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Nem tagadom, ez egy meglepő felsorolás. 
Talán még egy helybélinek sem „ugrik be” 
elsőre, hogy ezzel a négy kifejezéssel épp 
Zselízre utaltam. Ugyanakkor ha fordítva 
tenném fel a kérdést: mi az, ami Zselízről 
eszébe jut, nagy valószínűséggel hármat a 
fentiekből választana. A felkészültebbek az 
Esterházyakat, a kastélyt, a templomban 
álló szarkofágot és a Garamot is megem-
lítenék.
 Nekem szülővárosom. Elődeink nem-
zedékünket szerencsésnek nevezték, mert 
nem kellett átélnünk a második világhábo-
rúnak azt a négy hónapját, amikor a néme-
tek és a később felszabadítókká átkeresztelt 
szovjet-oroszok a Garam két partján fe-
szültek egymásnak. A „front” az idősebbek 
nyelvén nálunk időhatározóvá vált. A front 
előtt, a front idején, a front után – hallottuk 
nap mint nap, és annak ellenére, hogy a vi-
lágégés után születtünk, valósággal az em-
lékezetünk részévé vált, mint a „magyarok 
alatt”, meg „az első republikában”. Mi már 
azt is csupán fényképekről láttuk, hogy a 
templomunkat a visszavonuló németek fel-
robbantották, és tudtuk meg később, hogy 
a tizennégy középkori freskó többsége a 
falakkal együtt megsemmisült. Mindössze 
a déli fal négy faliképe maradt meg. Való-
ságos csoda, hogy ezek leghíresebbje, a Be-
csei Vesszős György különítéletét ábrázoló 
épen maradt. Az sem megszokott, hogy 
egy templom szentélyében egy véreskezű 
földesurat örökítsenek meg szentek társa-
ságában. Csoda az is, hogy amikor a góti-
kus templom a reformátusok kezére került, 
nem verték le a képeket, hanem lemeszel-
ték, ezzel is konzerválva mindegyiket a jö-
vendő számára. (Kérdés: ha a katolikusok 
kezén maradt volna, megmaradhattak vol-
na-e. Vagy lecserélték volna a barokk koríz-
lésnek megfelelően?) A templom 1730-ban 
lett ismét katolikussá. A XIX. század végén 
egy véletlennek köszönhetően fedezték fel 

a középkori alkotásokat. A helyreállítást 
maga Stornó Ferenc irányította. Néhány 
hónapja újabb csoda történt: a középkori 
freskókat ma restauráló művésznek a hajó 
déli falán feltűnt egy boltív-maradvány. 
Kibontotta, és egy Szent Katalint ábrázoló 
freskót pillanthatott meg. Erről Stornó sem 
tudhatott, és valószínűleg már az a mester 
sem látta, aki a különítéletet ábrázoló hí-
res képet festette a XIV. században. Franz 
Schubert sem láthatta, de a freskók egyi-
két sem, hiszen ő 1818-ban és 1824-ben 
élt itt mint az Esterházy grófkisasszonyok 
zenetanára. Érdekes, hogy elődeink alig 
emlegették a zeneszerző-óriás nevét. Talán 
nem is tudtak róla. Vagy ha mégis, nem 
tartották olyan fontosnak, mint az életüket 
megkeserítő világháborút, az azt követő 
kitelepítést, deportálást és a magyart, szlo-
vákot egyaránt szellemileg megnyomorító 
sztálinista diktatúrát.
 Szokatlan látvány, hogy egy templom 
oltárának egy római kori szarkofág legyen 
az alapja. Főleg, ha az egy bűncselekmény 
tárgyi bizonyítéka. Ez is a fent már említett 
Vesszős György lovag nevéhez köthető, aki 
egy dél-itáliai hadjárat során rabolt kincse-
it úgy rejtette el a Budától északra gyakran 
portyázó haramiák elől, hogy azokat egy 
Aquincumban (a mai Óbudán) eltulajdo-
nított ókori római kőkoporsóban szállítot-
ta haza. A kerekek súrlódásnyomai ma is 
láthatók a szarkofág sarkain.
 Beszélhetnénk közismertebb dolgokról 
is. Az országos népművészeti fesztiválok-
ról, a 100 éve született Szíjjártó Jenőről, aki 
itt rendezte meg 1958-ban és 1961-ben a 
szlovákiai magyar énekkarok „nulladik” 
és első országos seregszemléjét; a Kin-
cső  Néptánccsoportról, a Franz Schubert 
Vegyeskarról. No meg a börtönről; de aki-
nek csak ez jut eszébe Zselízről, az úgysem 
ezt a lapot olvassa.

Helyreigazítás
Januári számunk hátlapján megjelenő állandó rovatunk, az Iskolabemutató egyik fotóját tévedésből kétszer tüntettük fel, 
valamint az alattuk olvasható képfeliratok („Fejlesztő óra az  első osztályban” és „Farsangi mulatság”) helytelenül jelentek 
meg. Ezért a komáromi Munka Utcai Alapiskola képes bemutatkozását a márciusi számunkban újra közöljük.
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DOBOGÓ

Csak néhány hónappal ezelőtt kezd-
tük a 2018/2019-es tanévet, és máris 
lezártuk az első félévet. Szinte észre 
sem vesszük, milyen gyorsan re-
pül az idő, milyen gyorsan magunk 
mögött hagytuk 2018-at, azt az évet, 
amelytől – valljuk be őszintén – na-
gyon sokat vártunk. Mindenek előtt 
talán azt, hogy végre megkezdődik 
oktatásügyünk rendszerszintű át-
alakítása, végre olyan változások 
lépnek életbe, amelyek a pedagógu-
sok társadalmi megbecsülését ma-
gasabb szintre emelik, és amelyek 
felszámolják az oktatásügyünkben 
meglévő szinte kaotikus állapotokat. 
Mert mindannyian tudjuk, van min 
változtatni, van mit javítani. Ha csak 
teljesen igénytelen, mintegy külső 
szemlélői lennénk a valós helyzet-
nek, talán még örvendezhetnénk is, 
hiszen – heuréka! – annyi minden 
változott… Nézzünk csak néhány 
„rendkívül fontos“ változást.

Az ötödik életévüket betöltött 
gyermekek számára néhány évtized 
után ismét kötelező lesz az óvoda lá-
togatása, majd a következő években 
a régi gyakorlattól eltérően fokozato-
san a négy- és a háromévesek is kö-
telezően az óvodában töltik majd a 
munkanapokat. Ettől a változástól – 
láss csodát! – az iskolaügyi miniszté-
rium vezetői azt várják, hogy végre, 
végre javulás áll majd be többek kö-
zött a nemzetközi PISA-felmérések 
ranglistáján elfoglalt megalázóan 
rossz helyezésünkön is… Nekem vi-
szont ezzel kapcsolatban a mindany-
nyiunk által ismert és nemzetközileg 
is elismert szakember – Vekerdy Ta-
más – rendkívül elgondolkodtató ta-

nácsa jut eszembe, mely szerint nem 
az óvodának kell közelednie az isko-
lához, hanem az iskola első–második 
évfolyamának az óvodához. Ezért is 
irigylem a csúcsvezetés minden bi-
zonnyal túlzott és szinte érthetetlen 
optimizmusát, mely szerint ilyen 
egyszerűen meg lehet oldani egy na-
gyon összetett, számtalan okra, né-
hány évized hibáira, mulasztásaira 
visszavezethető problémát.

Minden bizonnyal sokan megle-
pődve fogadtuk azt a hírt is, hogy 
két-három szülő kérésére a minisz-
terelnök személyesen tett ellenőrző 
látogatást egy csallóközi faluban, 
ahol az önkormányzat okkal nem 
lelkesedett azért, hogy néhány más 
anyanyelvű gyermek számára önál-
ló osztályt nyisson a helyi alapisko-
lában. Az viszont még érdekesebb, 
de immár tény, hogy a parlament e 
látogatás nyomán módosította az is-
kolatörvényt, amely most már lénye-
gében előírja, hogy minden gyermek 
számára biztosítani kell az anyanyelvi 
képzést az alapiskolában. Tehát sike-
rült törvényesen is elfeledtetni, hogy 
az említett jogi norma előző változa-
ta – mintegy pozitív diszkriminációt 
alkalmazva – a nemzetiségi nyelven 
oktató iskolák esetében csökken-
tette az osztálynyitáshoz szükséges 
tanulók számát. Emellett azonban 
sikerült redukálnia az önkormány-
zatok hatáskörét is, hiszen ha helyi 
szinten nem respektálják a szülők 
kérését más tanítási nyelvű osztály 
megnyitására a helyi alapiskolában, 
akkor ennek a lépésnek a megtéte-
lére az adott járási hivatal ad utasí-
tást, ám az osztály üzemeltetéséhez 

MÁR CSAK NÉHÁNY NAP
FIBI SÁNDOR
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anyagilag semmivel sem fog hozzá-
járulni. Ugye, milyen érdekes… Ha a 
mi szempontunkból mindennek már 
a közeljövőben gyakorlati haszna is 
volna, akkor elmondhatnánk, hogy 
lám, lám, lehet ezen a téren akár ko-
moly eredményt is elérni, de csak 
akkor, ha kitartóan következetesek 
vagyunk, „ha akarunk, s ha merünk”. 
Bár véleményem szerint erre bizony 
nem sok esélyünk van – és mennyi 
be nem fejezett gondolat…

Természetesen minden aktív pe-
dagógus örömmel fogadta, hogy 
ezen év januárjától tíz százalékkal 
emelkedik az alapfizetésük. Ám ha 
kitekintünk egy kicsit a mi szűk 
lelkivilágunkból, akkor bizony szo-
rongva tapasztaljuk, hogy ez az eme-
lés még mindig nem biztosítja a pe-
dagógusok számára azt, hogy a más 
területeken dolgozó egyetemi vég-
zettségűekkel azonos szintre kerül-
jünk, vagy legalább közelítsünk hoz-
zájuk az anyagi megbecsültség terén. 
Sebaj, gondolhatnák a legoptimis-
tábbak, hiszen itt van az új nagyon 
pozitívnak tűnő döntés – az üdülési 
támogatás bevezetése –, majd ez a 
helyére billenti a lelki egyensúlyun-
kat. Vagy mégsem? Sajnos, mégsem, 

hiszen a szlovákiai pedagógusoknak 
csak a töredéke részesülhet ebben a 
támogatásban, csak azok, akik olyan 
iskolában tanítanak, ahol legalább 49 
pedagógus dolgozik. Hogy ilyen is-
kolából csak nagyon kevés van ebben 
az országban? Ez feltételezhetően 
nem nagyon érdekelte a törvényho-
zókat, akik olyan sajátságosan hazai 
jogi döntést hoztak, amely most ki-
vételesen nem a kisebbséget, hanem 
a többséget diszkriminálja. 

Minden bizonnyal kollégáink fi-
gyelmét is felkeltette az a nagy buzgól-
kodás, amelyet az utóbbi hónapokban 
a magukat kompetensnek vélő intéz-
mények fejtettek ki a pedagógusok 
szakmai továbbképzési rendszerének, 
jelenlegi gyakorlatának a bírálatában, 
és annak szinte teljes átformálására, 
átszervezésére tettek ilyen-olyan ja-
vaslatokat. Tévedés ne essék, nem vé-
deni akarom a jelenlegi helyzetet, a ja-
vasolt változtatásokat sem szeretném 
glorifikálni, mindössze annyit java-
solnék, hogy történjen már meg egy-
szer az a „csoda”, hogy egy elképzelést 
sikerül olyan javaslattá kimunkálni, 
amelyet nem lehet pusztán alapszintű 
ismeretekkel teljes mértékben kiját-
szani, deformálni.

Talán ennyit azokról a „rendkívül 
fontos” változásokról, amelyeket a 
mi központi irányításunk fontosnak 
tartott megvalósítani az elmúlt év-
ben.

Igen, itt tartunk most. Gondokkal, 
problémákkal súlyosbítva végezzük 
felelősségteljes munkánkat. Szám-
talan kiváló példa bizonyítja, hogy 
saját hatáskörünkben – szinte külső 
segítség nélkül – igyekszünk egyre 
hatékonyabbá tenni a gondjainkra 
bízott gyermekek felkészítését, sike-
resebben együttműködni a szülők-
kel, meggyőzni őket arról, hogy az 
anyanyelven szerzett tudás a legér-
tékesebb kincseink közé tartozik, és 
minden más megoldás csak hiányos-
ságokkal teli, kevésbé értékes válto-
zat. Lassan megtanulunk büszkék 
lenni elért sikereinkre, arra is ké-
pesek vagyunk, hogy a bevált, haté-
kony és elismerést hozó új módszer-
tani eljárásainkat megismertessük 
kollégáinkkal, publikáljunk, szakmai 
továbbképzéseken győzzük meg pe-
dagógustársainkat arról, hogy igenis 
lehet sikeresen dolgozni. Igen, ez a 
mi feladatunk ebben a helyzetben is.
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Ha azt mondjuk: ötletadás, vélemé-
nyezés, szervezés, tanítás, foglalkozá-
sok vezetése, programok előkészítése, 
szakmai utak szervezése, rendezvé-
nyek előkészítése, a komáromi pe-
dagógusok körében azonnal Cséplő 
Viktóriára gondolunk. Ezek a szavak 
mind napi szinten szerepelnek a ko-
máromi Jókai Mór Alapiskola alsó 
tagozatos tanítónője szótárában, 
akit 2018-ban a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége Komáromi 
Területi Választmányának elnökévé 
választottak. Cséplő Viktória min-
denhol ott van, és csinálja, segít, be-
dolgozik, szervez. Ahogy mondani 
szokta: „Megoldjuk!”

 Hogy kerültél a pedagógiai pályá-
ra, hol kezdted tanulmányaidat?

 Pályafutásomat 1987-ben kezdtem 
a Hetényi Alapiskola nevelőnője-
ként, majd 1990-ben távúton végez-
tem Léván, nevelői szakon. 2000-ben 
a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Karán alsó tago-

zatos tanítónőként végeztem. Később 
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem Pedagógiai Karán honosítottam 
diplomámat. Kezdetben nevelőnő-
ként dolgoztam, majd a Marcelházi 
Alapiskola alsó tagozatos pedagógu-
saként tizennyolc éven át oktattam a 
gyerekeket. Időközben családommal 
Bátorkesziről Révkomáromba köl-
töztünk, s kerestem a lehetőséget, 
hogy városi iskolában kapjak mun-
kahelyet. Így kerültem nyolc évvel 
ezelőtt a Komáromi Jókai Mór Alap-
iskolába mint alsó tagozatos pedagó-
gus. Tanítóként harminckét éve bak-
tatok az élet útjait.

 Mi motivált, hogy a tanári pályát 
válaszd hivatásodul?

 Viccesnek hangozhat, de még gim-
nazistaként sem tudtam, hogy milyen 
irányba induljak, majd az érettségi 
után nevelőnőként helyezkedtem el. 
Onnan pedig olyan magasztos cé-
lok vezettek a tanári pálya felé, hogy 
más irányba nem is tudtam terelni a 

jövőmet, mint amilyen irányba moz-
gott. Már akkor ráéreztem, hogy leg-
inkább a gyerek között lehet érdemi 
munkát végezni. Pályaválasztásom-
hoz az is hozzájárult, hogy a sok isko-
lában töltött év alatt sok unalmas órát 
ültem végig, vagy éppen olyanon vet-
tem részt, amiről úgy éreztem, sem-
mi értelme. Arra gondoltam, hogy 
lehet ezt jobban is csinálni. Nem ál-
lítom, hogy nem vagyok sokszor én 
is unalmas, de mindig igyekszem az 
új ötletek felé nyitni és erőteljesen 
alkalmazni azokat. Hiszem, hogy eb-
ben a szakmában fontos a megújulni 
akarás.

 Milyen módszereket tartasz a leg-
megfelelőbbnek, és melyeket alkal-
mazod az órákon?

 A legtöbbet a kérdve kifejtés mód-
szerét alkalmazom. Ez akkor jó, ha 
a jó időben, jókor, jó helyen feltett 
kérdés gondolkodásra készteti a ta-
nulókat. De próbálkozom projektfel-
adatokkal és csoportmunkában való 
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tevékenységgel is. Tavaly kezdtük 
aktívan használni a diákjaimmal az 
IKT adta lehetőségeket, elsősorban 
a kommunikációt fejlesztő szlovák 
nyelvi órákon. Itt gyakran maguk a 
gyerekek készítik a prezentációkat, 
így tulajdonképpen egymástól tanul-
nak, én csak koordinálok. Próbálko-
zom más ötletekkel is, tervben van-
nak különböző társasjátékok, melyek 
a tananyag játékos elsajátítására szol-
gálhatnak. Hogy melyik az üdvözítő, 
a legmegfelelőbb módszer? Nem tu-
dom. Szerintem kinek mi. Az egyik 
diáknak ez segít, a másiknak amaz. 
Éppen a változatosságban érzem azt, 
hogy valami beválik-e vagy épp fino-
mításra szorul. 

 Hogyan képezted magad, mit tar-
tottál fontosnak a mai modern pe-
dagógiában?

 Pályám kezdetén a hagyományos 
oktatási módszereket tekintettem 
követendő példának. Világunk gyors 
változása viszont arra késztetett, 
hogy tüzetesebben megvizsgáljam az 
oktatási módszerek által kínált széles 
skálát, melyen érdekesebbnél érdeke-
sebb eljárásokkal ismerkedtem meg, 
és alkalmazhattam a jövő generáci-
ójának tanításakor. Hitvallásommá 
vált, hogy tanítóként a tőlem telhető 
legmodernebb eszközökkel, korszerű 
módszerekkel oktassam iskolánk ta-
nulóit. Úgy vélem, aki a pedagógus-
szakmát választja, sosem hagyja abba 
a tanulást. Folyamatosan képeznie 
kell magát, hisz csak így ismerheti 
meg a fiatal generáció számára leg-
megfelelőbb oktatási módszereket.  
Ezen okból kifolyólag igyekszem 
részt venni minden olyan rendezvé-
nyen, továbbképzésen, ahol valami 
újat, értékeset, érdekeset tanulhatok, 
amit később felhasználhatok a tan-
órák alkalmával. Ezen rendezvények 
és továbbképzések nagy része nem 
valósulhatott volna meg a Szlováki-
ai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
nélkül. Úgy gondolom, elismerésre 
méltó és dicséretes az a munka, amit 
a SZMPSZ évről évre végez, ebben a 
munkában pedig oroszlánrészt vállal 
a komáromi területi választmány és a 
központi regionális iroda is.

 Hogyan kerültél a SZMPSZ TV 
elnöki székébe?

 2018 őszén, miután az SZMPSZ je-
lenlegi elnöke, Fekete Irén lemondott 
a komáromi TV elnökségéről, a járá-
sunk magyar iskolái mellett működő 

alapszervezetek bizalmat szavazva 
választottak meg a választmány elnö-
kévé.

 Milyen céljaid vannak a jövőre 
nézve?

 Célom, hogy az elődeink munká-
ját becsülettel vigyem tovább, hiszen 
számomra mindegyikük személye, 
tevékenysége és tanítása fontos és 
tanulságos üzenetet hordoz.  Felada-
tom ezenkívül a tradíció folytatása 
a kor igényeire szabott formában, 
új ötletekkel gyarapítva. Szeretném 
elérni, hogy a magyar tannyelvű 
alapiskolákban a minőségi, értékes 
oktatásé legyen a főszerep, valamint 
felhívni a figyelmet az innovációra és 
persze a XXI. századhoz való alkal-
mazkodás alapján nagyobb hangsúlyt 
fektetni a digitalizációra is – ezzel is 
vonzóbbá téve az anyanyelvű iskolát. 
Hiszen mi lehetne fontosabb annál, 
mint az, hogy szlovákiai magyarként 
az anyanyelvén tanulhasson a jövő 
generációja?

 Miért tartod fontosnak az innová-
ciót és az IKT eszközök használatát 
a közoktatásban?

 A megváltozott társadalmi, pénz-
ügyi, oktatási és kulturális élet kife-
jezetten megköveteli magának a vál-
toztatásokat. Így a tanulási és tanítási 
folyamatot is újra kell tervezni, mo-
dernizálni, és ez talán még nagyobb 
kihívást jelentő folyamat a pedagógi-
ában. Itt ugyanis nemcsak a techni-
kai szempontok miatt küzdelmesek 
a mindennapok, hanem azzal is meg 
kell küzdeni, hogyan használjunk 
egy számítógépet, tabletet vagy egy 
mobiltelefont arra, hogy az iskolában 
szerzett információkat feldolgozzuk 
és azokat megfelelően alkalmazzuk. 
Valamint arra a pedagógiai problé-
mára is megoldást kell találni, ho-
gyan lehet a diákok érdeklődését fel-
keltve olyan környezetet teremteni, 
amelyben az iskolában eltöltött idő 
alatt a tanulás a digitális eszközök se-
gítségével, de nem és csak kizárólag 
azok által, a diákok számára az ed-
digieknél izgalmasabban és hatéko-
nyabban tud megvalósulni.

 Milyen változásokra lesz szüksége 
a szlovákiai magyar pedagógusok-
nak a mai világban?

 Úgy gondolom, elsősorban min-
denképp oktatásmódszertani váltás-
ra lesz szükség. El kell tudnunk fo-
gadni az iskola és a benne kialakított 

környezet teljes átalakulását, s emiatt 
szükséges teljesen újraértelmezni a 
tanítás célját és a tanár szerepét is a 
tanítási folyamatban. Persze emellé 
még be kell építenünk az oktatásba 
azokat a különböző elvárásokat, ame-
lyeket rohanó világunk társadalma 
állít az iskolából kikerülő fiatalokkal 
szemben. Törekedni kell az egyen-
súlyra, hogy az  információátadás és 
a gyermekek különböző kompeten-
ciáinak fejlesztése  alkalmazkodjon a 
modern társadalomi elvárásokhoz. 

 Ennek fényében milyen tervekkel 
indítod a jövő évet?

 2019. február 18-án szervezésre ke-
rül a Komáromi Pedagógiai Napok 
rendezvénysorozat, melynek témája 
az innováció és a digitalizáció a 21. 
században. Folytatni szeretném az 
intézményvezetők további szakmai 
képzését, a kistérségi óvodatalálko-
zók szervezését, a Harmos Károly 
Képzőművészeti Tábor, illetve a Jó-
kai Mór Vers- és Prózamondó Tábor 
társszervezését. Szeretnék szakmai 
tanulmányutakat szervezni a peda-
gógus kollégák részére, valamint a 
már hagyománynak számító jóté-
konysági pedagógusbált is tovább-
éltetném. Szintén társszervezőként 
segítjük az országos iroda munkáját, 
például részt vállalunk a szlovákiai 
magyar pedagógusok országos talál-
kozójának megszervezésében is, de 
segítünk levezényelni az Országos 
Tehetségnapot, valamint a Kaszás 
Attila Versmondó Fesztivált, a Jókai 
Mór Nyári Egyetemet, az Országos 
Tanévnyitó Ünnepséget és a Rákóczi 
Ferenc Tanári Emlékkonferencia is.

 Végezetül egy személyesebb jelle-
gű kérdés. Mennyiben támogat eb-
ben a kimondottan nagy feladatban 
a család? 

 A családom támogat, ahol és aho-
gyan csak tud. Természetesen mie-
lőtt elfogadtam volna a kinevezést, 
kikértem a családom véleményét. 
Megszoktuk, hogy a fontos dolgok-
ban közösen döntünk.  Tudják, hogy 
vannak olyan időszakok, amikor ösz-
szejönnek a dolgok, de igyekszem 
odafigyelni, hogy amikor együtt va-
gyunk, az csakis rólunk szóljon!

 Köszönjük a beszélgetést! Elnöki 
tevékenységedhez sok erőt, egészsé-
get és kitartást kívánunk!



                                                         REFORM

Tanulmányom, mely most a tisztelt 
olvasóközönség elé kerül, a 2018. nov-
ember 30-i XXVII. Katedra Napon 
hangzott el előadás formájában. Mivel 
e szakmai találkozó alapgondolata a 
„Reformtól reformig” volt, előadáso-
mat leginkább az a szándék vezérelte, 
hogy áttekintést, pontosabban bete-
kintést adhassak a már mögöttünk 
levő három évtizedről. Olyan három 
évtizedről beszélünk, mely kezdetén 
komoly társadalmi és politikai változá-
sok tanúi lehettünk, melyben megany-
nyi reményt fűztünk a jobb oktatásügy 
megvalósulásához, melyben komoly 
változáson ment keresztül az alapot és 
kiindulópontot adó pedagógiai elmé-
let, s melyben a nagy horderejű célok 
és stratégiák megfogalmazásába átfo-
gó irányvonalak és érdekek szóltak és 
szólnak bele. Ami viszont talán a leg-
fájóbb az elmúlt három évtized iskola- 
és oktatásügyének elemzésében, hogy 
komoly változásokra nem nagyon ke-
rült sor. Ezt a jelenséget úgy is nevez-
hetnénk, hogy a 21. század gyermekeit 
a 20. század (esetleg még korábbi) is-
kolájának és oktatásának formáival, 
tartalmával és módszereivel próbáljuk 
nevelni/oktatni. Hogy valójában miért 
is nem következtek be az elmúlt három 
évtizedben alapvető és gyökeres válto-
zások, nem könnyen megválaszolható 
kérdés. Persze, egyszerűen rövidre zár-
hatnánk a kérdést azzal, hogy harminc 
évvel ezelőtt is egy kitűnő oktatási 
rendszerünk és gyakorlatunk volt, és 
ezt csak minimális „kozmetikával” kell 
konzerválni a jelen és az utókor szá-
mára. Nagyon sajnálom mindazokat, 
akik ebben a hitben élnek és „dolgoz-
nak”, mert számomra ez inkább önbe-
csapásnak tűnik, semmint (ön)kritikai 
elemzésből fakadó következtetésnek. 
Ezzel nem azt akarom sugallani, hogy 
minden rossz és elavult lenne az isko-

láinkban, de általánosan elmondható, 
hogy az elmélet és a gyakorlat között 
sokmérföldes szakadék tátong. S ahe-
lyett, hogy ez a távolság csökkenne, jó-
magam inkább annak növekedését lá-
tom valóságosnak. Éppen ezért vagyok 
meggyőződve arról, hogy a tényleges 
változást, ha úgy tetszik, reformot azzal 
tudjuk majd valós helyzetté és állapottá 
tenni, ha a jól megalapozott elméletet 
(mely dominánsan a kutatáson s a be-
vált és hitelesített gyakorlaton alapszik) 
sikerül fokozatosan a mindennapi pra-
xisba is átültetni. Erről viszont majd 
egy következő tanulmányban fejtem ki 
álláspontomat. 

