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IDŐUTAZÁS
Ő
Á GALÁNTÁN
Á Á
Galánta. Számtalan szép helye van a világnak,
ak,
ak
de az én időmnek ez a forrásvidéke, ahol már
márr
hat-hét évesen klampíroztam a hatalmasnak
naak
n
tűnő fekete zongorán, ide jártam gimnáziumba,
ba,
ba
ett-ahol újságot írtunk, rádiós riportokat készítettünk, néptáncoltunk... Egyenes tartással! – kkii-áltotta Takács Bandi bácsi a néptáncpróbákon.
on..
Úgy bizony, egy életen át, Bandi bácsi!
Egy városi körsétám során velem lépdelnekk a
régmúlt idők hétköznapi hősei. Ikonikus helyeye-ken ácsorgok, be is térek néhány helyre. Lássuk,
uk,,
mit mesélnek a kövek. Megelevenednek a ggaa-lántai Esterházyak a 17. század elején épült neoeo-gótikus kastély udvarán, a csodás angolparkkal.
kal..
Szóba elegyedek az Esterházyak közül is a legeg-nagyobbakkal. Esterházy Ferenc, Poszony várár-megye alispánja a szarvasmarhaexport sikereit
reeit
méltányolja. Sok a dolga, de szívesen adakozik
zik
a semptei prédikátor, Bornemissza Péter könynynyveinek kiadására is. Ferenc tizenhárom gyermeme-kének lesz mit a kávéba aprítani, jut eszembe,
be,,
mikor a nemrég korhű bútorzattal megnyílt
yíl
íltt
kávézóban az Esterházy tortaszeletet majszolgagaga
tom, intermezzóként a közeli Joseph Haydnról
ró
óll
elnevezett művészeti iskolából hegedűjáték festi
e tii
es
emlékezetessé a pillanatot. Dániel eldicsekszi
ksszii
közben, Ferdinánd királynál kijárja testvéreivel,
vel
el,,
hogy Galántán évente két országos vásár legyen
yen
en
a szerdánkénti hetivásáron felül. A mezőváros
ros
ros
így szépen fellendül majd. Pál is mellénk telelelepedik, leveri a hosszú út porát, messziről jön,
ön,
ön,
hiszen Báthory Gábor fejedelem kamarása
ása
ás
lett. János felüti a gyógyfüves receptkönyvét,
vét,
vét,
melyet mindmáig a budapesti Orvostörténeti
netii
Múzeumban őriznek. Marasztalnak még, hogy
oggy
o
elmeséljék, hogyan készültek fel a török elleni
enii
védelemre, Esterházy Jánosra is büszkék, éss
Eszterházy Péter Mercedes Benzéről is diskuku
u-rálnak egymás közt.
A történelmi utcákon lépdelek tovább. A 112.
2..
pp
pp
században épült Szent István-templomba épp

rorátés misére igyekeznek a nagykendős asszonyok, jóval odébb a barokk kápolna előtt gyereksereg betlehemest gyakorol. Szerdai hetivásár van. A libák gágogása túlharsogja a portékáit
kínáló zöldségárust. A shabbatra készülődők a
libaárussal egyezkednek. Rám köszönnek magyarok, szlovákok, németek, romák, katolikusok, reformátusok, hívők, hitetlenek és zsidók.
Egyikük jiddisül kérdezi, hogy vagyok, arrébb
a rabbiképző főiskoláról igyekeznek a zsinagógába a bóherek. A hentes is kinyitott már, egy
fekete kalapos öregúr hitelbankba igyekszik, sétapálcáját fitogtatva. Mihók cigányprímás bandáját vidám rajkók kísérik egy lakodalomba.
Neufeld nyomdája, a Hanza Szövetkezet előtt
is elhaladunk. Közben delet harangoznak. A
vásárnak vége szakad, a környékbeli parasztok
visszapakolják a szekérre a megmaradt portékát, a helybéliek is ebédre igyekeznek. A Fő utca
elnéptelenedik, csak egy-két regruta mulat kedvére. Hirtelen háborús szaga lesz a levegőnek.
Kesergő özvegyek, árvák, anyák, apák siratják
az első világháborúban maradt rokonukat, aztán a még keményebb II. világháború vérszagú
fájdalma ér utol. Zsidó sikoly, holokauszt-trauma, magyarok kitelepítésétől hangos zokogások
az utcákon. Ugyanitt kell majd énekelni, hogy
éljen május elseje, és a tribünre integetni a kommunista pártunk vezéreinek. Fejvesztve loholok
innen. Az állomásra érek. Kodály gyermekkorának hét kedves esztendejét idézi az állomás.
Elkísérem őt a mezítlábas testvéreihez, akiktől
annyi csodás népdalt hallott. Hazatérve Kodály
a verbunkost írja kottába, megsúgom, hogy két
iskola is viseli nevét itt, Galántán. Majd józanságával hat rám a hajnal, de az időtlen Galántán
tett séta üzen a múlt botlatóköveivel. Miről? A
békés együttélésről, ami nem tűri el az egymás
mellett élés rideg, széthúzó valóságát. A kastélyt
is felújítják mostanság, már csak a jó emberi
kapcsolatokat kell(ene) ápolnunk, addig, míg a
levegőben béke sziporkázik.

Ez a kiadvány elérhető
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SZEPTEMBERI ÁHÍTAT…
E gondolatok írásakor még szinte éget az
augusztusi napsugár, de véleményem szerint a legtöbb pedagógus és diák gondolatai már nem a nyaralás, hanem a szeptemberi tanévnyitó és az azt követő tíz
hónapnyi munka körül csaponganak. A
gondoskodó szülők már minden bizonynyal befejezték a szükséges tanszerek, iskolai kellékek beszerzését, sőt biztosan abbahagyták a részükről egyébként teljesen
jogos morgolódást amiatt, hogy nagyon
sok iskola teljesen pontosan meghatározza, hogy mennyi – és főleg milyen – tollat,
grafit- és színes ceruzát, rajzlapot és színes
papírt, ilyen-olyan füzetet, vonalzót, tolltartót, tornaruhát, tornacipőt kell beszerezni a gyermekeik számára, hiszen előfordulhat az is, hogy az előírás ellen vétő
tanuló számára nem lesz problémamentes
az iskolakezdés. Elgondolkodtató, hogy
olyan iskolák is akadnak, amelyek nagyon
határozottan előírják még azt is, hogy kizárólag radírozható örökírót használhat a
kis nebuló az iskolában, amelyből már az
szeptemberi első ellenőrzéskor legalább
háromnak ott kell lapulni az új tolltartóban. Kedves érintettek, valóban ez lenne
az iskola részéről a legfontosabb elvárás
a diákkal és az egyébként mélyen tisztelt
szülővel szemben…?
Ha most cinikus akarnék lenni, minden
bizonnyal még meg is dicsérném ezeket az
iskolákat, hiszen nagyon tanulékonyak. Az
iskolai munka minőségének jogosan elvárt
fokozása és a szülőkkel való együttműködés hatékonyságának folyamatos javítása
helyett lényegében ugyanazt teszik, amit a
mi oktatásügyünk legfőbb irányító szerve,
amely már hosszú évek óta nem az érdemi
és rendszerszintű változások koncepciójának a kidolgozásában és beindításában látja az előrelépés lehetőségét, hanem szinte
kizárólag a sokadrangú kérdésekre keresi
a válaszokat. El kell ismerni, némelyre
meg is találja a véleménye szerint legjobb
választ, amelyekről azonban évek múlva
kiderül, hogy azért mégis rossz volt a döntés… Bizonyára mindannyian emlékszünk
arra, hogy jónéhány évvel ezelőtt a minisztérium egyfajta sajátságos indoklás alapján
– ám minden előzetes érdemi konzultáció
és megegyezés nélkül – úgy döntött, hogy
az ország alapiskoláiban a harmadik évfolyamtól kezdve kizárólag angol nyelvet
szabad és kell első idegen nyelvként tanítani. Az iskoláknak tehát nagyon sürgősen olyan pedagógusokat kellett találniuk,
akik szakmai szempontból képesek ennek

a feladatnak a megoldására, és mire ezt a
feladatot teljesítették, a minisztérium megváltoztatta a hajdani döntését, és ettől a
most kezdődő tanévtől immár engedélyezi
bármely más nyelv első idegen nyelvként
való tanítását. Ugye, milyen következetes
a központi irányítás… De hasonló a helyzet az óvodai neveléssel kapcsolatban is. A
nemzetközi PISA-felmérésekben immár
évek óta ismétlődő katasztrofális eredmények felszámolásának szinte egyetlen
lehetőségét a minisztérium vezérkara abban látta, hogy a gyermekek hároméves
koruktól kötelezően látogassák az óvodát.
Igaz, hogy az óvoda alapvető küldetése
teljesen más, mint a szövegértés színvonalának gyors emelése, az is igaz, hogy az
óvodahálózat jelenlegi állapota nem teszi
lehetővé az összes három-hatéves gyermek
beiskolázását, mégis sokáig úgy tűnt, hogy
ezek az egyértelmű tények és érvek nem
tántorítják el az érintetteket attól, hogy
tervük megvalósítását így vagy úgy, de beindítsák. Jelenleg ott tartunk, hogy ezen
elképzelés megvalósításának a terve nem
bukott meg, csak néhány évvel eltolódott.
Pedig annyira egyértelmű és a döntéshozók számára is intő lehetne Vekerdy Tamás
figyelmeztetése, mely szerint nem az óvodáknak kell felnőni az alapiskolák szintjéhez, hanem az alapiskola első és második
évfolyamának kellene alkalmazkodni az
óvodákban végzett munka minőségéhez
és milyenségéhez. És folytathatnánk a sort,
a negatív példákat… Számunkra például
rendkívül jelentős a minisztérium azon
döntése, mely egyértelművé tette végre,
hogy iskoláinkban a szlovák nyelvet idegen
nyelvként kell tanítani, vagyis nem a nyelvtanközpontúság, a definíciók, a névszók
ragozási mintáinak elszajkózása, a számtalan ilyen-olyan nyelvtani és helyesírási kivétel bemagoltatása, az irodalom és irodalomelmélet, a lexikális ismeretek tanítása
a legfontosabb feladat, hanem mindenek
előtt a tanulók kommunikációs képességének a fejlesztése, tehát az, hogy diákjaink
szlovák nyelven is képesek legyenek teljes
értékűen kifejezni a gondolataikat. Sajnos,
a jelenleg szlovák nyelvet tanító kollégák az
egyetemi képzés során teljesen más módszertani felkészítésben részesültek. Azt tanulták ugyanis, hogyan kell a szlovák nyelvet anyanyelvként tanítani – és valljuk be
őszintén, hogy közülük sajnos többen nem
képesek probléma nélkül átállni egy teljesen másfajta szemléletre. Nem elég ugyanis nagyon határozottan kijelenteni, hogy a

