hibá-
val felmondani a feladott verset, addig 
próbálkozhatnak, míg nem sikerül hi-
bátlanra a teljesítményük. Önmaguk 
miatt. 

HOGYAN TOVÁBB?
A jövőkép tekintetében Irénke el-
mondja, hogy önmagukra építkez-
nek: jó gyakorlattá minősítették a 
programot, az iskola referencia- és 
mentoráló intézmény is, sok fiatal 
érkezik hozzájuk. Hospitálni is beje-
lentkeznek, olyan is van, hogy a prog-
ramjuk bizonyos elemeit átveszik 
tőlük, de a teljes programot mégsem 
követik más intézményben. „Személy 
szerint azt gondolom – mondja Irén-
ke –, hogy a pedagógusok nem merik 
elengedni a megszokottat”. A meg-
szokás biztonságot ad a napi munka 
során, s pedagógusként sokan nem 
merik felvállalni, ha valaki valamiben 
elsőre nem „tuti” (vs. Bánréti, 2002)2. 
Számos pedagógus-továbbképzés ve-
zetése során tapasztalja, hogy néhány 
kollégának megtetszik a program, 
egyes elemeit beépíti a munkájába, 
de rendszerében nem tud (vagy nem 
akar? – a szerző saját megjegyzése) 
változtatni; nem képes rendszerszin-
tű változást előidézni. Még saját in-
tézményén belül sem.  „Sok helyen 
nincs még beszélgetőkör sem. Miért? 
Min múlik? Nem értem. Az előző 
közoktatási törvény nagy teret en-
gedett mindenkinek, mégsem éltek 
vele. A matek és az ének kapcsolata 
ugyanilyen érthetetlen nekem. Ahol 

tudunk, éneklünk, ahol előjöhet, szá-
molunk, mert az nemcsak az órákra 
tartozik, hanem az élethez is. Nem 
értem, nem tudom, mi, hol, mikor és 
miért romlik el. Talán a képzésben? A 
fiatalok hamar átállnak, lelkesen jön-
nek, de látom, hogy már két hónap 
után ugyanúgy kiállítják a sorból a 
rendetlenkedő gyermeket és megszé-
gyenítik. Programunk legfontosabba 
gondolata az, hogy úgy kell bánni a 
gyermekekkel, mint a sajátunkkal.” 

 Ez a munka csak hivatásként él-
hető, és fontos tapasztalat az is, hogy 
„ha egyedül vagy, nem fog menni”. 
Aki a legtöbbet adja, az gyakran a 
rendszertől nem kap vissza semmit. 
Ha a csapat és a kollégák támogatják 
egymást, akkor hosszú távon eredmé-
nyesek lehetnek, egy ilyen közegben 
jól tud működni egy ilyen jó gyakor-
lat. „Erősíteni és segíteni kell a tár-
saknak egymást”. A kollegiális viszo-
nyok a program során nem változtak 
jelentősen. Akivel az elején kidolgoz-
ták a programot, anyai teendői miatt 
nem tudta elkezdeni a közös munkát, 
aztán „nem nagyon merte senki be-
vállalni”. Később aztán az igazgató 
választott ki embereket, akik egy al-
sós négy évet „lehúzva”, megerősítve 
egy 120 órás képzéssel – kommuni-
kációs tréning (melyben hangsúlyos 
elemekként szerepelt az önismeret, 
konfliktuskezelés, tanulásszervezés, 
értékelési rendszer) végre elhitték, 
hogy képesek lesznek rá, hogy „ezt” 
és „így” csinálják, és hogy minden-
nek valóban VAN eredménye. „Most 
meg a nyugdíjba vonult kollégák he-
lyett képzett szülők jönnek, akiknek 
ide jár/ járt a gyermeke, mert látják, 
hogy a program (és persze mi mind, 
együtt) mit tudtunk tenni a gyerme-
keinkkel. A hagyományosnak tartott 
fegyelmezési módok – mint pl. a be-
írás, fekete pont, hangemelés – nem 
szükségesek. Hiszen „amit én itt nem 
tudok megoldani, azzal mit kezd ott-
hon a szülő?” Dicséret viszont, persze 
csak megérdemelten, bármikor jöhet. 

A feladat mindig összecsiszol, de a 
közös munkához persze szellemiség-
beli hasonlóság kell. Az új kollégák 
elég hamar beszoknak, megszoknak, 
de ehhez az kell, hogy tudjunk együtt 
dolgozni. A témák felosztása egy-
más között demokratikus úton való-
sul meg – „kinek mi fekszik jobban: 
sport, néphagyományok, művészet, 
környezetvédelmi projektek” – min-
den területnek van két tanárfelelő-
se. Amióta engedélyezték a program 

2 Bánréti is ugyanerre jutott programjának 
viszonylagos kudarcát elemezve. „Tíz-tizen-
öt évvel ezelőtt megírtam, menedzseltem és 
terjesztettem egy anyanyelvi nevelési prog-
ramot… Azt tapasztaltam, valami hiányzik 
ahhoz, hogy a program megéljen, működjön, 
terjedjen, hogy megtanulják, hogy tanítsák.” 
Ez a hiányzó láncszem „a  tanár mint a tudás 
korlátozottságának emberi modellje.”

1 A negatív gondolatokkal vitázni is lehet. 
Ezek szembesítése a realitással nem ugyanazt 
jelenti, mint a „dolgok rózsaszínbe öltözteté-
se”.
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működését, úgy vélik, az eredmények 
legitimálják őket. „Gyakran mondom 
a tanulóknak, én segíteni tudok, hogy 
nyugodt feltételek között tudjatok ta-
nulni, játszani; magatokkal szúrtok 
ki, ha nem haladtok a dolgotokkal. 
A következetesség és az idő segít, de 
persze gyakran hosszú idő, mire meg-
értik, megtanulják: a szabályok értük 
vannak, és kialakul a belső fegye-
lem. Az eredményeink tekintetében 
azt tartom a legfontosabbnak, hogy 
a saját gyermekeim – de többnyire a 
többi végzett diák is – megtalálták a 
maguk útját, s beépítették a program 
értékeit a mindennapjaikba. Ők úgy 
vélik, ugyanolyanok, mint a többiek – 
mégis mások lettek. Amikor spontán 
összefutunk, elmondják, mennyire 
nem értik, ha valakinek ez és ez a dol-
ga, miért nem csinálja a tőle telhető 
legjobb módon. A „madarasok” kicsit 
másként élik az életüket. Azt tapasz-
talom, szinte minden gyermek oda 
kerül(t), ahol lennie kell. 

Voltak autista, aspergeres gyerme-
keink is, akik akkoriban elvesztek 
volna a hagyományos rendszerben. 
Nekik leginkább a szociális együtt-
működést kellett megtanulni, végül 
az egyik például közgazdasági egye-
temet végzett, most az Innovációs és 
Technológiai Minisztériumban dol-
gozik, az országos „menetrendet” 
alakítja, felügyeli. Mindig is ez volt 
a „mániája”. A másik tanítványunk a 
keszthelyi Pannon Egyetem Georgi-
kon Karán természetvédelmi mérnö-
ki szakon tanul. „A legnagyobb szó az 
ilyen sorsokban, hogy hozzá tudtunk 
járulni a gyermek önálló élethez és 
életre alkalmassá tételéhez. Ez min-
den fizetésnél, elismerésnél többet 
jelent számomra!”

Az interjúért hálás köszönet az in-
tézmény vezetésének, illetve Irénké-
nek, aki példamutató jóságával, tudá-
sával és alázatával az ideális ember és 
pedagógus mintaképéül szolgál.
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GALÁNTAI OKTATÁSI HELYZETKÉP
REHÁK TÜNDE

KÖZPONTI ISKOLÁK, KISISKOLÁK NÉGY INTERJÚ TÜKRÉBEN (1. RÉSZ)

A szlovákiai magyarok demográfiai, 
statisztikai fogyását mindig is több té-
nyező befolyásolta. A negatív termé-
szetes népszaporulat mellett a vegyes 
házasságokban született gyermekek 
többségének szlovák identitása, a vá-
rosi környezet ugyancsak erőteljesen 
érvényesülő asszimilációs hatása köz-
ismert, de ritkán tematizált kiváltó 
okai fogyásunknak. Az asszimilációs 
vitáink leggyakoribb színtere és min-
den bizonnyal napjaink egyik leg-
fontosabb kérdése az iskolaválasztás. 
Rövid tanulmányomban a Galántai 
járás, pontosabban szólva a járási 
székhelyen és közvetlen vonzáskör-
zetében kialakult helyzetet szeretném 
bemutatni, a kérdés helyi szakértőivel 
készült interjúk alapján.

A magyar-szlovák nyelvhatár ál-
tal metszett Galántai járásban, Ga-
lánta fejlődésében már 50–60 éve 
megfigyelhető a felgyorsult nyelv- és 
identitásváltás. Bár a galántai Kodály 
Zoltán Alapiskola fel tudott nőni a 
feladathoz, hogy egy központi iskola 
szerepét töltse be. Itt most a központi 
iskola fogalmát abban az értelemben 
használom, hogy ezek az intézmé-
nyek több iskolájukat már elveszített 
településre kiterjedő beiskolázási 

vonzáskörzettel rendelkeznek, azaz 
az adott településen kívül a környező 
községekből is a gyermekeket nagy-
részt ebbe az iskolába íratják be. Fon-
tos persze annak vizsgálata is, hogy 
mindez milyen hatással van a vonzás-
körzet többi településére, ahol még 
léteznek magyar tannyelvű iskolák.

Dél-Szlovákia majdnem minden 
járásában jellemzőnek tarthatjuk azt a 
folyamatot, amikor a környékbeli kis-
iskolák sorra zárják be kapuikat ami-
att, mert a központi alapiskolával nem 
tudták felvenni a versenyt. A Galántai 
járásban ilyen iskola volt Taksonyon 
(Matúškovo) vagy Nemeskajalon 
(Kajal), amelyek megszűnte valami-
lyen, eddig alaposabban nem vizsgált 
formában összefüggött Galánta erős 
vonzó hatásával, a központi iskola és 
a kisiskolák közötti választási hely-
zettel és a szülők, az iskolafenntartó 
önkormányzatok döntésével. 

Azt is érdemes lesz megvizsgálni, 
hogy a megszűnt, megszűnés előtt 
álló iskolák teljesítménye, színvonala 
vagy inkább csak a szülők „nagy isko-
lákat” előnyben részesítő magatartása 
játszik közre ezeknek a kérdéseknek 
az eldöntésében. A megszűnő ma-
gyar kisiskolák problémája az egész 

oktatásügyünket súlyosan érinti, s ez 
kihathat a magyar lakosságú falvak 
népességmegtartó erejének további 
gyengülésére is. Az Önkormányzati 
Szemle és a Katedra hasábjain időről 
időre megjelenő statisztikai, oktatás-
politikai elemzések jelzik, hogy az 
érintett iskolák igazgatói, tanítói mel-
lett a pedagógusvilág szakemberei is 
egyre többször és egyre behatóbban 
foglalkoznak ezzel a közeljövőben 
átfogó megoldásokat igénylő kérdés-
körrel.

A galántai és járási helyzet jobb fel-
térképezéséhez interjúkat készítettem 
a régió meghatározó oktatási vezető-
ivel. Funkciójuknál, elhivatottságuk-
nál fogva maguk is egész életükben 
foglakoztak ezekkel a problémákkal. 
A négy interjúalany a következő: 
Oláh Hajnalka, a galántai Kodály 
Zoltán Alapiskola igazgatónője; Ba-
logh Csaba, aki két évig volt igazga-
tója az említett intézménynek, az 54 
éve megalakult iskolakórus alapítója, 
azóta is karmestere, vezetője; Szanyi 
Mária, néprajzkutató, pedagógus, a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusszövet-
ség galántai alapszervezetének tagja; 
valamint Pék László, aki hosszú időn 
keresztül a Szlovákiai Magyar Peda-
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gógusok Szövetségének (SZMPSZ) 
országos elnöke volt, ma pedig a 
Magyar Közösség Pártja (MKP) Or-
szágos Tanácsának a tagja. Az inter-
júk elkészítését és elemzését azért is 
fontosnak tartom, hogy a meglehető-
sen riasztó statisztikai adatok mellett 
vizsgáljuk a mai iskolaügyünket meg-
határozó történelmi és társadalmi je-
lenségeket és háttérfolyamatokat is. 

AZ ISKOLAVÁLASZTÁS KÉRDÉSEI
Minden kisebbség fennmaradásá-
nak egyik kulcskérdése, mennyire 
áll módjukban anyanyelven tanulni, 
anyanyelvi kultúrájukat az iskolás-
korú nemzedékeknek szervezett, in-
tézményes keretek közt továbbadni, 
fejleszteni. Az első körben a szülők 
iskolaválasztási szokásairól, dönté-
seiről kérdeztem az érintett szakem-
bereket. Pék László a következőképp 
fogalmazott válaszában: „Egyrészt a 
család tölt be fontos szerepet ennél 
a kérdésnél, ha még egyfajta hagyo-
mányos értéket képvisel, akkor ott 
kapják meg azt a nevelést, ami őket 
a magyar anyanyelvű iskolába viszi, 
másrészt a rokoni kapcsolatok, mint 
pl. a nagyszülőkkel való kapcsolat. 
Sajnos ma már inkább a baráti kap-
csolatokat tartják (fontosnak) az em-
berek. A következő az a lakóhelyen 
előforduló hatások, hogy egy közösség 
mennyire vegyes nemzetiségű, illetve 
régen a munkahelyek is nagy befolyást 
gyakoroltak az emberekre ilyen téren. 
Továbbá a szülők iskolázottsága. Rész-
ben az, hogy középiskolai vagy egyete-
mi végzettséget érnek-e el, mert minél 
magasabb műveltségi fokot érnek el a 
szülők, annál inkább tudatosul ben-
nük az örökség iránt érzett felelősség, 
és az anyanyelvet annál inkább megőr-
zik. Ezeken kívül a magyarok egy jó ré-
sze egyfajta magabiztosság hiányában 
van, tehát ők úgy érzik, hogy ebben az 
országban ők másodrendű polgárok, és 
ezáltal nem elég bátrak abban, hogy a 
környezetükben azt képviseljék/felvál-
lalják, hogy a gyermekeiket magyar 
iskolába íratják.”
Balogh Csaba a következőket tartja 
mérvadónak, ha iskolaválasztásról 
van szó: „Az iskolaválasztási szoká-
sokat nagyban befolyásolja a tradíció, 
hogy a szülő a gyermekét annak idején 
milyen iskolába íratta be. Sajnos az 
utóbbi időkben ilyen tekintetben több 
tanulónk is hűtlen maradt az isko-
lánkhoz. A másik dolog, ami nagyon 
lényeges, hogy bízzanak az iskolában, 
hiszen Galántának már nagyon kevés 

százaléka magyar (2011-ben a 15 ezer 
fős lakosság 30,5 %-a volt magyar – R. 
T.) A következő tényező az a vegyes 
házasság. Nagyon sok esetben a vegyes 
házasságokban vagy az egyik fél vagy 
a másik dönt, és sokszor nem tudnak 
közös nevezőre jutni. De énszerintem 
még mindig az a legmeghatározóbb 
tényező, hogy a szülő úgy érzi, nem tu-
dott érvényesülni, ezért íratja be szlo-
vák iskolába a gyermekét. A színvonal 
tekintetében nem vagyunk lemaradva 
a szlovák iskoláktól, és sajnos ennek 
ellenére is bármit is csinálunk, akkor 
is fogyunk.” Mind a négy megkérde-
zett interjúalany egyetértett abban, 
hogy az iskolaválasztás kérdésében a 
legfontosabb tényező a szülői döntés, 
amelyet a családi hagyományok, a tra-
díció befolyásol. Véleményük szerint 
sok szülő számára a szlovák nyelv ha-
tékony megtanulásának a szempontja 
a mérvadó az iskolaválasztásnál. 