A kissé talán terjedelmesre sikerült 
bevezető után, melyben már-már a 
jövőbe tekintő tervekről és elképzelé-
sekről kezdtem értekezni, tekintsünk 
vissza a mögöttünk lévő három évti-
zed első harmadára! A 89-es időszakot 
követő évek rengeteg változást és (el)
várást hoztak és vontak maguk után. A 
nevelés és oktatásügy terén megjelenő 
változás egyike volt azoknak, melyek 
óriási tömegeket érintettek, s melyek-
nek kiemelt szerepük volt (és szerin-
tem mindig is lesz) a jövő meghatá-
rozásában. Nem véletlenül állíthatjuk 
meglehetősen nagy bizonyossággal 
és biztonsággal, hogy ebből kifolyó-
lag – vagy éppen ezért – a nevelés és 
iskolaügy kérdései szinte permanens 
módon a politikai tőke részét képezik 
és a politikai csatározás eszközei. En-
nek a kérdésnek (mely számomra nem 
is kérdés) elemzésébe elvi okok miatt 
nem kívánok itt és most belekezdeni, 
de minimum Mária Terézia uralkodá-
sa óta evidencia, hogy az iskola(ügy) 
tulajdonképpen politikum.

Az 1989 utáni időszak sok szem-
pontból tekinthető mérföldkőnek, és 
persze az is befolyásoló tényező volt, 
hogy a nevelés és iskolaügy tekinteté-

ben mennyire érte váratlanul a válto-
zás szele mindazokat, akik érintettek 
voltak benne. Talán nem is jó és pon-
tos megfogalmazás az érintettek köre, 
mert, ahogy azt már korábban említet-
tem, ebben az esetben óriási tömegek-
ről kell, hogy beszéljünk. Minimum a 
tanárok, szülők, diákok csoportjáról. 
Az óvodai neveléstől egészen a felsőok-
tatásig. Sok-sok tíz- meg százezer em-
berről, akiknek egyrészt a mindennap-
jaik, másrészt a jövőjük függött attól, 
hogy miként fog (át)alakulni a hazai 
nevelési és oktatási rendszer. Az tény, 
hogy a „nagypolitika” csúcsszereplői 
készítve voltak a „nagy” változásokra 
és változtatásokra. Ugyanez viszont 
nem mondható el az oktatásügyben te-
vékenykedő és döntéshozatali helyzet-
be kerülő, egyébként sokszor nagyon is 
rátermett és illetékes szakemberekről. 
A gond és az akadály inkább oly mó-
don jelentkezett, hogy a nyilvánvaló 
változási szükséglet és talán kényszer 
nem vont maga után egységet és egyet-
értést, akaratot, hitet, szándékot és 
kitartást. Olyat, mely elhitette volna a 
„érintettek” többségével, hogy hosszú 
évek, évtizedek kitartó és egy irányba 
történő haladásával ki lehet alakítani 
egy olyan nevelési és oktatási rendszert 
és praxist, mely megfelel a kor és egyéb 
szempontok követelményének. 

Mindez ellenére az 1989 utáni idő-
szaknak volt egy bizonyos bája, mely 
abból fakadt, hogy a változtatás szük-
ségét érző pedagógusok, szülők és di-
ákok is tenni akarták a változást. Ezért 
emelhető ki ebből az időszakból a sza-
badság eszméje mint a 89-es időszakot 
követő évtized kiemelkedő és kulcs-
fontosságú jelensége – a nevelés és az 
oktatás terén is. Sokan hittek abban, 
hogy a nevelési és az oktatási folyamat 
szerves részét és úm. filozófiáját kell, 
hogy alkossa a vélemény- és nézetplu-
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JEGYZETEK:
1 A tanulmány szerves részét képezi a VEGA 
1/0098/17 Az individuális koncepció és a taní-
tási stratégia összefüggései a pedagógusi élet-
pálya szempontjából c. kutatási projektnek.

ralizmus. Hogy nincs egyetlen bevált és 
biztosan sikerre vezető út. Nincs recept, 
melynek teljesítésével a neveletlenből 
nevelt, a műveletlenből művelt ember 
válik. Az alternatív pedagógiai gondol-
kodás nem elsősorban az alternatív pe-
dagógia térhódítását jelentette, vagy in-
kább kellett volna, hogy jelentse. Persze 
az alternatív pedagógiai rendszerek jó 
példát és mintát biztosíthattak (volna) 
a nézetpluralizmus térhódításához és a 
gyakorlat bizonyos értelmű megfertő-
zéséhez. A szabadság utáni természetes 
vágy a gyakorlatban sokkal több mun-
kát, felkészülést és odafigyelést igényel 
– de ennek nagyon sok pozitív velejáró-
ja és hozadéka is van. Lássuk be kritikai 
optikán keresztül, hogy az autenticitás, 
az autonómia, a nézetpluralizmus és az 
alternativitás értékei pont azért és azon 
buktak (és gyakran ma is buknak) el, 
mert a többség nem vállalja fel a velejá-
ró többletmunkát és a rövidtávon nem 
kiszámítható eredményt. Így mindez 
inkább fellángolásként és gyakran naiv 
lelkesedésként maradt meg az utókor-
nak, hogy volt pár év, amikor sokan és 
sokat másképp akartak csinálni a ne-
velés és oktatásügy terén. A pedagógiai 
elméletben ennek megvan a maga he-
lye, bizonyos nevelési, nevelésfilozófiai 
koncepciókban, melyekről semmiképp 
sem mondható, hogy elavultak lenné-
nek. Az, hogy a pedagógiai praxisban, 
hazai vonatkozásban mindez csak pár 
évre volt jellemző, ismételten az elmélet 
és a gyakorlat között megfogalmazott és 
azonosított szakadék létét bizonyítja. A 
fentiekben elemzett évtized eredményei 
és bizonyos értelemben útjelzői voltak 
azok a stratégiai dokumentumok (1990 
– Az iskola szelleme – Duch školy: álla-
potfelmérés (szabadságmentes iskolák), 
a permanens reform eszméje, kihívás az 
elmélet részére; 1994 – Konstantin Pro-
jekt – Projekt Konštantín; 1999 – Mil-
lennium – Projekt Milénium), melyek 
vezérelve szintén a tanulói és a tanári 
szabadság volt, kiegészítve a szülői sza-
badsággal. Ezek elsősorban a feljebb 
már említett autonómia és pluralizmus 
értékeinek gyakorlatban való megva-
lósításával egy korszerű és jövőbe mu-
tató rendszer és gyakorlat alapjait kí-
vánták lefektetni. Viszont a pedagógiai 
értelemben vett szabadság (ami, ugye, 
többletmunkát stb. jelent) olyan defor-
máción ment keresztül, melyre szerin-
tem sokan legrosszabb álmukban sem 
gondoltak. A szabadságot inkább a 
szabadosság váltotta, a jogok és köte-
lességek (félre)értelmezésének, alkal-
mazásának káosza alakult ki.

A következő évtizedet a pedagógi-
ai elmélet és gyakorlat szempontjából 
is úgy jellemezhetjük, mint átmenet 
a hagyományos (normatív) pedagó-
giából a modern pedagógia felé – a 
preszkripció helyett deszkripció követ-
kezett. Mindez a mérés alapú peda-
gógia térhódítását jelenti. Azaz abban 
való hitet és meggyőződést, hogy a ne-
velés és oktatás terén is szinte minden 
mérhető, objektivizálható, egységes 
szempontok alapján értékelhető. Ez az 
angolszász és erősen pozitivista neve-
lésfilozófiára épülő paradigma szöges 
ellentétben áll a szabadság eszmé-
jét hirdető szubjektív paradigmával. 
Mégis olyan fölérendeltséget szerzett – 
leginkább a neveléstudományi kutatás 
terén –, hogy lépten-nyomon ennek 
alkalmazásával és következményeivel 
találkozhatunk. Számok, statisztikák, 
rangsorok. És még sorolhatnánk. S 
hogy hol marad az ember? A tanuló, 
a tanító/tanár/oktató? Valószínűleg 
adatként jelennek meg. A számokban, 
statisztikákban, rangsorokban. 

A harmadik évtized (a három évti-
zedes áttekintésemben) szintén hozott 
egy újnak mondható koncepciót, ha 
úgy tetszik, paradigmát. Ez az inkluzív 
edukáció paradigmája, melynek elmé-
leti kiindulópontja az, hogy a másság 
és a sokféleség (diverzitás) az edukáció 
terén természetes és magától értetődő 
jelenség. Nem valamiféle deformitás 
vagy kisebbség. Az inkluzív edukáció 
tényleg kiindulópontként kezeli a sok-
féleséget, elfogadja azt a stratégia és fo-
lyamat megfogalmazásához és megva-
lósításához. Az inkluzív edukációnak a 
társadalmi és kulturális inklúzióra kel-
lene támaszkodnia. Mindez az utóbbi 
évtizedben európai prioritásként is 
megfogalmazásra került (Salamancai 
Nyilatkozat – The Salamanca 
Statement – 1994, UNESCO – 2005, 
Guidlines for Inclusion), és a neve-
léstudományon belül egyértelműen a 
speciális pedagógia „felemelkedését” 
jelentette. Körülbelül két évtized után 
viszont kételyek merülnek fel az in-
kluzív társadalom megvalósíthatósága 
felől (pl. a multikulturalizmus kudar-
ca). Kérdéses ugyanis, hogy milyen 
mértékben mondható inkluzívnak az 
a társadalom, melyben úm. kötelező 
módon vezetik (!) be, illetve alkalmaz-
zák az inkluzív edukációt. Mennyire 
politikai doktrína mindez, vagy tény-
leg őszinte, belülről fakadó és humán 
értékekre épülő edukációs hozzáállás? 
Számomra nem kérdés, hogy az ink-
luzív edukáció a szó legnemesebb ér-

FELHASZNÁLT ÉS IDÉZETT 
IRODALOM
 A reformok alapjául szolgáló straté-

giai dokumentumok: Duch školy, Pro-
jekt Konštantín és Projekt Milénium: 
h t t p : / / w w w. s k v e l a r o d i n a . s k /
koncepcie-skolstva-sr/
http://www.noveskolstvo.sk/article.
php?80
http://www.unesco.org/education/
pdf/SALAMA_E.PDF
http://www.ibe.unesco.org/sites/
d e f a u l t / f i l e s / G u i d e l i n e s _ f o r _
Inclusion_UNESCO_2006.pdf
https://www.minedu.sk/uciace-sa-
slovensko/

telemben vett humán értékeket veszi 
alapul, és azok felé vezeti az edukáció 
folyamatát. Sokkal több kérdés és kér-
dőjel merül fel bennem a tekintetben, 
hogy vajon olyan értékekkel rendelke-
ző társadalom és kultúra vagyunk-e, 
mely képes a tényleges inkluzív edu-
kációra. Mindez nagyon komolyan 
foglalkoztatja mind az elméletet kuta-
tókat, mind azokat a szakembereket, 
akik a mindennapi „terepmunkát” 
végzik.

Az inkluzív edukációs paradigma 
körüli dilemmák kíséretében jutot-
tunk el napjaink egyik legtöbbet emle-
getett, példaként felhozott és követésre 
ajánlott iskola- és edukációs rendsze-
réhez: a „finn álomhoz”, a finn iskolá-
hoz, iskolarendszerhez. Annak alapja 
szintén az inkluzív edukációs és tár-
sadalmi paradigma. S hogy miért nem 
sikerült még nekünk ezidáig megvaló-
sítani a „finn álmot”? Nézetem szerint 
ez egy következő tanulmányt igényel. 

Összefoglalásként viszont megje-
gyezhetem, hogy az elmúlt három 
évtized reformtörekvéseire úgy is te-
kinthetünk, mint sok-sok elszalasztott 
lehetőség időszakára, a sokrétű elmé-
let (habár nem kiegyensúlyozott) és az 
unifikált edukációs praxis valóságára 
és az alternativitás nagyon alacsony 
mértékére. Ezek azok a területek, me-
lyeken mindenképpen változásra van 
szükség. Miként? Erre biztos és bevált 
recept nem létezik. Vannak viszont 
utak, melyek előre és a jobb minőség 
felé vezetnek. Ezekről majd egy követ-
kező tanulmányban.
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Szlovákiában a nemzeti kisebbségek számára jogilag biztosított a többséggel azonos esélyű oktatás. A Szlovákiában élő nem-
zetiségek közül a magyar kisebbség komplex iskolahálózattal rendelkezik, amely a szlovákiai iskolarendszer szerves részét 
képezi. A magyar nemzetiségű gyermekek és tanulók számára törvényileg biztosított az anyanyelven történő óvodai, alapis-
kolai, középiskolai és egyetemi oktatás (Ledneczky, 2017). A magyar tannyelvű iskolák számára egyaránt kötelező érvényűek 
az általános jellegű pedagógiai dokumentumok, valamint a nemzetiségi kisebbségek számára kidolgozott dokumentumok.

A KURRIKULUM VÁLTOZÁSAI
Az alapiskolák számára kötelező pedagógiai dokumentumok az elmúlt évtizedek során fokozatos változásokon estek át. 
Ezek a változások nem kizárólag a tananyagtartalmak átalakítását, megújítását célozták meg, hanem magukba foglalták a 
kurrikulum értelmezését, a kurrikuláris politika alakulását, az oktatási célok megfogalmazását, illetve a pedagógus szerepét 
az oktatásban.

1. táblázat: A kurrikulum változásainak összehasonlító áttekintése a 70-es évektől napjainkig
70-es évek 90-es évek 2008-tól

kurrikuláris politika szigorúan centralizált centralizált
(ideológiamentes)

részben decentralizált

a kurrikulum értelmezése szigorúan normatív normatív participatív
a kurrikulum típusa egyszintű egyszintű kétszintű
oktatási célok a fiatal generáció harmoni-

kus és sokoldalú fejlesztése
a gyermekek személyiségé-
nek komplex
fejlesztése

kulcskompetenciák fejlesz-
tése

a tananyag tartalma normatív, központilag meg-
határozott

központilag meghatározott
(ideológiamentes)

kevésbé előíró, kerettanter-
vileg meghatározott

oktatási standardok nincsenek művelődési standardok – 
nem kötelező jelleggel

művelődési standardok – 
kötelező jelleggel

a pedagógus
szerepe

a kurrikulum végrehajtása, 
teljesítése

a kurrikulum 
implementálása, megvaló-
sítása

a kurrikulum
megalkotása, megvalósítása

 
(Forrás: Kosová, Porubský, 2011, 49)

A 70-es években a változások fő mozgatórugója A csehszlovák nevelési-oktatási rendszer továbbfejlesztése c. program volt, 
mely a reformok fokozatos megvalósítása mellett 1984-ben új iskolatörvény elfogadásáig vezetett, s amely a 2008-as refor-
mokig kisebb-nagyobb módosításokkal érvényben is maradt. Az alapiskola számára kidolgozott dokumentumok ezekben 
az években tartalmazták az óraterveket (kötelező tantárgyak heti óraszámmal évfolyamokra bontva), valamint a tanterveket, 
amelyek az egyes tananyagrészekre szánt időkeretet is normatívan meghatározták.

A 90-es évektől fokozatosan új pedagógiai dokumentumok láttak napvilágot. A tantervek kevésbé normatívak, de megha-
tározták a tantárgyak részterületeinek tanítására fordítható időkeretet, pl. magyar nyelv és irodalom 3. osztály, évi 231 óra, 
heti 7 óra, ebből heti 3 óra olvasás, 3 óra nyelvtan, 1 óra fogalmazás (Učebné osnovy maďarského jazyka a literatúry, 1994). 
2001-ben megjelentek a művelődési sztenderdek magyar nyelvből és irodalomból, nem kötelező jelleggel, amelyek főleg 
tanmenetek elkészítéséhez, írásbeli felmérők összeállításához, a  tanulók év végi értékeléséhez voltak hivatottak segítséget 
nyújtani a pedagógusok számára. 2003-ban megjelentek az óratervek (učebné plány) különböző variánsai, amelyek a kötele-
ző tantárgyak heti óraszámait tartalmazták az egyes évfolyamokra meghatározva. 

A SZLOVÁKIAI OKTATÁSI RENDSZER ALAKULÁSÁNAK TÉNYEZŐI
A kurrikuláris változásokat nagymértékben befolyásolták a nemzetközi és főként az Európai Tanács által kidolgozott leg-
fontosabb dokumentumok is, melyek szervesen beépültek a szlovákiai oktatási rendszerbe. Ezek közé a dokumentumok 
közé tartoznak:

 Az oktatás egységes nemzetközi osztályozásának rendszere, ISCED – 2011 (International Standard Classification of 
Education ISCED – UNESCO),

 2001 –  Közös Európai Referenciakeret (KER) (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment (az ET által 1989 és 1996 kidolgozott, 2017-es legújabb változat),

A TANANYAGTARTALMAK ÉS A TANTERVEK STRUKTURÁ-
LIS FELÉPÍTÉSÉNEK VÁLTOZÁSAI A SZLOVÁKIAI
MAGYAR ALAPISKOLÁKBAN

LEDNECZKÁ GYÖNGYI – TÍMÁR LÍVIA
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 2006 – Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról 
(2006/962/EK – 2006. december 18. – Key Competences for Lifelong Learning).

A PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSAI 2008-TÓL

2008 – kurrikuláris transzformáció. Az oktatási törvény mellett a legfontosabb kötelező, szabályozó jellegű pedagógiai 
dokumentum az Állami Oktatási Program, amely magába foglalja az egyes tantárgyak művelődési standardjait és a ke-
rettanterveket az alapiskola alsó és felső tagozata számára. 

 A kétszintű oktatási modell keretében a kerettantervek két szintre tagolódnak. Az első szint a kötelező heti óraszámo-
kat, a második, választható szint pedig az ún. diszponibilis időkeretet határozza meg, melyet az iskolák a helyi igények-
nek megfelelően töltenek meg tartalommal. A diszponibilis időkeretet az előírásoknak megfelelően kötelező beépíteni 
az iskola oktatási programjába. 

Iskolai fokozatonként egy kerettanterv van érvényben, melyben először jelennek meg a műveltségi területek. Minden 
műveltségi terület meghatározza a tantárgyakat, melyek évfolyamokra bontva tartalmazzák a heti kötelező óraszámot. 
Minden tantárgyhoz kapcsolódik a művelődési standard, mely az adott tantárgy tananyagtartalmát és a tanulók telje-
sítményeire vonatkozó követelményrendszert határozza meg évfolyamonként, kimeneti szinten.

2011 – Az Állami Oktatási Program és a művelődési standardok változatlanok maradnak, a változás a kerettanterveket 
érinti. A tantárgyakhoz kapcsolódó kötelező óraszámok nem jelennek meg évfolyamok szerinti lebontásban, csupán 
fokozatonként. Az iskolák hatáskörébe tartozik meghatározni az adott tantárgyra szánt órakeretet egy-egy évfolyam 
számára. 

2015 – a pedagógiai dokumentumok innovációja. Tartalmában megújul az állami oktatási program, struktúrájában 
azonban továbbra is tartalmazza a kerettanterveket és a művelődési standardokat. A kerettantervek továbbra is tar-
talmazzák a műveltségi területeket, és némi módosítással visszakerül a tantárgyakat érintő óraszámok évfolyamok 
szerinti lebontása is. Az átdolgozott művelődési standardokban a fő hangsúly a tanulók teljesítményekre vonatkozó 
követelményrendszerre helyeződik, és a tartalmi rész is részben megújul.

Jelenleg, a 2018/2019-es tanévben, az alábbi pedagógiai (kurrikuláris) dokumentumok kötelezőek a szlovákiai magyar 
alapiskolák számára:

 állami oktatási program (Štátny vzdelávací program),
 kerettantervek (rámcové učebné plány),
 művelődési standardok – követelményrendszer és tananyagtartalom (vzdelávacie štandardy – výkonový a obsahový 

štandard) – www.statpedu.sk.

Az alábbiakban a felső tagozat magyar nyelv és irodalom tantárgy kurrikulumának főbb változásait foglaljuk össze. 

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGY ÓRASZÁMAINAK VÁLTOZÁSAI
Az óraszámoknak azért van fontos szerepük a tanítás során, mert befolyásolják, hogy mennyi időt lehet tantárgyon 
belül az egyes tananyagrészekre fordítani. Ezért kellene figyelembe venni a tananyagtartalom összeállításakor a meg-
adott órakeretet, és ehhez mérten meghatározni  a tananyagot. A 2. táblázat az adott évek tanterveiben található heti 
óraszámokat tartalmazza. 

2. táblázat: A magyar nyelv és irodalom tantárgy heti óraszámainak alakulása 1961–2015 között

Év A magyar nyelv és irodalom heti óraszáma

5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. Összesen

1961 6 5 5 5 21
1963 4 4 4 4 16
1987 5 5 4 4 18
1995 5 5 4 4 18
1997 5 5 4,5 4 5 23,5
2001 5 5 5 4 5 24
2011 5 4 4 5 5 23
2015 5 5 5 4 5 24

Forrás: (Tantervek) saját szerkesztés az egyes évek tantervei alapján
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A 2. táblázat szerint megállapítható, hogy az óraszámok tekintetében évtizedeken keresztül nem történtek jelentős 
változások, valószínűleg nem is fognak, mert már magasabb óraszámmal nem lehet terhelni a tanulókat, ezért fontos 
a tananyagtartalomra és az oktatás szemléletére vonatkozó változtatásokra összpontosítani, hogy ne csak írva legyen a 
kompetencia alapú oktatásról, hanem ez a gyakorlatban is megvalósuljon.

AZ IRODALOMTANÍTÁS VÁLTOZÁSAI
Nálunk az irodalomtanításnak történelmi-politikai funkciója is volt. Az irodalomtanítás a „magyarság” tanítása, a 
hazához való kötődés egyik legerősebb szála lett. A rendszerváltás után az irodalom tananyagát megtisztították az ide-
ológiai eszméktől, de a valódi szemléletbeli változás még mindig nem történt meg, holott az irodalomtanítás megújítá-
sában ennek kellett volna lenni a következő fontos lépésnek. A 2008-ban indított átfogó oktatási reform következtében 
sem változott meg a magyar irodalomoktatásunk szemlélete, pedig az ÁOP már a kompetencia alapú oktatásra helyezte 
a hangsúlyt. A 2011-es ÁOP sem tudott elszakadni az ismeretanyag-centrikus szemlélettől, és továbbra is érvényben 
maradt az irodalomtörténeti kánonra támaszkodó irodalomtanítás. Az irodalomtörténeti kánonra támaszkodó iro-
dalomtanítás tartalma nagyon ritkán és nagyon lassan változik. Ugyanazok a szerzők, ugyanazok a kanonizált művek 
szerepelnek a tananyagban évtizedekig, olvashatjuk Gordon Győri János (2001) tanulmányában. 

Az irodalmi tananyagban szereplő szerzők névsora az elmúlt 50 év során alig változott, de a művek tekintetében 
sem történt radikális változás. Vannak olyan klasszikus művek, amelyek 1961-től napjainkig a kötelező tananyag részét 
alkotják: Szép Ilonka, A XIX. század költői, Egy gondolat bánt engemet, János vitéz, Toldi, A walesi bárdok, Hét krajcár, 
Születésnapomra.
Nem a művek irodalmi értékének kétségbe vonásáról van szó, hanem arról a puszta tényről, hogy milyen mértékű 
változásról beszélhetünk, ha több évtizeden keresztül ugyanazok a művek szerepelnek a tantervben. Milyen mértékben 
jut hely az új irodalmi műveknek, ha az óraszámok szinte változatlanok maradnak. A nálunk alkalmazott irodalomtör-
téneti megközelítésmód túlságosan a tárgyi tudásra helyezi a hangsúlyt, a tanuló ízlése, személyisége, a műre vonatkozó 
saját értelmezései nem fontosak az oktatás szempontjából (Gordon, 2001).

