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AZ ÉN VÁROSOM KÖNYVAJÁNLÓ

Kedvenc város? Olyanom nekem nincs, illetve 
ha van, akkor több is. S hogy épp hol érzem 
magamat jobban, az sok mindentől függ: belső 
hangulattól, időjárástól, a jogcímtől, hogy mi-
ért tartózkodom éppen ott, stb. Meg egy cso-
mó további megmagyarázhatatlan okból. Nem 
is feszegetném én ezt a vonalat. Mivel viszont 
választani kell, legyen az amúgy is dobogósnak 
számító, bajor ékszerdoboz: Passau. 
 2015/2016 fordulóján központilag, a város 
által rendezett tűzijáték nem volt. Viszont né-
hány türelmetlen ünneplő petárdája már éjfél 
előtt elsült, matt fénycsóvával világítva be a 
nehéz, ólomködös levegőt. Éjfélkor ellenben el-
szabadult a pokol, akartam volna mondani, de 
ebben az összefüggésben ez mégsem helyénva-
ló, hiszen a város harangjai szólaltak meg frene-
tikus erővel. Talán a pálos templom kisebb-na-
gyobb harangjai kezdték, majd folyamatosan, 
égzengésszerű robajjal csatlakoztak hozzájuk a 
többiek: a Boldog Gizella, egykori magyar ki-
rályné hamvait őrző, jelenleg az Angol Kisasz-
szonyok által fenntartott kolostortemplom, az 
Inn fölé magasodó, messzire tekintő Mariahilf-, 
a Szent Miklós egyetemi templom, a kapucinus 
kolostortemplom, majd végül a Szent István-
bazilika tornyaiban megbúvó hatalmas haran-
gok. Összhatásuk valóban földbedöngölő, lelket 
remegtető volt; a hatalmas, robajszerű zúgás-
ban a kis magánpetárdák hangtalanul villan-
tottak egy-egy bátortalan fénycsóvát. Igen, egy 
várost, ha ismerni akarsz, sok helyzetben, sok 
aspektusból nézve kell megélned.
 Az sem mindegy, kivel. Egyedül? Alkalmas a 
mindent elraktározó szemlélődésre. Pároddal? 
Van kivel megbeszélni a látottakat, van kivel 
összezörreni, hogy akkor most a Pauluskirche-e 
vagy eszpresszó egy, a Scharfrichterhaus előtti 
kicsi asztalnál? Netán egy sör a Duna-parti Ba-
jor Velence étterem fekete pincérétől? Később 
nagyon kínosnak minősülő tűnődés azon, hogy 
is hívták az Otello négerét… 
 És ha nem láttad még álmában a várost, 
vagy akkor, amikor éppen ébredezik, illetve 
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mediterránszerű éjszakai forgatagában, ha 
nem bámultad meg a Mariahilfet szikrázó 
napsütésben és zuhogó esőben vagy esti kivi-
lágításban, ha nem másztál föl izzadva-lihegve 
a Szent lépcsőn, hogy onnan, fentről csodáljad 
meg a Duna és az Inn egymásra találását, ösz-
szeölelkező, fokozatosan eggyé váló, megkapó 
egyesülését, ha nem tudod, hogy a legszebb 
kilátás a városra az Oberhaus női (!) WC-jé-
ből nyílik, ha nem álltál az Ortspitzén zuho-
gó esőben és a felkelő nap fényében, ha nem 
élted meg a várost ködben és hóesésben, ha 
nem borzongatott meg az amúgy szelíd Duna 
haragos habjainak látványa, amint már-már 
a Dóm lábát nyaldossák, ha nem szörnyed-
tél el az Inn vizével borított játszótér láttán, 
ahol tegnap még vidám gyerekek hancúroz-
tak, ha nem mosolygott rád a szomorú arcú, 
csúnyácska pincérlány az Innsteg teraszán, ha 
nem derültél az órák hosszat kergetődző vad-
kacsapárt szemlélve az Inn-parti sétány egy 
padján bámészkodva, ha nem lepődtél meg a 
Duna-parti görög vendéglőben ülve a rozoga 
Zemplín nevű teherhajó méltóságteljes vonu-
lásán fölfelé a folyón, ha nem sodródtál még 
az őrület határára a Maiduld levegőtlen for-
gatagában, ha nem hallottad, hogyan énekli a 
tömeg egy emberként az olasz vendégművé-
szekkel a Residenzplatzon a Verdi-áriákat, ha 
nem tébláboltál a bolhapiacokon és a modern 
bevásárlóközpontokban, ha nem tudod, hogy 
az aluljárók graffi  tiei és az Innstadt Mariahilf-
falképei egyaránt szépek, akkor ne mondjad 
erre a városra, hogy gyönyörű. 
 Persze, turistaszemmel szép, mint minden 
német város, de hiába tudod, hogy a Dómban 
található a világ legnagyobb templomi orgo-
nája (ha még nem hallottad földbedöngölő, 
egyszersmind égnek emelő hangját), hol van 
eltemetve Boldog Gizella, s tudhatsz egyet s 
mást Mariahilfről is, ám a város lelke csak itt 
élve ismerhető és szerethető meg. Mint min-
den városé...
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Április a megújuló természet hónapja, a 
Föld napját is ilyenkor ünnepeljük. Ez a 
nap felhívó jellegű, fi gyelmeztet minket 
arra, hogy a folyamatosan növekvő kör-
nyezetvédelmi odafi gyelés ellenére sem 
sikerült javítanunk a környezetszennyezés 
mértékén, amely az ökológiai lábnyomunk 
éves értékének emelkedésén is tükröződik. 

Az ökológiai lábnyom egy fontos mérő-
szám, amely segít az emberi tevékenység 
bolygónkra gyakorolt hatásának megérté-
sében. Meghatározásának legegyszerűbb 
módja, ha fi gyelemmel kísérjük, hogy az 
emberiség milyen mennyiségű produktív 
földterületet és vizet használ fel a fogyasz-
tott áruk előállításához és a keletkezett 
hulladék elnyeléséhez. Segítségével lehe-
tőségünk nyílik az egyes nemzetiségekre 
jellemző életmód fenntarthatóságának 
összehasonlítására is (WWF, 2019). 

A mérőszám eredete William Rees ka-
nadai ökológushoz és munkatársaihoz 
köthető, akik elsőként foglalkoztak annak 
defi niálásával és számításának lehetősé-
gével az 1990-es évek elején. A számítás 
során hatféle földhasználati típus kerül 
megkülönböztetésre: szántóföldek, lege-
lők, halászterületek, erdőterületek, beépí-
tett területek és karbonelnyelő területek. 
Az ökológiai lábnyom értéke globális hek-
tárban (gha) van kifejezve – ez az érték a 
világ egyes országaiban növekvő tenden-
ciát mutat. Míg az 1960-as évek elején a 
világ ökológiai lábnyoma 0,62 volt, 1980-
ban elérte az 1,00-et, 2006-ban pedig már 
2,60 globális hektár volt az egy főre jutó 
érték. Az értékek országonként eltérőek, 
általában minél gazdagabb országról van 
szó, annál nagyobb ökológiai lábnyom-
mal rendelkezik (Megújuló Energiapark, 
2019). 

A Global Footprint Network adatai sze-
rint 2014-ben Magyarország lakosságának 
egy főre jutó ökológiai lábnyoma 3,6 gha 
volt, Szlovákiában ugyanebben az évben a 
mérőszámértéke a 4,2 gha/fő szintet érte 
el. Saját ökológiai lábnyomunk kiszámítá-
sára rendelkezésünkre áll számtalan kér-
dőív, amelyek elérhetőek az interneten. 

Ahhoz, hogy a jövőben javítsunk az 
ökológiai helyzetünkön, a gyerekeink-
ben kell felébreszteni a környezetvédelmi 
tudatosságot. Már számos erre irányuló, 
apró tevékenység is nagyban hozzájárul 
a környezettel való bensőséges kapcsolat 
létrejöttéhez. Szelektív hulladékgyűjtés-
sel, újrahasznosítással és tudatos fogyasz-
tással mindenki hozzájárulhat bolygónk 
egyensúlyának megőrzéséhez. A környe-
zetvédelmi tudatosság felébresztésében 
nagy szerepet játszik az indok megértése, 
aminek alapja a természettel kialakult sze-
mélyes viszony. A jövő generációban ezt a 
tudást magától értetődővé kell tennünk, 
hiszen a megelőző tevékenységekre nagy 
hangsúlyt kell fektetni. 

Kedves Olvasók! Gondoljuk végig kö-
zösen: mi mit teszünk azért, hogy minél 
kisebb ökológiai lábnyomot hagyjunk ma-
gunk után?
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NÉGYSZEMKÖZT

Az irodalomnépszerűsítés az irodalom-
oktatás egyik kiemelten fontos feladata 
és egyben kihívása. A Magyartanárok 
Egyesülete évek óta azon fáradozik, 
hogy szakmai-módszertani segítséget 
nyújtson a magyar szakos kollégáknak 
az irodalomoktatás minden terén. A 
költészet napjának havában, áprilisi 
rovatunkban ezúttal Fenyő D. György-
gyel, a Magyartanárok Egyesületének 
alelnökével, a budapesti ELTE Radnó-
ti Miklós Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium tanárával beszélgettünk az 
irodalomnépszerűsítés lehetőségeiről 
és az irodalomoktatás dilemmáiról.

 A közvélemény nagyon határozott 
állást foglal az olvasás iránti kedv 
csökkenésével kapcsolatban, sokan 
az olvasás válságáról beszélnek. Mi a 
véleményed erről? Hogyan hozható 
összefüggésbe az irodalomoktatással? 
Vajon csak az irodalomoktatással hoz-
ható összefüggésbe?

 A kérdésben megfogalmazott sugal-
lattal nagyon egyetértek: az irodalom-
oktatás gyengeségei csak egyik elemét 
jelentik az olvasás válságának, és va-
lószínűleg mesze nem a legfontosabb 
elemét. Mindenekelőtt a szemünk előtt 
zajlik le egy nagyméretű átrendeződés 
a médiumok és az információáram-
lás terén. Az internettel és ma már az 
okostelefonok világával, úgy tűnik, 
semmi nem veheti fel a versenyt: hihe-
tetlen mennyiségű és erejű kép, infor-

máció ömlik napi huszonnégy órán át 
mindenkire, a közösségi portálok miatt 
pedig napi huszonnégy órás készenlét-
ben van mindenki: hogy üzenetet kap-
jon, hogy írjon, reagáljon, megosszon, 
átlinkeljen, és ugyanezen a felületen 
elintézzen, letöltsön, feltöltsön. Ebben 
a tempóban nem lehet olvasni, illetve 
pontosabban: csak olyan szövegeket 
lehet és olyan módon olvasni, amelyek 
elsődlegesen ezeken jelennek meg, és 
olyan módon, ahogy ezek megkíván-
ják: gyorsan átfutni, az információkat 
kiszedni, vagy a teendőkre, vagy a gesz-
tusokra koncentrálni. 
Az irodalomoktatás lehetőségének 
megvannak tehát a maga nagyon ko-
moly korlátai. Ám ettől még megvan 
a maga felelőssége: az, hogy a rendel-
kezésre álló időt, energiák, fi gyelmet, a 
gyerekek fi atal életkorát és nyitottságát 
maximálisan használja ki, amit lehet és 
amíg lehet, nevelje olvasóvá a gyereke-
ket. És ha már csak ehhez mérjük az 
irodalomoktatást, akkor azt gondolom, 
egyáltalán nem használja ki maximá-
lisan a lehetőségeit, hanem működik, 
néha nem is rosszul működik, de in-
kább valamiféle megszokás és hagyo-
mány működteti, mintsem az, hogy 
érvényes válaszokat talált volna ki erre 
a senki által nem várt helyzetre.
 

 Mi a véleményed arról az állításról, 
hogy az olvasás iránti kedv az iro-
dalom presztízsének csökkenésének 

eredménye? Az irodalom népszerűsé-
ge az olvasás népszerűségével állítható 
párhuzamba?

 A két elem viszonya, vagyis az olva-
sási kedv csökkenése és az irodalom 
presztízsének csökkenése inkább fordí-
tottan igaz: az olvasás háttérbe szorulá-
sa az emberek hétköznapi tevékenységi 
között hatott az irodalom presztízsére. 
De ez nem az írók presztízsének csök-
kenésében érhető tetten nálunk, sokkal 
inkább az irodalommal való foglalkozás 
tekintélyének csökkenésében. Ma már 
nem nehéz bekerülni a bölcsészkarra 
magyartanárnak, alacsonyak a pontha-
tárok, az egyetemi oktatók is a képzés 
általános színvonalcsökkenéséről pa-
naszkodnak. 
Abban is egyetértek, amit a kérdés má-
sodszor megfogalmaz, vagyis hogy az 
olvasás visszaszorulása nem azonos az 
irodalom visszaszorulásával – hiszen 
van ismeretterjesztő irodalom, vannak 
újságok, van tudományos szakiroda-
lom, vannak praktikus könyvek –, de 
azt látjuk, hogy a két folyamat párhu-
zamos egymással: radikálisan csökkent 
az újságok száma Magyarországon, még 
ennél is radikálisabban szorult háttérbe 
a tudományos művek kiadása, és a gya-
korlati tudnivalók tekintetében is jóval 
nagyobb ma már az internetes forrá-
sok és eszközök szerepe, mint a könyv 
alakúaknak. És hogy ez nem pusztán a 
hordozóanyag változását jelenti, vagyis 
nem csak arról van szó, hogy papír he-
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lyett táblagépen olvasunk, azt hadd mu-
tassam meg két példával. Ahogyan a gps 
felváltotta a térképet, az azt is eredmé-
nyezte, hogy nem kell térképet olvasni, 
hanem elég követni egy gép utasításait.  
Ahogy a vasúti menetrend böngészése 
helyett beírjuk a megfelelő programba a 
célállomás nevét és megkapjuk az indu-
lási időket, az azt is eredményezte, hogy 
nem kell táblázatot olvasnunk. Ezek a 
korábban használt olvasási részkompe-
tenciák lassan elsorvadhatnak, hiszen 
nem vagy kevésbé gyakoroljuk őket. 
Ahogyan az olvasás és az irodalom nem 
azonosak, úgy az olvasás népszerűsítése 
és az irodalom népszerűsítése sem azok, 
de nem is függetlenek egymástól. Mégis 
úgy tűnik, a gyakorlati szempontú olva-
sás jobban gyakorolható monitoron is, 
mert kevesebb elmélyülést igényel, addig 
a komolyabb és koncentráltabb fi gyel-
met igénylő irodalom és a tudomány in-
kább lettek a vesztesei ennek a váltásnak. 
És hogy mennyire nem függetlenít-
hetőek egymástól: az újabb olvasási 
technikák, az újabb, képernyőn történő 
tájékozódás tempója nem hagyja érin-
tetlenül a könyvolvasást és az irodalom 
olvasását, hanem visszahat rá. Amit 
például húsz évvel ezelőtt megfelelő 
tempójúnak éreztünk, azt ma lassúnak, 
amit harminc évvel ezelőtt eléggé cse-
lekményesnek ítéltek meg az olvasók, 
arról azt mondják ma, hogy milyen 
vontatott.

 Te milyen irodalom-/olvasásnépsze-
rűsítő módszereket ismersz és alkal-
mazol szívesen?

 Nagyon sok olvasásnépszerűsítő kam-
pányt szerveztek az előző évtizedekben. 
Magyarországon a legjobb A nagy könyv 
című játék és programsorozat volt több 
mint tíz éve, az elérte az egész társada-
lom ingerküszöbét. Nagyon sok izgalmas 
programról hallottam Németországból, 
ahol egészen nagyszabású programokat 
szerveznek. A német olvasástársaság 
(Stift ung Lesen) fi gyel arra, hogy nem 
egységes kampány kell, hanem a külön-
böző társadalmi csoportoknak más és 
más rész-célokat kell kitűzni: a fi úk olva-
sóvá nevelése érdekében azt népszerűsí-
tették, hogy az apák is olvassanak a gye-
reküknek esti mesét, az iskolába kerülő 
kisgyerekeknek azt, hogy hamar megis-
merkedjenek a könyvtárral és legyenek 
saját könyveik, és különösen nagyon sok 
pénzt és fi gyelmet fordítottak a lemara-
dó és a nem német anyanyelvű társadal-
mi csoportokra, hogy ledolgozzák nyelvi 
és kulturális hátrányukat. 

Az iskolákban is, úgy tűnik, hogy a 
kampány lett az olvasásnépszerűsítés 
fő eszköze, és örüljünk neki, hogy sok 
iskola szervez nagyon izgalmas ilyene-
ket. Még irodalompedagógiai konferen-
ciát is szervezett a debreceni egyetem 
a fesztivalizációról, vagyis arról, hogy 
hogyan lehet az olvasást és az iroda-
lomolvasást programokkal, különböző 
érdekes megmozdulásokkal, akciókkal, 
látványos eseményekkel megsegíteni. 
De hadd tegyem hozzá: azt semmivel 
nem lehet helyettesíteni, hogy az okta-
tásban, vagyis abban az intézményben 
és munkaformában, ami mindenkihez 
eljut, ne legyen a magyar irodalom és 
nyelvtan tantárgy érdekes, aktuális, fel-
fedeztető, vonzó tantárgy.
  

 Milyen hatással lehetnek az adap-
tációk az olvasás iránti apátia kibil-
lentésére? Mik az előnyei, hátrányai 
az adaptációknak, a tanítási órára ho-
gyan lehet ezeket beépíteni? 

 Az adaptációk az irodalomtanítás 
egyik funkcióját segítenek teljesíteni, 
a másikat nem. Abban valóban segít-
hetnek, hogy bizonyos történetek el-
jussanak mindenkihez, vagyis a közös 
emlékezetben, alaptörténetek áthagyo-
mányozásában van létjogosultságuk. De 
abban, hogy a diákok olvasó emberekké 
váljanak, meg abban, hogy az irodalom-
mal foglalkozzanak, abban, hogy meg-
tanuljanak irodalmat olvasni, értőn, sok 
rétegűen olvasni, eljutni a metaforikus 
rétegekig és a jelentésig, abban semmit 
nem segítenek. 

 Akik ismerik a munkásságodat, 
tudják, hogy az irodalomórán szíve-
sen foglalkozol kortárs irodalmi mű-
vekkel. Miért tartod ezt fontosnak?

 A kortárs irodalom valóban sok le-
hetőséget rejt magában. Egyrészt olyan 
problémákkal foglalkozik, amelyek a 
diákoknak ma a problémájuk. Más-
részt jóval kevesebb háttérinformációt 
kell megosztani ahhoz, hogy érthetőek 
legyenek a művek, hiszen nagyjából 
ugyanabban a tárgyi világban játszó-
dik, mint amiben a gyerekek élnek. 
Harmadrészt nyelvileg kevésbé – vagy 
másképp – képeznek akadályt, nem kell 
a két nyelvállapot közötti szakadékot is 
betömni ahhoz, hogy megértsék azokat. 
Emellett azt gondolom, hogy a kortárs 
művektől viszonylag könnyebben nyílik 
út a régebbiek felé. Ugyanis nemcsak 
irodalomtörténeti sorrendben lehet ol-
vasni, ahogyan a hétköznapokban sem 
úgy szokott olvasni az, aki rendszeres 
könyvolvasó. Hanem egyrészt ugrá-

lunk az időben, viszonylag érzéketlenek 
vagyunk arra, hogy mikori könyvet ol-
vasunk, másrészt az olvasó embereket 
mindig izgatja, hogy milyen újdonsá-
gok, érdekességek, aktualitások vannak 
az irodalomban.

 Milyen tanácsokat lehetne adni a 
kortárs irodalmi korpuszból való vá-
logatáshoz?

 A kiválasztásnak – miképpen minden 
pedagógiai döntésnek – mindig van 
valamilyen célja: mit szeretnék elérni 
egy osztályban, milyen problémákról 
szeretnék beszélgetni velük, mit szeret-
nék megtanítani, és nagyon fi gyelembe 
kell venni az adottságokat: hol tartanak 
az olvasásban, mi az ő érdeklődésük. 
Nagy általánosságban azt mondom, 
hogy sok művet kell olvastatni a kortárs 
gyermekirodalomból, az ifj úsági iroda-
lomból, a young adult irodalomból. 
És azt gondolom, hogy bátran lehet 
kísérletezni, próbálkozni, és ha az első 
próba sikeres, akkor megismételni, be-
építeni a tanárnak a gyakorlatába, ha 
meg nem, akkor nem próbálkozni azzal 
többé. Ez segít a tanárnak aktuálisnak, 
érdekesnek, nyitottnak maradni. A 
gyerekeknek pedig mindig érdekes, ha 
egy nagyon új könyvet kell elolvasniuk, 
vagy tudják, hogy együtt próbálják ki, 
hogy egy könyv tanítható-e vagy sem. 
Emellett nagyon érdemes fi gyelembe 
venni a diákok saját olvasmányait, ér-
demes tőlük is könyvajánlókat kérni, 
bevonni őket a kötelező olvasmányok 
kiválasztásába.

 Az irodalomtanítással kapcsolatban 
a legtöbbet kárhoztatott témaként a 
kötelező olvasmányok kérdésköre me-
rül fel. Gyors és egyszerű megoldások 
azonban nincsenek, hiszen nem lehet 
„recepteket” kínálni a témában. A 
pedagógiai gyakorlatod során milyen 
tapasztalatokat szereztél a kötelező ol-
vasmányokkal kapcsolatban? Mi a Te 
stratégiád? 

 A kötelező olvasmányok kérdése 
mindig csak a jéghegy csúcsa: ez érin-
ti a szülőket is, ez látható, erről lehet 
hosszan vitatkozni, de mögötte azt 
egész iskolai irodalmi korpusz kérdése 
áll, vagyis hogy mit tanítsunk, amögött 
pedig az irodalomtanítás célrendszeré-
nek a kérdése. Vagyis a kötelező listák 
nem önmagukban állnak. 
Amit egy iskolarendszernek tanácsol-
hatok: jelöljék ki azt a nagyon szűk, de 
konszenzuálisan elfogadott korpuszt, 
amelyet tényleg muszáj megtanítani, és 
adjanak nagy szabadságot a tanároknak 
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abban, hogy a többi mű kérdésében 
döntsenek. Közben pedig teremtsenek 
hatalmas infrastruktúrát – mintatan-
terveket, sokféle tankönyvet, kidolgo-
zott elemzéseket, letölthető óraterveket, 
hatalmas feladatbankot – ahhoz, hogy a 
tanárok tényleg szabadon és tényleg jól 
tudjanak dönteni. 
Amit az iskolák szintjén tanácsolhatok: 
használják ki azt a szabadságot, amijük 
van, bármilyen nagy vagy bármilyen 
kicsiny is ez, nálunk Magyarországon 
most éppen kicsiny. Mindig elsősorban 
a diákok szempontját tartsák maguk 
előtt: mit tudnak már elolvasni, mit 
szeretnek elolvasni, mivel lehet moti-
válni őket, mivel lehet fejleszteni őket. 
És nagyon javaslom, hogy az életkort 
és az érettséget még sokkal jobban ve-
gyék fi gyelembe, mint ahogy szokás, 
mert meglehetősen gyakran csak az a 
bajuk a kijelölt olvasmányoknak, hogy 
túl korán, az érettségnek és az olvasóvá 
válásnak túl korai szakaszában talál-
koznak velük a gyerekek. Holott lehet, 
hogy ugyanazt a könyvet, amivel ma 
nem tudnak megbirkózni, két vagy 
három évvel később már érdekesnek, 
vonzónak, vagy legalábbis elolvasható-
nak tartanának.

 A kötelező olvasmányok témáján 
kívül milyen kihívásokkal néz szem-
be egy napjainkban oktató iroda-
lomtanár? Milyen réseket, hiányokat 
látsz az irodalomoktatásban, amelyek 
kitöltésével növelni lehetne az irodal-
mi művek olvasása iránti kedvet? 

 Ezt a kérdést nem is az irodalom és 
nem is az irodalomoktatás tartalmai fe-
lől közelíteném meg, hanem a tanított 
diákok felől. Nagy hiányosság az iroda-
lomoktatásban, hogy a leszakadókhoz, 
azokhoz a diákokhoz, akik szakiskolá-
ba járnak (ma nálunk szakközépisko-
láknak hívják ezeket a két éves képzést 
adó, 9-10. osztályt magában foglaló 
iskolatípust), szinte egyáltalán nem 
szól. Az irodalomtanítással kapcsolatos 

vitákban sincs róluk szó, annyira kívül 
esnek ezek a gyerekek mind a politika, 
mind a szakma látókörén. Ezek a diá-
kok általában nagyon nagy hiányokkal 
kerülnek a szakiskolába, az általános 
iskolában kudarcot kudarcra halmoz-
nak, nagyon sok a funkcionális anal-
fabéta közöttük, sok a hátrányos hely-
zetű, a nehéz anyagi és sivár szellemi 
környezetben élő, sok a diszlexiás és 
diszgráfi ás, a sajátos nevelési igényű és 
magatartászavaros gyerek, és mindeh-
hez hihetetlenül gyenge a tanulási mo-
tivációjuk. Na, az lenne az igazán nagy 
feladat az egész iskolarendszernek, és 
benne az olvasást és szövegértést taní-
tó magyartanításnak is, ha velük tudna 
valamit kezdeni. 
Emellett az általános iskola (nálunk 
így hívják az alapiskolát) igényelne 
még nagyon sok segítséget, és ott len-
ne szükség radikális szemléletváltásra. 
Amikor elkezdődik a szakrendszerű 
oktatás, vagyis ötödik osztályban, ak-
kortól a képességfejlesztés egyre inkább 
háttérbe szorul, és megindul – még 
ha fokozatosan is, mégis túl korán – a 
szaktudomány eredményeinek és a 
nemzeti kulturális kánonnak az átadá-
sa, ami egészen végzetes hatással van az 
olvasásfejlesztésre. Elkezdődik egy ér-
telmetlen versenyfutás az idővel, a nagy 
tananyaggal, és tanár legyen a talpán, 
aki ebből ki tudja vonni magát.

 Mik a pozitívumai, jól működő ré-
szei napjaink irodalomoktatásának?

 Volt a 2000-es években egy egészen 
nagyszabású és kiváló tananyagfejlesz-
tés, a Szövegértés–szövegalkotás című 
program. Elnézést kérek, hogy dicsé-
rem, lehet, hogy nem illene, mert ma-
gam is részese voltam – nem vezetője, 
csak egyike az alkotótársaknak –, de azt 
hiszem, összességében egészen remek 
munka született, és máig megtalálható 
az egész anyag a Magyartanárok Egye-
sülete honlapján, letölthető formában. 
Ebben az általános iskoláknak, a kö-

zépiskoláknak és a szakiskoláknak is 
készültek tananyagok. Ennyire korsze-
rű, mind pedagógiájában, mind didak-
tikájában, mind irodalomfelfogásában, 
mind irodalmi anyagában korszerű, 
kidolgozott tananyag nem készült sem 
előtte, sem azóta.

 Ha teljesen szabad kezet kapnál egy 
tanév tananyagtartalmának összeállí-
tásában, mivel töltenéd meg?

 Bocsánat, hadd mondjak ellent: senki 
ne kaphasson szabad kezet. Arra kap-
hatunk felhatalmazást, hogy az adott-
ságokat a legmesszebbmenőkig fi gye-
lembe vegyük, vagyis a diákok igényeit, 
érdeklődését, olvasottságát, a bennük 
fejlesztendő képességeket, az ő tudásuk 
hiányait és erősségeit, az adott életkori 
szakasz igényeit, az adott iskolatípus és 
iskolafokozat funkcióit. Az az igazán jó 
tananyag, ami mindezekre érvényesen 
reagál. Nem akarom ezzel kikerülni a 
kérdést, és nagyon szívesen összeállíta-
nék az 5. b, a 7. a vagy a 8. c számára 
– talán, reményeim szerint – megfelelő 
tananyagot, de nem biztos, hogy az egy 
másik osztályban, egy másik iskolában 
szintén jó lenne. Abban biztos vagyok, 
hogy pontosan annyit kell minden osz-
tályban megtanítani, amennyit lehet: 
semmiképpen sem többet és lehetőleg 
nem kevesebbet. Mert nagyon sok időt 
kell adni arra, hogy mindent megért-
senek, befogadjanak, megemésszenek, 
begyakoroljanak a gyerekek. Meg kell 
tanítani őket nem sietni, hanem gon-
dolkodva, értő módon olvasni, pon-
tosan fogalmazni, árnyaltan gondol-
kodni, empatikusan érezni. Hogy az 
olvasásról szóló első kérdésekre vissza-
csatoljak: meg kell tanítani őket lelas-
sulni akkor, amikor az egész technikai 
és kommunikációs kultúránk a gyorsa-
ságot diktálja.

