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AZ ÉN VÁROSOM KÖNYVAJÁNLÓ

Bevallom, nem egyszerű pátoszmentesen írni 
az ember kedvenc városáról, mert mitől is vá-
lik kedvenccé, a miénkké egy város? Összetett 
kérdés, de számomra leginkább azokat a ta-
pasztalati és emlékrétegeket jelöli meg, melyek 
az ember személyiségfejlődését nagyban befo-
lyásolják, akár pozitív, akár negatív kontextus-
ból nézve, hiszen néha a negatív tapasztalat is 
előrevisz bennünket. 
Dunaszerdahely. Európa legnagyobb folyami 
szigetének kisvárosa, talán a leginkább magyar 
jellegű város (Nagymegyer, Gúta, Komárom és 
Bős mellett) Szlovákiában, s benne mi, a „szi-
getlakók”. Érdekes ez a szigetlakó jelleg, hiszen a 
földrajzi mellett kisebbségi szemszögből nézve 
is szigetlakók vagyunk. Innét származhat az el-
vágyódás és honvágy sajátos oszcillációja, ami e 
sorok szerzőjét már gyerekkora óta kíséri. 
Óvodás koromban lettem szerdahelyi, a nyolc-
vanas évek elején, akárcsak a korabeli szocialista 
urbanisztikának és iparosításnak köszönhetően 
több csallóközi család. Előtte nem volt kötődé-
sem a városhoz, és gyerekként sem igazán ked-
veltem, mindig visszavágytam nagyszüleimhez, 
Bakára. Akkor még valahogy nem tudtam 
azonosulni a város légkörével, de akaratlanul 
is kialakultak bizonyos kötődések: az iskola, A 
KÖNYVTÁR (melynek mai napig aktív olvasó-
ja vagyok), az üzletek (az összesre emlékszem), 
az apró belvárosi utcák familiáris légköre, me-
lyet a fentebb említett szocreál városépítési 
„sturm” sem tudott teljesen felszámolni. Mind-
ez együtt alakította ki azt a sajátságos miliőt, 
mely meghatározta (kora) fi atalságomat. A ki-
lencvenes évekkel sajnos szertefoszlott az egész, 
hiszen a város életét rendkívül erősen befolyá-
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solta a bűnözői csoportok markáns jelenléte, s 
ez nem tette igazán vonzóvá a várost és széle-
sebb vonzáskörzetét. Jómagam ekkor kerültem 
házasság révén Pozsonyba, ahol kisebb meg-
szakítással több mint húsz évig éltem úgy, hogy 
igazából sosem váltam pozsonyi lakossá, hiszen 
mindig is magamban hordtam a csallóközi 
(szerdahelyi, magyar) mentalitást és a már em-
lített „szigetlakó honvágyát”. Érdekes azonban, 
hogy sok csallóközi emberhez hasonlóan a mai 
napig megmaradt egyféle laza kötődésem a fő-
város iránt (munka, barátok, szórakozási lehe-
tőségek). Köztudott, hogy a Csallóköz „piaca” 
(munkaerő, termények, nyersanyagok) mindig 
is Pozsony volt, és ez szerintem napjainkig sem 
változott.
Időközben a szülővárosomban is rendeződött 
a helyzet, és Dunaszerdahely aránylag rövid 
idő alatt hihetetlenül felívelő fejlődésen ment 
keresztül: kiváló magyar óvodák, általános és 
középiskolák működése, városépítészet, inf-
rastruktúra fejlesztése, új befektetések, ipari 
beruházások és mindemellett a kulturális és 
sportélet fellendülése jellemzi ma, ami több ha-
tárokon átnyúló projektnek, de főként az áldo-
zatkész helyi embereknek köszönhető. Ennek 
hatására a város is egyre élhetőbbé vált, és ami a 
legfontosabb, a beköltözések ellenére is stabilan 
magyar nyelvű és arculatú maradt. Miután négy 
éve megszületett a kislányunk, már nem volt 
kérdés, hogy maradunk-e Pozsonyban, vagy 
visszatérünk-e Szerdahelyre. Úgy gondoltuk, 
hogy a fentebb említett miliőben szeretnénk 
felnevelni gyermekünket. Győzött a „szigetla-
kó honvágya”, és úgy érezzük, hogy ez a döntés 
már egy életre szól. 

EGY SZIGETLAKÓ VALLOMÁSA…

MERVA ATTILA

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

Fellinger Károly: 
Csatangoló
Illusztrátor: Balázsy Géza
Kiadó: Lilium Aurum

„Húzzuk fel lábunkra a hétmérföldes csiz-
mát, csapjuk fejünkbe karimás kalapunkat, 
vegyük kezünkbe a vándorbotot, és ha ta-
risznyánkból nem hiányzik a hamuban sült 
pogácsa, s kulacsunk is színültig töltve az 
örök fi atalság vizével, vegyük nyakunkba az 
országot, csatangoljunk egy nagyot őseink 
földjén. Alsóbácstól Zsigárdig lesz min elcso-
dálkoznunk! Fellinger Károly falujáró versei 
a Dunaszerdahelyi, a Szenci, a Galántai és a 
Vágsellyei járás, valamint a már Pozsonyhoz 
tartozó, egykori magyar falvakról íródtak, fel-
elevenítve történelmüket, hiedelmeiket, mon-
dáikat, megjelenítve műemlékeiket, valamint 
híres szülötteik dicsőséges alakját. Nagy-nagy 
derű és szeretet sugárzik a sorokból, a szülő-
föld végtelen szeretete, Balázsy Géza parádés 
rajzai pedig még nagyszerűbbé teszik az olva-
sás élményét kicsinek és nagynak egyaránt.

Eredeti ár: 12 €
Kedvezményes ár: 10 €

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánljuk szíves fi gyelmükbe Fellinger Károly Csatangoló című, hamarosan megjelenő verseskötetét. A könyv fantasz-
tikus illusztrációkkal és versekkel mutatja be Csallóközt és Mátyusföldet, mely kedves versek által remek barangolást kínál ezen 
területek falvaiban. A könyvet megvásárolhatják a Lilium Aurum Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a 
marketing@liliumaurum.sk címen is.
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Olyan jó lenne egyszer már pedagógus-
ként is gondtalanul dalolni tovább a haj-
danvolt kedves slágert… Jó lenne… De 
az a bizonyos „nagyon nem szeretem” 
-na, -ne, -ná, -né toldalék napjainkban is 
számtalan igéhez kapcsolódik szinte tör-
vényszerűen, és eléggé jelentősen deter-
minálja egész hozzáállásunkat napjaink 
társadalmi eseményeihez. Mert bizony 
nem mindegy, hogy a megtörténteket po-
zitív értelemben konstatáljuk, vagy felté-
teles módban beszélünk az esetleges siker 
lehetőségéről, illetve a sikerhez vezető út 
kijelölésének és kiépítésének az esélyeiről. 
Különösen akkor igaz ez a megállapítás, ha 
magyar pedagógusként szemléljük a múl-
tunkat, jelenünket, jövőnket. Mert annyira 
jó lenne már, ha a hivatásunk, egész élet-
felfogásunk, sőt az egész jövőnket jelentős 
mértékben meghatározó elfogadott jogi 
normák, egyéb döntések, határozatok és 
tettek, de az összes érintett hozzáállása is 
azt eredményezné, hogy a szlovákiai is-
kolarendszer szerves részeként kvalifi kált 
magyar tanítási nyelvű iskolák is végre 
maguk mögött tudhassák mindazon prob-
lémákat, amelyek napjainkban negatív 
módon befolyásolják munkánk eredmé-
nyességét. 

 Most mindenekelőtt a szlovák nyelv ta-
nítása körüli problémák megoldása és az 
elmúlt hónap kimondottan fontos esemé-
nyei – az alapiskola első évfolyamába való 
beiratkozás és a kilencedikes tanulók tu-
dásszintjének a tesztelése – közötti össze-
függésekre gondolok. Számomra ugyan-
is teljesen érthetetlen, hogy még ma is 
aránylag sok szülő gondolja úgy, hogy nem 
adja magyar alapiskolába a kisgyermekét, 
hiszen az nem tanítja meg őt a többség 
nyelvének használatára. Szilárd meggyő-
ződésem, hogy nem lehet és a gyermek ér-
dekében nem is szabad elfogadni ezt a tel-
jesen hamis és tudatosan hazug szlogent, 
amely politikai okokból még a múlt század 
hatvanas éveiben került a köztudatba, hogy 
redukálja a szülők részéről mutatkozó vá-
ratlanul nagy érdeklődést a magyar isko-
lák iránt. Szlovák szakos pedagógusként 
viszonylag behatóan ismerem ezt a prob-
lémát, és azt hiszem, hogy a megszünteté-
sének a módját is. Meggyőződésem, hogy 
a legtöbb kollégám is ismeri azt a kellemes 
érzést, amikor volt diákjaink közül utólag 

– immár felnőttként – ugyancsak sokan 
köszönik meg, hogy az alapiskolában olyan 
szinten tanultak meg beszélni szlovákul, 
hogy további tanulmányaik során nem 
volt szinte semmilyen problémájuk ezen a 
téren, és a választott főiskolán, egyetemen 
is sikeresen befejezték tanulmányaikat. Vi-
szont megemlítik azt is, hogy esetenként 
egy-egy elcsúszott nyelvtani végződés kap-
csán az elfogult, az empátia érzését talán 
még hallomásból sem ismerő más anya-
nyelven beszélő okoskodók bírálón szóvá 
tették, hogy nyelvtani hibát vétett. Ám az 
egyéni képességek, a szorgalom, az akarat 
és a tudás megszerzése iránti vágy külön-
böző mértéke azt is eredményezte, hogy 
nem egy bíráló képtelen volt befejezni ta-
nulmányait, míg az itt-ott hibázók ma már 
sikeres mérnökök, kiváló orvosok, tudo-
mányterületük elismert szakemberei. Ter-
mészetesen azoknak a pedagógusoknak 
a szerepe sem elhanyagolható, akik nem 
tettek mást, csak azt, hogy e nyelv tanítá-
sa során nem azt a módszert alkalmazták, 
amelyet a főiskolán tanultunk… A gyakor-
latban ugyanis rádöbbentünk és fokozato-
san tudatosítottuk, hogy a szlovák nyelvet 
a magyar anyanyelvű diákoknak nem lehet 
valóban sikeresen tanítani úgy, hogy kizá-
rólag az anyanyelv tanításának a koncepci-
óját és módszereit alkalmazzuk – ahogyan 
azt a főiskolán tanultuk –, hiszen ez a diák-
jaink számára idegen nyelv, tehát az idegen 
nyelv tanításának a módszereit kell előny-
ben részesítenünk. Igaz, nem volt könnyű 
dolgunk, hiszen a kötelezőnek minősített 
tantervek összeállítói ezt a tényt nem is-
merték el, és az ezekre a tantervekre épülő 
tankönyvek többsége és a rendelkezésünk-
re álló legtöbb segédeszköz sem segítette a 
munkánkat. Sajnos még ma is ott tartunk, 
hogy bár a hivatalos politika a folyamatos 
szakmai érvelés hatására már nem tiltja a 
szlovák nyelv idegen nyelvként való taní-
tását, de az érintett pedagógus vajmi kevés 
segítséget kap a sikeres munkavégzéshez. 
Kisebb túlzással élve ezt a gyakorlatot talán 
ahhoz lehetne hasonlítani, mintha a test-
nevelés, képzőművészeti vagy éppen a ze-
nei nevelés óráin a kiváló sportolók, festők, 
szobrászok, zeneszerzők életrajzát kellene 
bemagoltatni a diákokkal és aztán a külön-
böző felmérések kapcsán csalódottan kije-
lenteni, hogy vajmi keveset fejlődtek a ta-
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Kiss Márti Csallóköz szülöttjeként, 
mindössze harminc évével sikeres 
képzőművész és kezdő tanár. Hihe-
tetlen optimizmussal tekint a jövő-
be és szövögeti terveit. A „Nyomot 
hagy” címet viselő önálló kiállítá-
sának nyitó beszédében hangzott 
el, hogy megkísérli a lehetetlent: 
prófétának lenni saját hazájában. 
Beszélgetésünk aktualitása és oka 
vitathatatlan: Mártira már most 
büszkék vagyunk. A következő 
sorokban leírt pár gondolat hozza 
Önökhöz is közel Mártit, mert Ő a 
miénk, és érdemes rá odafi gyelni!

 Kollégák vagyunk, szinte napon-
ta összefutunk. Rendkívül pozitív 
személyiség vagy. Lényed sugárzó, 
lelked tiszta, mosolyod őszinte, te-
kinteted értelmet és mély érzelme-
ket sejtet. Szeretsz élni és szereted 
az embereket... Mi a titkod?

 Örülök, hogy ilyennek látsz. Sze-
rető családban nőttem fel, ahol a csa-
ládi összetartozás és a szeretet volt a 
legfontosabb. Édesanyám pedagó-
gus volt, akitől mindig törődést és 
szeretetet láttam otthon is és a tanít-
ványai felé is. Azt tapasztaltam, hogy 
ha szeretettel fordulunk másokhoz, 
mi is azt kapjuk vissza. Szoros köte-
léket ápolok az unokatestvéreimmel 
és a bővebb családdal is. Mindig sok 
barátom volt. Megtalálom a hangot 

a fi atalabbakkal, korombeliekkel, de 
az idősebbekkel is. Alapjában nyi-
tott vagyok mindenki felé. Nemcsak 
művészbarátaim vannak. Meglátom 
és keresem az emberi értékeket. Hi-
szem, hogy az emberek jók. Nem 
mondom, hogy nem csalódtam 
még emberben, de ez elkerülhetet-
len. Hiszem, hogy a mosoly, a jó szó 
kapukat nyithat meg. Olyan szeren-
csés vagyok, hogy a sors tanítói pá-
lyára sodort, ahol a gyerekek tiszta 
lelke pozitívan tölt fel minden egyes 
nap. Így könnyű szeretni az életet. 

 Iskolánk falaira egy csodálatos 
falfestményt alkottál Vámbéry 
Ármin életútjáról. Dunaszerda-
hely várostól 2015-ben kitüntetést 
vehettél át, s 2016-ban a Magyar–
Iráni Baráti Társaság tiszteletdíj-
jal értékelte munkádat. Mit adott 
neked ez a nem szokványos festői 
munka?

 2015-ben kezdtem tanári pá-
lyámat mint napközis tanító néni. 
Akkor nagyon meg akartam mu-
tatni, hogy valamiért kilógok a 
sorból, meg mint kezdő tanár úgy 
gondoltam, feladatom többet nyúj-
tani a megszokottnál. Az igazgató, 
Masszi János bizalmával hét nap és 
hét éjjel alatt megszületett az alko-
tás, ami valójában egy gyerekeknek 
szánt képregény (37 méteren), tehát 

BÁNKI MELINDA

MÁRTI A MIÉNK

nítványok ilyen irányú készségei. Ezért 
várják az érintett pedagógusok, hogy 
a közeljövőben a kompetens irányító 
szervek végre átdolgoztatják a tantárgy 
általuk kötelezővé parancsolt tanter-
vét és tankönyveit, és az egyetemeken 
a jövendő pedagógusok képzésében is 
következetesen ezt a elvet érvényesítik. 
Ezért vállalta már a múltban, de nap-
jainkban is sok-sok pedagógus, hogy 
fi noman megkérdőjelezi a tanterv kö-
telező jellegét, és tudása legjavát adva 
a tanulók érdekében autonóm iskolát 
varázsol legalább azokba az osztályok-
ba, azokra a tanórákra és egyéb foglal-
kozásokra, amelyekben az adott nyelv 
mindennapi használatára tanítja meg 
a diákokat… Ezért kellene végre hiva-
talosan is elismerni, hogy az autonóm 
iskola létrehozása nem a jövő, hanem 
már napjaink egyik legégetőbb felada-
ta. Ezért lenne szükséges elérni, hogy 
minden iskola minden pedagógusa tu-
datosítsa, hogy a valóban kiváló iskola 
talán legfontosabb kritériuma a szü-
lőkkel való tudatosan szervezett szoros 
együttműködés mellett a tantestület 
tagjainak egységes szemlélete, egységes 
elkötelezettsége a lehető legmagasabb 
szintű minőségi munka iránt.

 Ennek viszont legfontosabb feltétele 
a folyamatos tanulás, vagyis az, hogy 
iskoláink valóban „tanuló iskolává“ 
váljanak. Meggyőződésem, hogy e 
változások után nem kellene feszülten 
fi gyelnünk a beiratkozási adatokat, 
hiszen a szülők is sokkal könnyebben 
azonosulnának azzal az alapigazság-
gal, hogy gyermekük elemi érdekei 
ellen vétenek akkor, amikor gyerme-
kük az ő hibás döntésük következté-
ben nem anyanyelvén kezdi meg az 
alapiskola látogatását. Döntésük hát-
terében minden bizonnyal ott állna az 
a tény is, hogy gyermekük számára a 
minőségileg színvonalasabb, vagyis a 
gyermekük anyanyelvén oktató iskolát 
választják. E változások után nem kel-
lene szinte minden évben konstatálni 
azt sem, hogy a kilencedikes tanulók 
tesztelése során a szlovák nyelv isme-
retének szintje nem egy iskolában va-
lóban hagy maga után kívánni valót… 
Talán ezért is érdemes volt április ele-
jén jelen lenni Rozsnyón a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok XXV. országos 
találkozóján, hiszen ebben a jubileumi 
évben az eddigi közös szakmai tanács-
kozásokra való visszatekintő elemzés 
mellett a sikeresebb jövőhöz vezető 
útjaink is egyre határozottabban ki-
rajzolódtak a közel négyszáz résztvevő 
magyar pedagógus előtt… 



NÉGYSZEMKÖZT

nem egy mesteri freskó. Azt gondolom, 
fontos az áldozatos munka környeze-
tünkért, magunkért. Örülök, hogy ez a 
festmény megvalósulhatott, mert öltöz-
teti aulánkat, és megismerteti a gyere-
kekkel iskolánk névadóját, meg átgya-
korolhattam a monumentális festészet 
alapjait.

 A Comenius Egyetem Pedagógi-
ai Karának képzőművészeti szakán 
végeztél. Pedagógusnak tanultál. Ta-
nító vagy, képzőművészetet oktatsz 
a Vámbéry Ármin Alapiskolában. 
Képzőművész is vagy. Bodóczky Ist-
ván művészetpedagógiai írásaiban az 
egyik fő gondolata, hogy a tanítás az 
ő esetében alkotás, saját pedagógiai te-
vékenységét művészi tevékenysége ré-
szének tekinti. Te mit gondolsz erről? 
Van-e néha belső konfl iktusod, hogy 
eldöntsd, művész vagy, esetleg tanár?

 Sokáig nem volt. Művésznek éreztem 
magam és kész. Most meg se ennek se, 
annak. (Ha-ha.) De mára pontosan 
tudom, mit akarok mindkét oldalon 
elérni, kialakultak a céljaim. Mint ta-
nár, nagyon csendesen, de annál ha-
tékonyabban szeretném ismertetni a 
gyerekekkel a művészettörténetet. Mint 
művész le akarom festeni az őszinte 
gondolatokat, érzéseket, koncepciókat 
úgy, hogy képeimmel hassak a közön-
ségre. Ez az életvitel, hogy két szak-
mában egyszerre munkálkodjak és 
eredményeket hozzak, engem nagyon 
kiegészít és feltölt. Nem tudatosan, de 
eljutottam arra a szintre, hogy az isko-
lai közeg, a diákok inspirálják a művé-
szetemet. A legfrissebb monumentális 
festményeim fő témája az iskola. 

 A közoktatási tantervek a képzőmű-
vészeti nevelés terén ma az egyik leg-
fontosabb elemnek tartják az önkifeje-
zés kiteljesítését. A művészeti nevelés 
segíti az egyéniség megnyilvánulását, 
ami nagyon fontos a személyiség fej-
lődésének folyamatában. Pár év gya-
korlat után mi a tapasztalatod e téren? 

 A tanulóknak valóban kikapcsolódás 
a képzőművészeti óra, mivel itt szaba-
don alkothatnak. Az alkotás folyamata 
fejleszti a kreativitást, a nyitottságot, a 
gondolkodást, a kooperációképességet, 
a fantáziát, a kézügyességet… Ezek kö-
zül, ami a legjobban feltölt, ha látom, 
a spontaneitás, a bátorság, a kocká-
zatvállalás fejlődése. Erre próbálom is 
ösztönözni a diákokat, mert elrontani 
egy képet nem lehet, mivel mindig ott a 
javítás lehetősége. Azt gondolom, hogy 

fontos feladata egy rajztanárnak meg-
őrizni és fejleszteni a diák önbizalmát.

 A Waldorf pedagógiát támogató 
Vekerdy Tamás pszichológus egy fon-
tos minőséget kapcsol a művészethez, 
és ez a szabadság. Művészi szabadság-
gal hatalmazza fel a tanítókat is. Mit 
jelent számodra a szabadság?

 „Freedom” a jelszavam. Szerintem a 
szabadság a társaságban vagy bármi-
lyen kapcsolatban a legjobb, magányo-
san nem érdekes és magányosan nincs 
is értékelve. A gyerekeknél az órákon 
ez máshogy működik, ők akkor nem 
szabadok. Annyira korlátokhoz, szabá-
lyokhoz, irányításhoz és tanári kérdé-
sekhez vannak szokva, hogy idegesítő. 
Ezt vagy próbálom ignorálni vagy sza-
bad döntésre ösztönözni, vagy hagyom 
őket szabadon megnyilvánulni. Volt 
egy eset, hogy nagyon nyomottak, de 
főleg unottak voltak a gyerekek, amit 
nem bírtam elnézni. Kerestem valami-
lyen zenét, felerősítettem a hangszórót, 
és egyszerre elkezdett táncolni az egész 
osztály. Igaz, gond volt őket utána le-
nyugtatni, de legalább felpezsdült a 
hangulat és a szabadságérzet mindenki-
nél. És a rajzoknak jót tett a szárnyalás.

 Feltétele-e a művészettel nevelésnek 
a művészetre nevelés, illetve a művé-
szettel nevelés előkészítheti-e a művé-
szetre nevelést?

 Egy általános iskolában nem felté-
tele, de fontos része lehet. Nekem a 
legfontosabb: művészettel művészetre 
nevelni. Célom az, hogy az egyes mű-
vészeti korszakokon keresztül a diák 
ismerkedjen a legnagyobb mesteri al-
kotásokkal, pl. Michelangelo freskóját 
vetítjük a Sixtuszi kápolnáról, Mona 
Lisát nagyítjuk, kubisztikus kollázst – 
Picasso technikáját gyakoroljuk, Andy 
Warhol portréit többszörösítjük, stb. 
Ezt mind kreatívan, szabadon, nem 
erőltetve tesszük.

 Alkotás és befogadás. Gyerekek 
kontra felnőttek. Mennyire befogadó 
a felnőtt társadalom és a gyerekek? Mi 
a véleményed?

 Sok kritika és nem megértés éri a 
kortárs művészetet, ami nem baj, mert 
a művészet megítélése mindig szubjek-
tív. De jó lenne, ha kicsik és nagyok is 
tudatosítanák azt, hogy a 19. század-
ban a camera obscura (a fényképészet 
őskamerája) feltalálásával kezdődött a 
művészetek alakulása. Attól a ponttól 
nem a festészet nyújtotta a realisztikus 
ábrázolási módot, hanem a fotó. Mivel a 

művész célja az, hogy innovatívat, egye-
dit alkosson, ez a mai művészeti tenden-
ciákhoz vezetett. Azt gondolom, egy kis 
nyitottsággal és szabad felfogással min-
den kortárs művészeti ág emészthető.

 Milyen technikákat képesek a gye-
rekek kivitelezni? Oktatsz alsó és fel-
ső tagozaton is. Mesélj arról, milyen 
technikákat alkalmaztok a gyerekek-
kel a tanítási órákon!

 Kedvencem a zsírkréta kombináci-
ója a vízfestékkel. Gyakran alkalma-
zom, mivel gyors és színes technika. A 
gyerekek néha mondják is: „Ne, már 
megint!” De ezzel a technikával képe-
sek a gyerekek 45 perc alatt befejezni a 
rajzot. Készülnek tusrajzok, színes ce-
ruzás satírozások, kollázsok, onotípiák 
(lenyomatok), grafi tos árnyékolások is. 
Gyakran dolgozunk csoportokban, fő-
leg a nagyméretű plakátok készítésénél. 
A monumentálisabb formátumoknál 
nyilvánul meg igazán a diák határozott-
sága, és itt lehet ezt fejleszteni, mivel 
teret kap az önkifejezésre.  

 Vajon mire elegendő egy tanítási 
óra? Mindig eléred a kitűzött célodat?  

 Zsírkréta-vízfestékkel vagy azzal a 
fenyegetéssel, hogy „óra végén osztá-
lyozok”, igen, lehet érkezni a munkával. 
Az az igazság, hogy kedvelem is, ha haj-
csár lehetek az óra végén, mivel az idő 
szűke hozza ki belőlük az indulatot, az 
expressziót, a bátorságot. A rajzok az 
utolsó tíz percben kezdnek igazán élni. 
De vannak témák és technikák, amin 
több órán keresztül dolgozunk. 

 Mi a célod a tanítással? 
 Örömet és főleg élményt okozni. Ha 

az a kívánság, hogy szólhasson a zene, 
míg ők rajzolnak, miért is ne? Ha rit-
musra megy a munka, ám legyen! 
A legfőbb célom közvetíteni a gyerekek-
nek a művészet történetét. Nem szándé-
kom magoltatni a neveket és címeket, 
hanem ismertetni szeretném a vizuális 
képet. A diák felismerje, ha éppen Gus-
tav Klimt-es csészét vagy Andy Warhol-
os pólót lát. Tudja azt, hogy azzal már 
találkozott, és hogy híres alkotásról van 
szó. Ezt mind szeretném úgy elérni, 
hogy az ismert vizuális infót megrajzol-
tatom, kiteszem és egyszerűen láttatom.

 Milyen tanár vagy?
 Eleven, álmodozó, néha vicces, néha 

dadogós, gyakran álmos, határozott, te-
hetséges, munkaképes. Ha lusta a gye-
rek, akkor aztán mérges!
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 Egy festőművész harcol az idővel. 
Hogyan egyezteted a tanítást és a fes-
tészetet?

 Nappal tanár vagyok, éjjel művész! 
Nem tudnék szabadúszó művész len-
ni, mert igazi társas lény vagyok. Mű-
vészkedés nélkül pedig megfulladnék, 
és nem tudnék tanítani. Szerencsém 
az, hogy be tudom csukni magam után 
a műhelyem és az iskola ajtaját is.

 Festményeid tárgya sok esetben az 
egyszerű falusi lét, a csallóközi ter-
mészet, a megszokott dolgok körü-
löttünk, amit már szinte észre sem 
veszünk. Fontos-e számodra, hogy fel-
hívd az emberek fi gyelmét a szülőföld 
szeretetére?

 Inkább arra, hogy mennyire szeretem 
a szülőföldemet, és próbálom bizonyít-
gatni azt, hogy milyen pompás hely, 
ahol élünk.

 Az, hogy te szereted Csallóközt, egy-
értelmű. Tavaly hosszabb időt Ame-
rikában töltöttél. El tudnád képzelni 
magad egy másik országban, idegen 
kultúrában?

 Rövid időre belekóstolnék sok kul-
túrába, de az otthonom számomra 
mindig itt lesz, közeli földeken. Ér-
dekes és felejthetetlen élmény volt a 
Grand Canyon mágikus hatása. Az a 
monumentalitás lenyűgözött, magá-
val ragadott, csak mentem és mentem, 
éhség, szomjúság nem érdekelt, csak 
mentem és mentem, hogy minél töb-
bet láthassak, míg le nem megy a nap. 

A látvány hatása remegésbe torkollott, 
és elképzeltem az édes horizontunkat, 
akkor jöttem igazán rá, hogy Csalló-
köz a legfontosabb hely számomra. Ez 
az eufórikus érzés meggyőzött arról is, 
hogy a hazánkért meg kell tenni min-
den tőlünk telhetőt.

 Mi a kiindulópont egy munka kez-
detén? Belső késztetés? Felkérés? 

 Inkább egy erős belső késztetés. A 
cél egy elképzelt kép vászonra jutta-
tása. A felkéréseket lassan, de kezdem 
elengedni.

 Racionálisan vagy emocionálisan 
döntesz egy-egy technika megválasz-
tásánál?

 A technikám már kialakult, azt 
mondják, felismerhető egy Kiss Már-
ti-s kép, ami az egyik legjobb bók egy 
művész számára. Ami a témákat illeti, 
ha konceptuális a téma, akkor racioná-
lisan, ha ösztönös a téma, akkor emoci-
onálisan döntök.

 Hogyan választasz nevet egy-egy 
képednek? Mi születik meg előbb? Az 
alkotás vagy a cím?

 Általában a cím, de előfordul, hogy 
a festés folyamatában ugrik be a helyes 
megnevezés.

 Hogy fogalmaznád meg a művészeti 
ars poeticádat?

 Itt egy kínai közmondást idéznék: 
„Egy kép annyit ér, mint ezer szó.” 

 Január 10-én a dunaszerdahelyi 
Csallóközi Múzeumban volt a leg-
újabb kiállításod megnyitója. A ki-
állítás „Nyomot hagy” nevet kapta. 
Miért?