A 2015-ös ÁOP nem számolta fel teljes mértékben a kánonalapú irodalomoktatási modellt, de a műnem szempontú 
rendezői elv érvényesült, és csökkent az előírt tananyagmennyiség, ezáltal megnőtt a magyartanárok szabadsága a 
műválasztás tekintetében, így lehetőségük van a tanulókhoz közel álló kortárs művekkel is foglalkozni az órákon. A 
tantárgy követelményei között nemcsak az irodalomtörténeti megközelítési módra jellemző követelmények találhatók, 
hanem az ún. analitikus megközelítésmódra jellemzők is. Ettől persze még nem változik meg teljes mértékben az iro-
dalomtanítási modellünk, de ezt a változtatást a szemléletváltás felé vezető út első lépésének tekinthetjük, ugyanis a 
program lehetőséget ad a szövegértési készségek és képességek elmélyítésére is. 

MEMORITEREK AZ IRODALOMTANÍTÁSBAN
Napjainkban a memoriterek szükségességéről megoszlanak a vélemények, sokan ellenzik, mert fölösleges időpocsé-
kolásnak tartják, mások viszont a memoriterek tanulásának hasznosságát a gyerekek memóriafejlesztésében látják. A 
szocialista időszakban nemcsak a tananyag volt túldimenzionált, hanem az előírt könyvnélküliek mennyisége is, ezt 
támasztja alá a 3. táblázat első oszlopa is. 

3. táblázat: Memoriterek listája 1987-es tanterv és a 2015-es ÁOP ajánlása alapján

az 1987 – előírás 2015 – ajánlás
8. évfolyam
Móricz Zsigmond: Tragédia (részlet)
Babits Mihály: Messze... messze... (részlet)
Juhász Gyula: Milyen volt...
Kosztolányi Dezső: Téli alkony
József Attila: Tél
József Attila: Anyám
József Attila: Születésnapomra
Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet)
Illyés Gyula: A költő felel (részlet)
Nagy László: Csodafiú-szarvas
Konsztantyin Szimonov: Várj reám
(1 versszak)
Jevgenyij Jevtusenko: Naggyá lenni
Egy vers a csehszlovákiai magyar költészetből

8. évfolyam
Ady Endre: A föl-földobott kő, Őrizem a szemed
Juhász Gyula: Milyen volt...
József Attila: Tiszta szívvel
Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet)

Forrás: Tanterv 1987, ÁOP 2015 alapján saját szerkesztés

Pedagógiai szempontból csak akkor van értelme memoritert feladni, ha utána következik a számonkérés. A 3. táblázat 
olvasása alapján felmerül a kérdés, hogy vajon mennyi időt vett igénybe ezeknek a memoritereknek a számonkérése, 
amelyekkel valójában csak a tanulók memóriáját lehetett fejleszteni. Persze ennek a képességnek a fejlesztése is fontos, 
de nem feltétlenül szükséges hozzá ilyen mennyiségű mű. A 90-es évek tanterveiből eltűntek a kötelezően megszabott 
memoriterek. A 2015-ös revideált ÁOP ajánlási részében találhatók javaslatok a memoriterekre. Ha összevetjük a 87-es 
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listával, megállapíthatjuk, hogy kevesebb műből rövidebb részek szerepelnek javaslatként. A listáról elmondható, hogy 
a tanulók klasszikus értelemben vett műveltségét kívánja bővíteni, de nem túldimenzionált. Fontos hangsúlyozni, hogy 
memoriterekre vonatkozó követelmény nincs a revideált ÁOP-ban. 

HÁZI OLVASMÁNYOK AZ IRODALOMTANÍTÁSBAN
Évtizedeken keresztül az irodalomtanítás kötelező feladata volt a házi olvasmányok feldolgozása is. A tantervek nem csu-
pán a tananyagot és a javasolt óraszámot írták elő, hanem házi olvasmányok elnevezés alatt a kötelező olvasmányok listáját 
is. Nálunk 2001-től nincs kötelezően előírt házi olvasmány, ennek ellenére a pedagógus társadalom nagy része leragadt az 
1997-es tantervnél, ugyanis ez volt az utolsó olyan tanterv, amely még kötelezően megszabta a házi olvasmányokat. 2001-
től minden magyartanár maga választhatja meg, hogy mely műveket adja a tanulói kezébe, milyen módon szeretteti meg 
az olvasást velük. A klasszikus szépirodalmi alkotások mellett a kortárs irodalomnak, a szakkönyveknek, az ismeretter-
jesztő irodalomnak is helye van az olvasmányok között.  Műveket ajánlhat a pedagógus is és a tanuló is. Az olvasási kedv 
kialakítása érdekében nyitottabbakká kell válniuk a pedagógusoknak. Fontos lenne a kortárs gyermekírók alkotásait is a 
tanulók kezébe adni. A revideált oktatási program ajánlott olvasmányai között megtalálhatók a kortárs írók alkotásai is, 
mint J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien, Böszörményi Gyula, Lakatos István, Leiner Laura, N. Tóth Anikó, Varró Dániel, ezzel is 
segítve a pedagógusokat a könyvválasztásban. 

A NYELVTANTANÍTÁS VÁLTOZÁSAI
A nyelvtan tanítását az elmúlt több mint 50 év alatt a mozdulatlanság jellemezte, a leíró magyar nyelvtan megtanítása volt 
a legfontosabb cél. 
A 2011-es ÁOP magyar nyelv és irodalom tantárgy céljai között szerepelt a nyelvi ismeretek készségszintű fejlesztése, de a 
követelményi részben inkább a leíró nyelvtani szemlélet tükröződik.
A 2015-ös revideált oktatási programnál már határozottabban érvényesül a funkcionalitás elve. 
A nyelvtan és kommunikáció részterületének tartalma és követelményei lehetőséget biztosítanak a magyartanárok számá-
ra, hogy a klasszikus grammatika mellett a tanulók készségfejlesztése is megjelenjen a tanítási folyamatban. A készségfej-
lesztéshez azonban szükség van a tevékenységközpontú módszerek és munkaformák alkalmazására.

A FOGALMAZÁSTANÍTÁS VÁLTOZÁSAI
Hazánkban évtizedek óta túlnyomórészt az eredményközpontú fogalmazástanítás eljárásait alkalmazták a pedagógusok. 
A tanulóknak az adott szövegtípus normáinak megfelelően kellett fogalmazniuk, és a tanterv határozta meg, hogy milyen 
fogalmazási műfajokban kell a tanulóknak jártasságot szerezniük. A 2011-es ÁOP-ban jelent meg az írásbeli szövegalko-
tás mellett a szóbeli szövegalkotás is és a különféle tartalmú szövegekkel való munka. A 2015-ös revideált oktatási prog-
ramban még hangsúlyosabbá vált a szövegértés fejlesztése. A szövegértő olvasás minden évfolyamban a tananyag részét 
képezi, aminek keretén belül sokféle típusú és tartalmú szöveggel dolgozhatnak a tanulók. A tananyag részét alkotják a 
dokumentum típusú szövegek is (grafikonok, menetrendek, műsorok, használati utasítások), amikkel a tanulók gyakran 
találkoznak a mindennapjaikban. A tanároknak lehetőségük van a szabad szövegválasztásra, és ezáltal is életközelibbé 
válhat az órákon való munka. A revideált oktatási program ezekkel az újításokkal is reagált a változó világ, korunk és 
környeztünk elvárásaira.
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Az utóbbi időben sokat hallhatunk arról, hogy aránytalanul sok iskola van Szlovákián, és ezek nagy része kisiskola. Maga 
a „kisiskola” fogalom több jelentéssel is bír. Érthetjük alatta azokat az iskolákat, ahol csak 1–4. évfolyamon folyik a tanítás, 
tehát csak alsó tagozattal rendelkeznek. Ez a meghatározás nem feltétlenül fedi le a kisiskola fogalmát, ezért írásomban 
a szakmai nyelvben használt „nem teljes szervezettségű iskolák” kifejezést használom esetükben. Hiszen attól, hogy egy 
iskolának csak negyedik évfolyamig vannak osztályai, nem feltétlenül igaz rá, hogy „kicsi”, vagyis, hogy kevés tanuló jár 
oda. A második értelmezés szerint azokat az iskolákat hívjuk kisiskolának, ahol az egyes osztályokban nagyon alacsony 
a diáklétszám. Mivel központilag nincs olyan törvény, amely megszabja, mekkora diáklétszám alatt tekinthető az iskola 
kisiskolának, ezért Fodor Attilának, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatójának 2015. évi meghatározását alapul véve 
azokat az intézményeket nevezem kisiskolának, ahol a diáklétszám nem haladja meg az ötven főt. 

Forray Katalin egyik tanulmánya arra mutat rá, hogy a magyarországi közoktatásban a kisiskolák mellett igen korán 
megjelentek az úgynevezett „központi” vagy „gyűjtőiskolák”. A 20. századi iskolaállamosítási hullámoktól kezdve az 1980-
as évek közepéig előszeretettel hozták létre a központi iskolákat, amelyek miatt a tanyasi és a falusi kisiskolák sorra zárták 
be kapuikat. Ez egyebek közt azt eredményezte, hogy azokon a településeken, ahol megszűnt az iskola, a népszámlálás 
statisztikai adatai szerint az ott élők rendszerint alacsonyabb iskolázottsági mutatókkal rendelkeztek. 

Érdekes párhuzam húzódik a régi és a mostani helyzet között, különösen ami a dél-szlovákiai magyar oktatásügyet 
érinti. Az úgynevezett „kisiskolák” ma is sorra zárják be a kapuikat. Erről a negatív folyamatról Peter Krajňák oktatási 
államtitkár úgy vélekedett, hogy szeretnék megmenteni az összes vegyesen lakott területen lévő kisiskolát. Ezzel együtt fel 
kell készülni a központi iskolák modelljére, amivel együtt egy iskolabusz-hálózatot is szeretnének kialakítani. 

Ami a központi és a kisiskolák jelen helyzetét illeti, kétfajta megközelítés létezik. Fodor Attila azt a nézetet vallja, hogy 
a falvakban a kisiskolákat (legalább az 1–4. évfolyamot) meg kell próbálni megtartani. Az oktatási tárca pénzügyi szak-
embereinek számításai alapján arra a következtetésre jutott, hogy finanszírozási szempontból is gazdaságosabbnak bizo-
nyulna a nem teljes szervezettségű kisiskolák megtartása, mint a központi iskolahálózat kiépítésének az elképzelése, külön 
kiépített buszhálózattal. 

A második nézetet Albert Sándor, a Selye János Egyetem alapító rektora vallja. Az ő álláspontja, hogy az önkormány-
zatoknak helyi szinten a szülők bevonásával kellene a központi és kisiskolák kérdéskörével foglalkozni. A kis létszámú 
alapiskolák, különösen a felső tagozatok esetében sokkal előnyösebbnek tartaná a központosított intézményeket. Nézete 
szerint, ameddig a község anyagilag tudja finanszírozni a nem teljes szervezettségű iskolákat, addig tartsanak ki, viszont a 
felső tagozatokra vonatkozóan elképzelhetőnek tartja a kistérségi, központi iskolák kialakítását. 

ADATOK ÉS GONDOLATOK A KIS- ÉS KÖZPONTI 
ISKOLA DILEMMÁJÁRÓL

REHÁK TÜNDE 

1
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Természetesen a kisiskolák megszűnését több tényező is kiválthatja. Például a szülők bizalmatlansága a magyar tannyel-
vű iskolával szemben sokszor döntőnek bizonyul. Hiszen ha megnézzük, hogyan teljesítenek a magyar tannyelvű isko-
lákba beíratott diákok a PISA-teszteken, sajnos arra a következtetésre kell jutnunk, hogy gyengébb eredményeket érnek 
el, mint a szlovák tannyelvű iskolába íratott társaik. Morvai Tünde, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának 
munkatársa szerint ennek két oka van. Az egyik, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű diákok rosszabbul teljesítenek az 
átlagnál. Itt nem feltétlenül csak a romákra kell gondolni, hiszen az egyes magyarok által lakott régiókban a diákok szoci-
ális háttere is rosszabb a szlovák átlagnál. A második ok pedig az, hogy a nagyobb létszámú iskolákban a tanulók jobban 
teljesítettek a PISA-teszteken. Ezekben az iskolákban a diáklétszám minimum 400 fő, és ilyen magyar tannyelvű iskola 
nagyon kevés van országos viszonylatban. 

A következő táblázatban a 2014/2015-ös tanév és a 2017/2018-as tanév adatai alapján látható iskoláink diáklétszám 
szerinti megoszlása. Ebből a táblázatból jól kivehető, hogy Szlovákiában viszonylag sok oktatási intézmény működik, és 
ezek közül magas az aránya az alacsony diáklétszámmal működő iskoláknak. Így azután komoly gond ezeknek az intéz-
ményeknek a fenntartása.  

1. táblázat: Az alapiskolák megoszlása a tanulók összlétszáma szerint a 2014/2015-ös és a 2017/2018-as tanévben
ALAPISKOLÁK SZÁMA

Tanulók iskolai össz-
létszáma

Alapiskolák összlétszáma Ebből a magyar tannyelvű intézmények

2014/2015 2017/2018 2014/2015 2017/2018

1000 felett 3 4 0 0

501–1000 184 179 8 3

251–500 448 488 21 22

151–250 415 401 32 35

101–150 264 389 39 42

51–100 226 211 41 36

50 alatt 593 556 120 108

Alapiskolák összesen 2133 2228 261 246

Ha jobban megnézzük a táblázatot, jól látható, hogy az országos viszonyokhoz képest aránytalanul sok a kisiskola. Ter-
mészetesen ebbe beletartoznak a szlovák tannyelvű kisiskolák is. Viszont amíg négy év alatt a szlovák tannyelvű iskolák 
száma megnövekedett, addig a magyar tannyelvű iskolák száma jóval lecsökkent. Ezres diáklétszám fölötti iskolánk nincs. 
Legnagyobb iskoláink száma, amelyekbe ötszáznál több diák járt, szintén jócskán megfogyatkozott. A legtöbb iskolánk 
kisiskola, ami annyit jelent, hogy a diáklétszám nem haladja meg az 50 főt. 

Mivel a szlovákiai magyarság helyi közösségi kultúrájának fenntartásában az iskolák alapvető feladatokat, funkciókat 
töltenek be, ezért fontos lett volna több kisiskolákat is megmenteni, és nem szabadna hagyni veszni azokat az intézmé-
nyeinket, amelyekben színvonalas tanítás folyik, különösen ha a magyar tanítási nyelvű iskola az utolsó magyar nyelvű 
intézmény. Hiszen ha egy községben megszűnik a magyar iskola, fokozatosan eltűnnek a magyar hagyományok, a magyar 
nyelvhez kapcsolódó munkahelyek, az új generációk egymás közötti kapcsolatai is.
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Ilyentájt, februárban a nagycsopor-
tos óvodások szülei már bizonyára 
eldöntötték, melyik intézménybe 
fogják beíratni iskolaköteles cseme-
téjüket. Erre a választásra kizáróla-
gosan a szülő jogosult, aki szeretne 
jól dönteni, hiszen gyermeke boldo-
gulása, jövője a tét. Ezt egy cseppet 
sem tartom túlzásnak, az iskola-
kezdés valóban mérföldkő, mind a 
gyermek, mind a szülő számára. 

Az iskolaválasztás komoly dilem-
ma napjainkban, mivel sokkal több 
lehetőség közül választhatnak az 
érintettek, mint régebben. Ennek az 
oka egyrészt a mobilitás, hiszen ma 
már az iskola közelsége nem elsőd-
leges szempont. Másrészt nem kis 
mértékben befolyásolják a döntést 
az aktuális trendek. Ismerős jelen-
ség: az elitnek titulált városi intéz-
ményekbe a közelmúltban gyakran 
írattak be távolabbi településekről is 
gyerkőcöket, ami nem egy esetben 
sajnos iskolák megszűnéséhez veze-
tett.

Az, hogy magyar anyanyelvű gye-
reket magyar tanítási nyelvű iskolá-
ba kell íratni, nem lehet(ne) kérdés 
Szlovákiában. Erről nem tudunk ele-
get beszélni, írni. Muszáj, mert elvét-
ve ugyan, de sajnos akadnak olyan 

magyar tanítási nyelvű óvodák, is-
kolák, amelyeknek vezetői, pedagó-
gusai valamilyen oknál fogva szintén 
nem bíznak a magyar iskolákban, és 
gyermekeiket szlovákba adják. Fél-
reértés ne essék, senkit nem hibázta-
tok, mindenkinek a szíve joga eldön-
teni, miért és hová járatja gyerekét, 
viszont a példa szótlanul nevel. A 
hitelesség finoman szólva kérdéssé 
válik. De induljunk ki abból a termé-
szetes helyzetből, amikor a magyar 
szülő magyar iskolát választ magyar 
gyermekének, mivel a legjobbat sze-
retné neki, hogy az anyanyelvén ta-
nuljon. Azon belül merre, hogyan?

Mikor iskolakezdéssel, intézmény-
nyel kapcsolatosan megkérdeznek, 
mindig igyekszem óvatosan fogal-
mazni. Nincs két egyforma gyerek, 
nincsenek egyforma élethelyzetek. 
A szülő ismeri leginkább a gyerekét, 
tudja milyen a személyisége, mi-
lyen képességei vannak, mi érdekli. 
Szeretné a boldogulását segíteni a 
megfelelő iskola kiválasztásával. A 
leggyakrabban felmerülő kérdés: vá-
rosi, nagy iskola vagy helyi kisiskola 
kevesebb gyerekkel, esetleg össze-
vont évfolyamban? Nincs egyértel-
mű válasz, mindkét esetben vannak 
pro és kontra érvek.

A személyes véleményem, amit 
nyíltan el szoktam mondani, hogy 
az iskolába kerülő gyerek számára 
az érzelmi biztonság, a tanító sze-
mélye fontosabb, mint az intézmény 
maga. A kisiskolás a tanító néninek 
tanul, aki abszolút tekintély. Még ha 
az anyukája történetesen szintén ta-
nító néni, akkor sem tudhatja a dol-
gokat olyan jól, mint a saját tanító 
néni. Ezt első kézből megerősítem. 
Amikor elsős volt a lányom, nem volt 
hajlandó kijavítani egy  hibás házi fel-
adatot, mert úgy emlékezett, hogy a 
tanító néni azt úgy magyarázta. Hiá-
ba mondtam neki, hogy valószínűleg 
rosszul emlékszik, nem tágított az 
állításától. Ráhagytam az ügyet. Más-
nap lógó orral jött haza. Most harma-
dikos, és hasonló a helyzet, sőt néha 
még azt is elvárná, hívjam fel a tanító 
nénit. Mert szerinte az én iskolám-
ban azt máshogy tanuljuk. Ezzel már 
kiborított párszor, de alapjában véve 
inkább örülök neki. Én csak az anyu-
kája vagyok, s ez így van jól. 

Szerencsés, ha a szülő megisme-
ri az iskola pedagógiai programját. 
Vekerdy Tamás tanácsolja, hogy 
semmiképp ne válasszunk olyan is-
kolát, ahol az elsősök karácsonyra 
írnak-olvasnak. Egyetértek, többszö-

AZ ISKOLAI BEÍRATÁSOK KÜSZÖBÉN
TÓTH ERIKA
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rösen aláhúzva. Az első két hónap az 
írás-olvasás előkészítéséről, az iskolai 
szocializációról szól, és egyfajta átme-
netet lenne hivatott képezni az óvoda 
és iskola között. Ennek ellenére gyak-
ran szeptember végén már betűket 
tanulnak írni-olvasni a kis elsősök, 
kihagyva, megkurtítva az előkészítő 
szakaszt. 

Milyen legyen a tanító néni: tyúk-
anyó vagy kiképzőtiszt? Inkább az 
elsőre voksolnék, bár több szülőtől 
hallottam, az ő gyerekének kemény, 
határozott pedagógusra van szüksé-
ge. Ideális lenne, ha már a beíratás-
kor, esetleg nyílt napon megismer-
hetné a gyermek, a szülő a tanító 
nénit. Első osztályban, illetve alsó 
tagozaton a tyúkanyó típusú tanító 
nénit szokták preferálni, ami abszo-
lút érthető. Amennyiben az ilyen 
pedagógusnak sikerül tiszta, világos 
határokat kijelölni az osztályon be-
lül, nagyon könnyen motiválhatja a 
tanítványait.

Az iskolaválasztás során fontos 
szempont lehet az iskola felszerelt-
sége, de ami ennél is fontosabb: a 
napirendje. Biztosít-e az intézmény 
elegendő időt a friss levegőn való 
tartózkodásra, a szabad játékra? 

Milyen az udvara? Mikor egy hat-
éves délelőtt 4–5 órát padban ül, 
ebéd után a napköziben tanul, elemi 
szükséglete, hogy közben feltöltőd-
jön, friss levegőhöz jusson a tüdeje, 
kikapcsoljon, játsszon. Nem elég tíz 
perc, legalább napi egy órát kellene 
erre szánni. 

Amit még rendkívül fontosnak 
tartok: ne riogassuk az iskolával 
a gyereket otthon, de az óvodá-
ban sem. Az iskolakezdésre ne egy 
problémaként, nyűgként, gondként 
tekintsenek, hanem egy új helyzet-
ként, a tanulásra, barátkozásra, já-
tékra való lehetőségként. Ha a szü-
lő szorong, nagy valószínűséggel a 
gyereke is átveszi tőle. Az iskolakez-
déskor egy új kapu nyílik a világra, 
s ahogy mondani szokták, a taní-
tó csak kinyitja a kaput, bemennie 
mindenkinek magának kell. 

Azt, hogy milyen a jó iskola, min-
denki saját belátása szerint határoz-
za meg. 

Az a jó iskola, ahová a gyerek gya-
log mehet – Klebelsberg Kunó egy-
kori oktatási miniszter szerint. Eb-
ben nagy igazság van, mert nagyobb 
biztonságban érzi magát a gyermek, 
ha ovis barátaival együtt, közösen 

kezdi meg az iskolát, otthonához 
közel. Amennyiben félénk, vissza-
húzódó típus, nem ajánlott számára 
az ismeretlen, nagy iskola.

Mások azt vallják, hogy a mo-
dern, felszerelt, nagy létszámú is-
kola a legjobb döntés, vagyis az az 
igazán  jó iskola, ahol sokkal több 
a lehetőség. Ennek az iskolatípus-
nak szintén sok előnye van, ha 
nem tananyagcentrikus, hanem 
gyerekközpontú. Felszereltségben, 
infrastruktúrában vitathatatlanul 
előnyösebb helyzetben vannak a fa-
lusi kisiskolákkal szemben a városi 
nagyiskolák. 

Szerintem a jó iskola az, ahová a 
gyerekek szívesen járnak, legyen az 
falusi vagy városi, ahol megélhetik 
a gyerekkorukat, ahol a tanulás fel-
fedezés, játék, örömöt nyújt. Ahol 
barátaik vannak, ahol mindenki 
számít, ahol biztonságban érzik ma-
gukat, mert szabályok vannak. Ahol 
nem mindenki egyforma, és nem 
fejlődik azonos ütemben, s ezt meg-
értik. Ahol van idő a játékra, beszél-
getésre. Ahol nem az életre készítik 
fel a gyerekeket, hanem velük élnek, 
léteznek. 

Vannak ilyen iskolák.
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Azt mondják, két olyan szakterület 
létezik, amihez mindenki ért – vagy 
legalábbis úgy érzi, hozzá tud érdem-
ben szólni. A másik a foci. Az első ter-
mészetesen az oktatás. Hiszen mind-
annyian részesei voltunk (néhányan 
vagyunk is) az oktatási rendszernek 
– voltunk diákok, szülők, nagyszü-
lők, tanárok… „Oktatási miniszterek”. 
Sajnos, mára poénná kopott a tény, 
hogy 1989 óta már a  tizenkilencedik 
szakember irányítja a tárcát. Nem ne-
héz kiszámítani, átlagban mennyi idő 
adatott nekik, hogy elképzeléseiket 
megvalósíthassák. Bár némelyikük 
esetében...

Az oktatásügy egy nagy tengerjáró 
hajóhoz hasonlítható. Ahhoz, hogy 
irányt változtassunk és ki is derüljön, 
hogy az új irány jobb, mint az eddigi, 
sok időnek kell eltelnie. Évek szüksé-
gesek ahhoz, hogy lássuk, ez így jó. 
Vagy rossz. Nem lehet másfél évente 
újabb kormányost kinevezni, aki min-
dig teker egy kicsit a  hajókormányon. 
Majd a következő, meg sem várva előd-
je ténykedésének az eredményét, egy 
másik irányt választ. A  hajó útvonala 
pedig egyre inkább egy lövések elől 
menekülő partizán hektikus mozgását 
idézi, nem pedig egy komoly, szakma-
ilag megalapozott szervezet hosszútávú 
stratégia mentén megfogalmazott hala-
dási pályáját.

A  szakoktatást sújtó gondok java 
része általános, ugyanúgy érinti a  kö-
zépfokú oktatás más intézményeit is, és 
természetesen vannak specifikus, csak 
a szakiskolákra jellemző problémák is.