 Köszönöm a beszélgetést!



A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a 
magyarországi közkönyvtárak között 
– mint az 1,7 millió lakosú főváros 
könyvtára – a legjelentősebb gyűjte-
mények közé tartozik, 320 ezer re-
gisztrált használója van, a kölcsönzött 
dokumentumok száma meghaladja a 
3,5 milliót, a távhasználatok száma el-
éri 4,4 milliót. A könyvtár által szerve-
zett rendezvényeken résztvevők száma 
meghaladja a 150 ezret, a programok 
között pedig kiemelt szerepe van az ol-
vasásfejlesztési, olvasásnépszerűsítési 
programoknak. A könyvtár egy orszá-
gos, kiemelt európai uniós fejlesztési 
projekt megvalósítója is. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kez-
deményezett Múzeumi és könyvtári 
fejlesztések mindenkinek bruttó 2 mil-
liárd forintból megvalósuló projekt 
2017. február elsején indult és 2020. 
január végéig tart, ennek múzeumi 
fejlesztéseit a szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, könyvtári terüle-
ten pedig a FSZEK, a két ágazat a fenti 
forrás 50-50%-át használhatja fel. A 
projekt keretében a köznevelés haté-
konyságát és eredményességét szolgá-
ló, új típusú kompetencia- és készség-
fejlesztő, tanulást támogató könyvtári 
szolgáltatások fejlesztése valósul meg, 
illetve országos szaktanácsadói hálózat 
jött létre. A program fejlesztési irányai: 
az olvasáskultúra-fejlesztés támogatá-
sa, a digitális írástudás közvetítése, a 
könyvtárhasználat és információkere-

sés fejlesztése, valamint a szövegértés 
támogatása, fejlesztése, különös te-
kintettel a digitális szövegértésre és az 
egyéni és közösségi tanulásra. A kap-
csolódó azenkonyvtaram.hu portálra 
a nemrégiben került fel 90 mintaprog-
ram részletes leírása.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az 
elmúlt évtizedben számos olvasásnép-
szerűsítő kezdeményezéssel élt, cik-
kemben ezekből szerepel egy csokorra 
való. Ugyanakkor az olvasás helyzeté-
vel kapcsolatban, elöljáróban egy ki-
tekintés foglalja össze az olvasás és a 
könyvtárak helyzetét Magyarországon.

MÁSHOGY OLVASUNK, MINT 
NÉHÁNY ÉVE…
A fent említett uniós projekten belül 
megvalósuló Az én könyvtáram prog-
ram keretében országos, reprezentatív 
olvasáskutatást valósított meg a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár (PSYMA 
Hungary, 2017). A kutatás néhány 
megállapítása:
  Egy évtized alatt csökkent a könyvet 
egyáltalán nem olvasók aránya, 60-
ról 50%-ra, de ez így is nagyon ma-
gas érték.

  Sajnálatosan csökkent az „elitolva-
sók” száma (havi 1 könyvet elolva-
sók) is 16%-ról mindössze 6,9 %-ra.

  A 18 év alattiak 1-1 harmada számít 
rendszeres, alkalmi, illetve nem olva-
sónak.

  Kimutatható a kulturális javak „együtt 
járása”, a legaktívabb könyvtárlátoga-
tók a nagyobb – 1000 kötet feletti – 
házi könyvtárral rendelkezők.

  Az olvasás fogalma ma már túlterjed 
a hagyományos könyvek olvasásán, 
az elektronikus tartalmak kitágítot-
ták a palettát.

  Új műfajok népszerűsége növekszik 
a fi atalok körében (pl. képregény, sci-
fi , fantasy stb.). A könyvtárak fontos 
feladata az erre való reagálás, akár a 
programok szervezése kapcsán, akár 
a gyűjtemény kialakítása kapcsán is.

  Kimutatható a korreláció a kisgyer-
mekkori napi meseolvasás és a rend-
szeresen olvasó felnőtté válás között. 
100 olyan kisgyerekből, akinek na-
ponta olvasnak, 72-en válnak olvasó 
felnőtté. 100 olyan kisgyerekből, aki-
nek nem olvasnak mesét, mindössze 
1-2. Erre a könyvtáraknak is oda kell 
fi gyelni, így például a könyvtáros „ol-
vasási szakértőként” tudja segíteni a 
szülőket a megfelelő életkorhoz/élet-
helyzethez illő mese kiválasztásában, 
illetve a szülőket felkészítheti a mese-
olvasással kapcsolatos ismeretekre.

MÁS A KÖNYVTÁRAK HASZNÁ-
LATA ÉS IGÉNYBEVÉTELE IS…
  A magyar könyvtári intézményrend-
szer szolgáltatásait a rendelkezésre 
álló legfrissebb – 2017-es adatok – 
szerint 1,5 millió beiratkozott olvasó 
veszi igénybe, a „látens könyvtár-

FARKAS FERENC

DIVATBA HOZZUK AZ OLVASÁST!
OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁRBAN
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használók” száma további félmillió. 
A személyes és távhasználatok szá-
ma közelíti a százmilliót. Az olvasók 
évente mintegy 24 millió dokumen-
tumot kölcsönöznek könyvtáraink-
ból. Azaz a könyvtárak meghatározó 
szereplői a kulturális intézményhá-
lózatnak. Ugyanakkor ez az adatsor 
egy pillanatkép, a használói igények 
változása a könyvtárak mindennap-
jaiban is érzékelhető.
  A közkönyvtárak szolgáltatásait 
igénybe vevők körét, létszámát a 
társadalmi-demográfi ai folyamatok 
erősen befolyásolják. Míg például 
a KSH adatai szerint 1977-ben 177 
ezer gyerek született, addig 2017-ben 
csak alig több mint 91 ezer, azaz 6–7 
év elteltével maximum ennyi új – re-
ményeink szerint olvasó – kisgyerek 
ül majd be az iskolapadba.

  2006-ban a KSH interaktív korfa 
szerint 0-14 éves korosztályba 1,553 
millió gyerek tartozott, és a könyv-
tárhasználók aránya 28,2% (a TEKE 
2006) volt körükben, addig 2017-
ben a korcsoportba már csak 1,422 
millió fő tartozott, a használói arány 
31,1%-ra nőtt (TEKE-SZAKMA 
2017). Ugyanakkor egy évtized alatt 
7,7 millióról 5,8 millióra csökkent a 
kölcsönzött dokumentumok száma a 
korosztályban. Más megközelítésben 
viszont a könyvtári rendezvények 
száma – nemcsak a fenti korosztály 
számára szervezett – 34,5 ezerről 
113 ezerre nőtt, ebben a használói 
igényekre való reagálás markánsan 
megjelenik. A rendezvények, illetve 
a könyvtárhasználati órák esetében 
az igények egyértelműen eltolódtak a 
frontális programok felől az élmény-
központú rendezvények és interakti-
vitást igénylő foglalkozások felé.

VÁLOGATÁS OLVASÁSNÉPSZERŰ-
SÍTŐ KEZDEMÉNYEZÉSEKBŐL

VIGYEN EGY KÖNYVET AZ ÚTRA
Először 2007-ben került sor a Vigyen 
egy könyvet az útra! című „fl ashmob-
jellegű” megmozdulásra. Kifejezet-
ten erre az alkalomra gyűjtött olvasói 
ajándékkönyvek kerültek szétosztásra 
ingyenesen a járókelők között metró-
aluljárókban. Az akció célja az volt, 
hogy felhívja a fi gyelmet az utazás 
közbeni olvasás lehetőségére. Hogy a 
könyvtári PR se maradjon el, a köny-
vekbe helyezett szórólapok további 
olvasnivalóért a helyi könyvtárakat 
ajánlották. Hasonló kezdeményezés 
volt, amikor a rendelőintézetekben 

kihelyezett tematikus könyvajánlókkal 
sikerült új olvasókat megszólítani.

ERVIN A SZIGETEN
A fővárosi könyvtárak rendszeresen 
települnek ki külső rendezvényekre 
sátorral, standdal. Legyen szó strand-
könyvtárról, búcsúról, fesztiválról, 
egészségnapról. A legjelentősebb ilyen 
jellegű megmozdulás a Sziget Fesz-
tivál volt. A programok között szere-
pelt budapesti digitális városfotó-cse-
rebere, gondolkodtató-szórakoztató 
kvízek és kreatív játékok, kiállítás és 
beszélgetések, aff éle „Irodalmi Kocs-
ma” keretében terefere írókkal, fi lozó-
fusokkal. Manga napra is sor került, a 
Magyar Anime Társaság tagjai a japán 
képregényrajzolás fortélyaiba avatták 
be az alkotni vágyókat.  A Magyar Tol-
kien Társaság jelmezes képviselőinek 
segítségével A Gyűrűk Ura társadal-
mával ismerkedhettek a látogatók. A 
Charity-társasjátékban az érdeklődők 
egy képzeletbeli segélyprogramot vi-
hettek véghez.  A sátorban magyar 
és angol nyelvű szépirodalmi, zenei, 
fi lmes és etnokulturális kvízek közül 
lehetett válogatni.  Aki csak szemlé-
lődni akart, belenézhetett a sátornál 
felállított kivetítőn futó kisfi lmekbe, 
megpihenhetett a kényelmes babzsák 
fotelekben, könyveket, képes magazi-
nokat lapozgathatott.  A pólókon, pla-
kátokon, szóróanyagokon és a prog-
ramsorozatról naprakészen beszámoló 
könyvtári Sziget-portálon visszakö-
szönő designt MOME-s egyetemisták 
tervezték. Ez is jelezte, hogy a több 
mint százéves múltra visszatekintő 
könyvtár ezúttal elsősorban a fi ata-
lokat kívánta megszólítani, remélve, 
hogy a kötetlen „szigetes” ismerkedés 
kedvet csinál a FSZEK könyvtárainak 
felkereséséhez is.

A VERS LEGYEN VELED! 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
a Költészet Világnapjától a Magyar 
Költészet Napjáig tartó időszakban 
hirdette meg több alkalommal A vers 
legyen veled! olvasásnépszerűsítő ge-
rillakampányát. A főváros 100 pontján 
elhelyezett Vedd és vidd! dobozok te-
matikus Verskártyákat rejtettek. Eze-
ken négy kategóriában (szerelmes; há-
ború és béke; humor és szatíra; tájlíra), 
nyolc magyar költő versével kapcso-
latban szerepeltek kérdések. A képes-
lap minőségű kártyákon található fel-
adatokat nagyon sokan fejtették meg, 
küldték vissza. Arra is volt példa, hogy 
csak online felületen lehetett követni 

a játékot, de legalább annyian kapcso-
lódtak be akkor is a kezdeményezésbe. 
A média élénk érdeklődése kísérte a 
programot és a kapcsolódó író-olvasó 
találkozókat. 

KORTÁRS ÉS KEDVELT
A kortárs irodalom népszerűsítésére 
egységes cím alatt, közös arculattal va-
lósultak meg író-olvasó találkozók és 
kapcsolódó online játékok több egy-
más utáni évben. A Magyar Kultúra 
Napjától kezdve 8 héten át zajlottak 
az események. Az online játékra több 
ezer helyes megfejtés érkezett. A játé-
kok eredményhirdetésére közös olva-
sási rekordkísérletek keretében került 
sor. Már első alkalommal mintegy hat-
százan gyűltek össze a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Központi Könyvtára 
előtti téren, hogy a „15 perc hírnév az 
olvasásnak” című program keretében 
lebonyolított olvasási rekordkísérleten 
felhívják a fi gyelmet arra: olvasni jó, 
olvasni érdemes!  Különböző években 
neves személyiségek vállalták, hogy 
az esemény arcai lesznek, így Lévai 
Balázs televíziós műsorvezető, Rudolf 
Péter, illetve Mácsai Pál színművészek, 
Pál Dénes énekes, Balanyi Szilárd, a 
Quimby együttes billentyűse, Grecsó 
Krisztián író, Pokorny Lia színésznő. 
A kezdeményezésnek önálló facebook 
oldala is volt. A résztvevők színes szil-
ikon karkötőt is kaptak ajándékba, 
ezeken ez a felirat szerepelt: Divatba 
hozzuk az olvasást!

CARPE DIEM – RAGADD MEG A 
NAPLÓD!
Ez a programsorozat több részből állt. 
Műhelytalálkozókra került sor Lackfi  
János, Szabó T. Anna és Dragomán 
György vezetésével. A résztvevők 
megismerkedhettek az írókkal, mun-
kamódszerükkel, az alkotás folyama-
tával. Különböző irodalmi, könyvtári 
és egyéb, a kreativitást megmozgató 
feladatokat is kaptak. A legjobb alkotá-
sokat a műhelytalálkozókon az előadó 
írók választották ki, ezek a művek felol-
vasóesten kerültek bemutatásra. 

KÜLÖNLEGES KARAKTEREK
Ez a program egy kreatív írás és sze-
mélyiségfejlesztő kurzusként műkö-
dött. Könyvtáranként 20-20 főt tudunk 
fogadni a műhelymunkákon. A tré-
ning során  Gerlóczy Márton, Molnár 
Krisztina Rita és Lackfi  János írók mű-
ködnek közre, a program része a krea-
tív írás oktatása, ismerkedés a líra és az 
epika sajátos kifejezési lehetőségeivel.



A személyiségfejlesztő tréning 
az írókurzussal párhuzamosan ha-
ladt. Közreműködött Jánosi Valé-
ria párkapcsolati coach, mediátor, 
mentálhigiénés szakember, aki az 
erőszakmentes kommunikációval 
ismertette meg a résztvevőket; vers-
terápiás foglalkozást tartott Bóta Tí-
mea pszichológus, Karsai Veronika, 
mozgásművész, a trénertalálkozókon 
pedig a testbeszéddel ismerkednek a 
résztvevők.

A programsor 2019 márciusi kö-
zös zárótalálkozóján a jelentkezők 
néhány egyéni és közösen született 
művet is előadnak, és Lackfi  János 
író verses kvízjátékán nyeremények is 
várják majd őket.

EGY SZÜLŐ ÍGY FOGALMAZTA 
MEG ÉRZÉSEIT:
„Nagyon örültünk, hogy részt vehet-
tünk a mai beszélgetésen. Nekem, a 
háttérben, anyaként hátborzongató-
an jó és megható élmény volt hallani, 
hogy a lányom végre az „övéi” között 
van. Szájtátva hallgattam a többiektől 
ugyanazokat a szavakat, kifejezése-
ket, gondolatokat, amikkel-amikről 
ő szokott beszélni itthon, nagy lel-
kesedéssel. Azért is volt olyan nagy 
élmény, mert kortársai mindennapi 
környezetében szinte teljesen egyedül 
van ezzel, és tanárai sem nyitottak 
erre az oldalára. Még jobban megerő-
sített abban, hogy ha nehezen is, de 
jó helyre érkeztünk, amikor hazafelé 
ő maga is hasonló pozitív érzésekről 
számolt be. Hálásak vagyunk érte, 
köszönjük!”

TAPASZTALATOK
A fenti kezdeményezések csak egy-
fajta puzzle-elemek azokból a prog-
ramokból, melyek élménypedagógiai 
eszközökkel, interaktivitásra építve 
próbálják megszólítani a fi atalokat.
  Formabontó megoldásokkal a fi ata-
lok és az aktív korosztály is elérhető. 
A hagyományos, „frontális” könyv-
tári órák ideje lejárt.

  Szükség van programkoncepcióra, 
azaz egy elejétől a végéig elemen-
ként megtervezett leírásra.

 Szlogenre és arculatra.
  Ismert „arcokra”, akik képviselik az 
ügyet.

  A sajtó célzott megszólítására.
  Együttműködő partnerek megnye-
résére.
  Közösségépítő elemekre.

A Tiéd a gyűjtemény! (pilot) projekt 
célja egy virtuális irodalmi tárlat ké-
szítése, mely a továbbiakban hasznos 
segédanyagként szolgálhat a kortárs 
irodalom iránt érdeklődők számára. 
További célja a Digitális Irodalmi 
Akadémia szerzőinek megismerteté-
se a diákok körében, az önálló kreatív 
projektmunka alkalmazása, külön-
böző kompetenciák tudatos fejlesz-
tése, és nem utolsó sorban a tehetsé-
gek felkarolása mind az informatika, 
mind az irodalom terén.

A projekt a Petőfi  Irodalmi Múze-
um égisze alatt működött. Diákjaink 
folyamatos kapcsolatban voltak a 
múzeum dolgozóival, továbbá, mi-
vel online felületről van szó, egy in-
formatikai céggel (Integral Vision) 
is tartották a kapcsolatot, s így bele-
pillanthattak a programozó-fejlesztő 
cég munkájába is. A projekt során a 
diákok workshopokon mutatták be 
az elkészült feladatokat, melyeket a 
heti rendszerességgel történő talál-
kozásokon dolgoztak ki. 

A PROJEKT LÉPÉSEI

KEZDETEK
A diákok először szabadon kutakod-
hattak a Digitális Irodalmi Akadémia 
szerzői között, ismerkedtek a felület-
tel. 4-5 fős csoportban dolgoztak, 
minden csoport végül kiválasztott 
egy szerzőt, akiről információkat 
gyűjtött, majd elsajátítva a Prezi fe-
lületet, egy előadás formájában a 
csoportok bemutatták ‚kedvencüket’ 
a többieknek. A kiválasztás kritériu-
ma csupán az volt, hogy ne a fénykép 
alapján döntsenek. Remek indokok 
születtek az egyes szerzők kapcsán: 
„én az Abigélből énekeltem egy 
részletet tíz éves koromban, és máig 
megragadt bennem”, „erdélyi szár-
mazásúak vagyunk, nagyim nagyon 
sokat mesélt Tamási Áronról, amikor 
kicsi voltam”, „imádom Örkény feke-
te humorát”, egy blogon olvastam egy 
idézetet a minap Krasznahorkaitól, 
olyan bonyolult volt, hogy az már tet-
szett”, stb. A bemutatás után a csopor-
tok szavazhattak, s végül a két azonos 

pontszámot kapott Szabó Magda és 
Krasznahorkai László között más-
nap egy újabb szavazás keretében a 
projektgyőztes Krasznahorkai lett. A 
továbbiakban az ő életművét, tevé-
kenységeit dolgozták fel a diákok.

A PROJEKT FOLYTATÁSA
A diákok a szavazás után két nagy 

csoportban dolgoztak tovább. Az 
osztály informatikus fele az online 
felülettel ismerkedett, ellátogatott a 
fejlesztőcéghez. A diákok ötletbör-
zéken vettek részt, megismerkedtek 
a világ különböző múzeumainak 
virtuális tárlataival, majd saját meg-
látásaikat, ötleteiket fórum kereté-
ben megosztották a többiekkel.

A másik csoport Krasznahorkai 
műveivel, életútjával, tevékenysége-
ivel ismerkedett. Többek között el-
beszélések elemzéseinek keretében 
(pl. Borbélykézen) tették maguké-
vá a Krasznahorkai-szövegvilágot. 
Online s könyvtári kutakodás kere-
tében pedig további Krasznahorkai- 
művekkel ismerkedtek, s nem utol-
só sorban az író eddigi életútjával.

Egy író-olvasó találkozó kereté-
ben a diákok élőben is találkozhat-
tak a szerzővel, amiről személyes 
beszámolót készítettek.  

                                                                        
A TOVÁBBIAKBAN A DIÁKOK 
KREATÍV FELADATOKAT DOL-
GOZTAK KI:
■  Könyvtrailerek készítése a Kraszna-

horkai-művekhez
■  Kérdőív a kortárs irodalomról és 

Krasznahorkairól a diákok körében
■  Elképzelt interjú készítése (mi-

lyen kérdéseket tennének fel a 
szerzőnek)

■  GIF-ek készítése idézetekkel (Krasz-
nahorkai-idézetek GIF-ek formá-
jában)

■  Krasznahorkai-mondatok írása – 
kreatív szövegalkotás 

■  Krasznahorkai a Föld körül – 
Google-térkép készítés 

■  Egy elbeszélés kapcsán (Borbélyké-
zen): szövegelemzés és feldolgozás, 
alternatív befejezés, trailer, forgató-
könyv, poszter, stop motion 

BRUTOVSZKY GABRIELLA

„TIÉD A GYŰJTEMÉNY!”
EGY IRODALMI PROJEKT MARGÓJÁRA

IRODALOM
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A PROJEKT LEZÁRÁSA
Az elkészült munkákat egy 5-6 fős ki-
sebb diákcsoport töltötte fel s kezelte 
az online felületen. Az elkészült vir-
tuális tárlatot pedig nagy publikum 
előtt, a Petőfi  Irodalmi Múzeum dísz-
termében mutatták be diákok. A pre-
zentáció után nyílt fórum következett, 
ahol a diákok kérdésekre válaszoltak, s 
a jelenlévő publikummal lehetőségük 
nyílt további beszélgetésre. 

A PROJEKT HOZOMÁNYA PEDA-
GÓGUSSZEMMEL
A projekt rendkívül sokféle hozadékkal 
járt a résztvevők számára, hiszen szá-
mos olyan kompetenciaterület fejlesz-
tésére sor került, amelyre a hagyomá-
nyos oktatási módszerek alkalmazása 
mentén nem nyílt lehetőség. A követ-
kező eredmények várhatók egy ilyen 
munkafolyamat lezárását követően:
  Hatékony, önálló tanulás kialakítása 
– a diákok maguk kutakodtak a DIA 
és a virtuális tárlatok felületén, hoz-
tak önálló döntéseket (pl. az időme-
nedzsment kapcsán), stb.

  Társas munkakapcsolat megtapasz-
talása – mindvégig kisebb-nagyobb 
csoportokban dolgoztak, volt diff e-
renciált csoportbontás is (irodalom-
kedvelő és informatikus), valamint 
véletlenszerű és tematikus is. 
  Kezdeményezőkészség és vállalkozói 
kompetencia fejlesztése – sok eset-
ben a diákok maguk hoztak innova-
tív döntéseket, kezdeményeztek új-
fajta irányvonalat (pl. virtuális tárlat 
felülete).
  Hatékony kommunikáció, nyelvi 
kompetencia fejlesztése – az egymás 
közötti folyamatos kommunikáción 
kívül előadástartás az iskolában, a 
workshopokon, a projekt lezárásánál, 
a médiában.
  Esztétikai-művészeti tudatosság, 
kifejezőkészség fejlesztése – ismer-
kedés a 20. századi és kortárs iroda-
lommal, interpretációs technikák el-
sajátítása, szókincsbővítés, részvétel 
irodalmi találkozókon. 
  Digitális kompetencia fejlesztése – a 
diákok elsajátították a Prezi haszná-
latát, amelyet fő prezentációs esz-

közként használtak a projekt során, 
továbbá weblapot szerkesztettek, 
betekintést nyertek egy informatikai 
cég mindennapi munkáiba…

  Médiatudatosságra nevelés – honla-
pokon való orientáció, szelekció az 
információk között, a hivatkozás sza-
bályainak elsajátítása.

  Önismeret és társas kultúra fejleszté-
se – könyvek általi önfejlesztés.

  További területek: felelősségvállalás, 
integrálás, pályaorientáció, önkén-
tesség fejlesztése.

A TÁRLAT ELÉRHETŐSÉGE ÉS 
TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

 http://pim-virtual.i0.hu/
  https://pim.hu/hu//tanulas/iskolaknak/
palyazat/mintaprojektek/tiedagyujtemeny
 http://pim-virtual.i0.hu/hu/node/114

A projekt a „Múzeumi és könyvtári fej-
lesztések mindenkinek” EFOP-3.3.3.-
VEKOP-16-2016-0001 pályázat keretében 
2017. szept – 2018. március között valósult 
meg, melyen a Jedlik Ányos Gimnázium di-
ákjai vettek részt.
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N. TÓTH ANIKÓ – PETRES CSIZMADIA GABRIELLA

IRODALOMNÉPSZERŰSÍTÉS EGYETEMI KÖZEGBEN

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem Közép-európai Tanulmányok 
Karának Magyar Nyelv- és Irodalom-
tudományi Intézete (és annak több 
elődintézménye) évtizedek óta részt 
vállal a szlovákiai magyartanárok kép-
zésében. A színvonalas pedagógus-
képzés két pilléren nyugszik: az adott 
szakterület elméleti tudásátadásán és 
a tudományos ismeretek szakszerű 
közvetítésén. A tanárjelölteknek te-
hát nem „csupán” a legújabb kutatá-
si eredményeket kell megismerniük, 
vagyis pontos tárgyi tudással kell bír-
niuk, hanem alapos szakmódszertani 
és pedagógiai felkészültséggel is kell 
rendelkezniük, hogy az ismereteiket 
a megfelelő szaknyelven és megfelelő 
módon, élményszerűen tudják köz-
vetíteni az oktatási gyakorlatban. En-
nek érdekében intézményünk számos 
olyan rendezvényt szervez, amely a 
tanárjelöltek gyakorlati képzését szol-
gálja, és a majdani képzők képzését 
vállalja fel, valamint egyfajta mintát 
kínál a szakmai rendezvények lebo-
nyolítására. Ezek az irodalmi-kulturá-
lis tartalmú rendezvények irodalom-
népszerűsítő funkciót is betöltenek, 
és a jövendőbeli tanárokat felkészítik 
a majdani tanítványaik irodalom és 
kultúra iránti attitűdjeik formálására, 
pozitív befogadására.

AZ ÉVFOLYAMFELADATOK 
RENDSZERE
A gyakorlati képzés erősítése céljából 
évfolyamfeladatok rendszerét alakí-
tottuk ki, amely elsősorban a magyar 

szakos hallgatók gyakorlati tevékeny-
ségére irányul. Az évfolyamfeladat cél-
ja, hogy a jövendőbeli tanárok alapve-
tő jártasságot szerezzenek a kulturális 
rendezvény- és versenyszervezésben, 
az irodalmi műsorok összeállításában, 
illetve betekintést nyerjenek a projekt-
készítés gyakorlatába. A tanárképzés 
során másodévtől kezdődően minden 
nyitrai magyartanárjelölt évenként tel-
jesít egy olyan feladatot, amely a tan-
órán kívüli tevékenységek szakszerű 
lebonyolítására készíti fel őt. Az egyes 
tevékenységek megoldásában az inté-
zet tanárai nyújtanak tutorális segítsé-
get, azonban minden csoport önállóan 
szervezi meg a munkamegosztását. 
Az évfolyamfeladatok rendszerének 
köszönhetően nem csupán a nem for-
mális oktatási helyzetek gyakorlása 
kerül előtérbe, hanem a magyartanári 
feladatkörről való gondolkodás is ala-
posan átrendeződik, hiszen a tútorok 
arra ösztönzik a hallgatókat, hogy sze-
mélyes érdekeltségük legyen a tanórán 
túli foglalkozások szervezésében. 

Az évfolyamfeladatok teljesítése 
közben évről évre gazdagodik a hallga-
tók gyakorlati tapasztalata, hiszen egy-
re igényesebb feladatok megoldásával 
néznek szembe: a járási szavalóver-
seny szervezésétől eljutnak az orszá-
gos verseny (Legere irodalmi verseny) 
társszervezéséig; az író-olvasó találko-
zók szervezésétől az önálló irodalmi 
összeállítás készítéséig, sőt előadásáig 
(karácsonyi ünnepség, 1848-as emlék-
műsor, költészet napi program); végül 
saját maguk vezetnek irodalmi fog-

lalkozásokat a környékbeli általános 
iskolák tanulóinak (szavalóverseny 
kísérőrendezvénye, Dramatikus játé-
kok napja). A feladatok tartalmi részét 
tehát egyrészt olyan műhelymunkák, 
tehetséggondozással összefüggő, il-
letve rendezvényszervezési feladatok 
töltik ki, amelyek számos más tanár-
képző intézetben is ismertek (pl. ün-
nepi műsorok összeállítása, író-olvasó 
találkozók szervezése), másrészt azon-
ban az intézet mindinkább arra törek-
szik, hogy egyedi, sajátos, a helyi és a 
regionális kultúrközösségek igényeit 
kielégítő rendezvényeket hozzon létre. 
Ennek a szándéknak két legfontosabb 
eredményeként született meg a Dra-
matikus játékok napja és a Legere iro-
dalmi verseny rendezvénye.