DOBOGÓ/NÉGYSZEMKÖZT

szlovák nyelv tanításában a kommunikáció fejlesztése a legfontosabb feladat,
ha a HOGYAN, MIKÉNT? kérdésekre
az érintettek nem tudják a választ. A
válasz megtalálását, vagyis a sikeres átállást nem segítik a jelenleg használatban lévő tankönyvek, de a legszükségesebb módszertani útmutatások is teljes
mértékben hiányoznak. Elgondolkodtató az is, hogy az illetékes központi intézet mindmáig nem tervezi a szlovák
nyelv mint tantárgy tartalmának ésszerű módosítását, és mindmáig egyetlen
továbbképzési intézmény sem gondolt
arra, hogy ezen a téren nyújtson szakmai segítséget a szlovák nyelvet tanító
kollégáknak.
Ezen a téren sajnos a mi szakmaimódszertani folyóiratunk – a Katedra
– sem ígérhet folyamatos segítséget,
hiszen jelenleg lapunk további sorsa is
eléggé bizonytalan. Az előző évhez hasonlóan ugyanis ebben a naptári évben
is a pályázatunkban indokoltan kért
anyagi támogatásnak – amely a lap kiadásához elengedhetetlenül szükséges
– csak a töredékét kapta meg az arra
egyedül illetékes állami intézménytől.
A hiányzó pénzösszeget immár második éve a Bethlen Gábor Alap biztosította a kiadónk számára. E segítség
révén vált lehetővé, hogy 2019-ben
minden tervezett számunk eljusson
az olvasókhoz. Nagyon szeretnénk, de
legalábbis őszintén szeretnénk, ha ez
a rendkívül kellemetlen helyzet a jövő
naptári évben már nem ismétlődne
meg, és a Katedra nyugodt körülmények között dolgozva teljesíthetné a
magyar iskolák pedagógusaival és a
diákok szüleivel kapcsolatos feladatait. Úgy érzem, e sorok írójának kötelessége lapunk olvasóinak a nevében
is tisztelettel megköszönni a Bethlen
Gábor Alap érintett szakembereinek
és döntéshozóinak a lapunknak és ezáltal a magyar tanítási nyelvű iskoláink
pedagógusainak nyújtott szinte közvetlen segítséget. Most talán ismét elmondhatnánk, hogy lám-lám, semmi
új a nap alatt… Igen, hazai viszonyok
között az előttünk álló évben is lényegében csak magunkra számíthatunk.
Magunkra, saját erőnkre, tudásunkra, határozottságunkra és eltökéltségünkre, hogy a problémák ellenére is
tudásunk legjavát nyújtva helytálljunk
a katedrán a magyar tanítási nyelvű iskolák diákjainak érdekében és az érintett szülők bizalmának megőrzéséért.
Ehhez kívánok minden kollégának sok
lelki erőt, kitartást és sok sikert.

PETRES CSIZMADIA GABRIELLA

RÉCSEI NOÉMI, AKINEK MINDIG EGY
KÉRDÉSSEL TÖBB VAN A TARSOLYÁBAN
Szeptemberi rovatunkban egy szlovákiai magyar televíziós és rádiós
műsorvezetővel, Récsei Noémivel
beszélgettünk. A fiatal műsorvezető Zselízen született, a gimnáziumi
évek után Pozsonyban, a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi
Karán, a Magyar Nyelv és Irodalom
Tanszéken folytatta tanulmányait.
Egyetemista kora óta az RTVS munkatársaként dolgozik, emelett számtalan önálló beszélgetőest szervezőjeként-moderátoraként is ismert.
Hogyan kerültél kapcsolatba a televíziós és rádiós műsorvezetéssel?
Évekkel ezelőtt a legkeresettebb
közösségi média oldalán találtam
egy felhívást, miszerint munkatársakat keresnek a Pátria Rádióba.
Majdnem lecsúsztam a határidőről,
mert relatíve későn jutott el hozzám az információ. Néhány nappal
később értesítettek, hogy mehetek
a meghallgatásra, majd mikrofonpróbára. Akkor, épp csak húsz évesen, alig hittem, hogy érdemesnek
tartanak arra, hogy beszélgetéseket
készítsek, műsort vezessek. Pedig
így történt. Mivel az RTVS magában foglalja a rádiót és a televíziót
is, néhány évvel később a TV-ben is
kipróbálhattam magam. Visszagondolva, olyan kikívás volt ez, amelyet
életében csak néhányszor tapasztal
meg az ember. Főleg kisebbségi
közegben. Keveseknek adatik meg

a „jókor lenni jó helyen”-jelenség,
ugyanakkor fontos hozzáfűznöm,
hogy a szerencse mellett a kitartó
munka garantálja a maradást, a
fejlődést, a figyelmet és a sikert. Ez
nem az a szakma, ahol kizárólag a
feltétel nélküli sikerre kell számítani: az olykor kritikus hallgatói/
nézői megjegyzések is hétköznapjaimhoz tartoznak. Egy ismert és
elismert szlovákiai magyar zenész,
Cseh Tamás mondta egyik műsoromban, hogy az a profi, akit lehet
kritizálni, akit érhet külső kritika.
Maximálisan egyetértek vele, hiszen a hallgató, néző, pejoratíve a
„fogyasztó” nem kap információt
arra nézvést, hogy mióta dolgozik az a műsorvező a szakmában,
mennyire sajátított el egy-egy témát, mennyire érzi magáénak azt
a beszélgetést – a közönségünk
arra van berendezkedve, hogy objektívan tájékoztassuk őket a világ
eseményeiről, szórakoztassuk, elgondolkodtassuk. Akár hangulati
elemként is tekinthetnek ránk.
Hogyan válik az emberből műsorvezető?
A kérdésre adott patetikusabb
válasz úgy szólna, hogy erre születni kell, a logikus pedig úgy hangzik, hogy a természetes érdeklődés
élteti, hozza lendületbe ezt az emberközeli szakmát.
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Mivel vérteztek fel erre a szakmára
a tanulmányaid? Hogyan lehet felkészülni egy ennyire összetett, naprakészséget megkívánó hivatásra?
Sokat köszönhetek az iskolai képzésnek, hiszen gyermekkorom óta kihívásként éltem meg a színpadi munkát:
számos szavalóverseny, seregszemle
készített fel arra a munkára, mely a
hétköznapjaimat tölti meg. Éppen a
színpadon levés, a közönség figyelmének megtartása motivált arra, hogy
olyan hivatást válasszak, mely leginkább illik extrovertált személyiségemhez. Elengedhetetlennek tartom, hogy
ne csak a gazdasági tényezők szerint
válasszunk szakmát, hanem a személyiségünk, vérmérsékletünk is mérvadó legyen pályaválasztásunkban. Azt
hiszem, a természetes érdeklődéssel,
az elementáris rácsodálkozással megáldott emberek érezhetik leginkább
magukénak ezt a szakmát. Azok, akiknek mindig egy kérdéssel több van a
tarsolyukban, akik mernek kérdezni,
dilemmázni, konfrontálódni, akik
nem félnek a kritikától, akik nem riadnak vissza a váratlan kihívásoktól, akik
lételemként tekintenek a művelődésre,
fejlődésre.
Vannak-e olyan személyiségek, akik
– példaképként – különösen nagy hatást gyakoroltak Rád?
Kollégáim, beszélgetőpartnereim
mindannyian hatással vannak rám.
Utat mutatnak az olykor megoldhatatlan helyzetekben. A rádiózás,
televízózás egyáltalán nem nevezhető
sematikusnak: a váratlan elemekkel
csakúgy kell kalkulálni, mint az állandóakkal – a hírekkel, zenével stb. Fel
kell készülni arra az eshetőségre is, ha
az adásban levés pillanatában jelenti be a vendég, hogy balesete történt,
vagy azzal is kell számolni, hogy elromlik a súgó hírolvasás közben. Ez a
szakma a rögtönzések szakmája.
Az utóbbi hónapokban a holokauszttúlélő Fahidi Évával készült beszélgetésem volt a legmegrázóbb, egyben
legfelemelőbb. Naphosszat készültem
az interjúra, alig találtam szavakat –
igazi szakmai kihívás volt. Gyakran
példálózom azzal, hogy más emberként tértem haza a beszélgetés után.
Erős érzelmek, olykor sírásba torkolló
kérdések.
S ha már az inspirációnál tartunk:
szakmai meglepődéssel nyugtáztam,
hogy nemrégiben én lehettem Zuzana
Čaputová köztársasági elnök magyar
hangja. S még hosszan sorolhatnám:

nyár elején Gazdag József kollégámmal a Csernobili ima c. könyvből
készítettünk egyórás rádióműsort.
Megrázó, tiszteletet parancsoló feladat volt a kötetben szereplő nőknek
kölcsönözni a hangom. Az ilyen jellegű, sokoldalú felkérések inspirálnak
igazán.
Milyen feladatai vannak egy rádiós
és televíziós műsorvezetőnek?
Elsődleges feladatunk a naprakészség, az olvasottság, a rátermettség
kell, hogy legyen. Ezenfelül elengedhetetlen a precizitás, a kifogásolhatatlan kommunikációs készség és a
metakommunikáció. Mindezen túl
jöhet csak az ötletfeldolgozás, a kritikus gondolkodás és maga a műsorvezetés.
Hogyan készülsz a műsoraidra?
Általában már hónapokkal előre elkészítem a terveimet, műsorvázlatokat. Van egy ötletelőfüzetem, melyben
témakörök szerint vannak csoportosítva a (potencionális) beszélgetőpartnereim. Fontos kiemelni, hogy műsorvezetés nemcsak arra a néhány órára
szól, ameddig hallanak a hallgatóink,
hanem azon túl is: általában egy délutáni magaziműsor vagy oktatáspolitikai műsor két-három nap intenzív
előkészületet igényel. A témaválasztásért a szerkesztő-műsorvezető felel: elsősorban a műsor profiljához igazítok
egy vendéget, beszélgetést, csak ezután
jön a személyes érdeklődés.
Vannak-e kedvenc témáid, körülhatárolható érdeklődési köröd?
Természetes, hogy vannak! Élénken
érdeklődöm a gyógypedagógiai témák
iránk. Szeretném elfogadóbbakká formálni az embereket, ezért is látok vendégül sokszor olyan családokat, akik
sajátos nevelési igényű gyermekeket
nevelnek.
Hogy tovább folytassam a sort: figyelemmel követem műsoraimban a környezetvédelmet, az oktatási kultúrát,
gyakran esik választásom gyermekés emberjogi témára. A napokban,
délutáni magazinműsoromban épp a
gyermekmunka témakörét dolgoztuk
fel kolléganőmmel. Megrázó volt számomra a számadatok tükrében szembesülni pl. azzal, hogy – valószínűleg
anélkül, hogy tudnánk – mi is „támogatjuk” a gyermekmunkát a nem
méltányos kereskedelemből származó
csokoládé, egy csésze kávé, ruházat
formájában.

Közel fél éve oktatáspolitikai műsort
is vezetsz…
Őszintén szólva, meglepetésként ért
az újonnan rám ruházott feladat, hiszen
az oktatáspolitikai műsor készítésig
csak lehetőségként éltem a pedagógiai
témákkal. Ezután viszont kötelességgé
alakult át egy-egy oktatási téma feldolgozása, a hallgtó számára érthetővé
tétele. Kihívást jelent számomra, hogy
szükségszerűen olyan témákkal is foglalkoznom kell, amelyek alapvetően
távolabb állnak az érdeklődési körömtől, ugyanakkor fontos elmondanom,
hogy az alaptermészetem a feladatmegoldásra van berendezkedve: hirtelen
érdekelni kezdett minden, ami az új
műsoromhoz szükségeltetett. A témaismereten túl különleges feladatnak
minősül a szakember-ismeret is: fontos
megismerni egy-egy téma szakértőjét, megszólalóját, tehát a kompetens
személyt. Mivel a közvetlen környezetemben nincs kiskorú, iskolás gyermek,
nehezebb volt rálátni egy adott problémára, nehezebb volt elindulni a témafeldolgozás útján. Ahogy említetted,
közel fél év telt el az első Iskolatáska
óta – jelentem, sokkal bátrabb vagyok,
merészebben kérdezek az oktatás témakörén belül is. Csakúgy, mint minden
más, ez is a tanulási, érési (szakmai) folyamatok része.
A rádiózás és tévézés mellett
beszélgetőesteket is vezetsz. Mesélj,
kérlek, ezekről!
A beszélgetőest műfajának ötlete
2017 elején jutott eszembe. Gyakran emlegetem, hogy a színházi és a
televíziós kultúra között hiánypótló
tevékenység lehet az olyan rendezvények szervezése és megvalósítása,
ahol a közvetlen verbális kommunikáció kerül előtérbe. Elsődlegesen
olyan témákkal foglalkozom, melyek
mindannyiunkat közvetlenül érintenek, melyek a széles közönség érdeklődését felkelthetik. Mivel nem szakmai fórumról, szimpóziumról van szó,
hanem közéleti beszélgetésekről, estről estre érdeklődés mentén változik
a téma. A teljesség igénye nélkül hadd
emeljek ki néhány témakört: egyebek
mellett foglalkoztunk már az örökbefogadással, a mesélés lélektanával, a digitális kultúránkkal, a családon belüli
szexuális abúzussal, a kétnyelvűséggel,
a nyelvjárásokkal, a sikerrel és a tehetséggel, a szerencsejáték-függőséggel,
illetve több könyvbemutatónk volt
már. Idén ősszel is minimum két témát
vitatunk meg a nagyközönség előtt.
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Egyik fő szempontom, hogy olyan beszélgetőpartnereket válasszak, akiket
szakmájukban elismernek, s akiknek
a véleménye mérvadó lehet egy szakmai fórumon. Igyekszem garantálni a
magasfokú szakmai diszkurzust.
Idézz fel, kérlek, egy-két érdekes történetet, ami a munkád kapcsán esett
meg Veled!
Nem leszek közhelyes, ha azt mondom, minden beszélgetés a maga módján egyedi és megismételhetetlen. A
kézműves termékekhez, illetve készítőihez lehetne hasonlítani egy beszélgetést: az előkészület, a megvalósítás és a
lecsengés mind-mind előre megtervezett, igényes kivitelezést igényel.
Ahogy az előbbiekben említettem,
megindító élmény volt Fahidi Évával
beszélgetni: akkor tudatosult bennem,
hogy karnyújtásnyira van tőlünk a történelem, a múlt. Hajlamosak vagyunk
az individualizmus elvei szerint élni:
a rádiózás, tévézés arra is megtanít,
hogy körültekintőek legyünk, hogy
figyeljünk a környezetünkre, hogy tanuljunk az elkövetett hibákból.
Érdekes volt a tavalyi év első fele,
amikor a Kuciak-gyilkosság, illetve
a kormányválság volt terítéken, én
közvetíttem a televízióban. Rendkívül
naprakésznek, pontosnak kellett lenni.
Ott, azokban a hetekben a kollégák
mindent megtettek annak érdekében,
hogy maradéktalanul tájékoztassák
a nézőket, hogy – lehetőségeinkhez,
információinkhoz mérten – minden

kérdés meg legyen válaszolva. Arra is
volt példa, hogy adás előtt pár perccel
sajtótájékozatót néztem a sminkszobában, néhány perccel később pedig már
erről adtam hírt a nézőknek.
Volt-e valamilyen meghökkentő beszélgetésed, váratlan eseted?
Mindig meghökkenek az olyan
beszélgetéseken, amikor a beszélgetőpartnereim olyan szituációkról
számolnak be, amelyek számunkra
elképzelhetetlenek. Számos utazóval készítettem interjút, akik megerősítették, hogy máshol a világon
mennyire nem hétköznapi mindaz,
ami nekünk természetes, sőt elvárás.
Gondoljunk csak Alice Walker Pulitzer-díjas levélregényére, a Bíborszínre, amely a modern kori rabszolgaság éveiben az afroamerikai gettó
patriarchális, szexista szabályainak
fogságában vergődő Celie történetét
tárja az olvasók elé – a kötet hangos
kiáltás a nők jogaiért. S talán mindezért az emberi természet okolható:
hogy igényeink, elképzeléseink olykor kielégíthetetlenek. A motiváció
kapcsán érdemes elgondolkodnunk a
Maslow-piramisról.
Gondoljunk csak a meghökkenés kapcsán a rabszolga- és/vagy gyermekmunkára, vagy az emberkeskedelemre,
vagy a szexuális abúzusra – bármire,
ami ugyanúgy (a közelebbi vagy távolabbi) környezetünk része. Kérdés,
hogy észervesszük-e, érzékenyek vagyunk-e a világ történései iránt…

Mivel foglalkozol a szabadidődben?
Elsősorban népzenével, emellett
szívesen olvasok, készülök a beszélgetésekre és folyamatosan tervezek.
Amennyiben több napra ki tudok kapcsolni, akkor vagy a tengert, vagy a
Tátrát választom. Szeretek a természet
közelében lenni, inspirálódni. Mivel a
műsorvezetői szakma teljes, mentális
funkciók tekintetében rendkívül aktív
embert kíván, igyekszem úgy szervezni a napjaimat, hogy a pihenés feltöltődés legyen. Hétköznap esténként
pedig elengedhetetlennek tartom a
mozgást, séta formájában a kutyánkkal, Csipesszel.
Mik a terveid a jövőt illetően?
Mihamarabb szeretnék pontot tenni a
PhDr-dolgozatom végére. Bízom benne, hogy tudományos ötleteim által, záros határidőn belül elkészül a dolgozat,
ugyanis aggasztanak az el nem végzett,
függőben lévő feladatok. Szeretem úgy
szervezni az életem, hogy az átlátható
legyen. Szakmailag a továbbiakban is
szeretnék azon dolgozni, hogy olyan televíziós és a rádiós műsorvezető legyek,
akit érdemesnek tart a közönsége arra,
hogy figyeljenek rá, meghallgassák, s
a háttérzajból kilépve mindannyiuk
hangja, arca legyek.
Köszönöm a beszélgetést, és további
sok sikert, izgalmas-tartalmas beszélgetést kívánok!

PEDAGÓGIA

KÉRI KATALIN

DE GERANDO ANTONINA PEDAGÓGIÁJA
Az újkori nőnevelés kutatójaként
több régi forrásban találkoztam De
Gerando Antonina nevével, akinek
életútja nagyon gazdag, pedagógiai
értelemben kifejezetten előremutató
volt a 19-20. század fordulóján, ezt
többek között számos korabeli publikációja is alátámasztja. Bemutatásával
több publikációban találkozhatunk: a
halála után például tartalmas, a munkásságát méltató nekrológ készült róla
(Sebestyénné Stetina, 1915), később
Schneller Edit írt elemzést a nevelési eszméiről (Schneller, 1942), majd
évtizedek múlva, 1984-ben Bereczki
Sándor publikált egy részletgazdag
összegzést az életművéről (Bereczki, 1984). Franciaországban a neve
ugyancsak ismert (Kéri, 2008, 585–
610), és újabban több magyar nyelvű
írás is feleleveníti emlékét: Márton
Hajnalka levéltári és könyvészeti kutatások nyomán írt a neves pedagógusról (Márton, 2013, 113–120), e cikk
szerzője is publikált már róla (Kéri,
1996, 11–18), a közelmúltban pedig
Kolozsváron jelent meg egy, a műveiből szövegválogatást közlő kötet Gaal
György irodalomtörténész gondozásában és bevezetésével (Gaal, 2018).
Ez utóbbi kutató korábban már több
tanulmányt is közölt az egykori kolozsvári igazgatónőről, és az egykori
tanárnő életművének elhivatott és
szakértő közvetítője (Gaal, 2016).