A FELVÉTELI RENDSZER
A minden középiskolát érintő prob-

lémák egyike a felvételi rendszer. Mára 
világossá vált, hogy az alapiskolából 
a  középiskolába történő átmenet tel-
jesen értelmetlen szisztémán alapszik. 
A  tárca érthetetlen ragaszkodása a di-
ákok két felvételi lapjához azt ered-
ményezi, hogy míg a felvételi rendszer 
a kilencedikes tanuló számára öt lehe-
tőséget kínál, amelyek közül eldöntheti, 
hol szándékozik folytatni a  tanulmá-
nyait, addig a középiskola, mint a falusi 
bálokon petrezselymet áruló lányok, 
elkeseredetten kínálgatja magát, és 
próbálja a  potenciális táncpartnerek 
szimpátiáját elnyerni. Ráadásul a  nem 
érettségivel végződő szakokat indí-
tó szakiskolák esetében hatványozottan 
jelentkeznek az ebből fakadó gondok, 
hiszen jellemzően kis létszámú cso-
portokban folyik az oktatás, és egészen 
szeptemberig bizonytalan, hogy hány 
diákkal, melyik szakot tudják elindíta-
ni. Nagyon sok kalamajkát tud okozni 
akár 1-2 diák is, akik a  nyári szünidő 
alatt meggondolják magukat, és szep-
temberben mégsem asztalosok akar-
nak lenni, hanem inkább szakácsok. 
Így aztán az iskola arra kényszerül, 
hogy vagy elindítja az asztalos képzést 
5 tanulóval (ami teljesen gazdaságta-
lan), vagy meggyőzi az öt szépreményű 
asztalosinast, hogy szép szakma az esz-
tergályosé is.

Komoly tanulmányt lehetne írni 
arról, milyen következményekkel jár 
mindez a diákok jellemére, kitartására 
nézve. Milyen hatással van rájuk, hogy 

következmények nélkül változtathatják 
meg a  pár hónappal korábbi döntésü-
ket és választhatnak más iskolát. Egy 
történetet hadd írjak le ennek kapcsán. 
A  szeptember másodikai tanévnyitót 
követően másnap megjelent az igazga-
tói iroda ajtajában egy elsős tanulónk. 
„Igazgató úr, kilépek. Túl nehéz nekem 
ez az iskola.“ Elképedten próbáltam fel-
idézni, mit is mondhattam a tanévnyitó 
beszédemben, ami így megijesztette ezt 
a  kislegényt – hiszen még csak a  tan-
könyveiket sem vették át, hogy azok tö-
mege okozhatott volna ilyen rémületet 
a lelkivilágában, és adott volna érthető 
magyarázatot a „nehéz iskola“ szókap-
csolatra. 

Egy másik történet: Két évvel később 
sikerült ezt a negatív „ki töltötte a leg-
kevesebb napot az Ipariban?“ rekordot 
megdöntenie egy másik szépreményű 
elsősünknek, aki a  tanévnyitó beszé-
demet sem hallgatta meg, mivel még 
azt megelőzően elvitte őt az édesapja 
az iskola kollégiumából. „Sajnos nem 
bírja megszokni az internátust“, adott 
magyarázatot csemetéje viselkedésére 
a szülő, felmentve a gyereket az egyéj-
szakás kaland esetleges folytatása alól.

DIÁKLÉTSZÁM
A  diáklétszám alakulása egyébként is 
neuralgikus pontja egy-egy középis-
kola életének. Mivel a  fejpénz alapú 
finanszírozási rendszer nem tesz kü-
lönbséget az iskolába felvett diákok 
között, minden intézménynek létérde-
ke, hogy minél több tanulót iskolázzon 
be. Egyrészt a  felvételi vizsgák, más-

PILLANATKÉP A SZAKOKTATÁSRÓL
VETTER JÁNOS

A bölcs rabbitól megkérdezik a tanítványai:
- Mitől édes a kávé? A cukortól vagy a kavarástól?
- Természetesen a kavarástól.
- Akkor miért kell bele a cukor?
- Hogy tudjuk, meddig kell kavarni.
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részt a  tanév során. Megfelelő indok 
alapján (amit találni nem is olyan nagy 
ördöngösség) a diák gyakorlatilag bár-
mikor átléphet egyik iskolából a  má-
sikba. Jó ez a diáknak és természetesen 
az iskolának is – már amennyiben ő 
a befogadó intézmény (persze ha nem, 
akkor átkozza azokat az iskolákat, 
amelyek elrabolják egymástól a diáko-
kat; hogy aztán legközelebb ő legyen 
az, aki rabol).

A jövő tanévtől változások történnek 
az ezidáig megszokott rendszerben. Az 
eddigi szabályozást, amely egy-egy is-
kola esetében a megnyitható osztályok 
számát határozta meg (és az érvényes 
törvények értelmében ebből követke-
zett a  felvehető diákok száma – osztá-
lyonként 31), felváltotta a  szakonkénti 
diáklétszám meghatározása. Ez azt je-
lenti, hogy rábízzák az iskolára, hogyan 
oldja meg, hogy az adott szakra össze-
sen és maximum például 73 diákot ve-
het fel. Ennyi diák ugyanis két osztályra 
sok (hiszen az az előírás továbbra is ér-
vényes, hogy a létszám egy-egy osztály-
ban nem lépheti túl a 31-et), háromra 
pedig kevés (a 24-es létszámú osztá-
lyokra kapott fejpénz nem biztos, hogy 
elegendő az iskola fenntartásához). Ar-
ról nem is beszélve, hogy vérzik a szíve 
azokért a jelentkezőkért, akiket a korlá-
tozás miatt nem vehet fel.

Természetesen az új rendszer kiala-
kításának megindoklása első pillanat-
ra értelmesnek tűnik: ne képezzünk 
munkanélkülieket. Vagyis ne legyenek 
olyan végzősök, akik nem tudnak elhe-
lyezkedni, mivel a munkaerőpiac nem 
tart igényt a (szak)tudásukra. Ne indul-
jon képzés olyan szakon, amely nem 
piacképes.

PROGNÓZISOK
Azonban nem biztos, hogy jók a  ki-
indulási adatok egy ilyen prognózis-
hoz. Mennyire korrekt a  végzősök 
elhelyezkedésének a feltérképezése? 
Vannak pontos adatok arra vonatko-
zólag, hogy hányan dolgoznak a  ta-
nult szakmájukban (közvetlenül az 
iskola befejezése, majd egy év, 5 év, 
10 év elteltével)? Tudjuk, ki az, aki, 
bár elhelyezkedett, de nem olyan te-
rületen, amit tanult – hányan ülnek 
érettségi bizonyítvánnyal  a zsebük-
ben a  nagyáruházak pénztárgépei 
mögött? Hányan vannak, akik pél-
dául a  szakközépiskolában szerzett 
angol  nyelvtudásuk miatt kaptak jó 
állást, miközben a szaktantárgyaknak 
sok hasznát nem veszik a  munkahe-
lyükön?

Mi lesz a  pillanatnyilag támogatott 
szakokkal, ha öt év múlva egy megvál-
tozott szerkezetű gazdaság kihívásaival 
találkozik az akkori végzős? Biztosan 
tudjuk, hogy kikre lesz szükség 2023-
ban? Meg egyébként is: mi a  helyzet 
az egész életen át tartó tanulással? Mi 
a  helyzet azokkal a  jóslatokkal, hogy 
egy iparilag fejlett államban a  mun-
kavállaló élete során több szakmát is 
kénytelen megtapasztalni? Akkor miért 
baj, ha a pályaválasztás dilemmája előtt 
álló 15 évesnek az akkor szimpatikus-
nak vélt szak tanulása csupán az első ál-
lomás lesz? Ha a vízvezeték-szerelőként 
megszerzett kompetenciáit később más 
területen kamatoztatja?

A  diáklétszám-alapú támogatásnak 
sok hátulütője van. Különösen, ha ak-
kor vezetik be, amikor a  demográfi-
ai görbe mélyzuhanásba kezd – mint 
ahogy ez nálunk történt. Ezáltal azok 
az elvárások, hogy majd ez a finanszí-
rozási rendszer megtisztítja az iskolai 
hálózatot, automatikusan megszüntet-
ve azokat az intézményeket, amelyek 
iránt nincs elegendő érdeklődés, így 
nem lesz elegendő pénzük sem a fenn-
tartásra – nem váltak valóra. Ugyanis 
még a  legjobb hírnevű iskolák is arra 
kényszerültek (tisztelet a nagyon kevés 
kivételnek), hogy a megélhetés érdeké-
ben lehetőleg mindenkit felvegyenek 
(tudásra való tekintet nélkül). Aho-
va pedig még így sem jutott elegendő 
diák, azokat a  fenntartók általában 
a  nagyobb létszámmal működő intéz-
mények rovására igyekeztek a víz felett 
tartani. Merthogy, mint szintén kide-
rült, egy iskola bezárásához a gyakor-
latilag elhanyagolható érdeklődés sem 
elegendő.

Természetesen a maximális osztály-
létszámmal működő szakiskolák költ-
ségvetése sem elég ahhoz, hogy az in-
tézményt fejleszteni tudják. Az csupán 
a napi működést teszi gördülékennyé, 
arra már nem futja, hogy például új 
marógépet (ne adj isten, CNC vezér-
lésűt) tudjon belőle vásárolni. Minden 
ilyen irányú beruházáshoz támogatók, 
pályázatok kellenek. Mivel egy-egy 
szakma felszerelése vagy annak felújí-
tása minimum százezer eurós nagy-
ságrendű, igencsak erős lélek kell, hogy 
abban bízzunk, egyszer sikerül. Addig 
meg az oktatáshoz megfelelnek a múlt 
század közepén gyártott gépek is.

ÉRETTSÉGI
A négyéves tanulmányi időszak végén 
a szakközépiskola növendékeit ugyan-
úgy az érettségi vizsgák várják, mint 

a  gimnáziumok tanulóit. Ugyanazok 
a kérdések, feladatok nyelvekből (ma-
gyar, szlovák, idegen nyelv) és választ-
ható tantárgyként matematikából. Mi-
közben a gimnáziumok diákjai a négy 
év során kötelezően minimum 12 órát 
tanulnak matematikát, a szakközépis-
kolákban ez csupán négy (4!). Ugyan-
azok a kérdések, feladatok...

A  szakközépiskolák végzősei a  fent 
említett tantárgyakból ugyanúgy írás-
beli és szóbeli vizsgát tesznek, mint 
a  gimnáziumok tanulói, viszont ezen 
felül még szaktárgyi vizsga is vár rá-
juk (szóbeli és gyakorlati résszel). 
A  szaktárgyi vizsga gyakran 5–6 tan-
tárgy ismeretanyagára épül. Még egy 
történet. Szeptemberben a negyedik 
évfolyamot kezdő diák kérvényezi, 
hogy engedélyezzem az átlépését egy 
másik szakiskolába, ahol érettségivel 
végződő szakok is vannak. Értetlenke-
dő kérdésemre elárulja, hogy ott köny-
nyebben megszerezhető az érettségi.

SZAKTANÁRHIÁNY
Még egy komoly problémát meg kell 
említeni a  szakoktatással kapcsolat-
ban. Mégpedig az egyre inkább je-
lentkező szaktanárhiányt. Úgy érzem, 
ahogy a  kétezres évek elején nem 
akartuk elhinni, hogy olyan évek jön-
nek, amikor nem lesz elegendő diák 
az iskolák fenntartásához, az osztá-
lyok megmaradásához, most ugyan-
ilyen patópálosan áll hozzá a minisz-
térium a szaktanárok problémájához.

A  hetvenes–nyolcvanas években 
még szép számmal érkeztek mérnö-
kök a  vállalati szférából a  szakokta-
tásba. Mert megérte nekik. Az utób-
bi évtizedben gyakorlatilag senki, 
mert nem éri meg. Még a  legutóbbi 
nagyreményű oktatási tervezet (Ta-
nuló Szlovákia) is azzal „csábította“ 
a munkaerőt, hogy 2020-ra a pedagó-
gusok fizetései elérhetik a az iparban 
dolgozó egyetemet végzettek fizetésé-
nek 80 %-át. Nem nehéz megmonda-
ni, hogy az ipar vs. Ipari csatában ki 
veszített.

Jó lenne hinni, hogy a szakiskolák-
ra nem lesz érvényes Moldova György 
hetvenes években megjelent, a vasút-
ról, vasutasokról írt, nagy visszhangot 
kiváltó könyvének mottója. És hogy 
nem él vissza a mindenkori politika a 
megszállottak teherbírásával.

Jó lenne hinni, hogy valahol, a pár-
tok boszorkánykonyhájában már ké-
szülődik az az oktatási szakember, aki 
tudja, meddig kell kavarni…
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Rögtön a  bevezetőben szeretném 
hangsúlyozni, hogy az egész szlo-
vákiai iskolarendszerhez hasonlóan 
a  szakközépiskolai oktatás is nagyon 
zavaros időszakot él át. Jellemző vo-
nása valamilyen ideál, optimális meg-
oldás szüntelen keresése, amelyet 
persze mindeddig senki szakmailag 
egyértelműen nem definiált. Az egyik 
legnagyobb problémának nyilván 
Szlovákia arculattalan gazdasága tű-
nik, az iparágak sokfélesége, s  főleg 
egyik-másikuk fejlődésének bizony-
talan jövője. Ideillő példa az egyes 
kerületi önkormányzatok által évente 
megszabott középiskolai teljesítmény-
terv, amely sem releváns adatokkal, 
sem a  nemzetgazdaság szükséglete-
ivel nincs alátámasztva. Sok esetben 
nyilvánvaló a  többéves beidegződés 
vagy a  tehetetlenség a  tanulók és az 
osztályok számát illetően, s  eseten-
ként talán az iskolaigazgatók és a me-
gyei képviselők egyébként helyénvaló 
„lobbitevékenysége“ is. Oktatásunk 

sajnos már néhány éve ebben a káosz-
ban él, s fejlődésének kiszámíthatóbbá 
tételét nem segítik azok az intézmé-
nyek sem, amelyeket az iskolaügyi mi-
nisztérium éppen erre a  célra hozott 
létre – az Állami Szakképesítő Intézet, 
a  Tudományos-Műszaki Információs 
Központ, az Állami Pedagógiai Inté-
zet, stb.

Ebből a lehangoló helyzetből az ún. 
duális képzés bevezetése volna a meg-
váltás és a kiút, vagyis azé a rendszeré, 
amely az  évekkel ezelőttit kopírozza 
többé-kevésbé, s amelyet a szakembe-
rek messze határainkon túl is irigyel-
tek. A  gyakorlatba vezetése azonban 
nagyon kaotikus, módszertanilag és 
perszonálisan előkészítetlen, és főleg 
megfelelő pénzügyi fedezet nélküli.

Ennek a folyamatnak a fő mozgató-
erejét azoknak a munkáltatóknak kel-
lene képezniük, akik a leginkább kriti-
zálják a szakközépiskolák végzőseinek 
képesítését, elégtelen felkészültségét, 
a  munkapiacon való gyenge érvénye-

sülését, miközben éppen a  műszaki 
iskoláknak kellene a  legtöbb embert 
erre kiképezniük. A  minősített alkal-
mazottak hiányát a  leggyakrabban 
szakmunkásképzőink és szakközép-
iskoláink gyenge színvonalával indo-
kolják.

Ez azonban igen súlyos érv, amely-
nél természetesen muszáj megállnunk. 
Nem állítom, hogy részben nem felel 
meg a  valóságnak, mégis fölteszem 
a kérdést: mindennek mi az oka?

 Nem vétkesek-e többek között 
éppen a  munkáltatók, azaz a  cégek, 
üzemek, vállalatok, amelyeknek a leg-
inkább kellene törődniük a  szak-
munkásképző és a  szakközépiskolai 
oktatással, ahogy az már évtizedek 
óta a  fejlett Nyugat-Európában ter-
mészetes? Hány munkáltató támo-
gatja a szlovákiai iskolákat saját fejlett 
technológiájával, szaktanácsadással, 
alkalmazottainak tapasztalataival... 
Negatív példaként említem azt a peda-
gógusi tapasztalomat, hogy a Munkál-

A SZAKKÖZÉPISKOLAI OKTATÁS JELENLEGI ÁLLAPOTA 
SZLOVÁKIÁBAN

KIMLE LADISLAV
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tató Egyesületek Szövetsége egyetlen 
évben sem küldte el iskolánkba kép-
viselőjét mint megfigyelőt a  szóbeli 
érettségi vizsgabizottságba annak elle-
nére, hogy erre minden évben felkér-
tük, mert ez törvényes kötelességünk. 
A szakiskolák további negatív tapasz-
talata a saját szakuknak megfelelő cé-
gekbe, üzemekbe való kötelező szakki-
rándulások biztosításával kapcsolatos. 
Ezek, kevés kivételtől eltekintve, a ter-
melési haszon hajszájában, a  gyártási 
tervek szorításában s a  munkahelyi 
biztonság és az egészségvédelem igé-
nyes betartásával kapcsolatos gyakori 
kifogásokkal elutasítják a  tanulók fo-
gadását és a velejáró 2-3 órás szakmai 
magyarázatot. 

Úgy tűnik, gyakrabban kell figyel-
meztetnünk több munkáltatónkat, 
hogy a befektetés az oktatásba a  saját 
jövőjükbe való befektetés!

A megoldást keresve, hogyan emel-
jük az oktatás színvonalát a  szakkö-
zépiskolákban, nem kerülhetjük meg 
a  pedagógus alkalmazottak bérezé-
sének gyakran érintett kérdését. A 
szakiskolák végzőseinek a  jövendő 
munkáltatóik által elvárt szakmaisá-
gát és minőségét természetesen első-
sorban a  szaktantárgyak tanárainak 
kellene biztosítaniuk, vagyis főleg 
a  mérnököknek, informatikusoknak, 
sőt a  szakgyakorlatot vezető meste-
reknek, stb. Mindnyájan a  pedagó-
gusalkalmazottak bérezési skálájába 
vannak besorolva, praxisuk hosszú-
ságától függően, és mind sajnálatosan 
keveset keresnek a  cégek menedzs-
mentjének hasonlóan kvalifikált 
szakembereivel, a  termelő üzemek 
vezető alkalmazottaival, de sok csu-
pán középiskolai végzettséget igény-
lő vezető pozícióval összehasonlítva 
is. Ezért ne csodálkozzunk, hogy az 
iskolaigazgatók már régóta riadót 
fújnak, mert nincs, aki az iskolákban 
a  szaktárgyakat tanítsa. Akik néhá-
nyan még megmaradtak, tapasztaltak 
ugyan, ám a  korszerű gyakorlattól 

már kicsit távolálló idősebb tanárok, 
és a  nyugdíjba vonulásig hiányzó 
éveiket számolgatják. De ki jön utá-
nuk? A fiatalok a mai fizetések mellett 
biztosan nem! Átmeneti megoldást 
jelenthetne a  közvetlenül a  gyakor-
latból meghívott,  valóban felkészült 
szakemberek óraadó tanárként alkal-
mazása az iskolában. Ha szeretnénk 
őket bevonni az oktatási folyamatba, 
jelentősen meg kellene változniuk 
a külsősök alkalmazásáról szóló je-
lenlegi megkövesült törvényeknek. 
Nem követelni meg tőlük például az 
igényes kétéves tanulmányt, a  peda-
gógiai minimumot, amely a  hosszú 
távú iskolai tevékenységük feltétele, 
kidolgozni számukra egy különleges 
fizetési tarifarendszert. Törvényesíte-
ni kéne a  munkáltatók kötelességét, 
hogy szakembereket biztosítsanak 
a szakiskolák számára, stb. 

  Szándékosan hagytam a  végére 
ennek a  nem különösebben öröm-
teli történetnek a  kulcsszereplőit – 
a  tanulókat. A  tanulókat, akikből az 
utóbbi években az alapiskolákban, 
következésképp a középiskolákban is 
egyre kevesebb van. Ennek a hanyat-
lásnak megfelelően csökken sajnos 
a szakközépiskolai oktatás színvonala 
is. A normatív finanszírozás az isko-
laigazgatókat azon tanulók fölvételére 
is készteti, akik tudása nem felel meg 
az  adott iskola követelményeinek. 
Így a  gimnáziumokba fölveszik az 
inkább  szakiskolákba való tanuló-
kat, ide viszont olyanokat, aki ezelőtt 
a  szakmunkásképzők padjaiban ül-
tek. S a szakmunkásképzők konganak 
az ürességtől! Ma valahogy a kétkezi 
munka nem járja. Hiszen festőket, 
kőműveseket, kéményseprőket vagy 
henteseket kaphatunk a  Balkánról 
vagy a harmadik világ országaiból is. 

A feldolgozóipar már régebbtől jel-
zi a műszaki iskolai abszolvensek hiá-
nyát. Az iskolaügy felhívással fordult 
az alapiskolák nevelési tanácsadói-
hoz, hogy intenzívebben propagál-

ják a  műszaki középiskolákban való 
továbbtanulást. Az alapiskolákban 
ismét bevezetik a  tanulók gyakorlati 
képességeinek ellenőrzését igénylő 
tantárgyakat, például a  munkára ne-
velést, a technikát. Ezeket a lépéseket 
pozitívan kell értékelnünk, s remélni, 
hogy a jövőben segítenek csökkente-
ni a  tanulók félelmét és aggodalmát 
a  műszaki irányú iskolákban tanulás 
igényességétől. Maga az iskolaügyi 
minisztérium is hatékonyan hozzá-
járulhatna a  műszaki irányultságú 
iskolákban tanulás propagálásához, 
mégpedig a  tanulói normatíva jelen-
tős emelésével. Ez főleg ezen iskolák 
olyan legkorszerűbb segédeszközök-
kel, berendezésekkel és műszerekkel 
felszereltségének javításán segítene, 
amelyekkel az iskola végzőse kapcso-
latba kerül a  munkahelyi gyakorlat-
ban. Egyúttal növekedne az oktatás 
színvonala, az iskolának és a  benne 
tanulásnak a vonzereje is.

A  mai szakközépiskolai oktatást 
sújtó néhány probléma rövid össze-
foglalásával csupán megerősítettem 
ennek az írásnak a  bevezetőjében 
tett megállapításomat, hogy nagyon 
zavaros, sőt kritikus időszakot él át. 
Hogy eljussunk abba a  stádiumba, 
amikor a  tanuló, a  szülő, az iskola 
és a majdani munkáltató is elégedett 
lesz, leginkább mindegyik említett fél 
aktív együttműködésére lesz szükség. 
A  minisztériumok részéről sok vál-
toztatásra a legiszlatívában, a pénzek 
érezhető növelésére az adott szek-
torban, a  nevelési tanácsadás stra-
tégiájának átdolgozására, nagyobb 
felvilágosultságra a  szülők soraiban, 
a  jövő munkáltatóinak egyértelműen 
pozitív hozzáállására és széleskörű 
támogatására, az oktatás és a  mun-
kapiac szoros együttműködésére. 
Következésképpen várhatjuk a  mun-
kanélküliség rizikójának csökkenését, 
a szakközépiskolák végzőseinek sike-
resebb érvényesülését a gyakorlatban, 
s ebből következőleg a jövendő mun-
káltatóinak megelégedését.
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Szegény február,  többször meggyö-
tört, megcsonkított február, aki szinte 
már sem ide, sem oda nem tartozik. 
Nem véletlenül nevezik Böjtelő havá-
nak vagy Télutó, esetleg Jégbontó ha-
vának. Nem elég, hogy kilóg a téli év-
szakból, még a római naptárban meg 
is kurtították, így a legrövidebb hó-
napra sikeredett. Kurtaságát kárpótol-
ta az, hogy a farsang hagyományosan 
februárra esik, s ezen belül a legtöbb 
bál és mulatság, lakoma is.

De azok, akik ebben a hónapban 
születtek, talán ezért is – az „ide nekem 
mindent, ha lehet, az egész világot” elv 
alapján – nem szerencsétlenkedtek, 
hanem nagyon jól tették dolgukat. 
Nézzük meg, kik is tartoznak ide!

Veress Sándor
Zeneszerző, zongoraművész, zenepe-
dagógus és népzenekutató. Az erdélyi 
származású zeneszerző, népzeneku-
tató és zenepedagógus 1907. február 
1-én született Kolozsvárott. Szülei-
vel 1916-ben költözött Budapestre. 
1923-tól a budapesti Zeneművészeti 
Főiskola zeneszerzés szakán Kodály 
Zoltán tanítványa 1927-ig, a zongora 
szakon pedig Hegyi Emánuel, később 
Bartók Béla voltak tanárai 1932-ig. 
1943–1948 között a Zeneakadémia ze-
neszerzés tanára volt, ahol olyan tanít-

ványokat nevelt, mint Kurtág György 
és Ligeti György. Kodállyal együtt a 
Magyar Művészeti Tanács zenei testü-
letének is tagja volt. Az 1948–1949-es 
kommunista fordulat után, 42 évesen 
elhagyta Magyarországot, és emiatt a 
számára 1949-ben megítélt Kossuth-
díját sem vehette át. Svájcban, Bern-
ben telepedett le. Az 1960-as években 
többször hívták vendégprofesszornak 
Ausztráliába és az Amerikai Egyesült 
Államokba. 1992. március 4-én bekö-
vetkezett haláláig Svájcban élt.

Képes Géza 
A tanár, költő, műfordító, irodalomtu-
dós 1909 február 1-én született Máté-
szalkán. 1933 és 1940 között Sárospa-
takon tanított, és az Angol Intézetben 
is volt tanár. 1945-től a Magyar Rádió 
osztályvezetője, nevéhez fűződik a 
Falurádió és a Gyermekrádió című 
műsorok elindítása. 1954-ben meg-
szervezte a Magvető Könyvkiadót. 
1977-ben a Helsinki Egyetem dísz-
doktorává avatta. A nyugati nyelvek 
és az összes finnugor nyelv mellett 
fordított többek között újgörög, orosz, 
bolgár, arab, perzsa, japán, ótörök, iz-
landi nyelvekből is. Több mint negy-
ven önálló kötete jelent meg – versek, 
fordítások, tanulmányok. 1989. au-
gusztus 19-én halt meg.