DRAMATIKUS JÁTÉKOK NAPJA
A Dramatikus játékok napja az iroda-
lompedagógia gyakorlati megvalósítá-
sának eszközeként a drámapedagógia 
módszerének komplex bemutatására 
és megélésére irányul, ugyanakkor a 
kortárs gyermekirodalmi alkotások 
népszerűsítését is szolgálja. A rendez-
vény a dramatikus tevékenység Bol-
ton-féle három alaptípusát vonultatja 
fel: egy kortárs irodalmi szövegeket 
feldolgozó, játékos állomásokat lét-
rehozó irodalmi feladatsort mutat be 
szabályjátékok és improvizációk segít-
ségével, valamint egy gyermek- vagy 
ifj úsági színjátszó csoport előadásának 
megtekintésével a színházszerű for-
mák működésébe kínál betekintést. A 
rendezvényen a szövegfeldolgozást le-
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bonyolító egyetemi hallgatók és a szín-
darabot bemutató, alap- vagy középis-
kolás színjátszók mellett meghívott 
alapiskolás tanulók vagy középiskolás 
diákok is részt vesznek. A Dramatikus 
játékok napja tehát különböző dra-
matikus tevékenységeket felvonultató 
délelőtti programcsomag, melynek 
egyik részében az alap- vagy közép-
iskolások szórakoztatják az egyetemi 
hallgatókat, a másik részében pedig 
az addig közönségként részt vevő 
egyetemisták foglalkoztatják a fi ata-
labb generáció képviselőit. A rendez-
vény azonban nem csupán ebben az 
egy napban merül ki, hiszen itt csak 
az egyes dramatikus tevékenységek 
produktumát találjuk – ugyanolyan 
fontos az egyes tevékenységtípusokra 
való felkészülés, illetve azok refl ektálá-
sa. A Dramatikus játékok napja tehát 
elsősorban egy hosszabb tevékenység 
végtermékeként, egy projektmunka 
bemutatásaként funkcionál, és a felké-
szülési folyamat pedagógiai-módszer-
tani kérdéseit helyezi előtérbe. 

 Az első programpontot – pedagó-
giai megfontolásokból kifolyólag – a 
színjátszó csoport előadása képezi. Az 
ezidáig hat alkalommal megszervezett 
rendezvényen az ipolysági Pongrácz 
Lajos Alapiskola Csillag-szóró Gyer-
mekszínjátszó Csoportja, valamint az 
ipolysági Szondy György Gimnázium 
SzondySokk Kisszínpada mutatta be az 
előadását N. Tóth Anikó és Köteles Ju-
dit rendezésében. A színjátszócsoport 
vezetői kortárs gyermek- és kamasz-
versek, valamint a csoport improvizá-
cióinak felhasználásával állítják össze 
az előadásuk szövegkönyvét. A bemu-
tatót követően egy „hogyan készül” 
beszélgetésre kerül sor a csoportveze-
tőkkel és a színjátszó gyerekekkel. Ez 
a beszélgetés bevezeti a hallgatókat az 
iskolai színjátszás műhelytitkaiba, va-
lamint az irodalmi szövegek színpadra 
alkalmazásának dilemmáiba, vagyis a 
dramatizálási folyamatok elméleti és 
gyakorlati megvalósítását mutatja be.

A szabályjátékok és improvizációs 
gyakorlatok megismerésére és elsajá-
títására az N. Tóth Anikó vezette Iro-
dalomtanítás módszertana és a Petres 
Csizmadia Gabriella által koordinált 
Dramatizálás és dramatikus játékok 
című kurzuson kerül sor. Ezeken a 
kurzusokon a projektbe bekapcsolódó 
hallgatók első lépésként megismer-
kednek a legalapvetőbb irodalompe-
dagógiai technikákkal, módszerekkel, 
külön fi gyelmet szentelve a dramatikus 
játékokra. Ezt követően tartalmi kere-

tet keresnek a megismert gyakorlatok-
hoz. A két kurzus hallgatói itt kétféle 
feladatot végeznek el: az Irodalomok-
tatás módszertana hallgatói egymástól 
független, kontextusba ágyazás nélküli 
műveket választanak, a Drámapeda-
gógia hallgatói pedig olyan műveket 
keresnek, amelyek valamilyen ösz-
szefüggő tematikus keretbe illeszt-
hetők (pl. családmesék, önismereti 
gyermektörténetek, évszakokról szóló 
gyermekversek vagy egy-egy rövidebb 
meseregény fejezetei). Az összefüggő 
szövegcsokor egy állomásláncot hoz 
létre, ami 4-6 szöveg egymásra épülő 
feldolgozását eredményezi, míg a töb-
bi szövegfeldolgozás az állomásláncba 
való belépésre várakozó tanulók fog-
lalkoztatását biztosítja. 

A szövegválasztás véglegesítését kö-
vetően a hallgatók hozzákapcsolják a 
szövegekhez a megismert dramatikus 
játékokat, és a szó szerinti, valamint az 
értelmező olvasási szinteknek megfe-
lelően szövegfeldolgozási gyakorlatok-
ká transzformálják a szabályjátékokat 
és improvizációs gyakorlatokat. Ez a 
feldolgozás általában két-három gya-
korlat szöveghez rendelését és segéd-
eszközökkel, vizuális elemekkel való 
gazdagítását jelenti. A résztvevő hall-
gatók számától függően általában 10-
12 mű feldolgozására kerül sor, me-
lyeknek az összefüggő szövegek a felét 
teszik ki. Minden szövegfeldolgozás és 
annak bemutatása párban történik. A 
projekt megvalósításához egy nagyobb 
teremre van szükség, mivel a zavarta-
lan munkafolyamat érdekében az egyes 
állomásoknak egymástól megfelelő 
hallótávolságban kell elhelyezkedniük. 
Az irodalommódszertani és dráma-
pedagógiai kurzuson lépésről lépésre 
nyomon követjük a szövegfeldolgozás 
folyamatát, majd a projekt végtermé-
keként felkészülünk a Dramatikus já-
tékok napján történő bemutatásra. A 
résztvevők négy-hat fős csoportokba 
rendeződve, nagyjából 20 perces idő-
intervallumokban léphetnek be az ál-
lomásokba, vagyis egyszerre nagyjából 
40-50 résztvevőt tudnak foglalkoztatni 
a projekt megvalósítói. Az állomá-
sok szabad sorrendben látogathatók, 
csupán az indító állomáson kötelező 
elsőként részt venni, mivel ott kapják 
meg a résztvevők a projektlátogatás-
hoz szükséges alapvető instrukciókat. 
Az első állomáson a tanulók egy „útle-
velet” kapnak, melybe a további hely-
színeken valamilyen jel, pecsét kerül, 
melyekből puzzle-szerűen, lépésről 
lépésre összeáll valamilyen, a projekt 

témájával kapcsolatos elem. Az egyes 
állomások foglalkozásainak izgalmát a 
résztvevő kiscsoportok közti verseny-
feladatok is növelik, pl. az évszakokat 
feldolgozó miniprojektben az ősz té-
máját Juhász Magda Gyömölcsérlelő 
ősz című versén keresztül járják kö-
rül, miközben a műben található őszi 
gyümölcsök megjegyzését ellenőrzik 
az állomásvezetők – a vers elhangzását 
követően bekötik a tanulók szemét, 
majd tapintás és kóstolás segítségé-
vel ismertetik fel az előre odakészített 
gyümölcsöket (ezek között kakukkto-
jásként olyan is szerepel, amiről nem 
szólt a vers). Minden állomáson más 
készséget fejlesztő gyakorlatok szere-
pelnek (pl. mozgásjátékok, ügyességi 
játékok, keresztrejtvény, titkosírás, 
rajz, puzzle, memóriajáték), hogy mi-
nél változatosabb feladatsor álljon a 
résztvevők rendelkezésére.

A gyakorlatokra való felkészülés és 
a feladatok megvalósítása nagyszerű 
lehetőséget biztosít a tanárjelöltek szá-
mára az élménypedagógiai módszerek 
alkalmazásának kipróbálására. 

LEGERE IRODALMI VERSENY
A Legere irodalmi versenyt a nyitrai 
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézet 2011 óta hirdeti meg középis-
kolások számára. A szervezésbe foko-
zatosan kapcsolódott be az Arany A. 
László Polgári Társulás, a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége Nyit-
rai Területi Választmánya, valamint a 
Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács. 
A vetélkedő hiánypótló szerepet tölt 
be, egyrészt azért, mert a magyar nyelv 
és irodalom tantárgyi versenyein – he-
lyesírási, szép magyar beszéd-, vers- 
és prózamondó versenyek – a diákok 
egyénileg adnak számot tudásukról és 
(elsősorban előadói) tehetségükről, a 
Legere pedig csapatverseny, másrészt 
az első országos szervezésű tanulmá-
nyi versenynek számít, mely a szöveg-
értő olvasás fejlesztésére fókuszál. A 
vetélkedő célja az olvasás iránti vágy 
felkeltése, a szépirodalom megkedvel-
tetése, egy-egy életmű árnyalt megis-
mertetése, az ismeretanyag bővítésével 
pedig az érettségire való felkészülés 
segítése. A háromfordulós csapatver-
senyen résztvevők nem csupán tudá-
sukat mélyítik, hanem együttműködé-
si képességüket is fejlesztik. A verseny 
iránt töretlen az érdeklődés, Pozsony-
tól Nagykaposig számos gimnázium 
és szakközépiskola diákjai vállalják a 
megmérettetéssel járó többletmunkát. 
Versenyévfolyamonként rendre közel 
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száz olvasni szerető középiskolás méri 
össze a tudását. Volt olyan középisko-
la, mely házi fordulót is hirdetett. 

A szervezők az Állami oktatá-
si program sztenderdjeit fi gyelembe 
véve választják ki a vetélkedő témáit, 
melyek vagy évfordulókhoz kötődnek 
– ilyen volt Kosztolányi Dezső halá-
lának 75. évfordulója, Örkény István 
születésének centenáriuma, illetve 
József Attila születésének 110. évfor-
dulója és Arany János születésének 
bicentenáriuma; vagy szélesebb tárgy-
kört érintenek – ilyen volt 2013-ban a 
szlovákiai magyar irodalom, 2015-ben 
(a versenyzők kérésére) az irodalom 
és szerelem témája, legutóbb pedig (a 
felkészítő tanárok ötlete nyomán) a 
kortárs magyar irodalom.

A versenyzők az egyes fordulókra 
egyrészt házi olvasmánylista alapján 
készülnek, mely szépirodalmi szö-
vegekből áll össze, másrészt egy-egy 
előadást hallgatnak meg az egyete-
men, melynek anyaga szintén forrásul 
szolgál a tudásanyag bővítéséhez. Az 
előadók rendszerint a Magyar Nyelv- 
és Irodalomtudományi Intézet jelenle-
gi és korábbi oktatói – Bárczi Zsófi a, 
Benyovszky Krisztián, N. Tóth Ani-
kó, Németh Zoltán, Rigó Gyula, Száz 
Pál –, illetve neves vendégelőadók, pl. 
Nagy Csilla. A csapatok minden for-
dulón egy feladatlapot töltenek ki. A 
feladatok egy része a tanári előadások 
ismeretanyagát kérik számon, több-
ségük azonban különböző szöveg-
értelmezési stratégiák alkalmazását 
igénylik, valamint teret biztosítanak 
a kreativitás kibontakoztatásának és 
a diákok szubjektív refl exióinak is. A 
feladatsorokat N. Tóth Anikó és Pet-
res Csizmadia Gabriella állítja össze. 
Az egyik teszt kreatív írásos feladata 
– egyperces írása megadott szavakra 

– a rendezvény alversenyévé nőtte ki 
magát (szakmai „egyperces különdíja-
kat” és közönségdíjakat is osztottak a 
szervezők). 

A harmadik fordulón a verseny ak-
tuális témájához kötődő, ám szabadon 
választott eszközökkel felépített ötper-
ces minielőadást mutatnak be a csapa-
tok, mely a feladatlapoktól független 
versenynek számít. A minielőadások 
versenyét oktatókból, doktoranduszok-
ból és hallgatókból álló zsűri értékeli.

A Magyar Nyelv- és Irodalomtu-
dományi Intézet profi ljába illeszkedik 
az a szándék, hogy az egyetemi okta-
tók megpróbálják szorosabbra fűzni a 
közoktatás résztvevőivel a kapcsolatot, 
és az elméleti-kutatói tevékenységü-
ket oktatáselméleti, oktatáspolitikai 
és szakmódszertani irányultságú ren-
dezvényekkel gazdagítják; erre kiváló 
alkalmat biztosít a Legere irodalmi 
verseny. A szervezők ugyanis úgy gon-
doskodnak a felkészítő tanárok idejé-
nek kitöltéséről, hogy amíg a diákok a 
feladatlapon dolgoznak, addig tanára-
ik modern irodalomtanítási módsze-
reket ismertető szakfoglalkozásokon 
vesznek részt. A foglalkozásokat Salga 
Imre (ELTE Apáczai Csere János Gya-
korló Gimnázium), Pentz Anna Má-
ria (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló 
Iskola), Brutovszky Gabriella (Jedlik 
Ányos Gimnázium), Fűzfa Balázs 
(Nyugat-magyarországi Egyetem), 
Petres Csizmadia Gabriella (Nyit-
rai Konstantin Filozófus Egyetem), 
Csobánka Zsuzsanna Emese (Jedlik 
Ányos Gimnázium), Fenyő D. György 
(Magyartanárok Egyesülete), Fodor 
Péter (Debreceni Egyetem), Kucserka 
Zsófi a (Pécsi Tudományegyetem), 
Kuklis Katalin (Vekker Műhely), vala-
mint Gordon Győri János (ELTE Rad-
nóti Miklós Gyakorló Gimnázium) 

vezette. A felkészítő tanárok számára 
könyvbemutatókat is tartottak; a Ma-
gyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézethez kötődő Szerző–szöveg–ol-
vasat c. tanulmánykötet, Petres Csiz-
madia Gabriella Személyes (az) iroda-
lom c. monográfi ája, valamint a Petres 
Csizmadia Gabriella és N. Tóth Anikó 
összeállította Módszertani szöveggyűj-
temény az irodalom oktatásához c. 
oktatási segédlet kapcsán termékeny 
beszélgetés alakult ki a résztvevők 
körében. Mind a szakmódszertani 
foglalkozások, mind az említett ki-
adványok (melyeket a tanárok meg is 
vásárolhattak, illetve a módszertani 
szöveggyűjteményt ajándékba kapták) 
előmozdítják a szlovákiai magyar kö-
zépiskolákban folyó irodalomoktatás 
szemléletváltását. 

A Legere irodalmi verseny szerve-
zői változatos kísérőrendezvényeket 
is biztosítanak az eredményhirdetés 
előtt: ilyen volt az Aranymetszés, a Ki-
csi Hang vagy a SZEVÁM verséneklő 
együttes koncertje, a szlovákiai magyar 
irodalom jeles képviselőivel – Tőzsér 
Árpáddal, Grendel Lajossal és Mizser 
Attilával – tartott közönségtalálkozó, 
Gál Tamás előadása, Laboda Róbert és 
barátai slampoetry-előadása, valamint 
a nyitrai egyetem hallgatóinak József 
Attila életművére épülő Attila c. zenés 
előadása, melyet kifejezetten a Legere 
apropóján készítettek.

A verseny szervezésébe Petres Csiz-
madia Gabriella és N. Tóth Anikó 
oktatók mellett rendszeresen bekap-
csolódnak az intézet doktoranduszai, 
valamint az ötödéves magyar sza-
kos hallgatók, akik évfolyamfeladat 
keretében tehetnek szert szervezési 
tapasztalatokra: az adminisztrációs 
tevékenységtől a vendégfogadáson, 
tesztfelügyeleten át a zsűrizésig min-
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den részfolyamatban hozzájárulnak a 
rendezvény sikeres lebonyolításához. 
A tanárjelölteknek lehetőségük van 
részt venni a szakmódszertani foglal-
kozásokon is a verseny után. 

A Legere nyolc évfolyama teljesítet-
te vállalt küldetését, hiszen valóságos 
mozgalommá fejlődve többszáz fi atal 
számára biztosította az értő olvasóvá 
válás kereteit, felkészítőinek pedig a 
szakmai megújulás lehetőségeit.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK, 
KÖNYV- ÉS LAPSZÁMBEMUTATÓK
Kiváló alkalmat jelent az irodalom-
népszerűsítésre a szerzőkkel való 
személyes találkozás, ezért a Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Inté-
zet rendszeresen szervez író-olvasó 
találkozókat, könyv- és lapszámbe-
mutatókat, általában a kampuszon, 
de az egyetem falain kívül is.  Ezeken 
az eseményeken a hallgatókból, dok-
toranduszokból, oktatókból és külső 
érdeklődőkből álló közönség képet 
kap a szerzők irodalomszemléletéről, 
pályájuk alakulásáról, betekintést nyer 
az írói műhelytitkokba, az irodalmi in-
tézményrendszer működésébe, a mo-
derátori kérdéseken túl pedig hangot 
adhat saját kíváncsiságának, valamint 
dedikáltathatja a régebben vagy éppen 
frissen megjelent könyveket. A rendez-
vények különleges színfoltja a szerzői 
felolvasás. A találkozókat több esetben 
hallgatók kezdeményezték, a szerve-
zésbe néhányszor beszállt a Juhász 
Gyula Ifj úsági Klub lelkes csapata is. 

Az Intézet a találkozók megvalósí-
tásában együttműködik több irodal-
mi szervezettel. A Szépírók Társasága 
támogatásával a Könyv utóélete prog-
ram keretében látogatott el Nyitrá-
ra Závada Pál, Péterfy Gergely, Tóth 
Krisztina, Lovas Ildikó, Grecsó Krisz-
tián, Csobánka Zsuzsanna Emese, Eg-
ressy Zoltán, Kukorelly Endre, Kabai 

Lóránt. A Szlovákiai Magyar Írók Tár-
sasága jóvoltából pedig Zalán Tibor, 
Turczi István, Balázs F. Attila, Juhász 
Katalin, Hizsnyai Zoltán, valamint 
Szászi Zoltán vendégeskedett a ma-
gyar tanszéken. 

Kiemelkedő eseményt jelentett a 
Tőzsér Árpáddal folytatott beszélge-
tés, melyet a költő 80. születésnapja 
tiszteletére egy meghitt ünnepséggel 
is megtoldottak az Intézet oktatói, hi-
szen Tőzsér egykor a nyitrai magyar 
tanszék tanáraként tevékenykedett.

A könyvbemutatók szintén kedvelt 
rendezvénynek számítanak, sok ér-
deklődőt vonzanak, ilyen volt György 
Norbert Átmeneti állapot c. novellás-
kötetének vagy Németh Zoltán Állati 
férj c. verseskötetének bemutatója. 
N. Tóth Anikó Fényszilánkok c. regé-
nye szlovák fordításának, az Úlomky 
svetlának bemutatója azért volt külön-
leges esemény, mert a Magyar Nyelv- 
és Irodalomtudományi Intézet mellett 
társzervezőként bekapcsolódott a Kö-
zép-európai Nyelvek és Kultúrák Inté-
zete is, és jelen volt a műfordító, Jitka 
Rožňová is.

Az Irodalmi Szemle rendszeresen 
tart lapszámbemutatókat Nyitrán, 
melyre a főszerkesztő Mizser Attila és 
a szerkesztő Nagy Csilla szerző-vendé-
get is hoz.

Legutóbb a Kisebbségi Kulturális 
Alap támogatásával egy irodalmi ren-
dezvénysorozatnak adott keretet az 
Intézet: a 2018-as Költészet napja al-
kalmából Nagy Hajnal Csilla, Gyurász 
Marianna és Mizser Attila beszélt a 
versírás szépségéről és nehézségéről 
Lomboš Kornélia kérdései nyomán, a 
Magyar próza napján az elsőkötetetes 
Bogyó Noémivel, valamint Száz Pállal 
és N. Tóth Anikóval beszélgetett Pet-
res Csizmadia Gabriella, októberben 
pedig irodalmi lapok (fő)szerkesztői 
– Hizsnyai Zoltán (Opus), Száz Pál 

(Kalligram) és Mizser Attila (Irodalmi 
Szemle) – tárták fel a szerkesztőségi 
munka folyamatait, mutatták be folyó-
iratuk profi lját, szerzői gárdáját.

A nyitrai irodalomnépszerűsítő mű-
hely változatos tevékenységeket és az 
oktatási gyakorlatban sokrétűen al-
kalmazható módszereket, szervezési 
tapasztalatszerzési lehetőségeket kínál 
tehát a tanárjelölteknek, akik a mód-
szertani képzés e sajátos változata által 
készülhetnek hivatásukra, s válhatnak 
igényes, nyitott, sokoldalú szakembe-
rekké.
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Az előző lapszámban indított foglalko-
zássorozat következő órája folytatja a 
már elkezdett kompetenciafejlesztést; 
míg az előző óraterv a tolerancia erő-
sítésére irányult, ennek az óratervnek 
a célja a kommunikáció és megértés 
fejlesztése Tóth Árpád Lélektől lélekig 
című költeményének feldolgozásával. 
Az óraterv megvalósítása után a diá-
kok körül tudják írni a magányosság 
fogalmát, képesek arra, hogy megfo-
galmazzák, a magányosság a kommu-
nikáció és kapcsolatteremtés hiánya, és 
tudatosítják, hogy az irodalom a kom-
munikáció egyik lehetséges formája. 

RÁHANGOLÓDÁS
Az óra megkezdése előtt válasszunk 
egy mottót, mely a kommunikáció 
fontosságára hívja fel a fi gyelmet. Le-
het akár az alábbi angol közmondás is: 
„Sok dolog elvész, mert nincs, aki rá-
kérdezne.” – az idézett mondat Az élet 
játék c. kiadványból származik (Rabec 
és mtsai., 2011, 49). (Az említett kötet 
külön fejezetet szentel a kommuniká-
ció témájának, és akár az osztályfőnöki 
óra keretein belül további lehetőséget 
nyújt egy elmélyültebb, a nem formális 
nevelés eszköztárával dolgozó óra ter-
vezésére.) Az idézet az óra teljes idő-
tartama alatt a táblán szerepelhet, és a 
jelentésteremtés, valamint a refl ektálás 
során is visszatérhetünk hozzá, a diá-
kok értelmezésével kiegészítve. 

A ráhangolódás célja az, hogy a di-
ákok közelebb kerüljenek a kommuni-
káció és annak hiánya, a magányosság 
témaköréhez. A cél megvalósulását az 
érzékelést bekapcsoló asszociációs já-
ték szolgálja, Samu Ágnes Kreatív írás 
c. kiadványából (Samu, 2012, 27). A 
feladat során vegyük alapul a magá-
nyosság szót, a diákok feladata pedig az 
lesz, hogy fogalmi hálót készítsenek és 
megalkossák saját költői képeiket. Szer-
vezési formaként alkalmazzunk egyéni 
munkát: minden diák egy A5-ös fehér 
papírlapot kap, melynek a közepére 
írják fel a magányosság szót. Ezután 
ismertessük a következő instrukciókat:
a.  A szó mellé jobb oldalra írjatok egy 

színt, amelyet a szó felidéz bennetek.

b.  A szó mellé bal oldalra írjatok egy 
hangot, hanghatást, melyet a szó fel-
idéz bennetek.

c.  Ha íze lenne ennek az érzésnek, mi-
lyen lenne? – írjátok a szó fölé.

d.  Ha szaga lenne ennek az érzésnek, 
milyen lenne? – írjátok a szó alá.

e.  Milyen cselekvést idéz fel bennetek ez 
a szó? – egy mondatban írjátok a lap 
aljára.

A jobb megértés érdekében hasz-
nálhatjuk példaként a Samu Ágnes 
könyvében szereplő harag szó fogalmi 
ábráját. A feladatmegoldás végeztével 
a székekből alkossunk kört, így előse-
gítve a bensőséges légkör kialakítását 
a válaszok megosztásához. A meg-
osztás sorrendje lehet tetszőleges, és 
alkalmazható olyan megosztási mód, 
melyet már ismernek a diákok, vagy 
kipróbálhatnak valami újat. Egy bab-
zsák vagy kabalaállat is lehet az a tárgy, 
mely szabályozza a megszólalás sor-
rendjét/ritmusát. Ebben a gyakorlat-
ban ez különösen szerencsés, ugyanis 
a szavak egyszerű felsorolása könnyen 
monotonná válhat. A foglalkozásve-
zetőnek is érdemes hozzáadni a saját 
meghatározását – így lesz teljes a kör, 
a diákok számára pedig motiváló, ha a 
foglalkozásvezető is részt vesz a feladat 
megoldásában. A feladat utolsó, e) ré-
szének – saját mondat – megosztására 
a refl ektálás szakaszában kerül majd 
sor az óra lezárásaként. 

JELENTÉSTEREMTÉS
A diákok használhatják a tanköny-
vüket, de jó, ha néhány nyomtatott 
példányt is előkészítünk. A szöveget 
olvassuk fel, a diákok kövessék azt, 
majd osszuk fel őket párokra. A párok 
olvassák újra és értelmezzék azokat 
a versszakokat, melyeket kijelölünk 
számukra. A páros munkaformát kö-
vetően a csoport újra nagy körben 
folytassa a megbeszéltek megosztását. 
Az se riasszon el minket, ha a diákok 
a szó szerinti jelentésteremtés szintjén 
maradnak, míg néhányan az értelme-
ző olvasási szinten is otthonosan mo-
zoghatnak, felfejtve a másodlagos je-
lentésrétegeket is. Mindkét megoldás 

jó, és előremozdítja az órát, hiszen a 
szó szerinti olvasattól jutunk el az ér-
telmező olvasatig. Azok felé a diákok 
felé, akik a tényekre, a szó szerinti ol-
vasatra fektetik a hangsúlyt, érdemes 
további segítő, az interpretáló olvasat 
felé elmozdító kérdéseket megfogal-
mazni, azok a diákok pedig, akik már 
az értelmező olvasatot is működtetni 
tudják, a közös megbeszélés során is 
segítségünkre lehetnek, segítő értel-
mező kérdéseket alkothatnak a társaik 
számára. A tanár szemszögéből előre-
látó és szükségszerű, hogy ő is készül-
jön ilyen jellegű kérdésekkel. Ami a 
kérdezéstechnika módszertanát illeti, 
Cserhalmi Zsuzsa tér ki rá tanulmá-
nyában, hogy a tanár olyan kérdéseket 
fogalmazzon meg, melyek akár a diák 
fejében is megszület(het)tek (Cserhal-
mi, 2001, 161). A megfelelő kérdések 
megalkotására nincs recept, az adott 
szöveg sajátosságai és a diákcsoport 
által alkotott társas nyilvánosság össz-
hangja alakítja ki a műértelmezés 
kereteit (Cserhalmi, 2001, 164). Az 
adott mű értelmező jelentésrétegének 
kibontásához eljuttató kérdések kö-
vethetik a következő, javasolt logikai 
gondolatmenetet is. 

1.  Mit csinál a vers szereplője a vers 
kezdetén, hová irányul fi gyelme? 

2.  A vers melyik részében irányul más 
felé a fi gyelme? Hol van ez leírva? 

3.  Kicsoda, micsoda küld neki üzenetet? 
Milyen rokonságot vél felfedezni ezzel 
a dologgal? Dologról, élettelen tárgy-
ról van szó egyáltalán? Ha nem, mi 
bizonyítja ezt? Keressetek példákat! 

4.  Hogyan szól a csillaghoz, mit kérdez 
tőle? Kitől vár választ? Mit fogalmaz 
meg a beszélő a vers zárlatában?  

5.  Hogyan „kommunikál” szereplőnkkel 
a csillag? Keressetek példákat a szö-
vegben! A kommunikáció kétoldalú 
vagy egyoldalú? Ha egyoldalú, van 
lehetőség ennek az áthidalására a 
szövegben? És a valóságban?

Így lépésenként eljuthatunk azokhoz 
a válaszokhoz, mely szerint a vers sze-
replője kezdetben a csillagokat fi gyeli, 
fi gyelme az éjszakára, a külső dolgokra 
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irányul, és egy csillag fénye megszólít-
ja, „üzen neki.” A „Tanultam én...” kez-
detű sornál ez a külvilágra irányuló 
fi gyelem belső fi gyelemmé, elmélke-
déssé változik, és a beszélő a csillag 
fényének üzenetén kezd el gondolkoz-
ni. Ezután a diákok kibonthatják azt, 
hogy egy csillag küldi az üzenetet, a 
fény, az ég üzen a vérnek, a földnek, ro-
konságuk pedig abban nyilvánul meg, 
hogy elemek, a teremtett világ részei. 
A dolog szónál elgondolkodhatnak, 
a csillag valójában élettelen, viszont a 
szövegben emberi tulajdonságokkal 
van felruházva – itt alkalmunk lehet a 
megszemélyesítés mint költői eszköz 
pontosítására –, és a diákok olyan pél-
dákat hozhatnak, mint „s boldogan hal 
meg [az üzenet, a fény],” „...ád hírt...” 
„ős bút zokog”, „...fáj a csillagoknak a 
magány”, „Ó, csillag, mit sírsz!” Amint 
eljutunk eddig a részig, megállhatunk. 
Itt a beszélő már úgy szólítja meg a 
csillagot, mintha az a mellette ülő em-
ber lenne, és kérdést intézne felé. Ez-
után két konkrét sorra irányíthatjuk a 
fi gyelmüket, ahol költői kérdéssel van 
dolgunk, és a választ a beszélő már 
nem a csillagtól várja, hanem minket, 
olvasókat szólít meg, és ezzel a szöveg-
központú értelmezéstől már elindul-
tunk a befogadóközpontú értelmezés 
felé. A beszélő végül explicit módon 
kimondja, hogy emberi kapcsolataink-
ban, a barátságban és szerelemben, lé-
lek és lélek között jeges űr lakik a kom-
munikáció helyett. Ezután áttérhetünk 
a kommunikáció konkrét módjaira a 
szövegben. Az utolsó kérdések már a 
kreatív olvasat felé mozdítják el a diá-
kok értelmezéseit. 