A DIÁKOK LÉTSZÁMA ÉS A KIS-
ISKOLÁK KÉRDÉSE
Mivel mindegyik interjúalany Ga-
lántán és környékén tevékenykedik, 
ezért a továbbiakban igyekeztem erre 
a területre és iskolákra összpontosí-
tani. Ebben a járásban az évek során 
fokozottan tapasztalhatóak az asszi-
miláció jelei, ennek következtében 
megtapasztalhatjuk, hogy egyre több 
szülő íratja szlovák tannyelvű isko-
lába a gyermekét. A megkérdezett 
szakemberek a diákok számát illetően 
nagyon borúlátóak voltak, és a közel-
jövőben is csökkenésre számítanak. 
Oláh Hajnalka igazgatónő a galántai 
helyzet sajátosságait a következőkép-
pen foglalta össze: „Itt lényegében ren-
geteg a magyar ember, aki átváltott a 
szlovákra, hiszen itt Galántán is, ha 
bemegyünk a három szlovák iskolába, 
biztosan megüti a fülünket a magyar 
szó. A magyarság fogyása pontosan 
most fog kiütközni, hiszen ez az új ge-
neráció már a szlovákot írja be anya-
nyelvének. Mostanában foglalkozom 
családfakutatással, és arra kellett rá-
jönnöm, hogy Galánta környékén nem 
volt szlovák ember az 1900-as évek 
elején, és ma már ott tartunk, hogy kb. 
36 % a magyar lakosok száma.”

Míg Oláh Hajnalka a városi ma-
gyar lakosság arányának a fogyását 
emelte ki, addig Szanyi Mária az is-
kolák szempontjából közelítette meg 
a helyzetet. „A magyarság fogyása az 
tulajdonképpen az iskolák harcát hoz-
za magával, és ez egy kisebbségen belül 
tragédia. Ha az iskolák harca azt je-

lenti, hogy becsalogatjuk a falusi gyer-
mekeket és ott felszámolódik az iskola, 
attól kezdve a szülő hamarabb beíratja 
szlovák tannyelvű iskolába a gyereket. 
Tehát ha elhozzuk, elcsalogatjuk a gye-
rekeket a nagy iskolába, és nem azt tá-
mogatjuk, hogy megmaradjon egy kö-
zösségben akár a kisiskola, akkor az az 
iskolák felszámolását jelenti, először a 
kisebbekét, de legvégül a nagyokét is.”
Balogh Csaba szintén a magyar ha-
gyományok elvesztését jósolja azo-
kon a településeken, ahol megszűnik 
a magyar tannyelvű iskola: „A legfon-
tosabb azt tudni, ha megszűnik egy 
községben a magyar iskola, ott fokoza-
tosan megszűnik a magyar közösség és 
a magyar kultúra”.
Pék László a galántai iskola vonzó ha-
tásáról fejtette ki véleményét a téma 
kapcsán: „Galánta elszippantja a kör-
nyező településekről a gyerekeket, a túl 
nagy közelség miatt. Elég nagy a von-
záskörzete a galántai iskolának, holott 
azzal kellene foglalkoznia, hogy minél 
több diákot szerezzen meg a galántai 
gyerekek közül. Fontos lenne, hogy a 
központi iskola sugározzon ki a faluk 
felé, tehát, ha egy faluból jár az isko-
lába több gyermek is, akkor elvárható 
lenne, hogy azok a gyermekek a falusi 
programokban szerepeljenek, hogy az 
ottani szülőkkel fokozottan foglalkoz-
zanak.”
Elmondható, hogy ez a kérdéskör 
egyformán erős érzelmeket váltott 
ki a négy szakértőből, és más-más 
megközelítésben, de bizonyos érte-
lemben mind borúlátóan ítélik meg 
a falvainkban működő kisiskolák és 
velük együtt a falusi magyar közös-
ségek jövőjét. Ezzel együtt mindany-
nyian fontosnak tartják, hogy szak-
mailag történjenek lépések a negatív 
folyamatok megállítása vagy legalább 
lelassítása érdekében. Ami a galántai 
központi funkciókat is betöltő városi 
iskola jelenét és jövőjét illeti, megosz-
lottak a vélemények. Az iskola igazga-
tónője, Oláh Hajnalka a következőket 
gondolja: „A diákjaink több mint a 
fele a falukból jön, és nem is azokból 
a falvakból, ahol nincs magyar iskola, 
hanem ahol működik alsó fok, csak 
a szülő úgy döntött, hogy idehozza a 
gyerekét, pontosan a minőség miatt. 
De ezenkívül olyan településekről is 
tanulnak nálunk gyermekek, ahol van 
teljes felépítésű iskola, mint pl.: Vága, 
Felsőszeli, Nagymácséd. Mivel Takso-
nyon, Nemeskajalon bezárt a magyar 
iskola, onnan automatikusan a szülő a 
galántai iskolába hozza a gyermekét, 
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illetve Nemeskosútról például azért jár 
hozzánk több diák is, mivel Diószegre 
nincs jó buszjárat.”
Balogh Csabától a következőket tud-
hatjuk meg: „Ennek az iskolának 
a menetét nagyban befolyásolják a 
környező faluk gyermekei. Sajnos azt 
kell mondani, hogy a környező faluk 
gyermekei száma sokkal nagyobb, 
mint a galántai gyermekeké. Ami a mi 
iskolánkban nagy gond, hogy ötödik 
után rengeteg gyerek elmegy a kisgim-
náziumba, főleg a jobb tanulók.” Oláh 
Hajnalka és szintén az intézményben 
dolgozó Balogh Csaba tanár úr egy-
öntetűen állítják, hogy az iskola igaz-
gatása mindent megtesz a galántai 
gyermekes magyar szülők döntésé-
nek befolyásolása érdekében. 

Ugyanakkor Pék László és Szanyi 
Mária úgy vélik, az iskolának/ isko-
láknak jobban kellene propagálniuk 
magukat, és sokkal szorosabb kap-
csolatot kellene ápolniuk a szülőkkel. 
„Galántán a szlovák iskolák között is 
dúl a harc, és így a szülők nem kap-
nak tényleges információt arról, hogy 
milyen a színvonala egy bizonyos isko-
lának, így nagyon fontos lenne a szü-
lő–iskola kapcsolat. Továbbá annak, 
hogy láttatja-e magát az az iskola. 
Sajnos nem nagyon foglalkoznak az-
zal, hogy egy adott iskolából hányan 
jutnak el a minőségi diplomáig. Persze 
ha magyar iskoláról beszélünk, akkor 
vannak nagyon elkötelezett családok, 

akik tartják a nemzetiségüket, de saj-
nos ez a kevesebb. Egy iskola színvo-
nalát nagyon nagymértékben megha-
tározza az, hogy mennyi kitekintést ad 
a gyermekeknek. Az iskola és a szülők 
kapcsolata is nagyon fontos lenne és 
a helyi társadalmak tájékoztatása. A 
családlátogatást is nagyon fontosnak 
találom. Felvenni a kapcsolatot a szü-
lőkkel, már a beiratkozás előtt, de ha 
már nem látogathatja végig a pedagó-
gus a családokat, akkor ezért kellené-
nek a baba-mama klubok” – fejtette ki 
egyszerre véleményét és javaslatait is 
Szanyi Mária.

KONZEKVENCIÁK
Összegezve a rövid interjúelemzést 
és a galántai helyzetképet, úgy gon-
dolom, a szakértők, pedagógusok 
véleménye alapján három fontos ösz-
szefüggésre szabad és lehet felhívni 
az olvasó és a hasonló helyzetben 
lévő pedagógusok figyelmét. A dél-
szlovákiai magyar tannyelvű kisis-
kolák megmaradásának demográfiai, 
statisztikai feltételei részben adottak, 
részben viszont van némi mozgástere 
a pedagógusoknak. Főként a szülők-
kel, különösen a vegyes házasságok-
ban élőkkel való kapcsolatok kiala-
kításában, szervezetté tételében és a 
magyar tannyelvű oktatás előnyeiről 
való meggyőzésben. Ez utóbbi vo-
natkozásban például nagyon fontos 
tudatosítani annak jelentőségét, hogy 

iskoláinkban mind a két nyelvet és 
kultúrát el lehet sajátítani, ami a több-
ségi iskolákról nem mondható el. 

Ugyanilyen fontos a négy interjú-
alany felismerése, hogy támogatni 
és minden érintett részéről igényelni 
kellene a központi iskolák és a kis-
iskolák kapcsolatainak szorosabbra 
fűzését. Járásaink, magyar többségű 
kistérségeink iskolái ugyanis akar-
va-akaratlanul egy hajóban eveznek, 
s együttműködésük nemcsak az ok-
tatás hatékonyságának a növelését, 
hanem a magyar tannyelvű iskolák 
társadalmi megbecsültségének erősö-
dését is elősegítheti. 

A magyar tannyelvű iskolák Galán-
tán és a járás magyar lakosságú falva-
iban az elmúlt két-három évtizedben 
folyamatosan új kihívásokkal szem-
besülnek. A kisiskolák megszűnését 
lehet, de nem érdemes kizárólag a 
demográfiai válsághelyzet nem kívá-
natos következményeként, egyfajta 
sorscsapásként értékelni és letudni. 
Fontos lenne az iskolák nélkül mara-
dó települések helyi oktatási (hétvégi, 
kisegítő vagy éppen felnőtt- és szak-
oktatási, hitoktatási, stb.) igényeit, 
lehetőségeit felmérni, s ehhez kor-
mányzati és magyarországi támoga-
tási forrásokat hozzárendelni.

JEGYZETEK
1 Jelen munkát a Magyarország Collegium 
Talentum 2018 programja támogatta.
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JANUÁR a természetben a teljes nyu-
galom ideje, mert ha „szófogadóan, 
jól viselkedik”, akkor erdőt-mezőt hó 
borít, és a vastag hótakaró alatt alszik a 
természet.
A BOLDOGASSZONY HAVA, 
VIZÖNTŐ HAVA, TÉL HAVA, FER-
GETEG HAVA, MEDVETOR HAVA, 
jeges-havas JANUÁR nevét a római 
mitológiából ismert Janusról, az ajtók-
kapuk őrzőjéről kapta. Ez a kétarcú 
istenség (egyik arca ki, a másik befelé 
néz) a mindenség kezdetének istene. 

Január szülöttei között igazi úttörő-
ket találhatunk, szabadgondolkodású 
tudósokat, olyan embereket, akik ve-
zetőnek születtek. A teljesség igénye 
nélkül nézzünk szét közöttük, kik is ők.

Seres József (Kunágota, 1910. január 
4. – Budapest, 1984. október 9.): szer-
kesztő, kritikus, pedagógus, író. Kis-
kunfélegyházán szerzett tanítói diplo-
mát, 1931-ben. Szegeden volt tanító. 
Az Új Időkben, a Diáriumban jelentek 
meg a versei, tanulmányai. Részt vett 
a falukutató mozgalmakban. 1945 
után a szegedi egyetemen magyar–
történelem szakos tanári oklevelet 
szerzett. A Délmagyarország mun-
katársa, a szegedi Friss Újság egyik 
szerkesztője volt. Részt vett a Tiszatáj 
c. irodalmi folyóirat létrehozásában, 
melyben megjelentek novellái, tanul-
mányai. 1950-től 1962-ig az Oktatási, 
illetve a Művelődésügyi Minisztéri-
umban működött Budapesten. 1963-
tól nyugdíjazásáig a Tankönyvkiadó 
Vállalat felelős szerkesztője volt, aki 
többek közt A tanítás problémái c. so-
rozatot szerkesztette.

1875. január 4-én született  Anni 
Swan finn pedagógus, újságíró, fordí-
tó, író (1958-ban halt meg). 

A „lányoknak szóló irodalom” 
megteremtője Helsinkiben szüle-
tett, értelmiségi családban, apja az 
első finn újság alapítója, anyja iro-
dalomrajongó volt. A Helsingin 
Suomalainen Yhteiskoulu elvégzése 
után 1899-ben megszerezte tanítói 
oklevelét. Viaporiban, majd Helsinki-
ben tanított. Ebben az időben kezdett 
publikálni. 1901-ben jelent meg első, 
meséket tartalmazó kötete. Gyerek- 
és ifjúsági lapoknak is dolgozott, több 
fordítását is közzé tették. Az 1961-
ben alapított Anni Swan–Mitali-díjat, 
amit háromévente ítélnek meg a leg-
jobb finn vagy svéd nyelven meg-
jelent ifjúsági irodalmi alkotóknak. 
Magyar fordításban a Mesék  az ezertó 
országából címmel jelent meg kötete.

Johann Ignaz Felbiger német peda-
gógus, népiskolai főigazgató, pozso-
nyi prépost és főesperes 1724. január 
6-án született Glogówban, Lengyel-
országban. 1788. május 17-én halt 
meg Pozsonyban. Felbiger –  Mária 
Terézia hívására – Bécsben telepedett 
le. Hamarosan kidolgozta az Általá-
nos rendtartás a népiskolák számá-
ra  (1774) című szabályzatát, mely az 
ausztriai népoktatás újjászervezésének 
alapjává lett. Az országosan beveze-
tett Felbiger-féle „norma-módszer” 
(Normal-Methode) az addig isme-
retlen  osztályfoglalkoztatási rend-
szer  egyes elemeit foglalta rendszer-
be. A módszer alkalmazásakor  öt 
elvet kellett érvényesíteni. A tanítókép-
zés fejlesztése, a normamódszer nép-
szerűsítése érdekében hozták létre az 
ún.  normaiskolákat  (korabeli magyar 
neve: nemzeti főiskola). Az első  ilyen 
iskola 1771-ben, Bécsben  nyílt meg, 
ezt követte a  pozsonyi  (1775), majd 
a budai és a nagyváradi intézet. A nor-

maiskolák voltaképpen kiemelt szín-
vonalon oktató,  háromosztályos vá-
rosi népiskolák voltak, amelyekre egy 
rövid tanítóképző tanfolyam épült.  A 
képzés négy-öt hónapig tartott. A je-
löltek előképzettsége igen sokszínű ké-
pet mutatott, a későbbiekben viszont 
már megkövetelték egy elvégzett gim-
náziumi osztály igazolását.