DE GERANDO ANTONINA ÉLETE

1892-ben A Hét című napilap egy
cikkében azt írták az akkor 47 éves
író- és tanárnőről, hogy ő a vezéregyénisége a magyar nőnevelés 3.
nemzedékének, Brunszvik Teréz és
Teleki Blanka nyomában (A Hét,
1892, 698). Míg az elődeiként említett
két hölgyről köztudomású, hogy
közeli rokonságban álltak, az kevésbé
közismert, hogy Antonina is a családhoz tartozott: Teleki Blanka testvérének, Emmának a leánya volt (Emma
életéről l.: Hornyák, 2009).
Antonina egyes források szerint
1844, mások szerint 1845. február 13án született Párizsban, a francia író,
Auguste de Gerando és Teleki Emma
gyermekeként. Egyéves korában a
kislányt édesanyja Magyarországra
hozta, és itt nagynénje, Teleki Blanka
gondjára bízta, hogy tanuljon meg
magyarul beszélni (Sáfrán, 1979, 2).
1846-ban maguk a szülők is Párizsból
Magyarországra költöztek, az erdélyi Hosszúfalván lévő Teleki birtokra.
1847-ben a házaspárnak újabb gyermeke született, egy Attila nevű kisfiú.
A magyarok oldalán harcoló Auguste
de Gerando, aki anyanyelvén egy kitűnő könyvet írt Erdélyről (De Gerando,
1845, Gajda, 2018), 1849-ben, a győri
csata után Drezdába ment, hogy bevárja a családját, ott azonban hamarosan meghalt. Ezt követően Emma nagy

nehézségek árán Párizsba menekült
a gyermekeivel, így ő elkerülte a börtönbüntetést. A gyermek Antoninát
a francia fővárosban olyan emberek
vették körül, akik jelentősen befolyásolták világlátását, érdeklődését: a
család barátja volt többek között Jules
Michelet és Edgar Quinet történész,
Eugène Noël író és Alfred Dumesnil
művészettörténész (Bereczki, 1984,
162). A kislány tehát inspiráló és a leghaladóbb nézeteket közvetítő környezetben nevelkedett. Édesanyja francia
nyilvános iskolába is járatta, és 1851től csaknem húsz éven át tanította őt
és öccsét otthonukban a kiváló magyar gondolkodó, Irányi Dániel (Bajomi, 1975, 8). Édesanyjuk ezen kívül
is sokat tett gyermekei neveltetéséért,
például a magyar értékekről, a
hazaszeretetről szóló olvasókönyveket
írt számukra. Antonina és öccse sok
dolgot tudtak Magyarországról, a
magyar szabadságharcról, hiszen számos emigráns fordult meg párizsi lakásukban, és édesanyjuk 1849 után is
levelezésben állt magyar barátaikkal.
Antonina később így nyilatkozott erről
az időszakról: „...én abban a felhangolt
korszakban voltam gyermek, amikor
önkénytelenül szívtuk magunkba ezt
(t. i. a lelkesedést). (...) Mindig azt
hallottuk mi kis gyerekek, hogy nekünk kell megmenteni a hazát! Nem
is igen értettük mi ezt jól, de ez volt
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a jelszó. Ez volt a szemrehányás. Tudja, mikor más gyermeket valamiért a
sarokba küldenek, olyankor nekünk
az jutott eszünkbe, hogy hát ilyenek
hogyan mentik meg a hazát? (...) És
jöttek hozzánk az urak, akkor sokan
voltak ott magyarok, s mindig azt hallottuk, hogy jön majd a tavasz s akkor
megyünk.” (A Hét, 1892, 699) Teleki
Blanka – miután kiszabadult a fogságból – Párizsba ment, és Emma gyermekeivel foglalkozott.
Antonina gimnáziumi tanulmányai
után a Sorbonne-on is folytatott tanulmányokat, 1861-ben elsőfokú, 1863ban pedig másodfokú tanítónői vizsgát tett, majd 1864-ben megszerezte
a tanárnői képesítést is. 1865 és 1872
között többször lehetősége nyílott
arra, hogy Magyarországra látogasson, és ezekben az években nagyobb
utazásokat is tett édesanyjával és testvérével. Jártak Dél-Franciaországban,
Görögországban és Olaszországban,
és ezekről az utakról Attila útikönyvet
is írt. Antonina mindkét szülője nyelvén kiválóan tudott (emellett latinul
és németül), ezért 1872-ben Magyarországra ment, és a fővárosban, Budapesten telepedett le. A dualizmus
korszakának változásai, az oktatásügy
– és ezen belül a leánynevelés – fejlődése, kiszélesedése számos lehetőséget
kínált az ő számára is a kibontakozáshoz. Budapesten először a Veres Pálné
által 1868-ban életre hívott Nőegylet
intézetében tanított és a kézimunkaipariskolában. Ezt követően 1876-ban
a műveltebb családok leányai számára
magánkurzusokat nyitott. Tanfolyama
segítségével élete nagy álmát, a lányok
középfokú oktatásának megalapozását
kívánta előmozdítani. 1880-ban kinevezték a kolozsvári felsőbb leányiskola
igazgatójává (Az iskola történetéről l.:
Kereszty, 2007, 157–172). Így a fővárosból Erdélybe költözött, és élete hátralevő éveit nagyrészt itt, magyar ősei
földjén töltötte. Ennek az intézménynek a vezetőjeként végre gyakorlatban
is megtapasztalhatta és kipróbálhatta
elméleti pedagógiai elképzeléseit és elveit. 1885-ben lehetősége nyílott arra,
hogy olasz- és franciaországi tanulmányutat tegyen, és tapasztalatokat
gyűjtsön az ottani felsőbb leányiskolák helyzetéről. Ugyanebben az évben
kolozsvári iskolájában önképzőkört
szervezett, 1890-ben pedig tanítványai
számára, nagynénje emlékére megalakította a Teleki Blanka Kört. 1895ben, amikor Magyarországon első
ízben engedélyezték a nők számára

az egyetemi tanulmányok folytatását
(csak részlegesen, az orvosi, a gyógyszerészeti és bölcsészeti fakultáson),
Antonina a saját iskolájában elindított
egy gimnáziumi tanfolyamot, hogy
érdeklődő, tehetséges növendékeit felkészítse az egyetemre.
Antonina társadalmi tevékenysége
is széleskörű volt, tagja volt több
egyletnek, szakmai testületnek, például
az Erdélyi Irodalmi Társaságnak és a
Kolozsvári tanítónői szakosztálynak.
Számos cikke jelent meg a korabeli
lapokban (pl. a Nemzeti Nőnevelésben,
mely minden idők egyik legszínvonalasabb hazai pedagógiai lapja volt, s
mely rendes munkatársaként foglalkoztatta őt, továbbá a Magyar Pedagógiában, az Ellenzék című kolozsvári
lapban, a Vasárnapi Újságban és a Magyar Ifjúságban), és némelykor még a
párizsi Revue Pédagogique-ban is publikált. Írt tankönyveket (francia és latin
nyelv, háztartástan és más tárgyakhoz)
(De Gerando, 1880, 1881, 1883, 1891,
1897, 1899); elkészítette Teleki Blanka
életrajzát (De Gerando, 1892), és számos további publikációja jelent meg
társadalmi, gazdasági, szociológiai és
egyéb témákról. Több tanácskozáson
tartott előadást, például 1891-ben Az
anya szerepe a társadalomban címmel.
Fordítói munkássága során magyarra
ültette Jules Michelet, George Sand
és más neves franciaországi szerzők
munkáit, illetve franciára fordította
Jókai Mór, a legnagyobb magyar írók
között tisztelt szerző szabadságharcról szóló felemelő regényét, A kőszívű
ember fiai című művet, mely 1880-ban
jelent meg Párizsban.
1912-ig igazgatta a Kolozsvári felsőbb leányiskolát, és sokan megemlékeztek később arról, hogy tanítványaival milyen szeretetteljesen bánt,
ugyanakkor milyen magas szinten
tanított és követelt. Az volt a legfőbb
célkitűzése, hogy kreatív, felelősségteljes embert neveljen a diákjaiból. Iskolájában sok visszaemlékező szerint
franciás szellem uralkodott, és miként
írásai is mutatják, a poroszos, katonás
és fegyelemtisztelő pedagógia, a harcias és kemény nevelés ellenpontjaként
az igazgatónő és kollégái az iskolában
tanuló lányoknak élményszerű, tartalmas, az elmét és a szépérzéket is pallérozó, az antik és a francia kultúrán
alapuló kifinomult képzést nyújtottak.
De Gerando Antonina kétségkívül a
magyar reformpedagógiai mozgalom
egyik korai és kiemelkedő képviselője
volt, aki műveiben már jóval Ellen Key

híres könyvének, A gyermek évszázada
című mű megjelenése előtt megfogalmazta a gyermekekre való odafigyelés
fontosságát, a növendék egyéniségének tiszteletben tartását, az érdekes
és kreativitásra buzdító tanítási mód
fontosságát, a szülők és a tanárok óriási felelősségét. A magyar neveléstörténet e kiválósága 1914-ben hunyt el
Kolozsváron.
MŰVELŐDÉSI ESZMÉNY, NEVELÉSI CÉL