Kalocsa Róza 
A pedagóguscsaládból származó ta-
nárnő 1838. február 5-én született. Az 
elsők között volt, akik szorgalmazták 
a magyar nyelv tanítását az iskolák-
ban. Az ország számos intézményé-
ben tanított, Szatmáron a protestáns 
leánynevelő intézetnek, Debrecenben 
a református felsőbb leányiskola inter-
nátusának, Pesten az Evangélikus Re-
formátus Felsőbb Leányiskolának volt 
az igazgatója. Sokat publikált (gyakran 
férfi álnév alatt), cikkeket, tanulmá-
nyokat, tankönyveket, elbeszéléseket, 
regényeket írt, franciából és angol-
ból fordított, a volapük (mesterséges 
nyelv) lelkes támogatója volt. Néhány 
műve:  A növendékek irálytana, Tün-
dérkert, Az illem könyve, A nagyma-
ma regéi. Regék, mesék és elbeszélések 
mindkét nembeli gyermekek számára.

Ladányi Szeréna (Buchinger Manó-
né) 
1884. február 7-én született, pedagó-
gus. A szociáldemokrata nőmozga-
lom egyik megalapítója és vezetője 
már egyetemi évei alatt részt vett a 
munkásmozgalomban. Az  Országos 
Nőszervező Bizottság  alapító tagja, 
többször megválasztották a  Budapes-
ti Nőbizottság  elnökének. Az 1914. 
március 8-án Magyarországon először 

FEBRUÁR HÍRES PEDAGÓGUSSZÜLÖTTEI
KLEMEN TERÉZIA
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megtartott nemzetközi nőnap első 
szónoka volt. Aktív szerepet vállalt a 
nőmozgalomban, a  Nőmunkás  című 
lapnak megalakulásától egyik szer-
kesztője és cikkírója volt. 

Tomcsányiné Czukrász Róza
Az ismert pedagógus és a magyar fo-
nomimika megteremtője 1863. feb-
ruár 8-án született Kolozsvárott, az 
ottani tanítóképzőben végzett 1880-
ban. Nevelőnő, majd egy kolozsvári, 
később egy mátyásföldi elemi iskola 
tanítónője volt 1899 és 1909 között. 
Megtanult franciául, megismerte Au-
gustin Grosselin alapvető művét a fo-
nomimikai módszerről, és alkalmazta 
a hazai olvasástanításban. Hatalmas 
sikerrel tartott bemutató tanításokat 
szerte az országban, módszerét sok 
iskola átvette. A  Család és Iskola  és 
a  Néptanoda  című lapok munkatársa 
volt,  Róza néni  álnéven meséket írt 
a  Jó Pajtás  című lapba, valamint ro-
mánból és franciából fordított peda-
gógiai és szépirodalmi műveket. Mun-
kásságáért megkapta a  Société pour 
l’Instruction et la Protection des Enfants 
Sourds et Muets ou Arrierés  bronz- 
(1901) és aranyérmét (1927), valamint 
az MTA Wodianer-díját (1906).

Thelma Chalifoux
A kanadai tanár, politikus 1929. febru-
ár 9-én  született Calgaryban, a métis 
törzs tagja és az első métis nő volt, aki-
ből szenátor lett. Az Alberta Institute 
of Technology hallgatója volt, diplo-
mája kézhezvétele után a  Company 
of Young Canadians-nál kezdett dol-
gozni. Hét gyerek nevelése mellett 
egész életét népe sorsának jobbítására 
fordította. Többek között a Metis Na-
tional Council Senate és az Aboriginal 
Women’s Business Development Cor-
poration  elnöke volt. Az első métis 
nő volt, aki megkapta a  National 
Aboriginal Achievement Award-ot. 
1997-ben választották be Kanada par-
lamentjébe, Alberta képviselője volt 
2004-ig, amikor betöltötte 75. évét.

Jeszenszky Endre 
A Magyar Köztársasági Érdemrend 
Kiskeresztjével kitüntetett táncos, 
koreográfus, balettmester, a dzsessz-
tánc magyarországi műfajalapítója 
Somogyváron született 1925. február 
11-én. Szülei gyógyszerészek voltak. 
Hatéves korától 12 éves koráig Buda-
pesten laktak, ahol szülei fokozatosan 
nevelték színház- és hangverseny-lá-
togatóvá. Az Operaház és különösen 

a balettelőadások nagy hatással voltak 
rá. Tizenkét éves korától Szegeden 
éltek, és itt kezdett benne felerősöd-
ni a tánc iránti vonzalom. Leginkább 
a tánctanítás, táncalkotás, kevésbé a 
színpadra kerülés vágya töltötte el. 
„Nem voltam exhibicionista, mond-
hatnám maflán szégyenlős voltam”– 
írta önéletrajzában. 

 
Fehér Márta  
1943. február 13-án született  filozófus, 
egyetemi tanár, akadémikus. 1970-ben 
az Eötvös Loránd Tudományegyete-
men védte meg doktori értekezését és 
nyerte el a filozófia doktora címet. A 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem emeritus professzora, 
1989–99 között az egyetem Társada-
lomtudományi Karának Filozófia- és 
Tudománytörténet Tanszékén volt 
tanszékvezető. Nemzetközileg elismert 
tudós, vendégprofesszor volt többek 
között az Interuniverzitetski Centar 
Dubrovnikban, az Egyesült Államok-
ban a St. John’s és a Rutgers egyeteme-
ken. A Technika-, Mérnök- és Tudo-
mánytörténet Doktori Iskola alapítója 
és vezetője, több hazai és nemzetközi 
tudományos egyesület tagja volt. 

Emma Willard  
Az amerikai pedagógus 1787. február 
23-án látta meg a napvilágot. A  Troy 
Female Seminary, az első amerikai 
nőnevelő iskola alapítója, amely a 
legbefolyásosabb iskolák egyike, és a 
mai napig működik  Emma Willard 
School néven. Emma Hart farmercsa-
ládból származott, szülei támogatták, 
hogy tanár legyen belőle. 1804-ben 
kezdett tanítani, 1807-ben már iskola-
igazgató volt. 1809-ben házasságot kö-
tött John Willard orvossal, ez azonban 
nem akadályozta abban, hogy tovább 
tanítson. 1821-ben megnyitotta saját 
iskoláját, ahol komoly oktatás folyt. A 
bennlakó vagy bejáró leánynövendé-
kek nemcsak irodalmat, művészeteket, 
zenét tanultak, hanem matematikát, 
természet- és társadalomtudományo-
kat is. A tanításon kívül tankönyve-
ket, tanulmányokat, történelemmel és 
földrajzzal foglalkozó könyveket, ver-
seket publikált. 

Mary Lyon  
Az amerikai nőnevelés egyik úttörője 
Bucklandben (Massachusetts) szüle-
tett 1797. február 28-án. Az 1800-as 
évek elején a lányok taníttatását feles-
leges időpocsékolásnak tartották, de 
Mary azok közé a szerencsések közé 

tartozott, akik tanulhattak és tanárnő 
lett. Elhatározta, kollégiumot alapít, 
ahol a nők a férfiakéval egyenértékű, 
komoly színvonalú oktatást kapnak. 
Céljának eléréséért rengeteget utazott, 
előadásokat tartott és adományokat 
gyűjtött. 1834-ben Nortonban nyitotta 
meg első iskoláját, a Wheaton Female 
Seminary-t. Ezt követte 1837-ben 
a Mt. Holyoke Female Seminary South 
Hadley-ben.  Nyolcvan hallgatóval in-
dultak, egy évvel később már 200 nő 
jelentkezett a 90 helyre, és a kollégium 
a mai napig vezető szerepet foglal el a 
nőnevelésben.

Fraknói Vilmos
Bölcseleti doktor, arbei címzetes püs-
pök, váradi kanonok, apostoli pro-
tonotárius,  a MTA rendes és igaz-
gatótanácsának tagja,  1843. február 
27-én született Ürményben, Nyitra 
megyében,  hol atyja, Frankl Sándor 
uradalmi orvos volt. Középiskoláit 
Nagyszombatban és Esztergomban, 
a hittudományiakat és bölcseletieket 
Pesten végezte 1862-ben; ezután két 
évig (1862–64) bölcseleti tanfolyamot 
hallgatott a pesti egyetemen. 1864-
ben bölcseleti doktor és tanár lett a 
nagyszombati érseki főgimnázium-
ban. 1865 októberétől az esztergomi 
papnevelőben tanár volt. 1870. május 
25-én a MTA levelező tagjának vá-
lasztották meg. 1871-ben Pestre költö-
zött, és 1873 májusától a MTA rendes 
tagja lett. 1874-ben Frankl családi ne-
vét Fraknóira változtatta. Az országos 
közoktatási tanács tagja, több római 
tudós társaság, a krakkói és belgrádi 
akadémiák külső, a poseni történelmi 
társulat, a felső-magyarországi, a dél-
magyarországi, a pozsonyi s a békésme-
gyei régészeti egyletek tiszteletbeli tagja 
volt. Könyv- és levéltári kutatásokat tett 
a magyarországi összes főbb levéltár-
ban és külföldön is. Nagyon jelentős a 
pedagógiai szervezési tevékenysége is.

FELHASZNÁLT IRODALOM
 Pukánszky Béla – Németh András: 

Neveléstörténet. http://mek.oszk.
hu/01800/01893/html/
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1356/91/8/
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nevelestortenet/
http://olvasas.opkm.hu/index.php?me
nuId=125&action=article&id=67
https://nokert.hu/fri-20130201-
0636/1028/8/februarban-szuletett
h t t p : / / e z e n a n a p o n . h u /
oldal/3?d=02-11



SZÖVEGALKOTÁS

Az írásbeliséggel való élményszerű 
találkozás lehetséges módja a krea-
tív írás, ami „…eredeti formájában 
olyan szervezett keretek között tör-
ténő írásgyakorlat, amely a különféle 
műfajokban való alkotás szabályait 
igyekszik megtanítani változatos, ér-
tékelő, elemző, kritikai módszerekkel. 
Az írásgyakorlat célja: az idők folya-
mán kialakult szövegszerkesztési és 
alkotási fogások elsajátítása után az 
író legyen képes a szabályszerűtől, a 
kánontól való tudatos eltérésre.”1 Az 
eredetileg a felsőoktatásban meg-
jelenő tantárgy keretében a tanítás 
különböző módozatait dolgozták ki: 
az egyéni alkotások felolvasásától, 
előadásától a példaszövegek írás-
technikai elemzéséig vagy megadott 
témára írt szövegekig – mindezt 
munkacsoportokban vagy tutoriális 
megbeszélések keretében.2 De mit 
érthetünk a közoktatásban a kreatív 
írás elnevezés alatt? Samu Ágnesnek 
az iskolai oktatás számára írt Kreatív 
írás című könyvében ez olvasható: „A 
kreatív írás gyakorlatába leginkább 
a versek, rövid történetek, novellák, 
dalok, naplók, monológok, jelenetek 
tartoznak – olyan műfajok, amelyek 
már témaválasztásuk révén is sze-
mélyes jellegű megszólalást tesznek 
lehetővé, segítik az egyén személyi-
ségének fejlődését, társadalmi meg-
nyilvánulásainak hatékonyságát, 
fejlesztik önbizalmát és helyes ön-
értékelését, azaz az önkifejezés esz-
közei.”3 A szerző láthatóan a kreatív 

írás szorosabb értelmére alapozza 
gyakorlatait, a fogalom eredeti jelen-
téséhez igazodva irodalmi szövegek-
ből indul ki, valamilyen szépirodalmi 
műfajban történő alkotáshoz kapcso-
lódik gyakorlataival. Van azonban a 
fogalomnak egy tágabb értelmezése. 
Kreatív írás alatt a legtöbb módszer-
tani szakirodalom a fogalmazás, a 
szövegalkotás változatos módszerek, 
témák és munkaformák felhasználá-
sával történő gyakorlását, fejlesztését 
érti. A megnevezésben a fő hangsúly 
a kreativitáson, a szokványos iskolai 
fogalmazási feladatoktól való elté-
résen van. A tágabb értelemben vett 
kreatív írásgyakorlatok inkább mód-
szereikben, munkaformájukban, a 
feladat (alkotó) jellegében igyekez-
nek a megszokottól eltérni, újszerű-
ek lenni; és nem szükséges irodalmi 
alkotásokhoz kötődniük. Fő céljuk 
a kreatív, ötletgazdag szövegalkotás, 
fogalmazás gyakorlása. Ezeket a fel-
adatokat főleg akkor alkalmazzuk, 
amikor az elsődleges célunk a tanu-
lók szövegalkotási kompetenciájának 
a fejlesztése.4 Az ilyen jellegű írás az 
utóbbi időben egyre inkább terjed az 
anyanyelvi oktatásban.5

De vajon mitől más egy kreatív 
írásgyakorlat, mint a hagyományos 
fogalmazási feladat? Egyrészt a gya-
korlatok érdekessége, élményszerűsé-
ge, változatossága, alkotó jellege és az 
ebben rejlő motiváló erő adja mássá-
gukat; ill. a változatos munkaformák, 
módszerek alkalmazása. Fontos, hogy 

a pedagógus csak a kereteket határoz-
za meg; és engedje a szabad, önálló 
írást, az alkotást. Az elkészült mun-
ka bemutatásának (publikálásának) 
nagy hangsúlyt kell kapnia.6 A társak 
és a tanár visszajelzései nagyon fonto-
sak az ilyen jellegű gyakorlatok során; 
ahogy az is, hogy ne csak engedélyez-
zük, de várjuk is el a szerzőtől a szö-
veg újragondolását, javítását, és eh-
hez kapjon segítséget – akár társaitól, 
akár a pedagógustól. A javításátdol-
gozás kooperatív tevékenység legyen: 
együttgondolkodó, javaslattévő, mér-
legelő-próbálgató művelet, amelyben 
írópárok működnek együtt vagy ki-
sebb csoportok – az osztály, ha úgy 
tetszik, íróközösségként funkcionál. 
Az írásmunkán való változtatás lehe-
tősége már csak azért is fontos, mert 
az írás rekurzív tevékenység. A jó szö-
veg létrejötte visszatérő, ismétlődő lé-
pésekből álló, komplex és dinamikus 
folyamat, amely a tervezés, a piszkozat 
megírása és az átdolgozás fázisaiban 
alakul ki. (A megjelenő művek még 
két további szakaszon is keresztül-
mennek: a szerkesztésen és a kiadá-
son.)8 Mindebből az is látható, hogy 
a kreatív írás szoros összefüggésben 
áll a fogalmazástanítás folyamat ala-
pú megközelítésével; nem csak abban 
az értelemben, hogy szövegkorrigáló, 
átdolgozó folyamatként gondolja el a 
kész (jó) szöveg létrehozását; hanem 
abban az értelemben is, hogy a teljes 
szöveg önálló létrehozásáig fokozato-
san, és apró, ám komplex lépésekkel 
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vezeti el a gyerekeket. A szorosabb és 
tágabb értelemben vett kreatív írás-
gyakorlatok egymásra építhetők – a 
tágabb értelemben vett gyakorlatok 
végzésével felkészíthetjük a gyereket 
a szorosabb értelemben vett kreatív 
írásra, a különböző szövegtípusokban 
való önálló írásra. Ez a fokozatosság 
a szövegalkotás önállósításában is tet-
ten érhető: a közös írástól különböző 
kooperatív írásgyakorlatokon keresz-
tül vezethet az út a teljes szöveg(ek) 
önálló megalkotásáig.10 És ez a folya-
mat az újabb és újabb szövegtípusok 
megalkotásának tanulásakor újrain-
dítható…

Az alábbiakban a szorosabb és 
tágabb értelmében vett kreatív 
írás gyakorlataiból mutatunk be 
néhányat;11olyanokat, amelyek alsós 
gyerekekkel is végezhetők, még ha 
egyikük-másikuk némi átalakításra 
szorul is: az önéletrajzi regényrészlet 
írása helyett nyilván inkább napló-
bejegyzés íratása célszerű ezen az is-
kolafokozaton. Ám érdemes mindig 
szemhatáron tartani a differenciálás, 
tehetséggondozás szempontjait is.

Néhány példa a tágabb értelemben 
vett kreatív írásgyakorlatra:13
Szöveg közadakozásból
Mindenki ír egy mondatot, ami ép-
pen a leghamarabb az eszébe jut. A 
tanulók 6–8 fős csoportokba rende-
ződve a saját mondataikat összeil-
lesztve igyekeznek egy szöveget létre-
hozni. Ha szükséges, akkor az eredeti 
mondatokon változtathatnak. Végül 
adjanak címet az elkészült írásnak. 
A megoldások reflexiója során érde-
mes tematizálni, mit és miért kellett 
változtatni az eredeti mondatokon, 
hiszen így fedeztethető fel a szöveg-
mondat és rendszermondat közti 
különbség; az, hogy a mondatok szö-
vegbe kerülése, a koherencia, szöveg-
kohézió mit jelent a mondatformálás 
szempontjából. Empirikus szövegta-
pasztalataikat, az írásgyakorlat során 
szerzett belátásaikat így hatékonyab-
ban kamatoztathatják saját szövegal-
kotási gyakorlatukban. 

Szövegalkotás megadott szavakkal
Bármilyen szövegtípusban alkothat-
nak a diákok. A lényeg az, hogy a 
megadott szavakat felhasználják a fo-
galmazásukban. Ilyenkor olyan régies 
vagy tájszavakat is adhatunk, ame-
lyek jelentését kevésbé ismer(het)ik 
a gyerekek. A szavak jelentését csak a 
szöveg elkészülte után mondjuk meg 

nekik. Mókás jelentésű szövegek jön-
nek, jöhetnek így létre, miközben a 
nyelvi humor egy lehetséges forrásá-
val kapcsolatos tapasztalatokat is sze-
reznek tanítványaink; akik, felfedezve 
a szójelentés és a kontextus össze nem 
illését, a szójelentés, szövegértelem, 
szöveghatás összefüggéseivel kapcso-
latos tapasztalatokra is szert tesznek, 
ami nem kevés tanulsággal szolgálhat 
saját szövegalkotási gyakorlatuk szá-
mára. 
Példák: zsenyeg ’zajong, zsibong’; 
dangubál ’ácsorog’; güzmölődik 
’majszol’; kesely ’fakó’; kihalámol 
’mohón kiszedi a javát’; lelippen ’le-
guggol’; macsámka ’paprikás krump-
li’; megcsipar ’megcsíp, megharap’; 
mirmió ’szörny’

Párbeszédpótlás
Egy félbehajtott lap fölső felét csíkok-
ban bevagdossuk. Adunk minden ta-
nulónak egy ilyen lapot. A lapra min-
denki ír egy kitalált párbeszédet úgy, 
hogy az egyes megszólalások egy-egy 
csíkra kerüljenek. Ha elkészültek, ak-
kor az egyik szereplő megnyilatkozá-
sait (vagyis minden második csíkot) 
kihajtogatják a gyerekek. Az így lét-
rejött hiányos párbeszédet átadják a 
szomszédjuknak. Így mindenki kap 
egy hiányos párbeszédet. A feladat az, 
hogy kiegészítsék ezt a párbeszédet. 
Ezt követően hasonlítsuk össze az 
eredeti és újabb verziót. 

Mondatbefejezések
Elkezdett mondatok befejezése, to-
vábbírása, történetté kerekítése; törté-
netbe ágyazása (történetépítés a meg-
kezdett mondat köré) stb.
Mi lenne, ha…………….........................
A legrosszabb napom az volt, ami-
kor…………............................................
Azt nem szeretem a felnőttekben, hogy
………….................................................
Ha jó kedvem van, akkor………....…….
Ha rossz a kedvem, akkor………..………
A legjobban annak tudok örülni, ha…
…………………......................................

Önéletrajzi regényrészlet
Képzeld el, hogy most írod az önéletraj-
zi regényedet. A regény 300 oldal lesz. 
Éppen a 151. oldalnál tartasz. Írd le ezt 
az oldalt! 
Az életesemények történetté formá-
lása szövegtervezési gyakorlatként és 
epikapoétikai tapasztalatként sem je-
lentéktelen, hiszen annak megítélése 
során, mi kerülhet az életükről szóló 
történetmesélés időbeli középpont-

jába, fontos belátások birtokába jut-
hatnak egy-egy szöveg belső arányait 
illetően a gyerekek; miközben felfe-
dezhetik az életidő / külső idő és a szö-
vegvilágbeli idő összefüggéseit.

Képhez szöveg
 Válasszunk egy olyan festményt, 

fotót, amelyen valamilyen jelenet, 
személy(ek) látható(k). Ehhez a kép-
hez adjunk feladatokat.
Írd le, miről beszélgethetnek a képen 
szereplők!
Meséld el, hogy kerültek ide a képen 
látható alakok!
Fogalmazd meg, hogyan folytatódik a 
történet!
Mutasd be a képen látható alako(ka)t!
Mutatkozz be a képen látható személy 
nevében!
Készítsétek el a képen látható 
személy(ek) karakterlapját! (Bátran 
támaszkodjunk a szerepjátékos diák-
jaink tapasztalatára!)
Írj sms-t (e-mailt, naplóbejegyzést, 
blogot stb.) a képen látható személy(ek) 
nevében!
Készítsétek el a képen látható 
személy(ek) facebook-profilját!

 Mutassunk egy vagy több filmkockát 
(rajzfilmkockát, képregénykockát). 
Kapcsoljunk ehhez feladatokat.
Készítsd el annak a (rajz)filmnek (kép-
regénynek) a forgatókönyvét,13 amely-
nek ezek a kezdő, középső vagy befeje-
ző képei!
Írj ehhez a képhez párbeszé-
det vagy monológot/ feliratozd a 
képregénykockákat!
Készítsd el az adott (rajz)film-/
képregénykockákhoz a történet rövid, 
néhány soros összefoglalóját!14

Szorosabb értelemben vett kreatív 
írásgyakorlatok: 
Szövegalkotás különböző műfajok-
ban, műformákban

Meseírás különböző mesetípusok-
ban15
A csalimese, láncmese, tanító állat-
mese különösen alkalmas műfaj az 
ilyen jellegű feladatadáshoz. 

További témaötletek eredetmítosz, 
eredetmese / okmagyarázó mese írá-
sához:16
Miért kunkori a malac farka?
Miért fehér a hó?
Miért hoz szerencsét a kéménysep-
rő?
Miért van hosszú nyaka a zsiráfnak?
Miért van hosszú nyaka a hattyúnak?
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Honnan jön a visszhang?
Miért repülnek V alakban a vadlu-
dak?
Vers adott formára, többféle változat-
ban

 Írj verset az adott vázlat alapján! 
Minden vonal egy szó helyét jelöli!

  Írj a képhez (mellékelünk a vers-
vázlathoz egy képet) egy verset úgy, 
hogy a vers illusztrációja legyen!

 Megadunk a verses vázlatban né-
hány kulcsszót.

 Megadjuk a vers címét.

Cím és szöveg 
Megadott címekhez hír, tudósítás, in-
terjú stb. alkotása

Szövegtranszformációk
Közlésformaváltás 
Írd át az elbeszélő részt párbeszédes 
formába! (És fordítva.)
Műfajtranszformáció
Alakítsd át a mesét elbeszéléssé (és 
fordítva).
Szövegformaváltás
Vers prózává alakítása (és fordítva). 

Védőbeszéd
Bármilyen irodalmi hős17 tettének 
megítéléséhez készíttethetünk védő- 
vagy vádbeszédet.

Mi történt előtte? Mi történt utána?
 Olvassátok el az alábbi párbeszé-

det!18 Kik között folyhatott a párbe-
széd?

 Írjátok meg a párbeszéd kezdetét, 
amelyből kiderül, hogy ki és kivel, 
miért beszélget!
 Készítsétek el a párbeszéd folytatását, 
befejezését!

Történetalkotás más kiindulással
Keressünk egy nem túl hosszú tör-
ténetet, mesét, novellát. Alakítsunk 
ki a tanulókból három csoportot. A 
szöveg bevezető mondatát adjuk az 
egyik, a befejező mondatát a másik 
és az elbeszélő rész középső monda-
tát a harmadik csoportnak. A tanu-
lók feladata: a kapott mondatokat a 
meghatározott, azaz eredeti helyü-
kön hagyva fogalmazzanak egy rövid 
történetet. Ilyenkor érdemes az el-
készült munkák meghallgatása után 
az eredeti művel is megismertetni 
a diákokat. Dolgozhatnak a diákok 
egyénileg, párban vagy akár csoport-
ban is.

A szorosabb értelemben vett kre-
atív írás kitűnő példái jöttek létre az 
ELTE Gyertyánffy István Gyakorló 
Általános Iskola 2014/15-ös tanévben 
3. (b) osztályának alkotóműhelyében. 
Két kötet is napvilágot látott a gyere-
kek tollából: egy verseskönyv és egy 
mesegyűjtemény. Mindkettő a diákok 
saját illusztrációival jelent meg. A 
gyerekek felnőtt környezetének kö-
szönhetően a valódi publikálás élmé-
nyében is részesült az osztály. 