1850. január 8-án született Kasztner 
Janka pedagógus (1923-ban halt meg).
Kasztner Janka a magyar nőnevelés 
egyik úttörője, Zirzen Janka tanítónő-
képzőjében végzett, tanulmányai köz-
ben segédtanítónőként is dolgozott. 
1874-től az ipolysági polgári leány-
iskola vezetője, majd egy év után az 
akkor megalapított győri állami taní-
tónőképző intézet első igazgatója lett. 
A képző negyven tanulóval, köztük 20 
bentlakóval indult. Kasztner vezeté-
sének tíz éve alatt több száz, jól felké-
szített tanítónő végzett az intézetben. 
Győr után a kolozsvári, majd 1896-tól 
a budapesti tanítónőképző igazgatója 
volt. Publikációi jelentek meg a Nem-
zeti Nőnevelésben és a Győri Tanügyi 
Értesítőben, könyve Emlékeim címmel 
került kiadásra.

Öreg János Pátkán született, 1838. 
január 16-án és  Debrecenben hunyt 
el 1911-ben.  Tanár, filozófus, peda-
gógiai és jogi író volt. 1856-tól Pesten 
teológiát hallgatott a protestáns pap-
nevelőben. Tanulmányait az utrechti, 
brüsszeli, párizsi egyetemen folytatta. 
1863-tól a szentesi, 1874–1880 kö-
zött a nagykőrösi, 1884-től a debre-
ceni gimnáziumban tanított. 1891-
től 1898-ig a debreceni főiskolán a 
bölcsészettan tanára volt. Közben 
1879-ben a budapesti egyetemen dok-
torátust szerzett pedagógiából és filo-

„Hallgat az erdő, kajtat a farkas: 
kérődzik csendben s fülel a szarvas.
Roppan a hó s a száraz ág reccsen, 
ágyúlövésként hallszik a csendben.”
                              (Kányádi Sándor)

JANUÁR HÍRES 
PEDAGÓGUSSZÜLÖTTEI

KLEMEN TERÉZIA
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zófiából. Több tankönyvet írt: Nevelés 
és oktatástan (Kiss Áronnal közösen, 
Budapest, 1875); Gondolkodástan az 
egyetemesítő és lehozó rendszer alap-
ján (Nagykőrös, 1877); Tapasztalati 
lélektan (Nagykőrös, 1884); A jog- és 
állambölcselet kézikönyve (Debrecen, 
1897); A bölcseleti tudományok (Deb-
recen, 1898).

Johann Heinrich Pestalozzi 1746. 
január 12-én született Zürichben 
és 1827. február 17-én hunyt el 
Bruggeben. A svájci pedagógus a ne-
veléstörténet egyik legnagyobb alakja 
volt, aki a szegény gyermekek neve-
lése és a népnevelés ügyében fejtette 
ki pedagógiai nézeteit. Pestalozzi csa-
ládja szűkös körülmények között élt; 
sebészorvosként dolgozó apja korán 
meghalt, így anyja és egy önfeláldo-
zó cselédlány nevelte fel. A zürichi 
egyetemen tanult, majd sorozatos si-
kertelen vállalkozások után 1784-ben 
Neuhofban szegényintézetet létesí-
tett. Társadalmi támogatással szegény 
gyermekeket fogadott magához, hogy 
gyapotfonással és földműveléssel 
megtermeljék eltartásuk költségeit, és 
közben emberhez méltó nevelésben 
és oktatásban részesüljenek.   Pesta-
lozzi minden önkény ellensége volt. 
Különösen mélyen átérezte hazája 
szegény népének jogfosztottságát. 
Fél századnál hosszabb munkássága 
folyamán számos pedagógiai esz-
mét vetett fel, ugyanakkor összefüg-
gő, logikusan felépített pedagógiai 
rendszert sohasem dolgozott ki. A 
pedagógiában legkorábbi és mindig 
visszatérő tétele az ember „egyedi 
helyzetének” meghatározó volta. Az 
embert meghatározó körülmények 
szerinte mintegy körkörösen tágul-
nak, s a legszűkebb, egyúttal pedig a 

nevelés szempontjából legfontosabb 
kör a családi környezet.

Mészáros István pedagógus, peda-
gógiatörténész, egyháztörténész, a 
Magyar Tudományos Akadémia dok-
tora, egyetemi docens Pestújhelyen 
született 1927. január 26-án. A 91 éves 
híres pedagógus mondta: „Egyetlen 
hatalmas ívben láttam és láttathattam 
a hazai oktatás- és nevelésügy ezeresz-
tendős történetét...” Mészáros István 
főiskolai (1948–1951), majd egyetemi 
(1954–1958) tanári képesítést szer-
zett. 1950–1962 között tanárként dol-
gozott, 1962-től 1968-ig az Országos 
Pedagógiai Intézet munkatársa volt. 
1968-tól 1976-ig az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán adjunktusként, majd 
1988-ig, nyugdíjazásáig docensként 
iskola- és pedagógiatörténetet okta-
tott. 1973-ban lett a neveléstudomá-
nyok kandidátusa, 1988-ban pedig a 
Magyar Tudományos Akadémia dok-
tora.  Tagja az MTA Köztestületének. 
1990-ben Apáczai Csere János-, 1998-
ban Stephanus-, 2001-ben Fraknói-
díjjal tüntették ki. 

Mészáros István a hazai és egyete-
mes neveléstörténet nemzetközileg is 
számon tartott kutatója, aki több, mint 
60 önálló kötetet írt, tanulmányainak, 
cikkeinek száma ezerhez közelít, s tu-
dományos, valamint ismeretterjesztő 
előadások százait tartotta különböző 
fórumokon. „Kutatási területe a mű-
velődéstörténet, ennek keretei között 
a hazai pedagógiatörténet (vagyis a 
nevelés, az oktatás, az iskola, a neve-
léstudomány és a közoktatás-politika 
története), valamint a hazai egyház-
történet.” Legismertebb könyve: Mió-
ta van iskola? 

Kántor Mihály Tiszakarádon látta 
meg a napvilágot 1885. január 31-én, 
1968-ban Cigándon halt meg. Tanító, 
néprajzi  gyűjtő, a Bodrogköz  ama-
tőr néprajzkutatója, Cigánd egyko-
ri  oskolamestere volt, aki sokat tett 
a néphagyományok ápolásáért és a 
népi kultúra megőrzéséért. Néptanító-
hoz híven aktívan rész vett a közéleti 
munkában is. 1911-ben megalapította 
a  Keresztyén Ifjúság Egyesületet. Szin-
tén alapítója és egyben vezetője is volt 
a  Levente Egyesületnek  és a  Magyar 
Búzavirág  táncegyüttesnek, amely 
legnagyobb sikerét a cigándi kemény-
csárdással érte el. Kántor Mihály való-
sággal szerelmese volt szülőföldjének, 
ennek a világtól elzárt sajátos települé-
sű bodrogközi tájnak. Kutatta a múlt-
ját, jelenét, s okleveles adatok alapján 
színesen, olvasmányosan írta meg a 
Bodrogköz történetét. Gyűjtötte és ta-
nulmányokban feldolgozta a bodrog-
közi néphagyományokat.

FELHASZNÁLT IRODALOM
 Kenyeres Ágnes (főszerk.): Ma-

gyar életrajzi lexikon. https://www.
arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/
Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-
7428D/o-7721E/oreg-janos-77224/
 Pukánszky Béla – Németh András: 

Neveléstörténet. http://mek.oszk.
hu/01800/01893/html/
https://nokert.hu/sun-20120101-

1356/91/8/
h t t p : / / w w w . k o d o l a n y i . h u /

nevelestortenet/?act=menu_tart&rovat_
mod=archiv&eid=24&rid=6&id=6
http://magyar-irodalom.elte.hu/

nevelestortenet/
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JÁTSZÓTERET MINDEN ISKOLAUDVARRA!
TÓTH ERIKA 

AKKOR	FEJLŐDIK	A	GYEREK	IGAZÁN,	HA	ELEGET	JÁTSZHAT!

Igen, igen, az ISKOLAUDVARRA, nem 
írtam el, a lehető legkomolyabban gon-
dolom. A karácsonyi kívánságlistám 
előkelő helyén szerepel a fenti óhajom 
már jó ideje, s mivel a mostani kará-
csonykor sem teljesült maradéktalanul, 
a következőre is felkerül. 

Miért gondolom, hogy ez olyan fon-
tos dolog lenne? Először is picit ugor-
junk vissza az időben úgy 25–30 évet. 
Akkoriban, kamaszként nagyon sze-
rettem az amerikai családokról, isko-
lásokról szóló sorozatokat, több okból 
kifolyólag. Egyrészt feltűnt, mennyi-
re máshogy (szabadabban) tanulnak, 
másrészt minden iskolaudvaron hin-
ták, mászókák voltak, ahová a gyerekek 
a szünetekben kitódultak. 

Azt, hogy a kettő dolog közül me-
lyiket sikerült többé-kevésbé impor-
tálnunk a hazai oktatásba, mindenki 
döntse el személyes tapasztalatai alap-
ján. Nyilván intézmény- és tanárfüggő 
a dolog. Maradjunk annyiban, hogy le-
hetett  volna jobban is.

Mikor tanítóként egy kisiskolában 
dolgozni kezdtem, magam is megpró-
báltam ezt a fajta szabadságot közve-
títeni a gyerekek felé, ami, ugye, nem 
egyszerű dolog, ha az ember nem így 
szocializálódott a szocializmusban. De 
azért cseppenként, belecsempészve ezt-
azt, új dolgokat tanulva, próbálkozgat-
tam. Amit viszont nagyon szerettem ez 
alatt a 17 év alatt, hogy a gyerekeket a 
nagyszünetben mindennap kivittük az 
udvarra levegőzni, hogy kifutkossák 
magukat, mozogjanak. Egy idő után az 
udvar sok hintával, csúszdával gazda-
godott, amit a tanulóink maximálisan 
kihasználtak. A nagyjából 15 percnyi 
játékkal, mozgással feltöltődtek, ki-
szellőztették a gondolataikat, ahogy mi 
is, s folytatódhatott a tanítás ebédig. 
Ebéd után szintén az udvaron játszhat-
tak egy jó félórát, és csak utána álltak 
neki a házi feladatnak. Ez nem utópia, 
ennek így kellene mindenütt működ-
ni. Nagyon sok helyen szerencsére így 
is néz ki az iskola napirendje. Sokszor 

leírtam már: nem normális egy 6–10 
éves gyereket napi 8–9 órára a padba 
kényszeríteni. Én már rég elmúltam tíz, 
mégis átérzem a helyzetüket, mikor egy 
továbbképzésen reggel nyolctól délután 
ötig padba ülni kényszerülök. Ennél 
már csak az a pocsékabb, ha még unal-
mas is (de ilyen nincs, illetve ritkán!). 
Mielőtt még valaki a nagy iskolák nagy 
létszámú osztályait említené, ott sem 
kivitelezhetetlen a dolog. A közelmúlt-
ban volt szerencsém egy nagy iskolá-
ban napközisként dolgozni, és ott is 
mindennap, ha hat órájuk volt, akkor 
is, ha mínusz 5 fok volt, akkor is, a dél-
utáni tanulás előtt kimentünk. Egyetlen 
dolog tudott csak benn tartani bennün-
ket, ha szakadt az eső. 

Azt, hogy manapság mennyi fejlesz-
tő kültéri játék van a piacon, nem is 
ecsetelem. Mindenki látja, tapasztalja. 
A mozgás idegrendszerre gyakorolt 
hatásáról szinte naponta olvashatunk. 
Nem szeretném magyarázni az egyér-
telműt – de minek is, kinek is? Aki érti, 
érzi a szükségét, az tudja, aki meg alap-
ból nem, azt úgysem győzi meg sem a 
szakirodalom, sem a tapasztalat. 

A legnagyobb mélypontot akkor 
éltem át a témával kapcsolatban, mi-
kor egy számomra fontos intézmény-
ben, szülőként, több szülővel együtt, 
modern és fejlesztő kültéri játékokat 
szerettünk volna gyermekeinknek az 
udvarra, de a demagógia győzött: „Az 
iskolában tanulni kell, nem játszani”. 
Ennyit a 21. századi gyerekközpontú 
pedagógiáról (pedagógusokról).

Egy további személyes tapasztalat a 
sok közül: az egyik fiammal az összes 
szorzótáblát hintázás közben tanultuk 
meg. Az, hogy a hinta mennyi mindent 
fejleszt, szintén közismert. Mozgásterá-
piára is hordtam, mikor anyaként és pe-
dagógusként szembesültem vele, hogy 
tanulási zavarral küszködik. Ott bizony 
a gyakorlás nem volt elég. Mozgásterá-
piát jelenleg is tartok elsőseimnek na-
ponta, mégis a szabad játékot, szabad 
mozgást, friss levegőn való tartózko-

dást mindezek felé helyezem. Mert a 
gyerek játszva tanul és mozgással fejlő-
dik a 21. században is! Nem célom a vé-
leményem ráerőltetni bárkire, de annyi 
bizonyos, a szemléletváltás szükséges, 
ha nem stresszes, kimerült, fáradt gye-
rekeket szeretnénk nevelni, tanítani 
iskoláinkban. A nagy hajsza mellett ne 
felejtsük el, az agy akkor tud rendsze-
rezni, amikor pihen. A játék, a mozgás 
a legkevésbé sem időpocsékolás. Ismét 
a finneknél lyukadok ki, ez ingyen átve-
hető a modelljükből. Meg egy sor po-
zitív példa, ami semmibe sem kerülne, 
csak a hozzáállás megváltoztatásába. 
Esetleg valaki ott „feljebb” is a külsősé-
geken kívül áttanulmányozhatná a si-
kerük valódi összetevőit! Bár szerintem 
az igazi változást nem felülről kell várni, 
hanem magunknak kell elkezdeni. Ki-
dobni a ragaszkodást a régihez, és mer-
ni máshogy csinálni. Ahogy a gyerekek 
is mások, mint huszonvalahány éve. 
Mikor iskola után hazamennek, nem 
az a normális, hogy bicikliznek, kido-
bóznak, gumiznak, mint annak idején 
mi. Számítógép, tévé, PS, X-BOX előtt 
ülve töltik el a gyerekkoruk nagy részét. 
Legalább az iskolában ne szoktassuk le 
őket a mozgásról és játékról! 

 A mi iskolaudvarunkon vannak fel-
festett játékok is. Az elsőseimnek meg-
tanítottam az ugróiskolát, mivel nem 
ismerték. Azóta, ha kinn vagyunk, au-
tomatikusan odaszaladnak és végigug-
rálják. A mai gyerekek többsége a kido-
bóval    tornaórán találkozik először. A 
mi időnkben ezt a nagyobbaktól lestük 
el az utcán, s örültünk, mikor beállhat-
tunk. Egyszerűbb volt minden. Ma már 
más világ van, mondjuk gyakran. De a 
gyerek az gyerek maradt, a maga játék- 
és mozgásigényével.

Az iskola legyen olyan hely, ahová 
a gyerekek örömmel járnak. Ahol van 
idő és hely a közös játékra is. Mert a 
kevesebb több. A gyerek élje meg a gye-
rekkorát – tartják a finnek. Egyetértek. 
Ezért szeretnék én minden iskolaud-
varra játszóteret! És te?