Antonina De Gerando műveit és gyakorlati pedagógiai munkásságát elemezve szembetűnő, hogy érdeklődésének középpontjában állt a műveltség, a
művelődési eszmény értelmezésének
a problémája, főként és kiemelten a
leánynevelés kapcsán. Az ember sokoldalú nevelését tartotta elérendő
célnak, mert szerinte ez a társadalom
fejlődésének egyik legfontosabb alapja. Egyik korabeli cikkében végtelen
pedagógiai optimizmussal egyenesen
így fogalmazott: „Az egyetlen üdvös
politika a jövő előkészítésére nézve
elsősorban a nevelés, másodszor a nevelés, harmadszor is a nevelés.” (De
Gerando, 1913, 5) Műveiben kemény
kritikával illette kora iskoláit, mert
szerinte azok elsősorban szakemberek,
és nem színes egyéniségek képzését
valósítják meg. A nevelés célja szerinte nem lehet más, mint harmonikusan
fejleszteni a gyermek személyiségét,
előmozdítani a növendékek önismeretét és önállóságát, segíteni tökéletesedésüket, kialakítani bennük az önma-
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gukkal szemben való igényességet. A
cél röviden összefoglalva szerinte az,
hogy a tanítvány „tudjon gondolkodni, szeretni, akarni, teremteni”. (De
Gerando, 1909, 105)
A nevelési eszményről és magáról
a nevelés rendszeréről számos cikke mellett Antonina De Gerando az
1881-ben megjelent Neveléstan című
könyvében is értekezett. Ez a mű annál is inkább figyelemreméltó, mert
korábban sohasem jelent meg Magyarországon női gondolkodó tollából
származó hasonló rendszertan. Jóllehet, a kötetről írt bírálatok többnyire
kiemelik azt, hogy a könyv nem adja
a neveléstudomány teljes rendszerét,
és főként az írónő saját tapasztalataira
támaszkodik, a maga korában fontos
műnek számított. Ez elsősorban annak
köszönhető, hogy friss, új szemléletű
munkáról van szó, hiszen a szerző arra
vállalkozott, hogy az olvasóközönség
számára közérthetőbbé és élvezetesebbé tegye magát a pedagógiát. Éles
szemmel tekintette át a dualizmus
kori Magyarország szinte egész tudományos életére jellemző sajátosságot,
a német hatás túlzott érvényesülését.
A legelső, magyar nyelvű pedagógiai szakmunkák többnyire ekkor, a
19. század második felében születtek
Magyarországon, és a legtöbbnek a
megírásához német nyelvterületről
származó műveket vettek alapul. A
sietség, mely a szakkönyvek és tankönyvek kiadása terén ebben a korszakban megmutatkozott, természetesen érthető, és az írónő számára is
világos volt. Ebben az időben vezették
be Magyarországon a tankötelezettséget (1868), bővítették jelentősen a középiskolák és tanítóképzők hálózatát,
szervezték meg az egyetemi tanárképzést (az 1870-es évek elején), illetve
ekkor kezdett a pedagógia akadémiai
tudománnyá válni. A megnövekedett
számú diákság korszerű és eredményes nevelése a pedagógusok és a szülők részéről is szakirodalom olvasását
követelte meg. Antonina De Gerando
ehhez adott kapaszkodót azzal, hogy a
francia pedagógiai irodalom tanulmányozásával fontos eszményeket és fogalmakat emelt át a magyar munkákba. Kritikusai kiemelték, hogy milyen
nagyra tartotta és hangsúlyozta az erkölcsi szolidaritásra nevelést, és hogy
a nevelés eszményei között az erkölcsi
tökéletesség két alappillérének a testi
és lelki egészséget tartotta.
A nevelésről vallott elképzelései
teljesen demokratikusak, szerinte

származásától és nemétől függetlenül
minden gyermeknek joga van a lehető legjobb neveléshez. Úgy vélte, eljön
majd az az idő, amikor a nemzetek
között azok kerülnek élre a világban,
ahol a műveltség és az erkölcsiség
színvonala a legmagasabb lesz a népesség egészét tekintve.
A TANÍTÁSI-NEVELÉSI
MÓDSZEREK

Módszertani elképzeléseinek, javaslatainak középpontjában – az akkori
magyarországi iskolai gyakorlatból
kiindulva – a poroszos nevelés kritikája állt. Leírta, hogy a nemzetet csak
úgy lehet műveltté tenni, ha a tanítás
a lelkek mélyéig hatol; ha a tanárok
nem merev szisztémákhoz ragaszkodnak, hanem igazi élettel töltik
meg az iskolát. Szerinte a gyerekeket
arra kell felkészíteni, hogy teremtsenek, hogy elgondolkodjanak a világ
dolgain; képessé kell tenni őket arra,
hogy kreatív módon cselekedjenek, és
ne mindig mások útmutatásait kövessék. Szerinte az egyik legfőbb nevelői
kötelesség az, hogy a növendékeket állandó tevékenységre késztessék, hogy
megszerettessék velük a munkát.
Úgy vélte, és ezt több írásában is
kiemelte, hogy a szeretet az egyedüli teremtő erő a világban. Egy helyütt
azt írta, hogy a szeretet hiányzik az
iskolákból, csak a fegyelmezéssel és a
tanítással törődnek. „A lelket a betü
előtt, ez azon nagy sarkalatos reform,
mit véghez kell vinni s a mely nélkül
semmi más reform soha sem fog semmit sem érni!” – írta ezzel kapcsolatosan (De Gerando, 1897, 74). Szerinte
a fegyelem nem lehet cél, csupán másodlagos eszköz a nevelés során, különösen nem ér semmit a kikényszerített, katonás fegyelem, mert ezzel csak
rabszolgákat vagy lázadókat lehet létrehozni, akik a társadalom kárára lesznek. Kiemelte és ajánlotta a francia pedagógia gyakorlatából vett példát, azt,
hogy ott a diákok énjének a kifejlesztésére helyezik a hangsúlyt, és minden
növendéket a saját törvényei szerint
igyekeznek nevelni, figyelembe véve
sajátosságait. Nagy elődeihez hasonlóan úgy gondolta, hogy a fegyelem
kialakításának igazi módja az érdekes
tanítási mód, az önálló ismeretszerzés
és az ismeretek gyarapítása iránti tanulói igény, és hogy az igazi fegyelem
belső, és nem külső, bürokratikus módon vagy dresszúrával megteremtett
fegyelem. Miként írta, erőszakkal nem

lehet megszerettetni a jót. Több művében leszögezte, hogy ahogy a gyermek
fejlődik, egyre több és több szabadságot kell biztosítani számára. Meg kell
tanulnia az önállóságot, mégpedig a
tettek és nem a szavak segítségével,
vagyis gyakorlati szituációkban.
A tananyag kiválasztásával kapcsolatos alapvetése az volt, hogy kora
analizáló, mindent szétbontó és a
részletekben elvesző tudományossága
csak átmeneti, mert nem lehet sohasem szem elől téveszteni a nagy egészet, a rendszert, az általános szempontokat és a valódi mértéket. Az
analizáló tudományok szerinte csak
előkészítő jellegűek, és egy nagy, öszszefoglaló szintézis megszületésének
előhírnökei, és a tantárgyaknak, magának az iskolai tananyagnak ebben
a szellemben kell megfogalmazódnia,
nem állhat tehát apró részletekből, darabkákból, hanem meg kell céloznia a
teljesség megismerését és befogadását.
Kiemelendő, hogy a kolozsvári iskolaigazgatónő mennyire fontosnak tartotta mindemellett a tudományok és a
művészetek kapcsolatát, mert szerinte
a művészetek segítségével fejleszthető
igazán a növendékek érzelmi világa, ez
pedig legalább olyan fontos, mint az
értelmi nevelés.
A TANÁROKRÓL

Antonina De Gerando több művében
is foglalkozott a pedagógusokkal, a
képzésükkel és továbbképzésükkel.
Egy 1897-ben írt munkájában nyomatékosan leszögezte, hogy a tanítók
és tanárok munkája létkérdés minden
országra nézve, ezért nem mindegy,
kik, milyen képzettséggel kerülnek
erre a pályára (De Gerando, 1897, 67).
A tanár sikeres oktató-nevelő munkája
szempontjából azt tartotta leginkább
lényegesnek, hogy élvezze és szeresse
azt, amit tanít, lelkesedése így átragad
diákjaira is. Fontos az, hogy az általa
kiválasztott témák, tananyagrészek
megfeleljenek a gyerekek „képzettségének, fejlettségének, hangulatának,
műveltségének. A tanárnak növendékei közreműködésével kell, magán az
órán megteremtenie az előadását...”
(De Gerando, 1897, 79). Antonina
azonban arra is figyelmeztetett, hogy
a tanár akkor tud így tanítani, akkor
képes szelektálni az ismeretanyagok
között, és akkor láttatja mégis, részekkel is a világ egységét, ha nem elégszik
meg kevéssel, ha mindig kutat és képezi magát.
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Az alábbi, érzelmektől túlfűtött sorokat kifejezetten a pedagógusképzőkkel kapcsolatosan írta: „Legelső sorban
tehát kitünő tanitó-, tanitónő-, tanárés tanárnő-képző intézeteket kellene
állítani országszerte. Azokat szárnyas
lelkü, művelt, művészi érzékkel megáldott apostolok vezetése alá kellene
helyezni, kiknek ambitiója nem abból
állna, hogy jó adminisztrátorok, hivatalnokok, gépmozgató rugók legyenek,
hanem hogy lánglélekkel neveljenek,
buzgó apostolokat képezzenek, kik a
magyar szellemet öntudatra ébresztve,
azt teremtő erővel meg tudják áldani!”
(De Gerando, 1897, 87) Ennél a gondolatnál is jól kitűnik Antonina De
Gerando hazája, Magyarország iránti elkötelezettsége, és az a törekvése,
hogy minden nevelési kérdést nemzete érdekében, a magyarság értékeinek
megőrzése és gyarapítása céljából tárgyalt.
De Gerando Antonina pedagógiai
öröksége hihetetlenül gazdag, remélhetjük, hogy hamarosan monográfia

is készül elméleti és gyakorlati tevékenységéről. Olyan tanárnő volt, aki
minden körülmények között önmaga
tudott maradni, és aki – elődei, főként Brunszvik Teréz és Teleki Blanka
nyomdokain járva – fejlesztette a 1920. század fordulójának magyar leánynevelését, és számos hasznos gondolata volt a tanárképzésről, a tanításról,
a pedagógusokról. Az általa vezetett
kolozsvári iskolát gyakran még ma is
„dezserando” néven emlegetik a városban élők. Az igazgatónő modern
gondolataival messze megelőzte a saját
korát, pedagógiai javaslataival egyértelműen a reformpedagógiai irányzatok egyik meghatározó előfutára volt
Európában.
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URBÁN PÉTER