A versgyűjtemény több év vers-
gyakorlat termése, hiszen az osztály 
tanulói elsős koruk óta folyamatosan 
írnak verseket. Tanítójuk, Kolláth Er-
zsébet régi szokásához híven mesével 
és verssel fogadta új elsőseit, s közös 
mindennapjaik részéve tette a verse-
lést, beszélgetést, mesélgetést.19

A kortárs irodalom és az élménype-
dagógiai módszerek gyerekeket meg-
szólító ereje is tetten érhető abban az 
olvasói válaszban, amit tanítványai 
adtak a Szabó T. Anna, Tóth Krisz-
tina, Lackfi János és egyéb szerzők 
műveivel való élményszerű találkozá-
sokra. Mesterházi Mónika Labda-dal 
című versére például ilyen »válaszok« 
születettek: 

Bodor Emma: Po-pompás la-labdám 

Ahogy 
pattan
a labda,
leesik
a fáról
az alma.
Úgy esik
a fáról
az alma,
ahogy a labda akarja.

Az élményt nem csupán a hangzás 
és a kortárs költők nyelvi leleményei 
jelentették a gyerekek számára: a taní-
tónő játékos foglalkozásokat épített a 
szövegek köré. Kovács András Ferenc 
Petymeg című verse kapcsán példá-
ul vadásztársaságokat alapítottak, és 
az osztályban megbújó (elrejtett) kü-
lönleges nevű állatokra (kinyomtatott 
képükre) vadásztak: damara-dikdik, 
kuszkusz, petymeg és hasonlók után 
kutatva. A petymeget „levadászva” 
megismerték – megtanulták a róla 
született verset, majd eljátszogattak a 
szöveggel. S mikor tanítójuk felvetette, 
hogy tudnának-e ők is hasonlókat írni, 
elkezdték ontani a verseket. A három-
tagú szerzőcsapat például ezt: 

Bodor Emma – Gyimesi Eszter – Kis-
martoni Vera: Kuszkusz

A kuszkusz nagyobb
Mint egy nagy busz.
Kuszkuszol, sőt
Keszmeszel,
Náthás, de nem kis gyerek,
imádja a sajtot, bolhát,
megeszi az anyám –
tyúkját.

Hamarosan jelezték a gyerekek a 
tanítójuknak, hogy másról is szíve-
sen írnának, mire az osztályteremben 
kialakítottak a falon egy részt, ahová 
kitehették a friss alkotásokat. Nagyon 
elgondolkoztatta például az osztályt a 
dolgok „miből valósága”, és nem csak 
László Noémi Miből mi? c. verse kap-
csán. Ez alábbi vers például a költőnő 
szövegének megismerése előtt ké-
szült:20 

Krikovszky Zsóka: Mi miből lesz? 

A kabátom szőrből van, 
az ujja bőrből van, 
a kerítés vasból van, 
az aszfalt betonból van, 
a többi fémből van,
szalmaszálból fejfedő,
cilinderből háztető.

Tizennyolc-húsz gyerek rendszeresen 
írt az osztályban, a többiek pedig ol-
vasták a verseket, s örültek nekik. Csak 
amikor oda került a sor, hogy osztálykö-
tetet adnak ki, verselt mindenki. Hogy 
mindannyiuktól legyen szöveg benne, 
csoportban is alkottak verset. „A cso-
portos versírás jó lehetőség arra, hogy 
azoknak is sikerélménye legyen, akik-
nek ez a fajta alkotás nehezebben megy. 
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Mert a lelkesebbek lendületet adnak a 
többieknek is a csoportban” – nyilatkoz-
za Kolláth Erzsébet a kötet kapcsán vele 
készült interjúban.22 Haikuval próbál-
koztak például, mert az viszonylag egy-
szerű versforma, és könnyen kezelhető. 

Dobos Petra: Gepárd

Szavannán száguld,
a gepárd ámul, bámul,
gazellát, zebrát.

Harmadik osztály őszén aztán felme-
rült az ötlet, hogy ha már ennyi vers 
születik, karácsonyi ajándék is lehetne 
belőlük: akinek van kedve, írjon kará-
csonyi verset, de otthon tartsa titokban, 
mert ebből kerekítik majd ki a szülők-
nek adott műsort. (Azok, akik nem ver-
selnek, rövid fogalmazást írhattak arról, 
hogyan képzelik el a karácsonyt 30 év 
múlva.)

Januárban a verseskötet ötlete is 
megszületett, s az egyik, illusztrátor 
édesanya egy műhelyfoglalkozás ke-
retében megmutatta, hogyan is érde-
mes gondolkodni szövegek rajzokkal 
történő megelevenítéséről;23 az osztály 
napközis tanítójával pedig különböző 
anyagok felhasználásával borítót készí-
tettek a gyerekek. Egy osztálybeli édes-
apa jóvoltából hangoskönyv is készült 
a versekből. A színművész kollégáival 
együtt a teljes anyagot megszerkesztette 
zenei betétekkel együtt, de a gyerekek 
maguk mondják saját verseiket. A fel-
vétel az édesapa hangstúdiójában ké-
szült, és meghallgatható a Tanító online 
felületén.24
A verseskötet címe a Butyongós c. vers-
ből származik; s hosszas mérlegelés 
után, közös megegyezéssel lett a krém-
kaktuszból kötetcím. A kreatív szóképet 
mindannyian izgalmasnak, figyelem-
felkeltőnek érezték. „Egy kaktusz, ami 
nem tüskés, nem szúr, krémből van…” 
– ez az üzenet mindannyiuknak tetszett 
– derül ki a Csodaceruza interjújából.24 
A könyv tartalmi szervezőelvét azok a 
témák adják, amelyek köré az évek so-
rán foglalkozásokat épített az osztály-
tanító. Az így született versekből jöttek 
létre a témacsoportok (állatok, évsza-
kok, tárgyak, ünnepek, csodalények); 
de olyan kérdések is szóba kerülnek a 
szövegekben, mint barátság, szerelem, 
távolság, elválás, fogság…

JEGYZETEK
1 L. RAÁTZ, 2008. A szerző kitér a 
kreatív írás fogalmának különböző 
értelmezéseire, a különböző (első-
sorban angolszász) pedagógiai gya-
korlatokban való megjelenésére, 
majd hazai alkalmazását is bemutat-
ja – középiskolai példákon keresztül. 
2 L. FÁBIÁN, 2004. 
3 L. SAMU, 2004. 11.
4 A fogalom tágabb és szorosabb ér-
telmezését l. RAÁTZ, 2008. A szer-
ző a szorosabb értelemben vett, azaz 
valamilyen irodalmi alkotáshoz kö-
tődő kreatív írásgyakorlatok tipikus 
példáiként a következő munkákat 
említi: PETŐFI S., BÁCSI, BÉKÉSI, 
BENKES, VASS, 1994.; BENKES, 
NAGY L. PETŐFI S., 1996.; BEN-
KES, PETŐFI S., 1996.
5 L. RAÁTZ, 2008.; TÓTH, 2008.  L. 
TÓTH, 2003. 40. 
6 Ennek példáit l. RAÁTZ, 2008.; 
TÓTH, 2003, 2008.
7 Felolvasás az író székéből, osztály-
újság, faliújság stb. L. RAÁTZ, 2008.; 
TÓTH, 2003, 2008.
8 L. TÓTH, 2008. A szerző az egyes 
fázisokat részletesen bemutatja, 
ahogy a fázisra jellemző tevékenysé-
geket is. 
9 Az élményszerű komplex eljárások-
ra l. TÓTH, 2003. 
10 L. TÓTH, 2008.
11 Legtöbb gyakorlat forrása: 
RAÁTZ, 2008.; de a szerző saját ötle-
tei, továbbgondolásai is szerepelnek 
a példák között.
12 A tágabb értelemben vett gya-
korlatok remek példáit l.. TÓTH, 
2003; amely elérhető a Tanító online 
könyvtárából is: www.tanitonline.
hu, Gyakorlat, módszertan → Ma-
gyar nyelv és irodalom módszertan 
→ A nyelvi kompetenciák élmény-
központú fejlesztése.

13 Ez alsóban talán kevésbé rele-
váns feladat, de képregény- és rajz-
filmkockák tervezése, kivitelezése 
ezen az iskolafokozaton is elképzel-
hető; kooperatív és differenciált 
munkavégzéssel pedig még akár 
forgatóköny-tervek is születhetnek a 
3–4. évfolyamon.
14 Filmkockákat találunk, illetve jog-
tisztán igen kedvező áron megve-
hetünk a Mafilm honlapján: http://
www.mafilm.hu/1024/fotoarc.html.
15 A létrejött meséket illusztrálhat-
juk, és a papírszínházi játékba is be-
vonhatjuk 
16 Minden megismert műfajhoz kap-
csolhatunk azonban ilyen jellegű 
írásfeladatot. 
17 Írathatunk különböző szereplők 
nevében levelet, naplóbejegyzést, 
blogot, sms-t stb.
18 Ismeretlen művekből való párbe-
szédek megadása az olvasásra moti-
válásnak is jó módja lehet, hiszen az 
eredeti változat megismerése felkel-
heti a vágyat a teljes mű megismeré-
se iránt. 
19 Tanítói gyakorlata alaposabban 
megismerhető a vele készült interjú-
ból: Sz.N., 2015,vmint: G. GŐDÉNY, 
KOLLÁTH, 2015a
20 A szöveg képversként is megalko-
tott változata megtekinthető a Tanító 
online felületén. L. http://tanitonline.
hu/uploads/2098/kremkaktusz%20
nyomdai.pdf
21 L. Sz.N., 2015, http://www.gyer-
mekirodalom.hu/?p=9030
22 Kadlicskó Beáta honlapját, mun-
káit l.: http://kadlicsko.blogspot.hu/
2 3 L . h t t p : / / w w w. t a n i t o n l i n e .
hu/?page=lessonbank_carousel_
view&item=130
24 L. L. http://www.gyermekiroda-
lom.hu/?p=9030



ÉLMÉNY

Az élménypedagógia játékok (is) meg-
adják azt a szabadságot, hogy ked-
vünkre alakítsuk, formáljuk a szabá-
lyokat. Így a játékaink száma szinte a 
végtelennel egyenlő, hisz egy-egy játék 
számos variációját hozhatjuk létre, 
mellyel az abban rejlő legtöbb lehető-
séget ki tudjuk aknázni. 

A legtöbb játéknál szükség van egy 
kis rugalmasságra és kreativitásra, 
melyek által néha egy kicsit a cso-
portunkra kell szabni a szabályokat, 
a körülményeket, eszközöket. Sok-
szor előfordul, hogy elolvassuk egy 
gyakorlat instrukcióit, s már látjuk, a 
leírt formában nem nagyon fog mű-
ködni a mi osztályunkban. Persze, 
ha egy kis leleményességgel néhány 
pontban megváltoztatjuk a szabályo-
kat, akkor létrehozhatjuk a játék sze-
mélyre szabott változatát. Másrészt, ha 
több osztályban játszanánk ugyanazt 
a gyakorlatot, előfordulhat az is, hogy 
az osztályokhoz és a célokhoz mérten 
több variációját hozzuk létre ugyanan-
nak a játéknak.

Ugyanez a kreativitás szükséges a 
változtatáshoz, amikor egy nagyon 
bevált játékot a diákjaink vagy mi ma-
gunk megununk, s vágyunk egy kis 
változatosságra; másképp fogalmazva, 
nehezíteni kell a szabályokat, hogy 
a kihívás szintje fenn legyen tartva. 
Másfelől – s ezt nem győzöm hang-
súlyozni – a céljaink megváltoztatá-
sával szinte kéz a kézben jár a módo-
sítás szükségessége is.

Mi kell ahhoz, hogy egy játékot át-
formáljunk? Nincs rá kész recept, hisz 
amennyi játék, annyiféle szemszögből 
lehet megfogni a változtatás lehetősé-
gét. Kiindulásként az alábbi kérdések 
mentén érdemes felülvizsgálni a lehet-
séges kimeneteleket:

 Ha helyszínt változtatok, milyen 
többletet ad a folyamatnak?

 Ha az eszközöket átalakítom / kicse-
rélem / kiveszem, mit eredményezhet?

 Ha megváltoztatok játékszerepeket, 
milyen plusz tapasztalatokat indukál-
hat?

 Milyen szabály emelné a kihívás 
szintjét a játékban?

 Milyen érzékszervekre ható eleme-
ket lehet megváltoztatni / behozni / 
kivenni?

 Milyen új szempontokat lehet be-
hozni a játékok feldolgozó körébe?

JÁTÉKTÁR

 Befőttesüveg
Időkorlát: létszámtól függ (1 ember-
re kb. 1–2 percet érdemes számolni), 
5–10 perc a reflexiós körre 
Eszközigény: befőttesüveg; annyi da-
rab cetlire írt kérdés, amennyien a já-
tékban részt vesznek
A gyakorlat lehetséges céljai: tan-
anyag ismétlése, vitaindító helyzetek 
létrehozása
Milyen órán tudjuk használni: bár-
milyen tantárgy órájára alakítható

A gyakorlat leírása: Egy befőttesüveg-
be készítjük elő a kérdéseket, melyekre 
majd a diákoknak kell választ adniuk. 
Ezek lehetnek egy tananyag ismétlő 
kérdései, de véleményformálásra is 
irányulhatnak a felvetések. Véletlen-
szerűen kiválasztunk egy diákot, aki 
a befőttesüvegből kihúz egy kérdést, 
hangosan felolvassa, s eldönti, kinek 
kell megválaszolnia azt. A kérdést 
átadja az illetőnek, akinek igyekez-
nie kell a tudásához mérten a lehető 
legjobban válaszolni. A tananyagot 
ismétlő kérdések esetén a hiányos vá-
laszokat a többi diák is korrigálhatja. 
A válaszadás után a válaszoló megy 
a befőttesüveghez, kihúz egy kérdést, 
felolvassa, s ő választhatja ki, ki felel-
jen rá. Ez a menet megy körbe-körbe, 
mindaddig, míg mindenki megfelelt 
egy kérdést, ezért fontos szabály az, 
hogy olyan embert már nem lehet vá-
lasztani a felelet megadására, aki már 
egyszer volt.
Lehetséges variáció: Nehezíthetjük 
úgy a játékot, hogy a válaszadónak egy 
bizonyos időkereten belül kell megvá-
laszolnia a kérdést. 
A reflexiós kör lehetséges célja: a já-
tékban tapasztaltakra vonatkozó meg-
figyelések megfogalmazása; analizál-
ni, milyen hiányosságaik vannak még 
a tananyagot illetően; a véleményfor-
máló kérdéseknél érdemes arra fek-
tetni a hangsúlyt, hogy egy adott kér-
désre miért a választott diáktársuktól 
szerették volna hallani a választ

KASZMÁN-SARÓKA LILIÁNA

ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI JÁTÉKOK A GYAKORLATBAN 
(2. RÉSZ)
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Ötletek a reflexiós kör alapkérdései-
hez: Mi alapján választottátok ki a fe-
leletadókat? Mennyire vagy elégedett 
a válaszoddal? Mit csinálnál máshogy, 
ha máskor is játszanánk ilyet? Meny-
nyire érezted feszültnek magad a meg-
adott időkeret miatt?

 Mentőakció
Időkorlát: a játékhoz min. 30 perc 
szükséges, mivel nagyon komoly 
együttműködést igényel, a reflexiós 
körre akár 15–20 percet is szánha-
tunk
Javasolt létszám: max. 12 ember
Eszközigény: újságlapok (1 db., ne 
legyen nagyobb az A3-as méretnél)
A gyakorlat lehetséges céljai: a csa-
patműködés megfigyelése, a csapat-
működés erősítése, stratégiaalkotás 
gyakorlása
Milyen órán tudjuk használni: test-
nevelés, polgári nevelés, osztályfőnö-
ki óra
A gyakorlat leírása: Készítsünk el 
kettővel kevesebb újságlapot, mint 
amennyien játszanak (pl. 10 résztve-
vő esetén 8 lapot készítsünk elő). Az 
újságpapírok lapjait helyezzük el ös-
vény formájában, egymástól legalább 
10–15 centiméterre. Az ösvénynek 
van egy kiindulópontja és egy cél-
pontja. A csapatnak együtt kell dol-
goznia azon, hogy az ösvényen min-
den tag eljusson a kiindulóponttól 
a célpontig. A játék kerettörténete, 
hogy egy veszélyes, lápos területről 
kell a csapatnak megmenekülnie a vé-
szesen közelgő forró, csorgó láva elől. 
Akkor menekül meg a csapat, ha a 
kőlapoknak álcázott újságpapírokon 
mind átjutnak. Az átjutás során az 
alábbi szabályokat kell betartaniuk: 

 Nem léphetnek le az újságlapokról, 
mert ha a padlóra érnek, akkor a láva 
elnyeli az illetőt, és a mentőakciót 
elölről lehet kezdeni.

 Amikor valaki hozzáér a kőlapok-
hoz, vigyázni kell, el ne merüljön 
a   mocsárban. Amint felemeli róla 
mindenki a lábát, kezét, a kőlap elme-
rül (a tanár elveszi az ösvényről azt az 
újságlapot). Ha egy kőlap elmerül, a 
játéknak még nincs vége, a lapot nél-
külözve kell az akciót végrehajtani.
Lehetséges variációk: Ha már isme-
rik a játékot, újabb szabályokkal lehet 
nehezíteni a feladatot. De vigyázzunk, 
hogy ne legyen teljesíthetetlen. Mér-
jük fel az osztály adottságait, s az alap-
ján változtassunk a szabályokon:

 Megszabunk egy időkorlátot, amin 
belül át kell jutniuk az ösvényen.

 Egy kőlap addig marad játékban, 
míg két ember érinti.

 Csak úgy kelhetnek át az ösvényen, 
ha fogják egymás kezét.

 Megszabjuk, mennyi esélyük van 
újrakezdeni a játékot, ha valaki bele-
lépne a mocsárba.

 Ha valaki belelép a mocsárba, az ki-
esik, s csak akkor tekinthető sikeres-
nek a játék, ha legalább a csapat fele 
átjut az ösvényen.

 Még kevesebb lapot helyezünk el az 
ösvényre.
A reflexiós kör lehetséges célja: a já-
tékban előforduló stresszes helyzetek 
feldolgozása; az együttműködés érté-
kelése; a stratégiaalkotás analizálása
Ötletek a reflexiós kör alapkérdései-
hez: Milyen érzéseid támadtak a játék 
során? Mennyire találtad nehéznek 
a feladatot? Mi volt a legnehezebb a 
megoldásban? Hogy értékelitek az 
együttműködéseteket? Mi volt a siker 
kulcsa? Mi volt a sikertelenség oka? 

 A szállító
Időkorlát: 10–15 perc a játék, a refle-
xiós kör 5 perc
Eszközigény: különböző tárgyak, 
melyek az osztályban megtalálhatóak 
(tolltartó, füzet, könyv, vonalzó stb.)

A gyakorlat lehetséges céljai: a fáradt 
csoport energetizálása, felfrissítése; 
stratégiaalkotás gyakorlása; az össz-
pontosítás edzése
Milyen órán tudjuk használni: bár-
melyik tantárgyon
A gyakorlat leírása: Az osztály egyik 
sarkában elhelyezzük a tárgyakat (kb. 
6–7 tárgy, de ha van idő játszani, ezek 
számát növelhetjük is). A diákok fel-
adata, hogy az eredeti helyről egy másik 
kijelölt helyre kell eljuttatniuk a tárgya-
kat. A kijelölt pontok között szabadon 
mozoghatnak a diákok. A tárgyakat 
csak kézről kézre adhatják, nem dob-
hatják, ellenkező esetben a játék azon-
nal véget ér, és veszítenek a diákok. Ha 
a rabló (aki ebben az esetben a tanár) 
meglátja bármelyik tárgyat a diákok ke-
zében, az a tárgy onnantól kezdve a rab-
ló tulajdonába kerül, így ki kell stratégi-
ázni a diákoknak, hogyan rejthetik el a 
tárgyat a rabló elől. A rabló szabadon és 
lassan járkálhat a diákok között, ezért a 
diákoknak össze kell dolgozniuk, hogy 
a lehető legtöbb tárgy átkerüljön a má-
sik pontba.  Ha a tárgyak több mint a 
felét elkobozza a rabló, a játék véget ér. 
Ha a felénél több tárgyat szállítanak át a 
diákok, nyernek.
Lehetséges variációk: További szabá-
lyokkal – a korosztály figyelembevéte-
lével – nehezíthető a játék:

 Akinek a kezében észreveszi a tár-
gyat a rabló, annak le kell ülnie a föld-
re, és csak akkor kerül újra játékba, ha 
ketten felemelik őt – viszont a mentést 
nem láthatja a rabló!

 Minden tárgyat úgy kell átszállíta-
niuk a másik pontba, hogy kettő diák-
nak is hozzá kell érnie.

 A nyeréshez szükséges átszállítan-
dó tárgyak számát növelhetjük (pl. tíz 
tárgyból hetet kell sikeresen áthelyez-
ni).

 A tárgyakat nem lehet ruha alá rej-
teni.



                                                        FÖLDRAJZ

Tanuljunk játszva!  – mostanság szinte 
nap mint nap halljuk ezt a mondatot, 
ahogy azt is, hogy mennyire kima-
gaslóan fontos a módszertani játékok 
szerepe a 21. század oktatási folyama-
tában. 

Azonban azt is kijelenthetjük, hogy 
régiónk pedagógusvilága még mindig 
félve mer nyúlni e nagyon is hasznos 
tanulásszervezési módszerek bárme-
lyikéhez. Holott mára már az is lehet-
ségessé vált, hogy bizonyos megha-
tározott tananyagrészleteket, esetleg 
komplett blokkokat sajátítsanak el a 
tanulók játékokkal. Nézzünk erre egy 
didaktikai játékot a játékmódszertan 
tárházából! 

Köztudott, hogy minden tananyag-
blokk után egy összegzés várható, mely 
gyakran tartalmazza azokat a kérdé-
seket, témaköröket, megállapításokat, 
melyek elő fognak fordulni a témazá-
ró dolgozatokban, számonkérésben. 
A diák otthon készül, tanul, összegez 
vagy épp puskát ír. Persze ez utóbbit 
szigorúan csak a tanulás elősegítése, az 
ismétlés és a jobb eredmények elérése 
érdekében. 

Ezért a következő módszertani já-
ték nem más, mint a puskázás. A di-
daktikai játékok módszercsokor egyik 
ismert tagja, a puska elnevezésű játék, 
a német Steckbrief szóból szárma-
zik, mely magyarul jellemzőket vagy 
leiratot jelent. A módszert az esetek 
többségében a matematika és a fizika 
oktatásában alkalmazzák kimagaslóan 
nagy sikerrel, de úgy gondoltam, hogy 
némi átalakítással a földrajzórán is 
megérdemel egy próbát. Maga a mód-
szer lényege az, hogy a tanítási órán 
minden, a játékba bekapcsolódó diák 
kiválaszt egy földrajzi fogalmat, mely 
az adott tananyagblokk keretébe beil-
lik vagy részét képezi az összefoglaló-
nak. Legyen szó akár hegységekről, ta-
vakról, folyókról, kontinensekről vagy 

épp felfedezőkről, tengerészekről, jeles 
földrajzi személyiségekről, amelyekről 
úgy gondolja a tanuló, hogy megfelelő 
mennyiségű információt ismer. Eze-
ket a gondolatfoszlányokat, tényeket, 
információkat egy összefüggő szöveg 
vagy címszavakban leírt formájában 
jegyzi le egy papírra. A leírt szöveget az 
osztályból senki más nem láthatja. A 
papír aljára esetleg leírhatja a gondolt 
földrajzi fogalmat, hogy ellenőrizhető 
legyen.

Amikor minden tanuló összeírta a 
gondolatait, egyenként felolvassák az 
osztály előtt. Nagyon fontos az, hogy 
az odagondolt konkrét földrajzi fogal-
mat véletlenül se mondják ki, hiszen a 
felolvasás után a többi osztálytárs talál-
gatni kezd, pontosan miről is lehet szó 
vagy épp kire, mire is gondolt a felada-
tot megoldó tanuló. Amelyik diák be-
kiabálás nélkül, a szabályokat betartva 
kitalálja a gondolt fogalmat, az olvas-
hatja fel a saját maga által leírt gondo-
latokat. Ez a folyamat addig ismétlő-
dik, míg a tanulók az összes fogalmat 
ki nem találják, ami az összefoglalóban 
szerepelt. Közben a tanár a papírra írt 
gondolatokat, előkészületeket szóban, 
csoportos megbeszéléssel kiegészítheti 
vagy esetleg kijavíthatja.

Abban az esetben, ha a tanár egy 
adott témakörben szeretne a diákokkal 
még hatékonyabban dolgozni, előre 
elkészíthet szavakat, szókapcsolatokat 
ábrázoló kártyákat, melyeken az általa 
kiválasztott fogalmakat tartalmazzák. 
Később ezekből a kártyákból húznak 
majd véletlenszerűen a tanulók.

Egy másik, átalakított formája ennek 
a módszertani játéknak a „Ki vagyok 
én?”. Itt a diákok a különböző  ismert 
információkat, az adott személyre jel-
lemző tulajdonságok felolvasásakor 
egyes szám első személyben beszélnek. 
A tanórán a játékot játszva elképzelik, 
hogy ők maguk az a személy, aki az 

előkészített kártyán szerepel, és saját 
magukat mutatják be a többieknek. Ezt 
az átalakított játékmódszert leginkább 
az ötödik évfolyam keretén belül a 
Földrajzi felfedezések című tananyagnál 
lehet alkalmazni, illetve hetedikben az 
Európai Unió megalapítása tananyag 
elsajátításában is segítségünkre lehet, 
mivel könnyebben beleélik magukat 
a tanulók szerepbe, és a tanulást is in-
kább játékként élik meg.