EGÉSZSÉG

Az influenzát és a  náthát sok ember 
összekeveri. Az influenza – ahogy 
a  nátha is – jellemzően a  téli hóna-
pokban okoz járványt, azonban a be-
tegséget okozó vírusok nyáron is ott 
vannak a  levegőben. Az influenzaví-
rus által kiváltott tünetek markánsab-
bak, azonnali magas lázat eredmé-
nyeznek, végtagfájdalmat okoznak, és 
a kórokozók teljesen legyengíthetik a 
szervezetet. Az influenzának csak egy 
bizonyos fajtája veszélyes az emberi 
szervezetre.

A leggyakrabban egyszerűen csak 
influenzaként emlegetett betegséget 
okozó vírusok az ún. Orthomyxovírus 
influensae víruscsaládba tartoznak, 
s ezen belül az egyes vírusok „A”, „B” 
és „C” csoportba oszthatóak. Az „A” 
vírusok állati (pl. madár, sertés) és 
humán megbetegedést is kiválthat-
nak, kiterjedt helyi és világjárványo-
kat eredményezhetnek. A kizárólag 
emberi fertőzést okozó „B” és „C” 
vírusok felelősek a kisebb szezonális 
járványokért, közösségekben előfor-
duló légúti megbetegedésekért. A ví-
rus cseppfertőzéssel terjed köhögés, 
tüsszentés, beszéd vagy légzés során 
úgy, hogy a másik személy közvetlen 
érintkezik a fertőzött részecskékkel. 

AZ INFLUENZA NEM OKOZ SZÖ-
VŐDMÉNYEKET?
A vírusok által legyengült szervezetet 
sajnos a  baktériumok könnyen meg-
támadják. Komplikációként sinusitis 
– orrmelléküreg-gyulladás és otitis 
media, azaz középfülgyulladás is ki-
alakulhat. Ritkán fordul elő, de na-
gyon veszélyes szövődmény a primer 
vírusos tüdőgyulladás. Néha a szívet 
is érinti a fertőzés. Súlyos szövődmény 
lehet az ún. Reye-szindróma, ami né-
hány nap múlva jelentkező émelygés-
sel, hányingerrel jár, majd lecsökken a 
vércukorszint, és neurológiai tünetek, 
görcsök és kóma is kialakulhat. Az 
említett szindróma főként a  fiatalabb 
korosztálynál alakulhat ki. 

AZ IDEÁLIS GYÓGYSZER AZ 
ANTIBIOTIKUM?
Az antibiotikumok kizárólag a bakteri-
ális fertőzések ellen hatékonyak. A vá-
ladék felköhögése nem indok a széles 
spektrumú antibiotikum használatára, 
a torokfájás és orrfolyás pedig arra 
utal, hogy a fertőzés kevésbé valószí-
nű, hogy reagálni fog az antibiotiku-
mokra. Csak a magas láz, piros torok 
jelzi azt, hogy nagy valószínűséggel 
antibiotikumra van szükség. Ebben az 
esetben fontos, hogy az orvos előírásai 
szerint szedjük be a gyógyszert. 

AZ ORRSPRAYK ÉS AZ ORRCSEP-
PEK JÓT TESZNEK?
Vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy 
minél többet használják az orrsprayt 
vagy az orrcseppet, annál gyorsabban 
megszabadulnak a  kellemetlen tüne-
tektől. Ha a beteg nem a betegtájékoz-
tatóban leírt módon vagy ideig használ-
ja az orrsprayt, ill. az orrcseppet, akkor 
az orrnyálkahártyán elváltozásokat 
idézhet elő. Ezáltal károsodhat annak 
működése, esetleg tartós duzzanat is ki-
alakulhat. A páciens a kialakult tünetek 
miatt akár még többször is csepegtethet 
vagy fújhat az orrába, s ilyenkor egyfaj-
ta körforgás jön létre, mivel a szervezet 
követelni fogja a  megszokott adagját. 
Tíz napnál tovább még a  leggyengébb 
hatóanyaggal ellátott orrsprayt vagy 
orrcseppet sem ajánlatos használni. 

AZ INFLUENZA ELLENI VÉDŐOL-
TÁS VESZÉLYES?
Az influenza elkerülése érdekében aján-
lott lehetőleg októberben vagy novem-
berben beadatni a védőoltást influenza 
ellen, mert nem veszélyes. Az oltóanyag 
inaktivált, tehát nem élő vírust tartal-
maz. Elsősorban a 60 év fölöttieknek és 
a krónikus betegségekben szenvedők-
nek ajánlott a védőoltás. A védettség 
kialakulásához 10–14 nap szükséges. 
A védőoltás beadatása biztonságos. Az 
eddigi tapasztalatok alapján a vakcina 
beadását követően ugyan előfordulhat 

hőemelkedés, gyors lefolyású végtag-
fájdalom vagy enyhe fejfájás, ezek a 
tünetek azonban átmenetiek, és sokkal 
enyhébbek, mint egy influenza-megbe-
tegedés során kialakuló súlyos szövőd-
mény.

A SZAUNA A VÍRUSOK LEGJOBB 
ELLENSZERE?
„A hőség megöli a vírusokat!” – sokan 
vélekednek így. Azonban ez egy nagy 
tévedés, mert amikor már betegek va-
gyunk, késő szaunázni. A szauna ugyan-
is megelőzésnek kiváló, de nem gyógyít. 
Az infraszaunákban, gőzkabinokban 
levő nagy hőség a meglévő  betegséget 
csak fokozza. Ez azt jelenti, hogy ha az 
ember lázas, a  hőség még jobban fel-
hevíti, az orrürege érzékenyebb lesz és 
a  felső légutak bedugulnak. A  szaunát 
azokkal a gyógyszerekkel, étrend-kiegé-
szítőkkel sem lehet alkalmazni, melye-
ket az influenza tüneteinek enyhítésére 
alkalmaz a  páciens. A  szauna nedves 
közege kiváló vírus- és baktériumtanya, 
így a betegséget nem nehéz cseppfertő-
zéssel átadni a szomszédunknak. 

TIPPEK AZ INFLUENZA MEGELŐ-
ZÉSÉHEZ

 Alapos kézmosás és antibakteriális 
szappan használata.

 Nagy hangsúlyt kell fektetni a  ki-
egyensúlyozott, vitamindús táplálko-
zásra, antioxidánsok fogyasztására – 
citrusfélék, gránátalma, fekete és vörös 
áfonya. Szabadgyökpusztító összetevőt 
tartalmaz a kelkáposzta, a spenót, a 
brokkoli és a sárgarépa.

 A probiotikumok erősíthetik a bél- és 
immunrendszert.

 Kerülni kell a finomított cukrokat.
 A  téli hónapokban érdemes D-vita-

mint szedni. 
 Nem elhanyagolható a sport sem.

FELHASZNÁLT IRODALOM  
 Netdoktor.de
 WHO.int
 M. Pahlow: A nátha és az influenza 

kezelése.

OLLÁRY ANDREA

HIEDELMEK AZ INFLUENZÁRÓL
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„A billegetőfélék csaknem az egész Föl-
dön elterjedt élénk mozgású madarak” 
– olvasható a Wéber-féle Állatrend-
szertanban. Ha szigorúan a szaknyelv-
hez kívánnánk ragaszkodni, akkor fel 
kellene sorolnunk, hogy most a veréb-
alakúak Passeriformes rendjébe és a 
billegetőfélék Motacillidae családjába 
tartozó madarakról lesz szó. Ám an-
nak, aki zoológiavizsgára készül, azt 
ajánlom, ismeretterjesztő cikkek he-
lyett vagy mellett – mint amilyenek az 
enyémek is – inkább szakkönyveket 
lapozgasson, mert azok jobban megfe-
lelnek a tanári elvárásoknak. Ez az írás 
csupán az én örömteli élményeimet 
tartalmazza, melyeket azokkal szeret-
nék megosztani, akik „érdek nélkül” 
szeretik a természetet.

Elmondhatom, hogy azok közé a 
szerencsés emberek közé tartozom, 
akik már gyermekkorukban megis-
merhettek a nálunk élő növény- és ál-
latfajok közül jó néhányat. Persze csak 
úgy, mint a legtöbb falusi gyerek. A 
felnőttektől tanultuk meg, melyik élő-
lény hasznos és melyik káros, sőt akár 
veszélyes. Aztán később pedagógusként 
folyvást azt kellett magyaráznom a ta-
nulóimnak, bár léteznek ilyen szem-
pontok, ám ezek nem mindig helyesek, 
sőt olykor nagyon is helytelen irányba 
terelik a figyelmünket, mert a való-
ságban, vagyis az élővilágban minden 
fajnak nélkülözhetetlen szerepe van, 
mivel mindegyik egy-egy tápláléklánc-
nak fontos, esetenként pótolhatatlan 
láncszeme. Ezért a hasznos és a káros 
szavak nem tartozhatnak a biológiai 
fogalmak közé. Sajnos, éppen ezek az 
emberi szempontok okozzák immár 
sok-sok évtizede – nagyjából a 20. szá-
zad közepétől – kezdődött, mára már 
szinte katasztrofálissá vált egyensúlyza-

varokat a természetben. Gondoljunk a 
mezőgazdaság gépesítésére és a túlada-
golt, szakszerűtlenül alkalmazott vegy-
szerezésre, no meg az életterek sokszor 
indokolatlan beszűkítésére vagy éppen 
a megszüntetésére. Nem mintha régen 
nem lettek volna vagy ma sem lenné-
nek az agresszivitásuk következtében 
túlszaporodott (általában ún. behur-
colt) élőlényfajok, ám ezért is inkább az 
ember hibáztatható. De ebbe a témába 
most ne menjünk bele. Csupán azért 
említettem meg ezeket, mert eddigi 
témáim főleg az emberi tevékenység 
által veszélyeztetett, védelemre szoruló 
fajokról szóltak. Szerencsére még min-
dig több azoknak a fajoknak és egye-
deiknek a száma, amelyek, kihasználva 
a lehetőségeiket, a maguk erejéből is 
képesek megélni és szaporodni. Attól 
függetlenül, hogy „hasznosak, károsak 
vagy éppen közömbösek”, sokuk talán 
immunissá válva a rájuk zúduló ká-
ros hatásokra, illetve alkalmazkodva a 
megváltozott körülményekhez, egysze-
rűen csak van, s mi legfeljebb tudomá-
sul vesszük a létezésüket, mi több, még 
gyönyörködhetünk is bennük, anélkül, 
hogy tudnánk, miféle „fajták”. Ilyen 
többek között a billegetőfélék közé tar-
tozó madárfajok többsége is.

Föltételezem, kevés ember akad, aki 
ne ismerné a szembetűnően szép, feke-
te-fehér tollazatú, hosszúfarkú, kecses 
alakú, fürge mozgású barázdabillege-
tőt. Öt-hat esztendeje is meglehet, hogy 
megjelent Párkány egyik lakótelepén, 
de meglepetésemre nem a panelházak 
közötti parkban, hanem magasan, két 
tizenkét emeletes épület között kihú-
zott vastag tévékábelen üldögélt, akár 
egy fecske. Nahát, gondoltam, miféle 
új szokást vett fel ez a madár? Aztán 
egyszer csak, hihetetlen, megjelent az 

ablakunkban, s mint az élelmet kunye-
ráló cinke, elkezdett kopogtatni. Ám 
mintha mindez nem lett volna elég, be-
merészkedett a lépcsőház szellőzőnyí-
lásán is, de a tizenkettedik emeletnél 
lejjebb nem ereszkedett le. Az emberek 
láttán megriadt, és elkezdett ide-oda 
röpködni, a falakon jól összeverte ma-
gát, mire végül megtalálta a nyílást, és 
sikerült kirepülnie rajta. Ezt a bújócs-
kát még kétszer megismételte, viszont 
másodszor már könnyebben megtalál-
ta a visszautat. Valószínűleg ugyanaz az 
egyed lehetett, amit csupán azért téte-
lezek fel, mert több fajtársát is láttam az 
ablakból, de sohasem a földön, hanem 
mindig az alacsonyabb házak tetején. 

2018-ban viszont már egy sem jelent 
meg nálunk. Utoljára ennek az évnek 
májusában csodálhattunk meg né-
hány példányt feleségemmel Szliácson. 
Gyógykezelésünk ideje alatt szinte na-
ponta érkezett oda egy-egy kiadós eső-
vel járó zivatar, amely elvonulása után 
rögvest kisütött a kellemes meleget 
árasztó Nap, s a sétányok mélyedései-
ben visszamaradt tócsák fölött nyom-
ban rajzani kezdtek a rovarok. Aztán 
hirtelen közéjük huppant egy-egy ba-
rázdabillegető, „aki” éppen úgy visel-
kedett, ahogyan Herman Ottó, valami-
kor a 19. század utolsó éveiben, leírta. 
„Ügyesen szaladgált a sekély vízben, s 
még ügyesebben szedegette a nyugvó, 
kapkodta össze a fölröppenő rovarságot. 
Néha felröppenve mintha cigánykereket 
hányna a repülő préda után, de farkával 
mindig úgy billent, hogy talpra került”. 
Brehm még részletesebben leírja mind 
az alakját, mind a viselkedésmódját, 
sőt még azt is, hogy a hosszú és kes-
keny farkát 12 toll alkotja, és az „ár ala-
kú csőrükben, végén serteszerű szálakra 
rostozódott nyelvük” van. (No, ezt alig-
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ha veszi észre egy közelében sétálgató 
turista, aki legfeljebb 5–6 méterre kö-
zelítheti meg, mert igencsak félénk, az 
emberrel szemben bizalmatlan madár.) 
Azt is megjegyzi, hogy a „parasztházak 
udvarán rendszerint felkeresi a trágya-
dombokat, s szántás után a földeken is 
megjelenik”. Ma már kevés falusi ház 
udvarán található trágyadomb, jószág-
legelő sincs a falvak határában, ahol az 
állatcsordák mellett és között másféle 
madarakkal vetélkedve, a sárga- és a 
barázdabillegetők is bőséges táplálékra 
lelhetnének. Nekem még szerencsém 
volt látni, hogy az utóbbi faj milyen 
„…nagy barátja mindenféle legelő jó-
szágnak is, amely körül, de néha rajta 
is ugyancsak szedegeti a sok legyet és 
mindazt, ami a szegény állatnak terhére 
van.” (H. O.) Persze már csak ott, ahol 
legelő jószágot is tartanak, mint példá-
ul a Szliács környéki dombok között. A 
gulyákat, nyájakat messziről meg lehet 
látni, sőt akár közelről is, ha bírja valaki 
szusszal. Mindig akad néhány vállalko-
zó a gyógykezeltek között, akik bátran 
leereszkednek a völgybe, aztán csoma-
gokkal a kezükben, fújtatva visszaván-
szorognak a dombra. Tőlük azonban 
hiába érdeklődne a magamfajta „bo-
garas” ember, hogy a „szalas” környéki 
rétet benépesítő marhacsordán kívül 
láttak-e ott trasochvostokat, esetleg 
magyarul, barázdabillegetőket. Utóbb 
még azt hihetnék, tévedésből utalgat 
az orvosom szívszanatóriumba, holott 
másmilyenben lenne a helyem, mert 
ugyan kit érdekelnek holmi billegő far-
kú madarak… Ők bizony nem a ma-
darak kedvéért tették meg a fáradságos 
utat, hanem azért, mert a bacsáéknál 
finomabbnál finomabb sajtkülönleges-
ségek között lehet válogatni. Némelyek 

több kilónyit is vettek szuvenírnek az 
otthoniak számára.