JÁTÉKBARÁT ISKOLÁK, AVAGY MIÉRT NEM LUXUS
JÁTSZANI TANÍTÁS ALATT
Ha azt halljuk, hogy iskola, azonnal
a tanulás jut eszünkbe. Nem véletlenül, hisz jól tudjuk, hogy az iskolák
célja a gyermekek oktatása. De vajon
megfér-e a tanulás mellett a játék is
az iskolákban? Van-e létjogosultsága
a szabad játéknak iskolaidőben? Vagy
az egy komolytalan időtöltés, amellyel
várják meg a diákok az utolsó kicsengetést? Ebben a cikkben az angliai játékbarát iskolák példáján felbuzdulva
azt szeretném körbejárni, miért fontos
a gyermekek fejlődésére nézve a kellő
mennyiségű szabad játék, s hogy miként tudja pozitívan befolyásolni az
oktatást, ha az órarendben hagyunk
teret a játszásra is.
SZABAD JÁTÉK

Először is tisztázzuk: szabad játék alatt
azt a felnőttek által nem irányított cselekvést értjük, amikor a gyerekek szabadon, belülről fakadó motivációból,
a rendelkezésre álló eszközökkel és
egymással, kint vagy bent, egymás testi épségére odafigyelve, aktívan vagy
passzívan játszanak. Vagyis nem a felnőttek által hozott és irányított strukturált játékról van szó, hanem olyan

szabadidőről, amiben a gyerekek maguk döntik el – az ésszerűség határain
belül –, hogy mit csinálnak. Ezt azért
fontos hangsúlyoznunk, mert felnőttként sokszor szükségét érezzük annak,
hogy ésszerű célt szabjunk valaminek,
ami céltalannak tűnik. Hogy komolyságot vigyünk az értelmetlennek és
könnyelműnek tűnő játékba. Amíg a
felnőttek úgy látják a játékot, mint a
különféle speciális készségek elsajátításának egy módját, addig hajlamosak a gyermeki játékot úgy irányítani,
hogy az a leginkább szolgálja ezen
készségek tanulását. Paradox módon
azt ér(het)ik el, hogy ezzel átfordul
valamibe, ami már nem játék többé.
A szakirodalom bizonyítja, hogy a
játék haszna a játék jellegzetességeiből fakad, melyek az önszerveződés,
eredetiség, véletlenszerűség és/vagy
kiszámíthatatlanság, rugalmasság és
célnélküliség.1
Ugyanakkor a kutatások azt mutatják, hogy ha elegendő teret biztosítunk
ennek a önszerveződő és első ránézésre cél nélküli játéknak, az pozitívan hat
a tanulási folyamatra is. Mert a játékkal együtt fejlődik:

• számos kognitív képesség (mint például: figyelem, koncentráció, konstruktív tanulás, megértés/felfogóképesség, kifejezőkészség, kreativitás,
képzelet, rugalmasság, divergens
gondolkodás, problémamegoldás);
• személyes jellemzők, hangulati állapotok (mint például: tanulás iránti
kíváncsiság és nyitottság, lelkesedés,
kitartás, egymásra hangolódás, ellenálló képesség és énhatékonyság);
• szociális képességek (mint például:
társaikkal és felnőttekkel való kapcsolatok, érzelmek szabályozása,
kölcsönösség, lelki egészség/érzelmi
jóllét/stabilitás);
• motorikus képességek (például finom- és nagymotorikus mozgások,
koordináció, térérzékelés, magabiztosság, testi egészség és jóllét).2
Továbbá:
• A gyerekek játszótéri játéka jelentősen hozzájárul a társas kapcsolatok
és hálózatok, nyelvi képességek, alkalmazkodó készség, fizikai képességek stb. fejlődéséhez.3
• Az iskolai játékidők lehetőséget kínálnak a gyermekeknek a fizikai
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aktivitásra, testmozgásra (főként, ha
van kinti szabad tér). Így segítenek
leküzdeni a túlzott passzivitást és a
súlyfelesleget. Mindezt tervezéssel,
kulturális váltással és további beavatkozásokkal jelentősen lehet fokozni.4
• A gyerekek koncentrációs képessége javul a játékidők után, ami azt
jelenti, hogy ha megvonnánk tőlük a szüneteket, azért, hogy csak
a tanulásra összpontosítsunk, az
kontraproduktív lenne. Ez különösen igaz azokra a gyermekekre, akiknek amúgy is koncentrációs nehézségeik vannak.5
A JÁTÉK ÖRÖME TÖBB MINT
LUXUS

Kísérletek és longitudinális kutatások
is fontosnak tartják a szünetek szerepét az általános iskolákban. Úgy tűnik,
hogy a megterhelő kognitív feladatokat megszakító strukturálatlan szünetek támogatják az iskolai tanulást,
emellett fejlesztik a szociális kompetenciákat és a kötődést az iskolához.6
A gyermekek a játékidőt a tanulás
szüneteként élik meg. Egy pillanatra
kiszakadhatnak a felnőttek által szabályozott világból, időből és térből,
és létrehozhatnak új világokat, ahol a
„valódi világ” logikus szabályai nem
léteznek többé, de nem is tűnnek el
messzire. Általában a hétköznapi életükből merít a gyermekek játéka, ezeket fordítják át valami olyasmibe, ami
kevésbé rémisztő vagy unalmas.7 A fizika törvényei azt mondják, hogy nem
tudunk repülni, de ha a kabátot úgy
terítjük a vállunkra, mint egy köpenyt,

elkezdünk hadonászni a kezünkkel és
közben futni, repülő hangokat kiadni,
akkor természetesen képessé válunk a
repülésre (és a világ megmentésére is).
Ezek azok a pillanatok, amikor a gyerekek megélik az élet valódi örömeit. A
játék öröme több, mint luxus. A játék,
annak érzelmi oldalával együtt, segít
a reziliencia fejlesztésében, például az
érzelmek kezelésében, stresszre adott
reakciókban, kötődésben és tanulásra
való nyitottságban.8 Azok a gyerekek,
akik időt és teret nyernek az önmaguk
irányította játékhoz, sokkal nagyobb
valószínűséggel mozognak majd otthonosan az iskolában, vonódnak be
a feladatokba és lesznek boldogok.
Mindezek ellenére a játékidő számos
gyerek számára stresszel, konfliktusokkal és zaklatással teli, ezért egy játékbarát iskolának többet kell tennie
annál, hogy pusztán biztosítja a játékra
szánt időt az iskolaidő alatt.9

ativitás, képzelőerő, magabiztosság,
énhatékonyság fejlesztését, valamint
a fizikai, szociális, kognitív és érzelmi
megerősítést, és ezen képességek alakulását. A tanulás valamennyi területét elősegíti. A mindennapi életben
boldogulás egyik formája és a gyermek
belő értékeinek része, pusztán az öröm
és élvezeti érték által, amit biztosít.“
Körvonalazva a kormányok felelősségét a 31-es cikkely elismerésében,
tiszteletében és támogatásában az átfogó kommentár külön kijelenti, hogy
az iskoláknak hatalmas szerepük van a
gyermekek játékában. Ők biztosíthatják mind a külső, mind a belső tereket,
amelyek lehetőséget teremtenek a játék valamennyi formájának megvalósulásához, és minden gyermek számára hozzáférhetőek. A játékhoz pedig
egy átlagos iskolai napon megfelelő
mennyiségű időnek és térnek kell rendelkezésre állnia.

AZ „ELFELEDETT JOG”

AZ ANGOL PÉLDA
Ennek már önmagában elegendőnek
kellene lenni ahhoz, hogy iskolák elkezdjenek gondolkodni azon, hogy
miként támogatják a gyermekek játékának lehetőségeit az iskolaidő alatt.
Manapság csökken a gyermekek lehetősége a játékra (ebbe beleértve bizonyos országokban az egész napos
iskola rendszerét is). A játék fontos
szerepet tölt be a gyermekek életében,
és ezt az iskoláknak is figyelembe kell
venniük. Emellett azokban az angliai
iskolákban, ahol a játék támogatásának érdekében változtatásokat hajtottak végre, a tantestület, a gyermekek,