A jelentésteremtés következő fázisá-
ban emlékeztessük őket a táblára írt 
mottóra, mely kettős célt szolgált: egy-
részt a kommunikáció értékmegőrző 
szerepét sugallja a diákok számára, 
másrészt a kommunikációs aktusban 
vállalt felelősségüknek tudatosítását 
hangsúlyozza: „Sok dolog elvész, mert 
nincs, aki rákérdezne.” Kérjük őket, 
fogalmazzák meg röviden saját értel-
mezésüket az idézettel kapcsolatban, 
átvezetésként az egyéni feladat előtt.

Ezután az egyéni szövegértelme-
zés kap helyet, a Bloom-féle taxonó-
mia magasabb rendű műveleteivel 
(analízis, szintézis). A már korábban 
megjelenő szó szerinti és értelmező 
olvasat után ennek a feladatnak az a 
célja, hogy a diákokat a szöveg kre-
atív olvasatának irányába mozdítsa 
el, és hogy tudatosítsák, az irodalom 

az őket foglalkoztató kérdésekre kí-
nál válaszokat. Az osztály elrendezé-
se annyiban változik, hogy a kör egy 
szék áthelyezésével kinyitásra kerül, a 
szék pedig központi elhelyezést kap. 
A szék a beszélő széke lesz, és hívjuk 
arra a diákokat, hogy játsszunk együtt 
a szöveggel. A játék módja a „villamos-
szék” (Pethőné, 2007, 299) elnevezésű 
szerepjáték, melyben a széken helyet 
foglaló diák a szöveg alapján a beszé-
lő szerepébe képzeli magát. A beszélő 
kapjon három-három kérdést, melyet 
a foglalkozásvezetővel közösen fogal-
maznak meg a diákok, majd három 
kérdés után egy következő diák vegye 
fel a beszélő szerepét. Figyeljünk oda, 
hogy a válaszokat kreatívan, saját ér-
telmezésük alapján, de a szöveg kere-
tei között kellett megfogalmazniuk. A 
diákok számára ez a feladat fejtörést 
okozhat, hiszen ők általában a beszé-
lőt a hús-vér költővel azonosítják. Itt 
szükség van arra, hogy tisztázzuk, a 
posztmodern irodalomértés szakí-
tott a pozitivista hagyományokkal, 
mely stratégia, ahogy Bókay Antal is 
megjegyzi, sajnos még mindig meg-
határozza az irodalomtanítást (Bókay, 
2006, 33). Érdemes tehát tudatosíttat-
nunk, amit Barthes is tárgyal: a szerző 
„halálára” és a szöveg fölött uralkodó 
mindenhatóságának beszüntetésére 
szükségünk van ahhoz, hogy megszü-
lethessen az olvasó, teret adva egyé-
ni megértésünknek. „[az] olvasó az a 
hely, amelybe az írást alkotó idézetek 
beleíródnak, anélkül hogy akár egy is 
elvesznék közülük; a szöveg egységét 
nem az eredete, hanem a rendelteté-
se adja” (Barthes, 1986). Tóth Árpád 
szövege is lehetőséget kínál arra, hogy 
az ilyen és ehhez hasonló kérdések fel-
merülésén keresztül irodalomelméleti 
fogalmakat magyarázzunk meg, pl. mi 
a különbség a szerző és a beszélő/lírai 
én között, illetve, ahogyan Cserhalmi 
fogalmaz, használhatjuk ezt az iro-
dalmi mű nyelvi megalkotottságának 
és fi kcionalitásának megtárgyalására, 
mely az irodalomtanítás előfeltevés-
szerű alapját képezi (Cserhalmi, 2001, 
164). Az a célunk, hogy a diákok meg-
értsék, hogy a szöveg egy teremtett mű-
alkotás, mely minket szolgál – a mi kér-
déseinkre segít válaszokat találni, illetve 
a szövegtől való kérdezés nem belema-
gyarázást jelent, hiszen csak a szöveg 
keretei között mozoghattunk. Az alábbi 
példák diákoktól hangzottak el, de ér-
demes minden csoportot a saját krea-
tivitásában erősíteni. „Látod a csillagok 
fényét; milyen az idő, tiszta az ég? (Igen, 

tiszta, és látni a legfényesebb csillagot, a 
Szíriuszt.) Azt mondod, magányos vagy. 
Van családod?  (Igen, itt alszik mellettem 
a feleségem). „Miért vagy magányos?” 
(Anyagi nehézségeim vannak, és nem tu-
dom kivel megbeszélni.)”, stb.

REFLEKTÁLÁS
Az óra lezárásaként alkalmazzunk 
kreatív írásgyakorlatot, mely lehet a 
ráhangolódás során elkezdett feladat 
lezárása, illetve az órán történteket is 
bevonhatjuk az elkészítendő írásmű-
vek témái közé. 
a.  A diákok elfoglalják helyüket, és 

újra előveszik az óra első részében 
végzett feladatot, a magányhoz kap-
csolódó asszociációkat. Az a felada-
tuk, hogy a szavak és a cselekvést 
tartalmazó mondat segítségével egy 
verset alkossanak. Első lépésben az 
utolsó mondathoz hasonlóan az első 
négy szót is mondatba foglalhatják, 
második lépésben a mondatokat 
költői képekké kell tömöríteniük. 
Hasznos, ha a foglalkozásvezető itt 
is kivetíti a harag szóra íródott min-
taverset, (lásd 1. melléklet.)

b.  A diákok feladata, hogy egy ver-
set írjanak az órán történtekből, 
elhangzottakból, megéltekből – a 
versről és a beszélgetésről. Ennek 
során egy kötetlen versformát, „öt-
sorost” használnak, mely a téma tö-
mörítésére és személyes viszonyulás 
kifejezésére szolgál (N. Tóth, Petres 
Csizmadia, 2015, 313):

1) Téma/cím (1 főnév)
2) Leírás (2 melléknév)
3) Cselekvések (3 ige)
4) Személyes érzelem, gondolat (4 szó)
5)  A lényeg újrafogalmazása (1 szó, az 

első rokon értelmű kifejezése)

Ha a diákok rákapnak a versírás ízére, 
akár hasonló művek is születhetnek: 
„A magányosság olyan mint a fekete szín
Íze ízetlen vagy éppen kín
Illata édes levendula
Hangja mégis sírás ballada
Mintha az ember egy sötét sarokba
Összekuporodva
Suttogna valakihez
Amiből sötétséget hímez” 
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MELLÉKLET

1. KREATÍV ÍRÁS – ASSZOCIÁCIÓS JÁTÉK: 

keserű

üvöltés                HARAG                 fekete

fojtó füst
 

mintha arcába csapódó ágak között szaladna az ember

A harag fekete.
Úgy hangzik, mint egy üvöltés.

Íze keserű.
Szaga mint a fojtó füsté.

Olyan, mintha arcába csapódó ágak között szaladna az ember.

Fekete harag üvölt a fülembe, 
Keserű füstje fojtogat, 

Arcomba csapódó ágak közt
Szaladok úttalan.

2. TÓTH ÁRPÁD: LÉLEKTŐL LÉLEKIG

Állok az ablak mellett éjszaka,
S a mérhetetlen messzeségen át
Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd
Távol csillag remegő sugarát.

Billió mérföldekről jött e fény,
Jött a jeges, fekete és kopár
Terek sötétjén lankadatlanul,
S ki tudja, mennyi ezredéve már.

Egy égi üzenet, mely végre most
Hozzám talált, s szememben célhoz ért,
S boldogan hal meg, amíg rácsukom
Fáradt pillám koporsófödelét.

Tanultam én, hogy általszűrve a
Tudósok fi nom kristályműszerén,
Bús földünkkel s bús testemmel rokon
Elemekről ád hírt az égi fény.

Magamba zárom, véremmé iszom,
És csöndben és tűnődve fi gyelem,
Mily ős bút zokog a vérnek a fény,
Földnek az ég, elemnek az elem?

Tán fáj a csillagoknak a magány,
A térbe szétszórt milljom árvaság?
S hogy össze nem találunk már soha
A jégen, éjen s messziségen át?

Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,
Mint egymástól itt a földi szivek!
A Sziriusz van tőlem távolabb
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?

Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem!
Ó, jaj, az út lélektől lélekig!
Küldözzük a szem csüggedt sugarát,
S köztünk a roppant, jeges űr lakik!
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FENYŐ D. GYÖRGY

VOJTEK SÁNDOR: OLVASÓKÖZPONTÚ IRODALOMTANÍTÁS

RÉSZLET FENYŐ D. GYÖRGY 
SZERKESZTŐI UTÓSZAVÁBÓL
Egy tanár szellemi hagyatékát tart-
ja kezében az olvasó. Vojtek Sándor 
magyartanár nagyon fi atalon, negy-
venévesen elhunyt, és ez a kötet arra 
vállalkozik, hogy megpróbáljon még-
iscsak hű tükre lenni annak, ahogy ő a 
tanításról, az irodalomról, a diákokról, 
a szlovákiai irodalomtanításról, a ma-
gyartanítás értelméről gondolkodott. 
Annyiban könnyű a dolgunk, hogy 
Vojtek Sándor nemcsak középiskolai 
tanár volt, de egyetemi oktató és tudós 
ember is, így egyrészt fennmaradtak 
publikációi, másrészt mint a magyar-
tanítást is tanító egyetemi embernek 
sokat kellett magyaráznia mindazt, 
amit a tanításról gondolt. Vagyis – az 
utókor szerencséjére – írásai tükrözik 
azt, ahogyan a tanításról gondolkozott. 

Vojtek Sándor 1972. november 1-jén 
született és 2013. július 2-án hunyt el. 
A szenci magyar alapiskola és magyar 
gimnázium elvégzése után a pozsonyi 
Komenský Egyetemen szerzett ma-
gyar-angol szakos diplomát (1995). 
Egy évvel a diploma megszerzése előtt 
a pozsonyi Duna utcai magyar gimná-
ziumban kezdett tanítani, és 2004-ig, 
tíz évig dolgozott ott. 2004-ben vál-
tott: a komáromi Selye János Egyetem 
Angol Tanszékén oktatott előbb ta-
nársegédként, később adjunktusként 
angol-amerikai irodalmat, néha ma-

gyar irodalmat és az irodalomtanítás 
módszertanát. 2009-ben doktori címet 
szerzett magyar nyelvből és irodalom-
ból, 2012-ben pedig angoltanári diplo-
mát kapott a Cambridge-i Egyetemtől. 
Aktív résztvevője volt mind a szlová-
kiai, mind a magyarországi irodalmi 
és pedagógiai közéletnek. Többször 
tartott előadást a Szlovákiai Magyar 
Pedagógus Szövetség és a Selye János 
Egyetem tudományos konferenciáin. 
Három évig tagja, három évig pedig 
állandó meghívottja volt a budapesti 
székhelyű Magyartanárok Egyesülete 
választmányának. A Magyartanárok 
Egyesülete programjainak állandó 
résztvevője, gyakori előadója, tovább-
képző táborainak rendszeresen szemi-
náriumvezetője volt. 

Nagyon fi atalon, alig negyven éve-
sen, 2012. október 20-án egy kirán-
duláson összeesett, rövid időre leállt a 
szíve, újraélesztették, de élete utolsó fél 
évét kómában töltötte, többé már nem 
ébredt fel. 

Különleges képessége volt nemcsak 
az, hogy minden helyen, minden kö-
zegben megtalálta azt, amit érdemes 
ott csinálni, megtalálta azokat az em-
bereket, akikkel együtt tudott dolgozni 
és akikkel egyetértett, valahogy ottho-
nossá tudta tenni mások számára is az 
adott intézményt, közeget, helyszínt, 
helyzetet. Rendkívül sokat olvasott, 
mintha ez lett volna legfőbb életfunk-
ciója: szeretett otthon lenni és olvasni. 

Nagyon művelt volt, de a szónak nem 
abban az értelmében, hogy valami-
lyen műveltségi vetélkedőn szeretett 
volna sziporkázni, hanem abban az 
értelemben, hogy műveltsége sajátja 
volt, minden, amit olvasott, beépült a 
gondolkodásába. És nagyon szerette az 
irodalmat, a szerette szót is legközvet-
lenebbül értve: számára az irodalom 
nem valamiféle tudásanyag volt, ha-
nem önmaga meghosszabbítása, élet–
halál-kérdés, de e kifejezés tragikus 
felhangja nélkül. Valószínűleg ez hat-
hatott minden tanítási helyzetében is: 
a rá visszaemlékezők, volt tanítványai 
kivétel nélkül azt emelik ki, hogy tőle 
tanulták meg szeretni és fontosnak tar-
tani az irodalmat. 

Végtelenül sok energiát fektetett a 
tanításba. Akik nem ismerték, el sem 
tudják képzelni például, hogy hány 
száz oldalt gépelt be például azért, 
hogy diákjai hozzájussanak olyan 
elemzendő szövegekhez, amelyek nem 
voltak fönt az interneten, és amelyek 
az egyetemi könyvtárban egyetlen pél-
dányban voltak megtalálhatóak. Majd 
miután részben begépelte, részben le-
mentette a szövegeket, minden diák 
számára kiírta egy cd-re és kézbe adta 
mint a szemináriumra elolvasandó 
anyagot. Mert azt nem tudta elképzel-
ni, hogy egy szemináriumra valaki ne 
olvassa el azt a regényt, verset, novellát, 
tanulmányt, amiről szó van. Nem akart 
ugyanis a diákok helyett gondolkozni, 
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soha nem akart kész eredményeket át-
adni, hanem azt akarta, hogy minden-
ki olvasson, gondolkozzon, dolgozzon 
a szövegekkel, jusson saját maga is 
eredményekhez, tudjon részt venni a 
közös munkában, a közös gondolko-
dásban. Nagyon tudott bosszankodni 
a lustaság, a szellemi restség, a gon-
dolkodni nem akarás, a készen kapott 
konzerv-tudás elfogadása miatt. 

Az irodalom mellett ugyanolyan 
elkötelezetten szerette a zenét, a fi l-
meket, a képzőművészetet, és amilyen 
elkötelezett volt, ugyanannyira igényes 
is. Szeretett utazni, városokat és múze-
umokat nézni, élmény volt vele együtt 
kiállítást nézni, mert mindenre oda-
fi gyelt, mindent alaposan megnézett: 
Pozsonyt ismerte legjobban, mint igazi 
– mondjuk 20. század eleji – lokálpat-
rióta, ismerte minden érdekes épületét, 
fontos lakóját, emlékezetes történetét. 
De Szencet, Budapestet, Székelyzsom-
bort vagy Komáromot is éppúgy be-
lakta, megismerte, megértette és meg-
szerette. Biciklivel járt nap mint nap, 
rendszeresen átúszta a Balatont, szóval 
mindaz az érték, amivel körülvette ön-
magát, a könyvek, a munka, a tanítás, 
az irodalom, az érdekes emberi törté-
netek nem elzárták tőle a világot, ha-
nem éppenhogy tágra nyitották. 

Mindebből ez a könyv csak ízelítő, 
mégis olyan ízelítő, ami valahogy ezt a 
teljességet magában hordja. Nem volt 
kötelessége egyetlen tanulmány meg-
írása sem, amit tehát írt, azt azért írta, 
mert akart róla írni, volt mondaniva-
lója róla. 

Négy ciklusra osztottuk az írásokat. 
Az első lírai művek tanítási célú elem-
zését és módszertani megközelítéseit 
tartalmazza, a második prózai műve-
két. Mindkét ciklusban a művek kelet-
kezése szerinti időrendet követtük. A 
harmadik ciklus két tanulmánya egy-
egy téma, motívum körüljárása néhány 
mű segítségével. A negyedik ciklus tar-
talmazza az irodalomtankönyvekről 
szóló két szöveget, előbb a szlovákiai 
tankönyveknek a nemzetiségi iroda-
lomról szóló részeinek elemzését ol-
vashatjuk, majd a – mind a szlovákiai, 
mind a magyarországi tankönyveket 
vizsgáló – diákokat közvetlenül meg-
szólító feladatokat elemző doktori dol-
gozat részletét. 

TARTALOMJEGYZÉK

I.  VERSEK ÉS DRÁMÁK A 
MAGYARÓRÁN

  A szent poézis néma hattyú? Berzse-
nyi Dániel versei a középiskolában 
  Dorottyázás (Csokonai Dorottya című 
vígeposzának tanítási lehetőségei) 
 Humor – Erotika – Csokonai 
  „Mint tehessem, mint lehet, hogy ne 
nyomjon engem álom, s megláthas-
sam kincsedet?” A Csongor és Tünde 
elemzése a gimnáziumban 
 Hogyan tanítsuk a Tücsökzenét?
  Tanítható-e a Th omas Mann üdvöz-
lése? Hol, mikor, miért?

II. PRÓZAI MŰVEK A TANÍTÁSBAN
 Halott-e a Halotti beszéd? 
  Feladatok az Egri csillagok iskolai és 
otthoni feldolgozásához
  Csátholjunk! (Csáth Géza két novel-
lája a középiskolában)
 Az Iskola az iskolában
  Szétszabdalt meseregény (Berg Judit: 
Rumini)

III. TÉMÁK, MOTÍVUMOK AZ 
IRODALOMBAN
 Írott és festett bolondok 
 Étel és irodalom 

IV. AZ IRODALOMTANKÖNYVEK 
SZEMLÉLETE
  Mit tanítanak a szlovákiai magyar 
irodalomkönyvek a nemzetiségi iro-
dalom kapcsán?
  Olvasóközpontú irodalomtanítás? (A 
középiskolai magyar irodalom tan-
könyvek elemzése)

Alább egyik tanulmányának egy 
részletét mutatjuk be, azt, ahol leg-
személyesebben vall arról, hogyan lett 
értő versolvasó, és vall tanári ars poeti-
cájának is sok fontos eleméről is. 

II. VOJTEK SÁNDOR: TANÍTHA-
TÓ-E A THOMAS MANN ÜDVÖZ-
LÉSE? HOL, MIKOR, MIÉRT?

Nyolc-kilencéves lehettem, amikor 
egy József Attila-verset kellett az is-
kolában házi feladatként megtanulni 
fejből. A Fiatal életek indulóját, ha jól 
emlékszem. Viszont a tankönyvemet 
hibásan nyomták, az utolsó versszakot 
nem lehetett elolvasni. Én tehát örül-
tem, hogy milyen jó, önhibámon kívül 
egy versszakkal kevesebbet kell meg-
tanulnom, mint a többieknek, s ha a 
tanító néni számon kéri, miért nem ta-
nultam meg a vers végét, megmutatha-
tom neki, hogy sajnos az én könyvem-
ben nem lehetett azt elolvasni. Az még 
véletlenül sem jutott az eszembe, hogy 
egyik osztálytársam könyvéből lemá-

soljam a hiányzó részt. Otthon szé-
pen megtanultam a tankönyvemben 
lévő szöveget, lelkiismeretem nyugodt 
volt, s titokban még örültem is annak, 
hogy saját hibámon kívül ilyen ügye-
sen megúsztam a verstanulást. Aztán 
apu kikérdezte tőlem a megtanultakat, 
s nagyon dühös volt, hogy ilyen csú-
nyán meg akartam úszni ennek a híres 
költő versének a megtanulását. Mel-
lesleg addig olyasmi az eszembe sem 
jutott, hogy vannak híres és nem híres 
költők is. Fogta a nappaliban József 
Attila kötetét, s hozta, hogy szépen 
tanuljam meg abból az utolsó verssza-
kot. Meglehetősen dühösen fogtam 
hozzá. Roppant unalmasnak tűnt ne-
kem, hogy olyan könyvből kell tanul-
nom, amiben még képek is alig van-
nak, s az a néhány, amely benne volt 
(a Cserépfalvinál megjelent kötetben), 
nekem unalmasnak és nyomasztóak 
tűnt. Meg eleve, ki hallott már olyat, 
hogy valaki verseskönyvet olvasson! 
Dühösen lapozgattam a könyvben, s 
közben sajnáltam magamat, hogy ne-
kem miért kell mindent ilyen bonyo-
lultan csinálni. Ahogy a könyvben la-
poztam, egyszer csak a Th omas Mann 
üdvözlése című vershez jutottam. El-
olvastam. S nagyon tetszett. Olyany-
nyira, hogy a második olvasás során 
el is sírtam magam a gyönyörűségtől. 
Ez megdöbbentett. Nem mintha más 
könyv kapcsán nem szoktam volna 
sírni. Andersen meséit például arra 
használtam, hogy fogtam a könyvet, 
elvonultam vele, és hatalmasakat bőg-
tem a kis gyufaáruslány vagy a rendít-
hetetlen ólomkatona sorsán. De ezek 
olyan történetek voltak, ahol tudtam, 
mi fog bekövetkezni, s előre éreztem, 
mikor fogják a könnyek elfutni szeme-
imet, s mikor fogok mindent elsöprően 
zokogni. Tehát amolyan szentimentális 
megjátszás is volt ez az olvasás, „s bár 
nem őszinte, nem komédiás”. Most vi-
szont spontán sírtam. Azért, mert any-
nyira szép volt a vers. Persze szomorú 
vers ez, de hát lényegében mégis arról 
szól, hogy milyen jó, hogy ebben a vi-
lágban még vannak tiszta emberek. A 
verset, amely miatt elő kellett vennem 
a könyvet, nem tudom, végig tudnám-e 
most is mondani, ám a Th omas Mann 
üdvözlése örökre megmaradt bennem. 
S annak ellenére, hogy manapság már 
a temetéseken sem szoktam sírni, ez 
a vers még mindig könnyekre szokott 
fakasztani. 

Nem sokkal azután, hogy erre a vers-
re rábukkantam, kezdődött a tévében 
A Buddenbrook ház című regényből 
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készült fi lmsorozat vetítése. Ez volt az 
első esti fi lmsorozat, amit megnézhet-
tem. Mindig felfokozott vágyakozással 
ültem kedd esténként a tévé elé, hogy 
most olyan csodát fogok látni, amely 
semmivel össze nem hasonlítható, hogy 
megtudom végre a lényeget, a létezés 
titkát, a mindent felülmúló világma-
gyarázatot. Ehelyett pedig csak egy tör-
ténetet láttam arról, hogyan emelkedik 
fel egy család, s aztán hogyan veszítik el 
addigi hatalmukat. Gondoltam: ennyi? 
Nagyon csalódtam, s évekig nem nyúl-
tam sem a József Attila-kötetünkhöz, 
sem Th omas Mann valamelyik művé-
hez. Csak a gimnáziumban olvastam 
újból József Attilát verseskötetből, meg 
egyre több Th omas Mann-elbeszélést és 
regényt. S egyre inkább kezdtem meg-
érteni, mire utal ez a vers. 

Abból a tényből kiindulva tehát, hogy 
a vers olvasása számomra milyen ele-
mentáris hatással volt, arra következte-
tek, hogy ezt a művet mind alap-, mind 
középfokon érdemes tanítani. A továb-
biakban arról fogok beszélni, hogyan. 
Mindegyik módszert, amit most elmon-
dok, nem próbáltam ki a gyakorlatban, 
a zömét azonban igen. A vers nagyon 
sok szituációban tanítható. Természete-
sen leggyakrabban József Attila életmű-
ve tanítása során bukkan fel. Azonban 
elhelyezhetjük máshol is. Felvezetheti 
vagy lezárhatja Th omas Mann-óráin-
kat, előfordulhat a diákok olvasmány-
élményeit megbeszélő óra kezdetén, szó 
lehet róla egy történelemóra keretében 
is, amikor a 30-as évek végének szellemi 
élete és a politika kapcsolatait vizsgál-
juk, és még sok más alkalomkor. 

De taníthatjuk egyáltalán ezt a ver-
set akkor, hogyha a Varázshegy egyik 
iskolatípusban sem szerepel a meg-
tanítandó anyag között? Azt tehát, 
hogy ki volt Hans Castorp és madame 
Chauchat, valószínűleg senki sem fog-

ja tudni (esetleg néhány nagyon olva-
sott gimnazista), tehát az sem világos, 
hogyan lát át a testén Hans Castorp. 
Nem csak azoknak érdemes tanítani ez 
a verset, akik olvasták a Varázshegyet? 
Persze röviden összefoglalhatjuk a Va-
rázshegy ide vonatkozó cselekményét, 
Hans Castorp, madame Chauchat és 
a röntgenfelvétel történetének rövid 
kivonatát. De hát ezzel csak azt érjük 
el, hogy aminek automatikus módon 
kellene működnie, vagyis hogy pár szó 
által az egész regény idéződjék fel kép-
zeletünkben, ahelyett csupán lábjegy-
zetszerű magyarázatot nyújtunk. Ily 
módon pedig a vers elemzése sem vál-
hat egy komplex elemzéssé, hiszen egy 
részét csupán közölhetjük a diákokkal 
anélkül, hogy az ő olvasmányélmé-
nyükkel dolgoznánk. Gimnáziumban 
esetleg megkérhetünk egy-két diákot, 
hogy olvassák el a regényt, s így az 
olvasottak tükrében is próbálják meg 
a verset értelmezni. Vagy feladhatjuk, 
hogy olvassák el Hans Castorp és ma-
dame Chauchat beszélgetését a regény 
közepén. Ezzel azonban meg az a gond, 
hogy ők franciául beszélgetnek, s elég 
bosszantó lehet csupán a lábjegyzetek-
ben közölt fordításokat olvasni annak, 
aki nem tud franciául, márpedig a diá-
kok zöme nem tud. Ettől a két sortól el-
tekintve azonban nincs semmi olyan a 
versben, amit bármilyen korú és beál-
lítottságú diákokkal értelmezni ne tud-
nánk. Ha pedig jobban belegondolunk, 
rengeteg olyan irodalmi mű létezik, 
melynek olvasása közben valamilyen 
lábjegyzetre van szükség, s eszünkbe 
sem jut, hogy azért, mert ezek nem 
élnek a diákok aktív vagy passzív em-
lékezetében, ne foglalkozhatnánk a 
művel. Ha jó verselemző órát tartunk, 
még az is elérhető, hogy néhány diák 
kedvet kapjon a Varázshegy elolvasásá-
hoz, s ez sem utolsó szempont. 

Nézzük meg tehát, mi mindent kezd-
hetünk a vers szövegével a fent említett 
két sor utalásának visszhangtalansága 
ellenére. A most következő javaslatok 
zöme tulajdonképpen minden isko-
latípusban és minden korosztálynál 
használható, természetesen fi gyelembe 
véve az éppen tanítandó diákok tudá-
sát, érdeklődését, irodalmi tapaszta-
latait. Az általam közölt óravázlatok 
bizonyos szempontból úgy tűnhetnek, 
hogy nagyon keveset tanítanak meg, 
hiszen nem a tanár előadó szerepe van 
a középpontban, hanem a diákok egyé-
ni vagy csoportos munkája. S habár a 
tanárnak egy-egy ilyen óra megtartásá-
ra ugyanannyit kell készülnie, mintha 
az egész órán csak ő adna elő, sőt, még 
alaposabban kell végiggondolnia az 
órát, a fő szerepe az órán csak az, hogy 
a diákokat munkával lássa el, segítsen 
azoknak, akiknek valamiért nem megy 
úgy a munka, mint kellene, majd pedig 
vezesse a diákok munkáját összefogla-
ló beszélgetést, vitát. Ily módon viszont 
nem beszélhető meg minden az éppen 
elemzett vers kapcsán. Azonban az, 
amit megbeszélnek, sokkal hatásosabb, 
sokkal inkább emlékeznek rá a diákok, 
s egyben bizonyos készségeik is fejlőd-
nek, legyen az a versírás, a verselemzés, 
a vitatkozás készsége. 