De tegyük félre a tréfát! A barázda-
billegető (Motacilla alba) három kon-
tinens: Európa, Afrika, Ázsia egyik 
legelterjedtebb madara. Afrikának csak 
az északi felén költ, de télen levonul 
délebbre, akárcsak az európai fajtársai. 
Ázsiában viszont tavasszal felvándo-
rol egészen Kamcsatkáig. Csak mel-
lékesen jegyzem meg, Lettországnak 
a barázdabillegető a nemzeti madara. 
Tájnyelvi nevei közül érdemes meg-
jegyezni, hogy hívják őt helyenként 
leánykamadárnak, lipinkének, fehér 
billegetőnek. Egyik rokonának, a sár-
ga billegetőnek (Moacilla flava) pedig 
népiesen sárgyóka a neve. Mi viszont 
Csilizközben sárgo bögyikének nevez-
tük el, ami szerintem nagyon találó, 
mert ahol a barázdabillegető tollazata 
fehér, ott az övé rikítóan sárga. Nagyon 
hasonlít rá a hegyi billegető (Motacilla 
cinera), de csak a laikusok szemével 
nézve. Az elsőnek említett madár neve 
nekünk igencsak megfelelt, mert ma-
gunk tapasztalhattuk, amikor ősszel 
ökrös vagy lovas fogatokkal szántot-
tunk, hogy ez a fehér begyű tarka ma-
dár a barázdák fölött illegette-billegette 
a hosszúra nőtt farkát. Véleményem 
szerint e jellegzetes mozdulatai miatt 
kapta nemcsak a magyar, hanem a latin 
és a szlovák nevét is.

Úgy vélem, kevesen tudják, hogy 
a billegetők családjába tartoznak a 
pityerek, az Anthus-nem fajokban 
igencsak gazdag madarai. Ők az igazi 
kozmopolita madarak, mivel a Csen-
des-óceán szigetein és az Antarktiszon 
kívül megtalálhatók az összes száraz-
földön. Nálunk a réti és az erdei pi-
tyer a legelterjedtebb. Mivel a tollaza-
tuk nem szembetűnően színes, ezért 

szinte olyan szürkék, mint a verebek. 
Farkuk sem túl hosszú, testalakjukkal 
inkább a pacsirtákra emlékeztetnek. 
Sokan össze is tévesztik velük őket, 
ami nem csoda, hisz Brehm is azt írja, 
átmenetet képeznek a billegetők és a 
pacsirták között. Megvallom őszintén, 
gyerekkoromban én sem figyeltem fel 
rájuk. Akkor döbbentem rá, hogy már 
régebben is találkoztam velük, amikor 
állattani szigorlatomra készültem – az 
is nagyon régen volt már –, de addig 
különösebben nem kötötték le a fi-
gyelmemet. Valószínűleg nem csak 
én voltam ezzel így, hiszen Kelemen 
Attila (erdélyi ornitológus) írta a 
Madaras könyvében a réti pityerről 
(Anthus pratensis), hogy „népi neve 
nincs, mert nehéz megfigyelni (én 
inkább azt mondanám, észrevenni 
– Cs. A.), és a külleme is semmit-
mondó”. 2018 őszén viszont egy délre 
igyekvő csapata, közvetlen a hirtelen 
jött őszi napokban, a város széli ker-
tünk fáin akart megpihenni, de mikor 
mëgszëmtëttek engëm (lám, mennyire 
kísért a múlt), hirtelen fölrebbentek 
és tovasurrantak. Mégis nagyon meg-
örültem nekik, de gyorsan le is han-
golódtam, mert eszembe jutott – va-
lamelyik szakkönyvben olvastam –, 
hogy a réti pityerek a mezei pacsirták-
kal szoktak együtt útra kelni, viszont a 
pacsirtát, mely egykor a legkedvesebb 
madaraim közé tartozott, tavaszon-
ként már sok éve hiába várom vissza. 
Mennyire árva lett nélküle a határ! 
Megjegyzem, ez volt az első év, mely-
ben a fülemülék is elhallgattak ná-
lunk, és a nádi veréb, azaz a nádi rigó 
sem szólalt meg a kertünk közelében 
lévő nádasban. Vajon mi lelhette őket 
(is), ebben az eszét vesztette, ostoba, 
embertelen (madártalan) világban?



ZENE

A komáromi GAUDIUM vegyes kar és 
hangszeres kamaraegyüttes a 2017/18-
as „évadában” felettébb megtisztelő 
meghívásoknak tett eleget. 

A GAUDIUM vegyes kar és hang-
szeres kamaraegyüttes a Komáromi 
Városi Művelődési Központ és a Jókai 
Mór Alapiskola művészeti csoportjai-
nak egyike, amelyet 17 évvel ezelőtt a 
nevezett iskola azon egykori tanulói 
alapították, akik – az iskola 48. éve mű-
ködő „kicsinyek”, és az 58. éve éneklő 
„nagyok” kórusában – már gyermek-
ként megszerették a közös éneklést és 
muzsikálást, és mindmáig felnőttként 
is örömöt lelnek a zene művelésében. 
Innen a nevük is, GAUDIUM, azaz 
öröm. A GAUDIUM egyben polgá-
ri társulás is, így (pályázatok útján) 
módjában áll saját rendezvényeket – 
adventi hangverseny, közösen a jókais 
gyermekkarokkal; VOX HUMANA, 
a komáromi énekkarok tavaszi hang-
versenye; Nemzetközi Baráti Kórus-
találkozók, emlékestek, szórakoztató 
műsorok – szervezni. 

A fellépések alkalmai a 2017. nap-
tári évben:

 szeptember 22. – az Egy Jobb Ko-
máromért Polgári Társulás felkérésé-
re ünnepi műsor a Petőfi-szobor le-
leplezése alkalmából – Boráros Imre 
Kossuth-díjas, Dráfi Mátyás Jászai 
Mari-díjas, Tóth Tibor Jászai Mari-
díjas színművészeink társaságában; 

 december 2. – a Zoboralja Női Ka-
marakórus 35. születésnapi hangver-
senye Zsérén;

 december 8. – a „jókaisok” hagyo-
mányos adventi koncertje a Tiszti pa-
vilonban;

 december 17. – Dr. Dobi Ákos (or-
vos, zeneszerző) Egy csillag fenn az 
égen című karácsonyváró dalestje a 
Tiszti pavilonban.

A 2018-as naptári évi szereplések:
 február 23. – a Komáromi 

Szekeresgazdák közgyűlésének kö-
szöntése;

 március 10. – Dr. Szénássy Árpád 
közíró (az ízig-vérig komáromi lo-
kálpatrióta, a Jókai Közművelődési és 
Múzeum Egyesület újraélesztőinek 
egyike) születésének 60. évfordulója 
tiszteletére rendezett emlékest a Kul-
túrpalotában;

 április 13. – a XVII. VOX HUMA-
NA a komáromi Vmk-ban;

 április 14. – a deportáltak és kitele-
pítettek emléknapja Dél-Komárom-
ban, a Szállj dalom, szép magyar ének 
c. műsor bemutatása;

 április 25. – Hazádnak rendületle-
nül – Egressy Béni-emlékest a Vmk-
ban, a Komáromi Magyar Gimná-
zium Öregdiákjai és Tanárai Baráti 
Köre, a Komáromi Jókai Színház és a 
Vmk szervezésében;

 május 20. – Metamorfózisok – Gaál 
Jenő, a GAUDIUM örökös tagjának a 
világjáró Szlovák Filharmónia énekes 
szólistájának és társainak szórakoz-
tató műsoros délutánja a GAUDIUM 
Polgári Társulás és a Komáromi Re-
gionális Népművelési Központ szer-
vezésében a komáromi Kultúrpalotá-
ban;

 augusztus 18. – Szent István napi 
Egyházzenei Ünnepi Est Negyeden;

 augusztus 25. – II. Országos Szent 
István Király Ünnepség Deákiban 
a Csemadok Országos Tanácsának 
rendezvénye. A Szállj dalom, szép 
magyar ének c. verses-zenés össze-
állítás itt kapott meghívást a Baróti 
Szabó Dávid napok záróműsorára 
(2018. okt. 23.), Jókára. 
A Szállj dalom, szép magyar ének a 
magyar történelem, sorsfordulóink-
hoz kötődő népdalok, népénekek, a 
könnyedebb műfajok magyar örök-

zöldjei Zsákovics László és Domon-
kos Dezső feldolgozásában, valamint 
hagyományos kóruskompozíciók, a 
magyar költészet remekei, s csakúgy 
Nagy Ferencnek, a kórus versmon-
dó szólistájának saját költeményei – 
versmondónk sajátos előadásában. 
Az összeállítás mindenütt nagy siker 
volt: álló taps.

Ezúton is köszönetet mondok 
minden kórustagnak és hangszeres 
zenésznek (többségében a helyi mű-
vészeti alapiskola tanárai) önzetlen 
segítségükért, műsoraink fényének 
emeléséért!

A GAUDIUM „csapata” köszöni 
a sokrétű segítséget Komárom Vá-
rosának, a Komáromi Művelődési 
Központ dolgozóinak, Varga Anna 
igazgatónővel az élen, a Komáromi 
Regionális Művelődési Központ dol-
gozóinak, élén Viera Vlčková igazga-
tónővel és Mátyás Katalinnak, a Jókai 
Mór Alapiskola igazgatónőjének.

Kedves jövendő „GAUDIUMO-
SOK”! „Nyitva van az aranykapu”: ne 
tétovázzatok, gyertek!

A GAUDIUM próbáit a továb-
biakban is kedden és csütörtökön 
17.30-tól 19.30-ig tartja a Béke ut-
cai Jókai Mór Alapiskolában. Min-
den énekelni vágyó és tudó egykori 
diákot és azok barátait (akkor is, ha 
nem voltak a nevezett iskola tanulói) 
szeretettel várja. Elvárás: a kórustag 
hetente egyszer (a neki megfelelő 
próbanapon) rendszeresen látogassa 
a próbákat.

A GAUDIUM vegyes kar és kama-
raegyüttes köszöni állandó támoga-
tóinak – Csicsó Péter mérnök, Barta-
los István, Kiss Zoltán, Földes István 
és Pfeiferlik Lajos mérnök – segít-
ségét, s a jövőben is szeretettel várja 
rendezvényeire kedves közönségét!

„NYITVA VAN AZ ARANYKAPU, 
CSAK BÚJJATOK RAJTA!”

STIRBER LAJOS



ZENE

„Nem sokat ér, ha magunknak dalo-
lunk. Szebb, ha ketten összedalolnak, 
aztán mind többen, százan, ezren, míg 
megszólal a nagy Harmónia, amiben 
mind egyek lehetünk. Akkor mond-
hatjuk majd csak igazán: Örvendjen 
az egész világ!” (Kodály Zoltán)

A Szlovákiai Énekkarok Uniója és a 
Pozsonyi Nemzeti Népművelési Köz-
pont a 2018-as naptári évet a Kórusok 
Évének nyilvánította – Énekelj, Szlová-
kia! címen (írt ki pályázatot) teremtett 
lehetőséget kórustalálkozók szervezé-
sére.

A Szlovákiai Magyar Zenebarátok 
Társasága (SZMZT) – a Komáromi 
Regionális Népművelési Központ-
tal (KRMK) karöltve, Nyitra Megye 
Önkormányzatának támogatásával 
– élt is a lehetőséggel, és nagyszabású 
hangversenyt szervezett Dél-Szlovákia 
énekkarainak Révkomáromban. Köz-
reműködő énekkarok: a Komáromi 
Városi Művelődési Központ és a Jó-
kai Mór Alapiskola Kicsinyek Kórusa 
(Pfeiferlik Annamária karnagy); az is-
kola Gyermekkara (Juhász Mónika kar-
nagy); a Marianum Egyházi Iskolaköz-
pont Schola Mariana Kórusa (Orsovics 
Yvette); a helyi Vmk és a Jókai Mór 
Alapiskola Gaudium vegyes kara, vala-
mint a Selye János Gimnázium énekkara 
és hangszeres kamaraegyüttese (Stirber 
Lajos); a Selye János egyetem Cantus 
Iuventus Női Kara (Orsovics Yvette); a 
Csemadok Városi Szervezet és a komá-
romi Vmk vegyes kara (Stubendek Ist-
ván); a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Vass Lajos kórusa (Józsa Mónika), Ko-
máromi Kamarazenekar (Medveczky 
Szabolcs).

Kodály Zoltán „üzeneteinek” egyike 
így szól: „És mint az ékszer is holt kincs 
a láda fenekén, életet akkor kap, ha vi-
selik: a népdal is mennél többeké lesz, 
annál nagyobb lesz világító és melegí-
tő ereje.” Egy másik üzenete pedig így 

hangzik: „A mű csak a dobogón készül 
el teljesen.”

Bizonyára az előbb idézettekhez ha-
sonló gondolatok vezérelték az Énekelj, 
Szlovákia! meghirdetőit; a kórusokhoz 
irányuló felkérésüket: műsorukat szlo-
vákiai (többségben magyar) zeneszer-
zők eddig ritkán hallható vagy eleddig 
még („holt kincsként a láda fenekén” 
nyugvó) soha el nem hangzott művei-
ből állítsák össze. Leszögezhetjük: a fel-
lépők mindegyike példásan teljesített. 
A nívós koncerten a következő szerzők 
művei hangzottak el: Ladislav Burlas, 
Dobi Géza, Ivan Hrušovský, Zdenko 
Mikula, Németh-Šamorínsky István, 
Milan Novák, Rajter Lajos, Szíjjártó 
Jenő, Zahovay Ernő.

A rendezvényt Viera Vlčková, a 
KRMK igazgatónője nyitotta meg. Üd-
vözölte – a jelenlétükkel az est fényét 
emelő – meghívott vendégeket: az ün-
nepi köszöntőt is vállaló Csenger Tibor 
mérnököt, Nyitra Megye Önkormány-
zatának alelnökét, Stubendek László 
mérnököt, Komárom város polgármes-
terét, dr. Igor Valentovičot, a Hudobný 
centrum (Zenei Központ) igazgatóját, 
doc. Vladimír Godár zeneszerzőt, a 
Pozsonyi VŠMÚ (Zeneművészeti Fő-
iskola) tanárát, Eleonóra Hunčágovát, 
a Nemzeti Népművelési Központ zenei 
szakelőadóját, František Petrt, a Komá-
romi Művészeti Alapiskola igazgatóját.

A rendezvénynek volt egy nem ze-
nei és mégis kedves aktusa. Eleonóra 
Hunčágová a Nemzeti Népművelé-
si Központ kitüntető oklevelét adta 
át Stubendek Istvánnak, a komáromi 
Concordia vegyes kar karnagyának, 
Rudolf Harmatnak, a Komáromi Ka-
marazenekar élete fáradhatatlan szer-
vezőjének, a komáromi zenei élet terén 
végzett kitartó munkájukért. Kazán 
József (a koncert fő rendezője) pedig 
Pozsonyba kapott meghívást, hogy 
(életjubileuma alkalmából) a szlovákiai 
zenei életben végzett áldozatos tevé-

kenységéért majd ott vegye át a Nemze-
ti Népművelési Központ legmagasabb 
kitüntetését. Majd egy minden szem-
pontból szépen kivitelezett, esztétikus 
– 45 oldalas, szlovák és magyar nyelvű 
– a szerző Stirber Lajos a társszerzők, 
Eva Ďurčová és Rudolf Harmat tollá-
ból született, Pavol Litauszki, a KRMK 
szakelőadója által összeállított – Ko-
márom zenei élete a 19. századtól nap-
jainkig című kiadvány bemutatására, 
megkeresztelésére került sor. A KRMK 
(szokatlan szép gesztusként) a hangver-
senyen fellépő együttesek minden tag-
ját s a koncert közönségét is megaján-
dékozta az új kiadvánnyal.