 Kedves kurátorom, Dénes Éva öt-
lete volt. Kimondta a címet, és én azt 
válaszoltam: igen, ez az! Mert ezzel a 
kiállítással nyomot szeretnénk hagyni 
a kultúránkban és ösztönözni minden-
kit, hogy némi áldozatos munkával te-
hetünk környezetünkért, társadalmun-
kért, egy kis önzetlen tevékenységgel 
hagyhatunk nyomot a jövőnek.

 Sikerült mindent kifejezned, amit sze-
rettél volna? Milyenek a visszhangok?

 Aznap fel sem fogtam a sikeremet. 
De most óriási hálával tölt el minden 
érdeklődő jelenléte. Hogy én érdekel-
tem-e őket vagy a képek… Nem tu-
dom. Köszönöm!

 Szerintem mindkettő, hisz képeid 
által a bensődet is megmutatod a vi-
lágnak. Mik a következő terveid? 

 Művészetemmel terjeszteni és közve-
títeni a művészetet. Röviden ennyi. A 
többi hadd legyen meglepetés!

 Köszönöm a beszélgetést! Sok sikert 
a továbbiakhoz is!
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„Az élményminőségek nem defi niál-
hatók, a kimondhatatlan azonban ki-
fejezhető: a művész képes rá.” (Konrad 
Lorenz)

Minden művészi alkotás – legyen az 
líra, próza, dráma, zene, tánc, szobor, 
rajz vagy festmény, amelyben tükröző-
dik a szépség, a harmónia – hatalmas 
erővel bír: képes megváltoztatni az 
embert. A képzőművészet a vizuális 
nyelvvel való kommunikáció, lelket 
tisztító, embert gazdagító hatása ma 
már vitathatatlan. 

A művészeti nevelés lényege a kre-
ativitás fejlesztése. Az eredetiség és 
ötletgazdagság, a kíváncsiság és az 
alkotókedv nem csak az intellektuális 
tényezők függvénye, meghatározó sze-
repük van benne az érzelmeknek is.

Az emberi fejlődés korai szakaszá-
ban, a gyermekkorban a vizuális neve-
lés sajátos lehetőséget ad a teljességre 
törekvésre: a gyerekek alkotásaiban az 
átélt, összegyűjtött, a képzeletük szül-
te élmények összekapcsolódnak, hogy 
létrejöhessen a gyakorlati és szellemi 
tevékenységek egysége.

Gyakorló pedagógusként nagyon 
fontos feladatnak tartom az oktató-ne-
velő munka terén a minőségi rajz- és 
vizuális kultúra megalapozását. A kép-
zőművészeti nevelés tantárgy ugyanis 
látni és láttatni tanít. A gyermekek 
esztétikai érzékének fejlesztését a ma-
nuális munka, a látványélmények és 
a bemutatott műalkotások szolgálják. 
Az alkotó és befogadó tevékenységek 

egyben szabálytudatuk, akaratuk, ön-
értékelésük megerősítését célozzák 
meg, míg a csoportmunka az együtt-
működési készségeiket fejleszti.

Napjainkban a szervezett intéz-
ményi minőségbiztosításra törekvés 
folyamatában a vizuális, képzőművé-
szeti nevelés komoly, meghatározott 
szereppel bír. Felismerték ezt felvidé-
ki magyar oktatási intézményeinkben 
is. Egyre több iskolában alkalmazzák 
a gyakorlatban a magyarországi szak-
emberek – L. Ritók Nóra és kiváló 
pedagóguscsapata – által kidolgozott 
módszert, mely az élményszerű vizuá-
lis nevelésre alapoz, és jól beépíthető a 

XXI. század iskolájában az oktató-ne-
velő munka során.

L. Ritók Nóra pedagógus (a 2018-
as Prima Primissima közönségdíjasa) 
neve ismerősen cseng az SZMPSZ ál-
tal szervezett Jókai Mór Nyári Egye-
tem látogatóinak, a felvidéki magyar 
képzőművészeti neveléssel foglalkozó, 
az újszerű dolgokat kereső és azokra 
fi gyelő tanítók körében. A berettyóúj-
falui Igazgyöngy Művészeti Alapiskola 
által alkalmazott módszerek fokozatos 
elsajátítása után érdekesnél érdeke-
sebb, ötletekben, megújuló techniká-
ban gazdag rajzórákat tarthat az igé-
nyességre törekvő pedagógus.

Iskolánkban, a komáromi Jókai Mór 
Alapiskolában közel húsz éve oktatjuk 
az élményszerű vizuális nevelést. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a kreatív alkotás-
ra ösztönző képzőművészeti képzésre, 
melynek következtében gyermekeink 
számos képalkotó technika, eljárás 
megismerésével, megoldásával meg-
találhatják egyéni vizuális kifejezési 
módjukat. A képzőművészeti órá-
kat igyekszünk igazi szabad légkörű 
műhelyfoglalkozásokká formálni. A 
gyermeki alkotómunkában nincsenek 
rögzült szabályok, mindig kínálkozik  
lehetőség a kísérletezésre, a kreatív 
megoldásokra, az egyénre szabott fej-
lesztő feladatokra. A tanórákon szí-
nes, önkifejező munkák készülnek, 
gazdagon díszítve grafi kai jelekkel, 
térkitöltési felületekkel. Olyan anya-
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gokat, eszközöket használunk, ame-
lyek mindenki számára elérhetőek, ám 
felhasználási módjuk sokszor újszerű, 
szokatlan. 

Több éves gyakorlattal, tapasztalattal 
rendelkező pedagógusként meggyő-
ződésem, hogy egy tevékenység akkor 
lesz eredményes, a munka akkor válik 
örömtelivé, ha a pedagógus és a gyer-
mek közösen megtervezik azt a feladat-
rendszert, amely segíti a tanulót képes-
ségei, tehetsége kibontakoztatásában.

A tehetséggondozás első lépcsője, 
hogy felfedezzük, észrevegyük azt, 
amiben a gyermek kiváló, ügyes. A 
gyermeki fogékonyságra, érdeklődésre 
építve fejleszthetjük csak igazán ta-
nulóink nyitottságát az esztétikum, a 
szép befogadására és létrehozására.

Az újszerű vizuális technikák alkal-
mazása és gyakorlása által a tanulók 
(korosztálytól függetlenül) minden al-
kalommal átélhetik az alkotás örömét, 
együttes élményét. Fejlődik alkotó 
képzeletük, ábrázolóképességük, fel-
fedezik az önkifejezés újabb és újabb 
lehetőségeit. Formálódik a személyi-
ségük is, javul a problémamegoldó 
készségük, kezdeményezővé válnak, 
önbizalmuk erősödik. Ennek látható 
eredménye, hogy tanulóink alkotásai 
rendre sikeresen szerepelnek számos 
hazai és nemzetközi képzőművészeti 
pályázaton.

Iskolánk auláját, folyosóit csodála-
tos gyermekmunkákkal díszíthetjük. 
A képek témái a természeti és emberi 
környezet harmóniáját tükrözik visz-
sza. A művészeti nevelés órák kínálják 
a lehetőséget az évszázados tradíciók, 
a sajátos magyar formakincs, a népi 

kultúra motívumainak közvetítésére, 
a lakóhely hagyományainak megis-
merésére. Örömmel tölt el bennünket, 
hogy a különböző emléknapok, évfor-
dulók alkalmával is szemet-lelket gyö-
nyörködtető alkotások születnek.

A kiállításoknak fontos mozzana-
ta, hogy a szülők, az iskolába látoga-
tók is megtekinthetik, ezáltal ezek a 
nagyszerű munkák lassan, de biztosan 
bekerülnek a köztudatba. Intézmé-
nyünk nyitott, számos bemutató órát 
tartunk az érdeklődők számára. Szí-
vesen adunk teret a szakmai tapaszta-
latcserének azon kollégákkal, akiknek 
szintén szívügyük a vizuális nevelés 
minőségi oktatása.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének országos hatósugarú, 
képzőművészettel kapcsolatos rendez-

vényében társszervezőként veszünk 
részt. Július első hetében idén immár 
IX. alkalommal nyitja meg kapuit Ko-
máromban  az egykori neves komá-
romi rajztanár, Harmos Károly nevét 
viselő képzőművészeti tábor, melybe 
minden évben nagy örömmel és szép 
számban érkeznek a képzőművészet 
iránt érdeklődő tehetséges, kreatív 
gyerekek. A tábor szakmai programját 
iskolánk pedagógusai állítják össze, a 
foglalkozásokat is ők vezetik.

Meggyőződésem, hogy a művé-
szetekkel való foglalkozás, a vizuális 
nevelés a személyiségfejlesztés és a 
sikeres tanuláshoz vezető motivációs 
bázis megteremtésének hatékony esz-
köze. Naponta van lehetőségem átélni, 
hogy a képzőművészeti órákon szinte 
minden gyermek szívesen rajzol, és ez 
a korszerű, élményszerű képzőművé-
szeti foglalkozás legnagyobb eredmé-
nye. Az órákat jó hangulat, nyugalom 
uralja, lehetőség nyílik az alkotásra, 
az önkifejezésre. Sokan megköszönik 
az óra elteltével az élményt, és moso-
lyogva, izgalomtól kipirulva várják a 
következő foglalkozást.

A művészet által nyújtott élmény ki-
tágítja a gyermeki világot, az értelmi, 
érzelmi életet gazdagítja, az örömte-
li alkotás komplex módon fejleszti a 
személyiséget. Itt lenne az ideje, hogy 
a képzőművészeti és vizuális nevelés 
jelentőségét felismerve ez a tantárgy 
végre méltó helyére kerüljön az intéz-
ményes közoktatás keretei között.
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ÖLVECZKY MÓNIKA

A MŰVÉSZETI 
OKTATÁS 
KÜLDETÉSE

A művészet mindig is fontos szerepet 
töltött be az emberek életében. Általa 
látjuk a világot oly módon, ami több 
az egyszerű észlelésnél – hiszen benne 
vannak saját tapasztalataink, értékíté-
letünk, élményeink és vágyaink. Min-
den művészeti ág hordoz magában 
valami többletet, ami a valós megta-
pasztalást saját belső világunk által 
gazdagítja, kiegészíti. Akár befogadó-
ként, szemlélőként éljük meg ezeket a 
hatásokat, akár mi magunk vagyunk 
az alkotók – mindenképpen hat sze-
mélyiségünkre a művészettel való kap-
csolat. Napjaink egyik jelentős kihí-
vása a problémák alkotó módon való 
megközelítése. Az élet számos terüle-
tén van szükségünk erre a képességre, 
és hovatovább fontosabbá válik, mint 
a lexikális tudás, az információk gépi-
es ismétlése. Éppen ezért a művészeti 
oktatás talán legjelentősebb küldetése 
felfedezni mindenkiben az alkotót, 
személyiségünk azon oldalát, mely új 
értékeket teremt, és megbecsüli, érté-
keli a mások által létrehozottakat. 

A Czafrangó Sylvia Magán Művé-
szeti Alapiskola 2013-ban alakult, és 
már a kezdetektől célul tűzte ki, hogy 
a művészeti oktatás minél szélesebb 
körben eljusson a fi atalokhoz. Jelmon-
datunk – „Ötlet, lendület, értékalko-
tás” – kifejezi azt a szemléletet, mely 
kezdetektől jellemző tevékenységünk-
re. Mindig törekszünk megtalálni 
azokat a módszereket és eszközöket, 
melyek lehetővé teszik a pedagógu-
sok és a tanulók alkotó látásmódjának 
kibontakoztatását. Az általunk képvi-
selt négy művészeti ág, a zene, tánc, 
képzőművészet és színházművészet 
az alkotó folyamatok gazdag tárházát 
kínálja a gyermekek játékos művésze-
ti fejlesztésétől a kreatív zeneszerzési 
technikákon, a tanulók által létreho-
zott saját koreográfi ákon és képzőmű-
vészeti alkotásokon át a formabontó 
színházi produkciókig. „Érték” ter-
mészetesen csak akkor születhet, ha 
mindezt a rengeteg „ötlet”-et kitartó, 
lendületes munka és a művészet irán-
ti teljes elköteleződés kíséri. Büszkén 
mondhatjuk, hogy iskolánknak évről 

évre többen szavaznak bizalmat, és a 
tanulóink által elért eredmények azt 
igazolják, nem alaptalanul. 

Ez alatt a néhány év alatt is több 
száz(!) előadás, kiállítás és koncert, 
valamint kimagasló nemzetközi és 
országos versenyeredmény született 
pedagógusaink és diákjaink tevékeny-
sége nyomán. Hogy csak néhányat 
említsünk közülük:
2013/2014 tanév: 36 dobogós helyezés 
országos versenyen, Európa Bajnokság 
3 x 1. helyezés, 2 x 2. helyezés, kon-
certek, előadások, workshopok, saját 
szervezésű versenyek, táborok
2014/2015 tanév: 44 dobogós helyezés 
országos versenyen, Európa Bajnokság 
6 x 1. helyezés, 1 x 3. Koncertek, elő-
adások, workshopok, saját szervezésű 
versenyek, táborok
2015/2016 tanév: 37 dobogós helyezés 
országos versenyen, Európa Bajnokság 
1.,2.,3. helyezés, koncertek, előadások, 
workshopok, saját szervezésű verse-
nyek, táborok
2016/2017 tanév: 39 dobogós helyezés 
országos versenyen, Európa Bajnokság 
4 x 1. helyezés, koncertek, előadások, 
workshopok, saját szervezésű verse-
nyek, táborok
2017/2018 tanév: 40 dobogós helyezés 
országos versenyen, Európa Bajnokság 
3 x 1. helyezés, 2 x 2. helyezés, kon-
certek, előadások, workshopok, saját 
szervezésű versenyek, táborok.

Természetesen ezek mögött az ered-
mények mögött komoly munka áll, de 
aki hittel csinálja, annak legalább annyi 

örömet okoz, mint amennyi lemondást 
követel. Hogy ez hogyan valósul meg a 
hétköznapokban, miben látják pedagó-
gusaink a művészeti oktatás jelentősé-
gét, erről valljanak ők maguk.

Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA, festő-
művész, az iskola alapítója
Mielőtt a magánművészeti alapiskolát 
megalapítottam, képzőművész tanár-
ként tevékenykedtem, valamint mű-
vészfestőként és keramikusként voltam 
aktív. A Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Pedagógiai Karán képzőmű-
vészetet tanultam, utána művészeti 
alapiskolában tanítottam évekig, majd 
Budapesten a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem doktori iskola festő szakán vé-
geztem tanulmányaim. Ezzel párhuza-
mosan végeztem Budapesten a három 
éves népi iparművészeti iskolámat, ahol 
népi fazekas mester címet kaptam. Ezt 
követően a Nyitrai Konstantin Filozó-
fus Egyetemen és a komáromi székhe-
lyű Selye János Egyetemen tanítottam 
képzőművészetet 2006-tól 2014-ig. 
Számos külföldi és hazai kiállításon 
vettem részt. Tagja vagyok egy külföldi 
és több szlovák művészeti csoportnak, 
valamint a szlovákiai képzőművészeti 
uniónak.

Az iskola megalapításának gondola-
ta már egyetemistaként foglalkoztatott. 
Legfontosabbnak azt tartottam és tar-
tom most is, hogy mindenkihez eljus-
son a művészeti nevelés professzionális 
szinten. Ezt főleg a falvakra értem, ahol 
lehetőség nyílik számukra a művészeti 
óráinkon részt venni és helyben elsa-
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játítani az egyes technikákat, az adott 
művészeti ágat, vagy azon belül azt, ami 
a legjobban érdekli a diákot. Szeretném 
mindenkinek hozzáférhetővé tenni a 
lehetőséget a tanuláshoz. Információt 
nyújtani arról, hogyan tudnak tovább 
fejlődni, tanulni a gyerekek, felkészíteni 
őket a művészeti továbbtanulásra.

Természetesen nem mindenkiből 
lesz professzionális művész, de nem is 
ez a cél. Aki az akar lenni, lehetőséget 
adunk neki és támogatjuk, a többiek 
pedig egyszerűen szeretik azt, amit 
csinálnak, fejlődnek a művészeti órák 
által. Megtanulják egymást jobban 
szeretni, tisztelni, megbecsülni. Roha-
mos mértékben emelkedik a szociális 
érzékenységük, problémamegoldó ké-
pességük. Fejlődik érzelmi intelligen-
ciájuk, ami véleményem szerint a mai 
világon a legfontosabb és legsürgősebb 
feladat. Megtanulják a szépet érzékel-
ni, megtanulják megkülönböztetni a 
jót a rossztól, a szépet a csúnyától, a 
giccstől. Egy általános művészeti tu-
dást visznek haza még azok is, akikből 
nem lesz művész. A művészet nem 
csak a szépségről szól. Természetesen 
ez az egyik legfontosabb eleme, de a 
mai társadalomban hatalmas felelős-
sége van egy művésznek, mit mutat 
meg a világnak gondolkodásából, ho-
gyan reagál és refl ektál az egyes ese-
ményekre és a világra. A művész ezzel 
nagy mértékben hat a környezetére, 
a társadalomra és formálja is azt. Ne-
künk, művésztanároknak példát kell 
mutatnunk a jövő generációjának, él-
vezetessé tenni számukra a tanulást és 
azt, hogy szeressék azt, amit csinálnak.

Ha a művészetet jellemezném, így 
tenném: a művészetben benne van 
minden. A művészet szebbé, jobbá, él-
hetővé teszi a világot! 

Bc. Bukai Melinda, képzőművészet 
szakos pedagógus
Nagyon szeretek ebben az iskolában 
képzőművészetet tanítani. Művészeti 
iskolánk felszereltségének köszönhe-
tően tanulóink lehetőséget kapnak 
arra, hogy kipróbálhassák magukat 
a képzőművészet számos területén. 
Jóleső érzés, hogy átadhatom a tudá-
som a gyerekeknek, akik értékelik, 
felhasználják és örömmel fogadják, 
amit megosztok velük, legyen szó szá-
mukra addig ismeretlen képzőművé-
szeti technikáról, vagy csak egy apró 
észrevételről az adott alkotásukkal 
kapcsolatban. Azáltal, hogy segítek 
egy-egy mű megalkotásában, engem is 
büszkeség és kellemes érzés áraszt el, 

hasonló, mint amikor saját magam al-
kotok valami szépet. Így ha évközben 
kevesebb időm is jut alkotni, a gyere-
kekkel együtt kiteljesedek az alkotás 
örömében! A művészet számomra azt 
a pluszt jelenti, amiért érdemes élni, 
embernek lenni (a szeretetet leszámít-
va), egyfajta kiteljesedési forma, ami 
segít az önmegvalósításban. Kiváló 
örömforrás, rosszkedv esetén kötelező 
gyógyír! Mindegy, hogy képzőművé-
szetről, zenéről, táncról, színjátszásról 
van szó, ez az élet fűszere. Az alkotás 
örömének vagy csupán a műalkotások 
szemlélésének is jótékony hatása van, 
gyerekekre, felnőttekre egyaránt. A 
művészet nyelvén átadható az, amit a 
köznyelv szavaival lehetetlen vagy na-
gyon nehéz elmondani. Művészet nél-
kül üresnek érezném a világot.

Kalmár Zsuzsa, zene szakos pedagógus
A tanításban szeretek a zenei frázi-
sokhoz, dallamokhoz sokrétű példát 
párosítani, az életből merítve, hogy a 
gyerekek a legautentikusabban ki tud-
ják fejezni magukat és az adott darab 
tartalmát. Ilyenkor látom, mennyire 
kinyílik a világ előttük. Néha színészi-
leg is eljátszom, ha olyan jellegű műről 
van szó… A művészetet azért szere-
tem, mert a magam módján szeretek 
alkotni, ezért is vagyok a pályán már 
ennyi éve. A gyerekek ugyanúgy alkot-
nak, beleviszik a saját egyéniségüket a 
darabok előadásába.

Mgr. Kantner Adrián, képzőművé-
szet szakos pedagógus
Személy szerint a tanításra sosem mun-
kaként, sokkal inkább hivatásként te-
kintettem. Számomra a tanítás fogalma 
magába foglalja a tudás közvetítését, a 
diákokhoz való empatikus hozzáállást, 
a kreatív megoldásokat. Az iskola falain 
belül a diákoknak kiváló lehetőségük 
nyílik kreativitásuk, tehetségük kibon-
takoztatására. Örömmel tölt el, ha di-
ákjaim elsajátítják azon alapanyagok 
használatát és technikákat, melyeket 
a tanítási órákon alkalmazunk, legyen 
szó akár számukra eddig ismeretlen el-
járásokról, képzőművészeti irányzatok-
ról. A gyerekek fi atal korban különösen 
fogékonyak az őket érő impulzusokra, 
hatásokra. Kiemelt fontosságú, hogy 
találkozzanak a művészetek különböző 
fajtáival, alkotóvá és egyben befogadó-
jává váljanak. Fontos, hogy a kezdeti 
szülői ráhatás után önmaguk is meglel-
jék, felfedezzék a művészet fontosságát, 
ezáltal felnőttként is fennmaradjon ér-
deklődésük akár egy színházi előadás, 

egy galérialátogatás iránt, s később köz-
vetíthessék gyermekeiknek a művészet 
szeretetét. A művészet által válhatunk 
teljesebbé, mutathatjuk meg a bennünk 
rejlő én-t.

Kartai Adél, tánc szakos pedagógus
Ebben az iskolában úgy érzem, meg-
becsülik és értékelik a munkámat. Ha 
segítséget kérek, megkapom, és ha én 
tudok tanácsot adni a sokéves gyakor-
latomból kifolyólag, az is meghallga-
tásra talál. Azért szeretek tanítani, mert 
mindig gyerekek között lehetek, és 
szívmelengető érzés, hogy amit átadok 
nekik, azt „visszakapom” – megvalósít-
ják az elképzeléseimet, viszontlátom az 
ő előadásukban. A gyerekek számára 
fontos a művészet, mert így érzelmi vi-
láguk jóval gazdagabbá válik, mint azo-
ké, akik életéből az kimarad. Számomra 
pedig segít kikapcsolódni, általa feltöl-
tődöm, szélesedik a látóköröm és más 
szemszögből látom a világot. 

Mgr. Köles Andrea, zene szakos pe-
dagógus
A művészet olyan, mint az étel és az 
ital: szükséglet. Ám a művészet min-
denki számára mást jelent. Szerintem 
a művészeti tantárgyat oktató tanár 
feladata az, hogy úgy formálja, irányít-
sa a tanulók ízlését, hogy igényesek 
legyenek – ne az értéktelen tucatárut 
lássák, hanem keressék meg az őket 
érdeklő dolgok közt az elismerésre 
érdemest vagy csodálatraméltót, a 
minőséget. És persze tegyük ezt úgy, 
hogy közben nem erőltetjük rá a diá-
kokra a saját ízlésünket. Örülök, hogy 
a gyerekek nem kényszerből jönnek, 
szeretnek ide járni. Éppen ezért sokkal 
személyesebb is a tanár–diák viszony. 
Hiszen tudást szerezhetünk a világról 
úgy is, hogy csak az értelmünk fogadja 
be az ismereteket, de bensőnket nem 
járja át, nem éljük át a történést, a fo-
lyamatokat, csak egyszerűen tudomá-
sul vesszük. Nézetek, vélemények és 
főként az ember magatartását irányító 
meggyőződések pedig nem alakulnak 
ki csupán az ismeretek alapján, ehhez 
érzelmi azonosulás is szükséges.

Mgr. art. Molnár Xénia, dráma és 
irodalom szakos pedagógus
Az életünket úgy kellene élnünk, hogy 
abban harmóniára törekedjünk. Ha 
gyerekkorunkban többet találkozunk 
a művészettel – legyen az tánc-, kép-
ző-, zene- vagy színházművészet –, ak-
kor nagyobb esélyünk van arra, hogy 
jobban vágyjunk felnőttként a harmó-



MŰVÉSZET  

niára. Nagyon fontosnak tartom a mai 
világban – ahol nagy szerepet játsza-
nak a számítógépes játékok –, hogy a 
gyerekek a fantázia, test, hang vagy a 
mimika segítségével kifejezhessék ér-
zéseiket, gondolataikat. Iskolánkban 
mind a négy szakon megfelelő ala-
pokat kapnak a gyerekek, ha a jövő-
ben művészeti középiskolán, esetleg 
főiskolán szeretnék továbbfolytatni a 
tanulmányaikat. Hiszem, hogy a mű-
vészet tanulságot nyújt, amely segít 
megérteni a világunk összetettségét, és 
a gyerekeknek gondolkodó, alkotó és 
empatikus felnőtté válni. Úgy érzem, 
nemcsak én tanítom őket, hanem ők is 
engem – így voltaképp egymás tanító-
mesterei vagyunk.

Tárnok Chudá Fatima, DiS. art, tánc 
szakos pedagógus
A művészettel való találkozás, legyen 
annak üzenete bármilyen is, akár tra-
gikus, akár vicces, mindig felemelő 
érzéssel tölt el. Megad mindent, amire 
csak szükség van egy ember életében: 
jó kedvre derít, elkápráztat szépségével, 
emészthető formában tálalja a ször-
nyűségeket, hogy emlékezzünk, és ne 
akarjunk hasonló hibákat elkövetni. A 
szépség, a természet, a különbözőség, 
magunk és mások szeretetére tanít. 
Pontosan ezért olyan fontos minél ha-
marabb találkoznia vele minden em-
bernek. Gyermekeinkből empatikus, 
toleráns és mindenben a szépet kereső 
emberpalántákat nevel. Megadja ne-
kik az igazi találkozást a szépséggel, 
egymással és saját magunkkal. Visz-
szajuttatja a lelket a telefonok, szociá-
lis hálózatok, a rohanás világából oda, 
ahova tartozik: a testbe. Ezek a pil-
lanatok felbecsülhetetlenek, és olyan 
energiát adnak, amivel elsöpörhetjük 
a mindennapok nehézségeit. Engem 
a művészet szeretetéhez és művelésé-
hez tanáraimon kívül főleg szüleim 
vezettek. Anyukám, aki megtanított, 
hogy mindenben keresni kell a szépet 
és a jót, és rámutatott arra, hogy a ki-
tartó munka és a türelem meghozza a 
gyümölcsét, és nem szabad feladni az 
elveinket. Apukám spontaneitásából is 
szerencsére ragadt rám, akivel bármi-
kor lehetett táncolni az udvaron, mun-
karuhában, egy cseresznyefa alatt. Ezek 
a dolgok határoznak meg a tanításban 
is. A hivatásomat élvezem, szeretem és 
hálás vagyok érte, hogy olyan munkát 
végezhetek, amilyenről álmodtam.

Vörös Vivien, tánc szakos pedagógus

Tanárnak, pedagógusnak lenni nem 
csak egy foglalkozás, hanem egy ko-
moly feladat, ami felelősséggel jár. Na-
gyon fi atalon csöppentem be ebbe az 
iskolába, a nálam sokkal tapasztaltabb 
tanárok és kollégák közé, és először 
féltem, hogy nem sikerül majd beil-
leszkedni, nem fognak majd komo-
lyan venni engem. Néhány év elteltével 
örömmel látom, hogy tévedtem, min-
denki nagyon kedves és segítőkész a 
társaságban. Egy olyan összetartó kö-
zösség alakult ki nálunk, ami szerintem 
nincs minden munkahelyen, és ez nagy 
pozitívum. Csak akkor lesz valakiből 
igazán jó tanár, ha szereti, amit csinál, 
és fontosnak tartja, hogy a diákok ne 
csak a tananyagot sajátítsák el megfele-
lően, hanem emberségre is nevelje őket. 
Én azért is szeretem ezt az életutat, mert 
továbbadhatom a diákjaimnak mind-
azt, amire engem korábban a szüleim, 
a tanáraim vagy maga az élet megtaní-
tott. Segíthetek nekik összetartást gya-
korolni, csapattá formálódni, és látha-
tom, amint érdeklődő kisgyerekekből 
érett gondolkodású kis művészek vál-
nak. A művészet számomra az önkife-
jezés eszköze. Már kisgyermekkorom 
óta foglalkozom több művészeti ággal, 
ötéves koromban kezdtem el táncolni, 
nyolcévesen zenélni, majd rabul ejtett a 
rajzok világa és a színművészet is. Né-
hány tanárom tanácsára elkezdtem be-
levinni az alkotásaimba az érzéseimet, 
a lelkivilágomat, majd rádöbbentem, 
hogy egy-egy rajz, festmény vagy akár 
egy mozdulatsor ezerszer tisztábban és 
őszintébben képes kifejezni az ember 
valódi érzéseit, mint a puszta szavak, 
ráadásul ezáltal nemzetközi „nyelvvé“ 
válik, amit a világ bármely pontján 
megértenek.