Az általam felvázolt órák csak ak-
kor működhetnek igazán jól, ha a di-
ákok és a tanár képesek hatékonyan 
együttműködni, s már jó néhány olyan 
órájuk volt, ahol intenzíven, egymásra 
odafi gyelve kellett kommunikálniuk. 
Tehát nem működnek ezek a tippek az 
első alkalomkor, amikor az osztály és a 
tanár találkoznak, viszont egy megfele-
lően kialakított munkaatmoszférában 
nagyon hatékonyak lehetnek.

(A teljes írás az Olvasóközpontú iro-
dalomtanítás kötetben található.)



Az integráció és inklúzió fogalmával 
az utóbbi években egyre gyakrabban 
találkozunk, a kifejezések mögött 
meghúzódó tartalmak azonban nem 
újkeletűek a pedagógiában. Bár neve-
sítés és címkézés nélkül, de egy jóval 
régebb óta fennálló kihívással és arra 
refl ektáló megoldáskereséssel is azo-
nosíthatók ezek a fogalmak.

MI IS AZ INTEGRÁCIÓ?
Az integráció során több különálló 
rész valamely nagyobb egységbe il-
leszkedik, egységesül, beleolvad. Az 
integráció tehát általános megközelí-
tésben azt jelenti, hogy a sérült, aka-
dályozott, azaz a sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek, fi atalok bekerülnek, 
beilleszkednek ép társaik közé. Az 
integrált nevelés azt jelenti, hogy az 
iskola fogadja (beengedi) a speciális 
szükségletű gyermeket; de működésén 
nem változtat, hanem a gyerektől várja 
el, hogy beilleszkedjen az oktatási kör-
nyezetbe.

A beilleszkedés alábbi formáit kü-
lönböztetjük meg:
1.  Lokális integrációról beszélünk 

abban az esetben, amikor közös 
épületben folyik a sajátos nevelé-
si igényű gyermekek fejlesztése ép 

társaikkal, de nincs közöttük kap-
csolat (pl. külön osztályban vagy 
csoportban dolgoznak).

2.  Szociális integrációnak nevezzük, 
amikor az intézmény gondosan 
ügyel arra, hogy – bár a tanórá-
kon külön csoportokban folyik a 
fejlesztő munka – a tanórán kívüli 
tevékenységek során (szakkörök, 
napközi, sportrendezvények) a fo-
gyatékossággal élő tanulók együtt 
legyenek társaikkal.

3.  Funkcionális integrációról abban az 
esetben beszélünk, ha az együttfej-
lesztés minden tanórán és foglalko-
záson megvalósul. Az együtt töltött 
idő tekintetében változhat ennek 
megvalósulása, hiszen különbö-
ző megvalósításról beszélhetünk: 
részleges funkcionális integráció 
történik, ha bizonyos órákon, fog-
lalkozásokon úgy szervezik a cso-
portokat, hogy a különböző gon-
dozási igényű gyermekek együtt 
vannak, illetve teljes integráció 
zajlik, amennyiben a sajátos neve-
lési igényű gyermek minden idejét 
együtt tölti ép társaival.

Az integrációs folyamat az oktatásban 
tehát beilleszkedést, fogadást jelent. A 
nevelés-oktatás terén ennek különbö-

ző megvalósulási szintjei vannak, me-
lyek közül a legmagasabb és legered-
ményesebb az inklúzió. Az integráció 
szót a sajátos nevelési igényű, a roma 
és a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, tanulók együttnevelésé-
nek kifejezésére is használjuk.

AZ INKLUZÍV OKTATÁS
Az integráció legmagasabb foka az 
inkluzív pedagógiában valósul meg. 
Az UNESCO defi níciója alapján az 
inkluzív oktatás nem arról szól, hogy 
néhány sajátos nevelési igényű tanu-
lót hogyan lehet integrálni a többségi 
oktatásba, hanem sokkal inkább egy 
szemléletmódról beszélhetünk, ami 
arra keresi a választ, hogyan lehet át-
alakítani az oktatási folyamatot és más 
tanulási környezetet ahhoz, hogy azok 
meg tudjanak felelni a tanulók sokféle-
ségének. A minőségi oktatás olyan ok-
tatást jelent, amely inkluzív, mivel az a 
célja, hogy minden tanuló teljes részt 
tudjon benne venni.

Az inkluzív iskolában valamennyi 
diák olyan oktatásban részesül, amely 
egyéni szükségleteihez alkalmazko-
dik, beleértve azokat a diákokat is, 
akik nem tekinthetők speciális neve-
lési igényű tanulóknak. A befogadás 

TÓTH ERIKA
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alapfeltétele tehát a tanulók közötti 
különbségek elismerése, következés-
képpen a tanulás és tanítás inkluzív ér-
telmezése tiszteletben tartja a tanulók 
közötti különbségeket, és azokra épít. 

Az inkluzív iskolában minden ta-
nuló és pedagógus az iskolaközösség 
fontos tagja. A tanulók közösségi élet-
ben való részvételének lehetőségeit 
növelik az iskolán belül, és csökkentik 
kirekesztésüket. Az iskola szemléletét, 
pedagógiai programját és mindenna-
pi gyakorlatát úgy alakítják át, hogy 
az megfeleljen az iskolába járó tanu-
lóknak. Tapasztalataikat rendszere-
sen összegzik annak érdekében, hogy 
a tanulók számára egyenlő esélyeket 
biztosítsanak. Tanulási lehetőséget – 
és nem csupán legyőzendő problémát 
– látnak a tanulók között fennálló kü-
lönbségek megismerésében. Úgy gon-
dolják, a tanulóknak joguk van ahhoz, 
hogy a lakóhelyükhöz legközelebbi is-
kolába járhassanak.

Az iskola fejlesztése során éppúgy 
fi gyelembe veszik a pedagógusok vé-
leményét, mint a tanulókét. Nagy sze-
rephez jut a közösségépítés és az érték-
közvetítés. Törekszenek az iskola belső 
és külső kapcsolatainak tartósságára, 
folyamatos és kölcsönös ápolására. 
Úgy vélik, az iskolába történő befo-
gadás a társadalomba való befogadás 
fontos alapfeltétele.

A pedagógus szerepe, hozzáállása, 
attitűdje az inkluzív nevelésben is ki-
emelten meghatározó. A sikeresség 
érdekében fontos az empatikus hozzá-
állás, a speciális pedagógiai felkészült-

ség, az innovatív magatartás. Mindez 
a pedagógus szakmai elhivatottsága, a 
gyerekek és a szakma szeretete nélkül 
nehezen megvalósítható. 

Rendre születnek tanulmányok a 
sikeres befogadó oktatásról, de a gya-
korlat és a tapasztalat sokszor mást 
mutat. A szemléletváltás ezen a téren 
is megkerülhetetlennek bizonyul, és 
csakúgy, mint az oktatás-nevelés többi 
területén, az elmélet és gyakorlat talál-
kozása lenne az optimális. Ismerünk 
jól működő modelleket hazánkban, 
Magyarországon, Ausztriában, ame-
lyekből sokat lehetne profi tálni, tanul-
ni, nemcsak egyéni szinten. Személye-
sen szeptembertől tanítok egy inkluzív 
iskolában. Eleinte kihívásként tekin-
tettem a lehetőségre. Több mint húsz 
éve vagyok a pályán, és ez idő alatt sok 
dolgot tapasztaltam, sok minden válto-
zott. Tanítottam összevont osztályban 
(1–2. osztály), ahová integrált tanuló is 
járt, volt szerencsém az óvodai munká-
ba is belekóstolni, és egy ideje érdeklő-
déssel követtem az inkluzív pedagógia 
alakulását, a hazai és külföldi pozitív 
példákat. A legőszintébben mondom, 
hogy a gyakorlatban többszörösen 
összetettebb feladat együtt nevelni a 
többiekkel a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekeket, akik között speci-
ális nevelési igényű tanuló is van, mint 
ahogyan feltételeztem. Persze nem 
kivitelezhetetlen. Minden tiszteletem 
azoké a pedagógusoké, akik ezt évek 
óta becsülettel, sok-sok pluszmunká-
val végzik. Sohasem gondoltam, hogy 
a tanítás a kisujjamban van, három sa-

ját gyermekem és a sok éves tapasztalat 
ellenére sem, de most meg is bizonyo-
sodtam erről. Ahogy az egyik kollé-
ganőm mondta: „Aki itt tud tanítani, 
bárhol tud”. Igaza volt. De az éremnek 
két oldala van. A gyerekeimtől (1. osz-
tály) annyi szeretetet, tiszteletet kapok, 
ami a mai világban ritkaság. A tanu-
láshoz való hozzáállásuk példaértékű, 
még a szünetekben is állandóan dol-
goznának. Kicsi, szorgos méhecskék, 
akiket öröm tanítani, annyira akarnak 
tanulni. Az más kérdés, hogy a társa-
dalmi, szociális hátrányaikból adódó-
an sokkal mélyebbről indulnak, ezért 
bár a fejlődésük, azonos idő alatt, na-
gyobb egységnyi a társaikénál, mégis 
hosszabban tartó folyamatot jelent, és 
eleinte kevésbé látványos. Az iskola 
kiegyenlítő funkciójának működése 
esetén azonban jó eséllyel kompen-
zálhatók a hátrányok. Picit ismét visz-
szakanyarodnék a sokat emlegetett 
fi nn modellhez, ahol minden iskola 
ugyanolyan jó, ugyanolyan befogadó, 
s ha ebből indulunk ki, a jövő iskolája 
csakis ilyen lehet. Befogadó.

FELHASZNÁLT IRODALOM
 Bábosik István (szerk.) (2004): Neveléselmé-

let. Osiris Kiadó, Budapest.
 Csányi Yvonne – Perlusz Andrea (2001): 

Integrált nevelés – inkluzív iskola. In Báthory 
Zoltán – Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a 
neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest, 
314–332. 
 Forray R. Katalin (2011): Társadalmi egyen-

lőség és a jövő feladatai. Educatio, 2011/20, 1. 
sz., 62–72.
 http://new.mako.hu/letoltesek/dokumen-

tumok/pepo_IPR_utmutato.pdf



PEDAGÓGIATÖRTÉNET

Kányádi Sándor: Április hónapja
(részlet)

Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.
Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet;
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek.

ZSIGMONDY RICHÁRD [Richard 
A. Zsigmondy] (Bécs, 1865. április 1. – 
Göttingen, 1929. szeptember 23.)
Grazban lett egyetemi tanár. 1907-től 
a híres göttingeni egyetem professzo-
ra. A kolloid oldatok heterogén termé-
szetének magyarázatáért és a kutatásai 
során alkalmazott, a modern kolloid-
kémiában alapvető jelentőségű mód-
szereiért (az ultramikroszkóp felfede-
zéséért) 1926-ban megkapta a kémiai 
Nobel-díjat.

SCHMIDT JÁNOS GYÖRGY 
(Pest, 1765 – Pest, 1837) 
A pesti tudományegyetem jeles ma-
tematikatanára, piarista szerzetes, 
főként alkalmazott matematikával 
foglalkozott, alaptárgyán kívül a hid-
romechanikához is írt jegyzeteket. A 
pesti tudományegyetemen matema-
tikát, a Mérnöki Intézetben fi zikát és 
mechanikát, később gyakorlati mér-
tant és vízépítést oktatott. Jelentősége 
elsősorban abban áll, hogy mint kiváló 
pedagógus ő alapozta meg a reformkor 
számos jelentős mérnökének műszaki 
tudását, így például Vásárhelyi Pálét is.

GABRIELA MISTRAL 
A chilei költő, tanár, diplomata 1889. 
április 7-én született. Ő volt az első la-
tin-amerikai nő, aki irodalmi Nobel-
díjat kapott (1945). Lucila Godoy y 

Alcayaga néven, egy eldugott chilei fa-
luban született, baszk és indián ősöktől. 
Tanárként komoly szerepet vállalt Chi-
le és Mexikó oktatásügyében. Nápoly-
ban, Madridban és Lisszabon volt chilei 
konzul, számtalan nemzetközi kulturá-
lis szervezetben tevékenykedett, okta-
tott a Columbia Egyetemen és a Vassar 
College-ban az Egyesült Államokban.

BENKA GYULA 
(Békéscsaba, 1838. április 8. – Szarvas, 
1923. április 30.) 
A magyar pedagógus, pedagógiai író, 
újságíró a szarvasi evangélikus gim-
názium tanára, majd igazgatója volt. 
Az 1862-63-as tanévben az iskola 
felsőbb osztályaihoz kapcsolva meg-
szervezte a tanítóképzőt, valamint az 
ehhez és a gimnáziumhoz egyaránt 
szükséges zeneiskolát. Szellemi szük-
ségletnek tartotta, hogy az ének-ze-
nét minden iskolatípusban tanítsák. 
Lelkes támogatója volt a hangszeres 
zenetanításnak is. Zongorán és orgo-
nán maga is kitűnően játszott. 1862-
ben néhány lelkes gimnáziumi tanár 
és tanító közreműködésével, valamint 
a „jobb hangú iparosok” részvételével 
megszervezte a Szarvasi Dalárdát. A 
kórus, amelynek 24 éven át volt veze-
tője, többször újjáalakult. A nevelők 
pedagógiai továbbképzése céljából lét-
rehozta a szarvasi tanítóegyletet.

Báró HARKÁNYI BÉLA (Pest, 
1869. ápr. 11. – Budapest, 1932. jan. 23.)
Ő volt a magyar csillagászat nemzet-
közi kapcsolatainak egyik kiépítője. 
1887-től a pesti, lipcsei és strassburgi 
egyetemen tanult, majd tanulmány-
utat tett Amerikában. 1896-ban a pesti 
egyetemen matematikai doktori címet 

szerzett. 1899–1902-ben az ógyallai 
obszervatóriumban vállalt állást. 
1907-ben a pesti egyetemen a csilla-
gászat magántanárává habilitálták, az 
asztrofi zika professzora volt.

EMMY BECKMANN 
A német pedagógus, politikus 1880. 
április 12-én született Wandsbekben. 
Heidelbergben, Göttingenben és Pá-
rizsban járt egyetemre. 1911-ben kapta 
meg tanári diplomáját, és egy hamburgi 
középiskolában kezdett tanítani. 1927-
ben a Helene-Lange-Oberrealschule 
igazgatójává nevezték ki, a következő 
évben ő volt az első nő, aki szakfelügye-
lői megbízást kapott. 1933-ban a nácik 
hatalomra jutása után minden tiszt-
ségétől megfosztották. A háború után 
komoly részt vállalt a hamburgi iskola-
rendszer újjászervezésében.

BUGÁT PÁL (Gyöngyös, 
1793. ápr. 12. – Pest, 1865. júl. 9.) 
Ő volt az első magyar orvosi folyóirat 
alapítója, a magyar természettudomá-
nyos nyelv egyik megújítója. Bugát 
rövid tisztiorvosi szolgálat után már 
fi atalon a pesti orvosegyetem elméleti 
orvostan tanára lett. Kezdettől fogva 
fontosnak tartotta, hogy a szakiroda-
lom – elsősorban a tankönyvek – ma-
gyar nyelven álljanak a diákság és a 
gyakorló orvosok rendelkezésére. Ez 
okból több szakkönyvet lefordított, és 
már ekkor próbált a szakkifejezésekre 
magyar eredetű és hangzású szava-
kat keresni. A természettudományos 
szaknyelv megújítása egész életét be-
töltő program lett. Toldy Ferenc írta, 
hogy „helyesen szólni Révai, szépen 
Kazinczy, műszabatosan Bugát Pál ta-
nította a nemzetet”.
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RÓMER FLÓRIS 
(Pozsony, 1815. ápr. 12. – Nagyvárad, 
1889. márc. 8.)
A műemlékvédelem egyik első szorgal-
mazója, az archeológia tudós művelője 
bencés szerzetesként kezdte tanári pá-
lyáját, először a rend győri gimnáziu-
mában, majd a pozsonyi akadémián. 
1848-ban beállt a honvédek közé, és a 
világosi fegyverletételig utászként szol-
gált. Hazafi asságát ötévi várfogsággal 
torolták meg. Az 1850-es évek végén 
Ipolyi Arnold hatására a régészet felé 
fordult érdeklődése. 1861-ben Pesten az 
Akadémia kézirattárának őreként tevé-
kenykedett; 1864-től maga is tagja volt a 
tudós társaságnak, és régészetet tanított 
az egyetemen.

PAÁL ÁRPÁD (Budapest, 
1889. ápr. 15. – Budapest, 1943. ápr. 9.)
A növényfi ziológus egyetemi tanár a 
növényélettan egyik magyarországi út-
törője volt. A budapesti egyetem böl-
csészkarán tanári és doktori oklevelet 
szerzett, majd több külföldi egyetemet 
látogatott. 1915-ben adjunktus lett a 
Növényélet- és Kórtani Állomáson. 
1918-tól egyetemi magántanárként, 
1929-től tanárként a budapesti egye-
tem általános növénytani tanszékén 
oktatott, később az általános Növény-
tani Intézet igazgatója volt. Kezdetben 
ingerfi ziológiai vizsgálatokat végzett, 
majd az elsők között kezdett foglal-
kozni a növényi hormonkutatásokkal.

MIKOLA SÁNDOR 
(Péterhegy, 1871. ápr. 16. – 
Nagykanizsa, 1945. okt. 1.) 
A budapesti fasori gimnázium híres 
tanára a budapesti tudományegyete-
men szerzett matematika-fi zika sza-
kos tanári diplomát. Egy évig Eötvös 
Loránd mellett volt gyakornok a Fi-
zika Tanszéken, majd 1897-től 1935-
ig – 38 éven át – a fasori evangélikus 
gimnáziumban tanított, 1928-tól az 
intézmény igazgatója volt. Tanítványai 
között olyan nagyságok is voltak, mint 
Wigner Jenő és Neumann János. Jól 
felszerelt szertárában számos kísérle-
tet végzett a diákok közreműködésé-
vel – ez volt az alapja oktatási elveinek. 
A szaklapokban megjelent cikkeiben 
nemcsak saját kutatásairól írt, hanem 
az általa tervezett demonstrációs esz-
közöket is ismertette. Az egyenes 
vonalú, egyenletes mozgást bemu-
tató laboratóriumi berendezést róla 
nevezték el Mikola-csőnek. Három 
ismeretelméleti tárgyú könyve jelent 
meg: A physikai alapfogalmak kiala-

kulása (1911), A fi zika gondolatvilága 
(1933), A fi zikai megismerés alapjai 
(1941). Több írása is megjelent Eötvös 
Lorándról, de ismeretesek Keplerrel 
kapcsolatos kutatásai is. Kitűnő fi zi-
katankönyveket írt, és Beke Manóval 
kidolgozta a matematika oktatásának 
reformját. Emlékére az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat évente Mikola-díjjal 
jutalmazza a kísérletező oktatásban 
kiváló eredményt felmutató tanárokat.

EGERVÁRY JENŐ (Debrecen, 
1891. ápr. 16. – Budapest, 1958. nov. 30.)
A matematikus, műegyetemi tanár 
nevéhez fűződik az ökonometria gráf-
elméleti tételének általánosítása, az 
ún. „magyar módszer” kidolgozása. 
Egerváry egyetemi tanulmányait a bu-
dapesti tudományegyetemen végezte, 
ahol 1914-ben doktorált. Több egyete-
men oktatott, majd 1941-től a műegye-
tem tanára lett. Közel fél évszázados 
munkássága során mintegy 80, önálló 
kutatási eredményt közlő tanulmánya 
jelent meg. Utolsó éveiben mátrixelmé-
leti kutatásokkal és azok alkalmazásá-
val foglalkozott, s a matematika e sokak 
által lezártnak vélt területét számos új 
eredménnyel gazdagította.

TESSEDIK SÁMUEL (Alberti, 
1742. ápr. 20. – Szarvas, 1820. dec. 27.)
Az evangélikus lelkész, író, pedagógus 
az alföldi mezőgazdaság gyakorlati fej-
lesztője, a lucerna magyarországi meg-
honosítója volt. Pozsonyban, Sáros-
patakon és Debrecenben, majd német 
egyetemeken tanult, ahol megismerte 
a fi lantropisták pedagógiai irányzatát. 
Ennek hatása alatt elsősorban a pa-
rasztság helyzetének javítására töreke-
dett. 1780-ban a parasztifj ak képzésére 
alapított gazdasági „szorgalmatossági” 
iskolájában gyakorlati munkával kap-
csolta össze a belterjes termelési mód-
szerek elsajátítását. Új rendszerű is-
kolájában könyvtárat, tanműhelyt és 
tangazdaságot szervezett, amelyben 
tanítók és gazdatisztek oktatását is vál-
lalta. 1791-ben országos tanügyi re-
formtervet terjesztett az országgyűlés 
művelődésügyi bizottsága elé. Anyagi 
nehézségek miatt az országos hírűvé 
vált intézményt 1806-ban végleg be 
kellett zárnia. Meghonosította Magyar-
országon a lucernát, kezdeményező 
volt a gyümölcstermesztés, a méhészet, 
a selyemhernyó-tenyésztés terén, szak-
emberekkel taníttatta a selyemfonást, a 
gyapjúfonást és a szövést. Tevékenysége 
kiterjedt az egészségügyi teendőkre, a 
parasztok táplálkozására, lakásviszo-

nyaira, községrendezésre stb., de az 
árva- és szegényügy rendezésére is. 
Részt vállalt a keszthelyi Georgikon 
megszervezésében, 1817-től elnöke is 
volt. Egész életét Szarvas, illetve az Al-
föld fejlesztésének szentelte.

BEKE MANÓ (Pápa, 1862. ápr. 24. – 
Budapest, 1946. jún. 27.)
A magyarországi matematikaokta-
tást megreformáló és a nők egyetemi 
hallgatói jogaiért küzdő Beke Manó 
a budapesti tudományegyetemen és 
műegyetemen szerzett diplomát. Ta-
nulmányait követően egy évet töltött 
ösztöndíjjal Göttingenben. Ottani ta-
pasztalatai alapján lett egyik kezde-
ményezője és megvalósítója a hazai 
reformtörekvéseknek a matematika ok-
tatásában. 1900-tól a matematika egye-
temi tanáraként és az Országos Közép-
iskolai Matematikai Reformbizottság 
elnökeként munkálkodott, akadémikus 
lett. 1919 után baloldali nézetei miatt 
megfosztották akadémiai tagságától, és 
kényszernyugdíjba küldték. Az Athe-
naeum könyvkiadóban kezdett dolgoz-
ni, nagy ambícióval: könyvsorozatokat 
szerkesztett és matematikai kutatásait 
is folytatta. 1945-ben rehabilitálták. A 
középiskolai matematikaoktatás meg-
reformálása mellett egyik kezdeménye-
zője volt a matematika népszerűsítésé-
nek; számos cikket és tanulmányt írt 
ezzel a céllal. 

HUNYADY JENŐ (Pest, 1838. ápr. 28. 
– Budapest, 1889. dec. 26.)
A Műegyetem kiváló matematikataná-
ra Pesten kezdte tanulmányait, majd 
hét évig külföldön – osztrák, német és 
francia egyetemeken – tanult. 1865-től 
haláláig a mérnökhallgatókat oktatta a 
Műegyetemen. Sokat tett a hazai ma-
tematikai közélet fellendítéséért: az ő 
kezdeményezésére alakult meg 1885-
ben a Mathematikai Társaság.
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Az óvodáskorú gyermekek körében 
nagyon fontos fejleszteni a tértájéko-
zódást, hogy a saját lakókörnyezetük-
ben könnyebben el tudjanak igazodni. 
A tájékozódási akadálypálya nagysze-
rűen szolgál a tájékozódás fejlesztésé-
re, az irányok megtanulására. 

A gyermekek számára biztonság-
érzetet ad, ha a szülők látótávolságon 
belül vannak, ugyanakkor fontos, hogy 
megtapasztalják az önállóság érzését is. 

Tájfutó és óvópedagógus lévén elkezd-
tem azon gondolkodni, hogyan lehetne 
az óvodai életbe beépíteni a tájfutás ele-
meit. 2009-ben a Tájfutó Világbajnokság 
kísérő versenyén rendeztünk először 
gyerekversenyt, amelyhez kis, állatos fi -
gurákkal ellátott bójákat, játékokat hasz-
náltunk fel. Ennek a gyerekversenynek 
az volt a célja, hogy a kisgyermekeket 
erdőhöz, parkhoz, tájfutáshoz szoktas-
suk. Körülbelül a 3–8 éves korosztály 
vett részt rajta. A pálya hossza 300–500 
méter volt. Az ellenőrzőpontokon kü-
lönféle állatfi gurákat, zsírkrétát, szúró-
bélyegzőt helyeztünk el. A kartonra az 
ellenőrzőpontokon elhelyezett állatos 
fi gurákat nyomtattuk. A verseny folya-
mán minden gyermek valamilyen kis 
játékot, csokit és oklevelet kapott. 

A TÁJÉKOZÓDÁSI 
AKADÁLYPÁLYA ÖTLETE
Néhány évvel később tornatermi ke-
retek között szerveztünk meg egy 
hasonló versenyt a gyerekek számá-
ra. A tornatermet azonban nem a 
hagyományos módon rendeztük be, 
hanem mindenféle eszköz és szer 
nélkül kiraktunk egy mátrixpályát. A 
mátrixot, vagyis svédpályát a focipá-

lyán, udvaron, vagy rossz idő esetén a 
tornateremben alakítjuk ki. Ilyenkor 
papírra rajzoljuk be a 4×4, vagyis 16 
ellenőrzőpontot. A pályák ezek között 
a pontok között haladnak, egy vonallal 
összekötve. A versenyzőknek a rajtból 
indulva kell felkeresniük az egyes pon-
tokat, természetesen a berajzolt sor-
rendben. A pontokon azonosítók talál-
hatók, a versenyzők így folyamatosan 
ellenőrizni tudják, hogy jó ponthoz 
futottak-e. Egymás után három-négy 
pályát is le lehet futni, ugyanazokat a 
mátrixban elhelyezett pontokat más és 
más sorrendben érintve. Ezáltal a táj-
futás legélvezetesebb részét, a pontfo-
gás örömét érzik át a résztvevők, min-
denféle térképismeret és előképzettség 
szükségessége nélkül. 

Az óvodások számára létrehozott tá-
jékozódási akadálypálya ötlete három 
tájfutástípusból született meg. A kiala-
kítás során fontos szempontot jelentett 
az, hogy a gyerekek egy zárt, belátható 
helyen legyenek. A tornatermi mát-
rixpálya a legegyszerűbb tájékozódási 
futásforma, amely mesefi gurás képe-
ivel valóban felkelti a gyerekek érdek-
lődését. A kisgyermekek először 2015 
novemberében próbálhatták ki ezt a 
fajta mozgásjátékot, amikor a Selye 
János Egyetem Testnevelés Tanszéke 
„Mozgással az egészségért” címmel tá-
jékozódási akadálypályát készített az 
óvodások számára. Az akadálypálya 
nagy sikert aratott a gyermekek és az 
óvópedagógusok körében is. A rendez-
vényen száznegyven óvodás vett részt. 
A gyermekek többször is teljesítették az 
akadálypályát, amely végén saját készí-
tésű érmet kaptak. 

A TÁJÉKOZÓDÁSI AKADÁLYPÁ-
LYA ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A JÁTÉK 
LEBONYOLÍTÁSA
A játék előkészítésének első lépését a 
mesefi gurás képek kiválogatása, va-
lamint a térkép és a kiskártyák szá-
mítógépes megtervezése, nyomtatása 
képezi. Ezt követi a megfelelő eszkö-
zök előkészítésének szakasza. A kö-
vetkező eszközökre van szükségünk: 
dobozokra, melyekre ráragasztjuk a 
bevasalt mesefi gurás képeket, illetve 
zsírkrétákra, amelyekkel jelölni lehet a 
kiskártyákon, hogy az adott „pontot” 
megtalálták. Szükségünk van „rajt” és 
„cél” feliratú táblákra, íróeszközökre, a 
korábban említett térképekre, kiskár-
tyákra, zsírkrétákra, mesefi gurás ké-
pekre. A játéktér előkészítésének első 
lépése, hogy egy adott területen egy-
mástól 3-3 méterre, 4x4-es alakzatban 
elhelyezzük a 16 darab színes mesefi -
gurákkal ellátott dobozokat. A pályák 
ezek között a pontok között haladnak, 
melyek vonallal vannak összekötve 
a térképen. Ezt követően kirakjuk a 
„rajt” és „cél” táblákat. 