Az ENSZ gyermekek jogairól szóló
31-es cikkelye is kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a játékhoz.
Ezt a cikkelyt gyakran az „elfeledett
jognak” nevezik, ezért 2013 áprilisában az ENSZ gyermekjogi bizottsága a
kormányok számára egy átfogó kommentárt (GC – General Comment 17)
publikált iránymutatásként10. Az átfogó kommentár szerint a 31. cikkely
általi jogok: „alapvetőek a minőségi
gyermekkor létrejöttéhez. (...) A játék
és a szabadidő a gyermek egészsége és jólléte szempontjából alapvető
fontosságú, emellett elősegíti a kre-
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a családok és más, az iskolához kötődő
személyek mind azt mondták, hogy az
iskolai élet sokkal jobb lett. A gyermekek a játékidőt még jobban élvezik, és
utána sokkal inkább készen állnak a
tanulásra, kevesebb segítséget igényelnek, fizikailag aktívak, többféle játékot
játszanak egymással, kevesebb magatartásbeli probléma fordul elő, a tanárdiák kapcsolatok javulnak, és összességében az iskola egy boldogabb hely.
Az egyik ilyen, a projektbe bevont
igazgató így fogalmazott a saját iskolájáról: „A játékidőt többnyire az jellemezte, hogy a fiúk focija dominál, míg
a lányok perifériára szorulnak, eközben a tanárok az ebédidő utáni első
30 percet azzal töltik, hogy a játszótéri
problémákkal foglalkoznak. Amikor
megkezdtem az igazgatói munkámat,
akkor sosem jutottam ki játékidő vagy
ebédidő alatt, mert a gyerekek sorban
álltak az ajtómnál. Manapság ritkán
küldenek hozzám gyermekeket, és a
többi tanárnak is kevesebb felmerülő
problémával kell foglalkoznia.“11
PLAYFRIENDLY SCHOOL
Mitől játékbarát egy iskola (ún.
playfriendly school), és hogy néz ki
ez Nagy Britanniában? Ahhoz, hogy
egy iskola játékbaráttá alakuljon, a
teljes iskolára szükség van, beleértve
a gyerekeket, a tanárokat, az egyébként nem tanító iskolai személyzetet
és a családokat, gondozókat. Ez nem
egy ráadás, amit az iskolák valamilyen
pluszként ajánlanak, hanem az iskolai
élet szerves része. Az iskolai kultúrában, az idő és a tér átszervezésében
kíván meg változtatásokat. Elismerni,

tisztelni és támogatni a gyermekek
játékát nem csak akkor fontos, amikor játékidő van. A tanteremben és az
egész iskolai napon keresztül szükséges erre figyelmet fordítani. A játék és
a tanulás nem két ellentétes pontja egy
skálának, hanem ezek egymás részei és
kiegészítői. Nem vetjük el a hagyományos oktatási formákat: ezek mellett
kell létrejönnie a játékos kapcsolatoknak (humor használata, kétértelműség
toleranciája) és a játékos pedagógiai
módszereknek, melyek támogatják az
aktív tanulást. Ezek segítenek hatékony tanulási környezetet teremteni,
valamint kibontakoztatni a kreatív és
divergens gondolkodást.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Egy
játékbarát iskolában a játék valamenynyi formája elismert, értékelt és támogatott az iskolai élet minden szintjén.
Ez magába foglalja a konkrétan erre
szánt játékidőt és teret. Vagyis az angliai játékbarát iskolákban a diákok
kapnak a tanítás közben is időt arra,
hogy szabadon játszhassanak, általában kétszer egy nap, alkalmanként 30
és 60 perc között. Ilyenkor az összes
diák kimegy az udvarra (csak nagyon
rossz idő esetén maradnak benn), s
szabadon játszanak. Rengeteg eszköz
áll a rendelkezésükre, melyek nem
feltétlenül játékok, hanem lehetnek
elromlott használati tárgyak (pl. babakocsi), fa- vagy műanyag elemek (pl.
gumiabroncsok), kötelek, homokozó,
fák stb. (Az angolok ezeket úgy nevezik, hogy „loose parts“). A játékukat
a felnőttek csak felügyelik, ők az ún.
playworkerek, egyfajta játékbiztosok.
Nem irányítják a foglalkozásokat, nem

nógatják vagy terelik a gyerekeket, ők
azért vannak ott, hogy ha valakinek
segítségre van szüksége, akkor azonnal intézkedhessenek, illetve ha veszélyeztetnék egymás testi épségét, akkor
beavatkoznak. Ők lehetnek pedagógusok, szülők vagy más alkalmas felnőttek, akik elvégzik a képesítő kurzust.
A játékbarát iskola ahol lehet, ott játékosított tanítást is tartalmaz, illetve
fontos, hogy értékeljük és dolgozzunk
azokkal a játékos pillanatokkal, melyek a mindennapi iskolai élet során
felbukkannak. A játék a gyermekek
alapvető tevékenysége. A 17-es átfogó
kommentár szerint a játék „megvalósul mindenkor és mindenhol, ahol
annak lehetőségei adódnak”. Ez sokkal
könnyebbé teszi az iskoláknak, hogy
támogassák a gyermekek saját maguk
által létrehozott játékát. Specifikus tevékenységek és játékok felajánlása, levezetése helyett az iskoláknak inkább
azokra a feltételekre kell összpontosítaniuk, ahol az önirányított, szabad
játék létrejöhet.
Adja magát a kérdés: vajon megvalósíthatók-e Szlovákiában is a játékbarát iskolák? Hiszünk abban, hogy
igen, ezért veszünk részt a TANDEM
nonprofit szervezettel abban a hároméves nemzetközi stratégiai partnerségben, melyben lengyel, cseh, magyar és
osztrák szervezetekkel együtt próbáljuk meghonosítani a brit játékbarát
iskolák modelljét Közép-Európában
is. Jelen szöveg a partnerség által kidolgozott szakmai anyagokból és az
Angliában megvalósult tanulmányút
személyes élményeiből merít.
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VAJNER CSILLA

AZ ÉRTÉKELÉS MINT AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNY
EGYIK ALAPTÉNYEZŐJE
Minden tanulónál szubjektív, hogy a
siker elérése vagy a kudarc elkerülése fog e nagyobb motivációt jelenteni
számára. Ezt lényegesen befolyásolják
a tapasztalatok, a környezet, a nevelés,
illetve az, hogyan reagál a pedagógus
és a szülők a kudarcra és a sikerre
(Atkinson 1993 in N. Kollár–Szabó,
2004, 181).
A nevelő-oktató folyamatban a pedagógus reakciója leginkább az értékelésben, a visszajelzésben nyilvánul
meg, amikor a pedagógus elismeri,
jutalmazza vagy éppen elmarasztalja,
bünteti a tanulókat. A jutalmazás–
büntetés célja a pedagógus által helyeselt értékek közvetítése, illetve az általa
elvetettek gyengítése. Az értékelés az
egyik legismertebb oktatási és nevelési
módszer, amely áthatja a pedagógus
munkáját, és hozzátartozik az osztály
mindennapjaihoz (Bábosík, 2003).
Bizonyított tény a pszichológiában,
hogy „a tanári értékelés kapcsolatban
áll a tanulói teljesítménnyel, és az is
ismert, hogy ennek a kapcsolatnak
egyik legfontosabb közvetítő láncszeme a tanulók énképe, saját magukról kialakított ismereteik összessége“
(Sallai, 2015). Rendkívül meghatározó
tényező a tanulók önjellemzése, döntő
szerepe van abban, hogy a tanuló miképpen viselkedik, milyen eredményt
ér el.
Ahhoz, hogy a tanulókban tudásvágy ébredjen, egy erős emocionális
impulzus szükséges, ami az iskolában az értékelés. A nevelési-oktatási
folyamatban az értékelés különböző
funkciói közül a legerősebb és leg-

gyakrabban alkalmazott a motivációs funkció. A pedagógus értékelése
motiválóan, ösztönzően hat a tanulók teljesítményére, viselkedésére,
tevékenységére, tulajdonságaira. A
motiváció alapvetően az ember szükségletein alapszik. A tanulóknak többek között szükségük van arra, hogy
teljesíteni tudják a pedagógus által
felállított követelményeket, hogy sikeresek legyenek, dicséretet kapjanak
és elkerüljék az esetleges kellemetlen
következményeket. Az értékelés segítségével a pedagógus ki tudja elégíteni a tanulók e szükségleteit. A tanulók a pedagógus értékelése alapján
sikert vagy kudarcot élnek át, ami hatással van a további teljesítményükre,
ezért fontos, hogy a pedagógus odafigyeljen értékelésének milyenségére,
nehogy demotiválja vagy elkedvtelenítse a tanulókat a további feladatoktól (Kolář–Šikulová, 2005).
A tanulók teljesítménye alapvetően
háromféle célból vizsgálható:
A pedagógus számára mindenekelőtt azért fontos a tanuló előzetes
tudásának felmérése, hogy ismerje,
milyen feltételekkel kezdi a tanuló
a nevelő-oktató folyamat egy adott
szakaszát. A tanítás során ezt figyelembe tudja venni, és a tanítás tartalmát, módszereit ennek megfelelően
tudja megválasztani. Ezt diganosztikus
célú (helyzetfeltáró) értékelésnek
nevezzük.
Másfelől az értékelés minden tanítás
része. A pedagógus folyamatos visszajelzéseket ad a tanulónak, ezzel segítve a tanulási folyamatot. Megerősíti a