Bc. Zsigrai Klára, képzőművészet 
szakos pedagógus
A rajzórákat mindig pozitívan élem 
meg, és akkor érzem őket igazán ered-
ményesnek, ha a gyerekek fellelkesül-
ve olyan új megoldásokkal rukkolnak 
elő, ami magamnak se jutna eszembe. 
Rajz közben a gyermek nem másol, 
nem leckét ír vagy tanul, hanem az új 
létrehozásának képességét gyakorolja. 
Az iskolai feladatokban rendszerint 
egyféle megoldás a helyes. A rajzórá-
kon a gyermek tapasztalhatja, hogy az 
alkotásokban való eltérések, különbö-
ző megoldások nem elvesznek, hanem 
egyediségükkel hozzáadnak a műhöz 
– és egyben a mű alkotójához. A mű-
vészet által érintett emberek egészen 
más látásmóddal rendelkeznek, mint 

mások. A művészetet egy különleges 
nyelvhez hasonlítanám – ha kellően 
fi gyelünk, megszólalnak a festmények, 
szobrok, vagy éppen belátást nyerünk 
a sorok mögé. A kisgyermek számára 
a művészet egy kreatív módja a véle-
ményformálásnak, egyfajta reakció, a 
környezet kiváltotta benyomás, hiszen 
nincs két egyforma mű, mint ahogy 
nincs két egyforma ember sem. És ép-
pen ez a szép benne.

Ebből a – korántsem teljes – össze-
foglalóból is látszik, hogy a Czafrangó 
Sylvia Magán Művészeti Alapiskola 
egy olyan oktatási intézmény, melynek 
meghatározó szerepe van a felvidéki 
művészeti oktatásban. Pedagógusai 
elhivatott, kreatív szakemberek, akik 
szívvel-lélekkel végzik ezt a néha ne-
héz, de annál szebb hivatást. Hiszen 
szebbé tenni a világot és ezt mással is 
megláttatni a legnemesebb küldetés.

… és hogy a legfontosabbak, a gye-
rekek se maradjanak ki ebből az átte-
kintésből, most következzenek ők. Kí-
váncsiak voltunk, mi az ő véleményük 
iskolánkról és a művészet fontosságá-
ról gyerek- és felnőttkorban.

A művészet azért fontos a gyerekek-
nek, hogy/mert…
-  a fantáziájukat fejlesztik vele, és egy 

kicsit szocializálódnak. A művészet 
segít felszabadulni. (14 éves)

-  fejlesszék képzelő erejüket, a kreati-
vitásukat és hogy ellazuljanak. (13)

-  A művészet arra tanítja a gyerekeket, 
hogy helyes döntéseket hozzanak, és 
segít, hogy el tudják mondani azt is, 
amit szavakkal nem tudnának. (13)

-  törik a fejüket közben, fejlesztik az 
agyukat, és jobban megismerik a kö-
rülöttük lévő világot. (5)

-  tovább adják gyerekeiknek, ha felnő-
nek. (10)

-  a művészet fejleszti a gyerekek gon-
dolkodó képességét, az ismerkedési 
ösztönét, és nem utolsó sorban zenei 
hallásukat, plusz a tökéletes, találé-
kony mozdulatokat. (12)

-  ebben meglelhetik a szórakozást és 
meg is szeretik, és a művészet sok-
szor fontos lehet. (10)

-  segíti a fejlődést, ezenkívül szórako-
zást is nyújt. Később pedig hasznod-
ra válhat. (12)

-  a gyerekek kedvüket lelik benne, jól 
érzik magukat, és fejlesztik magukat. 
Akár meg is lelhetik benne jövendő-
beli munkájukat. Sokkal magabizto-
sabbak lesznek. (13)
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-  szerintem ez az élet egy része. Mert így 
az ember kreatívabban áll hozzá a dol-
gokhoz és fi atal marad lélekben. (13)

Azért szeretek ebbe a művészeti is-
kolába járni, mert…
-  szeretek rajzolni és jó tanító nénink 

van. Miközben rajzolok, kikapcsoló-
dom, és jól érzem magam. (13)

-  ebben az iskolában jól el vannak ma-
gyarázva a feladatok, minden, amire 
szükségünk lehet, itt megtalálható, és 
itt már ismerem az osztálytársaimat. 
(12)

-  hosszabb, mint a rendes rajzóra. 
Megtanulok szebben rajzolni, és új 
technikákat és kreatív lehetek. (9)

-  szeretnék megtanulni szebben rajzol-
ni. A bátyám inspirált, olyan szépen 
szeretnék rajzolni, ahogy ő. (12)

- a tanító bácsi vicces. (8)
-  mindig, ha a művészeti iskolába jö-

vök, új dolgokat tanulok meg, és 
mert nagyon szeretek gitározni, és 
nagyon kedves a tanító néni. (11)

-  hallgatunk zenét, és itt játékosan ta-
nulunk. (7)

-  itt soha nem unatkozom, és jól érzem 
magam, kedvesek a tanárok. (9)

-  nagyon szeretem a játszva tanulást. A 
színháztörténetről teljesen új dolgo-

kat tanulok, amit az iskolában nem 
tanultunk. Ezenkívül a verselemzés és 
a fantáziajátékok a kedvenceim. (12)

-  kislánykorom óta érdekel a színház. 
Színésznő szeretnék lenni, és örülök, 
hogy már alapiskolában egy színész-
nőtől tanulhatom meg a színjátszás 
alapjait. Az improvizációs gyakorla-
tokat szeretem a legjobban és magát 
a színháztörténetet.

-  rengeteg tárgyi tudást és önbizalmat 
szereztem ez alatt a másfél év alatt. 
(14)

-  sok újdonságot lehet tanulni. Ez az 
iskola olyan, mint egy szép gondolat. 
Sok barátot lehet találni. Menő lehe-
tek, ha tudok táncolni. (11)

-  sok új embert ismerhetek meg, a ko-
reográfi át közösen találjuk ki, ami 
számomra kreatív dolog. A tanárok 
kedvesek, közvetlenek. (12)

-  a tanító nénik nagyon jók, mindig ki-
találnak valamit. Rengeteg mindent 
megtanulhattam tőlük, és rengeteg jó 
élménnyel gazdagodhattam. (13)

-  szeretek táncolni, itt el tudom felejte-
ni, ami az iskolában történt, és kicsit 
ki tudok kapcsolódni. (13) 

-  itt sok gyerek műveltté válhat, én itt 
szerettem bele a művészetbe. (12)

Annyi egyértelműen kiderül, a mű-
vészet gyermeknek és felnőttnek egy-
aránt fontos. Örömmel tölt el, szóra-
koztat, felszabadít és elgondolkodtat 
egyben. Általa jobb emberek leszünk 
– el sem tudnánk képzelni az életün-
ket nélküle.

Ing. Ölveczky Mónika a Czafrangó 
Sylvia Magán Művészeti Alapisko-
la igazgatója 2017-től napjainkig, 
tánctanár. Végzettségét tekintve 
építészmérnök, a pozsonyi Szlovák 
Műszaki Egyetemen végezte tanul-
mányait és évekig aktívan tevékeny-
kedett ezen a területen. Másod-, illet-
ve harmaddiplomaként Pozsonyban 
pedagógusi, valamint Komáromban 
óvodapedagógusi végzettséget szer-
zett. 1993-tól a pozsonyi Ifj ú Szivek 
táncosa, ugyanettől az évtől tanít mű-
vészeti alapiskolában. Számos tánc-
csoport tagja, néptáncpedagógus, 
akkreditált néptánc és népi játék 
módszertani képzések rendszeres ok-
tatója.

A művészet azért fontos a felnőttek-
nek, hogy/mert…
-  jobban el tudják képzelni azokat a 

dolgokat, amiket nem látnak, művel-
tebbek és kreatívabbak legyenek. (13)

-  le tudják vele vezetni a feszültséget, 
élvezik csinálni. Fontos, hogy pihen-
jenek, ne csak dolgozzanak. (12)

-  fejlesszék az agyukat. Ne legyen olyan 
ember, aki alig tud valamit. (10)

-  jobb emberek lehessenek, általáno-
san. (9)

-  jobban értsék a gyerekeiket. Támo-
gassák őket és elfogadják, ha művé-
szileg tehetségesek. (12)

-  mert ezáltal megismernek új dolgo-
kat és nem lesznek lusták. (11)

-  foglalkozzanak mással is, mint a te-
lefonjaikkal, és hogy levezessék a 
stresszt. Fontos, hogy ebben a roha-
nó világban a felnőtteknek is legyen 
egy kis felszabadultság. (13)

-  a művészetükkel kedvet csináljanak a 
többi embernek. (7)

-  jobban illeszkedjenek be a világba és 
ismerkedjenek egymással. (7)

-  a felnőtteknek a művészet a humor-
érzék fejlesztése miatt fontos, továb-
bá, hogy ki tudják fejezni a vélemé-
nyüket. (12)
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GYENES GÁBOR – SZOKOL KATALIN

„A MŰVÉSZET ELSŐ FELADATA, HOGY 
MEGSZÉPÍTSE AZ ÉLETET”
A GÚTAI MAGÁNISKOLA „MÁS” SZEMSZÖGBŐL

A gútai Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola alapító tulajdonosa, 
Szokol Dezső, nagyot álmodva 1991-
ben létrehozott egy olyan oktatási intéz-
ményt, amelyben kiemelt hangsúlyt kap 
a magyarul gondolkodó, az ismereteket 
anyanyelvén elsajátító diákok sokoldalú 
szakmai képzése. Az elmúlt 28 év alatt 
olyan szellemiség alakult ki az iskolá-
ban, amelynek fő jellemzője a szülőföld-
höz, anyanyelvhez való ragaszkodás, 
annak múltjának, értékeinek tisztelete, 
szeretete és továbbadása. Az iskolában 
kezdetben szolgáltatási szakokat lehe-
tett tanulni, de az 1995/96-os tanévtől 
változás állt be a tanintézmény életében, 
amikor megnyílt a tűzzománc-iparmű-
vészeti szak. Ez a kezdeményezés tulaj-
donképpen Kopócs Tibor képzőmű-
vésznek, az iskola akkori igazgatójának 
volt köszönhető. Az akkor elkezdődött 
folyamatnak az volt a célja, hogy né-
hány év alatt iparművészeti központot 
hozzanak létre. Az elképzelés megva-
lósult, hiszen a későbbiekben, ezt foly-
tatva további új iparművészeti szakok 
oktatását vezettük be iskolánkon, ami 
a szlovákiai magyar oktatásban teljesen 
hiánycikknek számított. 

A gútai Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola iparművészeti képzé-
seinek elsődleges célja, hogy a diákok-
ban kifejlessze a kreatív kritikai gon-
dolkodást és a szakmai-technológiai 
tudást. A helyes döntéseknek és a sze-
rencsés véletleneknek hála az oktató-
nevelő munkát egy magasan képzett és 
összetartó tanári gárda végzi, átlagon 
felüli felszereltségű műhelyrendszer-
ben. Végzős diákjaink felkészültségét 
nem a munkapiacon való elhelyezke-
dés sikerességében keressük, mert azt 
minimumnak tekintjük. Végzős nö-
vendékeink felkészültségét a főiskolák-
ra való felvételben mérjük.

Intézményünkben a következő négy-
éves (érettségivel végződő) iparművé-
szeti szakok tanulhatók: alkalmazott 
grafi ka, reklámgrafi ka, beltéri dizájn, 
vitrázsüveg-készítő és díszzománcozó, 
valamint a hároméves szakvizsgával 
végződő tanulmányi szakok: díszzo-
máncozó, kovácsiparművész, kerámia-
készítő iparművész szakok működnek. 
A tanulóinknak a szaklevél mellé lehe-
tőségük nyílik újabb két év alatt meg-
szerezniük az érettségi vizsgát.  

A 2020/21-es tanévtől egy újabb 
mérföldkőhöz érkezik iskolánkon a 
művészeti tanulmányi szakok oktatása. 
Részben a jogszabályi elvárásoknak, de 
legfőképpen nagyobb hangsúlyt adva 
a művészeti képzésnek, létrejön a Ma-
gyar Tannyelvű Iparművészeti Magán-
iskola, amely biztosabb szakmai hát-
teret adva, lehetőséget kínál a szakok 
bővítésére is. Az eddigiek mellett egy 
új, izgalmas tanulmányi szakkal, a foto-
gráfi ai dizájnnal bővül a művészeti sza-
kok palettája. Az iparművészeti szakok 
képzései jó alapot nyújtanak a szabad-
művészeti főiskolai továbbképzésekre, 
például a művészi grafi kára, a festé-
szetre, az intermédiára, az animációra, 
a szobrászatra, de az iparművészeti irá-
nyokra is, például az alkalmazott grafi -
kára, a formatervezésre, az építészetre. 
Diákjaink a tanulmányaik első felében 
a klasszikus manuális technikák elsajá-
tításával kezdik meg a művészetekkel 
az ismerkedést. A képzés közben az 
alaptechnikák – ceruza, szén, akvarell, 
akril, papír- és faplasztika – elsajátítása 
során tanulmányrajzokat, formatanul-
mányokat készítenek. Ezt követően a 
szoft werek megismerésével és haszná-
latával foglalkoznak (Adobe csomag, 
AutoCad stb.). Így egy meglehetősen 
széles gondolkodásbeli és technológiai 
spektrum tárul eléjük, és módjukban 

áll megfi gyelni, hogy melyik fázisban 
voltak a legsikeresebbek, melyik keltet-
te fel leginkább az érdeklődésüket.

Szakoktatóink zömében olyan óra-
adó külsős szakemberek, akik folyama-
tosan a szakmában is jelen vannak. En-
nek köszönhetően naprakész, aktuális 
tudással és tapasztalattal rendelkeznek. 
Az építészetet oktató tanár nem csak 
tanítja, hanem műveli is a szakmát – 
tervez, tárgyal, kivitelez. Ugyanígy a 
grafi kus szaktanár nem csak tanít, de 
a tanítás mellett illusztrál, kiállít vagy 
webgrafi kát készít. Az egyes szakmai 
területek lefedettsége teljesnek mond-
ható. Aradský Richárd tapasztalt pe-
dagógus, emellett kiváló szobrász és 
formatervezéssel is foglalkozik. Gyenes 
Gábor grafi kus, illusztrátor a rajz, illet-
ve a klasszikus és digitális technikák 
ismerője, Pálmai László intermediális 
művész a videó, vágás, hang, fotó és 
megannyi digitális játék mestere, Pócs 
Hajnalka a gesztikus festés, Szokol 
Erzsébet, Menyhárt Lilla és Mešťánek 
Róbert az építészet és a tervezőprog-
ramok, Török Bianka az illusztráció és 
csomagolástechnika szakemberei.

A tanítás egy impozáns, Litomericky 
Nándor által tervezett épületben zajlik, 
ahol szaktantermeinkben lehetőség 
nyílik az olyan anyag- és eszközigé-
nyes technikák művelésére is, mint 
a rézkarc, az üvegrogyasztás vagy a 
lézeres égetés. Mindemellett számító-
gépes termeinkben minden diákunk 
számára rendelkezésre állnak a legmo-
dernebb számítógépek a teljes Adobe 
csomaggal és internetes hozzáféréssel. 
Intézményünkben arra igyekszünk le-
hetőséget biztosítani, hogy a felvidéki 
fi atalok az anyanyelvükön tudják el-
sajátítani azt a tudást, amellyel sikerre 
vihetik álmaikat.
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A mesék világa örök idők óta foglal-
koztatta az embereket. A mesemon-
dók igyekeztek átadni azt a tudásanya-
got, melynek a következő generáció 
világlátását kellett gazdagítania. A me-
semondás rituális, mágikus cselekedet 
volt, csak adott személy, a mesemondó 
mesélt adott helyen, időben és megha-
tározott hallgatóságnak. A mesemon-
dás folytán különös kapcsolat alakult 
ki a résztvevők között, rezonancia, al-
kotói tér keletkezett. Megnyílt a végte-
len, kinyílt a tiszta tudat, felfüggesztve 
a hitetlenséget, a tiltakozást. 

Napjaink emberének az egészséges 
mentális fejlődéséhez nagy szüksége 
lenne a mese gyógyító és oktató erejé-
re a mindennapi életben. A mesék sok 
létfontosságú tapasztalathoz juttatják 
a gyerekeket, amelyek megkönnyítik 
a külső és belső világukban való eliga-
zodást. A mesék a harmonikus műkö-
désből kibillent felnőttek esetében is 
hasznosak, de segítik minden szemé-
lyiség fejlődését és annak önismereti 
munkáját is.

Az iskolai tananyag úgy emlegeti a 
mesét, hogy a valóság ellenében a kép-
zelet szülötte, valóságot nélkülöző iro-
dalmi műfaj, gyerekekhez szóló szóra-
koztató történet. A tanórán gyakran 
tanulságot tartalmazó szövegként 
kerül feldolgozásra, az erkölcsi meg-
közelítésekre egyszerűsödik, pár ele-
me kerül említésre, ilyenek például a 
szereplők, csodás fordulatok, mesei 
sztereotípiák. 

Ugyanakkor csupán maga a mese 
hallgatása képes olyan folyamatokat 
elindítani a lélekben, amit lélekfrissí-
tésnek is nevezhetünk. A hallgatónak 
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A MESE LÉLEKFRISSÍTŐ EREJE

megváltozik a kedve, bizakodóbb lesz, 
elcsitulnak a kínzó és negatív gondo-
latai, fájdalmas érzései, csökken a szo-
rongása, a belső feszültsége. A mese 
ezáltal új „helyszínre“ juttatja a hall-
gatót, a tudatalattiba, ahol ritkán jár, 
ezért a mesehallgatásból merítkezni 
tud. A mesehallgatás jobb agyféltekés 
agyi funkciók működését aktiválja, 
amelyekre az egyes művészeti ágaza-
tok, irányzatok, azok gyakorlása van 
elsősorban nagy hatással. A történe-
tekben való gondolkodás pedig segíti 
az átélést. A történetek az érzelmeket 
célozzák meg, így tartósabban hatnak, 
nehéz kivonódni a hatásuk alól (Bol-
dizsár, 2010).

A mesékben megtalálhatjuk annak 
lehetőségét, hogy mindaz, ami a vi-
lágban rosszul működik, megváltoz-
tatható. Boldizsár Ildikó szerint nem 
is a „világ“ működik rosszul, hanem 
az ember nem kapcsolódik harmoni-
kusan a felkínált lehetőségekhez, az ő 
rossz választásai nyomán keletkeznek 
a problémák. A „világ“ a szimbolikus 
értelmezés alapján lehet az univerzum, 
a szűkebb lakóhelyünk, de a bennünk 
lévő világ is. Ezáltal nagyon sok prob-
léma kialakulására nyílik lehetőség, 
így hosszú időbe és nem kevés mun-
kába kerül a felderítésük, fényre jutta-
tásuk és az orvoslásuk. 

Hasznos lenne viszonyítási alapként 
kezelni a mesékben rejlő üzeneteket, 
és az egyén saját életére vonatkoztat-
ni azokat. A mesén keresztül ugyanis 
kapcsolatba kerülhetünk saját vágya-
inkkal, lehetőségeinkkel, sőt szellemi 
gyökereinkkel, hogy kialakulhasson 
létezésünk értékrendje. Ha a mesét a 

saját életünkön keresztül gondoljuk 
végig, akkor értelmezhetjük a törté-
neteket úgy is, mint amelyek a saját 
belső gazdagságunkra, királyságunkra 
vonatkoznak. A hősök utánzásra kész-
tetik a mese hallgatóját, hisz ő nem 
szenved vereséget a sárkánytól, nem 
válik kővé, hanem végig tudja járni 
az útját, teljesíti a küldetését. A mesé-
ben is mindenért meg kell dolgozni, 
semmi sem magától szép és jó. A hős 
az útjának a végigjárásával teszi azzá, 
hosszan keresi és erőfeszítések árán ta-
lálja meg a harmóniát, a külső és belső 
egyensúlyát.  A kedvenc mese tükröt 
tartó jelleggel bír az egyén számára, 
és képes útmutatást nyújtani az élet 
további feladatainak végrehajtásához. 
Segít megkeresni, felismerni az elaka-
dás okát, például hogy nem megfelelő 
eszközökhöz folyamodott, esetleg nem 
jó megküzdési technikát választott, de 
meglehet, hogy az ellenfelek bizonyul-
tak legyőzhetetlennek. A mesében 
megjelennek a segítők, akik a valós 
életben is mindig ott vannak, akkor is, 
ha az erdőtől gyakran nem is látszanak 
a fák.

Ahhoz, hogy a mese ki tudja fejte-
ni gyógyító hatását, be kell tekinteni 
a mesék csupán látszólag egyszerű vi-
lágába. A régi időkben, mikor még a 
felnőtteknek meséltek, akik a mesék 
révén egyfajta egyetemes, kollektív tu-
dás birtoklásához jutottak, az emberek 
gondolkodása közelebb állt a szimbó-
lumokhoz, könnyebben megértették 
azokat, és általuk választ találtak életük 
értelmezéséhez. A mai embert a „ráció 
határozza meg“, ahogy C. G. Jung vé-
lekedett, mely akkor törhető meg, ha 
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elkezdünk foglalkozni a tudatalatti-
val, felemeljük a mélyből, hogy fényt 
hozzon az életünkbe és gazdagítsa 
azt. Marie-Louise von Franz szerint 
„gyökerét vesztett tudatunk vissza kell 
gyökerezzen a tudatalattiba“. Az ásvá-
nyi sók lent vannak a mélyben, s abból 
táplálkozunk, nevelkedünk, fejlődünk 
és virágzunk.  

A mese szimbólumainak a vizsgála-
ta ebben jó szolgálatot tehet. A mese 
szimbólumok – bizonyos vizuális vagy 
verbális úton leírt képek – rendszerén 
keresztül hat az emberre. A gyermek 
lehetőséget kap felismerni a félelmét. 
Elképzeli, sőt megalkothatja (ha kap 
rá lehetőséget) olyannak, amilyennek 
látja, ahogyan hat rá. Beledolgozza az 
indulatait.  Önállóan felruházza min-
den elképzelésével, és lehetősége van 
rá, hogy szembenézzen vele, elfogad-
ja, beépítse az életébe. Fontos, hogy ez 
az ő szörnye! Nem erőltette rá senki. 
Nem készen kapta, nem testesül meg 
konkrétan oroszlánként vagy más, 
szörnyebb szörnynél. 

Ugyanez történik a felnőttel is, mert 
minden életszakaszban, élethelyzet-
ben új és új elem, szimbólum, jel, kép 
az, amit felismer az ember (előkerítve 
a tudatalattiból), mely beépítve az ak-

tuális ismereteibe segíti a fejlődését, 
önismeretét. A végtelen nyílik meg, le-
hetőséget nyújtva a befogadásra, újabb 
helyzetek átlátására, rávilágítására. 
Mindig annyira, amennyinek a befo-
gadására az adott pillanatban képesek 
vagyunk. 

Ami ott lapul a mélyben, az felszínre 
hozható: az állat, a vadállat mint düh, 
harag, a boszorkány mint az irigység, 
gonoszság, a sárkány mint a veszély, 
akadály az életünkben. Az érzelmek 
képpé formálódnak, megmutatják tar-
talmukat és kezelhetővé válnak. Meg-
nyugtató, hogy mindez felismerhető, 
ugyanakkor meglephet bennünket, 
hogy ezek a saját árnyoldalaink. Ha 
kirekesztjük őket és elutasítjuk, akkor 
az árnyék sötétjében duzzadnak to-
vább, egyre nagyobbá válva, a háttér-
ből fejtik ki hatásukat. Találkozhatunk 
velük például az álmainkban megjele-
nő fura fi gura negatív alakjában, vagy 
kivetülésként egy külső, konkrét valós 
személy alakjában, aki irritál bennün-
ket, mert rávetítjük saját tulajdonsága-
inkat, vagy a váratlan reakcióinkban, 
bizonyos élethelyzetben is felismer-
hetjük őket, mikor megdöbbenünk 
saját magatartásunkon (alantas meg-
nyilvánulás, trágár szavak használata, 

faragatlan viselkedés, gyávaság, kicsi-
nyesség).

Ezek a negatív képek, érzelmek, sa-
játosságok – mint a gyereknél – képpé 
formálhatók és a világunkba építhetők, 
s minél inkább tudatossá emeljük őket, 
annál érettebb személyiséggé formá-
lódunk, gazdagodunk általuk. Amit 
felismerünk, azt meg is tudjuk oldani. 
Odafi gyeléssel kordában tartható az 
öntudatlan reakció, módosítható a vi-
selkedés. Az elfogadás is segít, az elis-
merése annak, hogy „ilyen is vagyok“, 
mert akkor tudok vele mit kezdeni. 
C. G. Jung szerint ez nem eleve rossz, 
hanem olyan, ami színesíti az életün-
ket, és szükségünk van rájuk a teljes-
ség eléréséhez.

A mesék gazdag világa sokkal szí-
nesebb, minthogy csak elbűvölő, elva-
rázsló, kavargóan színes világ legyen. 
Aki nem hiszi, járjon utána!

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM
 Boldizsár Ildikó: Meseterápia – Mesék a 

gyógyításban és a mindennapokban. Magvető 
Budapest, 2010.
 A személyiség komplex fejlesztése a Kincs-

kereső Meseterápia Módszerével – Mese-
elemző és Meseterápiás Szakember képzés 
során keletkezett saját jegyzetek nyomán



PEDAGÓGIAPEDAGÓGIA 

„Az integráció sikeressége nem csu-
pán a pedagógusok feladata, hanem 
egy egész társadalom lelkén szárad” – 
szólt hozzá egy Walesben élő tanárnő 
egy márciusban tartott iskolai integ-
rációval kapcsolatos szakmai fórum 
„Integrál(ha)tunk?! De hogyan is?” be-
számolójához.

Pontosan ezeket a gondolatokat fűzte 
Vontszemű Gyula összefoglalójához:

„Osztályom:
30 tanuló (16 évesek)
21 más nyelven beszél otthon, mint 

amit a suliban beszélünk (arab, román, 
ukrán, roma, olasz, magyar, szlovák, 
kurd, perzsa, bengáli, urdu, cseh)

3 diák háborús övezetből jött
4 poszttraumatikus stresszel küzd
11 roma
1 inzulinpumpával él
2 diszlexiás
1 autista
3 árva
1 allergiás

Ha integrációról kérdeznek, általában 
visszakérdezek, mit ért a másik integrá-
ció alatt – mert ez perspektíva kérdése. 
Plusz még spékeljük meg a kérdést a 
normalitás dilemmájával. Én most azt 
értem az integráció fogalma alatt, hogy 
a gyerekeknek megteremtem a tanulás, 
fejlődés lehetőségét egy olyan szférá-
ban, ahol biztonságban érzi magát. 
Állandóan azon töröm magam, hogy 
minden diákomnak növeljem a lehető-
ségeit. Tanulóim szolidárisak és harmo-

nikusan tudnak élni egymással – egy 
közösségként. Varázspálcám nincs. Az 
van, amit beleteszek: szeretet, tisztelet, 
jóindulat, kemény munka, igazi kap-
csolatok kialakítása és ápolása, nyitott 
gondolkodásmód, kitartás, kedvesség, 
megbocsátás, empátia, őszinteség... 

A fenti felsorolás csak adatokat fog-
lal magába. A számok mögött fi atalok 
vannak, identitással, érzelmekkel és 
álmokkal, vagyis  önálló sorsokról van 
szó. Az integráció sikeressége nem csu-
pán a pedagógusok feladata, hanem 
egy egész társadalom lelkén szárad.”

A hozzászólását ismerkedés, sűrű 
levélváltás követte, mivel kíváncsivá 
tett, hogyan lehet mindezt a gyakor-
latban kivitelezni.

Horváth Diana egy csallóközi faluból 
származik, magáról nagyon nehezen 
beszél, szinte alig akart nyilatkozni. 
Képzőművészetet tanult, rövid ide-
ig rajzot és polgárit tanított. Tizenhét 
évvel ezelőtt indult el a nagyvilágba, 
melyről így ír:

„Az ember nem mindig ott köt ki, 
ahova indult. Maga az elindulás mint 
cselekmény sokkal meghatározóbb az 
emberi önfejlődés folyamatában. Éle-
tem útján sokkal szignifi kánsabbak az 
emberek, akikkel a sors összehozott. 
Természetesen ehhez még hozzárakód-
nak az út során szerzett tapasztalatok. 
Hamuban sült pogácsa helyett ezeket 
pakolom a tarisznyámba, két céllal: 
egyrészt, hogy én táplálkozzam belő-

lük, másrészt, hogy megosszam a ta-
pasztaltakat másokkal.”

 Walesben élsz, Newportban. A be-
számolódban említett sokszínűség 
mennyire általános jelenség itt?

 Az utolsó felmérés 2011-ben volt, 
amely szerint Wales lakosságának 
80%-a fehér, de ez már régi adat. Az-
óta a populáció sokkal színesebb lett. 
Az új felmérés, az új kérdőívekhez 
való hozzáférés komoly viták kereszt-
tüzében áll, számos kérdést generál. 
A diverzitás egyébként a városi életre 
jellemzőbb.

 A Newport City Council állami kö-
zépiskolában tanítasz. Milyen típusú 
középiskolák vannak még a városban? 
Mennyire jellemző ez a fajta diverzitás 
a többi iskolára?

 A városban tíz középiskola van, 
melyből kilenc állami, ebből két walesi 
tanítási nyelvű. Van egy egyházi fenn-
tartású is. Itt általában abba a körzetbe 
járnak a gyerekek iskolába, amelyik-
hez tartoznak. A miénkhez hasonló 
összetétel egyikben sincs. Iskolánk fa-
lai között több mint harminc nyelven 
beszélünk. Diákjaink a világ minden 
részéről érkeztek.