Az ünnepi estet (a helyi hagyomány-
hoz híven) most is az egyesített karok 
és a közreműködő Komáromi Kama-
razenekar fellépése zárta: Rajter Lajos 
Négy katonadal című, férfikarra és ze-
nekarra írt művét Medveczky Szabolcs 
vezényelte, Szíjjártó Jenő Esti hangulat 
Zsérén című vegyeskari kompozíciója 
Józsa Mónika vezényletével hangzott el; 
Dobi Géza Három a tánc című szerze-
ménye a Komáromi Kamarazenekar kí-
séretével, Medveczky Szabolcs vezény-
letével csendült fel.

A közönség sokszor felcsattanó tap-
sából ítélve örömmel tapasztaltuk, hogy 
Komáromban a „nemesebb zenére” ma 
is van igény; a Dél-Szlovákia Énekkara-
inak Koncertje ismét nagy közönségsi-
ker volt. A hangversenyt jelenlétükkel 
megtisztelő vendégek is nagy elisme-
réssel voltak mind a szereplők, mind a 
szervezők felkészültsége, mind a kon-
cert fő rendezőjének, Kazán Józsefnek, 
a SZMZT alelnökének munkája iránt. 
Az egész hangversenyt a Szlovák Rádió 
magyar adása, a Pátria Rádió is felvette.

Mi, a szereplők mind a KRMK, mind 
a komáromi Vmk – élén Viera Vlčková 
és Varga Anna igazgatónőkkel – min-
den dolgozójának köszönjük a velünk 
való segítőkész együttműködését. 
VIVAT KOMÁROM!

DÉL-SZLOVÁKIA	ÉNEKKARAINAK	NAGYSIKERŰ	KONCERT-
JE	RÉVKOMÁROMBAN	A	PÉLDAÉRTÉKŰ	ÖSSZEFOGÁS	
EREDMÉNYE VOLT

STIRBER LAJOS



BEMUTATKOZÁS

KIK IS VAGYUNK? 
Iskolánk  a kerület egyik legna-
gyobb múlttal rendelkező oktatási in-
tézménye. Jó hírnevét az évek során 
elért kiváló eredményeinek köszön-
heti. Története 1971–ben kezdődött, 
amikor az akkori állami oktatásügyi 
hivatal (KNV) kiadta az  Elektrotech-
nikai Ipari Szakközépiskola alapító-
levelét. 2004-ben az elektrotechnikai 
szak mellett megnyitottuk a  kereske-
delmi akadémiát,  2009-ben pedig az 
információs és hálózati technológiák 
(IT) szakot szlovák nyelven. 2017-től 
Szlovákiában elsőként magyar tanítá-
si nyelven is lehet IT szakot tanulni, 
így mi képezhetjük a környék legjobb 
szakembereit. 

KIK ISMERNEK EL BENNÜNKET? 
Azt a tényt, hogy a Jedlik Ányos Elekt-
rotechnika Szakközépiskola és Keres-
kedelmi Akadémia helyes úton halad, 
alátámasztják a gazdasági és társadal-
mi reformokat vizsgáló INEKO Inté-
zet  kutatásai is, melyek a középisko-
lák  eredményeit mérik fel, és amely 
szerint iskolánk több alkalommal 
bizonyult az Érsekújvári járás legjobb 
középiskolájának. Az  értékelésnél fi-
gyelembe vették az érettségi vizsgák 
eredményeit, a  végzős diákok elhe-

lyezkedését a munkaerőpiacon, vala-
mint az egyetemekre való bejutásukat, 
továbbá az iskola  rendkívüli eredmé-
nyeit, a versenyeken való részvételt, az 
intézmény vezetőségének munkáját, 
az oktató-nevelő munka feltételeit, 
a  pedagógusok munkáját és az  iskola 
rendelkezésére álló anyagi forrásokat. 
Nemcsak járási, de kerületi szintű elis-
merést is kaptunk több ízben, ugyanis 
a Nyitrai kerület ranglistáján a leg-
jobban értékelt iskolák közt vagyunk 
minden évben.  

MILYEN TANULMÁNYI SZAKOKAT 
KÍNÁLUNK? 
Elsősorban olyanokat, melyek iránt a 
munkapiacon is nagy az érdeklődés. 
Olyanokat, melyek befejezése után a 
hazai és külföldi egyetemeken is meg-
találják a helyüket diákjaink. Olyano-
kat, melyek kellő szakmai tudást és 
gyakorlatot adnak minden diáknak. 
Az iskola iránt érdeklődő magyar ki-
lencedikesek három tanulmányi szak 
közül választhatnak: elektrotechni-
ka, információs és hálózati technoló-
giák (IT) és kereskedelmi akadémia. 
A  második évfolyam elvégzése után 
az elektrotechnika szak diákjai két 
szakterület közül választhatnak: szá-
mítógéprendszerek és elektroenergetika. 

Szlovákiában az elektroenergetika 
szakot magyar nyelven csak a mi isko-
lánkban lehet tanulni.

MILYEN JÖVŐ VÁR VÉGZŐSE-
INKRE? 
Iskolánk végzősei tanulmányaik be-
fejezése után szakképzett elektrotech-
nikusként helytállnak az ipar állami 
és magánszektorának különféle terü-
letein. Ugyanakkor alkalmasak tanul-
mányaik folytatására hazai és külföl-
di főiskolákon vagy egyetemeken az 
elektrotechnika rokon szakmáiban is, 
valamint a közgazdasági vagy pedagó-
giai irányzatokon.

MIK A LEGÚJABB FEJLESZTÉSI 
BERUHÁZÁSOK? 
Az utóbbi legnagyobb befektetést 2018-
ban a  szociális helyiségek felújítására 
fordítottuk, ugyanakkor a konyha átépí-
tését és annak új berendezésekkel való 
felszerelését is megoldottuk. Köszönet 
jár a Nyitra Megyei Önkormányzatnak a 
beruházásért, hiszen hozzájárulásukkal 
sikerült esztétikusabbá és minőségibbé 
változtatni ezeket a helyiségeket. És mi 
várható még? A Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium, mely 
a Regionális/ Területi  Operatív Prog-
ram (Integrovaný regionálny operačný 

MINŐSÉGI	OKTATÁS	A	21.	SZÁZAD	ISKOLÁJÁBAN:	AZ	ÉR-
SEKÚJVÁRI JEDLIK ÁNYOS ELEKTROTECHNIKAI SZAKKÖ-
ZÉPISKOLÁBAN ÉS KERESKEDELMI AKADÉMIÁN
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program, IROP) vezető intézménye 
kiértékelte a  szakközépiskolák részére 
meghirdetett térítésmentes támoga-
tásra beadott pályázatokat. Iskolánk 
benyújtott pályázatát is jóváhagyták, 
melynek címe „A jövő iskolájában folyó 
modern szakképzés műszaki felszerelé-
sének felújítása“, 2 285 645,68 € érték-
ben. A  pályázat célja a  szakoktatásban 
résztvevő diákok létszámának növelése, 
a jelenlegi  szaktantermek felszerelésé-
nek minőségi felújítása és új szaktan-
termek kialakítása az egyes tanulmányi 
szakok oktatásához. A  beruházást az 
információs és hálózati technológi-
ák tanulmányi szak részére, valamint 
a számítógép rendszerek szakterület 
oktatására szolgáló szaktantermek ki-
alakítására fordítjuk, melyekben a há-
lózati technológiák és a robotikával fog-
lalkozó tantárgyak oktatása folyik majd. 
Ugyanakkor az elektroenergetika szak-
terület diákjai is új tantermeket kapnak 
az automatizáció, elektrotechnika és 
az elektrotechnikai mérések oktatásá-
ra. Iskolánk számára e sikeres pályázat 
megvalósítása óriási előrelépést fog je-
lenteni, hiszen nagymértékben hozzá-
járul a még hatékonyabb és modernebb 
szakképzéshez. Ugyancsak a Nyitra Me-
gyei Önkormányzat jóvoltából 25  000 
€ értékben egy kilenc személyes autót 
vásárolhat iskolánk, mely megkönnyíti 
majd a diákok szállítását a különböző 
versenyekre. Korábbi befektetéseink 
közül említésre méltó az iskola energia-
igényének csökkentésére beadott pályá-
zatunk (1 742 000 €), mely keretén belül 
az összes tanteremben energiatakarékos 
világítást biztosítunk. 

MILYEN PROJEKTEKBE KAPCSO-
LÓDTUNK, ILLETVE KAPCSOLÓ-
DUNK BE? 
Az IT szak keretén belül diákjaink 
nemzetközi minősítést szerezhetnek 
a Cisco akadémián különböző szin-
teken: IT Essentials, CCNA 1, CCNA 
2, CCNA 3, CCNA 4 és ipari minő-

sítést CCNA-ból. Minden diák meg-
szerezheti a  nemzetközi értékű ECDL 
számítógép-használói bizonyítványt 
a  HFCOMP vállalat együttműködé-
sével. A  nemzetközi IT AKADÉMIA 
– oktatás a  21. században projektnek 
köszönhetően iskolánk felszerelést 
kap egy IT Science Lab – lT tudomá-
nyos laboratórium felszerelésére, mely 
a  pedagógusok olyan továbbképzésére 
fog szolgálni, melyben elsajátíthatják 
a természettudományi tantárgyak taní-
tására alkalmas legmodernebb oktatási 
módszereket. A  tanulók térítésmente-
sen szerezhetik meg az ECDL számí-
tógép-használói bizonyítványt, és részt 
vehetnek különböző szakmai előadáso-
kon és továbbképzéseken.

A szakoktatás mellett nem feledke-
zünk meg az egyéb oktatási területek-
ről sem, mint az idegennyelvi oktatás, a 
sport vagy egyéb szabadidői tevékeny-
ségek. Az Erasmus+ program keretén 
belül küldhettünk a 2016/17-es tanév-
ben diákokat egy háromhetes londoni 
tartózkodásra, ahol különböző vállala-
toknál kaptak munkalehetőséget. 2018-
ban első alkalommal kapcsolódtunk be 
az Edinburgh Hercege Nemzetközi Díj 
oktatási programba, mely a brit királyi 
család jóvoltából működik. A  diákok 
önkéntes tevékenységeket végeztek 
különböző területeken, mint a  sport, 
új készség fejlesztése, mások segítése, 
végül pedig egy közös kalandos expe-
díción vettek részt.

Iskolánk két tornateremmel ren-
delkezik, melyek felújítása és felsze-
relése szintén sikeres pályázatoknak 
köszönhető. Ami hiányzik, az egy 
multifunkciós játszótér, melyet a Nyitra 
Megyei Önkormányzat beruházásával 
fogunk megvalósítani. 

Az oktatás mellett figyelmet fordí-
tunk a diákok kikapcsolódására és az 
iskolai környezet szebbé tételére. A di-
áktanács kezdeményezésére adtunk be 
egy pályázatot az iskola átriumának át-
építésére, mely az elmúlt évben a Szlo-

vák Takarékpénztár (SLSP) jóvoltából 
meg is valósult. Aktívan működő diák-
tanácsunk szervezett már faültetést az 
iskola területén, és legújabban babzsá-
kok vásárlásához járultak hozzá, az óra-
közi szünetek kényelmesebbé tételéhez. 

MIT KÍNÁLUNK MÉG?  
Szaktantermekben való oktatást, szá-
mítógéppel és interaktív táblával, vala-
mint internet-csatlakozással   felszerelt 
tantermeket, könyvtárat, modern tor-
natermeket, iskolai webapplikációt és 
elektronikus osztálykönyvet, ellenőr-
zőt, órarendet, étlapot. Iskolánk szinte 
minden hónapban szervez valamilyen 
iskolán kívüli tevékenységet, tanul-
mányi kirándulást. Évente bérleteket 
vásárolunk a Győri Nemzeti Színház 
előadásaira, így minden magyar diák 
legalább egyszer eljuthat oda. Felejt-
hetetlen események a gólyák avatásai, 
a nyílt napok, a karácsonyi műsorok, 
a jótékonysági rendezvények és gyűj-
tések, a 12 órás kosárlabda-maratonok 
és a  rengeteg verseny és megmérette-
tés iskolai, járási, kerületi, országos és 
nemzetközi szinten. Kiváló kapcsola-
tot építettünk ki partneriskoláinkkal, 
az egyik a Győri Műszaki SzC Pattan-
tyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimná-
zium és Szakközépiskola (PÁGISZ), 
valamint a  csehországi  Střední škola 
průmyslová, technická a  automobilní, 
Jihlava.

 Iskolánk mottója megfelelni a 21. 
század kihívásainak, lépést tartani 
a folyamatos változásokkal. Célunk 
szakmailag és emberileg hozzásegíteni 
diákjainkat, hogy helyt álljanak az élet-
ben. Végzőseink nem csupán szakmai 
tudással felvértezve fejezik be tanul-
mányaikat, de versenyképes, felelősség-
teljes, a hagyományost és a modernet 
ötvözni képes emberként kezdhetik 
építeni jövőjüket.     

Az iskola tanárai: Csepedi Viktória és 
Benko Emőke
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 Emlékeznek még az „Amerikából 
jöttem, mesterségem címere…” nevű 
játékra? A mai gyerekek szinte már 
nem is játsszák. Pedig milyen szóra-
koztató is volt két betű és némi „pan-
tomim” segítségével kitalálni egy-
egy szakma nevét. A Munka Utcai 
Alapiskolában a múlt héten még csak 
találgatniuk sem kellett a felső tago-
zatos tanulóknak: a szakmák házhoz 
jöttek (ám nem Amerikából), életre 
keltek és kipróbálásra csábították a 
lányokat s fiúkat egyaránt. 