A gyerekek akkor érkeznek a torna-
terembe, amikor a pályát teljesen elő-
készítettük. A játékos keret motiváció-
ként működik, a mesefi gurák látványa 
felkelti az érdeklődésüket. Egy rövid 
bemelegítést követően egy gyors beme-
legítő pályán megismerkednek az ellen-
őrzőpontokkal, majd elmagyarázzuk 
nekik a játék lényegét. Első alkalommal 
próbajátékként teljesítik a futópályát. A 
próbajáték után a gyermeknek a rajtból 
indulva kell felkeresniük a térkép alap-
ján megadott ellenőrzőpontokat, vagy-
is a mesefi gurás képeket. A kiskártyán 
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meg kell jelölniük, hogy az előre meg-
adott pontokat érintették. Miután az 
összes térképen feltüntetett mesefi gurát 
megtalálták, célba érnek. A gyermekek 
akár többféle pályát is teljesíthetnek. 
Percenként rajtolnak egymás után a 
pályákon. A játék célja, hogy hibátlanul 
teljesítsék a futópályát. 

MOZGÁSFEJLESZTÉS AZ AKA-
DÁLYPÁLYA SEGÍTSÉGÉVEL
2016 novemberétől kezdődően egy 
mozgásfejlesztési programot indítot-
tunk a Selye János Egyetem Sportköz-
pontjában. A projektben a Ferences 
Barátok Utcai Óvoda gyermekei vet-
tek részt, akik korábban – a „Mozgás-
sal az egészségért” programon belül 
– már megismerkedtek a tájékozódási 
akadálypályával. Az óvodások fél éven 
keresztül havonta több alkalommal 
látogattak el a programunkra, ahol 
különböző játékos feladattal, vala-
mint a tájékozódási akadálypályával 
foglalkoztattuk őket. Az első alka-
lommal egy általános felmérést végez-
tünk: megmértük a testmagasságukat, 
testtömegüket, ebből kiszámoltuk a 
BMI-t (testtömegindexet), a WHR-t 
(derék- és csípőbőséget), felmértük a 
kondicionális képességeiket, a szem–
láb koordinációt, és megfi gyeltük a 
tájékozódási futópályán nyújtott telje-
sítményüket is. A kondicionális képes-
ségek közül standardizált teszttel mér-
tük a gyorsaságot és az állóképességet. 
Bokasüllyedést megelőző feladatot és 
padon való járásgyakorlatokat végez-
tettünk velük, valamint lehetőséget kí-
náltunk a dobás technikájának játékos 
elsajátítására és focizásra is. 

A későbbi foglalkozásokon az első 
rendezvény alkalmával felmért képessé-
geket fejlesztettük specifi kus gyakorla-
tokkal, például kislabdát hordtak bóják-
ra, akadályokat léptek át futás közben, 
szlalom-labdavezetést végeztek, kis-
labdával dobtak távolba, és minden 
alkalommal teljesítették a tájékozódási 
akadálypálya egy-egy pályáját. A prog-
ram utolsó foglalkozását gyermeknapra 
ütemeztük, amikor különleges prog-
rammal készültünk. Ismét elvégeztük 
az összes felmérést, ám ezúttal a tájé-
kozódási akadálypálya egy elektroni-
kus, chipes változatát próbálhatták ki 
a gyerekek, melyet Mészáros Károly, a 
Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd 
Sportegyesület elnöke tett lehetővé. A 
gyerekeknek minden térképen szereplő 
ponton hozzá kellett érinteniük egy, az 
ellenőrzőponton található „dobozhoz” 
az említett chipet. Ugyanezt kellett ten-

niük a rajtban és a pálya teljesítése után, 
a célban is. Így nem kézi időmérővel, 
hanem az SI rendszer és a chip segítsé-
gével elektronikusan történt az eredmé-
nyek dokumentálása. A program végén 
a gyermekek díjazásban részesültek, ok-
levelet és ajándékcsomagot kaptak, me-
lyet szintén mi készítettünk és állítot-
tunk össze. Összességében elmondható, 
hogy a gyermekek ez alatt a félév alatt 
nagyon jól érezték magukat, élvezték a 
mozgásfejlesztő gyakorlatokat. 

MIÉRT ÉRDEMES TÁJÉKOZÓDÁSI 
AKADÁLYPÁLYÁVAL DOLGOZNI? 
A tájékozódási akadálypálya legna-
gyobb hozadéka, hogy az óvodás korú 

gyermekek térbeli tájékozódása és mo-
toros képességeik játékosan, számuk-
ra érdekes módon fejlődik. Úgy mo-
zognak, hogy közben fejlődnek és jól 
szórakoznak egyszerre, hiszen játékos 
keretek között sajátítják el a tájékozó-
dási futás és a térképolvasás alapjait. Az 
itt szerzett képességeket a gyermekek 
a mindennapi életben is alkalmazni 
tudják, hiszen a saját lakókörnyeze-
tükben is meg kell tanulniuk mihama-
rabb orientálódni. A tájékozódási aka-
dálypályát a délelőtti szabad levegőn 
tartózkodás során, sportnapokon, 
természetóvodákban való használatra 
ajánljuk leginkább. 
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ÁLTALÁNOS KÉSZSÉGEK 
(1. RÉSZ)

Egy korábban ugyanitt megjelent cikk-
sorozatomban (Nyelvtanulási stra-
tégiák 1. rész – 11. rész) többször is 
kitértem arra, hogy milyen fontos a 
nyelvtanulással kapcsolatos tévhitek 
feloszlatása, pláne ha épp azt fontolgat-
juk, hogy megtanulunk egy új nyelvet. 
Az egyik ilyen tévhit az, hogy felesleges 
nekiállnunk ennek a „harci feladatnak”, 
ha nem rendelkezünk jó nyelvérzékkel. 
Téves. Nincs olyan, hogy jó vagy rossz 
nyelvérzék. Viszont az sem igaz, hogy 
nincsenek olyan (általános) képességek 
és készségek, amelyek nagymértékben 
elősegítik nyelvtanulási folyamatunk 
hatékonyságát és sikerességét. Ezek kö-
zül most (nagyon) röviden megnézzük 
a koncentrációs képességet.

 Bármilyen tanulási folyamatról le-
gyen szó, fi gyelmünk folytonos, hosz-
szú időn át (30–60 perc) tartó fóku-
szálása elengedhetetlen ahhoz, hogy 
hatékonyan és sikeresen sajátítsuk el 
az új tudást. Ha összpontosítás köz-
ben kizökkenünk, gyakran újra kell 
indítanunk a folyamatot, de legjobb 
esetben is nehézkes fi gyelmünk visz-
szaterelgetése annak tárgyára. Ennek a 
jelenségnek az a legnagyobb hátránya, 
hogy minél többször szakítjuk meg a 
koncentrálást (tudatosan vagy tudat-
talanul), annál inkább kívánni fogjuk 
az extra ingereket a jövőben. A fentebb 
említett cikksorozatban arról is írtam, 
hogy milyen hasznosak (és manapság 
már szinte nélkülözhetetlenek) a nyelv-
tanulást segítő alkalmazások, webolda-
lak és videók. Arra már nem került szó, 
hogy a számítógép vagy az okostelefon 
nyelvtanulásra való használata egy-
ben kiváló fi gyelemelterelő is, hi-
szen mindkét eszközt használ(hat)-
juk szórakozásra is. Tanulás közben, 
mikor új stimulusra vágyunk, mi sem 
egyszerűbb annál, mint megnyitni ked-
venc weboldalunk vagy üzenetküldő 
alkalmazásunk. Amint ez megtörténik, 
már ki is zökkentünk, elvesztve ezzel 

az addig felépített tanulási folyamat 
részleges vagy akár teljes potenciálját. 
Éppen ezért szükségünk van arra, hogy 
fejlesszük koncentrációs képességün-
ket, már csak azért is, mert a nyelvtanu-
lás tipikusan olyan tevékenység, mely 
akkor igazán hatékony, ha az arra szánt 
időtartam alatt kizárólagos fi gyelmet 
biztosítunk hozzá.

 Többféle módszer létezik, mellyel 
fejleszthetjük fókuszunkat. Ezek kö-
zül azt szeretném kiemelni, amelyik 
bizonyítottan a legtöbb pozitív hatást 
fejti ki életminőségünkre. Ez az úgy-
nevezett tudatos jelenlét (mindfulness) 
meditációs gyakorlat, melynek lényege 
meglepően röviden összefoglalható: a 
gyakorlat annyiból áll, hogy egy adott 
tárgyra kell összpontosítanunk teljes 
fi gyelmünket, és amint észrevesszük, 
hogy fi gyelmünk elkalandozott, újra 
vissza kell terelnünk fókuszunkat a vá-
lasztott tárgyra. Fontos viszont, hogy 
fi gyelem alatt nem feltétlenül szemmel 
való követést, és a tárgy alatt nem fel-
tétlenül fi zikailag megfogható dolgot 
értünk. Sőt, a gyakorlatot kezdőknek 
csukott szemmel ajánlott végezni, és a 
fi gyelem tárgyának pedig a légzést ér-
demes választani, ezzel is csökkentve a 
potenciálisan zavaró környezetet (illet-
ve ugyancsak fontos alapfeltétel, hogy 
egy csendes, nyugodt helyen végezzük 
a meditációt). A gyakorlat minden 
bizonnyal érdekes megvilágításba he-
lyezi koncentrációs készségünkről ki-
alakult képünket. A legtöbb kezdő azt 
tapasztalja, hogy képtelen a fi gyelmét 
egyetlen percig folyamatos fókuszban 
tartani – egy kósza gondolat szinte 
biztosan megzavarja a koncentrációt. 
Jó hír, hogy ez a készség is, ugyanúgy, 
mint bármelyik másik, gyakorlással 
fejleszthető. A tudatos jelenlét meditá-
ciót rendszeresen alkalmazva akár napi 
5–10 percnyi gyakorlással is jelentős 
javulást tapasztalhatunk koncentrációs 
képességünkben, mindössze néhány 

hét eltelte után. Ezen felül a gyakorlat 
javít általános hangulatunkon, segít 
érzelmeink felismerésében és kezelé-
sében, illetve fejleszti agyunk további 
kognitív funkcióit is. Ezen funkciók 
között a nyelvtanulás szempontjából 
kiemelkedő fontosságú memória is 
szerepel, ezért a gyakorlattal két legyet 
üthetünk egy csapásra.

 A tudatos jelenlét további részleteiről 
Szondy Máté Megélni a pillanatot című 
könyvében olvashatunk. Iskolákban és 
óvodákban is alkalmazzák a módszert 
(lásd a hivatkozást a Források részben), 
illetve a fi atal (nyelv)tanulók esetében 
felmerülő kihívásokról, köztük a fi gye-
lemmel kapcsolatos nehézségekről, Pus-
kás Andrea Th e Challenges and Practices 
of Teaching Young Learners című könyve 
nyújt részletes tájékoztatást.

 Talán ismerős lehet az a helyzet, 
amikor a megtanulandó anyagot elő-
véve, céltudatosan és motiváltan ülünk 
le nyelvet tanulni, és pár perc után elő-
vesszük a telefonunk, hogy megnézzük, 
nem írt-e valaki, vagy rájövünk, hogy 
az aznapi kávé kvótánk még nem telt 
be, de már régóta ki akartuk próbálni a 
fahéjas-mézes lattét, úgyhogy gyorsan 
kikeressük a receptjét a Youtube-on… 
És ezen a ponton vége is a tanulásnak. 
A mindfulness gyakorlat mindenkép-
pen megér egy próbát, hogy vissza-
szerezzük irányításunkat fi gyelmünk 
felett, ezáltal lehetővé téve a mély, való-
ban hatékony nyelvtanulást.
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MIKOR SZABAD ÉS MIKOR TILOS KÍSÉRLETEZNI (PRÓBÁLKOZNI) 
EGY MATEMATIKAI PROBLÉMA MEGOLDÁSA SORÁN?

Nem először teszem föl a kérdést: mi 
lehet a valódi oka annak, hogy sok jó 
képességű gyerek nem szereti a mate-
matikát? Azt, hogy „nem szereti”, so-
kan sokféleképpen öntik szavakba. A 
szülők leggyakrabban úgy, hogy „nem 
érti”, maguk a gyerekek úgy, hogy „fél-
nek tőle”, vagy úgy, hogy „nem érdekli 
őket”. Sommásnak tűnhet a vélemé-
nyem, hogy egyetlen olyan gyerek 
sem fogja szeretni, akinek nem tesz-
szük lehetővé, hogy maga fedezze föl a 
matematika szépségeit. Tudom, a tan-
terv sem hagy erre elég időt erre. Meg 
aztán a türelmünk is véges. Ezért az-
tán inkább készen tálalunk mindent. 
Így a legérdekesebb összefüggések is 
megjegyzendő (bemagolandó) téte-
lekké, képletekké degradálódhatnak. 
Pedig amit meg kell jegyeznünk, az 
kevésbé vonzó, mint amire magunktól 
jöhetünk rá.

A reálisan gondolkodó pedagógus 
kénytelen egy középutat választani: 
hagyja, hogy a legügyesebbek (legkre-
atívabbak) némi irányítás mellett, de 
mégiscsak önállóan építsék fel a mate-
matika fogalomrendszerét, hogy ma-
guktól csodálkozzanak rá az összefüg-
gésekre. A „nehezebben mozdulók” 
pedig kénytelenek mindent (vagy leg-
alább a legszükségesebbeket) megta-
nulni – a szó köznapi értelmében véve.

Igazán „autentikus” magyarázatot 
akkor kaptam a matematika  szereteté-
nek kérdésére, amikor alkalmam volt 
szóba elegyedni egykori versenyzők-
kel, akik nagy lelkesedéssel beszéltek 
tanáraikról, a szakkörökről és leg-
inkább a fejtörésre fordított hosszú-
hosszú órákról. A legtanulságosabb az 
volt, amikor arról is hajlandók voltak 
beszélni, hogy mit nem szerettek. Egyi-
kük egyszer így vallott: „Nem sokon 
múlott, hogy megutáljam a matekot. 
Mert amikor megmondták, hogy ezt 
így kell megoldani, és hogy ezt így kell 
leírni, akkor úgy éreztem: rám itt már 
nincs szükség. Én már csak egy rabszol-
ga vagyok, akinek vakon teljesítenie kell 
a parancsot.”

Matematikaversenyeken is tapasz-
taltam: sok tanár alacsonyabb rendű-
nek, szakszerűtlennek tartja, ha egy ta-
nuló kísérletezéssel, találgatással oldja 
meg a feladatot, holott ő (a szaktanár) 
már csak tudja, hogy itt a „legfrappán-
sabb” módon: (mondjuk) egyenlettel 
kellene dolgozni. Ugyanakkor maga 
is gyakran hangsúlyozza, hogy milyen 
fontos lenne a matematika „életszerű” 
megközelítése. Nézzünk egy példát:

1. FELADAT: 
A gyerekek egy tornateremben kört al-
kotva állnak fel. Mindegyikük kap egy 

sorszámot, szépen sorban haladva: az 
első 1-est, a mellette álló 2-est, a kö-
vetkező 3-ast stb. A 4-es sorszámúval 
szemben áll a 12-es sorszámú. Hányan 
állnak a körben?

A tanár megoldása: 
12 – 4 = 8, tehát a 4-es sorszámútól 
a 11-es sorszámúig 8-an állnak. Ez 
az összes tanuló fele, tehát a körben 
8 ∙ 2 = 16-an állnak. „Jegyezd meg, eze-
ket a feladatokat így kell megoldani!” 
(A kreatív tanuló elkezd kételkedni. 
Miért kell ezt megjegyeznem?! Miért 
épp a 11-es sorszámúig kell megszá-
molnom a gyerekeket, miért nem a 
12-esig? A 4-est és 12-est összekötő 
szakasz ennek a körnek az átmérője. 
Biztos, hogy a 8-at kell megszorozni 
kettővel? Stb. A készen kapott mód-
szer lehet, hogy jó, de ezt a jobbak sze-
retnék igazolni, vagy legalább szemlél-
tetni.

A tanuló megoldása: 
Ha a 4-essel szemben a 12-es áll, ak-
kor az 5-össel szemben a 13-as, a 
6-ossal szemben a 14-es, ..., a 8-assal 
szemben a 16-os, a 9-essel szemben az 
1-es. Tehát az 1-es szomszédja a 16-os, 
vagyis 16 tanuló áll a körben. A pró-
bálgatás közben valószínűleg arra is 
rájön, hogy a szembenállók sorszáma 
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közt mindig 8 a különbség. De ha ez 
így van, akkor csak azt kell megnézni, 
hogy ki áll az 1-essel szemben. Ez az 
1 + 8 = 9-es tanuló. Ha a 9-es szom-
szédja a 8-as, akkor az 1-esé a 8 + 8 
= 16-os.
 
Sok tanár azért tör pálcát a kísérlete-
zés, próbálgatás fölött, mert így csak 
kis számokat (véges idő alatt kipróbál-
ható mennyiségeket) tartalmazó prob-
lémákat lehet megoldani. Fölmerül 
a gyanú: akkor is meg tudná oldani a 
fenti feladatot a tanuló, ha a 214-essel 
a 2018-as állna szemben? Az első vá-
lasz az, hogy: nem. Ám az ügyesebb 
gyerekek gyorsan rájönnek, hogy a 
problémát érdemes először egyszerűbb 
számokkal kipróbálni: hátha közben 
kiderül egy összefüggés, amellyel már 
a „nagy számos” feladatok is „megad-
ják magukat”.

Sok olyan feladat van, amelyet a ma-
tematikatanárok nagy többsége csakis 
egyenlettel hajlandó megoldani. Még 
akkor is, amikor egy ötödikesnek cí-
mezték:
 
2. FELADAT: 
Az apa 25 évvel idősebb, mint a fi a. 3 
év múlva épp 6-szor olyan idős lesz, 
mint a fi a. Hány éves most az apa?
 
A tanár megoldása: 
A fi ú most x éves, az apa x + 25 éves. 3 
év múlva a fi ú x + 3, az apa x + 25 + 3 
= x + 28 éves lesz. Ebből az egyenlet:
6 ∙ (x + 3) = x + 28
Az egyenletet megoldva kapjuk, hogy 
a fi ú most 2 éves, az apja pedig 27. El-
lenőrzés: az apa 3 év múlva 30, a fi a pe-
dig 5 éves lesz. Az apa életkora akkor 
valóban 6-szor annyi lesz, mint a fi úé. 
(Szabatos, „betanítható” megoldás, sok 
tanár szerint ez a frappáns és elegáns. 
Nyolcadikban. Esetleg! De hogy olda-
ná meg egy ötödikes?)
 
A tanuló megoldása: 
Rengeteg közhely hangzik el a függ-
vényszerű gondolkodásról, ám ezt so-
kan úgy értelmezik félre, hogy a függ-
vények elméletét kellene a tanulókkal 
elsajátíttatniuk. Holott ez a feladat 
az összefüggésekben gondolkodáshoz 
szinte „kínálja magát”. Csak meg kell 
engednünk a gyerekeknek, hogy kísér-
letezzenek, próbálkozzanak. Mondjuk, 
egy táblázat segítségével. (Vagy bár-
hogy máshogy, ami a tanulónak ter-
mészetes.)

APA 25 26 27 28 29 30

FIA 0 1 2 3 4 5

APA 31 32 33 34 35

FIA 6 7 8 9 10

Ha szerencsénk van, akkor a táblázat 
valamelyik oszlopában megjelenik a 
keresett számpár. Ha nem, akkor meg 
úgysincs megoldása a feladatnak. (Egy 
ötödikes számára ez egyben azt is je-
lentené, hogy nincs értelme a feladat-
nak.) Nem véletlenül emeltem ki az 
imént a „meg kell engednünk” szavakat. 
Mert a gyerekeknek ez a természetes. 
Sokuknak ehhez a módszerhez még 
arra sincs szükségük, hogy a tábláza-
tot leírják. Fejben kiszámítják. Mire 
mi mankót adnánk a megoldáshoz, ők 
már mondják az eredményt. És a meg-
érdemelt dicséret helyett jön a ledo-
rongolás: „Igen, de ez nem sokat ér. Ezt 
valahogy le is kell jegyezned!” Sőt: „...le 
is kell vezetned”. Ezen a ponton már a 
kreatív gyerek is unalmasnak, száraz-
nak fogja érezni a matematikát.
 
3. FELADAT: 
Egy gazdának nyulai és tyúkjai vannak. 
A 14 állatnak összesen 44 lába van. 
Mennyi a nyúl, és mennyi a tyúk?

A felnőttek többsége meg van róla 
győződve, hogy ezt a feladatot csak 
egyenletrendszerrel (esetleg egyen-
lettel) lehet megoldani. Hogy is néz-
ne ki a megoldás egy kétismeretlenes 
egyenlettel?

A tanár megoldása: 
A gazdának x nyula és y tyúkja van. Az 
állatok száma összesen 14, ezért x + y = 
14. Egy nyúlnak 4 lába van, egy tyúk-
nak pedig 2, ezért x nyúlnak 4x, y tyúk-
nak pedig 2y lába van. A lábak száma 
ezért: 4x + 2y = 44. A kétismeretlenes 
egyenletrendszert megoldva kapjuk, 
hogy x = 8 és y = 6, tehát a gazdának 8 
nyula és 6 tyúkja van.
 
Egy alsó tagozatos tanuló (lehetséges) 
megoldása: 
A gyerek elővesz 14 játékkockát (ezek 
szemléltetik az állatok „testét”) és 44 
pálcikát (ezek az állatok lábai). Először 
minden kockához elhelyez két-két pál-
cikát. Azt látja, hogy maradt még né-
hány pálcikája. (Mindegy, hogy meny-
nyi, neki nem kell megszámolnia. Mi 
tudjuk, hogy ez 16 darab.) A megma-
radt pálcikákat is szétrakja kettesével a 
kockákhoz. 8 olyan kockát kap, amely 

mellett négy-négy, és 6 olyant, amely 
mellett két-két pálcika van. A gazdá-
nak tehát 8 nyula és 6 tyúkja van.
Egy felső tagozatos már arra is képes, 
hogy szemléltetés nélkül is szemlélete-
sen gondolkozzon: 14 állatnak legalább 
28 lába van. Marad még 44 – 28 = 16 
láb. Ezeket kettesével szétosztva még 
nyolc állatnak tudok plusz két-két lá-
bat adni. Tehát 8 négylábú és 6 kétlábú 
állata, azaz 8 nyula és 6 tyúkja van a 
gazdának.
 
Vég nélkül sorolhatnánk a példákat. 
Amikor középiskolában vagy akár az 
egyetemen nehézzé válik egy matema-
tikai probléma megértése, még ott is 
segít a „visszalépés” a próbálkozáshoz/
kísérletezéshez.

Egyetlen olyan terület van, ahol – 
a fent mondottakkal szemben – már 
alapiskolai szinten sem szabad megen-
gedni a próbálkozást: ez a geometriai 
szerkesztések világa. Legjobb verseny-
zőimnek gyakran adtam fel szokatlan 
módon egy-egy szerkesztési felada-
tot. Megrajzoltam egy trapézt, majd 
színessel megjelöltem néhány adatát: 
például az EFGH trapéz EF oldalát, 
GH oldalát, HEF szögét és GFE szö-
gét, és megkértem, hogy szerkesszen 
csupán körzőt, ceruzát és vonalzókat 
használva egy ugyanilyen trapézt. A 
megoldást szinte mindegyikük úgy 
kezdte, hogy az EF szakasz fölvétele, 
majd az E csúcsnál és az F csúcsnál 
fekvő belső szögek átmásolása után 
megpróbálták addig tologatni az EF-
fel párhuzamosan a vonalzójukat, 
amíg annak hossza meg nem egyezett 
az én trapézom GH oldalával. (Azt ők 
is tudták, hogy az EH és az FG oldalak 
hosszát nem használhatják fel, hiszen 
azokat nem jelöltem színessel.) Hogy 
maguk is belássák, miért helytelen a 
próbálgatás a szerkesztésben, gyakran 
„játszottunk” úgy, hogy ők a padjuk-
ban ülve szerkesztettek, és mondták 
a szerkesztés elemi lépéseit, amit ne-
kem a tanári asztalnál ülve, a saját pa-
píromon kellett végrehajtanom. Azt, 
hogy „szerkesszek egy szakaszt, amely 
párhuzamos az EF-fel, és olyan hosz-
szú, mint a HG szakasz”, persze nem 
lehetett értelmezni. Sok-sok vázlatrajz 
megrajzolása után jöttek rá, hogy eb-
ben a feladatban csakis akkor lesznek 
eredményesek, ha az EFGH trapézt 
„annak fordítottjával” kiegészítik egy 
paralelogrammára. A folytatást az ol-
vasóra bízom...



KASZMÁN-SARÓKA LILIÁNA

JÁTÉKTÁR ENERGETIZÁLÁSHOZ

Tanárként sokszor tapasztaljuk, hogy 
az osztály energiaszintje nem elegendő 
ahhoz, hogy a tanulás elkezdődhessen 
vagy folytatódni tudjon. Sajnos varázs-
szóra sem fognak a diákjaink annyira 
felpörögni, amennyire éppen jó lenne, 
így a passzivitásból, a bágyadtságból 
hosszabb-rövidebb energetizáló játé-
kokkal tudjuk őket kicsalogatni.

A megfelelő játék megválasztásá-
nál mindig azt kell elsőként fi gye-
lembe vennünk, hogy az adott játék 
intenzitása mennyire villanyozza fel 
a csapatot, majd a játékot követően 
milyen feladat vár rájuk. Ha a tanórán 
nagyobb fokú aktivitásra, ügyességre, 
gyorsaságra lesz szükség egy verseny-
játék keretein belül, akkor bátrabban 
választhatunk mozgásos, intenzív játé-
kokat, fogócskavariációkat. Ha maga-
sabb fokú fi gyelemre és éberségre lesz 
szükség a tanulásnál, akkor érdemes 
olyan játékot választani, melyben már 
szintén megjelenik a magasabb fokú 
koncentráció szüksége.

A játékválasztásnál egy másik szem-
pont a passzivitás mértéke, azaz hogy 
milyen állapotból szeretnénk az osz-
tályt kimozdítani. Az ebéd előtti idő-
szakban sokszor rizikós lehet olyan 
játékkal energetizálni, ahol nagyobb 
fi gyelmet kell fordítani a logikus gon-

dolkodásra, a koncentrációra – éhes 
hassal nem a feladaton fog az eszük 
járni. Nem várhatjuk el a csapattól 
azt, hogy az ebéd utáni bágyadtságuk-
ban a legnagyobb aktivitást igénylő 
energetizáló játékot játsszák végig, hisz 
kinek esik jól megtelve ugrándozni? 
A körülmények nagyban megszabják, 
milyen játékkal érdemes az osztályunk 
energiaszintjét megemelni, ezért is 
fontos, hogy játéktárunkba a legkülön-
félébb gyakorlatokat gyűjtsük össze.

MENEKÜLJ, 
HA KEDVES AZ ÉLETED!
Időkorlát: kb. 3-5 perc
Létszám: min. 8
Eszközigény: nincs
A gyakorlat célja: magas fokú 
energetizálás
A gyakorlat leírása: A klasszikus fo-
gócskának egy változata, ezért szükség 
van egy nagyobb teremre, folyosóra 
vagy szabad térre. Egyezzünk meg a 
diákokkal a játéktér határairól. Jelöl-
jünk ki egy fogót, akinek az a célja, 
hogy a lehető legtöbb diákot megfogja. 
A fogónak csak annyi ideje van, amed-
dig egy levegővételből képes kiabálni 
egy hangot (pl. wáááááá!). Akit elka-
pott, annak le kell guggolnia, és csak a 
fogócsere esetén futhat újra.

EVOLÚCIÓ
Időkorlát: kb. 4-5 perc
Létszám: min. 8
Eszközigény: nincs
A gyakorlat célja: közepes szintű 
energetizálás
A gyakorlat leírása: A játék kezde-
te előtt tisztázzuk a diákokkal a kő-
papír-olló játék szabályait, mert erre 
szükségünk lesz. A játékosok feladata, 
hogy az evolúció legmagasabb fokára 
jussanak el az alábbi fázisokon ke-
resztül: tojás – fi óka – madár. Minden 
fázisnak megvan a maga mozdulata: 
tojás – leguggolva mozog, azt mon-
dogatva, hogy: „Tojás, tojás…”; fi óka 
– a vállakat megfogva kis szárnyakat 
imitálva mondogatja, hogy: „Fióka, 
fi óka…”; madár – a karokkal nagy 
szárnycsapásokat utánozva azt mon-
dogatja: „Madár, madár…”. A játék 
elején mindenki tojásként kezd, majd 
minden tojás választ magának egy 
párt, és megmérkőznek kő-papír-olló 
játékkal. Aki nyer, lép egyet az evo-
lúció lépcsőjén, így lesz belőle fi óka. 
Fontos szabály, hogy tojás tojással, fi -
óka fi ókával, madár madárral párba-
jozhat. Minden evolúciós szinten egy 
egyed megmarad majd, így esetleg az 
első madárrá fejlődött diákokat vissza-
küldhetjük újra tojás szerepbe, hogy 
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segítsenek mindenkinek a madárrá 
fejlődést meglépni – persze, ettől elte-
kinthetünk.
A gyakorlat variációi: kitalálhatunk 
több evolúciós láncot is, pl. kisbaba, 
óvodás, kamasz, egyetemista, dolgozó, 
nyugdíjas – minden szerephez határoz-
zunk meg egy megfelelő mozdulatot.