 Mióta tanítasz itt? Mi a munkakö-
röd?

 Tizenegy éve tanítok ebben az is-
kolában. Ezt a munkát óriási lehető-
ségként fogom fel. Lehetőség, hogy 

TÓTH ERIKA

AHOL A SOKSZÍNŰSÉG A TERMÉSZETES
AZ INKLUZÍV NEVELÉS GYAKORLATI MEGVALÓSULÁSA (2. RÉSZ)
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együtt tanuljunk. Együtt, egymástól, 
egymást támogatva. Amúgy szürke, 
mezei pedagógus vagyok, egy Wales-
ben regisztrált rajztanár és könyvtáros. 
Mesterségem címere jelenleg: “teacher 
in charge of language aqusition” egy 
állami közigazgatás alatt álló városi 
középiskolában. Vagyis azon diákok 
inklúziójáért és fejlődéséért vállalok 
kezességet, akik az angolt mint idegen 
nyelvet használják. Ez néha második, 
legtöbb esetben harmadik, de van, 
hogy akár az ötödik, hatodik nyelvet 
jelenti nekik. Ez egyértelműen csa-
patmunka, melynek mindegyikünk 
szerves része, de nem nélkülözhe-
tetlen tagja. Nézőpontom szerint ez 
utóbbi több szempontból is fontos. 
Mint vezető pozícióban lévő pedagó-
gus, akkor vagyok elégedett, ha csa-
patunk minden tagja tisztában van a 
többi ember feladatkörével, és képes 
azt ellátni. Megtiszteltetés számomra 
a kollégáim bizalma, akiknek érdekeit 
az iskolatanácsban képviselhetem. Az 
iskolánkba járó tinédzserek szexuális 
egészségvédelme is a hivatásom ré-
sze, ami szintén csak tabuk nélkül és 
őszintén kivitelezhető. Koordinálok 
egy civil adománygyűjtő és -elosztó 
közösséget is, amely önkéntesekből áll.

 Mesélj erről a karitatív munkáról, 
hogyan működik ez nálatok! Milyen 
módon és kiknek tudtok segíteni?

 Egyetlen szabályunk mindössze any-
nyi, hogy az adományozók nem tud-
ják, kinek segítenek, és a rászorulók 
sem tudják, kitől jött a segítség. Ez na-
gyon fontos, mert az emberi méltóság 
megőrzésére különösen ügyelni kell. 
Kollégáimon, baráti társaságomon kí-
vül volt diákjaim is rendszeresen ada-
koznak. Az országos statisztika szerint 
egy harminc fős osztályban 9-10 gyer-
mek szegény. Éhes gyereket én elvből 
nem tanítok! Mára már annyi a segí-
tőm, kapcsolatom, hogy egy otthont 
akár két hét leforgása alatt komplett 
berendeztünk: bútorokkal, háztartási 
cikkekkel, élelmiszerrel.

 Milyen a viszonyod a diákjaiddal? 
Mit tartasz a legfontosabbnak a neve-
lésben?

 Sajnos sok felnőtt társadalmi szem-
pontból nem tekinti fontosnak a gye-
rekeket. Pedig a jövő generációja be-
fektetés, és a gyermekek teljes körű 
fejlesztése elsősorban morális köve-
telmény. Miben rejlik ez a fajta fele-
lősség? Mindenekelőtt az általam épí-
tett kapcsolatokban. Ahogy Exupéry 

mondta, örökké felelős vagy azért, 
akit megszelídítettél. Az én feladatom, 
hogy diákjaimba önbizalmat öntsek. 
Ki kell alakítanom bennük egy men-
talitást, hogy ragaszkodjanak ahhoz, 
hogy a lehető legjobbak legyenek. Hol 
mosolygok, hol bátorítok, máskor kö-
nyörgök, vagy motiválok, tárgyalok. 
Időt szánok rá, foglalkozok, beszélge-
tek, meghallgatok, egyezséget kötök. 
Pl. az egyik diákomat beválasztották 
az iskolai focicsapatba. Lehajtott fejjel 
jött hozzám, nem ismerek-e valakit, 
aki tudna neki kölcsönadni (!!!) egy 
focicsukát a meccsre. Természetesen 
ismertem. A férjem az előző héten vá-
sárolt egy edzőcipőt, ami még nem is 
volt a lábán. Ilyen szituációkban a mél-
tóság megőrzése rendkívül fontos. Az-
zal adtam át neki a cipőt, nem ingyen 
van ám, cserébe tartozik egy meghí-
vóval az egyetemi avatói ünnepségre. 
Azóta eltelt pár év, külföldre ment. 
Nemrég kaptam tőle egy üzenetet: 
“Mrs H, kezdhet spórolni a repülőre!” 
Mellette pedig az egyetem képe.

 A munkád főképp a mentorálásról 
szól. Ezt sem lehet sablonosan végez-
ni. Mennyire változtattak a gyerekek 
az értékrendeden, hozzáállásodon?

 Pontosan így van, erre a feladatra 
nincs bevált recept. Mentoráláskor 
olyan is van, hogy csak csendben 
ülünk. Az emberek többsége csak a 
szavakra összpontosít, pedig tapaszta-
lataim szerint a gyerekek a nonverbális 
kommunikációból óriási mennyiségű 
információt képesek begyűjteni. Sok 
olyan gyerekkel hozott össze a sors, 
akik elképzelhetetlen traumák soroza-
tain estek át. Ezek a diákjaim napi fi -
gyelmet igényelnek, lelkük pedig rend-
szeres szeretetdózist. Mentori létem 
ábrázolása céljából, itt van pár Örkény-
szerű egyperces:

„Sok lányt, nőt elvittek. És mire? 5 
perc szórakozás vagy egy óra nekik. 
Sok nő a kórházban vérzett el. Ha nem 
úgy, hát úgy, hogy a saját ereiket vág-
ták fel. Az én nővérem, húgom, anyám 
nem ment sehova. Maga mit csinált 
volna? Zörögnek az ajtón géppuskával. 
Nála fegyver, nálam fegyver. Maga sem 
engedné a családját, azt csak a testemen 
keresztül.”

„Fifát órákig szoktam játszani. A já-
ték tompítja a lövések hangját.”

„Emlékszem, mikor anyám először 
küldött tejért a lövöldözés kezdete után. 

Kúsztam a földön faltól falig... A fegy-
verek ropogását 4 nap után megszok-
tam. Mást nem.”

„3 napig voltunk a tengeren. Se étel, 
se víz. Onnan nyitott teherautók plató-
jára raktak minket, a sivatagon így vit-
tek keresztül. A nők és a gyerekek egy 
közös házba mentek. Egyszer az egyik 
nő összeveszett egy férfi vel, utána is 
jöttek. Kirángatták a házból és verték. 
Anyám kifutott segíteni, de sokan vol-
tak és erősek. Nagyon csúnyán elbántak 
velük. A nőt leforrázták és kést vágtak 
a fejébe. Anyám pedig egy hétig nem 
tudott menni.”

Poszttraumás stresszel élni nem gye-
rekjáték, és meg mielőtt valakiben is 
szkeptikus gondolatok merülnek fel a 
menekült gyerekek integrálásával kap-
csolatban, megjegyzem, az első szír 
„fi am” ma diplomás gyógyszerész, és 
a barátom. Vallom, hogy minden gye-
rek megérdemel egy olyan mentort, aki 
hisz benne és tiszteli. Bizalom és sze-
retet nélkül minden csak hiábavalóság. 
Ha egy diákkal együtt érünk egy ajtó-
hoz, kitárom neki, és előre engedem. 
Ez egy jelképes dolog. Először is a felé 
érzett tiszteletem szimbóluma. A tisz-
telet mindenkinek kijár, a tanulónak 
ugyanúgy, ahogy szüleiknek, nevelő-
iknek, kollégáimnak, sőt magamnak 
is tartozom ennyivel. Másodszor mint 
pedagógus feladatomnak érzem az aj-
tók nyitogatását. Minden ajtó mögött 
egy új lehetőség bújik meg, ami a siker 
és a boldogság potenciálját hordozza 
magában. Olyan ajtókat is megnyitok, 
amikről sok fi atal nem is tudja, hogy 
léteznek. Felkelteni a gyerek érdeklő-
dését új dolgok iránt olyan, mint bele-
nyomni az orrát az élet habos tortájába.

 Az iskolátokat több mint száz roma 
diák látogatja. Honnan érkeztek ezek a 
fi atalok?

 Szlovákiából, Magyarországról, Ro-
mániából, Bulgáriából, Csehország-
ból, Oroszországból. Pár gondolat tő-
lük, ami sokat elmond róluk:

„Azt akarom, hogy az emberek EN-
GEM lássanak, azt, hogy milyen EMBER 
vagyok. Egyes emberek úgy gondolják, 
hogy undorító vagyok, hogy mindig 
rosszaságon töröm a fejem. Én csak azt 
szeretném, hogy ENGEM lássanak.”

„Azt szeretném, hogy az emberek 
tudják, én nem egy probléma vagyok. 
Azt szeretném, ha észrevennék, meny-
nyire szeretek segíteni az embereknek.”
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VAJNER CSILLA

A PEDAGÓGUS ÉS A TANULÓK KÖZTI 
KAPCSOLAT SAJÁTOSSÁGAI

A JÓ PEDAGÓGUS-TANULÓ 
KAPCSOLAT AZ ISKOLAI TELJE-
SÍTMÉNY KIINDULÓPONTJA
A gyerekek nagyon korán megtapasz-
talják, hogy az iskola az a hely, ahol a 
játékos mindennapok helyét átveszi a 
tanulás, így a teljesítményért és a si-
kerért való küzdelem hamar az életük 
részévé válik. Minél jobb a pedagógus-
sal ápolt kapcsolatuk, annál jobban ta-
nulnak és teljesítenek a tanulók, annál 
könnyebb a pedagógus szülőkkel való 
együttműködése és annál nagyobb 
örömmel megy a pedagógus az osz-
tályba (Eichhorn 2008: 73).

Kisiskoláskorban, a 6-10 éves korú 
tanulóknál megtörténik az ún. átpár-
tolási jelenség, ami azt jelenti, hogy a 
gyermek szemében a szülő minden-
hatóságát a pedagógus veszi át. A kis-
iskolás nem a tantárgyat szereti meg, 
hanem azt a tanárt, aki a tantárgyat 
közvetíti. Kialakul egy idealizált sze-
retetkapcsolat, amelyben a gyermek a 
pedagógusnak akar eleget tenni, meg-
mutatni, milyen okos és ügyes, mekko-
rát teljesít (Sallai 2015).

Restyánszki (2005) két oldalról vi-
lágítja meg a pedagógus és a tanulók 
közti kapcsolatot. Úgy véli, hogy erre 
a kapcsolatra jellemző az egyenlőség, 
hiszen a két fél tiszteli egymás emberi 
méltóságát, a pedagógus nem él visz-
sza hatalmi helyzetével, és csak azt a 
tapintatot, udvariasságot, tisztelettu-
dást várja el a tanítványaitól, melyeket 
ő maga is kimutat feléjük. Kölcsönös 
bizalom nélkül a nevelés nem éri el 
célját, ezért tanárnak-gyereknek part-
nereknek kell lenniük a nevelésben. 
Ugyanakkor a pedagógus és a tanulók 
közti kapcsolatra az egyenlőtlenség is 
igaz, hiszen az egyik felnőtt, a másik 
gyermek, míg az egyik személyisége 
és kompetenciái alakulóban vannak, a 
másik már egy kiforrt egyéniség. „Az 
iskola világában a tanulói személyiség 
fejlesztésének kiemelkedő segítője a 
pedagógus. Ugyanakkor a gyakorlat 
igazolja, hogy a pedagógus személyi-
ségfejlődésének legfőbb késztetői ma-
guk a tanítványok“ (Restyánszki 2005).

A pedagógusok úgy vélik, hogy a 
tanulókkal való harmonikus viszony 

növelheti a nevelési-oktatási folyamat 
eredményességét, mivel ha a tanítvá-
nyok kedvelik a pedagógust, örömmel 
fogadják az általa tanított tantárgyat is 
(Golnhofer 2001 in Bábosik–Torgyík 
2007).

A tanulók megbecsülése és tiszte-
lete a tanár felől kezdetét veheti a jó 
kapcsolat kialakításának. Ha a tanár 
név szerint szólítja meg tanítványa-
it, udvarias, használja a „kérem” és a 
„köszönöm” szavakat, megértő, nyu-
godt, kiegyensúlyozott, ezzel kimutat-
ja, hogy jól érzi magát a csoporttal, a 
tanulók fontosak és értékesek számára. 
(Eichhorn 2008: 76–77).

Egyetértünk Petlákkal és 
Fenyvesiovával (2009, 12–13), akik 
szerint az alábbi tényezők terelhetik 
pozitív irányba a pedagógus és a tanu-
lók közti kapcsolatok kialakulását és 
minőségét:
•  A pedagógusnak ismernie és érdek-

lődnie kell a tanuló egészségügyi ál-
lapota felől, mivel tudnia kell, hogy a 
gyermek betegségei milyen mérték-
ben befolyásolják a tanulmányait.

•  Előnyös, ha a pedagógus ismeri a 
tanuló családját és családi helyzetét, 
mivel a szociális környezet, amely-
ből érkezik, támogathatja, viszont 
néhány esetben jelentősen hátráltat-
hatja tanulmányait és a pedagógus 
munkáját.

•  Bizonyított, hogy ha a pedagógus 
érdeklődő a tanuló hobbija, kedvenc 
időtöltése iránt, a tanuló hozzáállása 
is pozitív lesz a pedagógus és a taní-
tott tantárgya iránt.

•  A pedagógus hatékonyságát növeli, 
ha megismerkedik a tanuló módsze-
reivel, stílusával, amelyet a tanulás-
nál alkalmaz, valamint azzal, hogy 
milyen a hozzáállása van iránta és a 
tantárgya iránt.

•  A tanuló nem csak a pedagógussal 
lép kapcsolatba az osztályban, ha-
nem a többi diáktársával is, ezért a 
pedagógusnak ismernie kell, hogy 
a tanulónak milyen „státusza” van 
a csoportban, elfogadják-e őt vagy 
sem, elismerik-e vagy sem.

•  Fontos, hogy a pedagógus ne csak az 
alapján alkosson véleményt egy-egy 

„Otthon, cigányként, csak lapá-
tot kapnék a kezembe. Itt nem egy 
cigány vagyok, hanem egy ember.”

„Itt sokkal jobb focit játszani, 
mint otthon. Megkapod a labdát, 
gól, mindenki örül. Ha elszúrom, 
azt mondjak, balszerencse, majd 
legközelebb. Otthon a legjobb játé-
kos voltam, de mindig csak egy ci-
gányt láttak a pályán. Egyik meccs 
végén még a farkaskutyákat is rám 
engedték.”

 Mennyire sikeres a roma tanulók 
integrálása az oktatási rendszerbe?

 A roma diákok integrációja a mi 
iskolánkban sikeresnek mondha-
tó. Az iskolalátogatás 50-60%-ról 
90%-ra ugrott az utóbbi tíz év alatt. 
Több fi atal marad az iskolapad-
ban, egyre többen leérettségiznek. 
Pozitívum, hogy a lányok sem ma-
radnak otthon, tanulnak. A roma 
ünnepeket megünnepeljük, közös 
énekkarunk van a szülőkkel. A di-
ákok országos cigánytalálkozókon 
vesznek részt, sőt a szervezésben is 
besegítenek. A gyerekek jövőképe 
pozitívan változott.

Diana mindennapjaiba bepil-
lantva kétség nem fér hozzá, az 
integráció és inklúzió terén még 
van mit magunkévá tennünk, ta-
nulnunk, fejlődnünk. Bár, mint 
mondta, munkája néha szélma-
lomharcnak tűnik (ott is), még-
sem adja fel, nem teheti. Nálunk 
is a legegyszerűbb lenne a hozzá-
állásunkon változtatni, nem rend-
szerszintű változtatásokat várni, 
hanem alulról építkezve megte-
remteni az esélyegyenlőséget, 
minden gyermek számára.

A nagy levelezés közben egy kö-
zös projekten kezdtünk el ötletelni, 
hogy a technika segítségével össze-
hozzuk a diákjainkat, alkossanak 
együtt, tanuljanak egymástól. Még 
csak a tervezési fázisban vagyunk, 
de szeretnénk még ebben a tanév-
ben elkezdeni az együttműködést.

„Kevés dolgot tudok pillanatok 
alatt megváltoztatni, de egyet bár-
mikor: a hozzáállásomat. Állan-
dóan a kezemben van a lehető-
ség, hogy döntsek. Feladom vagy 
megcsinálom.” (Hozleiter Fanny 
– Mosolyka)

Ahogy mi is választhatunk. 
Mindennap.
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tanulóról, ahogy az ő óráján viselke-
dik, de vegye fi gyelembe azt is, hogy 
mások óráján milyen megnyilvánu-
lásai vannak, mivel minden pedagó-
gus más-más hatást gyakorol a tanít-
ványaira, és nem minden gyermeket 
érdeklik ugyanazok a tantárgyak 
(Petlák–Fenyvesiová 2009: 12–13). 

A pedagógus és a tanulók közti kap-
csolat néhány elemében teljesen meg-
foghatatlan dolog, mégis teljesen át-
szövi a nevelő-oktató folyamatot és 
minősége „perdöntő” tényező lehet a 
pedagógiai tevékenység szempontjá-
ból. Több kutatás bizonyítja, hogy a 
pedagógus és a tanulók harmonikus 
kapcsolata jótékony hatással van a ta-
nulók teljesítményére, míg a negatív 
viszony gátolja és csökkenti a tanulók 
iskolai munkájának eff ektivitását.

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYE 
A PEDAGÓGUSI ELVÁRÁSOK 
TÜKRÉBEN
Az oktató-nevelő folyamat során a pe-
dagógusok szembesülnek azzal, hogy 
a gyerekek különböző szociális kör-
nyezetből érkeznek az iskolába, eltérő 
fejlettségi szinttel, kompetenciákkal, 
példaképpel és szociális hátérrel ren-
delkeznek, egyéni viselkedésük van. 
Bár a pedagógusok nem mondják ki 
egyértelműen, hogy egyes tanulók 
vagy csoportok jobban vagy kevésbé 
rokonszenvesek számukra, de a sze-
mélyközti vonzalom mindenképp ré-
sze a pedagógus és a tanulók interakci-
ójának (Falus–Golnhofer–Kotschy–M. 
Nádási–Szokolszky 1989).

 A pedagógus különbözőképpen ke-
zeli a tanulókat elvárásainak függvé-
nyében, és erre a tanulók is különbö-
zően reagálnak. Minden gyermek úgy 
viselkedik, hogy az visszatükrözi és 
megerősíti a pedagógus vele szembeni 
elvárásait. A reakciókat megfi gyelve 
elmondható, hogy a jobb képességű 
tanulók dicséretet kapnak, míg a gyen-
gébb képességű diákok inkább fi gyel-
meztetést és kritikát, kevésbé dicsére-
tet (Réthy 2003).

 A pedagógus az osztályban tanuló 
gyerekekről eltérő fejlődési lehetősége-
ket feltételez. Ezek a feltételezések a ta-
nulók jövőbeli tanulmányi teljesítmé-
nyével kapcsolatos elvárások, amelyek 
egyfajta közvetítő szerepet töltenek be: 
tehát a pedagógus tanulókkal szem-
beni elvárásai a tanulókból az elvárá-
soknak megfelelő teljesítményt fogják 
előhívni. Így jön létre az önbeteljesítő 
jóslat, más nevén a Pygmalion-eff ektus 
(Sallai 2004:133 in Mészáros 2004).

 A pedagógus elvárásai és a tanulók 
ezekre adott visszajelzései között ösz-
szefüggések vannak, amelyek mecha-
nizmusként működnek. Ezek a követ-
kező lépésekben írható le:
1.  A pedagógusok elvárásokat alakíta-

nak ki a tanítványaikkal kapcsolat-
ban.

2.  Ezeket az elvárásokat a tanulók tu-
domására hozzák viselkedésükkel, 
verbális és nonverbális kommuni-
kációjukkal.

3.  A tanuló, érzékelve a feléje irányuló 
elvárásokat, arra fog törekedni, hogy 
ezeknek megfeleljen, eleget tegyen.

Az önbeteljesítő jóslat fogalma Robert 
Merton nevéhez fűződik: „e szerint 
ha valamiről egyszerűen azt hisz-
szük, hogy igaz, akkor ez oda vezet, 
hogy olyan módon fogunk viselkedni, 
hogy eredeti álláspontunk beigazo-
lódjon – még abban az esetben is, ha 
a kiindulópontunk hamis volt“ (Sallay 
2004:133 in Mészáros 2004).

A pedagógus kezdeti elvárásai az 
első találkozások alkalmával többnyire 
a külső tényezőkön alapulnak. Például 
egy jó megjelenésű, kedves, mosoly-
gós, udvarias tanulóról a pedagógus 
azt gondolhatja, hogy okos, míg egy 
hangoskodó, fegyelmezetlen diákról a 
legrosszabbakat feltételezheti, annak 
ellenére, hogy a két tanuló között in-
telligenciateszttel mérve nem lenne 
különbség (Szitó 1987). A pedagógus 
elvárásai megsokszorozzák a jóslat be-
teljesítésének esélyét, mivel a tanuló a 
követelményeknek megfelelően alakít-
ja majd az iskolai „pályafutását.“

Réthy (2003) a következő esetekkel 
mutatja be az önbeteljesítő jóslat mű-
ködését:
•  Pozitív pedagógusi elvárás pozitív ta-

nulói énkép esetén: A pedagógus po-
zitív elvárásai a tanítványaival szem-
ben növelik a tanulók teljesítményét. 
Ha a pedagógus jót vár el, ez egyfajta 
motivációként lép fel a tanulóban, 
ezért úgy érzi, eleget kell tennie a 
pedagógus elvárásainak. Vannak vi-
szont olyan tanulók is, akiket a belső 
motiváció hajt, azonosulni tudnak a 
feladatokkal, és érdeklődésük miatt a 
pedagógus elvárásaira sincs szüksé-
gük a jó teljesítményhez. 

•  Pozitív pedagógusi elvárás negatív 
tanulói énkép esetén: A pozitív ta-
nári elvárás hatására a tanulóban 
kialakulhat az az érzés, hogy ha nem 
teljesíti az elvárásait, csalódást okoz, 
s a pedagógus hiába bízik benne, ő 
ennek a bizalomnak nem tud eleget 

tenni. Ezáltal a tanulóban egyfajta 
megfelelési kényszer jelentkezik, ami 
könnyen akadályozhatja a teljesítmé-
nyét. Mindez, ha csak átmenetileg is, 
de teljesítménycsökkenéssel járhat, 
ezért a pedagógusnak nem szabad 
elveszítenie a tanulóba vetett bizal-
mát, ugyanis hosszú távon a pozitív 
elvárás megtérül. 

•  Negatív pedagógusi elvárás pozitív 
tanulói énkép esetén: A negatív tanári 
elvárás rövidtávon akár pozitív hatású 
is lehet, abban az esetben, ha a tanu-
ló úgynevezett „tiltakozó motivációt“ 
érez, ami arra készteti, hogy bebizo-
nyítsa a pedagógusnak, hogy alábe-
csülte a képességeit, ő többre képes, 
mint amire a pedagógus tartja. Ezzel 
viszont óvatosan kell bánni, mert a 
tanuló hosszabb idő után megunhatja 
az állandó bizonyítást. A tartós nega-
tív tanári elvárás rontja a tanuló képét 
saját képességeiről. Mindez elkeserít-
heti a tanulót, így gátolhatja a további 
tanulási igyekezetet.

•  Negatív pedagógusi elvárás negatív 
tanulói énkép esetén: Ez a párosítás 
teljesen tönkreteheti a tanuló önbi-
zalmát. A negatív tanári elvárás meg-
semmisíti a tanulóban a képet saját 
képességeiről, mivel sem külső, sem 
belső motiváció nem ösztönzi a ta-
nulót a tanulni vágyásra. Ez a negatív 
tanári viselkedés mindenféle tanu-
lói törekvést megsemmisít, ezáltal a 
tanuló a megfelelés teljes hiányát éli 
át nap mint nap az iskolában (Réthy 
2003). 

A PEDAGÓGUS-TANULÓ 
KAPCSOLAT KIALAKULÁSÁNAK 
LÉGKÖRE
Ahhoz, hogy a tanulók eredménye-
sen tudjanak dolgozni, elengedhetet-
len, hogy az osztályteremben olyan 
légkör alakuljon ki, amely ösztönző, 
fegyelmezett, amely biztonságot nyújt 
számukra, amelyben jól érzik magu-
kat, kiteljesednek, és ahol nyugodt 
körülmények között lelkileg és testi-
leg is egyaránt fejlődhetnek. Az ilyen 
környezet fenntartja a tanulók pozitív 
hozzáállását és belső motivációját a ta-
nítás-tanulás iránt, és megalapozza a  
sikereiket.

 Az osztály légköre egy „speciális 
élettér”, amelyben a pedagógus és a ta-
nulók tartósan együtt élnek és együtt-
működnek, ami közvetetten hat a ne-
velésre. Elsősorban az osztály tagjai 
közti interakciók milyensége és típusa 
határozza meg azt, hogy milyen klíma 
uralkodik az osztályban. Egyúttal vi-
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ni szükségleteiket és képességeiket. 
Rendszeresen pásztázta fi gyelmével az 
osztályt, ennek köszönhetően észlelte, 
mi történik, így időben fékezni tudta a 
fegyelmezetlen viselkedést. A rosszul 
fegyelmező pedagógusra jellemző volt, 
hogy rosszul időzítette a rendbontásra 
történő reagálását, és eközben kicsú-
szott az irányítás a keze közül. Célponti 
hibákat vétett, nem vett észre minden 
rendbontót, és néha olyan tanulókat is 
fi gyelmeztetett, akik nem is rendetlen-
kedtek. Gyakran túlreagált egy-egy szi-
tuációt, amikor az inkább higgadtságot 
kívánt volna. Ez a vizsgálati eredmény 
bizonyítja, hogy a tanítási óra lendü-
letes és pergő menetet, a pedagógus 
részéről pedig nagyfokú éberséget és 
fi gyelmet igényel, amely lehetővé te-
szi a fegyelmezetlen viselkedés kikü-
szöbölését (Szitó 2009: 18).
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szont az osztályklíma is befolyásolja a 
pedagógust, a tanulókat, hozzáállásu-
kat az oktatáshoz, motivációjukat, kre-
ativitásukat és a teljesítőképességüket 
(Dreher 1978 in Tímár 1994: 255). 

 Több szakember is kihangsúlyozza 
az osztályklíma emocionális és szoci-
ális összetevőjét. Ez alatt lényegében a 
tanulók tartós szociális és emocionális 
hangulatát értjük, amelyet a pedagó-
gus−tanuló interakciókban élnek át. A 
tanulók leginkább egy olyan környe-
zetben lehetnek igazán eredménye-
sek, ahol biztonságban érzik magukat. 
Nem szabad, hogy az iskola rombolja 
az önértékelésüket és önbizalmukat, 
illetve hogy a kudarctól való félelem 
motiválja őket (Petty 1996: 16).

 Winkler Márta, a magyar pedagógia 
korszakos alakja szintén kiemeli a ta-
nulók emocionális szükségleteit. Mun-
kásságában az élménypedagógiára 
helyezi a hangsúlyt, és a teljes szemé-
lyiséggel megszerzett tudást tartja az 
igazinak. Az örömöt helyezi előtérbe, 
mert úgy gondolja, hogy ha a gyermek 
boldog, akkor tanul, sikeres, jól teljesít 
és odaadással teszi a dolgát.  Épp ezért 
a környezetnek azt kell sugallnia, hogy 
a gyerek jó helyen van (Hulej 2012).

 Ahhoz, hogy az osztályban kiegyen-
súlyozott és egészséges légkör alakul-
jon ki, érdemes fi gyelembe venni:
•  a tanulók közti kapcsolatokat: A ta-

nítás eredményességének érdekében 
érdemes kihasználni a tanulók közti 
jó kapcsolatokat, kooperatív mód-
szereket alkalmazni a tanításban, nö-
velni a tanulók problémamegoldásá-
nak hatékonyságát.

•  a tanulók motivációját a tanítás so-
rán: A jó hangulat és az együttműkö-
dés érdekében érdemes minél krea-
tívabban szervezni a tanítási órákat: 
különböző aktivizáló metódusokat, 
dramatikus és szituációs játékokat 
alkalmazni, az elméleti tananyagot 
gyakorlatban is szemléltetni. Alkal-
manként ajánlott helyet változtatni 
az osztályteremben, például a tanu-
lók munkasarokban dolgozhatnak. 
A tanítási órák változatos szerve-
zése segíthet abban, hogy a tanulók 
örömmel járjanak az órákra. 

•  a fegyelmezettséget: A tanítási órák 
gördülékeny lefolyásához fontos a 
harmonikus és békés légkör kiala-
kítása (Petlák–Fenyvesiová 2009: 
30–31).