 November 15-ét és 16-át a Mes-
terségek napjává „avattuk” intéz-
ményünkben. A rendezvény idejére 
az iskola számos tanterme átalakult 
műhellyé, szalonná vagy épp sütés-
re–főzésre alkalmas konyhává. Örö-
münkre szolgált, hogy a megszólított 
komáromi és környékbeli szakközép-
iskolák egytől egyig elfogadták meg-
hívásunkat. Készséges mestereik és 
ügyes diákjaik segítségével alig egy 
óra alatt berendezkedtek a rendelke-
zésükre bocsátott termekben, hogy 
tettre készen várhassák a műhelyük-
be látogató csoportokat. Az is bebi-
zonyosodott, hogy az iskola ismét 
számíthat a segítőkész szülők, isko-
labarátok támogatására is: egy-egy 
anyuka, nagymama, apuka és nagy-
néni, pár barát, valamint egyik volt 
tanítványunk szintén felajánlották, 
hogy bemutatják szakmájukat tanu-
lóinknak. A kétnapos rendezvény 
folyamán közel 200 felső tagozatos 
tanuló 16 különféle szakmába, mes-
terségbe kóstolhatott bele. Kipróbál-
hattak néhány kézműves mesterséget, 
mint pl. a nemezelés, a szappanöntés 
vagy a kukoricamorzsolás, „tesztel-
hették” kézügyességüket a tűzzomán-
cozás, a vitrázsüveg-készítés, illetve a 

MESTERSÉGEK NAPJA A MUNKA UTCAI ALAPISKOLÁBAN

virágkötészet során, megtudhatták, 
milyen szakot rejtenek a design, a 
grafika és a logisztika szavak. Lehe-
tőségük adódott egy-két „fiús” és 
„lányos” szakmában is próbára tenni 
képességeiket: asztalosmunka, vil-
lanyszerelés, festés, koktélkeverés, 
kézi és gépi varrás, csak hogy párat 
említsek a széles kínálatból. Készül-
tek csodás frizurák, decens sminkek, 
s a lányok ugyanolyan ügyesen bán-
tak a csavarhúzóval, mint ahogy a 
fiúk kezelték a varrógépet. 

 Úgy gondolom, nemcsak nagyon 
mozgalmas, hanem sikeres és izgal-
mas két nap is áll mögöttünk. A fo-
lyosón elhelyezett „véleménypalack” 
megtelt tanulói üzenetekkel, melyek-
ben a következő szavak ismétlődtek: 
„nagyon tetszett”, „remélem, jövőre 
is…”. Igazán örülünk, hogy a gyere-
kek így értékelték a rendezvényt. Bí-
zunk benne, hogy a kezdeményezés 
elérte célját: tanulóink közelebbről 
megismerkedtek egy-egy szakmával, 
akár érdeklődésük és vonzalmuk is 
nyiladozni kezdett egyik – másik 
iránt, s néhányan talán még a „mi 
leszel, ha nagy leszel?” kérdésre is 
megtalálták a választ.

 Köszönjük a részvételt, a mesteri 
felkészülést és foglalkozásokat vala-
mennyi szülőnek, iskolabarátnak és 
a következő iskoláknak: a komáro-
mi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari 
Szakközépiskolának, a komáromi 
Gépipari és Elektrotechnikai Szakkö-
zépiskolának, a komáromi Műszaki 
Szakközépiskolának, a gútai Magyar 
Tannyelvű Magán Szakközépiskolá-
nak és a Karvai Szakközépiskolának.

Károlyi Szikonya Judit, az iskola 
igazgatója
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MATEMATIKA–FIZIKA NAP A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

A Cornides István Matematika–
Fizika Emlékversenyt a  komáromi 
magyar tannyelvű gimnázium egy-
kori és jelenlegi tanárai hívták életre. 
2001-ben a Selye János Gimnázium-
ban a hetvenes évek óta zajló szellemi 
diákviadalt Kalácska József javasla-
tára Cornides Istvánról nevezték el 
Cornides István Matematika–Fizika 
Emlékversenynek, amelyen évente 
több felvidéki és magyarországi kö-
zépiskola diákjai négy kategóriában 
vesznek részt. Iskolánk méltó mó-
don ápolja Cornides István emlékét, 
hiszen egy tantermet is elneveztek 
róla, és évente versenyt rendezünk 
emlékére, így Magdi néni, Cornides 
István özvegye a verseny jutalmazá-
sán kívül a tanév végén évente több 
tízezer forintos Cornides-ösztöndíjat 
is adományoz a legjobb gimnazista 
diáknak.

2018. november 23-án délelőtt 
9-től 13 óráig három magyarországi 
– a Pannonhalmi Bencés Gimnázi-
um, a tatai Eötvös József Gimnázi-
um, a budapesti Szent István Gimná-
zium – és négy felvidéki középiskola 
– a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin 
Gimnázium, az ógyallai Építőipari 
Szakközépiskola, a  komáromi Ipa-
ri Szakközépiskola és a  Selye János 
Gimnázium – diákjai törték a fejüket 
a feladatok megoldásán. A  versenyt 
gimnáziumunk igazgatója, Andruskó 
Imre nyitotta meg, majd dr. Gál Ti-
bor, fizikus, a Nyitrai Konstantin Fi-
lozófus Egyetem nyugalmazott egye-
temi docense Cornides Istvánról, 
a  verseny névadójáról tartott rövid 
előadást. A  példákat matematikából 
és fizikából iskolánk tanárai, Horváth 
Katalin és Szabó Endre vezetésével 
állították össze.

Délután az 1991 óta megrendezett 
XXVI. Nagy Károly Matematikai Di-
áktalálkozóra került sor gimnáziu-
munk aulájában. Fonód Tibor főszer-
vezőn kívül a megnyitó ünnepségen 
a két szervező iskola képviseletében 
Andruskó Imre igazgató és Vetter 
János, a komáromi Ipari Szakközép-
iskola igazgatója, a város nevében 
Stubendek László polgármester kö-
szöntötte a jelenlévőket. Idén hatodik 
alkalommal adták át a 2013. augusz-
tus 20-án alapított Oláh György Ma-
gyar Matematikai Tehetség Díjat. A 

felvidéki középiskolai matematikata-
nár emlékét idéző elismerésben idén 
Vistan Laura, a kassai Márai Sándor 
Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium 
és Alapiskola egykori diákja része-
sült, aki jelenleg a kassai Pavol Jozef 
Šafárik Egyetem Természettudomá-
nyi Karának matematika szakos hall-
gatója. A díjazottat Tarics Péter, a ku-
ratórium tagja méltatta.

Az idei rendezvény 24 előadá-
sán mintegy 80 érdeklődő vett részt 
a Kárpát-medence minden  tájáról 
– Szatmárnémeti, Zenta, Pécs, Bé-
késcsaba, Győr, Szeged, Gyula, Ka-
posvár, Hódmezővásárhely, Buda-
pest, Debrecen, Nagykanizsa, Kassa, 
Somorja, Dunaszerdahely, Fülek, 
Ipolyság, Pozsony iskoláiblól stb. A 
találkozó vasárnap ért véget.
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A magyar tudomány ünnepéhez kap-
csolódva immár 12. alkalommal ke-
rült megrendezésre november 14-én 
a gútai Nagyboldogasszony Egyházi 
Iskolaközpont szervezésében a Tudo-
mányok napja című előadássorozat, va-
lamint a nagy népszerűségnek örvendő 
Heuréka! magyar tudománytörténeti 
vetélkedő. A rendezvény keretén belül 
évről évre neves tudósok, egyetemi ta-
nárok, illetve a tudomány területén te-
vékenykedő személyiségek igyekeznek 
bevezetni a hallgatóságot a tudomány 
birodalmába, illetve közérthető módon 
bemutatni a legújabb tudományos ku-
tatások eredményeit.

A rendezvény sikerét és létjogosult-
ságát mi sem bizonyítja jobban, hogy 
élénk érdeklődés mutatkozik a kör-
nyékbeli alap- és középiskolák, illetve 
újabban a Selye János Egyetem hall-
gatói részéről az előadások iránt. A 
Tudományok napja kinőtte az iskola 
falait, idén immár második alkalom-
mal adott otthont a rendezvénynek a 
Városi Művelődési Központ és annak 
körterme. A körülbelül háromszáz ér-
deklődő a helyi oktatási intézmények 
mellett Lakszakállasról, Szímőről, 
Érsekújvárból, Búcsról, Zsigárdról, 
Csallóközaranyosról, Komáromból, 
Szencről és Dunaszerdahelyről érke-
zett. A rendezvény elsődleges célja, 
hogy felkeltse a diákok érdeklődését a 
tudomány iránt, valamint vonzóvá te-
gye számukra a műszaki, illetve termé-
szettudományi szakokat, amelyek terü-
letén az elmúlt években nagy szakmai 
hiány mutatkozik.  

Míg a korábbi években az előadások 
témakörei a legkülönfélébb tudomány-
területeket érintették, idén a neves 
előadók a függőség témakörét járták 
körül. A téma rendkívül időszerű, hi-
szen a tudatmódosító szerek használata 
mellett a virtuális tér állandó jelenléte 
is komoly függőséget okoz – főleg a fia-
talabb generáció számára. 

A nap nyitányaként Klobusitzky 
György, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem mestertanára, nyugalma-
zott adjunktusa nem mindennapi 
drogprevenciós előadással „hökken-
tette” meg a nézőközönséget, kiváló 
felvezetést nyújtva a fiatalokat fenye-
gető függőségek világába. A jelenlé-
vők betekintést nyerhettek a hollandiai 
coffeshopok mindannapjaiba, a rend-
őrségi drograzziák világába. 

Topál József etológus, az MTA akadé-
mikusa az evolúció során fellépő meg-
szaladási jelenségeket, azok okait és 
következményeit vizsgálta a „Jó csoki-e 
a Facebook?” című előadásában. Mint 
megtudtuk, a megszaladási jelenség 
az etológiában használatos fogalom, 
amely olyan tulajdonságokat takar, 
amelyek az evolúció során előnyösek 
voltak, de túlzottan megerősödtek. 
Az előadó számos példa mellett külön 
kitért a digitális világ okozta társas vi-
selkedési jelenségek megszaladására: 
összehasonlította az ősközösség tár-
sadalmi érintkezésének formáit a 21. 
század „kontrollvesztéses” kommuni-
kációs formáival. Kifejtette, hogy míg 
a csoki az agynak a „szupertáplálék”, 
addig a Facebook a „szupercsatorna”, 
amely segítségével az ember kiélheti a 
benne kódolt kommunikációs kény-
szert. 

Juhos „Robosanyi“ Sándor, a  Tech-
nics Playground Robotikai Oktatóköz-
pont vezetője állandó vendége a Tudo-
mányok napja rendezvénysorozatnak, 
előadásait mindig nagy érdeklődés 
övezi.  Ez alkalommal „Okoseszközök 
az oktatásban, játékok mint oktatóesz-
közök” című előadásában a különféle 
építőjátékokat, homanoid játékrobo-
tokat, gyerekeknek (is) szánt rajzoló- 
és tervezőprogramokat mutatta be a 
nagyközönségnek. Miután felvázolta 
ezen oktatójátékok technikai fejlődésé-
nek legfontosabb állomásait, bemutatta 
a robotikán alapuló játékcsaládok leg-

újabb termékeit, szemléltetve azok mű-
ködését és használati lehetőségeit. 

 A  Tudományok napján a  legkiseb-
bekről sem feledkeztek meg a  szerve-
zők: Riflík Zsolt, a gútai Madár- és Ter-
mészetbarát Egyesület vezetője az alsó 
tagozatos diákoknak a  környéken élő 
madarakról tartott tartalmas előadást 
„Madarak gyerekszemmel” címmel. 
Ezt követően Juhos Sándor mutatta be 
a kisdiákoknak, hogyan vezérelhetők a 
robotok az okostelefonok segítségével.

A Tudományok napja keretén belül 
a vállalkozó kedvű középiskolás diákok 
idén nyolcadik alkalommal mérhették 
össze tudásukat a Heuréka! elneve-
zésű tudománytörténeti vetélkedőn. 
Az idei verseny témakörében olyan 
magyar tudósokkal foglalkozott, akik 
a táv- és hírközlés területén alkottak 
maradandót. A  hét versenyző csapat 
közül a dobogós helyet az érsekújvári 
Pázmány Péter Gimnázium csapata 
(Bombicz Eleonóra, Bombicz Ferenc, 
Nagy Vivien, felkészítő tanár: Dózsa 
Roland) szerezte meg, második helyen 
végzett a komáromi Selye János Gim-
názium csapata (Kraľ Dávid, Keresztes 
Levente, Paulisz Bence, felkészítő tanár: 
Elek József), a harmadik pedig a gútai 
Schola Privata Gutaiensis Magyar Tan-
nyelvű Magán Szakközépiskola csapata 
(Markovics Krisztina, Liptai Renáta, 
Kürti Emese, felkészítő tanár: Szuri De-
zső) lett. 

A  Tudományok napja egyik legfon-
tosabb hozadéka, hogy a hallgatóság 
soraiban ülő diákok szemében ott 
tükröződött a  tudásvágy,  az előadások 
után bátran odamentek az előadók-
hoz, kérdéseket tettek fel a hallottakkal 
kapcsolatban, sőt autogramot is kértek. 
Külön pozitívumként kiemelném, hogy 
mialatt a különböző függőségekről be-
széltek az előadók, senkinek sem jutott 
eszébe pötyögni a mobiltelefonján.

Galo Lukács Tímea, a Nagyboldogasz-
szony Egyházi Iskolaközpont tanára

TUDOMÁNYOK NAPJA A GÚTAI NAGYBOLDOGASSZONY EGYHÁZI ISKOLAKÖZPONTBAN
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AZ	OKTATÁSÜGYI	MINISZTER	ELSŐ	ALKALOMMAL	ÉRTÉKELTE	AZ	EGÉSZ	ÉLETEN	
ÁT	TARTÓ	MŰVELŐDÉS	TERÜLETÉN	VÉGZETT	MUNKÁBAN	KIVÁLÓ	EREDMÉNYEKET	
ELÉRŐ	EGYÉNEKET	ÉS	INTÉZMÉNYEKET
Az Egész életen át tartó tanulás hete alkalmából Martina 
Lubyová miniszter asszony 2018. november 29-én Pozsony-
ban az egész életen át tartó tanulás terén végzett sokéves si-
keres munkája elismeréseként Fonodová Irenának, az Eraz-
mus+ program nemzeti ügynöksége volt igazgatónőjének, 
a Nemzetközi Együttműködés Szlovákiai Akadémiai Tár-
sulása (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú 
spoluprácu) jelenlegi ügyvezető igazgatójának – átadta az 
oktatásügyi minisztérium díját. Köszöntő beszédében ki-
emelte, hogy nagyon fontosnak tartja mélységesen tisztelni 
és mások elé példaképként kell állítani azokat az egyéneket 
és intézményeket, akik és amelyek hosszú évek óta sikere-
sen segítik közös céljaink elérését, és munkájukkal jó pél-
dával járnak elöl, azokat a személyeket, akik mind a hazai, 
mind a nemzetközi megítélés szerint kiváló szakemberek. 
Az oktatásügyi minisztérium vezetője az egész életen át tartó 
művelődést a 21. század egyik kulcsfeladatának tartja. Ez-
zel kapcsolatban fontosnak tartotta kiemelni: „Az előttünk 
álló feladatok sorában az elsők közé tartozik az egész életen 
át tartó tanulással kapcsolatos törvény kidolgozása és elfo-
gadtatása, és ezzel egyidőben a minisztérium rövidtávú és 
távlati stratégiájának a kidolgozása ezen a részterületen. A 
minisztérium az OECD országokkal együttműködve a lehető 
legközelebbi időpontban elkezdi a készségfejlesztés nemzeti 
stratégiájának a kidolgozását, amely várhatóan új hozzáállást 
eredményez az említett részterületen adódó komplex prob-
lémák megoldásához és országos szinten is segíteni tudja 
céljaink elérését.“ Az egész életen át tartó tanulás és művelő-
dés területén végzett sikeres tevékenységet értékelte és jutal-
mazta a Szlovák Köztársaság Felnőttoktatási Intézményeinek 
Társulása (Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR) 

is az alábbi három kategóriában: Felnőttképzési tervezetek, 
Az egész életen át tartó képzés hozadéka, A felnőttképzés 
népszerűsítése. A Felnőttképzési tervezetek kategóriájában 
a Kojaticében működő Veszélyeztetett felnőttek néven mű-
ködő nonprofit szervezet részesült elismerésben, melynek 
vezetője Mária Lichvárová. Az egész életen át tartó képzés 
hozadéka kategóriában Nadežda Hrapková vehette át az el-
ismerést, aki a Szépkorúak Egyeteme (Univerzita tretieho 
veku) módszertani főelőadója és az Szépkorú Diákok Eu-
rópai Szövetségének az elnöknője, akinek nagy érdemei 
vannak a szeniorok egyre nagyobb volumenű képzésének 
megszervezésében. A Felnőttképzés népszerűsítése kate-
góriában a Kézsmárki Magán Szakközépiskola vitte el a 
pálmát. Ez az intézmény szakított a hagyományos képzési 
formákkal és kategóriákkal, ugyanis a szolgáltatások, va-
lamint az egyes mesterségek végzéséhez szükséges készsé-
gek és szaktudás elsajátításának folyamatában mindenek-
előtt az alternatív formákat és elemeket részesíti előnyben. 
Emellett a 18 és 55 év közötti érdeklődő felnőttek számára 
rendszeres, érdekes és vonzó tanfolyamokat szerveznek, 
ezáltal az alacsonyan kvalifikált munkanélküli felnőttek-
nek lehetőséget kínálnak arra, hogy szakképzettekként 
érvényesülhessenek a munkaerőpiacon.  Szlovákia ebben 
az évben immár tizennyolcadszor szervezte meg az Egész 
életen át tartó művelődés hetét, melynek fő koordinátora a 
Felnőttoktatási Intézmények Társulása. Az eddigi munka 
értékelése és a díjak átadása mellett a hét folyamán szinte 
egész Szlovákiában szerveztek e programot népszerűsítő 
akciókat, tanácskozásokat, szemináriumokat, szakmai ta-
lálkozókat, fórumokat és nyílt napokat a szakemberek és a 
laikus érdeklődők számára.