VÁLASZTÓ
Időkorlát: kb. 5-7 perc
Létszám: min. 8
Eszközigény: nincs
A gyakorlat célja: kicsit kimozdítani a 
padok mögül a diákokat
A gyakorlat leírása: Libasorba felállít-
juk a diákokat egymás mögé. A tanár 
visszaszámol háromtól, a visszaszámo-
lás ideje alatt a diákok csendben van-
nak, s el kell dönteniük, melyik irány-
ba fognak kilépni. A visszaszámlálás 
végére (a hívószó a zéró) mindenkinek 
ki kell lépnie vagy jobbra, vagy balra. 
Amelyik oldalon kevesebben marad-
tak, azok kiesnek. Ha egyenlő a diákok 
száma mindkét oldalon, akkor meg 
kell ismételni. A játékban maradottak 
egy újabb visszaszámlálásra kilépnek 
vagy jobbra, vagy balra. Ahol keve-
sebben maradnak, azok kiesnek. Így 
megy addig, amíg nem maradnak csak 
ketten. Ők a győztesek.

PÁRBARÁT
Időkorlát: kb. 5-10 perc
Létszám: min. 8
Eszközigény: nincs
A gyakorlat célja: közepes szintű 
energetizálás
A gyakorlat leírása: A játék elején 
párosokat kell alkotni az alábbi inst-
rukciók alapján: jobbkezes barát (jobb 
kézzel fognak kezet), balkezes barát 
(bal kézzel fognak kezet), jobb vállas 
barát (összekoccintják a jobb vállai-
kat), bal vállas barát (összekoccintják 
bal vállaikat), pacsi-barát (összepa-

csiznak), stb. Miután mindenkinek 
megvannak az új barátai, mozgásban 
meg kell találniuk azt a barátot, akit 
épp a játékvezető tanár kiabál be. Pl.: 
Találd meg a jobbkezes barátod! Ke-
resd meg a pacsi-barátod! Stb.
A gyakorlat variációi: A mozdulatok 
kitalálása terén lehetünk kreatívak, és 
az adott helyzet céljának megfelelően 
jobban is meg lehet mozgatni a társa-
ságot. Pl. leülni, és úgy megölelni egy-
mást; leguggolni összefont karokkal 
egymás után háromszor, stb. Ha gon-
doljuk, gyorsíthatunk a tempón maga-
sabb szintű energetizálás céljából.
Megjegyzés: Kisebbeknél (de sokszor 
a nagyobbaknál is) könnyen történ-
hetnek kisebb, de nagyobb koccaná-
sok is gyors játékmenetben.

CSIPESZFOGÓ
Időkorlát: kb. 5-10 perc
Létszám: min. 6
Eszközigény: sok strapabíró ruhaszá-
rító csipesz 
A gyakorlat célja: magas fokú 
energetizálás
A gyakorlat leírása: A résztvevőket 
két, három vagy négy egyenlő számú 
csapatra osztjuk. Mindenki felcsíptet a 
ruhájára öt-öt darab csipeszt. A feladat 
az, hogy a játékosok adott idő alatt a 
legtöbb csipeszt összegyűjtsék egymás-
ról úgy, hogy a megszerzett csipeszeket 
saját ruhájukra csíptetik. A megadott 
idő letelte után az a csapat nyer, akik-
nek a ruháján több csipesz van.
Megjegyzés: fennállhat a játék során 
az a veszély, hogy eldurvulnak a diá-
kok. Erre az esetre készüljünk fel egy 
síppal, mellyel leállíthatjuk a játékot.

TARTSD A TEMPÓT!
Időkorlát: kb. 5-10 perc
Létszám: min. 6
Eszközigény: nincs 

A gyakorlat célja: fi gyelmet fókuszáló 
energetizálás
A gyakorlat leírása: A diákokat körbe-
guggoltatjuk. Tenyereiket a földre kell 
tenniük úgy, hogy mindkét oldalon 
levő szomszédjukkal keresztbe tegyék 
kezeiket. A feladat, hogy a kijelölt kez-
dő diák csap egyet a tenyerével, majd 
a megbeszélt irányba folytatódik a te-
nyércsapás olyan sorrendben, ahogy a 
tenyerek egymás mellett elhelyezked-
nek. Aki elfelejt csapni, az kiesik azzal 
a kezével, amivel a hibát vétette, és a 
háta mögé kell tennie. Ha a másik ke-
zével is hibázik, akkor teljesen kiesik a 
játékból. A kört a játékban maradt két 
utolsó diák nyeri.
A gyakorlat variációja: ha valaki ket-
tőt csap a tenyerével, akkor megfordul 
a menet iránya. Aki ebben az esetben 
is ront – azaz nem fordul meg az irány 
–, annak ugyanúgy kiesik a keze a já-
tékból.

SEGÍTS!
Időkorlát: kb. 5-10 perc
Létszám: min. 8
Eszközigény: 3-4 babzsák vagy puha 
labdák
A gyakorlat célja: fi gyelmet fókuszáló 
energetizálás
A gyakorlat leírása: A játék alapja a 
klasszikus fogócska, egy kis izgalom-
mal fűszerezve. Kinevezünk egy fogót, 
aki elől a többiek menekülnek az előre 
meghatározott területen belül. Csak 
azok a játékosok vannak biztonságban, 
akiknél babzsák van, mert őket nem 
foghatja meg a fogó. Azzal cselezhetik 
ki a fogót a többiek, hogy úgy dobál-
ják egymás közt a babzsákokat, hogy 
a veszélyben lévő menekülőt ne tudja 
elkapni a fogó. Ha a fogó elkap valakit, 
az elkapott játékos válik fogóvá.
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A Magyar Haltani Társaság a 2019-
es év halának három halfajt jelölt: a 
vörösszárnyú keszeget (Scardinius 
erytropthalmus), a szivárványos öklét 
(Rhodeus amarus) és a sebes piszt-
rángot (Salmo trutta). A „győztes” 
kiválasztását pedig továbbra is szava-
zókra bízták. A 2018-as év végének 
közeledtével meg is történt a szavazás, 
melyen 11483 (korántsem hal, hanem) 
magyar (radikális és liberális) „válasz-
tópolgár” vett részt, köztük néhány 
határon túli, illetve inneni magyar 
horgász is akadt. Hogyne, amikor az 
élő- és holt vizek leendő halfavoritjá-
nak trónra emelése volt a tét. Csak-
hogy ilyen még nem volt, mióta világ 
a világ. Akarom mondani, azóta, hogy 
demokratikus incselkedés által dől el, 
melyik élőlény, ásvány vagy ősmarad-
vány legyen a következő év libling-
je. Hallatlan! Az internetes voksolást 
– több újság is megírta – ismeretlen 
tettes „meghekkelte”. De vajon miért? 
Talán e mögött is politikai turpisság 

rejlik. Majd egyszer kiderül. Én azt 
gyanítom, hogy voltak, akiknek nem 
tetszett, hogy az ország legnépsze-
rűbb hala, a hekk (magyarul csacsihal) 
nem került fel a jelöltek listájára. A 
pusmogó propaganda szerint, de hát 
ez biztosan kamu, ez a hekkmajszter 
meg a bandája azt szerették volna, 
hogy színváltoztatásban a kaméleont 
is lepipáló sebes pisztráng kerüljön 
ki győztesen a zavarosból, ne pedig 
egy vacak szeméthal, a vörösszárnyú 
keszeg. Szerencse, hogy a választóbi-
zottság ébersége idejekorán leleplezte 
e ravaszkodást, s punktum kimondta, 
nincs apelláta, vörösszárnyú lesz az év 
hala, mert 40%-nyi (pontosan 2130) 
szavazatot kapott, a sebes pisztráng 
pedig csak 24%-ot. A hackereknek 
meg horgászszerencse a markukba! 
De ezt már én kívánom nekik. 

Summa summarum, az emberek 
szeretnek játszani, de bárhova tekin-
tünk, mindenütt megjelennek a csa-
lók. Ha nem ügyelnek rájuk a becsü-

letesek, könnyen átverhetik őket. De 
még a médiának sem lehet mindig 
hinni. Itt van például az év halainak a 
verseny(eztetés)éről szóló hír. Az egyik 
újság azt írta, hogy mára a természet-
védelem egyre több embernek vált a 
szívügyévé, amit a 2019-es év halvá-
lasztásán részt vevő szavazók tizenegy-
ezer fölötti száma is bizonyít. Hogy ez 
mennyire függ össze a természetvéde-
lemmel, nem tudom, mert a pecázást 
– fanyalogva mondom, tisztelet a kivé-
telnek – én nem tartom a legetikusabb 
élőlénykímélő szórakozásnak. Hiszen 
a szegény keszegecske is állítólag azért 
lett sztár, mert sok horgásznak ő volt 
az első partra rántott fogása. A verseny 
második helyezettjét, a szerencsétlen 
kis öklét pedig csalihalnak használják, 
ami eleve barbárság. Miután kifogják, 
hátába egy vasmacskának beillő, mén-
kű nagy hármas horgot akasztanak, s 
azzal dobják a vízbe, hogy evickélés 
közben kapja be egy infámis csuka, 
esetleg más méretes vérengző hal. No, 

CSICSAY ALAJOS

HALVÁLASZTÁS ZŰRÖKKEL
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EGY ÁLOM MEGVALÓSULÁSA

de ne folytassuk, mert halak szem-
pontjából kész horror ez a bikavia-
dalra emlékeztető, sportnak nevezett 
izé. Hát nem emberségesebb, amikor 
madarak választásában lelik örömü-
ket az emberek? Ha nem tudnák a 
szenzációra éhes hírközlők, 2017-ben 
a madárválasztáson 12 523-an vettek 
részt, ami ezernél is több, mint a hal-
online-s szavazók száma. A kedves kis 
tengelicre 5 445-en, az erdei fülesba-
golyra 4 442-en, de még a legszem-
telenebb madár hírében álló, ősidők 
óta üldözött házi verébre is 2 632-en 
voksoltak. Lám, nem halt ki még a jó-
érzés az emberekből! Tegyem hozzá, 
többeknek még okostelefonra sincs 
szükségük ahhoz, hogy tudják, amikor 
százalékokról esik szó, előfordul, hogy 
a kevesebb a több.

Elnézést kérek a tréfás hangvételért, 
mint már fent jeleztem, sőt, ha jól em-
lékszem, e cikksorozatban már előbb 
is, egy-egy év élőlényeinek, természeti 
kincseinek (lásd ásványok, kövületek) a 
megválasztása, vagy akár a szakembe-
rek által történő kijelölése csupán egy-
fajta játék. Mégpedig, mint a játékok ál-
talában, tartalmi szempontból, még ha 
humorosak is, életbevágóan komolyak. 
Magyarországon (nem tudom, Szlová-
kiában miért nem), ha jól számolom, 
kilenc országos társaság szervez inter-
netes vetélkedőket, arra vonatkozóan, 
hogy melyik növény- vagy/és állatfajt 
tartják az emberek valami oknál fogva 
kedvesnek, szépnek. Ezáltal kívánják 
felhívni fi gyelmünket a rohamosan 
pusztuló környezetünk élőlényeire. 
Legalább annyit szeretnének elérni, is-
merjünk meg egy-egy kiemelt fajt, s ne 
legyünk iránta közömbösek.

A halakról sok mindent tud-
(hat)unk, hiszen kezdettől fogva fon-
tos, sőt helyenként nélkülözhetetlen 
szerepet töltenek be az ember táplál-
kozásában. Ám amit ritkán tudato-
sítunk, ha a táplálékláncokból hirte-
len kiesnének, a Föld egész élővilága, 
köztük mi magunk is, végveszélybe 
jutna. Amikor egy-egy faj kerül a fi -
gyelem fókuszába, annyira felkelthetik 
az ember kíváncsiságát, hogy a puszta 
létezésüknél, „hasznosságuknál” töb-
bet is meg akar(hat)nak róluk tudni. 
Erre való mindenekelőtt a szakiroda-
lom. Ám tudjuk, nincs mindenkinek 
ideje arra, hogy elmélyedjen a részle-
tekben, erre jók a röpke ismertetések, 
melyekbe belefér egy-egy kiragadott 
kuriózum. Én az „útjelzőimben”, mint 
volt biológia szakos, most már csak 
ismertterjesztő (ezt eddig többször is 

jeleztem), csupán ennyire vállalko-
zom. Vegyük hát sorba a szóban forgó 
halakat!

A szakirodalomban a vörösszárnyú 
keszegnek legalább három (vagy több) 
közeli rokonával találkoztam, melyek-
nek néha még a latin nevüket is keve-
rik, és nem akárkik, hanem maguk a 
szerzők. Itt van például a vörösszárnyú 
keszeg (koncér?) és a pirosszemű 
kele. Latin nevük azonos: Scardinius 
erythropthalmus. Brehm írja, hogy ré-
gebben egy fajnak tekintették őket. Ki 
merne vele vitatkozni? Azonban még-
is meg kell jegyezni, hogy az élőlények 
rendszertani besorolásánál az apró el-
térések is már külön fajt képezhetnek. 
E két halfajnál lényeges anatómiai el-
térés, hogy míg az előbbinek a garat-
fogai egy sorban állnak, az utóbbinál 
kettőben, meg persze a szemgyűrűje 
is piros. Legközelebbi rokonuk a piros 
szemgyűrűs bodorka (Rutilus rutilus), 
amit szintén a keszegek közé sorol-
nak, akárcsak a veresszárnyú koncért 
(keszeget?), a Leuciscus rutillust. Rá-
adásul némely keszegfajok egymás 
ikráit is megtermékenyítik, miáltal – 
a fehér halak halászati szempontból 
egyébként sem értékesek – hitványabb 
hibridek jönnek létre. Persze egyes 
sporthorgászoknak nem a zsákmány 
mennyisége és minősége ad élményt, 
hanem a kapás intenzitása és a halfo-
gás eredménye. Nem tagadom, hogy 
miként a vadászatnak, a horgászatnak 
is megvan a maga etikája. Mi több, 
törvény szabályozza e sportágak tevé-
kenységét, miáltal ma már a hal- és a 
vadgazdálkodás, a hal- és a vadfajok 
védelme elképzelhetetlen. Éppen ezért 
a vadász- és halász-, illetve horgásztár-
saságok szerepvállalását nem szabad 
lebecsülni. Az viszont más dolog, hogy 
az én érzelemvilágom mennyire elfo-
gadó vagy elutasító eme zsákmányej-
tések egyes mozzanataival.

Talán nem ártana még megjegyez-
ni, hogy a halak „vetélkedőjébe” be-
sorolt keszegek, öklék a pontyala-
kúak (Cypriniformes) rendjének és a 
pontyfélék (Cyprinidae) családjának a 
tagjai. Azt már aligha kell megjegyez-
nem, hogy pikkelyeik színe a környe-
zethez alkalmazkodik, és ívás idején, 
pláne az ökléké, feltűnően megválto-
zik. Mozgásszerveiket azonban nem 
szárnynak, hanem úszóknak nevezi 
a szakirodalom. A szóban forgó ha-
laknak most sem a testleírásával, sem 
a többféle népi megnevezésével nem 
foglalkozom, akit érdekel, megbízható 
útbaigazítást kaphat Herman Ottó-

tól. Mindazonáltal az 5-9 centiméter 
nagyságú szivárványos öklét (Rhodeus 
amurus) nem ok nélkül hívják keserű 
halnak is. Érdemes felfi gyelni a külö-
nös szaporodásmódjára, ami valójá-
ban egyfajta szimbiózisnak is tekint-
hető. Ívás idején a nőstény egy sajátos 
átalakuláson megy át. Testén egy feltű-
nőnek mondható, néha a farkúszón is 
túlnyúló, hosszú „tojócsövet” növeszt, 
mellyel az ikráit a tavi- vagy festőkagy-
lók belsejébe rakja, melyeket a résen 
levő, ragyogó színekben pompázó hí-
mek azonnal megtermékenyítenek. 
(A folyamat azért kissé bonyolultabb.) 
Tehát a halporontyok a kagylók kopol-
tyúi közt fejlődnek ki. Egy hónap eltel-
tével hagyják el a gazdaállatot anélkül, 
hogy a kagyló ezt a keltetőgép-szere-
pet megsínylené. Megfi gyelések sze-
rint az öklék csak azokban a vizekben 
élnek, amelyekben kagylók is. Tehát 
kell, hogy nekik is valamiféle hasznuk 
származzék e szolgáltatásból, külön-
ben a mindig és fölöttébb következe-
tes evolúció megakadályozná e békés 
együttélést. A kutatók bebizonyították, 
hogy a nászruha és a tojócső a kagylók 
által kibocsátott vegyi inger hatására 
alakul ki. Már régen tudják, hogy ezt a 
jelenséget a leginkább gyógyszeralap-
anyagként használt yohimbin nevű 
afrodiziákummal, azaz ajzószerrel is 
ki lehet váltani. Ilyesmire szokás rá-
csodálkozva mondani: „Hogy mik 
vannak!” Bizony, bámulatosak az élő-
világ olykor egyszerűnek tűnő, más-
kor viszont rejtett, szövevényekkel teli 
trükkjei. E tekintetben ne becsüljük 
le az év halának jelölt, harmadik he-
lyezetett, a sebes pisztrángot se! Bár a 
nászruha szempontjából színesebb a 
szivárványos pisztráng (Oncorhynchus 
mykiss), de Magyarországon, illet-
ve a Kárpát-medencében őshonos az 
előbbi, míg a szivárványosat, a sport-
horgászok örömére, 1885-ben hozták 
be Dél-Amerikából, s a 20. század 
folyamán igencsak elterjedt. Mindkét 
halfajra jellemző a zsírúszó, ami va-
lójában nem úszó, hanem a hátúszó 
mögötti, sugarak nélküli, kisméretű, 
húsos kitüremkedés. Ez az anatómiai 
bélyeg jelzi, hogy a pisztrángok a la-
zacfélék (Salmonidae) családjába tar-
tozó halak. Kimondottan hidegked-
velők, ugyanis a 20°C fölötti vízben 
nem szaporodnak. Ma mindkét fajt 
tenyésztik, de a gödöllői Szent István 
Egyetem kutatói szerint a sebes piszt-
ráng nemcsak gasztronómiai különle-
gességé, hanem egy kis odafi gyeléssel 
akár hungarikummá is válhatna.



FIBI SÁNDOR – TÓTH TIBOR

A 2019-ES VÁMBÉRY NAPOK MARGÓJÁRA

Bevallom, látni ugyan nem láttuk 
Vámbéryt, de szinte éreztük, hogy is-
mét hazalátogatott Dunaszerdahelyre. 
Talán boldogan mosolyogva és meg-
hatódva  le is pihent kis időre a város 
központjában arra a pihenőpadra, 
amelyen immár néhány hónapja az ő 
életnagyságú szobra ül, amelyet a város 
polgárai készíttettek a világhírű tudós 
és utazó emlékének tiszteletére. Most 
is két napra érkezett, ugyanúgy, mint 
az elmúlt két évtized  során minden év-
ben, hiszen márciusban a Dunaszerda-
helyen működő Vámbéry Polgári Tár-
sulás évente megrendezi  a Vámbéry 
Napokat. A koraesti órákban minden 
bizonnyal ellátogatott a Vámbéry Na-
pok megnyitójára. Azt hiszem, talán 
kicsit szomorkásan vehette tudomásul, 
hogy ebben az évben viszonylag kevés 
helyi polgár volt jelen a Vámbéry Na-
pokat megnyitó tanácskozáson, ahol  
az elismert magyarországi  turkológus, 
Dobrovits Mihály, a Vámbéry Tudo-
mányos Kollégium elnöke üdvözölte 
a megjelenteket, és tömören beszá-
molt a Kollégium egyévi munkájáról. 
Ezután Madaras László, az ugyancsak 
ismert magyarországi régész mutatta 
be a jelenlévőknek a Vámbéry Polgári 
Társulás által kiadott „Letűnt dicsősé-
gének visszaverődő fénye” c. kiadványt, 
amely mindenekelőtt a XIV. Nemzet-
közi Vámbéry konferencián elhangzott 
előadásokat tartalmazza. Emellett eb-
ben a sorozatban immár tizennegye-
dik könyv összeállításakor kényszerült 
arra a kiadó, hogy az I. Nemzetközi 
Vámbéry  Konferencián elhangzott 
előadásokból is besorolja azokat, ame-
lyek iránt a szakemberek és az  olvasók  
részéről  ismét igény mutatkozott, ám a 

könyvpiacon az adott publikáció már 
nem volt elérhető.

Másnap a Vámbéry Ármin Alapis-
kolában az alapiskolás diákok adtak 
nagyszerű tudásukról számot a Vám-
béry Ármin Földrajzverseny országos 
döntőjében. A megmérettetésre a leve-
lező verseny első tíz helyezettje kapott 
meghívást. A versenyzőket és felké-
szítőiket Domonkos Tímea tanárnő 
köszöntötte. Az országos döntőn 
Dobrovits Mihály mondott nyitóbe-
szédet, majd Fibi Sándor, a Vámbéry 
Polgári Társulás választmányának tag-
ja, a zsűri elnöke is bátorító szavakkal, 
jó tanácsokkal látta el a versenyző diá-
kokat. A megnyitón részt vett Hodossy 
Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás 
igazgatója, aki évről évre lehetővé te-
szi a verseny megszervezését. A rövid 
köszöntő után a csapatok elfoglalták 
helyüket, és Domonkos Tímea vezeté-
sével megkezdődött a megmérettetés. 

Az idei döntő kérdései és feladatai 
Tóth Tibor gesztorálásával a levelező 
verseny feladatsoraira épülve álltak 
össze. A döntő két fordulóból állt, ami 
négy feladatot ölelt fel. A feladatok ve-
gyesek voltak, minden témakört érin-
tettek a levelező fordulókból. Elsőként 
egy hosszabb tesztet kellett a verseny-
ző csapatoknak megoldaniuk. A to-
vábbiakban Törökország vaktérképét 
kellett helyesen kitölteni, valamint 
képek alapján megállapítani, melyik 
török világörökségi helyszínről volt 
szó. Ez a feladat bizonyult döntő fon-
tosságúnak, mivel alaposan szétrázta 
az idei nagyon erős mezőnyt. Azon-
ban az alapos felkészülésnek köszön-
hetően sok csapat magabiztos és fel-
készült hozzáállásról és hozzáértésről 

tett tanúbizonyságot a térképismeret 
és térképhasználat terén. Kis szünet 
után a második fordulóban különféle 
fogalmak, helyszínek, személyek be-
mutatkozásai alapján kellett felismer-
ni, megnevezni, hogy kire vagy mire 
vonatkozott a meghatározás. Utolsó 
feladatként egy keresztrejtvényt kap-
tak a versenyző csapatok, amely nehéz 
diónak bizonyult még a legfelkészül-
tebbek számára is. 

A feladatok sikeres megoldása után 
fi nom ebéddel vendégelték meg a 
résztvevőket az iskola éttermében. Ezt 
követően került sor a verseny hivatalos 
kiértékelésére és az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre. Fibi Sándor, a zsűri 
elnökeként értékelte az országos döntő 
feladatait, megköszönte a versenyző 
diákoknak és felkészítő tanáraiknak a 
felkészülést, a sok energiát és erőfeszí-
tést, majd kihirdette a végeredményt. 
Minden csapat elismerő oklevélben 
részesült, értékes ajándékcsomaggal, 
valamint könyvjutalommal és ter-
mészetesen nem kevés tapasztalattal, 
élménnyel gazdagodott. Az izgalmas 
délelőttre és a nagyszerű eredmé-
nyekre Vámbéry Ármin új, 2018 no-
vemberében leleplezett, egész alakos 
ülőszobrának koszorúzási ünnepsége 
tette fel a koronát. Köszöntőt mondott 
Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város 
polgármestere, ünnepi beszédet mon-
dott Hóvári János nagykövet, turkoló-
gus, történész, valamint Zsoldos Péter, 
az Arab-félsziget volt szlovákiai nagy-
követe. A jelenlévő neves tudósok, 
keletkutatók, tisztviselők mellett a ver-
senyzők is koszorúikkal és főhajtással 
tiszteleghettek Vámbéry emléke előtt.

BESZÁMOLÓ

A rendezvényt a Szlovák Köztársaság Kisebbségi Kulturális Alapja támogatta.
Realizované s fi nančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
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Február 21-én Tallóson járt az oktatá-
si minisztérium államtitkára, Krajňák 
Peter, valamint az oktatási minisztéri-
um nemzetiségi főosztályának igazga-
tója, Prékop Mária. A vendégeket Hor-
váth Anita, az alapiskola igazgatónője 

KRAJŇÁK PETER ÉS PRÉKOP MÁRIA LÁTOGATÁSA A 
TALLÓSI ALAPISKOLÁBAN

2019. február 6-án zajlott a fi zikaolim-
pia ’A’ kategóriájának kerületi forduló-
ja Nyitrán. A Selye János Gimnázium 
tanulói évek óta szerepelnek sikeresen, 
s egyre nagyobb létszámban kapcso-
lódnak be a versenybe. Az érettségiző 
negyedikes diákok mellett az alsóbb 
évfolyamok fi zika iránt elkötelezett di-
ákjai is vállalják a többletmunkát és a 
megmérettetést. 

A kerületi forduló öt eredményes 
tanulója között négy gimnazista tanu-
lónk szerepel: Bukor Benedek (VIII.N) 
– 2. helyezés, Morvai Orsolya (IV.C) – 
3. helyezés, Klučka Vivien (IV.A) – 4. 
helyezés, Molnár Mátyás (IV.A) – 5. 
helyezés és Jánosdeák Márk (VII.N), 
aki a 6. helyen végzett. Szívből gratulá-
lunk a helyezetteknek.

A tudás hatalom, s ezt nem vehetik 
el tőlük senki. Az országos döntőbe 
mind a négy eredményes diákunkat 
behívták, külön öröm számunkra, 
hogy Bukor Benedek a kerületi ered-
mények összesítése alapján az országos 
4. helyen áll.

A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK SIKEREI A KERÜLETI FIZIKAOLIMPIÁN

köszöntötte. Az államtitkár beszámolt 
róla, hogy ugyan sok iskolában meg-
fordult már, de ilyen rendesen, tisz-
telettudóan viselkedő gyerekekkel 
nagyon ritkán találkozott. Külön hang-
súlyozta az anyanyelven történő okta-

tás fontosságát, mivel számára ez nem 
volt elérhető ruszin anyanyelve miatt. 

Prékop Mária kiemelte, hogy szá-
mukra öröm, ha iskolába látogathat-
nak, és nagyon pozitívan értékelte a 
tanulók eredményeit. Mint mondta, a 
tallósi iskola nagyon emlékezteti egy 
általa vezetett intézményre. A gyere-
kek fi gyelmét felhívta arra, ne higgyék 
el, hogy maguknak tanulnak, hanem a 
jövőnek, hiszen közülük kerülhetnek 
ki akár a rák ellenszerének a feltalálói, 
híres írók, pedagógusok stb. 

Az iskola tanulói közül tízen okleve-
let kaptak a különböző területeken el-
ért kimagasló teljesítményükért. A falu 
polgármestere, Horváth Zoltán gratu-
lált a kitüntetetteknek, és mindenkit a 
becsületes, kitartó munkára buzdított, 
amely meghozza a sikereket, eredmé-
nyeket. Ezután megtekintették az osz-
tályokban folyó munkát is. Végezetül 
az iskola vezetésével tartalmas megbe-
szélést folytattak az aktuális szakmai 
kérdésekről, és támogatásukról bizto-
sították az intézményt.

Tóth Erika

Végezetül köszönetem fejezem ki a 
diákok felkészítő tanárának, Hevesi 
Anikó tanárnőnek, aki nagy mérték-
ben hozzájárult diákjai sikeréhez.

Andruskó Imre

A képen:
Az eredményesek (balról): Bukor Be-
nedek, Klučka Vivien, Morvai Orsolya 
és Molnár Mátyás.
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A komáromi Selye János Gimnázium a 
Magyar Kémikusok Egyesületének Ké-
miatanári Szakosztálya segítségével a 
Felvidéken tizennyolcadik alkalommal 
a 2018/2019-es tanévre is meghirdette 
a magyarországi Irinyi János Országos 
Középiskolai Kémiaversenyt.