Napjainkban a tanítási órákon az egyik 
legnagyobb fejtörést a fegyelmezési 
problémák okozzák. Ezek megzavar-

ják az óra zökkenőmentes lefolyását, 
és nagyon sok időveszteséggel járnak, 
holott a fegyelem a hatékony tanítás 
és tanulás elengedhetetlen feltétele. 
Ahhoz, hogy a pedagógus és a tanu-
lók közti együttműködés hosszú távon 
is működőképes és hatékony legyen, 
bizonyos szabályokra van szükség, 
amelyek az egymással szembeni visel-
kedésmódra érvényesek, és amely se-
gítségével a pedagógus gördülékenyen 
tudja vezetni és tanítani a tanulókat, 
a tanulók pedig fegyelmezett környe-
zetben tudják végezni a feladataikat 
(Czajlik 2015).

 A szabályok alkotásánál érvényt kell 
szerezni néhány olyan szempontnak, 
amelyek segítségével a elfogadhatób-
bak és betarthatóbbak lesznek:
•  Ne legyen túl sok! Hasznos fontos-

sági sorrendet állítani, hogy egy-
szerre csak néhány szabály kerüljön 
előtérbe.

•  A tanulók se maradjanak ki! Célrave-
zető a tanulók aktív bevonása a sza-
bályok kialakításába. Ha ők maguk 
szabhatják meg, hogy egyes visel-
kedések milyen következményeket 
vonnak maguk után, személyesen 
magukénak érzik majd a szabályo-
kat. Ezzel motiváltabbak lesznek a 
betartásukra.

• Legyenek rugalmasak!
•  Legyenek pontosan megfogalmazva! 

Fontos, hogy a szabályok legyenek 
egyértelműek, a gyerekek számára 
világosak, hogy pontosan tudják, mi 
az, amit elvárnak tőlük.

•  Legyenek inkább állítóak, mint taga-
dó formájúak! Jó, ha a tanulók azt is 
tudják, mit szabad tenni, nem csak 
azt, amit nem.

•  Legyenek ellenőrizhetőek és betart-
hatóak!

•  Legyenek szemmel láthatóak! Kap-
janak helyet az osztályban, például a 
faliújságon (Szabó–Vörös–N. Kollár 
2004 in N. Kollár–Szabó 2004: 432).

Kounin 1970-ben 80 általános iskolai 
pedagógus óráját vette videószalagra 
a fegyelmezés interakciós mintáza-
tát vizsgálva. A hatékony osztályirá-
nyítás szempontjából kiderült, hogy 
a jól fegyelmező pedagógus kellően 
előkészítette a tanítási órák menetét, 
ennek következtében azok élénkek 
voltak, így kevés időt kellett arra for-
dítani arra, hogy a tanulók átváltsa-
nak egyik tevékenységből a másikba. 
A pedagógus ébren tartotta a tanulók 
fi gyelmét, érdekes kérdéseket intézett 
hozzájuk, és fi gyelembe vette az egyé-
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Tündéri május, lombot fakasztó,
Könnyű felöltőt szegre akasztó,
Légy üdvözölve:
Szívet fakasztó, emlék-marasztó…

Járok a korzón, szívembe’ mámor:
Kacagva libben leányka-tábor.
De szép az élet…
Fél óra múlva – zuhog a zápor…
(Ady Endre: Május)

A latin Maius hónapot Ovidius szerint 
a meglett korúak (maiores) tiszteleté-
re nevezték el. Valószínűbb azonban, 
hogy a régi római Maia istennő vagy 
férfi  párja, Maius volt a névadó. A gö-
rögöknél Maia a pleiászok egyik csilla-
ga volt, Zeusz szeretője, és a főistennel 
együtt töltött éjszakák eredményeként 
Hermész (latin Mercurius) anyja. Ez a 
planétaistenfi  az asztrológiában a má-
jusi Ikrek jegyében van „otthon”. Ez 
isteni tolvaj, Hermész monda szerinti 
első csínytevése, hogy már születése 
napján ellopta bácsikájának, Apol-
lónnak 50 (!) marháját – a hónap első 
kétharmadában még a Bika havában 
járunk –, aztán, mint aki jól végezte 
dolgát, visszabújt a pólyába, Maia ölé-
be. A görög maia „anyácskát”, „dajkát”, 
„bábát”, a dór nyelvjárásban „nagy-
anyát” jelentett, s abból kiindulva, 
hogy az istennő a 12 olümposzi isten 
egyikének volt az anyja, fel kell téte-
leznünk, hogy neve magának a Nagy 
Istennőnek egyik megszólítása volt. 
Maia a növekedés és a szaporulat felett 
bábáskodott, s a május valóban a növe-
kedés hónapja. De azt sem szabad elfe-
lednünk, hogy májust a „szerelem hó-
napjának“ is nevezik szerte a világon. 
Nézzünk körül, vajon kik látták meg a 
napvilágot ebben a magyar népnyelv 
szerinti „tavaszutó és ígéret havában“.

SZABLIK ISTVÁN (Szeged, 
1746. máj. 6. – Kalocsa, 1816. máj. 12.)
Fizikus, tanár, az első magyarországi 
léghajó-kísérletek kivitelezője. Több 
szállal kötődik a Felvidékhez. 1762-
ban lépett a piarista rendbe Privigyén. 
A noviciátus elvégzése után Nyitrára 
került, ahol bölcseletet tanult. 1765-
ben Szegedre, 1768-ban Vácra helyez-
ték tanárnak. 1771–72-ben Nyitrán, 
1774–75-ben Veszprémben tartózko-
dott, majd Nagykanizsán történelmet 
és természettant tanított, innét Tatára, 
majd Pestre küldték elöljárói. Különö-
sen a fi zikában való széleskörű, alapos 
ismereteivel tűnt ki. 1783-ban a Mont-
golfi er testvérek kísérletei alapján lég-
gömböt készített, és 1784. augusztus 
15-én, elsőként a magyarok közt egy 
saját költségen készült léghajót indított 
el a piarista ház udvaráról, melynek 
megszemlélésére Buda és Pest lakói és 
a városi tanács is kivonult. Az 1781–
84-ig terjedő pesti tanárkodása után 
Szegeden mint igazgató működött, 
egészen 1790-ig. 1785-ben Szegeden 
is megismételte a léggömb-kísérletét. 
II. József tanügyi rendeleteit és isko-
larendszerét nem volt hajlandó beve-
zetni, ezért a központi kormányzat ré-
széről sorozatos támadások érték, de a 
megyei közigazgatás kiállt mellette. 

SAJNOVICS JÁNOS 
(Tordas, 1733. máj. 12. – 1785) 
A neves csillagász és nyelvtudós korán 
árvaságra jutott, és már 15 évesen be-
lépett a jezsuita rendbe. Elöljárói fel-
fi gyeltek matematikai és csillagászati 
érdeklődésére, tehetségére, és Bécsbe 
küldték, ahol Hell Miksa udvari csilla-
gász mellé került. A tudós és tanítvá-

nya életre szóló barátságot kötött. Az 
1760-as években VII. Keresztély dán 
és norvég király Mária Teréziától kért 
csillagászt a Vénusz bolygó Nap előtti 
átvonulásának megfi gyelésére, amelyet 
1769-re vártak, és amely azért volt fon-
tos, mert a mért adatok alapján a Nap–
Föld távolságot akarták pontosan meg-
határozni. A királynő a feladatra Hell 
Miksát ajánlotta, aki segítőtársként 
Sajnovicsot vitte magával. Az expedí-
ció a fi atalember számára azért is von-
zó volt, mert a megfi gyelések tervezett 
helyén, Vardő szigetén lappok éltek, és 
az ő nyelvük tanulmányozása alapján 
akart bizonyítékot szerezni a magyar–
fi nnugor nyelvrokonságra.
A két tudós útja rendkívül megeről-
tető és veszélyes volt. A kopár, gyéren 
lakott, zord éghajlatú szigeten geren-
dából ácsoltak csillagvizsgáló tornyot, 
Sajnovics pedig rövid idő alatt kiváló-
an megtanulta a lapp nyelvet. A fontos 
csillagászati esemény előtt még volt 
idejük számos értékes tudományos 
megfi gyelésre, mérésre, például az 
apály-dagály jelenségére, a tenger tük-
rén való fénytörésre, a delejtű sarki el-
hajlására, az északi fényre vonatkozó-
an; gyűjtöttek kagylókat és csigákat is. 
1769. június 3-án került sor a Vénusz 
áthaladására a Nap előtt. A parallaxis 
szög mérése alapján a Nap és a Föld 
közepes távolságát 151,2 millió km-
ként határozták meg, amely csak kis 
mértékben tér el a ma elfogadott, 149,6 
millió km-es értéktől.
Sajnovicsnak sikerült bebizonyítania a 
fi nnugor nyelvrokonságot; erről haza-
térőben Koppenhágában is beszámolt. 
Demonstratio című könyvében szó-
készletbeli és nyelvtani egyezések alap-
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ján bizonyította feltevését. Ő volt az 
első, aki állítása igazolására az összeha-
sonlító nyelvtudomány módszereit al-
kalmazta. Hazatértük után Sajnovics a 
budai egyetem matematikatanára lett, 
és 1778-ban kiadta Idea Astronomiae 
című könyvét, amelyet csillagászat-
népszerűsítő munkának szánt.

KEMÉNY JÁNOS (Budapest, 
1926. máj. 13. – Dartmouth, USA, 1992) 
A számítástechnika tudósa, a BASIC 
programozási nyelv egyik kidolgozó-
ja már gyermekkorában feltűnt kima-
gasló matematikai tudásával. Család-
ja a zsidóüldözések miatt 1940-ben 
az Egyesült Államokba emigrált; itt 
végezte középiskolai, majd Prince-
tonban egyetemi tanulmányait. Ka-
tonai szolgálata során került Los 
Alamosba, ahol az atombomba ki-
fejlesztésére indított Manhattan-terv 
keretében Feynman munkatársaként 
dolgozott. Tanítómesterei közé tar-
tozott Neumann János, 22 évesen 
pedig Einstein vette be munkatársai 
közé. 27 évesen, sikeres kutatói mun-
káját megszakítva, egy addig szinte 
alig ismert főiskolára, Dartmouthba 
ment egy új matematikai tanszék 
megszervezésére – ugyanis élete 
legnagyobb szenvedélye a tanítás, a 
matematikaoktatás új módszertaná-
nak kidolgozása volt. Erre vonatkozó 
munkássága az egész világon példa-
értékűvé vált. Az elsők között jött rá, 
hogy a számítástechnika hamarosan 
szinte minden ember számára nél-
külözhetetlenné fog válni, ezért en-
nek oktatása rendkívüli fontosságú. 
Neumann János azt ismerte fel, hogy 
a számítógép az aritmetikai művele-
tek terén különlegesen nagy teljesít-
ményekre képes, Kemény pedig arra 
jött rá, hogy ez a lehetőség csak úgy 
válik mindenki számára hozzáférhe-
tővé, ha a használandó programo-
zási nyelv egészen egyszerű. Ezért 
1964-ben Tom Kurtz-cal közösen 
kidolgozta a BASIC (Beginner’s All-
purpose Symbolic Instruction Code, 
azaz a kezdők bármely célra hasz-
nálható szimbolikus utasítási kódja) 
nevű programozási nyelvet. Meg-
jegyzendő, hogy a későbbiekben Bill 
Gates a BASIC Microsoft  verziójával 
szerezte hatalmas vagyonát. A Th ree 
Mile Islandi atomerőmű-baleset után 
Keményt kérte fel az amerikai kor-
mány a vizsgálatok lefolytatására. 
Jelentése országos visszhangot váltott 
ki, és az Egyesült Államok egyik leg-
ismertebb emberévé tette.

FERTSEK ELZA  
(1889. május 15. –1974)
Az ismert magyar író, tanító, iparmű-
vész Balassagyarmaton született, majd 
a Budapesti Tanítónőképzőbe járt, ahol 
1908-ban végzett. Csipkekészítést is ta-
nult, munkáival több hazai és külföldi 
kiállításon vett részt. 1934-ben Fertsek 
Ferenc néven kezdett publikálni. Kez-
detben napi- és hetilapokban jelentek 
meg elbeszélései, hamarosan a Nyugat 
állandó szerzői közé tartozott, több 
regényét is kiadták. Az írás mellett a 
tanítást tartotta a legfontosabb tevé-
kenységnek. 

ID. BÓKAY JÁNOS 
(Igló, 1822. máj. 18. – 1884)
Gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a 
korszerű gyermekgyógyászat egyetemi 
oktatásának magyarországi bevezetője 
volt. 1847-ben avatták orvosdoktorrá, 
utána a pesti szegénygyermek-kórház 
segédorvosa, 1852-től igazgató főor-
vosa volt. 1861-ben magántanár lett 
gyermekgyógyászatból. 1883–1884-ig 
oktatott a gyermekorvostan tanára-
ként a budapesti egyetemen. 1868-tól 
az Országos Közegészségügyi Tanács 
tagja volt. Idegen nyelvre is lefordítot-
ták a gyermekkori sebészeti bélbeteg-
ségekre, húgy- és ivarszervi betegsé-
gekre vonatkozó tanulmányait. Éveken 
át irányította az országos központi 
védhimlőintézetet.

VÁLLAS ANTAL (Pest, 1809. máj. 18. 
– New Orleans, 1869) 
A XIX. század Amerikájában is népsze-
rű, sokoldalú tudós, az egyik első ma-
gyar fényképkészítő a pesti és a bécsi 
tudományegyetemen tanult. Kezdet-
ben főleg a matematika iránt érdeklő-
dött, tankönyvet (Egyetemes számtan, 
1838) és számos tanulmányt írt e 
tárgykörben. Akadémiai székfoglaló-
ját Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel 
címmel írta. 1841-től ismeretterjesztő 
munkát végzett a matematika, fi zika 
és csillagászat területén az Iparegylet-
ben. Ő írta az első magyar nyelvű ma-
tematikai-földrajzi kézikönyvet Az égi 
és földtekék használata címmel, 1838-
ban. Az ő nevéhez fűződik az első ma-
gyarországi gazdasági, kereskedelmi és 
ipari szakfolyóirat, a Heti Lap indítása. 
Minden műszaki újdonság érdekelte, 
így az akkoriban szenzációnak számító 
dagerrotípia-készítés is – a fényképezés 
őse. 1840 augusztusában akadémikus 
kollégáinak két korábbi felvételét mu-
tatta be, majd előttük felvette a Duna-
part és a Vár látképét. A nézőközönség 

előtt végezte el az eljárás minden egyes 
fázisát, az exponálástól a képrögzíté-
sig. A nevezetes eseményt az akadémia 
jegyzőkönyve is megörökítette. Nagy 
jelentőségű az Egy felállítandó magyar 
központi műegyetemről írt tanulmánya 
(1841), melyben a műszaki felsőok-
tatás világviszonylatban leghaladóbb 
elveit fektette le. 1848-ban egyetemi 
matematikatanárrá nevezték ki, ám a 
szabadságharc leverése után megfosz-
tották állásától. 1851-ben kivándorolt 
az Egyesült Államokba. 1854-ben New 
Orleansban rövidesen népszerűvé váló 
hajózási iskolát nyitott, polgári tenge-
részeti évkönyv-sorozatot adott ki, va-
lamint tankönyvet írt a kereskedelmi 
hajózásról. Nagy tekintélyre és jelentős 
vagyonra tett szert, tudományos aka-
démia létrehozásába kezdett. Ekkor 
az amerikai polgárháború tönkretette 
egzisztenciáját; vagyonát elvesztette, és 
szerény körülmények között fejezte be 
életét.

ARABELLA MANSFIELD 
(1846. május 23. – 1911) 
Ő volt az első amerikai nő, akit a jo-
gászkamara tagjai közé felvettek. 
1866-ban, az Iowa Wesleyan Univer-
sity elvégzése után a Simpson College 
hallgatója lett, ahol politikatudományt 
és jogot tanult. 1869-ben kérvényez-
te felvételét a jogászkamarába, sikeres 
vizsgája után ő lett az ország első ügy-
védnője. Az Indiana Asbury University 
professzoraként fontos feladatának tar-
totta elérhetővé tenni a jogi pályát nők 
részére.

RUBY PAYNE-SCOTT 
(1912. május 28. –1981)
Ausztrália legjelentősebb fi zikusa, a 
rádiófi zika és rádiócsillagászat úttörő-
je, az első női rádiócsillagász. Úttörő 
jelentőségű kutatási eredményei vol-
tak, melyek később alapját képezték a 
rádiócsillagászat, az atommaghasadás 
és az orvosi képalkotási technikának. 
A II. világháború alatt szigorúan titkos 
radarkísérletekkel foglalkozott, szak-
értője volt a repülőgépek érzékelésé-
re kifejlesztett eszköznek. 1944-ben 
férjhez ment, de mivel a kormánynak 
dolgozott, ezt évekig titokban tartotta 
(férjes asszonyok nem tölthettek be 
közszolgálati hivatalt). 1951-ben terhes 
lett, titka kiderült, ott kellett hagynia 
állását. 1961-től matematikát tanított 
a Danebank anglikán lányiskolában, 
ahol híres, közkedvelt tanárrá vált. 
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A Szlovák Köztársaság Hírügynöksé-
ge a tanév elején a következő hírt tette 
közzé: Pozsonyban is több százra tehe-
tő a betöltetlen pedagógiai állások szá-
ma, ezen belül már krónikussá válik 
országunkban a fi zikatanárok hiánya 
is, hiszen a félezer meghirdetett be-
töltetlen pedagógiai állások számában 
egyre több a fi zikatanárok száma. 

Közben naponta tapasztaljuk: a fő-
városon túl is rendkívüli a fi zikataná-
rok iránti kereslet. Leggyakrabban a 
közvetlenül nyugdíj előtt álló tanárok 
jelentkeznek az üres pozíciókra, de 
szakemberek híján számos helyen al-
kalmazzák a szükséges végzettség nél-
küli érdeklődőket is. A székelyeknél is 
ugyanez a helyzet, hiszen míg egyes 
tárgyakból túlképzés van az ország 
felsőfokú oktatási intézményeiben, a 
matematika, fi zika és kémia szakok 
egyre kevésbé vonzzák a hallgatókat. 
A probléma akkor tetőzik csak igazán, 
ha a végzett pedagógusok nem a tanári 
pályán helyezkednek el. Szlovákiában 
az is probléma, hogy a fi zikát megle-
pően sok intézményben nem fi zikus, 
hanem informatikus, polgári vagy 
akár volt orosz szakos tanár oktatja. 
Sőt, testnevelés szakosok és történe-
lem szakosok is tanítják a fi zikát. 

 Az általános iskolák számára egyre 
nehezebb találni szakképzett tanárt, 
különösen a tudomány és a technológia 
területén. Már az sem biztos, hogy az 
oktatási tárca tervezett béremelése meg-
oldaná ezt a helyzetet. A természettudo-
mányi tárgyak 46,7%-át látták el ezidáig 
szakemberek. Az egyik legjobb hazai 
fi zikatanár, a Szentmártoni Gimnázi-
umban oktató Jozef Beňuška szerint – 
aki a fi zikát saját kísérleteken keresztül 
oktatja, pl. ködöt állít elő a gyerekekkel, 
héliummal töltött „ballonpartyt” készít 
velük – a következő húsz évben nem is 
várhatunk javulást a fi zika szak iránti 

érdeklődésben. Nagy problémát okoz 
az is, hogy számos fi zikatanár nem elég 
gyakorlatias, nincs kellő kreativitása, 
kézügyessége. Eszköztárából hiányoz-
nak a természet megismerésére irányu-
ló kísérletek és a logikus gondolkodás 
fejlesztésére irányuló törekvések.

Magyarországon is olyan a fi zikata-
nár, akárcsak a fehér holló. Nemcsak 
az ország fővárosában, az ország kö-
zepében, de Debrecen környékén is. A 
kémia vagy a fi zika szaktanári kar vé-
szesen öregedik, sok helyen pedig csak 
nyugdíjas tanárokkal tudják megoldani 
a tanítást. A tanárhiány elsősorban a 
kisebb vidéki településeken okoz prob-
lémát, ahol szinte lehetetlen megfelelő 
képzettségű pedagógust találni a termé-
szettudományok oktatásához. Ha pe-
dig nincs, aki megszerettetné a fi zikát, 
akkor miért csodálkozunk azon, hogy 
még a jelentős fi zikusképző hagyomá-
nyokkal büszkélkedő városokban is 
előfordul, hogy nagyon kevés hallgató 
– vagy akár egy sem –jelentkezik fi zika-
tanári szakra.  

A FIZIKA HELYE A TANTÁRGYAK 
RENDSZERÉBEN
A helyzetelemzések országainkban azt 
mutatják, hogy a fi zika tantárgy jelen-
tős mértékben visszaszorult a kerettan-
tervekben. Az óraszámok csökkennek, 
pedig a többi természettudományos 
tantárgy számára a fi zikaórák éppen az 
alapozást biztosítanák. Ha tehát meg 
szeretnénk értetni az energia fogalmát, 
a halmazállapot-változásokat, a ré-
szecskék fi zikáját, szükségünk van kellő 
időre és térre a téma kifejtéséhez, hogy 
fel tudjuk egyáltalán fogni, milyen glo-
bális veszélyek fenyegetnek minket ko-
runkban. Magyarországon is hiányoz-
nak a klasszikus kísérletek, amelyek az 
ismeretszerzés folyamatában nagyon 
fontosak. A szakkönyvekben például 

fokozatosan visszaszorulnak a modern 
fi zikai témák, és a feldolgozás minősé-
gében is hiányosságok mutatkoznak. A 
fi zika megszerettetése, a mindennapok 
világában való bemutatása, a racionális 
világkép kialakításában betöltött sze-
repe nemcsak a tankönyvek minősé-
gének a feladata, hanem a szívbeli fi zi-
kusoké, akikből „csöpög“ a fi zika iránti 
elkötelezettség és szeretet. Annál is in-
kább, mert az elkövetkezendő időszak-
ban a tudományok fúziója várható, és 
erre nekünk, fi zikusoknak az ismere-
tek összekapcsolását célzó feladatokat 
kellene alkotnunk. 

Egyre kevesebben érettségiznek fi zi-
kából, matematikából, általában véve 
csökken a természettudományok iránti 
érdeklődés, mert „nehéz“ belőlük fel-
készülni. A „maradék fi zikusállomány” 
számára tehát fontos kihívást jelent, 
hogy javítsanak ezen a helyzeten, mert a 
fi zika egyike lett azoknak a tantárgyak-
nak, melyeket a diákok általában a leg-
kevésbé szeretnek. Ez a tárgy a kémiával 
együtt a természettudományos nevelés 
legproblematikusabbnak mutatkozó te-
rülete (Csapó 2000, Papp – Józsa 2000, 
Csapó 1998; Józsa – Lencsés – Papp 
1996). Pedig ez az a tantárgy, „amely 
szükséges a mai, bonyolult világban 
való eligazodáshoz“ (Radnóti – Wagner 
1999). Nagyon kevés arányban, de kissé 
jobban szeretik a diákok a kémiát, és a 
felmérések szerint a biológia és földrajz 
iránt érdeklődnek inkább. Sokunk hi-
ányolja például a diff erenciálszámítás 
megalapozását már a középiskolákon, 
hiszen ezek hozzásegítenek a fi zika meg-
értéséhez. Talán csoportokat kellene al-
kotni azokból a tanulókból, akik vonzal-
mat éreznek a tantárgy iránt, és többet 
kellene foglalkozni velük, tudatosabban, 
másként. Különórán kellene foglalkozni 
a természettudomány szakos főiskolára 
készülő középiskolásokkal is. Célirá-

TÓTH ATTILA

ÓRIÁSI A FIZIKATANÁR-HIÁNY – VESZÉLYBEN A JÖVŐ?
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nyossá kell tenni a fi zikára fogékonyabb 
fi atalok orientálódását, hiszen egyre bo-
nyolultabb lesz a jövő. 

MIÉRT ÉRDEMES FIZIKÁT TANULNI?
Hogy megértsük összefüggéseiben ezt 
a bonyolult világot, alaposan meg kel-
lene ismernünk az energia előállítását, 
felhasználását, és mindezek hatását 
például az éghajlatra. Marx György 
szerint az ismeretlenben való tájéko-
zódás az, ami minden fi atal számára 
fontos. Erre pedig a természettudomá-
nyos kutatás munkamódszere a legha-
tékonyabb eljárás: „a fi zika lehet az új 
idők latinja az iskolában”. 

Éppen a fi zikai ismereteknek köszön-
heti a létét a hűtőszekrény, fagyasztó-
láda, mikrohullámú sütő, automata 
kenyérpirító, a tv, a rádió, a video, a 
CD- vagy DVD-lejátszó stb. Nem be-
szélve az orvosi diagnosztikában és te-
rápiában való felhasználásáról, például 
a röntgenről, a tomográfi ás eljárásokról, 
az ultrahang-diagnosztikákról, a radio-
aktív nyomjelzésről, a sugárterápiáról... 
Érdemes lenne felismerni azt, hogy mi-
lyen lenne az életünk mindezek nélkül. 
Arra is választ kereshetnénk, hogy mi-
lyen további új felismerésekben segíthet 
a jövőben a fi zika (pl. genetika, klóno-
zás, nukleáris technika, környezetvéde-
lem stb.). Fel kellene fognunk a fi zika 
jelentőségét tehát, és tudatosítani, hogy 
a fi zika a többi természettudományba 
beágyazva létezik, amelyik megoldásra 
késztetheti az emberiséget érintő társa-
dalmi és etikai problémákat. A tudatlan-
ság félelmet is kelthet, aminek hatására 
különböző áltudományok keletkeznek. 
A mi felelősségünk is rendkívülien nagy, 
hiszen nemsokára a fi atal generációnak 
át kell adni az atomerőművek kulcsait, 
és a meglevő feladatainkhoz tarozik az 
is, hogy nem szabad semmit sem elhall-
gatnunk. Hiszen reális tudományképet 
kell kialakítani a fi atalok fejében. Egyér-
telmű tájékozottságra van szükség a ter-
mészettudományos kérdésekben, mert 
erre kötelez a globális felmelegedés, 
az energiaforrások, a géntechnika, az 
atomfegyverek, az ózonpusztulás. Még 

ha nem is készülünk természettudomá-
nyi pályára, akkor is kellene, hogy az 
általános műveltséghez tartozzon a gra-
fi konok értelmezése, és hogy a fi atalok 
tudjanak valószínűségekben gondol-
kozni, meg tudják becsülni a különböző 
tevékenységek kockázatát, értsék meg 
az exponenciális növekedés természe-
tét. Meg kell értetni velük, hogy mit is 
jelent a tudomány a saját életükben.

 A fi zika nemcsak kaland, de hajtóerő 
is, a felfedezései döntő mértékben befo-
lyásolták a világunk fejlődését, és előre-
láthatóan kulcsszerepe lesz az emberi-
ség jövőbeli előrehaladásában. Lényeges 
szerepet játszik a többi tudományágban 
is, és az orvostudományon keresztül ja-
vítja életünk minőségét is (Kuhn 1984, 
Lakatos 1978, Polányi 1962/1994). Az 
államok vezetői meghallgathatnák a 
fi zikusok és más tudósok tanácsait a 
nagy döntések meghozatala előtt. Erre 
kutatóbázisokat, új laboratóriumokat is 
kellene létrehozni. De kell hozzá fi zikus 
is…

Fontos lenne a megfelelő tudomány-
kép kialakítása is: a modern tudomány-
elméletekhez igazodó képet kell nyerni a 
fi zikáról. Ajánlatos lenne, ha az „iskola-
fi zikán” kívül kialakulna egy „életfi zika”, 
hogy ne addig tartson a tudásunk, amíg 
megírjuk a dolgozatot. Valamint szük-
ségeltetne a fi zikatanításban az infor-
matikai segédeszközök egyre nagyobb 
használata is. A fi zika keresi a jelenlegi 
tantárgyi szétaprózottság felszámo-
lásának útjait. A fi zikatanítást a „ter-
mészettudományt mindenkinek” elv 
kell, hogy áthassa (Wagner 2002).

Más probléma is van. Ha ide fejlődött 
az ember, hogy elpusztítja önmagát, ak-
kor könnyen megvádolható, hogy éppen 
a felfedezések és az ipari forradalom az 
oka ennek. Amikor a németek az atom-
fegyvert katonai célokra szerették volna 
felhasználni, Heisenberg képes volt el-
titkolni az atombomba akkori rejtélye-
it. Vajon képes lenne-e egy mai fi zikus 
hősként viselkedni? Milyen újkori prob-
lémák vetődtek fel azóta, mit hallgatunk 
el, és milyen víziókat tárnak elénk? Ha 
az ipari forradalom eszmei hősei főleg 

a fi zikusok, csakis ők vádolhatóak-e a 
kialakult irreverzibilis folyamatokért? 
Vajon a legégetőbb megoldandó feladat 
a környezetvédelem? Erre a kérdésre 
úgy próbáljuk mi, fi zikusok megkeres-
ni a választ, hogy javasoltunk előállítani 
egy „ún. erkölcsi GPS”-t, amelyik jelez-
né egy rizikófaktorral a veszélyes, illetve 
visszafordíthatatlan zsákutcába vezető 
folyamatainkat. Ha megakadályozni 
nem tudtuk a nagymértékű környezet-
szennyezést, akkor kötelesek vagyunk 
megoldásokat keresni a jelenlegi terme-
lés mellett a legelfogadhatóbb módszer 
feltalálására a hulladék-likvidálásra, 
de feltétlenül minimalizálni kell a kör-
nyezetszennyezést. Hiszen ez az egyik 
veszélyfaktorunk, amibe lassacskán 
belepusztulnak a rovarok, a madarak. 
Vigyázni kell, mert az utolsó méhecske 
elpusztulása után az embernek már csak 
pár éve marad a túlélésre (Einstein). 