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HETE – EBBEN AZ ÉVBEN AZ OECD ORSZÁ-
GOKKAL KÖZÖSEN

2018. november 28. és december 2-a között Szlovákia immár 
19. alkalommal rendezte meg Az egész életen át tartó tanu-
lás hetét, melynek során országszerte tanácskozások, szakmai 
párbeszédek, véleménycserék, nyílt napok, konferenciák, elő-
adások követték egymást. Az akció társrendezője és legfőbb 
támogatója az oktatásügyi minisztérium, fő koordinátora 
pedig a Szlovák Köztársaság Felnőttoktatási Intézményei-
nek Társulása. A rendezvénysorozat célja népszerűsíteni a 
felnőttek folyamatos képzését, az egész életen át tartó tanu-
lást, hiszen mindez az egyén és a társadalom számára is ki-
emelkedően fontos. Az idei rendezvénysorozat mindenek 
előtt abban különbözött az előző évek hasonló akciójától, 
hogy az OECD és az oktatási minisztérium ebben az évben 
(november 27–29-én) közösen szervezték meg Pozsony-
ban a PIAAC (Programmeforthe International Assessment 
of AdultCompetenciensis – A felnőttek kompetenciaszintje 
nemzetközi értékelésének programja) 5. nemzetközi konfe-
renciáját. E konferencia célja rávezetni a résztvevő országok 
kompetens szerveit arra, hogy hasznosan és hatékonyan al-
kalmazzák a PIAAC-adatokat saját országaik foglalkozás-
politikai stratégiájának a kidolgozásában, ugyanis a PIAAC 
napjainkban az OECD hatáskörében folytatott legnagyobb és 
legkomplexebb kutatás, melynek célja  minden érintett részte-

rületre kiterjedő felmérésekkel pontos adatokat szerezni az 
OECD országokban élő felnőttek képességeiről, készségei-
ről és felkészültségükről. A tanácskozást Martina Lubyová 
miniszter asszony és Andreas Schleicher – az OECD okta-
táspolitikai főtitkárának, Jose A. Gurrianak, a főtanácsadó-
ja – nyitotta meg. A tanácskozás meghívott vendégei kö-
zött volt többek között Sir Alan Tuckett, a Wolverhamptoni 
Egyetem professzora, aki az UNESCO Az Egész Életen 
Át Tartó Intézetének tiszteletbeli tagja és a Felnőttképzés 
Nemzetközi Tanácsának volt elnöke. Az oktatási miniszté-
rium ebben az évben minden OECD tesztelést és felmérést 
(PISA, PIAAC, TALIS) a  Szabványosított Mérések Nem-
zeti Intézenek (NÚCEM) hatáskörébe sorolt. Ez a változás 
lehetővé teszi, hogy a formális, de az informális képzés és 
művelődés hatékonyságának fokozását szolgáló javaslatok 
szülessenek, amelyek főként a pedagógusok szakmai to-
vábbképzésében eredményezhetnek jelentős változásokat. 
A minisztérium tervei szerint főként a pedagógusok szak-
mai továbbképzésének hatékonyságát segítik majd elő a to-
vábbképzést biztosító intézmények számára kidolgozott ja-
vaslatok, ajánlások, szakmai és módszertani segédanyagok, 
hiszen a cél egyértelmű: a 21. század igényeinek megfelelő 
tudással és kompetenciákkal vértezni fel a pedagógusokat.
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SZLOVÁKIA	KORMÁNYA	JÓVÁHAGYTA	AZ	5-ÉVES	GYERMEKEK	KÖTELEZŐ	ÓVODALÁ-
TOGATÁSÁNAK TERVEZETÉT

A Szlovák Köztársaság kormánya 2018. november 20-án 
hagyta jóvá az ötéves gyermekek kötelező óvodalátogatá-
sának tervezetét, mely szerint Szlovákiában minden ötödik 
életévét betöltő gyermek köteles megkezdeni az óvoda lá-
togatását. E döntés jogerőre emeléséhez azonban a minisz-
tériumnak módosítania kell az iskoláskor előtti nevelésre 
vonatkozó eddig érvényes jogszabályokat. E döntés kap-
csán Martina Lubyová miniszter asszony fontosnak tartot-
ta megjegyezni: „Őszintén örülök annak, hogy a kormány 
dinamikusan, határozottan és pozitívan reagál Az oktatás 
és nevelés fejlesztésének nemzeti programjából eredő fel-
adatokra. 2020 szeptemberétől ugyanis minden ötéves 
gyermek számára biztosítani akarjuk az iskoláskor előtti 
rendkívül fontos óvodai nevelést. Ez a döntés különösen 
azért fontos, mert általa elérhetjük, hogy minden többszö-
rösen hátrányos helyzetben élő roma gyermek és szociáli-

san különösen nehéz körülmények között lévő gyermek is 
látogassa az óvodát, és felkészíthessük őket a kötelező isko-
lalátogatásra. Ezzel a döntéssel megtehetjük az első lépése-
ket ahhoz is, hogy a különböző nemzetközi teszteléseken is 
fokozatosan javuljanak a diákjaink által elért eredmények.“ 
Az idevonatkozó törvény jóváhagyásával párhuzamosan a 
minisztériumnak nagyon intenzív tárgyalásokat kell foly-
tatnia a falvak és városok önkormányzataival – vagyis az 
óvodák fenntartóival –, hiszen ez a döntés viszonylag nagy 
mértékben befolyásolja az ő költségvetésüket. A megadott 
időpontig az önkormányzatokra ezen túl is fontos feladat 
vár, ugyanis biztosítaniuk kell, hogy településeiken minden 
ötéves gyermek számára elegendő óvodai hely álljon ren-
delkezésre. Erre a célra természetesen felhasználhatják az 
európai pénzügyi alapok által biztosított támogatást is.
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SZERZŐINK

AZ ÉN VÁROSOM

AHOL ELŐZŐ ÉLETEMBEN ÉLTEM

JUHÁSZ KATALIN 

Barcelonát szép lassan felfalják a turisták. 
Disneyland lesz belőle. A nyári hónapokban 
mozdulni sem lehet a La Ramblán, olyan a 
város „főutcája”, mint valami könnyűzenei 
óriásfesztivál központja. A Gaudi-épületekbe 
az utóbbi években több órás sorban állás után 
lehet csak bejutni, elképesztő összegért. A 
Sagrada Familia inkább monumentális turis-
talátványosság, mint templom, és ha egyszer 
végre felépül (kitűzték már a dátumot, még az 
én életemben késznek nyilváníthatják), akkor 
is többen bámulják meg, mint ahányan imád-
koznak majd benne. 
És mégis ez a kedvenc városom. Mindezek 
ellenére. A tömegiszonyom ellenére. És an-
nak ellenére is, hogy egyszer tanúja voltam, 
hogyan dolgoznak helyi a tolvajok (rém ügye-
sen), mennyire tehetetlen a rendőrség (na-
gyon), sőt azt is tudom már, milyen érzés arra 
ébredni, hogy lekéstem a repülőgépet (hideg-
lelős). 
Az építészet és a képzőművészet megszállottja 
vagyok, szeretek állni és bámulni, elveszíteni 
az időérzékemet, belesüppedni a látványba. 
Nem bánom, ha eközben nem lökdösnek, 
taszigálnak minden oldalról, de megértem, 
hogy másokat is lenyűgöznek azok az épü-
letek, és közelebb akarnak kerülni hozzájuk. 
Barcelonát okosan tervezték meg, először a 
tizenkilencedik és a huszadik század forduló-
ján, majd az 1992-es olimpia okán valósultak 
meg remek városrendezési ötletek: ízléssel, 
kapkodás nélkül, szinte mediterrán derűvel 
és játékossággal, ám tisztelve a hagyományo-
kat és kapcsolódva a múlthoz. Az oktogonos 
megoldású kereszteződések például lenyű-
gözőek, és minden sarkon földalatti parko-
lóházak vannak, ezért nem látni egymás he-
gyén-hátán álló autókat az utcákon. A Rambla 
pedig egyenesen a tengerhez vezet (Kolum-
busz szobra előtt vonulnak el a fényképező-
gépes felfedezők), a városnézést strandolással 
lehet megkoronázni, és nem szednek belépőt 
azért, hogy az ember leteríthesse a törülköző-
jét a homokban. De libegővel is lehet közle-
kedni az öböl fölött, fentről kiválasztani, hová 
terítjük majd azt a bizonyos törölközőt.   
Szerintem arrafelé az építészek, a formater-
vezők, dekoratőrök, de még a festő-mázolók 
is művészeknek tartják magukat, nem pedig 
megbízások kivitelezőinek. És úgy dolgoznak, 
mintha Antoni Gaudi, ez a korszakos zseni fi-
gyelné őket szigorú szemekkel egy fa mögül, 
az ablakból, vagy egy padon ülve. Az ő egyedi 
stílusa ma is hat a kollégákra, ami nem cso-
da, hiszen aki Barcelonában nő fel, magába 
szívja a domború, hullámos, cikornyás, indá-
zó formákat, és „örököl” egyfajta bátorságot, 
merszet, kísérletező kedvet is. A Güell park, 
az organikus építészet félkész remekműve 
nem véletlenül került fel az UNESCO világ-

örökségeinek listájára, hiszen amellett, hogy 
szemet gyönyörködtető organikus építészeti 
megoldások kincsestára, követhető mintát 
kínál arra is, hogyan válhat műalkotássá, ho-
gyan hasznosítható egy városszéli sziklás és 
kietlen domb. 
Aki nem rest képtárak, múzeumok előtt sor-
ban állni, és szereti a színfoltok ritmikáját, 
annak egyik kedvencem, Joan Miró festmé-
nyeit ajánlom. Ez az egészen egyedi világlá-
tású katalán művész fiatal korában pár évig 
hivatalnok volt, aztán idegösszeomlást kapott 
attól a lelketlen munkától. Felépülése után 
eldöntötte, hogy a továbbiakban – egészsége 
érdeklében – csak a művészettel kíván fog-
lalkozni, az „élethez” nem elég jók az idegei. 
Fokozatosan lebontotta a tárgyak természe-
tes összefüggéseit és új, misztikus rendszerbe 
rakta össze őket, kísérteties látomásokat hoz-
va létre. De Picasso is „beköltözött” Barcelo-
nába, nemcsak képeivel, hanem különleges 
agyagedényeivel is ámulatba ejti a  látogatót 
a  Museo Picasso-ban, amely egyébként két 
köpésnyire található a tengerparti strandtól. 
A  festők nagy örömére Barcelonában szin-
te egész nap olyanok a  fények, mint abban 
a  bizonyos áldott órában, délután öt és hat 
között (nem véletlen, hogy egész Európában 
ilyenkor forgatják az összes autóreklámot). 
És irigylésre méltó harmónia van, mindenütt, 
még a modernebb épületek között is. Ez a vá-
ros sokféle. Romantikus, inspiráló, ódon, kor-
szerű, kényelmes, nyüzsgő, békés, racionális, 
laza, regényes, poétikus. Ha választhatnék, ott 
telepednék le, mert hirtelen hangulatváltozá-
sokhoz ideális hely, mindegyiknek megvan 
a maga városrésze, negyede, utcája. A tömeg-
közlekedés remek, ez is mennyire meglepő 
élmény tud lenni a magamfajtának. A katalán 
ételek nekem ugyan nem igazán jönnek be, de 
persze találni itt mindenféle más konyhát is, 
felesleges aggódni. És nyilván akkor is bable-
vesen, kelkáposzta-főzeléken, paprikás csir-
kén élnék, ha odaköltöznék. A piacok ugyanis 
elképesztőek, a  zöldségeknek, gyümölcsök-
nek például van ízük. Tudom, nem hiszik el 
nekem, pedig igazat beszélek! 
Szóval Barcelonában van valami belőlem. 
Ahogy Mézga Géza mondja: „Kapcsolatunk 
titkos is és misztikus, kicsit utópisztikus”. Egy-
általán nem érzem magam turistának ott, sőt 
gyakran szégyenkezem is az ocsmány módon 
randalírozó turisták miatt, akik úgy veszik 
birtokba a várost, hogy egyáltalán nem tisz-
telik. Ilyenkor összenézek egy helyi boltossal, 
utcaseprővel, sofőrrel, és egyszerre csóváljuk 
a fejünket. 
Szóval otthon érzem magam. Erre szokták azt 
mondani, hogy előző életemben egészen biz-
tosan ott éltem.

Kedves Olvasók!
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Finom környezetben jobban ízlik…

Őszi kép
Farsangi mulatság

Varázsgömbbe bújva Dobj El Mindent és Olvass!

Amikor az iskolaudvar zöldbe borul

Fejlesztő óra az első osztályban

Friss levegőn, koripályán….

Amikor az iskolaudvar zöldbe borul

 Karácsonyra hangolódva

Amikor az iskolaudvar zöldbe borul
Amikor a faliújság is díszbe öltözik.

Néha a hóember 
is ellátogat az első-
sökhöz.

 Neked játszom a dalt…
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