A módszer segítségével a diákok 
megtanulják meghatározni és jellemez-
ni a különböző földrajzi fogalmakat, 
valamint kitűnően fejlődik a kommu-
nikációs, kifejezési, szókincsbővítési és 
asszociációs készségük. Mivel nincs az 
az érzésük, hogy felelnének vagy bár-
milyen formában számon kérnék tőlük 
az ismereteket, nem éreznek feszültsé-
get, s nincsenek nyomás alatt. A játék 
eredményeképp elmondható, hogy 
könnyebben visszaemlékeznek azokra 
az ismeretekre, amiket már régebben 
elraktároztak a tudatukban.

Közös megegyezéssel az általuk 
leírt jellemzőket, ismertetőjegyeket 
tanórákon puskaként lehet használni, 
tehát ha valaki megakadna felelés köz-
ben, kérheti a többiek segítségét, mint 
a világszerte ismert televíziós műsor-
ban, a Legyen Ön is milliomosban. De 
ez már egy másik történet.

A TÉMÁHOZ AJÁNLOTT IRODA-
LOM 
 Besnyi Szabolcs – Urban Mónika 

(2017): Játék az osztályban. Katalizátor 
Pedagógusképző Központ, Budapest. 
ISBN 978-963-12-7874 – 3
 Farsang Andrea (2009): Korsze-

rű módszerek a földrajzoktatásban. 
Mentor(h)áló Projekt, Szeged.
 Makádi Mariann – Farkas Bertalan 

Péter – Horváth Gergely (2013): Ta-
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A TANÍTÁSI ÓRÁN ENGEDÉLYEZETT PUSKÁZÁS
A JÁTÉKMÓDSZERTAN KIHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI



ÓVÓPEDAGÓGIA

Buzánszky Jenő (2012) így intézte 
szavait felénk: „Kedves óvópedagógu-
sok: az Önök kezében a jövő nemze-
déke és a sikerek okozta boldogság!”
A játék a gyermekek örömszerzé-
si forrása, és pont erre épül az Ovi-
sport Alapítvány által kidolgozott 
mozgásfejlesztő program. Ezzel a 
programmal ismerkedhetünk meg 
az alábbiakban. A mai kor egyik 
fontos kérdései közé tartozik, hogy 
mikor kell elkezdeni a gyermekeket 
intézményesen a sporttevékenységek 
irányába vezetni. Az első ilyen okta-
tási intézmény a gyermekek számára 
az óvoda. Miért is van erre szükség? 
Számos kutatás bizonyítja számunk-
ra a gyermekek túlsúlyosságát és a 
mozgásszegény életmódját. Ebben 
segíthet számunkra egy új lehetőség, 
melyet az Ovisport Alapítvány dol-
gozott ki. Az alapítvány felvállalta, 
hogy számos óvodába eljuttatja ezt a 
programot. A program biztosít egy 
EU által levédett és óvodások szá-
mára kidolgozott multifunkcionális 
műfüves sportpályát, mely a gyer-
mekek méretéhez és óvodai udvar-
ban elhelyezhetően lett kidolgozva. 
A pálya biztonságos, és a gyermekek 
testi adottságaihoz igazították. Meg-
felel az EU előírásainak, figyelembe 
véve a balesetek elkerülését. Lehető-
séget biztosít kapuba dobásra, rúgás-
ra, kosárba dobásra, hálón keresztül 
való játékra, célba dobásokra – és ezt 
mind egy zárt területen. Odafigyelve 
arra, hogy a labdák ne gurulhassanak 

el és ne eshessenek ki a játéktérről. A 
nyári UV-sugárzás elleni védelmet 
egy erre készített védőháló biztosítja. 
A lekerekített részek megakadályoz-
zák a balesetveszélyes helyzetek ki-
alakulását. 
A Selye János Egyetem óvópedagó-
gus-jelöltjei Felvidéken az elsők kö-
zött ismerkednek meg ezzel a moz-
gásfejlesztő programmal. Az egyetem 
Sportközpontja mellett 2018 októbe-
rében felépült az első itthoni multi-
funkcionális pálya, melyet az alapít-
ványtól egy évi használatra kaptunk. 
Már az első alkalommal, mikor bir-
tokba vehették az óvodások a pályát, 
óriási örömöt láttunk az arcukon. A 
tavasz folyamán szívesen látjuk az 
óvópedagógusokat és óvódás cso-
portokat a pálya kipróbálására (előre 
egyeztetett időpontban). 
A program fő célja a komplex moz-
gásfejlesztés, mely a természetes 
mozgások alkalmazására épül. Ezen 
fejlesztések megfelelően hatnak a 
gyermek növekedésére, teherbíró, el-
lenálló képességére és az egyes szer-
vek teljesítőképességére. Az Ovisport 
program jól alkalmazható a sajátos 
nevelési igényű és különleges bá-
násmódot igénylő gyermekek köré-
ben is. A mozgásanyag a motorium 
fő faktorainak fejlesztésére épül a 
kondicionális képességek (izomerő, 
gyorsaság, állóképesség), ügyesség, 
hajlékonyság és a koordinációs ké-
pességekre (egyensúlyozó, ritmus-, 
téri tájékozódó, mozgásérzékelő, 

gyorsasági koordináció és állóképes-
ségi koordinációs, reakcióképesség, 
kinesztézis) (Nádori, 2005; Baráth, 
2015; Farmosi, 2011). A mozgásfej-
lesztésben az óvodás korú gyerme-
kekre jellemző a természetes moz-
gásformákra építve a mozgásminták 
tökéletesedése; mozgáskombinációk 
kialakulása; mozgás kivitelezésében 
jellemző a rendezettség, harmónia; 
a kinesztézia a tudatos irányítás-
ba bekapcsolódik (Farmosi, 2005). 
Sáringerné Szilárd Zsuzsanna (2015) 
kibővítette a mozgásfejlődés jellem-
zőit az ép fejlődési ütemtől eltérő 
gyermekek esetében ennél a kor-
osztálynál. Ezek a következő lehe-
tőségek: a mozgásminta kialakulása 
gátolt; sok az akaratlagos túlmozgás, 
mozgásszegénység jellemzi; a moz-
gás harmonikus szerkezete (téri, idő, 
dinamika) hiányos; az agykéregben 
a serkentő és gátló folyamatokban a 
serkentés van túlsúlyban. Az óvodás 
korú gyermekek mozgásfejlesztésé-
ben a természetes mozgásoknak van 
a legnagyobb szerepük, erre épül az 
Ovisport program mozgásanyaga is, 
kibővítve az egyes sportágakra jel-
lemző mozgásos játékokkal, melyek 
specifikusan készítik elő azokat a 
mozgásokat, melyeket a gyermekek 
később tudnak alkalmazni. Az alábbi 
táblázat kidolgozója rámutat arra a 
különbségre, melyben a természetes 
mozgások egymásra épülését mutat-
va az ép és ép fejlődéstől eltérő gyer-
mekeknél tapasztalhatunk.

DOBAY BEÁTA

ÚJ LEHETŐSÉGEK A FELVIDÉKI MAGYAR ÓVODÁSOK 
MOZGÁSFEJLESZTÉSÉBEN
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1. táblázat: Természetes mozgások egymásra hatása ép és ép fejlődésű ütemtől eltérők esetében (Sáringerné Szilárd Zsu-
zsanna, 2015)

Farmosi (2005) szerint az óvodás korú 
gyermekek esetében a kondicionális 
mozgások közül az erőfejlődés már a 
4–5-éves korban megindul. Fejlődik a 
maximális statikus erő is, mely alatt a 
kézi szorító erőt értjük. Az óvodások 
esetében a napi 10 perces vagy annál 
több intenzív mozgás már állóképesség-
fejlesztő hatású lehet. A testnevelésjá-
tékok nagymértékben hozzájárulnak 
ehhez a fejlesztéshez. Előny, hogy ennél 
a korosztálynál a gyermekek szervezete 
időben jelez, ezért nem kell tartanunk 
a túlterheléstől. A koordinációs képes-
ségek az óvodában egyformán fejleszt-
hető mindkét nem esetében (a térbeli 
tájékozódó képesség, távolságbecslés, 
az egyensúlyozó képesség 12 éves korig 
nemenként egyformán fejlődnek). A 
program leginkább a testnevelési játé-
kokra épül, melyek nagy hatással van-
nak a gyermekek komplex fejlődésére. 
Hároméves kortól azok a testnevelési 
játékok ajánlottak, melyek fejlesztési 
lehetőségeket tartalmaznak az egyszerű 
fogójátékoktól a bonyolult előképezett-
séget igénylő egyéni és csapatjátékokig. 
A játék akkor válik élvezhetővé, ha sokat 
ismételjük és játszatjuk. A játékok sza-

bályainak változtatásával könnyíthet-
jük a tanulás folyamatát. A program öt 
sportágra specifikus módszertani köny-
veket dolgozott ki, melyekben számos 
mozgásos játék szerepel. A sportágak 
között található a labdarúgás, kézilabda, 
röplabda, tenisz és a tollaslabda. A moz-
gások leginkább a különböző érdekes 
járás-, futás technikáját fejlesztő, szök-
delő, labdakészség-fejlesztő gyakorlatok 
játékos formáit tartalmazza. Alkalmaz-
nak számos segédeszközöket, például 
különböző méretű labdákat, gumiszala-
got (2 cm széles, 10–15 m hosszú), me-
dúzát (bosuszerű eszköz), skimmy me-
dúzát, bójákat, rúdkészletet, hajlítható 
szivacsot, gátakat, koordinációs kariká-
kat, ütőket, zsámolyokat, koordinációt 
fejlesztő létrát, jelölő trikókat.
A sokszínű, változatos és játékos felada-
tok gyakorlási lehetőségei biztosítják a 
gyermekek számára a mozgás szereteté-
nek kialakítását. A program fontosnak 
tartja a gyermekek testkultúrára való 
nevelését, mivel ez kihat a felnőtt kori 
aktív sportoláshoz való képességek fej-
lődésére és sportági felkészültségre. A 
program nem csak a fizikai és testi fejlő-
dést célozza meg, hanem az egészséges 

mentális fejlesztést kívánja szolgálni. 
Ismét Buzánszky Jenő (2012) szavaival 
élve: „Önökön múlik, hogy azok a kis 
óvodások, akik még játéknak fogják fel 
a sportot, a későbbiekben megszeretik-e 
a mozgást, örömüket lelik-e benne, és 
pár év elteltével életcélként tekintenek-e 
az aktív sportolásra.”
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ÚTJELZŐK

Cikkemet egy kedves anekdotával in-
dítanám, amelyet a dr. Beer Miklós 
váci megyéspüspökkel készített inter-
júkötetek egyikében olvastam: „Üldö-
gélt boldogan a mennyországban egy 
idős házaspár. Egyszer csak megszólalt 
a férj. Látod, Maris, ha nem gyötörtél 
volna annyit a gyógyteáiddal, előbb ide 
kerülhettünk volna.” Hogy tovább kor-
tyolgatták-e a túlvilágon is a jótékony 
teákat, arról nem szól a fáma. Az vi-
szont tény, hogy tájainkon nincs olyan 
élelmiszer-nagyáruház, amelynek pol-
cai ne lennének tele tasakos gyógynö-
vény-dobozokkal. Csak tudjon eliga-
zodni köztük az ember! Ha nem, hát 
ott vannak a megbízható natúr pati-
kák, melyekben szakképzett gyógysze-
részek látják el hasznos tanácsokkal a 
hozzájuk fordulókat. Megvallom, én 
is gyakran betérek hozzájuk különfé-
le nyavalyáimra gyógyírt keresve, de 
levendulát vagy belőle készített kivo-
natot, azaz illóolajat tartalmazó készít-
ményeket még nem kértem tőlük. 

Megjegyzem, nem teljesen világos 
számomra, hogy a Magyar Gyógy-
szerésztudományi Társaság Gyógy-
növényi Szakosztálya (MGyT) miért 
ezt a félcserjét választotta a 2019-es 
év gyógynövényének. Hiszen ezernyi 
más növény is tartalmaz olyan hason-
ló hatású anyagokat, mint a Levandula 
nemzetség tagjai. Itt van például ro-
kona, a rozmaring, ami molyirtónak 
vagy inkább molyriasztónak éppen 
olyan jól bevált, mint a levendula. Mi 
több, e fűszernövénnyel nemcsak az 
étekfinomságokat díszítik a lelemé-
nyes szakácsok, hanem a vőfélyek és a 
koszorúslányok a lakodalmi vendégek 

mellére is örömmel tűzik fel. A nép-
dalok és a nóták szintén megéneklik. 
Ki ne ismerné a Szagos a rozmaring, 
pláne, amióta a fölöttébb népszerűvé 
vált Csík Zenekar is felvette a reper-
toárjába...? Mi, az idősebb korosztály 
pedig annak idején Béres Ferenc gyö-
nyörű tenorján élőben élvezhettük a 
Hej, rozmaring, rozmaringot. A leven-
duláról viszont csak egyetlen – én sose 
hallottam – népdalt találtam a neten és 
a Levendula néni meséit. No, de ilyes-
félékkel nemigen szoktak foglalkozni 
a természetbúvárok, és feltételezhető-
en a gyógyszerészek sem. Ők a maguk 
módszereivel igyekeznek népszerűsí-
teni egy-egy (szerintük arra érdemes) 
növényt. Most pedig éppen a levendu-
lára kerítettek sort. 

A levendulát már az ókorban is jól 
ismerték, kiváltképp az egyiptomiak 
és a görögök, ami nem csoda, hiszen 
mediterrán növény. Hozzánk viszont 
csak a rozmaringgal egyidőben, a 17. 
században került. Csoda lenne, ha nem 
a szerzetesek honosították volna meg, 
akik amellett, hogy eleve lemondtak 
minden földi hívságról, évszázadokon 
át rengeteg ínyencséget, különlegesen 
finom ételeket, italokat, köztük a pezs-
gőt, és számtalan likőrféleséget fundál-
tak ki, még olyan kerti virágból is, mint 
a levendula. Ennek ma már számtalan 
nemesített változatát, azaz hibridjét 
termesztik. Mindazonáltal 39 termé-
szetes faja ismert. A MGyT azonban 
nem határozta meg konkrétan, melyik 
legyen közülük a sztár. Elégedjünk 
meg hát a fajnévvel, a Levandulával.

Írásaimban már többször szóba 
hoztam az 1950-es években kiadott, 

dr. Haraszty Árpád szerkesztette, a 
maga idejében példaértékű főiskolai 
tankönyvet, mely az összehasonlító 
rendszertanával ma már inkább bo-
tanikai kordokumentum. Benne a 
Levandula officinalis a következő tö-
mör leírással szerepel: „… mediterrán 
eredetű illatos félcserje. Virágos hajtás-
végeit a virágzási idő kezdetén gyűjtik 
olajnyerés céljából. A levendula-olajat 
desztillációval nyerik, és az illatszer-
iparban használják fel.” Megvallom, én 
akkor figyeltem fel rá, amikor a pan-
nonhalmi bencések főapátja, Várszegi 
Asztrik, valamikor a 1990-es évek vége 
felé bemutatta nagy múltú arborétu-
muk lilában pompázó büszkeségét. Ő 
sem konkretizálta, melyik fajt, illetve 
fajtát termesztik a szorgalmas barátok. 
Ma már köztudott, hogy az angol hib-
ridet, azaz a Levandula angustifoliát. 
A növény hírnevét azonban a Tihany-
ban termelt hibridje, a Levandula 
intermedia alapozta meg. 

A Haraszty-féle tankönyvben a 
virágos növények rendszertanát 
Uherkovich Gábor (1912–2002) 
írta. Ő a levendulát még a csővirá-
gúak rendjébe sorolta be, ma viszont 
az ajakosvirágúak (Lamiales) rend-
ben és az árvacsalánfélék családjá-
ban (Lamiaceae) tartják számon. 
Uherkovich professzorról érdemes 
megjegyezni, hogy Dobsinán szüle-
tett, német, magyar, szlovák nyelvű 
környezetben nevelkedett, és egy évig 
algologiát (alga- vagy moszattant) ta-
nult a prágai Károly Egyetemen.

Az árvacsalánfélék rendjébe 180 
növénynemzetség s mintegy 3500 faj 
tartozik. Ha néha eszembe jut, ma 
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is megmosolyogtat, hogy amikor az 
ajakosvirágú növényeket tanítottam, 
a következő órán legtöbb tanulóm-
nak nem az árvacsalán, a rozmaring, 
a zsálya, a repkény, a tarlóvirág – amit 
már akkor is csak képen tudtam ne-
kik megmutatni – vagy mondjuk a 
levendula jutott eszébe, hanem e nö-
vények unokatestvére, a kígyószisz. 
Őt szinte mindegyik tanuló felismerte 
a szabadban is. Mint hajdani peda-
gógust, mondhatom, nem csupán a 
növény- és állatvilág csodái ejtettek 
sokszor ámulatba, hanem az embe-
rek – szakmámból kifolyólag a gye-
rekek – észjárása is. Szerencsére idő-
ben megtanultam, hogy egy kérdésre 
megszámlálhatatlanul sok jó válasz 
adható. A gyerekeknek nagy része 
szereti az érdekes, különleges kifeje-
zéseket, így a latin szavakat is, csak ne 
kelljen bemagolniuk őket. Most nem 
sorolom fel, melyeket részesítették 
gyakorta előnyben.

Visszatérve eredeti témánkra, a le-
vendulára, nagybani termesztését az 
első világháború végén Bittera Gyula 
kezdte meg Tihanyban. Mint már szó 
esett róla, a hazai kolostorkertekben 
már a 17. századtól kezdve ismert volt 
e növény. Megjegyzem, Bittera Gyula 
nem szerzetes volt, hanem amolyan 
polihisztorféle, akit sok minden ér-
dekelt, akárcsak mesterét, Herman 
Ottót. Ráadásul mint gyógynövény-
szakértő kitűnő üzleti szellemmel is 
meg volt áldva. A tihanyi kolostortól 
bérbe vett egy nagy kiterjedésű par-
cellát, melyre Franciaországból hozott 
levendulát telepített, pontosabban, 
mint előbb említettem, a Levandula 

intermediát. Bittera jött rá, hogy e 
hibrid illóolajának nagyobb a fertőtle-
nítő, azaz baktériumölő hatása, mint a 
rokonainak.

Megint kínálkozik az alkalom, 
hogy megjegyezzük, Bittera Gyu-
la szintén a mai Szlovákia terü-
letén, Nagyszalatnán (Zvolenská 
Slatina) született, Herman Ottó pedig 
Breznobányán (Brezno). A lényeg vi-
szont az, hogy 1919-ben a Magyar 
Általános Hitelbank Kaposváron il-
lóolaj- és vegyészeti gyárat alapított, 
melynek Bittera Gyulát nevezték ki 
igazgatójává. Ez adta számára a lehe-
tőséget, hogy 1920-ban Tihanyban 
már 100 hektáron termeljen levendu-
lát.

Csak mellékesen jegyezzük meg, az 
illóolajaknak vegyileg semmi közük 
sincs az olajokhoz, legfeljebb annyi, 
hogy olajban oldódnak. Inkább nevez-
hetnénk őket növényi illatanyagoknak. 
Abban, hogy Magyarországon a 20. 
század első felében fellendült az illó-
olaj termelése, s vele párhuzamosan a 
levendulatermesztés, Bittera Gyulának 
tagadhatatlan nagy érdemei vannak. 
Meg abban is, hogy több nemesített 
fűszernövényt hozott be Nyugat-Euró-
pából Magyarországra, például a bors-
mentát, a köményt, a kaprot stb. Téve-
dés ne essék, ezeket már mind ismerték 
nálunk, csak több száz hektáron való 
nagybani termelésükkel ő kezdett 
el foglalkozni. Közbejött azonban a 
második világháború, és a háborúkat 
követő politikai-gazdasági zűrzavar. 
1937–45 között Bitterának már saját 
gyára működött Budapesten, mely-
ben illóolajakon kívül capsaicinból, 

vagyis a csípős paprika hatóanyagából 
reumás bántalmak enyhítésére krémet 
is gyártottak. Aztán csakúgy, mint 
minden nagyüzemet, gyárat, fűszer- 
és gyógynövénytermelésre használt 
földterületet, 1949-ben ezt az üzemet 
is államosították. Azonban ő nem csu-
pán „kapitalista” volt, hanem elsősor-
ban megszállott kutató, aki feltalálta a 
cardiazol nevű szívgyógyszert is. Mint 
külföldön (is) ismert, sőt elismert ne-
ves szakembernek, lehetőséget adtak, 
hogy gyógynövény-nemesítőként az 
állami Növényipari Kutatóintézetben 
dolgozhasson. 77 évet élt.

Ha már a levendulát tették meg a 
2018-as év gyógynövényének (melles-
leg dísznövényként is elterjedt), úgy 
vélem, nem lett volna ildomos, hogy 
azokról az emberekről ne szóltunk vol-
na néhány szót, akik e növény népsze-
rűségét megalapozták.

Ha vesszük a fáradságot, és elkez-
dünk barangolni az interneten, talál-
hatunk egy fényképet, ami Várszegi 
Asztrik főapátot sarlóval a kezében 
ábrázolja, ahogy szerzetes társaival a 
levendulájukat aratják. Másutt viszont 
előbukkan egy korszerűbb, kombájn-
nal végzett betakarítási mód, ami arra 
utal, hogy világviszonylatban is egyre 
növekszik e növény iránti igény, mely-
nek nemcsak a virágját lehet hasznosí-
tani, hanem a szárát és a leveleit is. Azt 
se felejtsük el, nem csupán gyógynö-
vény, hanem ősidők óta kitűnő méh-
legelő, és mint olvashattuk, az illat-
szergyártásnak, valamint a kozmetikai 
iparnak is fontos alapanyaga, továbbá 
a gasztronómiában szintén növekszik 
iránta az érdeklődés.



BESZÁMOLÓ

Beszámolómat egy Kosztolányi-idé-
zettel vezetném fel, mely így szól: „A 
könyvet mindig ketten alkotják: az író, 
aki írta, s az olvasó, aki olvassa.” Ezen 
idézet is jól szemlélteti, hogy az olva-
sás során a befogadó nemcsak nyomon 
követi a történetben játszódó esemé-
nyeket, hanem az alkotás aktív része-
seként alakítja is a cselekményszálat. 
Ezt az alkotói folyamatot próbálja 
erősíteni a nyitrai egyetemen szerve-
zett VIII. Legere Irodalmi Verseny is, 
mely az idén kortárs vizekre kalauzol-
ta el a szakközépiskolásokból és gim-
nazistákból álló csapatokat. A verseny 
zárófordulója december 17-én került 
megrendezésre Nyitrán, ahol több 
mint 100 diák, azaz 25 csapat szállt ver-
senybe. A versenyzők a három forduló 
során az előre megszabott kortárs szö-
vegek ismeretéből tettek tanúbizony-
ságot. Terítékre került többek között 
Kárpáti Péter Tótferi c. drámája, mely-
ről a második fordulóban Száz Pál, a 
Közép-európai Tanulmányok Karának 
oktatója tartott részletes előadást, va-
lamint Závada Pál Jadviga párnája c. 
regénye is. A minielőadások kategóri-
ában a versenyzők számos kreatív elő-
adással örvendeztették meg a zsűrit, a 
különbözö jelenetek, ppt-k, kisvideók 
mind valamilyen kortárs művet dol-
goztak fel.

A feladatlapok kitöltésével párhuza-
mosan a felkészítő tanárok Urbán Péter 
(TANDEM) műhelymunkájába kap-
csolódtak be, a korábbi fordulókon pe-
dig Kuklis Katalin és Fenyő D. György 
irodalommódszertani műhelymunká-
jába kapcsolódhattak be. A záró fordu-
ló okozta izgalmakat Laboda Róbert és 
Gyenge Veroni slam-előadása próbálta 

enyhíteni. Az ünnepélyes díjkiosztón a 
következő eredmények kerültek kihir-
detésre:
GIMNÁZIUM KATEGÓRIA:
1. KISFALUSY TÁRSASÁG, 
Magyar Tanítási Nyelvű Magángim-
názium, Dunaszerdahely. Csapatta-
gok: Csóka Zsófia, Sárközy Boglárka, 
Uher Anna. Felkészítő: Mgr. Terebessy 
Mária
2. #ARSLONGABREVIS#,
Nagykaposi Gimnázium. Csapatta-
gok: Abaházi Balázs, Szabó Klaudia, 
Szallár Krisztina. Felkészítő: Mgr. 
Bodnár Mária 
3. SZONDY KÖRZET,
 Szondy György Gimnázium, Ipolyság. 
Csapattagok: Szilvási Bianka, Béres 
Anilla, Tóth Klaudia. Felkészítő: Mgr. 
Csáky Csinger Alexandra

SZAKKÖZÉPISKOLA KATEGÓRIA:
1. VILIDÓ, Magán-szakközépisko-
la, Gúta. Csapattagok: Matuš Lilla, 
Matuš Dóra, Csillag Virág. Felkészítő: 
PaedDr. Bálint Katalin. 
2. TISZTASZÍVŰEK, Szakközépis-
kola, Királyhelmec. Csapattagok: Sabo 
Dominik, Anderkovics László, Balog 
Roland. Felkészítő: PhDr. Pankovics 
Andrea
3. TEAM BÁLINT, Magán-szakkö-
zépiskola, Gúta. Csapattagok: Mayer 
Sofia Norina, Lampert Máté, Süll Ro-
zina. Felkészítő: Mgr. Vincze Anikó

MINIELŐADÁSOK: 

LEGJOBB MINIELŐADÁS, GIMNÁ-
ZIUM
SZONDY KÖRZET, Szondy György 
Gimnázium, Ipolyság. Csapatta-
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gok: Szilvási Bianka, Béres Anilla, 
Tóth Klaudia. Felkészítő: Mgr. Csáky 
Csinger Alexandra

MINIELŐADÁS, KÜLÖNDÍJ – GIM-
NÁZIUM
KISFALUSY TÁRSASÁG, Magyar 
Tanítási Nyelvű Magángimnázium, 
Dunaszerdahely. Csapattagok: Csóka 
Zsófia, Sárközy Boglárka, Uher Anna. 
Felkészítő: Mgr. Terebessy Mária

LEGJOBB MINIELŐADÁS, SZAK-
KÖZÉPISKOLA
ARANYOSKÁK, Kereskedelmi Aka-
démia, Nagymegyer. Csapattagok: 
Šindler Martina, Čahák Vivien, Sza-
kács Réka. Felkészítő: Papp László

MINIELŐADÁS, KÜLÖNDÍJ – 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
TISZTASZÍVŰEK, Szakközépisko-
la, Királyhelmec. Csapattagok: Sabo 
Dominik, Anderkovics László, Balog 
Roland. Felkészítő: PhDr. Pankovics 
Andrea

A verseny a Nyitrai Konstantin Filo-
zófus Egyetem Közép-európai Tanul-
mányok Kara Magyar Nyelv- és Iro-
dalomtudományi Intézete, az Arany 
A. László Polgári Társulás, a Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetsé-
ge Nyitrai Területi Választmánya és a 
Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 
jóvoltából jött létre.