Az érvek és ellenérvek tudatában mi, 
fi zikusok, csak annyit jelenthetünk ki 
jelenleg, hogy a prognózis, amit fel-
állítani tudnánk, már nem lineáris, 
nem is kvadratikus, hanem ellenőriz-
hetetlenül exponenciálissá kezd válni. 
Mindez változékony és már majdnem 
kiszámíthatatlan. Megkérdőjelezendő 
azonban az is, hogy mindezért csak a 
fi zikusokat lehet-e vádolni, vagy min-
denkit, hiszen mindegyikünk a fo-
gyasztói társadalomhoz tartozik. Egy 
azonban bizonyos: ha nem lesz fi zikus, 
ki tudja majd valamilyen módon kive-
zetni az emberiséget a zsákutcáiból…?

Remélhetőleg felocsúdik majd az 
utánunk jövő nemzedék, és rájön, hogy 
mennyire fontosak a természettudomá-
nyok, mennyire fontos a fi zika. Lehet, 
hogy kihívásként, avagy a jövő meg-
mentőjeként hajlandóak lesznek ezt a 
nehéz szakmát is megtanulni. Akkor 
talán még elkerülhető lesz a mai kor 
legnagyobb fi zikusának, Hawkingnak 
a jóslata, miszerint az emberiségnek 
nincs más választása, mint elhagyni 
a Földet, ha nem akarja kockáztatni a 
„megsemmisülést”.



IRODALOMOKTATÁS

A foglalkozássorozat az előző hóna-
pokban a tolerancia, a kommunikáció 
és megértés fejlesztésével foglalkozott, 
az alábbi óratervnek pedig az empátia 
kompetenciájának fejlesztése a célja. Az 
óraterv az előzőekkel ellentétben nem 
csupán egy Nyugat-korabeli szövegre 
épít, hanem kortárs szöveget hív segítsé-
gül, hogy tágítsa a kánonközponti szöveg 
jelentését és befogadási lehetőségeit. Az 
óraterv Kosztolányi A szegény kisgyermek 
panaszai c. ciklus és az Ingrid Sjöstrand, 
Siv Widerberger, Britt G. Hallqvist ne-
vével jegyzett svéd típusú gyermekvers-
gyűjtemény egymás mellé olvasásából 
született. Megvalósítása után a diákok 
nagyobb együttérzéssel viseltetnek a 
(gyermeki) félelem érzése irányában. A 
szociális kompetenciafejlesztés elsődleges 
célján kívül kitűzött cél az irodalmi mű 
nyelvi megalkotottságáról való gondol-
kodás mélyítése. A vers mint megalkotott 
szöveg jelenik meg: ugyanaz a téma két 
korszakban, különböző kultúrkörök ihle-
tettségében született, és az emberi tapasz-
talat különböző elbeszélők perspektívájá-
ból, más modalitással szólal meg. 

RÁHANGOLÓDÁS
Az óra első alkalmazott módszere egy 
bemelegítő gyakorlat, mely azt szolgálja, 
hogy a diákok „megérkezzenek” a terem-
be, nem csupán fi zikailag, hanem tuda-
tukban is. A gyakorlat váza a Tanítani a 
taníthatatlant c. játékgyűjteményből szár-
mazik (D. Little, 2008, 81), és az egyszerű, 
mindennapi, a diákok életét érintő kérdé-
sektől haladhat a komolyabb, foglalkozá-
sokkal összefüggő kérdések felé. Kérjük 
meg a diákokat, álljanak fel helyükről, és 
az osztály olyan részébe menjenek, ahol 
lehetőség van a szabadabb mozgásra. A 
feladat során több fogalompár hangzik 
el, a diákoknak pedig választaniuk kell 
az egyik vagy a másik szó között – be kell 
állniuk a jobb oldali csoportba vagy a bal 
oldali csoportba. A felolvasott szópárok: 

Karácsonyi szünet vagy nyári szünet?
Szám vagy betű? 
Reggeli tanulás vagy esti tanulás? 
Könyv vagy fi lm? 
Tánc vagy olvasás? 
Utazás vagy otthon maradás?

Fiatal vagy öreg? 
Líra vagy próza?
Lélektől lélekig vagy Messze, messze...?

A fogalmak megválasztása történjen tu-
datosan – a szünidők említése, az utazás, 
a fi lm és az ellenállás a kamaszok életére 
és érdeklődésére épít, a szám vagy betű, 
tánc vagy olvasás az osztály diákjainak a 
személyes érdeklődési köreire vonatkoz-
hat (a kipróbált gyakorlat természettudo-
mányi és művészi beállítottságú diákok 
számára készült, bátran használjuk sorve-
zetőként az adott osztály érdeklődési kö-
rét), a líra-próza, a verscímek és a témák 
hívószavai az ismétlést és ráhangolódást 
szolgálják. Ez a gyakorlat használható is-
merkedési céllal is egy alakuló osztálykö-
zösségben, csoportban, azonban a diákok 
megismerése után hatékonyan építheti a 
már meglévő tanár-diák kapcsolat bizal-
mi légkörét. A gyakorlathoz elengedhe-
tetlen a magabiztos fellépés és térisme-
ret – tudnunk kell, hova álljunk, hogy 
mindenkire rálátásunk legyen, honnan 
irányíthatjuk legmeggyőzőbben, jó kar-
mesterként a történéseket. Ha a diákok 
együttműködőek, ez a gyakorlat csupán 
néhány percig tart, és egy következő rá-
hangoló gyakorlatot is megvalósíthatunk 
a szövegek olvasása előtt. 

Az Amikor én kicsi voltam c. gyakorla-
tot a Samu Ágnes által írt Kreatív írás c. 
könyv gyakorlata ihlette (Samu, 2012, 
42). A feladat célja az, hogy kapcsolódá-
si lehetőséget teremtsen az osztálytársak 
között, és hogy egy saját gyermekkori 
élmény felidézése után a diákok nyitot-
tabb befogadóvá váljanak a szövegek ér-
telmezésére. Mindkét ráhangoló feladat 
mozgásos, ellensúlyozva az óra második 
felének hagyományos frontális elrende-
zését. A megvalósítás során a diákok al-
kossanak kettős kört egymással szemben 
állva – a kooperatív módszer Spencer 
Kagan Kooperatív tanulás c. könyvéből 
származik (Kagan, 2004, 10). A két kör 
ellentétes irányba kezd mozogni, majd 
amikor a foglalkozásvezető azt mondja, 
Állj!, az egymással szembe kerülő tanu-
lók párt alkotnak. A tanári instrukció 
ebben az esetben az, hogy elevenítsenek 

fel egy gyerekkori élményt, melyet meg-
osztanak a párjukkal, és aztán a párjuk 
fogja elmondani a hallottakat. Ez bizto-
sítja, hogy fi gyelmesen hallgassák végig 
a másikat. Néhány diák elbizonytala-
nodhat, ha ilyen tág mozgásteret kap a 
témák terén, lassítva a folyamatot, ezért 
néhány befejezetlen mondatot is meg-
adhatunk ötletként az Amikor én kicsi 
voltam gyakorlat alapján: A kedvenc 
játékom, melyre emlékszem; Gyerekko-
rom egy különleges napja; Amikor meg-
látogattuk…; Amikor megismertem…; A 
legizgalmasabb az volt, amikor…; A leg-
rémesebb az volt, amikor…; Sose felejtem 
el, amikor…. A páros beszélgetés végez-
tével hallgassunk meg néhány élményt, 
melyet szeretnének megosztani a diá-
kok, majd kérjük meg őket, foglaljanak 
helyet.

JELENTÉSTEREMTÉS
A jelentésteremtés során két verssel fog-
lalkozunk: Kosztolányi Dezső: Mikor az 
este hirtelen leszáll, és ennek párversével, 
Ingrid Sjöstrand: Néha csontvázról ál-
modok c. szövegével. A szövegekkel két 
szinten dolgozunk: először a szöveg je-
lentéstartományát vizsgáljuk meg, majd a 
szöveg megírottságát vizsgáljuk. 

A jelentésteremtés első fázisában a di-
ákok kontextusba helyezik Kosztolányi 
A szegény kisgyermek panaszai c. verscik-
lusát és a svéd típusú gyermekverseket. A 
gyakorlat során abban fejlődnek a diákok, 
hogy véleményüket a szöveghelyekkel tá-
masszák alá, a szöveg hatására saját élmé-
nyekkel is dolgozzanak, hogy empatiku-
sabbá váljanak a gyermeki félelem iránt, 
és hogy a foglalkozás végére bíráló olva-
satot is meg tudjanak fogalmazni a szö-
vegről. Miután a diákok megismerkedtek 
a főbb tudnivalókkal, kiosztunk nekik 
páronként egy-egy feladatlapot. A szöve-
geket mi olvassuk fel, és kérjük meg őket, 
kövessék a szövegeket. Ezek után hajtsák 
be a feladatlap utolsó kérdését, és az első 
hármat egyedül válaszolják meg, majd 
párban bontsák ki véleményüket, és végül 
az osztályterem társas nyilvánosságában 
vitassuk meg a kérdéseket. A párosokat 
úgy állítjuk össze, ahogy ők a lehető leg-
jobban tudnak együttműködni, ugyanis 

VODA ZSÓFIA

AZ EMPÁTIA FEJLESZTÉSE KOSZTOLÁNYI DEZSŐ A SZE-
GÉNY KISGYERMEK PANASZAI C. CIKLUS VERSEIVEL ÉS 
SVÉD TÍPUSÚ GYERMEKVERSEKKEL
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a kérdések a szorongás, a gyermekkori 
félelem és a halál témaköreit járják körül, 
ezért szükség van a megtartó bizalomra. 
A kérdések által a szó szerinti olvasattól 
jutunk el ismét a metaforikus olvasatig. 
A megbeszélés kiváló alkalom arra, hogy 
azokat is a metaforikus olvasat felé moz-
dítsuk el, akik az első szinten időztek el. 
A kérdések megválaszolásánál a befeje-
zetlen mondatok kártyájának módszerét 
alkalmazzuk, mely az idézetkártyához 
hasonlít, és nyitott mondatokat kell befe-
jezniük a diákoknak. Mivel több jó válasz 
is létezik, ez erősíti divergens gondolko-
dásukat (N. Tóth, Petres Csizmadia, 2015, 
311).

A jelentésteremtés második fázisában 
a szöveg megalkotottságára térünk ki, 
hiszen ez nagyszerű alkalom, hogy rá-
mutassunk az irodalom koronként eltérő 
működésmódjára, és arra a szükségletre, 
hogy a kortárs szöveg a ma emberének 
nyelvén szólaljon meg. A diákok ebben 
a részben is párban dolgozzanak, osszuk 
felére az osztályt. A diákok egyik fele azt 
a kérdést vitassa meg, mit gondolnak a 
versek nyelvezetéről, hogyan van megír-
va az egyik és a másik? A másik csoport 
próbálja megindokolni, milyen életkorú 
ember beszél a szövegekben. Minden in-
doklást szöveghellyel támasszanak alá. 
Miközben párokban megvitatják a kérdé-
seket, írjuk fel a két verscímet a táblára. A 
páros megbeszélések végeztével kérdez-
zünk meg egy-egy párost, mire jutottak. 
Mindezek után nagy csoportban vitassuk 
meg a kérdéseket, és eközben a táblán je-
löljük válaszaikat, és vonjuk le az általános 

következtetéseket a klasszikus és a kortárs 
versnyelvre nézve. Ezek után térjünk 
vissza a feladatlaphoz, és minden diák 
egyedül válaszolja meg az utolsó kérdést, 
megalkotva a szövegek értékelő olvasatát. 
Kérjük ki a szövegekről a véleményüket. 

A szövegekkel való munka során a di-
ákok különbözően vélekedhetnek a kor-
társ szövegről, főleg, ha ritkábban vagy 
korábban még egyáltalán nem foglalkoz-
tak hasonlóval. Leginkább a versnyelv 
egyszerűsége, szikársága, a mondatok 
rövidsége lehet az, ami számukra meg-
kérdőjelezheti a szövegek művészi értékét 
(ilyenkor leggyakrabban az „ilyet én is tu-
dok írni” érvvel találkozhatunk.) Fontos, 
hogy hangsúlyozzuk, hogy a különböző 
versnyelvek használata a szöveg írójának 
tudatos választása, annak oka és célja van. 

REFLEKTÁLÁS
Az individuális és páros munka lezárá-
saként egy drámajáték testi és szellemi 
felfrissülést kínál a téma lezárására. A 
gyakorlat a Szoborjáték nevet viseli (N. 
Tóth, Petres Csizmadia, 2015, 316). A fel-
dolgozás négyes csoportokban történik, 
az órán átélteket és olvasottakat egy-egy 
kulcsszóba tömörítik: csoportmegegyezés 
alapján kiválasztanak egy kifejezést, mely 
leginkább jellemzi számukra a szövege-
ket, azok hangulatát. Miután megtalálták 
a fogalmat, létre kell hozniuk egy közös 
szobrot, mely vizuálisan is megjeleníti azt. 
Ez a feladat főleg a kinesztetikus tanulási 
stílusú diákok számára lehet élvezetes ta-
nulási forma – ők azok, akikről az iskola-
rendszer a leginkább megfeledkezik. Mi-

után a kognitív élményeket a test nyelvére 
fordították, az osztály feladata az, hogy 
kitalálja, mit ábrázol egy-egy szobor. 

Az óratervbe a fagocitátum (N. Tóth, 
Petres Csizmadia, 2015, 312) elnevezésű 
gyakorlat is szervesen épül, mely a két 
szöveg továbbgondolását teszi lehetővé, és 
közösségi versírás is alakulhat belőle. Mi-
után befejeztük a feladatlapokkal végzett 
munkát, az osztályt öt csoportra osztjuk 
az ülésrend alapján, és minden csoport 
egy-egy A4-es lapot kap egy-egy idézet-
tel: „mikor az este hirtelen leszáll”, „Néha 
csontvázról álmodok”, „fél az éj. És reszket 
a setét.”, „Csak álom volt.”, „a szörnyűség 
itt belül van és nem ott kívül.” A diákok-
nak az a feladata, hogy az általuk válasz-
tott versnyelven minden csoporttag írjon 
az idézet elé/mögé egy általa kitalált mon-
datot. Az így elkészült műveket önkéntes 
alapon felolvashatják a diákok. 
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MELLÉKLET

FELADATLAP: 

BEFEJEZENDŐ MONDATOK: 

Kosztolányi Dezső: Mikor az este hirtelen leszáll c. művében a következő szavak utalnak a gyermek félelmére, szorongására: 

Emlékszem, gyerekkoromban én is nagyon féltem, amikor…

Ingrid Sjöstrand: Néha csontvázról álmodom c. művében a következő fogalmak kapcsolódnak a halálhoz: 

……………………………. verse jobban megszólított, mert ...

Kosztolányi Dezső: 
Mikor az este hirtelen leszáll      

Mikor az este hirtelen leszáll,
olyan a kertünk, mint a temető.
Szomorkodik a vén jegenye-szál,
s a hold ezüst lepelbe leng elő.
Sápadva bolygom át a régi kertet,
a vén akácok látnak s megijednek.
A kisgyerek lehúnyja a fejét,
és fél az éj. És reszket a setét.

Ingrid Sjöstrand: 
Néha csontvázról álmodok

Néha csontvázról álmodok,
csak elindul felém,
jön közelebb, egyre közelebb.
Nem bírom tovább, visítok
és felébredek.
 - Csak álom volt -
mondja anya.
Mintha sokat segítene, 
hogy a szörnyűség itt belül van
és nem ott kívül.



SZÖVEGÉRTÉS

Amennyiben az olvasás készség, akkor 
szintén készség maga a szövegértő ol-
vasás is. Az értő olvasás valójában azt 
jelenti, hogy megértjük a szövegben 
rejlő összefüggéseket. Azonban ennek 
fejlesztéséhez nem kizárólag a szó sze-
rinti jelentés megértése szükséges, ha-
nem olyan gyakorlatok is indokoltak, 
amelyekkel az olvasás fokozatait tudjuk 
fejleszteni (Gósy, 2008; Puskás, 2017.). 
Az első fokozat az értő olvasás, amelynél 
fontos szerepe van a memóriának, mivel 
a tanulóknak ki kell keresniük a kontex-
tusból az információkat. Ekkor tárjuk fel 
a szavak és mondatok jelentését, amely-
hez szükség van szótárra. A következő 
lépcsőfok az értelmező olvasás. Ilyen-
kor tulajdonképpen a „sorok között” 
olvasunk, mivel a szövegben lévő rejtett 
gondolatokat tárjuk fel. Ez a gyakorlat 
általában nehézséget okoz a tanulóknak, 
mivel olyan ok-okozati viszonyokat kell 
felfedezniük, amely a kontextusból fejt-
hető fel. A harmadik fokozat, a kritikai 
olvasás kizárólag a szöveg teljes elolva-
sása után valósulhat meg. Ekkor össze-
vetjük a valóságot a szövegben szereplő 
információkkal. Fontos, hogy a diákok 
már az első osztályban elmondják vé-
leményüket a cselekmény valóságát te-
kintve. Az utolsó szint, a kreatív olvasás, 
amikor a képzelet magasabb szintjét kell 
alkalmaznunk. Ide tartozik a vita, vala-
mint a dramatizálás is (Adamik, 2005, 
474; Adamikné, 310–321; Adamikné, 
2008, 130–136). 

Ahogy az olvasásnak vannak foko-
zatai, úgy az értő olvasásnak is vannak 
szintjei. A teljes szöveg megértéséhez 
szükséges a szavak, mondatok, továb-
bá a bekezdések és az egész kontextus 
megértése (Adamikné, 2006, 279). 
A legegyszerűbb megoldás az ellen-
őrzésnek, ha kérdéseket fogalma-
zunk meg a szó jelentéséről. Továbbá 
használtatunk különféle szótárakat, 
szemléltethetjük az adott kifejezést, 
valamint a szövegből következtetünk 
a szó jelentésére. A mondatok megér-
tésénél kulcsfontosságú a toldalékok 
helyes kiolvasása, mivel a monda-
tok értelmét nagymértékben befo-
lyásolják a szóvégek. A bekezdések 
megértésénél a szövegben található 
tételmondat feltárására törekszünk, 
melyek általában a bekezdések elején 
olvashatóak, valamint ezek a mon-
datok biztosítják a vázlatpontokat 
(Adamikné, 2006, 288–302; Adamik-
né, 2008, 121–130).

A következőkben olyan szövegfel-
dolgozást olvashatnak, amely a gya-
korlatban is megvalósult, 3. osztályos 
tanulók részvételével. A foglalkozás 
során alkalmazott gyakorlatoknak 
többféle variációja is létezhet. Az óra-
vázlat összeállításánál szem előtt tar-
tottam a tanulók életkori sajátosságait, 
ezáltal a gyakorlatok általában kevésbé 
komplikált változatában zajlottak le. 
A feladatok összeállításánál célszerű a 
sokszínűségre törekedni.

A BESZÉLŐ LÓ ÉS AZ ARANYHA-
JÚ KIRÁLYKISASSZONY C. MESE 
FELDOLGOZÁSA

RÁHANGOLÓDÁS
Szoborjáték 
•  Időkorlát: min. 10 perc (a témától 

függően változhat)
•  Eszközigény: előre elkészített kártyák
•  Cél: a fi gyelem felkeltése, fantázia 

fejlesztése, az olvasandó szöveghez 
kapcsolódó fókusz előrevetítése

• Leírás: Az osztályból kinevezünk 
egy tanulót szobrásznak, akinek egy-
egy kártyán olvasható érzelmeket kell 
megalkotnia egy-egy tanulótársán. A 
szobrász az egyik tanulón a szeretetet, 
a másik diákon a gyűlölet testbeszédét 
formázza meg. A többi tanuló feladata, 
hogy ezeket az érzelmeket kitalálja (N. 
Tóth – Petres Csizmadia, 2015, 314; 
Puskás, 2016, 76). 

JELENTÉSTEREMTÉS
Pókhálóábra jóslás alapján
• Időkorlát: min. 5 perc 
•  Eszközigény: tábla, fi lctoll, íróesz-

köz, papír
•  Cél: a történet szereplőinek részlete-

sebb elképzelése
• Leírás: A mese címében olvasható 
szereplőket próbálják a tanulók minél 
részletesebben elképzelni. Ezeket a kül-
ső és belső tulajdonságokat lejegyzete-
lik egy papírra. A gyakorlat alatt sor 
kerül a mesei szereplők általános jel-

KÁSA VIKTÓRIA

AZ ÉRTŐ OLVASÁS FEJLESZTÉSE 
A GYAKORLATBAN
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lemvonásainak összegyűjtésére, ezek 
aktivizálására (N. Tóth – Petres 
Csizmadia, 2015, 299). 

Összekevert sorrend 
• Időkorlát: min. 10 perc 
• Eszközigény: tábla, fi lctoll
•  Cél: az értelmező olvasás és kritikai 

gondolkodás fejlesztése, vitakészség 
és logika fejlesztése 

• Leírás: A táblára előre felírjuk az egy-
előre még nem ismert történet vázla-
tát néhány mondatban, azonban ezek 
nem kronológiailag követik egymást. 
A tanulók megpróbálnak felállítani egy 
logikai sorrendet, majd a szöveg teljes 
elolvasása után lehetőség nyílik az előre 
felállított rangsort kijavítani (N. Tóth 
– Petres Csizmadia, 2015, Bárdossy és 
társ., 2002, 356). 

Csali olvasás 
• Időkorlát: min. 10 perc 
•  Eszközigény: a kinyomtatott mese 

szövege
•  Cél: a szöveg megismerése, olvasási 

készség kondicionálása
• Leírás: A pedagógus felolvasás köz-
ben szándékosan pontatlanul ejt ki 
bizonyos szavakat, kifejezéseket. A 
szöveg teljes elolvasása után a diákok 
ismertetik a pedagógus felolvasásában 
elkövetett tévesztéseket. Ha nem az ösz-
szekevert sorrendet alkalmazzuk a váz-
lat elkészítése érdekében, akkor célsze-
rű olyan „hibás” szavakat kiválasztani, 
amely segítség lenne a diákok számára 
a történet vázlatának összeállításában 
(Tóth, web1). A szöveg megismerését 
követően visszatérünk az előző feladat-
hoz, és ellenőrizzük, korrigáljuk az ott 
kialakított vázlatpontok sorrendjét.

Szó szerinti értelmezés
•  Időkorlát: min. 5 perc (a nem értett 

szavak számától függően ez változhat)
•  Eszközigény: értelmező szótár (min. 

2 db)
•  Cél: értő olvasás fejlesztése, a nem 

ismert kifejezések megértése
• Leírás: A foglalkozás során a diákok 
önállóan kikeresik a lexikonból a szá-
mukra nem értett szavakat, majd hango-
san felolvassák a kikeresett szó értelmét. 
Érdemes a foglalkozás előtt elmondani a 
szótárak használatának lépéseit. 

A világegyetem központja 
•  Időkorlát: min. 10 perc (a téma 

mélységétől függően módosulhat)
•  Eszközigény: kb. 40 centiméteres át-

mérőjű kör alakú papír
•  Cél: a fókusz megfogalmazása, véle-

mények hangoztatása

• Leírás: A tanulók körbe állnak. A 
kör közepébe helyezzük a kör alakú 
papírt, ami a világegyetem közepét 
jelképezi. Egy önkéntes tanuló a vi-
lágegyetem közepére áll, és E/1-ben 
megfogalmazza a történet fókuszát. 
Aki egyetért a kijelentésével, az köze-
lebb lép hozzá. Ezt a technikát egészen 
addig alkalmazhatjuk, amíg a történet 
fókuszára rá nem találunk (Kaszmán-
Saróka, 2019, 16).

Apróhirdetés 
• Időkorlát: min. 10 perc 
• Eszközigény: papír, íróeszköz
• Cél: kreatív írás fejlesztése
• Leírás: A diákok párokban dolgoz-
nak. A párosokat az Állj párba! mód-
szerrel lehet kialakítani (Bárdossy 
és társ, 2002, 362; N. Tóth – Petres 
Csizmadia, 2015, 304). A diákok a 
teremben sétálnak, majd az „Állj!” 
parancsra megállnak. A „Párba!” uta-
sításra a hozzájuk legközelebb állóval 
párt alkotnak és elfoglalják a helyüket. 
A gyakorlat előtt célszerű, ha felolva-
sunk egy olyan hasonló apróhirdetést, 
amelyet a tanulóktól is elvárunk. A mi 
foglalkozásunk során a párosok olyan 
hirdetést írnak, amelyben az egyik 
mesei szereplő társat keres a fi ának 
(N. Tóth – Petres Csizmadia, 2015, 309). 

Disputa 
•  Időkorlát: min. 5 perc a gyakorlatra 

(a téma mélységétől függően módo-
sulhat)

• Eszközigény: papír, íróeszköz
•  Cél: a kritikai gondolkodás és a be-

szédkészség fejlesztése
• Leírás: A foglalkozás lényege, hogy a 
tanulók a megvitatandó kérdést megbe-
széljék és érvekkel alátámasszák a vélemé-
nyüket. A mi esetünkben a diákoknak ar-
ról kellett véleményt formálniuk, hogyan 
cselekedhetett volna másképp az egyik 
szereplő a mesében. Ezeket az ötleteket 
kulcsszavakkal leírják a papírra. Mások 
elképzelése érvekkel támadható meg (N. 
Tóth – Petres Csizmadia, 2015, 305).

REFLEKTÁLÁS
Ötsoros 
• Időkorlát: min. 5 perc a gyakorlatra
•  Eszközigény: tábla, fi lctoll, papír, 

íróeszköz
•  Cél: információk összegzése, érzések 

kifejezése
• Leírás: Ez a technika megköveteli a 
téma szintetizálását, tömörítését. Az 
első sorba a témát, illetve címet írjuk 
le, ami általában főnév. Ezt követően 
a két melléknévvel jellemezzük a té-
mát. Majd a harmadik sorba a címmel 

kapcsolatos három cselekvést jegyze-
telünk le. A negyedik sor a személyes 
érzéseket tartalmazza, amelyet négy 
szóval fejezünk ki. Az utolsó, ötödik 
sor az első sor rokon értelmű kifejezé-
se, ami a történet lényegét írja le (Bár-
dossy és társ., 2002, 313, 358; N. Tóth 
– Petres Csizmadia, 2015, 311).

Házi feladat – Jellemtérkép 
• Időkorlát: min. 5 perc a bemutatásra
• Eszközigény: tábla, fi lctoll
• Cél: kritikai gondolkodás fejlesztése
• Leírás: Először mutassuk be a tanu-
lóknak az említett grafi kai szervezőt, 
illetve magyarázzuk meg annak hasz-
nálatát. A diákoknak jellemzést kell 
írniuk a történetben szereplőkről, me-
lyet érvekkel támasztanak alá. Például: 
A boszorkány gonosz, mert embereket 
eszik (Bárdossy és társ., 2002, 399; N. 
Tóth – Petres Csizmadia, 2015, 301).

Beszélgető-kör
•  Időkorlát: min. 5 perc (a foglalkozás 

mélységétől függően)
•  Eszközigény: plüss mackó (vagy 

más személyes tárgy)
• Cél: visszaigazolás
• Leírás: A tanulók körbe állnak. Elsősor-
ban a pedagógus mondja el a véleményét 
az óráról. Majd egy mackó körbeadásá-
val a tanulók is lehetőséget kapnak arra, 
hogy elmondják, mely gyakorlatok nyer-
ték el tetszésüket, illetve melyek nem.
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Legutóbbi cikkemben megpróbáltam 
rámutatni arra, hogy a (nyelv)tanulá-
si folyamat hatékonyságát leginkább a 
koncentrációs képesség befolyásolja, il-
letve arra is, hogy a fókuszt készségként 
érdemes kezelnünk, hiszen gyakorlás-
sal ugyanúgy fejleszthető, mint min-
den más készség. Ebben a cikkben arra 
szeretném felhívni a fi gyelmet, hogy a 
testmozgáshoz és a motivációhoz való 
hozzáállásunk legalább ilyen fontos té-
nyező bármilyen tanulási folyamatban, 
kiváltképp a nyelvtanulás terén, ahol a 
memorizálás alapvető fontosságú.