Az elméleti verseny anyaga az álta-
lános iskolában és a középfokú isko-

AZ 51. IRINYI JÁNOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI KÉMIAVERSENY 
SZLOVÁKIAI FORDULÓJA A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

BAUER-DÍJAS TANULÓK A NASZVADI ALAPISKOLÁBAN

Bauer Ferencné Kürthy Katalin Szencen, 
Magyarbélen és Naszvadon végezte pe-
dagógusi munkáját. Fiai és családjaik a 
2015/16-os tanévben díjat alapítottak 
tanulóink számára. Az elismerést azon 
tanulók kaphatják, akik az adott tanév-
ben kitűnő tanulmányi eredményeket 
értek el, és a tantárgyi vagy műveltségi 
vetélkedőkön is fi gyelemreméltó telje-
sítményt nyújtottak. Az alapokirat kri-
tériumai alapján a kuratórium dönti el 
az elismerésben részesülő három tanuló 
személyét. A díjazottak elismerő okle-
velet, pénzjutalmat és emlékplakettet 
kapnak. Minden tanuló általában csak 
egy alkalommal nyerheti el a díjat, csak 
kivételes esetben, kiemelkedő teljesít-
mény esetén kerülhet sor az ismételt 
díjazásra.

A díjátadásra az ünnepélyes tan-
évzárón kerül sor, ahol az alapítók 
képviselői és az iskola igazgatója ad-
ják át eme elismerést az arra érdemes 
tanulóknak. Az elmúlt tanévben a dí-
jat Prof. MUDr. Bauer Ferenc, PhD; 
MUDr. Bauer Radi Enikő és Ing. Ba-
uer Balázs adták át. A legkiválóbb ta-
nulóknak Haris Katarina (8. osztály), 

lákban tanult kémia, kategóriánként 
értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed 
az alkalmazott és a környezeti kémiára, 
valamint a kémia történetének magyar 
vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen 
a térfogatos elemzésben kell jártassá-
got bizonyítani. Az első forduló iskolai 
írásbeliből, a második forduló (szlová-
kiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, 

a harmadik – országos – forduló Deb-
recenben írásbeliből és gyakorlatból áll.

Az I. kategóriába a gimnáziumok első 
évfolyamának tanulói, a II. kategóriába 
a gimnáziumok második évfolyamának 
tanulói, a III. kategóriába a szakközép-
iskolák első és második évfolyamának 
diákjai tartoznak.

Szerdán, 2019. március 6-án 9-től 
13 óráig a Selye János Gimnáziumban 
zajlott a szlovákiai forduló, amelybe 25 
diák kapcsolódott be. Gimnáziumun-
kon kívül kategóriánként két-két diák 
vett részt a pozsonyi Magyar Tannyel-
vű Gimnáziumból, a dunaszerdahelyi 
Vámbéry Ármin Gimnáziumból és az 
ipolysági Szondy György Gimnázium-
ból. 2019. április 5-től 7-ig zajlik majd 
az országos forduló Debrecenben, ahol 
szintén két-két diák, a kategóriák első 
két helyezettje képviseli Szlovákiát. A 
győzteseknek sok sikert kívánunk a ma-
gyarországi döntőben!

PaedDr. Králik Zsuzsanna

Simonics Réka (8. osztály) és Mikulec 
Amina (9. osztály) bizonyultak.

Haris Katarina kicsi kora óta szaval. 
Számos nemzetközi és országos siker 
van már mögötte, többek közt a Ka-
szás Attila-díj boldog tulajdonosa. Lea 
Podhradská dokumentum-fi lmjében 
narrátorként szerepelt. Legkiemelke-
dőbb eredményei: a Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Verseny orszá-
gos elődöntőjének ezüstsávosa, a XIX. 
Dr. Kardos Albert nemzetközi szava-
lóverseny ezüstsávosa, a XII. Kulcsár 
Tibor Vers- és Prózamondó verseny 
országos döntőjének 2. helyezettje, a 
Dobré Slovo szlovák nyelvű szavaló-
verseny országos elődöntőjének 3. he-
lyezettje. Katarina a Szivárvány Szín-
játszó Csoport oszlopos tagja, mellyel 
az országos Tompa Mihály Vers- és 
Prózamondó Versenyen ezüstsávos 
minősítést kaptak. Csapattársaival a 
Feszty Árpád  műveltségi vetélkedőn 
csapatversenyben 1. helyezést ért el. 
Nemcsak az irodalom, de a biológia 
is érdekli. A járási biológia olimpia 
eredményes megoldója, a Hyperikum 
kerületi szintű verseny 1. helyezettje 
csapatban. További versenyek, melye-

ken sikeresen szerepelt: Ifj ú elsősegély-
nyújtók járási versenye, Maks országos 
levelezőverseny, Pénzes István Anya-
nyelvi Vetélkedő, EXPERT műveltségi 
vetélkedő.

Simonics Réka harmadízben le-
het eme megtisztelő díj tulajdonosa. 
Érdeklődése nagyon sokrétű, szinte 
minden versenyen kipróbálja magát. 
Leginkább az irodalom és a történe-
lem iránt érdeklődik. Aktív tagja a 
Szivárvány Színjátszó Csoportnak, a 
Pettyem tánccsoportnak, citerázik. 
Legkiemelkedőbb eredményei a termé-
szettudományi versenyeken: a Katedra 
Matematikaverseny országos levelező-
verseny eredményes megoldása után 
az országos elődöntő, majd az országos 
döntő résztvevője, III. díjasa; a MAKS 
országos levelezőverseny sikeres meg-
oldója, maxicsillag; a Kenguru orszá-
gos matematikaverseny sikeres meg-
oldója  94,2%-os teljesítménnyel; az 
iBOBOR országos online informatika 
versenyen 90% feletti teljesítménnyel 
sikeres megoldó; a járási matematika 
olimpiász 2. helyezettje; a Pitagoriász 
matematikaverseny járási fordulójá-
nak sikeres megoldója; az országos 
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ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 
A 2018/2019-ES TANÉVBEN

A 2018/2019-es tanévben az or-
szág 706 középiskolájának több 
mint 43 100 végzős diákja foglal 
helyet a „zöld asztalnál“, hogy az 
érettségi bizottság tagjai előtt bizo-
nyítsa, milyen szintű ismereteket, 
tudást szerzett az elmúlt négy év-
nyi tanulmányai során. A szóbeli 
vizsgát az érettségire vonatkozó 
előírások értelmében ebben az 
évben is – március 12. és 15. kö-
zött – megelőzte az írásbeli vizsga, 
melyet a szlovák tanítási nyelvű 
iskolák diákjainak szlovák nyelv-
ből, idegen nyelvből és matemati-
kából, a magyar és ukrán tannyel-
vű iskolák tanulóinak a felsorolt 
tantárgyak mellett még magyar, 
illetve ukrán nyelvből is abszolvál-
niuk kellett. Az érettségi vizsgákat 
szervezési szempontból immár 
hagyományosan az iskolaügyi mi-
nisztérium háttérintézménye, a 
Szabványosított Mérések Nemzeti 
Intézete (NÚCEM) biztosítja.

Az írásbelik hetében március 12-
én – kedden – a szlovák tannyelvű 
iskolák mintegy 39 500 és a nem-
zetiségi iskolák 1 800 érettségizője 
nyelvi tesztet abszolvált és fogalma-
zást írt szlovák nyelv és irodalom-
ból. Szerdán – március 13-án – az 
érettségizők mindegyike a válasz-
tott idegen nyelvből írt ugyancsak 
tesztet és fogalmazást. Ez az írásbeli 
a B1 vagy B2-es szintű idegennyelv-
ismereti vizsgának felel meg. Azok-
ban a szlovákiai bilingvális iskolák-
ban, amelyek nem rendelkeznek a 
szükséges nemzetközi szerződéssel, 
ezen a napon az érettségizők az is-
kola második tanítási nyelvéből ír-
tak C1-es szintnek megfelelő tesztet 
és fogalmazást. Ebben az évben az 
érettségizők megközelítőleg 84 szá-
zaléka (több mint 36 200 diák) ide-
gen nyelvként az angolt, 2 858 a né-
metet, 876 az oroszt, 24 a franciát és 
13 a spanyol nyelvet választotta. Ér-
dekességként megemlítjük, hogy az 
összes érettségiző közül egyetlen ta-
nuló az olasz nyelv mellett döntött. 
A hét következő napján (csütörtö-
kön – március 14-én) matematikai 
teszt várta azt a megközelítőleg 
6000 tanulót, akik ezt a tantárgyat 
választották. Március 15-én – pén-

teken – a nemzetiségi iskolák tanu-
lói még anyanyelvükből írtak  érett-
ségi tesztet és fogalmazást – magyar 
nyelvből és irodalomból 1 786, 
ukrán nyelv és irodalomból pedig 
mindössze 18-an. Az egyes nyel-
vek írásbeli érettségi fogalmazási 
feladatait ebben az évben is sorsol-
ták, és a Rádio Slovensko kedden és 
csütörtökön 12 óra 20 perckor élő 
adásban ismertette a témákat, ame-
lyek késedelem nélkül felkerültek az 
iskolaügyi minisztérium, a Szabvá-
nyosított Mérések Nemzeti Intéze-
tének, valamint a iskolaügyi számí-
tástechnikai központok honlapjaira 
is (www.minedu.sk, www.nucem.
sk, www.svs.edu.sk, maturita.svsbb.
sk). Az idegen nyelvek írásbeli fel-
adatai csak a felsorolt intézmények 
honlapjain voltak elérhetők. A ki-
jelölt középiskolák tanulói szlovák 
nyelvből és irodalomból, szlovák 
nyelvből és szlovák irodalomból, 
valamint matematikából ebben az 
évben is közvetlenül a számítógép 
felhasználásával, vagyis elektroni-
kus úton abszolválhatták az írásbeli 
érettségit. Adataink szerint ezzel a 
lehetőséggel mintegy 90 iskola több 
mint 1 500 diákja élt.

Az írásbeli érettségi vizsga ered-
ményei elektronikus úton 2019. 
május 2-án jutnak el a középis-
kolákba, illetve postai küldemény 
formájában május harmadika és 
hatodika között. Azok a tanulók, 
akik az előírt időpontban egész-
ségügyi okokból nem vehettek 
részt az írásbeli érettségi vizsgán, 
ezen kötelességüknek a 2019. áp-
rilis 9–12-ei pótterminusban te-
hetnek eleget. 2019. szeptember 
3. – szeptember 6. pedig a javító-
vizsga időpontja. Az érettségi vizs-
gával kapcsolatos minden további 
részletes információ a Szabványo-
sított Mérések Nemzeti Intézeté-
nek (NÚCEM) honlapján (www.
nucem.sk/sk/maturita), valamint 
a www.etest.sk/e-maturita-2019/ 
oldalon található.

A fenti ismertető az iskolaügyi 
minisztérium honlapján 2019. 
március 8-án közölt tájékoztatása 
alapján készült.

EXPERT műveltségi vetélkedő sikeres 
megoldója „világjáró” témakörben; a 
Biológia olimpiász járási fordulójának 
sikeres megoldója; a járási Geográfi a 
olimpia résztvevője. A nyelvi és tár-
sadalomtudományi versenyeken, va-
lamint műveltségi vetélkedőkön elért 
eredményei: a Simonyi Zsigmond He-
lyesírási Versenyen egészen az országos 
fordulóig jutott, ahol 6. helyezést ért el, 
az iskolai szavalóverseny 1. helyezettje 
vers kategóriában, majd a körzeti sza-
valóversenyen bronz sávos minősítést 
kapott, a Pénzes István Anyanyelvi 
Vetélkedő országos levelező versenyé-
nek sikeres megoldója. A Szivárvány 
Színjátszó Csoporttal eljutottak a Tom-
pa Mihály országos szavalóversenyre, 
ahol ezüstsávos minősítést kaptak. A 
Nobel-díjas magyar tudósokról szóló 
HEURÉKA tudománytörténeti vetél-
kedőn csapatával az előkelő 4. helyet 
vívta ki. A Feszty Árpád Műveltségi 
Vetélkedőn csapatversenyben 1. helye-
zést értek el.

Mikulec Amina kimagaslóan telje-
sített mind a tanítási órákon, mind a 
tanulmányi versenyeken. Érdeklődő, 
rendkívüli az irodalom iránti szerete-
te. Aktív, kreatív diák, szabadidejében 
nagyon szeret olvasni, zenét hallgatni, 
színjátszózni. A kilencedikesek teszte-
lésében kimagaslóan teljesített, magyar 
nyelv és irodalomból 100%-ot ért el. 
Tanulmányait a komáromi Selye János 
Gimnáziumban folytatja. Az elisme-
rést a következő eredményei alapján 
érdemelte ki: a Tompa Mihály Vers- és 
Prózamondó Verseny országos elő-
döntőjének ezüstsávosa, az angol olim-
piász járási fordulójának 3. helyezettje, 
a Feszty Árpád  Műveltségi Vetélkedőn 
csapatversenyben 1. helyezést ért el, a 
Feszty Árpád rajzpályázat 1. helyezett-
je,  a Kenguru  országos matematika-
verseny sikeres megoldója, a  HEU-
RÉKA  tudománytörténeti vetélkedőn 
csapatával 4. helyen  végzett, az  or-
szágos EXPERT műveltségi vetélkedő 
sikeres megoldója angolból és „fejtörő“  
témakörben, az Ifj ú elsősegélynyújtók 
járási versenyének sikeres megoldó-
ja, az országos Maks levelezőverseny 
maxivagánya. Továbbá részt vett az 
országos iBOBOR online informatika-
versenyen, a geográfi a olimpiász járási 
fordulóján, valamint a Kossányi József 
képzőművészeti versenyen.

Büszkék vagyunk tanulóinkra, gra-
tulálunk az elismeréshez,  további 
munkájukhoz pedig kívánunk sok erőt 
és kitartást.

PaedDr. Gátasi Irén
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MÁRCIUS VÉGÉIG LEHET KÉRVÉNYEZNI A DUÁLIS KÉPZÉS TÁMOGATÁSÁT CÉLZÓ TER-
VEZETBE (A TOVÁBBIAKBAN CSAK TERVEZET) VALÓ BELÉPÉST (SCHÉMA POMOCI NA 
PODPORU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA)

Az iskolaügyi minisztérium – mint a duális képzéshez szükséges anyagi támogatás felelőse – felhívja az érdeklődők fi gyel-
mét, hogy a jóváhagyott Tervezet értelmében 2019. március 31-ig nyújthatják be a Szakképzés Állami Intézetéhez (ŠIOV) 
a Tervezetbe való belépés és a duális képzés folyamatos biztosításához szükséges anyagi támogatás iránti kérelmüket. 
Természetes, hogy az anyagi támogatás iránti kérvény előfeltétele a Tervezetbe való belépés kérvényezése. Az általunk em-
lített Tervezet elsődleges célja elősegíteni, hogy az ország bármely megyéjében működő kis és középnagyságú vállalatok, 
vállalkozások, de egyéni vállalkozók is aktívan és a lehető legnagyobb számban kapcsolódjanak be a duális képzés rend-
szerébe. E felhívással kapcsolatos további részletes és pontos információk megtalálhatók a Szakképzés Állami Intézetének 
(ŠIOV) a honlapján (http://siov.sk/oznamenie-pre-ziadatelov-ze-do-31-03-2019).

AZ INKLUZÍV OKTATÁS SZAKEMBEREI MEGLÁTOGATTÁK SZLOVÁKIÁT

A Komenský Egyetem Pedagógiai Karán Tony Booth a Cambridge-i Egyetem professzora és Mark Penfold a Liecester-i 
Babington Egyetem tanára, az inkluzív oktatás elismert szakembere tartott értékes előadást az inkluzív oktatásról. A hall-
gatóság soraiban a pedagógusok, egyetemi hallgatók, iskolaügyi szakemberek, oktatásügyi intézmények szakdolgozói 
mellett más állami intézmények, önkormányzati szervek, polgári társulások képviselői is helyet foglaltak. A vendégeket 
és az összes  jelenlévőt Peter Krajňák oktatásügyi államtitkár üdvözölte. Köszöntő beszédében kiemelte az inkluzív ok-
tatás jelentőségét, hangsúlyozta, hogy ez a téma az oktatásügyi tárca egyik kiemelt prioritásai közé tartozik. Tony Booth 
– akinek e témakörben írt nagy jelentőségű tanulmánya (Index inklúzie: príručka pre rozvoj školy vedenej inkluzívnymi 
hodnotami) határainkon túl már nagyon jól ismert, de magyar fordításban még nem jelent meg – előadásában részletesen 
kifejtette, hogy az inklúzió lényegében a társadalom minden tagja számára rendkívül fontos. Vonatkozik ez a megállapítás 
a gyerekekre, a tanulókra, a pedagógusokra, az iskola minden alkalmazottjára, de a szülőkre is, hiszen ez az iskolai közös-
ség építésének egyik legfontosabb követelménye és velejárója, ugyanis mindenkinek segít, mindenkit támogat. Az angliai 
szakemberek szlovákiai látogatásuk során több alkalommal is tanácskoztak azokkal a szlovákiai iskolaigazgatókkal és pe-
dagógusokkal, akik bekapcsolódtak a Teach for Slovakia-programba és az INSCHOOL nemzetközi projektbe. Megjegy-
zendő, hogy szlovákiai látogatásukat megelőzte Peter Krajňák oktatási államtitkár angliai munkalátogatása és személyes 
találkozása Booth professzorral, akit szlovákiai látogatásra hívott, és együttműködésre kért az említett jelentős tanulmány 
szlovák nyelvre történő fordításához. E rendezvény része az Európa Tanács és az Európai Bizottság „INSCHOOL – inklu-
zív iskolák: valóságos változás a roma gyerekek számára“ nevű programjának, amely Szlovákiában az iskolaügyi miniszté-
rium és a Komenský Egyetem Pedagógiai Karának az együttműködésében realizálódik.
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ÁGH BARBARA, a Selye János Egyetem hallgatója, Komáromban él (hannabarbara93@gmail.com); Mgr. BRUTOVSZKY GABRIELLA, PhD, 
magyar-német-biológia szakos tanár (Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest) és irodalomkutató, Budapesten és Rozsnyón él 
(brutigabi@gmail.com); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él 
(csicsay.alajos@gmail.com); FARKAS FERENC, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai vezetője, Budapesten él (farkas.ferenc@fszek.hu); 
FENYŐ D. GYÖRGY, a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium gyakorlóiskolai vezetőtanára, az ELTE 
óraadó tanára és a Magyartanárok Egyesülete alelnöke, Pilisvörösváron él (fenyo.gyorgy@t-online.hu); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugal-
mazott pedagógus, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfi bi@upcmail.sk); RNDr. HORVÁTH GÉZA, nyu-
galmazott pedagógus, a Katedra Matematikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); Mgr. KASZMÁN-SARÓKA 
LILIÁNA, a Farnadi Alapiskola tanára, Farnadon él (saroka.liliana@gmail.com); Mgr. KLEMEN TERÉZIA, a komáromi SZAKC pályá-
zati referense, Őrsújfaluban él (tereziaklemen@gmail.com); Bc. KOZÁK ÉVA, egyetemi hallgató, Alsószeliben él (ekozak@centrum.sk); 
Dr. habil. PhDr. LISZKA JÓZSEF, PhD, néprajzkutató, a Selye János Egyetem oktatója, Dunaszerdahelyen él (liszkajozsef@azet.sk); 
Mgr. N. TÓTH ANIKÓ, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtu-
dományi Intézetének adjunktusa, író, Ipolyságon él (entothaniko@gmail.com); Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD, a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, a Katedra 
vezető szerkesztője, Hidaskürtön él (gabi.csizmadia@gmail.com); PaedDr. TÓTH ERIKA, a Tallósi Alapiskola tanítónője, Egyházkarcsán 
él (erika@dizart.sk); Mgr. VODA ZSÓFIA, a Tandem n.o. projektvezetője, Komáromban él (zofi a.voda@gmail.com); PaedDr. ZOLCZER 
PÉTER, a Selye János Egyetem Modern Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

AZ ÉN VÁROSOM KÖNYVAJÁNLÓ

Kedvenc város? Olyanom nekem nincs, illetve 
ha van, akkor több is. S hogy épp hol érzem 
magamat jobban, az sok mindentől függ: belső 
hangulattól, időjárástól, a jogcímtől, hogy mi-
ért tartózkodom éppen ott, stb. Meg egy cso-
mó további megmagyarázhatatlan okból. Nem 
is feszegetném én ezt a vonalat. Mivel viszont 
választani kell, legyen az amúgy is dobogósnak 
számító, bajor ékszerdoboz: Passau. 
 2015/2016 fordulóján központilag, a város 
által rendezett tűzijáték nem volt. Viszont né-
hány türelmetlen ünneplő petárdája már éjfél 
előtt elsült, matt fénycsóvával világítva be a 
nehéz, ólomködös levegőt. Éjfélkor ellenben el-
szabadult a pokol, akartam volna mondani, de 
ebben az összefüggésben ez mégsem helyénva-
ló, hiszen a város harangjai szólaltak meg frene-
tikus erővel. Talán a pálos templom kisebb-na-
gyobb harangjai kezdték, majd folyamatosan, 
égzengésszerű robajjal csatlakoztak hozzájuk a 
többiek: a Boldog Gizella, egykori magyar ki-
rályné hamvait őrző, jelenleg az Angol Kisasz-
szonyok által fenntartott kolostortemplom, az 
Inn fölé magasodó, messzire tekintő Mariahilf-, 
a Szent Miklós egyetemi templom, a kapucinus 
kolostortemplom, majd végül a Szent István-
bazilika tornyaiban megbúvó hatalmas haran-
gok. Összhatásuk valóban földbedöngölő, lelket 
remegtető volt; a hatalmas, robajszerű zúgás-
ban a kis magánpetárdák hangtalanul villan-
tottak egy-egy bátortalan fénycsóvát. Igen, egy 
várost, ha ismerni akarsz, sok helyzetben, sok 
aspektusból nézve kell megélned.
 Az sem mindegy, kivel. Egyedül? Alkalmas a 
mindent elraktározó szemlélődésre. Pároddal? 
Van kivel megbeszélni a látottakat, van kivel 
összezörreni, hogy akkor most a Pauluskirche-e 
vagy eszpresszó egy, a Scharfrichterhaus előtti 
kicsi asztalnál? Netán egy sör a Duna-parti Ba-
jor Velence étterem fekete pincérétől? Később 
nagyon kínosnak minősülő tűnődés azon, hogy 
is hívták az Otello négerét… 
 És ha nem láttad még álmában a várost, 
vagy akkor, amikor éppen ébredezik, illetve 
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mediterránszerű éjszakai forgatagában, ha 
nem bámultad meg a Mariahilfet szikrázó 
napsütésben és zuhogó esőben vagy esti kivi-
lágításban, ha nem másztál föl izzadva-lihegve 
a Szent lépcsőn, hogy onnan, fentről csodáljad 
meg a Duna és az Inn egymásra találását, ösz-
szeölelkező, fokozatosan eggyé váló, megkapó 
egyesülését, ha nem tudod, hogy a legszebb 
kilátás a városra az Oberhaus női (!) WC-jé-
ből nyílik, ha nem álltál az Ortspitzén zuho-
gó esőben és a felkelő nap fényében, ha nem 
élted meg a várost ködben és hóesésben, ha 
nem borzongatott meg az amúgy szelíd Duna 
haragos habjainak látványa, amint már-már 
a Dóm lábát nyaldossák, ha nem szörnyed-
tél el az Inn vizével borított játszótér láttán, 
ahol tegnap még vidám gyerekek hancúroz-
tak, ha nem mosolygott rád a szomorú arcú, 
csúnyácska pincérlány az Innsteg teraszán, ha 
nem derültél az órák hosszat kergetődző vad-
kacsapárt szemlélve az Inn-parti sétány egy 
padján bámészkodva, ha nem lepődtél meg a 
Duna-parti görög vendéglőben ülve a rozoga 
Zemplín nevű teherhajó méltóságteljes vonu-
lásán fölfelé a folyón, ha nem sodródtál még 
az őrület határára a Maiduld levegőtlen for-
gatagában, ha nem hallottad, hogyan énekli a 
tömeg egy emberként az olasz vendégművé-
szekkel a Residenzplatzon a Verdi-áriákat, ha 
nem tébláboltál a bolhapiacokon és a modern 
bevásárlóközpontokban, ha nem tudod, hogy 
az aluljárók graffi  tiei és az Innstadt Mariahilf-
falképei egyaránt szépek, akkor ne mondjad 
erre a városra, hogy gyönyörű. 
 Persze, turistaszemmel szép, mint minden 
német város, de hiába tudod, hogy a Dómban 
található a világ legnagyobb templomi orgo-
nája (ha még nem hallottad földbedöngölő, 
egyszersmind égnek emelő hangját), hol van 
eltemetve Boldog Gizella, s tudhatsz egyet s 
mást Mariahilfről is, ám a város lelke csak itt 
élve ismerhető és szerethető meg. Mint min-
den városé...

PASSAU ARCAI

LISZKA JÓZSEF

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

Pénzes István: 
Helyesírási feladatok és 
tollbamondás-gyűjtemény
Szerkesztő: Kulcsár Ferenc
ISBN: 978-80-8062-397-5
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 135
Kiadó: Lilium Aurum

Könözsi Éva: 
Matematikai zsebszótár 
alapiskolások számára
Szerkesztő: Bodnár Gyula
ISBN: 978-80-8062-396-8
Kiadás éve: 2016
Oldalszám: 159
Kiadó: Lilium Aurum

Eredeti ár: 5 euró
Kedvezményes ár: 2,50 euró

Eredeti ár: 4,95 euró
Kedvezményes ár: 2,50 euró

Kedves Olvasók!
Szíves fi gyelmükbe ajánljuk oktatási segédleteinket, melyeket most kedvezményes áron vásárolhatnak meg a Lilium Aurum 
Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen. Könyveink a lilium@liliumaurum.sk címen meg is rendelhetők. 



KATEDRA

II. KOHÁRY ISTVÁN ALAPISKOLA, FÜLEK

A Családi napunk iránt 
mindig nagy az érdeklődés

Énekkarunk az Öröksé-
günk című klip forgatásán

Az informatikaórák és 
szakkörök fontos kelléke 
a programozható robotA Szederinke fellépése 

a Családi napon

A Mikulás minden alsó tago-
zatos osztályt meglátogat

A Kobold együttes 
fergeteges koncertje

Ha ősz, akkor tök jó 
tökfaragó délután

Koháry-falunk és 
dicsőségfalunk

Pillanatkép a 
Családi naprólPedagógusaink

Kémia-fi zika szak-
tantermünkben van 

lehetőség kísérletezni
Rendezvényeinkre 

meghívjuk az 
ovisokat is

Vendégül láttuk az 
Alma zenekart

II. Koháry István 
Alapiskola, Fülek

Elsőseink avatása

   KOZÁK ÉVA: A FÖLD NAPJA APROPÓJÁN...
   TÓTH ERIKA: AZ INKLUZÍV NEVELÉS ELMÉLETE 
ÉS GYAKORLATI MEGVALÓSULÁSA (1. RÉSZ)

   HORVÁTH GÉZA: MIKOR SZABAD ÉS MIKOR 
TILOS KÍSÉRLETEZNI (PRÓBÁLKOZNI) EGY 
MATEMATIKAI PROBLÉMA MEGOLDÁSA SORÁN?

A HÓNAP TÉMÁJA: IRODALOMNÉPSZERŰSÍTÉS
   PETRES CSIZMADIA GABRIELLA: „A KAMPÁNY LETT 
AZ OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTÉS FŐ ESZKÖZE.” 
BESZÉLGETÉS FENYŐ D. GYÖRGGYEL AZ IRODA-
LOMNÉPSZERŰSÍTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL

   FARKAS FERENC: DIVATBA HOZZUK AZ OLVASÁST!
   BRUTOVSZKY GABRIELLA: „TIÉD A GYŰJTEMÉNY!” – 
EGY IRODALMI PROJEKT MARGÓJÁRA

   N. TÓTH ANIKÓ – PETRES CSIZMADIA GABRIELLA: 
IRODALOMNÉPSZERŰSÍTÉS EGYETEMI KÖZEGBEN

   VODA ZSÓFIA: A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MEGÉRTÉS 
FEJLESZTÉSE TÓTH ÁRPÁD LÉLEKTŐL LÉLEKIG 
CÍMŰ KÖLTEMÉNYÉVEL

   FENYŐ D. GYÖRGY: VOJTEK SÁNDOR: 
OLVASÓKÖZPONTÚ IRODALOMTANÍTÁS

 SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK
ÉS SZÜLŐK LAPJA

2019. ÁPRILIS

XXVI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM    