                                      



 ISKOLAHÍREK

A „PISLÁKOLÓ MÉCSES” IMMÁR NAGYKORÚ

A „Pislákoló mécses” vers- és pró-
zamondó verseny egy új fejezetéhez 
érkezett. Advent első szombatján be-
töltötte nagykorúságát. A 18. szüle-
tésnapját ismét a keresztény irodalom 
felvonultatásával ünnepelte. 

A verseny iránt egyre több iskola és 
diák érdeklődik. Mára kiderült, hogy 
a vallásos irodalom nemcsak egy szűk 
szeletje az irodalomnak, amelyre csak 
egy kis réteg nyitott. A magyar és a 
világirodalom nagyon sok költője és 
írója fordult örömében, bánatában 
Istenhez. Többségük műveiben meg-
jelennek a mély emberi értékeket hor-
dozó gondolatok, üzenetek. A szép, az 
értékeket hordozó vers, próza sokak 
szívét melengeti. Ezek a művek elmél-
kedésre, a dolgok tovább gondolásá-
ra, az élet újraértelmezésére és a jóra 
sarkallják az előadót, felkészítőt és a 
hallgatót is. Jó tudni, milyen sokan 
vágynak arra, hogy ezeket az értéke-
ket maguknak tudják, s hogy a jót, 
értékeset továbbadják. Látszik, hogy 
a világ éhes a szeretetre, megértésre, 
jóra. 

A nagykorúsággal velejárója, hogy 
a verseny iskolát váltott. Az idei ver-
senynek ugyanis a Selye János Egye-
tem adott otthont, s ezzel ez egyetem 
és annak református kara társszerve-

zőjévé vált a rendezvénynek ugyan-
úgy, ahogy anno a Marianum Iskola-
központ is. Ez a váltás egy magasabb 
színvonalat, komfortot biztosított a 
résztvevők és a szervezők számára 
egyaránt. A helyszínváltásnak az elő-
nyei közé tartozott a parkolás megol-
dása, valamint hogy az egyetem kon-
ferenciaközpontja nemcsak magának 
a versenynek, de a gálaműsornak is 
otthont tudott adni. Így egy fedél alatt 
tudtuk megszervezni a rendezvényt. 
A verseny az előadótermekben zajlott, 
a gála pedig az aulában.  

Minden rendezvény után értéke-
lünk. Az értékelés nemcsak a részt-
vevőkre és azok előadására terjed ki, 
de magára a szervezésre is. Ez hozta 
magával, hogy idén első alkalommal 
került sor a résztvevők sávos értékelé-
sére. Valamennyien arany, ezüst, illet-
ve bronz besorolást kaptak. Az arany-
sávos versenyzők legjobbjai pedig 
helyezést is nyertek. Megújult a zsűri 
összetétele is. A versenyzőket hazai és 
anyaországi szakemberek értékelték. 
Voltak köztük média- és kommuniká-
ciós szakemberek, nyelvészek, irodal-
márok, lelkészek, esztéták, tanárok… 
Valamennyien pozitívan értékelték a 
versenyzők felkészülését, az előadott 
művek választását.

Nagykorúak lettünk, mivel 18. al-
kalommal került megrendezésre ez a 
rendezvény. De nem ünnepelhettünk 
volna, ha nem lennének lelkes taná-
rok, felkészítők, áldozatkész szülők, 
önkéntes munkát vállaló zsűritagok, 
de mindenek előtt irodalmat és anya-
nyelvet szerető gyerekek és fiatalok, 
akik a megmérettetés mellett misszi-
ós tevékenységet is vállalnak. Köszö-
netünket irányukban Vadkerti Imre, 
Sipos Dániel és Zsapka Attila közös 
koncertjével fejeztük ki. A helyezet-
tek ezen felül könyvjutalomban része-
sültek. A kategóriák győztesei pedig 
csaknem 300 fős közönség előtt ad-
hatták elő a választott művet. 

Nagykorúságunk betöltéséhez nagy-
ban hozzájárultak támogatóink is, s köz-
tük elsősorban a BGA és a KultMinor.  

A versenyen idén 27 iskola 124 
diákja vett részt. Nagy öröm lenne 
számunkra, ha az egyetem jövőre is 
helyet adna rendezvényünknek, és 
vállalná a társszervezést, s örömmel 
vennénk, ha hallgatói közül legalább 
néhányan részt vennének a megmé-
rettetésen. Hiszem, hogy a felnőtt 
korú versenyen van helyük a felnőtt 
előadóknak is. 

                                                     -Ag - 



ISKOLAHÍREK

SJG: BEST IN DEUTSCH!

A Selye János Gimnázium immár harmadízben kapcsolódott be a Best in Deutsch (A legjobb németes) elnevezésű 
versenybe, amelyben az idei iskolaévben 11 ország 243 középiskolája vett részt 3052 diákkal.

A legtöbb diák, illetve középiskola a Cseh Köztársaságból (167), Szlovákiából (31) és Horvátországból (31) neve-
zett be az online versenybe, őket követik a magyarországi, az észt, a lett, a litván, a lengyel, a spanyol, szlovén iskolák, 
s végül egy iskola Bosznia-Hercegovinából.

A Selye János Gimnázium 44 diákkal nevezett be, akik közül Kovarčík Sára (VII.N) lett a legjobb egy rendkívüli 
eredménnyel: a 3052 versenyzőből Sára a 16. legjobb. Az elért eredményhez, amellyel újfent bizonyította kiváló 
német nyelvtudását, szívből gratulálunk. Iskolánk további legjobb eredményt elért tanulói: Kovarčík Beáta (IV.N), 
Csicsó Ildikó (IV.B), Zámbó Kitti (IV.C) és Tóth Erika (IV.C), akiknek szintén gratulálunk a sikeres szerepléshez.

A 31 szlovákiai középiskola közül mindössze 3 gimnázium végzett előttünk, és az összesítésben pedig a 19. helyen 
végeztek diákjaink.

A teszt januártól hozzáférhető minden diák és tanár számára, megmutatva azokat a konkrét hibákat, amelyeket a 
tanuló az online tesztben elkövetett.

A Best in Deutsch versenyt egy cseh kompetenciafejlesztő intézet készítette elő különböző projektpartnerekkel 
együttműködve. A teszt a szervezők féléves intenzív munkájának eredményeként jött létre állami költségvetés vagy 
EU támogatás nélkül.

-sjg-

Érdekelnek a gazdasági élet és a politika eseményei? Még nem tudod, a középiskola után hogyan tovább? Szeretnél 
egy nyitott, a világ történései iránt érdeklődő közösség tagja lenni? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel indított a bu-
dapesti Mathias Corvinus Collegium ingyen igénybe vehető középiskolás programja. Január 9-én a Selye János Gim-
názium aulájában hallgathatták meg harmadikosaink Nagy Csomor András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
elsős jogászhallgatójának előadását. András a program juniorképzésének egyik felvidéki tagja. A program fővédnöke 
Prof. Dr. Romsics Ignác történészprofesszor.

Tehetséggondozó képzésükben nyolc e-learning kurzussal várják diákjainkat, a távoktatási kurzusok mellett ha-
vonta, szombatonként megrendezett készségfejlesztő tréningekbe, és az ország egyik legjobb középiskolás közössé-
gébe csatlakozhatnak be tanulóink.

A Mathias Corvinus Collegium középiskolásoknak szóló programja az országban egyedülálló módon iskola mel-
lett végezhető ingyenes internetes társadalomtudományi képzést kínál olyan fiatal tehetségek számára, akik az átlag-
nál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni, és érdeklődnek a XX. és a XXI. század legfontosabb társadal-
mi, gazdasági, politikai eseményei iránt. A képzésben részt vevő középiskolások tudományos igényű tanulmányok és 
videóelőadások segítségével ismerkedhetnek meg a jelenkor legaktuálisabb és legérdekesebb társadalmi, gazdasági 
problémáival. Mindeközben tagjaivá válnak egy azonos korú fiatalokból álló, intelligens közösségnek, amelynek 
rendkívüli hatása lehet gondolkodásuk fejlődésére, világszemléletük tágulására.

A Collegium Középiskolás Programjának célja, hogy a benne részt vevő diákok anyagi helyzetüktől függetlenül 
a lehető legszínvonalasabb képzésben részesülhessenek. Társaikhoz képest jelentős előnyhöz jutnak az érettségi és 
felvételi vizsgáik sikeres letételéhez, illetve nagyobb eséllyel kerülhetnek be a Collegium egyetemi képzésébe. Felké-
szülési lehetőséget biztosít olyan diákok számára, akik már tudják, hogy a jövőben a magyar közélet szempontjából 
jelentős alkalmazott társadalomtudományokkal (jog, közgazdaságtan, business, diplomácia, nemzetközi kapcso-
latok, egyéb bölcseleti tudományágak) kívánnak foglalkozni. Előadónk hangsúlyozta, hogy az érdeklődő diákok 
felvételi eljárás után vehetnek részt a képzésben, és a szombati képzési napjaikhoz félév közben is lehetőség van 
becsatlakozni kiemelt felvételi időszakukon kívül! Elsősorban azokat a diákokat szeretnék megszólítani, akik készek 
és képesek komoly és felelősségteljes munkára, és szívesen ismerkednének hasonló érdeklődésű, az ország más tájain 
élő kortársaikkal.

Tavaly tíz diákunk kapcsolódott be online, bízunk benne, hogy idén is lesznek érdeklődők. A programukkal kap-
csolatos bővebb információk a www.mcc.hu honlapon és a https://www.facebook.com/KP.MCC oldalon olvashatók.

Králik Zsuzsanna

A MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM KÖZÉPISKOLÁSOKNAK SZÓLÓ PROGRAMJA 
A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN
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A PEDAGÓGUSOK JUTALMAZÁSÁT SENKI SEM SZÜNTETTE MEG

AZ ISKOLAÜGYI MINISZTÉRIUMBAN TOVÁBBI ÁLLAMTITKÁR KEZDTE MEG A FELADA-
TOK TELJESÍTÉSÉT

Január 7-én Jozef Gönci – az olimpiai érmes sportlövő, a 
volt kiváló sportoló – az iskolaügyi minisztérium harmadik 
államtitkáraként megkezdte a rá váró feladatok teljesítését. 
Hatáskörébe a szlovákiai sport felügyelete, irányítása tarto-
zik. „A harmadik államtitkár belépését egyértelműen po-
zitív változásként értékelem. Minisztériumunk hatásköre 
és tevékenysége ugyanis rendkívül sokrétű, szerteágazó, 
és az eddigi gyakorlatban viszonylag gyakran előfordult, 
hogy a  sport területe háttérbe szorult, nem tudtunk rá 
kellő figyelmet fordítani. E változás eredményeként új 
lehetőségeink adódnak az iskolai, az amatőr, valamint a 

professzionális sport hatékonyabb támogatására is.“ – 
hangsúlyozta Martina Lubyová iskolaügyi miniszter. 
Jozef Gönci már válogatott sportolóként is szerepet vál-
lalt a Szlovák Olimpiai Bizottság munkájában, hiszen az 
aktív sportolók szakbizottságának elnökeként fejtett ki 
érdemi munkát. 2016-ban a Szlovák Olimpiai Bizottság 
(SZOB) elnökségének tagjává és a SZOB alelnökévé vá-
lasztották. Az iskolaügyi minisztérium államtitkárának 
tisztségébe Szlovákia kormánya 2018. december 12-én 
nevezte ki.

A minisztérium vezetése felhívja az érintettek figyelmét 
arra a tényre, hogy egyes médiák megtévesztő informá-
ciókat közölnek, melyek szerint az iskolaügyi minisztéri-
um megszüntette a pedagógusok számára kifizethető ju-
talmakat. Az iskolaügyi minisztérium és a pedagógusok 
között nem létezik közvetlen munkaadói-munkavállalói 
jogviszony, tehát a minisztérium közvetlenül nem jutal-
mazhatja a pedagógusokat és a nekik adható jutalmakat 
sem szüntetheti meg. Jutalmakat csak a munkaadó hagy-
hat jóvá és fizethet ki az iskolaügyi minisztérium által 
számára átutalt pénzösszegből. 2018-ban az első-máso-
dik-harmadik negyedévben a kifizetett jutalmak összege 
összesen 30,2 millió euró volt, ami 3,4 millióval haladta 
meg az előző év hasonló időszakában kifizetett jutalmak 
nagyságát. (A 2018-ban kifizetett teljes összeg csak 2019 
tavaszán lesz ismeretes.) Fontosnak tartjuk külön hangsú-
lyozni, hogy ugyancsak megtévesztő az az információ is, 
mely szerint az előző évben csak azokban az iskolákban 
kaptak jutalmat a pedagógusok, amely iskolák a belügymi-
nisztérium hatáskörébe tartoznak. Az iskolaügyi minisz-
térium hatáskörébe tartozó iskolák pedagógusainak jutal-
mát az iskola fenntartója az iskolaügyi minisztérium által 
számukra átutalt törvényes normatívából fedezte, és ezen 

a téren ebben az évben sem történik változás. Ugyan-
csak fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy 2016 szept-
emberétől 2019 januárjáig a pedagógusok fizetése össze-
sen 22 százalékkal növekedett, és 2019. január elsejétől 
a kormány további 10 százalékos emelkedést hagyott 
jóvá. Ezt az emelkedést kormányhatározat és törvény is 
garantálja. Tehát az értékelt időszak alatt a pedagógu-
sok fizetése összességében 32 százalékkal emelkedett, és 
az átlagfizetés 2019-ben immár közel 300 euróval lesz 
magasabb, mint 2015-ben. E kormány tevékenységének 
köszönhető, hogy a pedagógusok átlagfizetése a 2015-
ös 954 eurós szintről 2020-ban 1377 euróra emelkedik, 
ami 44 százalékos emelkedésnek felel meg. „A pedagó-
gusok jutalmazását végképp nem szüntettük meg, hi-
szen a jutalmak nagyságáról és kifizetésükről az iskolák 
fenntartói döntenek. Januártól szeptemberig a tanítók 
a minisztériumtól átutalt pénzösszegből összesen 30,2 
millió euró jutalmat vettek át, személyi fizetésként pe-
dig további 50,6 milliót. A pedagógusok ugyanis teljes 
mértékben megérdemlik a fizetésemelést, amely a leg-
utóbbi rendelkezések értelmében már teljesen átlátha-
tó és a törvény által is garantált.“ – szögezte le Martina 
Lubyová iskolaügyi miniszter.



HÁZUNK TÁJA

Az iskolaügyi tárca teljes mértékben visszautasítja azo-
kat a  médiában megjelent információkat, amelyek tör-
vénysértéssel vádolják a  minisztériumot a  tudományos 
kutatás és fejlesztés segítését célzó anyagi támogatás el-
osztásában. A  minisztérium határozottan cáfolja ezeket 
a  vádakat. Azoknak a   közszférában működő intézmé-
nyeknek és szervezeteknek – amelyek a  tevékenységük 
folytatásához szükséges állami támogatásért folyamod-
nak – a központi állami regiszterben való  regisztációs 
kötelezettségét a  315/2016-os sz. törvény szabályozza. 
Ez a törvény egyúttal több olyan törvényt is módosított, 
amelyek e tárgykörre vonatkoznak, azonban nem érin-
tette azt a jogi normát, amelynek a célja kifejezetten a fej-
lesztés stimulálása. Ez a jogi norma (Zákon o stimuloch) 
ugyanis az Európai Unió Bizottsága által 2014. június 17-
én 651/2014 sz. alatt elfogadott rendeletének a transzpo-
zíciója, amely teljesen sajátos eljárási folyamatot ír elő. 
Ez a törvény ugyanis kifejezetten hangsúlyozza, hogy a 
megítélt dotáció – vagyis a fejlesztés segítése – egyértel-
műen az állam részéről nyújtott támogatás (összhangban 
az állami segítségnyújtást szabályozó törvénnyel), amely 
nem szabja feltételül a közszférában működő partnerek 
kötelező regisztrációját. Tekintettel arra, hogy a minisz-
térium ebben az esetben sem járhatott el önkényesen, 
hanem szigorúan csak a  törvény szellemével összhang-
ban, nem volt lehetősége arra, hogy a fejlesztési támoga-
tásra pályázók közül kizárja azokat a szervezeteket vagy 
intézményeket, amelyek a pályázat leadásának időpont-
jában nem voltak bejegyezve az állami nyilvántartásba. 
Természetes azonban, hogy a  támogatásban részesültek 
önálló kezdeményezésük és döntésük alapján bejegyez-

tetik magukat az állami nyilvántartásba – összhangban 
a 315/2016 sz. törvényben megfogalmazottakkal. Az el-
mondottakkal összhangban a minisztérium ezúttal is fel-
hívja a pályázók figyelmét, hogy regisztrálják magukat, 
vagyis teljesítsék a törvény által előírt kötelességüket. A 
fejlesztés stimulálásával kapcsolatos törvény számtalan 
olyan feltételt sorol fel, amelyeket a pályázóknak teljesí-
teniük kell. A pályázatok értékelése is összhangban volt a 
törvényben előírtakkal, hiszen teljes mértékben függet-
len, szakszerű és átlátható volt. Minden pályázat értéke-
lése négy fordulóban történt. Az első fordulóban a beér-
kezett pályázatokat csak formai szempontból értékelték, 
a második fordulóban a vállalkozói szféra sajátosságait 
kiválóan ismerő szakember mellett az adott probléma-
kört tökéletesen ismerő szakember is véleményezte-érté-
kelte a pályázatot. A harmadik körben további két olyan 
szakember véleményezte a pályázatokat, akik a kutatás 
és fejlesztés terén az adott témakör elismert szakem-
berei, majd a negyedik körben 11 tagú szakbizottság 
döntött szavazással a pályázatok sorsáról. Az értékelés 
folyamatában összesen 174 szakvéleményt dolgoztak 
ki a szakemberek. Az értékelő szakemberek nevét csak 
az ő beleegyezésük után lehet nyilvánosságra hozni. A 
minisztérium már ezen a téren is megtette a szükséges 
lépéseket. Fontosnak tartjuk megjegyezni azt is, hogy 
a pályázó intézetek, vállalatok működésének feltételeit, 
körülményeit bíráló médiahírek is teljes mértékben meg-
tévesztők, hiszen az érintett törvény ezzel kapcsolatban 
semmiféle kritériumot nem szab meg, tehát a miniszté-
rium sem követelhet olyan esetleges feltételeket, amelyek 
nincsenek összhangban a törvényi követelményekkel.

AZ ISKOLAÜGYI TÁRCA VÁLASZA AZOKRA A MÉDIÁKBAN MEGJELENT MEGTÉVESZ-
TŐ INFORMÁCIÓKRA, AMELYEK A TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS FEJLESZTÉSRE MEG-
ÍTÉLT ANYAGI TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉNEK MIKÉNTJÉT TÁMADTÁK
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Nem tagadom, ez egy meglepő felsorolás. 
Talán még egy helybélinek sem „ugrik be” 
elsőre, hogy ezzel a négy kifejezéssel épp 
Zselízre utaltam. Ugyanakkor ha fordítva 
tenném fel a kérdést: mi az, ami Zselízről 
eszébe jut, nagy valószínűséggel hármat a 
fentiekből választana. A felkészültebbek az 
Esterházyakat, a kastélyt, a templomban 
álló szarkofágot és a Garamot is megem-
lítenék.
 Nekem szülővárosom. Elődeink nem-
zedékünket szerencsésnek nevezték, mert 
nem kellett átélnünk a második világhábo-
rúnak azt a négy hónapját, amikor a néme-
tek és a később felszabadítókká átkeresztelt 
szovjet-oroszok a Garam két partján fe-
szültek egymásnak. A „front” az idősebbek 
nyelvén nálunk időhatározóvá vált. A front 
előtt, a front idején, a front után – hallottuk 
nap mint nap, és annak ellenére, hogy a vi-
lágégés után születtünk, valósággal az em-
lékezetünk részévé vált, mint a „magyarok 
alatt”, meg „az első republikában”. Mi már 
azt is csupán fényképekről láttuk, hogy a 
templomunkat a visszavonuló németek fel-
robbantották, és tudtuk meg később, hogy 
a tizennégy középkori freskó többsége a 
falakkal együtt megsemmisült. Mindössze 
a déli fal négy faliképe maradt meg. Való-
ságos csoda, hogy ezek leghíresebbje, a Be-
csei Vesszős György különítéletét ábrázoló 
épen maradt. Az sem megszokott, hogy 
egy templom szentélyében egy véreskezű 
földesurat örökítsenek meg szentek társa-
ságában. Csoda az is, hogy amikor a góti-
kus templom a reformátusok kezére került, 
nem verték le a képeket, hanem lemeszel-
ték, ezzel is konzerválva mindegyiket a jö-
vendő számára. (Kérdés: ha a katolikusok 
kezén maradt volna, megmaradhattak vol-
na-e. Vagy lecserélték volna a barokk koríz-
lésnek megfelelően?) A templom 1730-ban 
lett ismét katolikussá. A XIX. század végén 
egy véletlennek köszönhetően fedezték fel 

a középkori alkotásokat. A helyreállítást 
maga Stornó Ferenc irányította. Néhány 
hónapja újabb csoda történt: a középkori 
freskókat ma restauráló művésznek a hajó 
déli falán feltűnt egy boltív-maradvány. 
Kibontotta, és egy Szent Katalint ábrázoló 
freskót pillanthatott meg. Erről Stornó sem 
tudhatott, és valószínűleg már az a mester 
sem látta, aki a különítéletet ábrázoló hí-
res képet festette a XIV. században. Franz 
Schubert sem láthatta, de a freskók egyi-
két sem, hiszen ő 1818-ban és 1824-ben 
élt itt mint az Esterházy grófkisasszonyok 
zenetanára. Érdekes, hogy elődeink alig 
emlegették a zeneszerző-óriás nevét. Talán 
nem is tudtak róla. Vagy ha mégis, nem 
tartották olyan fontosnak, mint az életüket 
megkeserítő világháborút, az azt követő 
kitelepítést, deportálást és a magyart, szlo-
vákot egyaránt szellemileg megnyomorító 
sztálinista diktatúrát.
 Szokatlan látvány, hogy egy templom 
oltárának egy római kori szarkofág legyen 
az alapja. Főleg, ha az egy bűncselekmény 
tárgyi bizonyítéka. Ez is a fent már említett 
Vesszős György lovag nevéhez köthető, aki 
egy dél-itáliai hadjárat során rabolt kincse-
it úgy rejtette el a Budától északra gyakran 
portyázó haramiák elől, hogy azokat egy 
Aquincumban (a mai Óbudán) eltulajdo-
nított ókori római kőkoporsóban szállítot-
ta haza. A kerekek súrlódásnyomai ma is 
láthatók a szarkofág sarkain.
 Beszélhetnénk közismertebb dolgokról 
is. Az országos népművészeti fesztiválok-
ról, a 100 éve született Szíjjártó Jenőről, aki 
itt rendezte meg 1958-ban és 1961-ben a 
szlovákiai magyar énekkarok „nulladik” 
és első országos seregszemléjét; a Kin-
cső  Néptánccsoportról, a Franz Schubert 
Vegyeskarról. No meg a börtönről; de aki-
nek csak ez jut eszébe Zselízről, az úgysem 
ezt a lapot olvassa.

Helyreigazítás
Januári számunk hátlapján megjelenő állandó rovatunk, az Iskolabemutató egyik fotóját tévedésből kétszer tüntettük fel, 
valamint az alattuk olvasható képfeliratok („Fejlesztő óra az  első osztályban” és „Farsangi mulatság”) helytelenül jelentek 
meg. Ezért a komáromi Munka Utcai Alapiskola képes bemutatkozását a márciusi számunkban újra közöljük.
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