 John J. Ratey Spark: Th e Revolutionary 
New Science of Exercise and the Brain 
[Szikra: A testmozgás és az agy forra-
dalmian új tudománya] című könyve az 
egyik legátfogóbb összefoglalása annak, 
hogy milyen hatással van mentális és 
kognitív állapotunkra a testmozgás. A 
könyvben rengeteg olyan esettanulmány 
és kutatási eredmény olvasható, ame-
lyek egyértelműen bizonyítják, hogy a 
testmozgás javítja a hangulatot, enyhíti 
vagy teljesen megszünteti a depresszió 
tüneteit, segít a demencia megelőzésé-
ben, hatékonyabbá teszi a memóriát és 
a tanulási képességet, és főként motivá-
ló erővel bír. A könyv első fejezetében 
egy szinte megdöbbentő kimenetelű 
kutatásról olvashatunk. Az államokbeli 
Naperville város iskolakörzetében beve-
zették a kora reggeli, nulladik órás test-
nevelést, amely során intenzív testedzést 
végeztek a diákok, általában futást. En-
nek az volt a célja, hogy felvigyék a diá-
kok pulzusát a maximum érték 80−90%-
ára. Egy éven belül a diákok közötti 
túlsúlyos állapot drasztikusan csökkent, 
az országos 30%-ról 3%-ra. Ami még 
ennél is meglepőbb, a diákok tanulási 
teljesítménye olyan szintre emelkedett, 
hogy a nemzetközi TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science 
Study) felmérésen világelsők (!) lettek. 
A testmozgás számtalan pozitív hatása 
szervezetünk testi és szellemi állapotára 
megkérdőjelezhetetlen. Ezzel ellentétes 
folyamatot eredményez a demotiváció 

és a rossz hangulat kölcsönös negatív 
visszahatásával szemben: a testmozgás 
pozitív hatásának tudata motiváló erő-
vel bír, a valós testmozgás alatt és után is 
agyunk jutalmazórendszere bőségesen 
kifi zet minket, ami tovább erősíti a mo-
tivációnkat, hogy aztán újra mozogjunk, 
és így tovább.

 Daniel H. Pink, 2010-ben magyarul 
is megjelent, Motiváció 3.0 című köny-
ve meglepő ismereteket ad arról, hogy 
mi is az, ami ösztönöz minket. A könyv 
olvasmányos és rendkívül hasznos. 
Ízelítőként érdemes megnézni a szer-
ző TED-előadását, melyben tömören, 
informatívan és rendkívül szórakoz-
tatóan foglalja össze könyvének főbb 
gondolatait. Előadását a Karl Duncker 
1945-ös gyertya-probléma kísérletének 
ismertetésével kezdi. A feladat nagyon 
egyszerű: függőleges állapotban fel kell 
erősítenünk egy égő gyertyát a falra, de 
úgy, hogy egy csepp viasz se csöppenjen 
le a földre. A gyertyán, gyufán és egy do-
boz rajszögön kívül semmi más nem áll 
rendelkezésünkre. Ez egy pszichológiai 
kísérlet, mely a kognitív teljesítőképes-
séget méri (konkrétan a funkcionális 
fi xáció hatását a problémamegoldó 
készségre). A megoldáshoz kreativitásra 
van szükség: a rajszögek dobozát kell a 
rajszögekkel felerősítenünk a falra, mely 
aztán polcként funkcionál a gyertya szá-
mára, és a viaszt is felfogja. Pink ezt a 
kísérletet azért emelte ki, mert később 
más kutatók további kísérletek alapjául 
is felhasználták. Többek között azt néz-
ték meg, hogy mi történik, ha pénzbeli 
jutalommal ösztönzik az alanyokat. Az 
eredmény megdöbbentő: akiknek pénzt 
ígértek, sokkal lassabban oldották meg a 
feladatot azokhoz képest, akiknek nem 
kínáltak jutalmat. A következtetés az, 
hogy a jutalommal való ösztönzés el-
nyomja a kreativitást, ugyanis a fi gyelem 
túlzott fi xálásával nehezíti a megoldási 
lehetőségek felismerését. (Itt megjegyez-
ném, hogy a kreativitást iskolai környe-
zetben többek között drámapedagógia 
technikákkal is előtérbe tudjuk helyez-

ni, melyről részletesen Puskás Andrea 
Teaching Creatively and Teaching for 
Creativity: Drama Techniques in English 
Teacher Training című tanulmányában 
olvashatunk.) Pink kihangsúlyozza, 
hogy a 21. században, főként a problé-
mák összetettebb jellege miatt, egyre 
fontosabbá vált, hogy az egyének bel-
ső (intrinzik) motivációja hajtsa őket a 
mindennapi életükben, de még a mun-
kájukban is, mivel a külső (extrinzik) 
motiváció túlságosan visszafogja a kre-
ativitásukat. Pink három fő tényező-
ben látja a motiváció kulcsát: önállóság 
(hogy érezzük, saját kezünkben van az 
irányítás); kiválóság (az érzés, hogy va-
lami számunkra fontosban egyre jobbak 
legyünk); és cél (hogy valami olyasmi 
felé haladjunk, ami túlmutat saját ma-
gunkon). Mondanivalójának lényege 
erősen leegyszerűsítve valójában az, 
hogy ne a külső motivációkra hagyat-
kozzunk, hanem inkább azon dolgoz-
zunk, hogy belső motivációnk szintjét a 
lehető legmagasabban tartsuk.

 Láthatjuk, hogy a testmozgás, a mo-
tivációs szintünk és a tanulási folyamat 
között rendkívül szoros a kapcsolat: a 
mozgás nemcsak, hogy erősíti belső mo-
tivációnkat, de jelentősen növeli kogni-
tív funkcióink hatékonyságát, elsősor-
ban a tanulási folyamatot és a memóriát, 
ezért nyelvtanulás szempontjából (is) 
mindenképpen érdemes erre fi gyel-
nünk. Legközelebb, mielőtt elővesszük a 
nyelvtankönyvet, fussunk néhány kört, 
hogy első kézből győződhessünk meg a 
pozitív hatásokról.

FELHASZNÁLT IRODALOM
  Pink, Daniel H. 2018. Motiváció 3.0 – Ösztön-

zés másképp. Budapest: HVG Könyvek.
 Puskás Andrea. 2017. Teaching Creatively and 

Teaching for Creativity: Drama Techniques in Eng-
lish Teacher Training. In: Zborník medzinárodnej 
vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho – 
2017: Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť 
– výzvy 21. storočia – Sekcie humanitných vied. 
Komárno: Univerzita J. Selyeho.
  Ratey, John J. 2008. Spark: Th e Revolutionary 

New Science of Exercise and the Brain. New 
York: Little, Brown and Company.

ANGOL NYELV



ÉLMÉNY

KASZMÁN-SARÓKA LILIÁNA

JÁTÉKTÁR SZÓRAKOZÁSHOZ

Váratlan helyzetek szinte bármikor 
meglephetik a tanárokat, amikor a 
tervek felborulnak, s a körülmények 
végül megfelelő teret adnak arra, hogy 
szabadon játszhassunk a diákokkal. 
Ilyen esetekre is érdemes összeállíta-
nunk egy saját játékcsokrot, melyek 
közül a legtöbb játékot szinte eszközök 
és előkészület nélkül bárhol, bármikor 
játszhatjuk.
Ha egy váratlan helyettesítésről van 
szó, mikor a tanár épp csak beesik az 
osztályba, nem feltétlenül szerencsés 
egy hangos fogócskával eltölteni a kö-
zös időt, ha a szomszédos osztályban 
épp tanulás folyik. Avagy ha éppen ki-
ránduláson vesz részt az osztály, és a 
buszban is szeretnénk lefoglalni diák-
jainkat, kénytelenek vagyunk helyün-
kön maradva játszani.
Az alábbi játéktárban olyan játé-
kokkal kedveskedünk, melyek nem 
igényelnek nagy mozgást. Így nem 
emeljük a diákok energiaszintjét ma-
gasra, de nem is fárasztjuk el őket 
olyannyira, hogy ne tudjanak újra 
visszakapcsolódni a tanulásba. Ter-
mészetesen az alábbi játékok is szol-
gálhatnak pedagógiai célokat, ezeket 
érdemes ilyenkor is szem előtt tarta-
nunk.

TE MIT VÁSÁROLTÁL?
Időkorlát: kb. 10–15 perc
Létszám: max. 16
Eszközigény: nincs
A játék leírása: Üljünk vagy álljunk 
úgy, hogy meg tudjunk határozni egy 
sorrendet egymás között. A tanár el-
kezd mesélni egy történetet: „Egy szép 
délután elsétáltam a boltba, és vettem 
egy elemet.” Ezt követően a második 
diák ugyanígy kezdi a történetét, de 
mivel ő már második a sorban, két da-
rab tárgyat kell vennie, s arra is fi gyel-
nie kell, hogy a szám kezdőbetűjére 
alliteráljon a tárgy, amit meg szeretne 
vásárolni: „Egy szép délután elsétál-
tam a boltba, és vettem két kerékpárt.” 
A harmadik diák a sorban a szabályt 
követi: „Egy szép délután elsétáltam 
a boltba, és vettem három hócipőt.” 
A játékban nem ismételhetőek meg a 
tárgyak, s ez leginkább a tízesek, hú-
szasok és a harmincasok körében lesz 
nagyon nehéz! Amennyiben valaki 
nem tud milyen tárgyat mondani, 
passzolhat, és elölről kezdődik a játék.
Variáció: A játékban csak egytől tí-
zig soroljuk a számokat, és ezekkel 
játszunk körbe-körbe. Nehezítésként 
meghatározhatunk körönként kategó-
riákat is: konyhai eszközök, gyümöl-

csök és zöldségek, kozmetikai eszkö-
zök, stb.

EZ NEM EGY...
Időkorlát: kb. 10–15 perc
Létszám: max. 16
Eszközigény: 3-4 hétköznapi, köny-
nyen megfogható tárgy (pl.: papír 
zsebkendő, toll, ceruza stb.)
A játék leírása: Álljunk vagy üljünk 
körben. Hívjuk fel a diákok fi gyelmét 
arra, hogy ebben a játékban engedjék 
el fantáziájukat. Vegyük a kezünkbe 
az első tárgyat, mondjuk egy ceruzát, 
mutassuk fel, és az alábbi mondattal 
indítsuk el a játékot: „Ez nem egy ce-
ruza, hanem egy illatos tulipán.” Ezzel 
átadjuk a jobb oldalunkon levő diák-
nak a ceruzát. Ő folytatja a sort: „Ez 
nem egy illatos tulipán, hanem egy 
fi nom babgulyás.” Ezzel a mondattal 
továbbítja a ceruzát. A következő egy 
újabb ötlettel áll elő, de fi gyelnie kell 
arra, hogy ne ismételjék meg ugyanazt, 
ami már egyszer elhangzott: „Ez nem 
egy fi nom babgulyás, hanem egy kirá-
lyi korona.” Buzdítsuk a játékosokat, 
hogy olyan jelzős szerkezeteket találja-
nak ki, melyek érdekesek, humorosak, 
egyediek. Példaként mi is próbáljunk 
kreatív szókapcsolatokat kitalálni. Ha 
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látjuk, hogy kezdenek kifogyni az ötle-
tekből, cseréljük le a ceruzát egy papír 
zsebkendőre, hátha új inspirációt ad a 
tárgy, ami kézről kézre jár.
Variáció: Ha felvették a játék tempó-
ját a diákok, akkor párhuzamosan két 
tárgy is körözhet. Ebben az esetben 
a játékvezetőnek is jobban kell arra 
összpontosítania, mi hangzott el a já-
tékban. Másik variáció, hogy tantár-
gyakhoz kötjük a szókapcsolatokat. 
Matematika: „Ez nem egy szabályos 
háromszög, hanem egy hegyesszög.” 
Kémia: „Ez nem fruktóz, hanem glü-
kóz.” Irodalom: „Ez nem egy hasonlat, 
hanem egy alliteráció.” stb.

SZOKATLAN SORREND
Időkorlát: kb. 5–15 perc
Létszám: min. 6, max. 15
Eszközigény: nincs
A játék leírása: Álljanak vagy üljenek 
körben a diákok, vagy úgy, hogy meg 
tudjanak határozni egy sorrendet, me-
lyet a játékban követni tudnak majd. 
A feladatuk az, hogy egytől tizenötig 
sorolják fel a számokat, de se nem nö-
vekvő, se nem csökkenő sorrendben. 
Továbbá arra is fi gyelniük kell, hogy 
két egymás mellett álló játékos nem 
mondhat egymást követő számokat. 
A játékosoknak sorban kell menniük, 
nem hagyhatnak ki senkit a sorból. 
Ha egy számot valaki megismétel, 
vagy megszegik valamelyik szabályt, 
az egész kezdődik elölről. A játék ad-
dig tart, míg meg nem oldják a játékot 
(ha szükséges, adhatunk időkorlátot). 
Miután ismertettük a játék szabályait, 
adjunk két-három percnyi stratégiai 
időt, ekkor megbeszélhetik a játéko-
sok a taktikájukat, de azt nem hatá-
rozhatják meg, ki melyik számot fogja 
mondani a körben. Abban az esetben, 
ha igénylik a körök közötti stratégiai 
megbeszélést, adhatunk nekik rá lehe-
tőséget többször is, belátásunk szerint. 
Ha nem sikerül a feladatot megolda-

niuk, akkor beszéljük meg, mi volt az 
oka a sikertelenségnek, s mit vonnak le 
következtetésként.
Variáció: Ha több diákunk van, mint 
15, akkor addig kell elszámolniuk, 
amennyien vannak. Tizennyolc diák 
esetén egytől tizennyolcig kell elszámol-
niuk. Természetesen ez a mi dolgunkat 
is megnehezíti, mert fi gyelemmel kell 
követnünk a szabályok betartását. Java-
soljuk a játék közbeni jegyzetelést.

AMIT NEM TUDTOK RÓLAM!
Időkorlát: 1–2 perc/fő
Létszám: min. 6, max. 25
Eszközigény: post-it lapok, íróeszközök
A játék leírása: Kérjük meg a diá-
kokat, hogy írjanak le magukról egy 
olyan tényt vagy egy rövidebb történe-
tet, melyet szerintük senki nem tud ró-
luk, s nem gond, ha most megosztják 
egymással. A történetük mellé írják fel 
a nevüket is. Miután mindenki leírta a 
gondolatait, gyűjtsük össze a lapokat. 
Ezt követően egyenként olvassuk fel 
a történeteket, majd a diákok felada-
ta, hogy kitalálják, ki írhatta a soro-
kat. Figyelmeztessük a diákokat, hogy 
amikor éppen a saját történetüket ol-
vassuk fel, próbáljanak meg úgy visel-
kedni, hogy ne árulják el magukat. Ha 
a társaság többsége megegyezett egy 
személyben, fedjük fel az igazságot. A 
játéknak akkor van vége, ha mindenki 
történetét felolvastuk.

IGAZ VAGY HAMIS?
Időkorlát: 1–2 perc/fő
Létszám: min. 6, max. 25
Eszközigény: nincs
A játék leírása: Kérjük meg a játéko-
sokat, hogy találjanak ki két állítást 
magukkal kapcsolatban. A feladatuk 
az, hogy az egyik igaz állítás legyen, a 
másik pedig hamis. Miután nagyjából 
már mindenki kitalálta az állításait, 
tetszőleges sorrendben mindenki el-
mondja a két állítását. A többieknek 

az a feladatuk, hogy kitalálják, melyik 
az igaz, melyik a hamis állítás. A játék 
előtt adjunk példákat az állításokra, s 
biztassuk őket, hogy vicces eseteket is 
nyugodtan hozzanak fel. (Amikor ki-
csi voltam, azt hittem a szomszédunk-
ról, hogy ő a Mikulás. Soha életemben 
nem ettem még spenótot. Szoktam 
nyitott szemmel aludni.)

AZ ELVESZETT BETŰK KIRÁLYA
Időkorlát: kb. 10 perc
Létszám: max. 25
Eszközigény: nincs
A játék leírása: A játékot vezető tanár 
a játék előtt kiválaszt egy betűt. A példa 
kedvéért most válasszuk ki a B betűt. A 
diákok nem tudhatják azt, hogy melyik 
betűre esett a választás. Ekkor a tanár fel-
teszi a kérdést: „Az elveszett betűk kirá-
lya éhes, mit adnál neki ebédre?” Ekkor 
a diákoknak egyenként felelniük kell, 
milyen étellel kedveskednének. A király 
csak azt az ételt fogyaszthatja el, melyben 
nincs benne a B betű, így minden válasz 
után meg kell erősítenie a tanárnak, 
hogy az fogyasztható-e. Ha a diák azt 
mondja, hogy paradicsomleves, akkor 
azt válaszoljuk, hogy ezt az ételt meg-
eheti a király. Ha valaki babgulyást adna 
enni a királynak, azt nem eheti meg, hisz 
szerepel benne a kiválasztott betű. A di-
ákok feladata, hogy kitalálják, melyik 
betű veszett el a király birodalmából.
Variáció: További kérdéseket is felte-
hetünk a királlyal kapcsolatban:
- Melyik városban járt már a király? - 
Abban a városban járhatott, melyben 
szerepel a kiválasztott betűnk.
- Milyen zenekarok rajongója a király? 
- Azon zenekarokért rajong, melyek-
ben szerepel a kiválasztott betű.
- Milyen könyvet olvasson a király?
- Unatkozik a király, milyen hobbit űzhet?
- Milyen állatok lakhatnak a király kert-
jében?



A magyar Országos Erdészeti Egye-
sület 2013 óta hirdeti ki az év fáját. A 
2019-es évben három fa közül lehetett 
választani, melyek a következők: fehér 
fűz (Salix alba), fehér nyár (Populus 
alba) és a sajmeggy (régebben Prunus, 
ma Cerasus mahaleb).

Ami a szavazásba bekapcsolódók 
számát illeti, nem vagyok tőle elra-
gadtatva, mert mélyen alatta maradt 
a halak iránti érdeklődők számának. 
2018. november közepétől decem-
ber 5-ig összesen 1281-en küldték el 
voksukat a kuratóriumnak. Közülük 
554-en a sajmeggyet választották, így 
általuk került e feltehetően kevesek ál-
tal ismert növény az élre. Megvallom 
őszintén, én a Duna-menti árterületi 
erdőkben (is) élő rokonát, tájnyelvi 
nevén csományfának vagy májusfá-
nak nevezett zelnice meggyet (Prunus 
padus) ismerem jobban. Ugyanis az 
„édes illatú” (állítólag innen az arab 
eredetű neve), sok fényt kedvelő saj-
meggy, más néven törökmeggy, a szik-
lás, ritkás erdőknek a lakója. Én a (z 
általam sokat emlegetett) Haraszty-
féle tankönyvből tanultam a botani-
kát, melyben ez áll: „Fáját esztergályo-
zásra, bútor és pipaszárak készítésére 
használják”. Ma már ez a megjegyzés 
feltehetően megmosolyogtató, viszont 

a múlt század ötvenes éveiben még ta-
lálkoztam olyan öreg „bagús” férfi ak-
kal, akik maguk faragta meggyfaszárú 
pipából szívták a jóféle kapadohányt. 
Bár arra nem mernék mérget venni, 
hogy a pipaszár milyen meggynek a 
vesszejéből származott, mert mint az 
említett tankönyvben olvasható, a ter-
mesztett meggy (Prunus cerasus) fájá-
ból cigarettaszipka is készíthető. Olyan 
úriemberrel, mégpedig katolikus pap-
pal, sőt egy tanítónővel is összehozott 
a sors, akik meggyfaszipkán keresztül 
élvezték az illatos dohány – régeb-
bi hiedelem szerint – nyugtató ízét. 
Bármily meglepő, a sajmeggy leveleit 
kumarin tartalmuk miatt dohány il-
latosítására használták. Nem kizárt, 
hogy még ma is. Hogy mi a kumarin? 
Ez esetben elégedjünk meg annyival, 
hogy zártláncú (gyűrűs) szénvegyü-
let, aminek gyulladáscsökkentő hatása 
van és még – ismét, nahát! – nyugtató 
is. A sajmeggy, ellenben a közönséges 
meggyel, nem hoz gyökérsarjakat, 
ezért bevált alanya az oltással szapo-
rított cseresznyének és meggynek. Azt 
már csupán emlékeztetőül vetem fel, 
hogy többedmagukkal a nemekben 
gazdag rózsafélék (Rosaceae) családjá-
ba tartózó csonthéjas növények.

Második helyre került a fehér fűz, 
ami a Duna-mentén eléggé gyakori, 
még fél évszázada minden falu határa 
tele volt egy jellegzetesen szaporított 
változatával, ami a fejes faként is is-
mert, és aminek nálunk, Csilizközben 
botlófa volt a neve. Mindkét elnevezés 
arra utal, hogy e fát bizonyos (kb. 2 
méter) magasságban visszametszet-
ték. Csiliz-, illetve Csallóközben eleve 
ekkora nyers karókat, mondhatnánk 
dugványokat szúrtak a puha talaj-
ba, melyek rövid időn belül gyökeret 
eresztettek, kihajtottak, korona nőtt 
rajtuk, amit időnként a földek gazdái 
tűzifának, esetleg vesszőnek, legin-
kább kemencébe való rőzsének le-
botoltak. Idővel az öreg botlófák feje 
elodvasodott, és az odúkban kitűnő 
fészkelő helyet találtak többek között a 
mezei verebek, búbos bankák és más 
odúlakók. Hogy e madaraknak egyed-
száma mára jelentően megcsappant, 
ennek főleg az az oka, hogy kiirtották 
a mezők fölöslegessé vált fejes fáit. 
Még szerencse, hogy maga a faj, mint a 
vízpartok, árterületek és mocsárerdők 
leggyakoribb fája még él. Mi lenne, ha 
a folyók menti ökoszisztémákból hir-
telen eltűnne? Magában egy faj léte el 
sem képzelhető. Emlékezzünk vissza a 
2015-ös év fájára, a kocsányos tölgy-

CSICSAY ALAJOS

A SAJMEGGY ÉS EGYEBEK
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re. Bámulatos, hogy egy magányos fa 
hány élőlénynek tud menedéket adni, 
és némelyikkel még akár szimbiózis-
ban is él. Tán azt is megemlítettem ak-
kori cikkemben, hogy évszázadokon 
át a folyó menti területek domináns 
fája éppen a kocsányos tölgy volt. Ám 
a Duna szabályozása, azaz vizének egy 
mederbe terelése folytán szerepét a vi-
zet jobban eltűrő fafajok, köztük a fűz 
és a nyár vették át, vagyis a Salicaceae 
család tagjai. Latin nevük az egysze-
rű embereknek sem lehet ismeretlen. 
A szalicint régebben minden falusi 
asszony, aki arra törekedett, hogy a 
nyáron befőzött kompótjai tavaszig el-
álljanak, megvette a boltban. A szalicil 
viszont nem más, mint egy zártláncú 
szénvegyület, ami a fűzek gyökereiben 
és a leveleiben termelődik, az ember 
szervezetébe jutva pedig szalicil-savvá 
oxidálódva csillapítja a lázat. Gondo-
lom, nem kell tovább fűznöm a szót, 
hogy rájöjjünk, honnan ered a leg-
ismertebb láz- és fájdalomcsillapító 
gyógyszerünk, az aszpirin. Vegytiszta 
acetilszalicilsavat először 1897. au-
gusztus 10-én Felix Hoff mann, német 
vegyésznek sikerült előállítania. Arról 
nincsenek adatok, hogy e sokoldalú 
orvossággal a világ hány emberének 
sikerült az életét megmenteni, vagy 
legalább megóvni a szövődményes 
gyulladások által okozott szenvedé-
sektől. Azonban azt se felejtsük el, 
hogy a kémiai felfedezése előtt régi 
öregjeink mi mindent tudtak a növé-
nyekről. Többek között azt is, hogy a 
fűzfakéreg főzete, mai szóhasználattal, 
teája, hányféle nyavalya gyógyítására 
alkalmas.

Az év fájának jelöltjei között szere-
pel a fehér nyár is, ami szintén a fűz-

fafélék rendjébe és családjába tartozik. 
Azok a szakemberek, akik az élőlények 
„versenyét” immár évek óta meghirde-
tik, nemcsak szórakozásból teszik. Re-
mélhetőleg azok a laikusok sem, akik 
a „választásokba” bekapcsolódnak. 
Én viszont öreg fejjel arra törekszem, 
hogy az olvasók iskolában, netán ol-
vasmányaik által szerzett ismereteit, 
meg, bármily furcsának tűnik, a ma-
gaméit is, felfrissítsem. És talán néha 
még újabbakra is fel tudom hívni a 
fi gyelmet. Ha többre nem, legfeljebb 
bizonyos összefüggésekre. Az, hogy 
mit jelentenek az egylaki, a kétlaki, az 
idegen és az önmegporzó fogalmak, 
minden alapiskolás gyereknek isme-
rősek. Viszont az önmeddő kifejezés-
sel, tán mert inkább kertészeti szakszó, 
ritkábban találkozhatunk. Aki a kert-
jében meggyet is termel, jól tudja, ha 
nincs a közelben cigánymeggy, azaz 
sajmeggy (a termése fekete és keser-
nyés-savanyú), bármennyi meggyfája 
legyen, nem fognak teremni, vagy-
is meddők maradnak. Bár a méhek 
messziről is hordhatnak rájuk pollent, 
akkor is csak kevés termést hoznak. 
No de ne bonyolítsuk túl a kérdést, 
mert ez már inkább kertészeti téma. 
Az viszont kevésbé, hogy a fehér nyár 
magvaiból hiányzik az endospermium, 
tehát nincs a magoknak belső tápláló 
szövetük, közülük ezért csak azok csí-
ráznak ki, amelyek gyorsan belemo-
sódnak a talajba, ami ritkaság. Tehát a 
fa majdnem hiába szórja milliószám a 
repítőszőrökkel bőven körülvett mag-
vait. Vagy talán mégsem? Aki nyitott 
szemmel járja a mezőket, néha tapasz-
talhatja, sehol a közelben nyár vagy 
fűz, egyszer csak kinő a földből egy 
fácska, amit senki emberfi a oda nem 

ültethetett, madár sem szórta el mag-
vait, mégis ott van. Ha kertünk közelé-
ben nyárfák nyújtózkodnak az ég felé, 
ki ne bosszankodott volna már amiatt, 
hogy tavasszal az eperágyását ellepik a 
vattaszerű szöszmöszeik. A városi jár-
dák esetében pedig nem ritkaság, hogy 
rajtuk sűrű buckák púposodnak, per-
sze ott, ahol nyárfák vannak a közel-
ben. Hogyan kerülhetett a járdák alá 
nyárfamag? Sehogy. Ugyanis a nyár-
fafélék egyik szaporodási módja, hogy 
messze terjedő gyökérzetet fejleszte-
nek, melyekből rengeteg sarjat hajta-
nak. Ezek meg annyira élni akarnak, 
hogy képesek akár a vékonyabb betont 
is felfeszegetni. Biológiai szempontból 
azonban nem ez a mérvadó, hanem az, 
hogy gyökérsarjakkal a növény önma-
gát klónozza.

Úgy érzem, ha nem emelném ki egyes 
növényfajok endospermiumának a 
magvak csírázást elősegítő rendelte-
tésén kívül az emberi táplálkozásban 
betöltött szerepét, adós maradnék egy 
életbevágóan fontos, fi gyelemfelkel-
tő információval. Azzal, hogy nagy 
részben e természetes vegyi anyagnak 
köszönheti az emberiség a megmara-
dását, illetve a viszontagságokkal teli 
történelme folyamán, immár közelít-
ve a nyolc milliárdhoz, a gyorsütemű 
elszaporodását. Ki ne tudná, hogy 
egyik nélkülözhetetlen táplálékunk, 
időnként kizárólagosan, a kenyér. Mi 
tanúskodhatna meggyőzőbben róla, 
mint az, hogy immár évezredek óta 
sok milliók által naponta elmondott 
ima a mindennapi kenyérért könyörgő 
fohász. A kenyér pedig, ugyebár, liszt-
ből készül? A liszt viszont e rejtélyes 
biológiaképződménynek a fő kompo-
nense.

ÚTJELZŐK



BESZÁMOLÓ

„…a mélyebb zenei műveltségnek kizáró-
lag az ének az alapja. Az emberi hang (…) 
mindenkié. Ingyenes és mégis a legszebb 
hangszer lehet, ha magunk is úgy akarjuk.”

(Kodály Zoltán)

A Komáromi Városi Művelődési Központ 
karöltve a GAUDIUM polgári társulással 
április 5-én rendezte meg a komáromi 
énekkarok hagyományos tavaszi hang-
versenyét, a VOX HUMANA fesztivált. 
A fesztivál megrendezésének ötlete még 
2002-ben merült fel, Kodály Zoltán szü-
letésének 120. évfordulója alkalmából. Fő-
hajtásként a zeneszerző emléke előtt akkor 
került sor először megrendezésére, a helyi 
magyar alapiskolák felső tagozatos kóru-
sainak nyilvános ünnepi hangversenyére. 
A rendezvény kedvező fogadtatása arra 
ösztönözte a szervezőket, hogy hagyo-
mányt teremtve – ún. hármas vetésforgó 
(alsó tagozatos, felső tagozatos, felnőttek 
kórusai) szerint évente megrendezzék a 
VOX HUMANA fesztivált. Az idén a fel-
nőttek kórusain volt a sor, nekik adatott 
meg a találkozás – az egymást lélekben 
erősítés lehetősége, öröme.

A XVIII. VOX HUMANA a Csemadok 
megalakulásának 70., Bárdos Lajos zene-
szerző születésének 120., és a Felvidék ki-
váló zeneszerzőjének, Szíjjártó Jenő szüle-
tésének 100. évfordulója alkalmából került 
megrendezésre.

Varga Annának, a Vmk igazgatónőjének 
üdvözlő szavai után az egyesített női karok 
vonultak a színre, hogy Mgr. Orsovics 
Yvette, PhD. tanszékvezető, karnagy ve-
zényletével elénekeljék a Bárdos L.–Lukin 
L. szerzőpáros Édesanyámhoz c. szerze-
ményét. A mű elhangzása előtt Nagy Fe-
renc, a GAUDIUM versmondó szólistája 

mondta el Cselényi László Históriás ének 
c., „üzenetekkel” teli költeményét. 

Az egyesített kórus fellépését követően 
a hangverseny az Orsovics Yvette vezette 
CANTUS IUVENTUS (a Selye János egye-
tem női kara) szereplésével folytatódott. 
Az egyetemi kórus (működését tekintve) 
Komárom legifj abb énekkara, ennek el-
lenére megalakulása óta sikeresen képvi-
seli mind az egyetemet, mind Komárom 
városát. A kórus most is nívós, változatos 
műsorral – Várnai F., Kodály Z., Bartók B., 
Kocsár M., L. Perosi, Mary Lynn Lightfoot 
szerzők műveiből válogattak – állt ki, alapí-
tó karnagya, Orsovics Yvette vezényletével, 
Csehi Ágota zongoraművész, az egyetem 
docense közreműködésével. 

Az egyetemisták szereplését követően 
ismét iskolai együttesek álltak fel a dobo-
góra: a Selye János Gimnázium énekkara 
és hangszeres kamaraegyüttese együtt 
a VOX HUMANA fesztivált szervező 
GAUDIUM-mal, a Jókai Mór Alapiskola 
és Vmk együttesével, amelyet a nevezett 
iskola gyermekkarának azon egykori lel-
kes tagjai alapítottak 17 évvel ezelőtt, akik 
felnőttként is gaudiummal, azaz örömmel 
énekelnek és muzsikálnak. Két felvidé-
ki magyar szerző, Németh István László 
és Dobi Géza egy-egy művét szólaltatták 
meg, valamint a Somorjai J.–Kalmusz 
P. szerzőpárostól énekeltek egy alkotást, 
közös karnagyuk Stirber Lajos, a Magyar 
Kultúra Lovagja vezényletével.

A következő fellépő a Duna jobb partján 
elterülő városrészt reprezentáló – több-
ségben pedagógusokból verbuválódott –, 
az alapító karnagy H. Kemenes Vera ve-
zetésével működő VOX FEMINA női kar 
volt. Mint halhattuk: „a negyven év alatt 
megszámlálhatatlanul sok fellépés fűződik 
nevünkhöz. Mindig igyekeztünk Bartók 

és Kodály örökségét megőrizni és tovább-
vinni” – közöltették magukról. Most is így 
volt: Kocsár M. Pralite Deo… műve mel-
lett három Bartók-szerzeményt – Leány-
néző, Bolyongás, Cipósütés – énekeltek 
a tőlük megszokott magas színvonalon. 
Zongorán Szabados Kitti működött közre. 

A Vmk KANTANTÍNA női kamarakó-
rusának műsorával – amelyben részben 
régi szerzők: A . Banchieri, egy anonym, J. 
Gomar, J. Mysliveček művei, részben kor-
társ szerzők: J. Říha, M. Novák, Z. Mikula 
szerzemények csendültek fel – folytatódott 
a hangverseny. A 22 éves énekkart alapító 
karnagya, Katarína Čupková vezényelte, a 
zongorakíséretet Fekete Éva, a helyi MAI 
pedagógusa látta el.

Az utolsóként fellépő együttes a CSE-
MADOK Komáromi Városi Szervezete 
és a Vmk CONCORDIA vegyeskara volt. 
Ezen az estén is hírnevéhez méltó mű-
sort – Szíjjártó Jenő Magas a rutafa, Szent 
Iván-napi dalok Nyitra vidékéről; Tóth P. 
Pénteki Ima, Kodály Z.–Petőfi  S.: A ma-
gyar nemzet – énekelt, alapító karnagya, 
Stubendek István vezényletével. Majd a 
CONCORDIA mellé felállt a GAUDI-
UM is, hogy fejet hajtva Szíjjártó Jenő 
emléke előtt, Stubendek István vezényle-
tével közösen énekeljék el a hangverseny 
zárószámát, Szíjjártó Jenő Esti hangulat 
Zsérén c. kompozícióját.

Mielőtt a zárószám felcsendült volna, 
a rendezvény szervezői virágcsokorral 
kedveskedve megköszönték Szíjjártó Jenő 
lányának, Szíjjártó Ilonának, hogy kedves 
férjével együtt jelenlétükkel megtisztelték 
a hangversenyt.

A közönség vastapsaiból ítélve úgy 
érezzük, kimondhatjuk: a XVIII. VOX 
HUMANA is jól sikerült, színvonalas és 
hangulatos rendezvény volt.

RÉVKOMÁROMBAN MÁR A XVIII. VOX HUMANA 
KERÜLT MEGRENDEZÉSRE

STIRBER LAJOS

Fotó: Krüger Viktor
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A Szitakötő folyóirathoz kapcsolódóan 
már második alkalommal tartott pro-
jektnapot az Ógyallai Speciális Alapis-
kola. A nagy sikert aratott Cirkusz nap 
után 2019. április 3-án a Rész–egész té-
makört dolgozták fel a tanulók.

A hét első két napja a ráhangolódás, 
előkészítés ideje volt. A tanulók részle-
tesen megbeszélték a feladatokat, átis-
mételték a feldolgozandó történeteket, 
csoportokat alkottak. Minden egyes 
csoport bebiztosította a nagy napra való 
eszközöket. Kartondobozok sokaságát 
gyűjtötték össze a környezetvédelem 
szellemében, oktató fi lmeket néztek 
meg a vízről, felidézve a víz világnapján 
tanultakat, plakátokat terveztek, kira-
kókon ötleteltek.

A szerdai nap a sok változatos tevé-
kenységé volt. A rövid megnyitó után 
minden csoport képviselője ismertet-
te az általa kiválasztott történetet. Pár 
mondatban elmesélték a tartalmát, va-
lamint elmondták, hogy milyen órán 
foglalkoztak már az anyaggal.

RÉSZ–EGÉSZ KIRAKÓ
PROJEKTNAP AZ ISKOLÁBAN

A Pázmány Péter Gimnázium büszkén 
jelenti be, hogy egy két lépésből álló 
pályázati folyamat eredményeként el-
nyerte a megtisztelő eTwinning Iskola 
2019–2020 címet. Szlovákiában 11 isko-
la, a Nyitrai kerületben egyedüliként va-
gyunk úttörők a következő területekben:
- digitális gyakorlat az oktatásban,
- e-biztonság gyakorlata,
-  innovatív és kreatív folyamatok a ta-

nításban,
-  a pedagógusközösség folyamatos fej-

lődésének támogatása,
-  tanár-diák együttműködését támoga-

tó tanulási folyamatok.
A cím nemcsak az iskola tanárai-
nak egyénenkénti elismerése, ha-
nem az iskolában tevékenykedő egész 
eTwinning csapat sikereinek elisme-
rése. Az idei tanévben több tanár is 
aktívan vesz részt az eTwinningben, 

MI IS eTWINNING 
ISKOLA LETTÜNK

A falusi csoda vidám esemény soro-
zatát Guti Csaba vetette papírra. A szá-
mos mesterséget felvonultató történetet 
Habodász Erika tanító néni csoportja 
dolgozta fel olvasás-, irodalom- és rajz-
órán. A nap folyamán térképet készí-
tettek, ami a történetben szereplő falut 
ábrázolta, majd a mesterségek jelképeit 
a megfelelő helyre ragasztották fel.

Bathó tanító néni osztálya egy renge-
teg állatot bemutató mesét elevenített 
fel, melyet Varga Zoltán Zsolt írt Az Er-
dei Cipelke címmel. A gyerekek hangos, 
értőolvasás-órán már megismerkedtek 
Cipelkével. Ez a csoport az elsősökkel 
közösen dobozkirakót készített. Az elő-
re kinyomtatott állatokat színezték ki és 
ragasztották a dobozok egyik oldalára, 
majd pedig a mesében szereplő csigát 
felnagyítva kifestették, a képet szétnyír-
ták. Ez a dobozok másik oldalára került 
kirakónak.

Megjelent a projekt napon a Mérges 
teve is. Inczédy Tamás írása egy sivatagi 
karavánban zajló eseményt tárt a gyere-

kek elé. Noszkai tanító néni osztálya a 
kirakósra szánt tevét színezte, valamint 
az utolsó simításokat végezte el a már 
elkezdett plakáton. 

Folyófi óka, ki is vagy te? Mi a törté-
neted? Bíró Erika verses soraiból a víz 
körforgásáról tudtak meg a tanulók sok 
érdekes dolgot. Ehhez szorosan kap-
csolódott a Volt egyszer egy kavics című 
írás. A két történetet Turančík Katalin 
középsúlyosan tanulásban akadályo-
zott diákjai boncolgatták, miközben 
plakátot készítettek.

Szorgalmas gyerekméhecskék hada 
tevékenykedett a projektnapon. Min-
denki végezte a saját feladatát, miköz-
ben a történeteket is megbeszélték, ki 
tudja, hányadszor. Természetesen a 
csoportok átjárhatóak voltak, s ha va-
laki esetleg megunta a plakátkészítést, 
akkor dobozkirakót ragasztott, álla-
tokat színezett vagy kicsit takarított a 
sok színes ceruza, ragasztó, rajzlap, olló 
közt.

Az utolsó órára elkészültek az alkotá-
sok. Minden csoport bemutatta a mun-
kája eredményét, a dobozkirakóval 
pedig jót játszottak a gyerekek. Nagy 
volt a nevetés, mikor a csiga feje a háza 
közepére került, vagy amikor az Erdei 
Cipelke állatainak egy része fejjel lefelé 
került a többi közé.

Részekből így lett egész, a közös 
munka eggyé kovácsolta a csoportokat. 
A nap végén mindenki azt kérdezte: 
Mikor lesz a következő projektnap?

 
Bathó Sylvia, 

Ógyallai Speciális Alapiskola

Benkő Tímea a Soproni SzC Handler 
Nándor Szakképző Iskolája diákjaival 
közösen a Gondold újra a klasszikuso-
kat! projektet valósítja meg Horváthné 
Gyurisán Szabinával, a magyarorszá-
gi kolléganővel, Soóky Zoltán, Miskó 
Hátas Anna és Peternai Zsuzsa pedig a 
Money Matters projektben dolgoznak. 
Ez a projekt egyébként az iskola azo-
nos elnevezésű Erasmus+ pályázata is, 
amelyben a pénz világával foglalkoznak 
a gimnazisták, már második éve, spa-
nyol, görög, lengyel és román társaik-
kal együtt.

Az eTwinning Iskola 2019–2020 cím 
elnyerése örömmel tölt el bennünket, és 
arra ösztönöz, hogy a címet ezután min-
den évben meg is tudjuk majd védeni.

Peternai Zsuzsa, 
Pázmány Péter Gimnázium



SZÁRNYALNAK A SELYÉSEK A SPANYOL OLIMPIÁKON

Országszerte is ritkaságszámba menő 
sikert tudhat magáénak a Selye János 
Gimnázium azzal, hogy Szakáll Lili 
III.A-s tanuló tavalyi első helyezését 
idén osztálytársa, Kozmér Barbara 
ismételte meg. Az országos olimpiai 
győzelem duplázásával egyre nagyobb 
hírnevet szerez magának az iskola 
„spanyol berkekben” is. 

Az országos fordulót 2019. március 
19-én és 20-án Pozsonyban rendez-
te meg  a IUVENTA nevű szervezet, 
amely a tehetséges fi atalok jövőjét 
egyengeti versenyek és rendezvények 
által.  Az első napot mindig a döntősök 
ráhangolódására szánják, amely most 
egy spanyol nyelvű városnézés kere-
tein belül zajlott. Másnap pedig már 
minden a versenyről szólt. Szlovákia 
kerületeinek legjobbjai mérték össze 
tudásukat és kreativitásukat saját kate-
góriájukban hallgatás és olvasás alap-
ján történő megértésben, szókincset és 
nyelvtant próbáló feladatokban, frap-
páns történet írásában, képleírásban 
és egy rögtönzött párbeszéd kivitelezé-
sében. A feladatok nagyon sokrétűek 
minden évben, tehát a győzelem csak a 
legrátermetebbnek sikerülhet, aki idén 
is a Selye János Gimnázium diákja, az 
alsószeli Kozmér Barbara lett. 

A spanyol nyelv oktatása az utóbbi 
években egyre nagyobb teret hódít a 
gimnáziumban. Idén már mintegy az 

elsősök fele választotta ezt a nyelvet 
második idegen nyelvként. Ez több 
dolognak is tudható. A nyelv maga, ha 
világviszonylatban nézzük, az angol 
után talán a legfontosabb. Dallamos-
sága és a latinok temperamentuma so-
kak számára nagyon vonzó. A fi atalok 
körében egyre népszerűbbek a spanyol 
nyelvű fi lmek, és rengeteg spanyol ze-
nét játszanak a rádiók is. Az iskolá-
ban tevékenykedő két tanárnő, Heve-
si Petruf Alena és Musitz Marietta is 
miden erejükkel azon vannak, hogy a 
spanyolt kiemeljék az iskolai tantárgy 
mivoltából, és élvezhető, használható 
nyelvtudást adjanak át diákjaiknak, 
mindenféle iskolai „fájdalom” nélkül. 
Teszik ezt minél beszélgetősebb, já-
tékosabb formában. Felhasználják az 
internet adta lehetőségeket. Sorozato-
kat néznek, modern zenét hallgatnak, 
szókártyákat használnak, videókat 
forgatnak, de még youtube-ereket is 
követnek egy-egy órán. Ez nem azt je-
lenti, hogy a hagyományos nyelvtani, 
földrajzi, szövegértős részek kimarad-
nának, inkább egy hasznos egyveleget 
próbálnak alkotni új és már bevált 
módszerek segítségével. Igyekeznek 
lépést tartani a diákok világával is. Az 
egyik legnagyobb motiváció a tinik 
számára pedig az, hogy évente tízna-
pos tanulmányi kirándulásra viszik az 
érdeklődőket Costa Brava partjaira, 

ahol a kultúra megtapasztalása mellett 
nyelvtanfolyamon is részt vesznek. 

Talán ezen módszerek is hozzásegí-
tettek ahhoz, hogy a már említett két 
győztes lány ennyire megkedvelje ezt a 
nyelvet. Mindketten harmadik éve ta-
nulják a spanyolt Musitz Marietta órá-
in. Tavaly ez és a délutáni kemény ké-
szülés Szakáll Lilit az országos döntő 
első helyéig repítette. Volt is nagy meg-
lepődés, hisz ez az iskola történetében 
először történt meg, illetve Lilinek és 
felkészítőjének, Musitz Mariettának is 
ez volt az első ilyen versenye. Az élet 
viszont idén egy még ennél is nagyobb 
meglepetést produkált, amikor Lilit 
megelőzve Kozmér Barbara jutott to-
vább a kerületiről, s az országos fordu-
lóban osztálytársa jó példáját követve, 
nem adta ki a Selye János Gimnázium 
kezéből a győzelmet jelentő medált. 
Az idei bajnok felkészítését tanárnője 
mellett még Hevesi Petruf Alena dél-
utáni szakköre is nagyban segítette.

Kemény két év van Barbi, Lili és 
a spanyoltanáraik mögött, de a sok 
munka gyümölcse beérett, s az iskola 
jelenlegi egyik legsikeresebb tantár-
gyává tették a spanyolt, és latin nyelv-
területen az ország egyik legeredmé-
nyesebb iskolájává a Selyét.

Musitz Marietta

ISKOLAHÍREKISKOLAHÍREK
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ÁPRILIS A BEIRATKOZÁSOK HÓNAPJA VOLT

Április elsején megkezdődtek a be-
iratkozások. Az érintett szülők a 
2019/2020-as tanév első évfolyamába 
április 30-ig írathatták be azokat az 
iskolaérett gyermekeket, akik 2019. 
augusztus 31-ig betöltik hatodik élet-
évüket. Az elmúlt tanévben az adott 
évfolyamba 62 571 gyermeket írattak 
be a szülők, és hasonló számú kis el-
sőssel számolunk ebben az évben is. 
A beiratkozással kapcsolatban ebben 
az évben sem változtak az iskolavá-
lasztásra vonatkozó alapszabályok. 
Tehát a szülő mindenek előtt a lak-
helyéhez legközelebbi iskolába íratja 
be a gyermekét, ám a szabad iskola-
választás joga továbbra is érvényben 
maradt. A kötelező iskolalátogatás 
ugyanis teljesíthető olyan iskolában 
is, amelynek a tanuló lakhelye nem 
tartozik a vonzáskörzetébe – ameny-
nyiben a választott iskola igazgató-
ja ezzel a szülői kéréssel egyetért. 
Ebben az esetben a választott iskola 
igazgatójának kötelessége értesíteni 
a tanuló állandó lakhelye szerinti is-

kola igazgatóságát erről a döntéséről. 
Nem változott az a jogszabály sem, 
mely szerint a gyermek törvényes 
képviselőjének kötelessége beíratni 
hatéves gyermekét az alapiskola első 
évfolyamába. E kötelesség teljesítésé-
nek elmulasztásáért az érintett szülő 
szabálysértési eljárás során 331,50 
euró pénzbüntetésre megfi zetésére 
kötelezhető. Amennyiben a szülő az 
adott határidőn belül betegség vagy 
más elfogadható okok miatt nem tel-
jesíthette ezt a kötelességét, fel kell 
vennie a kapcsolatot a választott is-
kola vezetésével, igazolnia kell a mu-
lasztás okát és egyeztetniük kell a to-
vábbi lépéseket. Továbbra is érvényes 
az a szabály, hogy ha a hatodik élet-
évét betöltött gyermek nem érte el az 
iskolaérettség megkövetelt szintjét, 
az iskola igazgatója dönthet a köte-
lező iskolalátogatás megkezdésének 
egy évvel történő elhalasztásáról. 
Azok a fokozottan hátrányos szociá-
lis helyzetben élő gyermekek, akiknél 
a beíratás időpontjában nincs meg az 

iskolai követelmények sikeres teljesí-
tésének, vagyis a sikeres iskolai helyt-
állásnak az esélye, az iskola igazgató-
jának döntése alapján besorolhatók 
az ún. nulladik évfolyamba. Hang-
súlyozzuk azonban, hogy az iskola 
igazgatója mindkét esetben csak az 
érintett szülő beleegyezésével hozhat 
ilyen döntést. Abban az esetben, ha 
a szülő kéri a kötelező iskolalátoga-
tás megkezdésének egy évvel történő 
elhalasztását, mellékelnie kell az ille-
tékes gyermekorvos, illetve a nevelési 
tanácsadó intézet vagy szakszolgálat 
ajánlását. Utólag is fontosnak tartjuk 
hangsúlyozni, hogy a szülő akkor jár 
el helyesen, ha a beíratást megelőző 
időszakban a lehető legtöbb és legob-
jektívabb információt igyekszik meg-
szerezni a gyermekének választott 
iskoláról. Javaslatunk, hogy az iskola 
vezetésével, pedagógusaival folyta-
tott beszélgetései során győződjön 
meg a különböző forrásokból hozzá 
eljutott vélemények igazáról.
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MEGTÖRTÉNT A KILENCEDIK ÉVFOLYAM TANULÓI TUDÁSSZINTJÉNEK A TESZTELÉSE

Április első hetében a szlovákiai alapiskolák több mint 41 700 kilencedikes tanulója adott számot ismereteinek szintjé-
ről. A diákok a Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete által összeállított tesztek megoldásával bizonyíthatták, milyen 
mértékben sajátították el az iskola tanítási nyelve (szlovák, magyar és ukrán nyelv) és a matematika kötelező tananyagát. 
Ebben a tanévben nemcsak a kilencedik évfolyam tanulói írtak tesztet a felsorolt tantárgyakból, hanem első alkalommal 
a nyolcéves gimnáziumok negyedik osztályosai is. Így immár 1 448 alapiskola és 123 gimnázium diákjai kapcsolódtak be 
e feladat teljesítésébe, közülük 38 466 kilencedikes és 3 254 gimnazista. Az összlétszámból 39 136 tanuló szlovák, 2 562 
magyar és mindössze 22 tanuló ukrán tanítási nyelvű iskolát látogat. Megjegyzendő, hogy 1 430 diák az online tesztelé-
si formát választotta. Ebben a tanévben első alkalommal zajlott két nap alatt a tesztelés. Április 3-án matematikából és 
szlovák nyelvből írtak tesztet a szlovák és ukrán tanítási nyelvű iskolát látogató tanulók, illetve matematikából és magyar 
nyelvből a magyar iskolák diákjai. Április 4-én a magyar iskolákban szlovák nyelv és szlovák irodalomból, az ukrán is-
kolákban pedig ukrán nyelvből tesztelték a tanulókat. A tesztek minden tantárgyban 30 feladatot tartalmaztak. A nyelvi 
tesztek megoldására 70 perc, a matematikai tesztre pedig 90 perc állt a tanulók rendelkezésére. A magyar iskolák diákjai 
első alkalommal szembesültek azzal a számukra minden bizonnyal igényes újdonsággal, hogy a szlovák nyelvi teszt fel-
adatainak egy része a szövegértési képességeiket volt hivatott felmérni. Azok a tanulók, akik betegség vagy egyéb komoly 
okból nem vettek részt a tesztelésben, április 16-án és 17-én – vagyis a pótterminusban teljesíthették kötelességüket. Az 
iskolák a tesztelés eredményeit már április 30-án elérhették elektronikus formában, és május 13-án postai úton is eljuttatja 
címükre a Szabványosított Mérések Nemzeti Intézménye.

PEDAGÓGUSNAPON TÖBB MINT 60 PEDAGÓGUST TÜNTETETT KI 
AZ ISKOLAÜGYI MINISZTÉRIUM

A pedagógusnap alkalmából összesen 62 szlovákiai pedagógust, iskolaügyi dolgozót és az iskolaüggyel kapcsolatos fel-
adatok megoldását hatékonyan segítő szakembert ért az a megtiszteltetés, hogy a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi, Tudo-
mányos, Kutatási és Sportminisztériuma az iskolaügy által adható legmagasabb szintű kitüntetésében részesítette őket. 
A Szent Gorazd-emlékérem kisplakettjét és a köszönőlevelet Martina Lubyová miniszter asszony adta át a kitüntetet-
teknek, hangsúlyozva, hogy a minisztérium ezzel a kitüntetéssel ismeri el eddigi kiemelkedő munkájukat. Az iskolaügyi 
minisztérium a Szent Gorazd-emlékérem kisplakettjével 1999-től jutalmazza meg azokat a szakembereket, akik valóban 
elismerésre méltó, kiváló munkát végeznek az oktatás és a nevelés, valamint az egész iskolaügy fejlesztése érdekében. 
Ezt a kitüntetést minden évben személyesen az iskolaügyi miniszter adja át a kitüntetetteknek. Számunkra, a szlovákiai 
magyar pedagógusközösség és oktatásügyi szakemberek számára minden bizonnyal fontos, hogy magyar pedagógusok is 
voltak a kitüntetettek között. Ezúttal az összes szlovákiai magyar pedagógus nevében mi is őszintén gratulálunk a felvidé-
ki magyar pedagógusok doyenjének, az elismert közírónak és lapunk állandó munkatársának, Csicsay Alajos nyugdíjas 
kollégánknak, valamint Andruskó Imrének, a komáromi Selye János Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium igazgatójának 
az elismeréshez és a kitüntetéshez.
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AZ ÉN VÁROSOM KÖNYVAJÁNLÓ

Bevallom, nem egyszerű pátoszmentesen írni 
az ember kedvenc városáról, mert mitől is vá-
lik kedvenccé, a miénkké egy város? Összetett 
kérdés, de számomra leginkább azokat a ta-
pasztalati és emlékrétegeket jelöli meg, melyek 
az ember személyiségfejlődését nagyban befo-
lyásolják, akár pozitív, akár negatív kontextus-
ból nézve, hiszen néha a negatív tapasztalat is 
előrevisz bennünket. 
Dunaszerdahely. Európa legnagyobb folyami 
szigetének kisvárosa, talán a leginkább magyar 
jellegű város (Nagymegyer, Gúta, Komárom és 
Bős mellett) Szlovákiában, s benne mi, a „szi-
getlakók”. Érdekes ez a szigetlakó jelleg, hiszen a 
földrajzi mellett kisebbségi szemszögből nézve 
is szigetlakók vagyunk. Innét származhat az el-
vágyódás és honvágy sajátos oszcillációja, ami e 
sorok szerzőjét már gyerekkora óta kíséri. 
Óvodás koromban lettem szerdahelyi, a nyolc-
vanas évek elején, akárcsak a korabeli szocialista 
urbanisztikának és iparosításnak köszönhetően 
több csallóközi család. Előtte nem volt kötődé-
sem a városhoz, és gyerekként sem igazán ked-
veltem, mindig visszavágytam nagyszüleimhez, 
Bakára. Akkor még valahogy nem tudtam 
azonosulni a város légkörével, de akaratlanul 
is kialakultak bizonyos kötődések: az iskola, A 
KÖNYVTÁR (melynek mai napig aktív olvasó-
ja vagyok), az üzletek (az összesre emlékszem), 
az apró belvárosi utcák familiáris légköre, me-
lyet a fentebb említett szocreál városépítési 
„sturm” sem tudott teljesen felszámolni. Mind-
ez együtt alakította ki azt a sajátságos miliőt, 
mely meghatározta (kora) fi atalságomat. A ki-
lencvenes évekkel sajnos szertefoszlott az egész, 
hiszen a város életét rendkívül erősen befolyá-
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solta a bűnözői csoportok markáns jelenléte, s 
ez nem tette igazán vonzóvá a várost és széle-
sebb vonzáskörzetét. Jómagam ekkor kerültem 
házasság révén Pozsonyba, ahol kisebb meg-
szakítással több mint húsz évig éltem úgy, hogy 
igazából sosem váltam pozsonyi lakossá, hiszen 
mindig is magamban hordtam a csallóközi 
(szerdahelyi, magyar) mentalitást és a már em-
lített „szigetlakó honvágyát”. Érdekes azonban, 
hogy sok csallóközi emberhez hasonlóan a mai 
napig megmaradt egyféle laza kötődésem a fő-
város iránt (munka, barátok, szórakozási lehe-
tőségek). Köztudott, hogy a Csallóköz „piaca” 
(munkaerő, termények, nyersanyagok) mindig 
is Pozsony volt, és ez szerintem napjainkig sem 
változott.
Időközben a szülővárosomban is rendeződött 
a helyzet, és Dunaszerdahely aránylag rövid 
idő alatt hihetetlenül felívelő fejlődésen ment 
keresztül: kiváló magyar óvodák, általános és 
középiskolák működése, városépítészet, inf-
rastruktúra fejlesztése, új befektetések, ipari 
beruházások és mindemellett a kulturális és 
sportélet fellendülése jellemzi ma, ami több ha-
tárokon átnyúló projektnek, de főként az áldo-
zatkész helyi embereknek köszönhető. Ennek 
hatására a város is egyre élhetőbbé vált, és ami a 
legfontosabb, a beköltözések ellenére is stabilan 
magyar nyelvű és arculatú maradt. Miután négy 
éve megszületett a kislányunk, már nem volt 
kérdés, hogy maradunk-e Pozsonyban, vagy 
visszatérünk-e Szerdahelyre. Úgy gondoltuk, 
hogy a fentebb említett miliőben szeretnénk 
felnevelni gyermekünket. Győzött a „szigetla-
kó honvágya”, és úgy érezzük, hogy ez a döntés 
már egy életre szól. 

EGY SZIGETLAKÓ VALLOMÁSA…

MERVA ATTILA

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

Fellinger Károly: 
Csatangoló
Illusztrátor: Balázsy Géza
Kiadó: Lilium Aurum

„Húzzuk fel lábunkra a hétmérföldes csiz-
mát, csapjuk fejünkbe karimás kalapunkat, 
vegyük kezünkbe a vándorbotot, és ha ta-
risznyánkból nem hiányzik a hamuban sült 
pogácsa, s kulacsunk is színültig töltve az 
örök fi atalság vizével, vegyük nyakunkba az 
országot, csatangoljunk egy nagyot őseink 
földjén. Alsóbácstól Zsigárdig lesz min elcso-
dálkoznunk! Fellinger Károly falujáró versei 
a Dunaszerdahelyi, a Szenci, a Galántai és a 
Vágsellyei járás, valamint a már Pozsonyhoz 
tartozó, egykori magyar falvakról íródtak, fel-
elevenítve történelmüket, hiedelmeiket, mon-
dáikat, megjelenítve műemlékeiket, valamint 
híres szülötteik dicsőséges alakját. Nagy-nagy 
derű és szeretet sugárzik a sorokból, a szülő-
föld végtelen szeretete, Balázsy Géza parádés 
rajzai pedig még nagyszerűbbé teszik az olva-
sás élményét kicsinek és nagynak egyaránt.

Eredeti ár: 12 €
Kedvezményes ár: 10 €

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánljuk szíves fi gyelmükbe Fellinger Károly Csatangoló című, hamarosan megjelenő verseskötetét. A könyv fantasz-
tikus illusztrációkkal és versekkel mutatja be Csallóközt és Mátyusföldet, mely kedves versek által remek barangolást kínál ezen 
területek falvaiban. A könyvet megvásárolhatják a Lilium Aurum Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a 
marketing@liliumaurum.sk címen is.
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