tanulók addig elért eredményeit, és
feltárja, mi az, ami nehézséget okoz
nekik. Ezt fomatív (fejlesztő) értékelésnek nevezzük.
Értékelésnek nevezzük azt is,
amikor a pedagógus minősíti a tanuló
tudásszintjét, és elhelyezi őt egy
rangsorban, amelynek jelentősége
van az előmenetele, a továbbhaladása
szempontjából. Az ilyen értékelés
minősíti a tanulók tanulását, hogyan
sikerült elsajátítaniuk egy aktuális
tananyagot. Ennek neve szummatív
(minősítő) értékelés (Golhofer 2003
in Falus, 2003, 343).
A pedagógus az értékeléskor a pozitív vagy negatív véleményét fejezi ki
a tanulók nevelő-oktató folyamatban
elvégzett tevékenységével és teljesítményével kapcsolatban. A gyakorlatban ennek a visszajelzésnek különböző formái lehetnek (Skalková 1971 in
Kolář–Šikulová, 2005, 16).
Az értékelés alapvetően lehet minőségi vagy mennyiségi. A minőségi
értékelés formája a nonverbális jelzésektől a dicséreten át a tanulói teljesítmények részletes elemzéséig terjedhet.
Mennyiségi értékelésről akkor beszélünk, ha a teljesítményt egy skálán helyezzük el, és nagyságát számszerűen
fejezzük ki (Knausz, 2001).
Az osztályozás ma mind a fegyelmezésben, mind a motiválásban központi
szerepet játszik. Ez a központi szerep
a mutatója annak, hogy az értékelés
három fő funkciója közül a szummatív
funkció kerül fölénybe a másik kettővel
szemben. Knausz úgy véli, hogy „egy
ötjegyű skálán értékelni a tanulók tel-
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jesítményét teljesen értelmetlen dolognak tűnik fel, ha a diagnosztikus
vagy a formatív funkcióból indulunk
ki. Mindkét esetben arra van szükség,
hogy minél konkrétabban és differenciáltabban térképezzük fel a tanulás
eredményességét. Sem a tanár, sem
a tanuló nem tud mit kezdeni azzal,
hogy egy témazáró dolgozat hármasra
sikerült: az elvont és üres számjegyből
nem derül ki, hogy a teljesítmény mely
pontokon felel meg a követelményeknek, és hogy mely teljesítményformák
kialakításával kapcsolatban vannak
még teendők“ (Knausz, 2001).
Ebből kiindulva, rendkívül fontos,
hogy a pedagógus egyéb formákban is
ki tudja fejezni véleményét, és árnyaltabb reflektáljon a tanulók teljesítményére.
A visszajelzés egyik formája a jutalmazás és a dicséret, amely pozitív
megerősítés és a tanuló elismerését
jelenti. A dicséretnek fontos szerepe
van a pedagógusi elvárások kommunikálásában, illetve a tanulók teljesítménymotivációjának és önértékelésének alakulásában (Szitó, 2009, 22).
A pedagógus a jutalmazás különböző formáival buzdíthatja és ösztönözheti tanítványait:
nonverbális kommunikációval (pillantással, mosollyal) is kifejezi elégedettségét az eredménnyel;
elfogadja a tanulók véleményét;
nem tesz különbségeket a tanulók
közt, igazságosan értékel és osztályoz;
a pedagógus figyelmesen meghallgatja a tanulókat;
érdeklődik a tanulók munkái iránt;
a helyes feladatmegoldásokat példaként tünteti fel;
sok időt tölt a tanulókkal;
megbecsüli a tanulókat;
az írott feladatok értékelését megindokolja;
kiállítja a tanulók munkáit, néhány
esetben különleges dicséretben részesíti a tanulókat.
A jutalmazás a tanulók tartós
ösztönzését segítheti, viszont nem
mindegy, hogy a pedagógus azt miért, mikor és hogyan adja. Sok esetben a tanulók a jutalomért dolgoznak, az osztályzat és a külső elismerés
motiválja őket, nem pedig a tanulásból fakadó öröm, tudásvágy vagy a
belülről jövő megelégedettség. Tehát
ha a pedagógus túl gyakran dicsér
és csupán a külső jutalomra támaszkodik, csökkentheti a feladat megoldásából származó örömszerzést.
Viszont ha a tanulók annyi jutalmat

kapnak, amennyi a feladat elvégzésére motiválja őket, akkor a feladatmegoldás folyamatát is jobban fogják
élvezni. Ebből megállapítható, hogy a
mértéktartó jutalmazással növelhető
a tanulók belső motivációja (Fodor,
2000; Aronson, 2002).
Az osztályban különböző képességű tanulók keverednek, ezért fontos,
hogy a pozitív megerősítésben minden tanuló egyaránt részesüljön. A
szerényebb képességű tanulók érdekében érdemes magát az igyekezetet
és a részeredményt is értékelni, nem
csak a sikeres végeredményt. Ezzel
számukra is elérhető lesz a jutalom.
Egy gyengébb tanulónak nagy motivációs löketet adhat a dicséret, általa megtapasztalhatja a sikerélményt,
növelheti az önbizalmát. A pedagógusnak ismernie kell a tanulók
képességeit, határait, azt, hogy mi
nyújt számukra sikerélményt, ezáltal
fel fogja ismerni a tanulók tényleges
igyekezetét és azt, hogy mikor koncentrálnak teljes erőbedobással a kitűzött feladatra (Petty, 1996, 59–64).
A negatív értékelés vagy kritika –
hasonlóan a jutalmazáshoz – szerves
része a nevelő-oktató folyamatnak.
A negatív értékelésnél a pedagógus
felhívja a tanulók figyelmét a hibáikra, a teljesítményüket helytelennek,
nem teljesnek vagy rossznak minősíti, illetve gyengébb érdemjeggyel
vagy pontszámmal jutalmazza őket
(Kolář–Šikulová, 2005, 108).
A negatív értékelés a legtöbb esetben kellemetlen érzést vált ki a tanulókban, amit kudarcként élhetnek
meg, és ezt a pedagógus utólag nem
tudja befolyásolni. Azt viszont igen,
hogy a tanulók hogyan értelmezzék,
milyen következtetéseket vonjanak
le az értékeléséből. Egy hatékony pedagógus tudja, hogy tegye barátságosabbá a negatív értékelést úgy, hogy
a tanítványaira ösztönzően hasson, és
ne kudarcként éljék meg azt (Szabó
2004 in N. Kollár–Szabó, 2004, 438).
A pedagógus ne csak azt mondja
el a tanulóknak, hogy mit rontottak
el és csináltak rosszul, de fejtse ki azt
is, hogyan javíthatnak munkájukon,
legközelebb mit csináljanak másképp. Ezzel azt a hatást kelti a tanítványaiban, hogy a kritika egyben jó
tanács (Hrabal–Pavelková, 2010).
Ahhoz, hogy a pedagógus helyes
irányba terelje a tanulók önbizalmát
és önértékelését, oda kell figyelnie
értékelésének tartalmára. A tanulók
kognitív képességeikhez mérten, ár-

nyaltan kell értékelnie, és több képességre, tulajdonságra vonatkozó
visszajelentéseket kell alkalmaznia.
Figyelnie kell arra is, hogy a lehetőségekhez képest elfogulatlan legyen,
és az értékelése tartalmazza azokat a
módszereket és lehetőségeket, amelyekkel a tanuló változtathat az eredményein (Kőrössy 2004 in N. Kollár
–Szabó, 2004, 73).
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TÓTH GIZELLA

KÖZELÍTÉSEK A MAGYARORSZÁGI ÉS
SZLOVÁKIAI ROMA IRODALOMHOZ (1. RÉSZ)
Tanulmányomban egy olyan kisebbség irodalmáról szólok, aki nem ismeri saját irodalmát, sokuknak nincs
is rá lehetősége, hogy ezt megismerje,
hiszen a túlélésért való harc és a mélyszegénységben való vergődés tölti ki
többségük mindennapját. A roma
irodalom kapcsán fokozott jelentőséggel bír a nyelv kérdése. A roma írók
többsége ugyanis nem romául írja a
műveit (illetve nem csak romául), így
az az elsődleges elv, ami a nemzeti irodalmak meghatározásánál működik
(t.i. milyen nyelven született a mű),
ebben az esetben nem működik. Egy
irodalmi mű, függetlenül az üzenetétől, a belőle kirajzolódó identitáskonstrukcióktól, stb. elsősorban nyelvi
produktum, így nem elhanyagolható,
hogy melyik nyelv kódkészletét felhasználva jön létre. A szlovákiai roma
irodalomba ezért olyan szerzők művei is beletartoznak, akik szlovákul és
magyarul (is) írtak, írnak. Ezeknek az
íróknak mindegyike igyekezett a saját
szlovákul (a későbbiekben magyarul)
megírt műveiket egy ponton túl roma
nyelvre is lefordítani.

A roma írók művei szakirodalmi szempontból tehát egyszerre két
szövegkörnyezetben élnek: az egyik
környezetet az adott nyelv irodalma
alkotja (magyar, szlovák), a másikat
pedig, írókról lévén szó, a roma irodalom kontextusa határozza meg. Azt,
hogy egy roma író nem roma nyelven
íródott műve milyen mértékben asszimilálódik a roma irodalmi korpuszba,
nagyban befolyásolja az író személyisége is. Ha egy író napi szinten éli meg
a cigányságát, erősebb viszonyt alakít
ki a befogadó közönséggel, mint az,
aki „csak” emlékképekből rakja össze
a valamikori roma identitását, vagy
esetleg már külső, nem roma szemmel
néz a világra (Djuric, 2004, 21–29).
Görömbei András szerint „a nemzeti
tudatnak nem feltétele az államiság”,
és arra a következtetésre jut, hogy a
magyar irodalomba minden olyan
mű beletartozik, ami – mindegy, mely
országban, de – magyarul íródott,
és ezt nevezzük egyetemes magyar
irodalomnak. Ebbe a halmazba beletartoznak azon művek is, amelyeket
idegen nyelven írnak magyar szerzők
(Görömbei, 1996, 273–275). Tanulmá-

nyomban a Görömbei által definiált
magyar irodalom analógiáját veszem
alapul, és a roma irodalom fogalma
alatt azoknak a műveknek az összességét értem, amelyek 1. roma nyelven születtek, 2. annak az államnak a
nyelvén születtek, ahol a mű szerzője
él, 3. a szerzőjük vállaltan roma. Bár a
fentiekben megalkotott definíció ennél jóval részletesebb kifejtést igényelne, ha a kérdésnek szigorúan elméleti
megközelítéséhez ragaszkodnánk, úgy
vélem, ennek a tanulmánynak a célkitűzéseivel összhangban áll, s lehetővé
teszi a roma irodalomról való beszédet,
anélkül, hogy véglegesen lezárnám a
„beszélhetünk-e egyáltalán roma irodalomról1, vagy kizárólag roma származású szerzők irodalmi alkotásairól
van csupán szó” – kérdést. S lehetővé
teszi, hogy ne pusztán a roma nyelvű
alkotásokra térjek ki, hanem azokra is,
amelyek a szlovákiai roma írók tollából születtek magyar nyelven.2
Saját tapasztalatból mondhatom,
hogy a roma írók tollából származó
irodalmi alkotások rendkívül összetettek, hiszen a művek nagy részének
köszönhetően a romák, esetünkben
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a szlovákiai romák olyan jellegzetes helyzete tárul elénk, amelyekben
azon életformával ismerkedhetünk
meg, amelyek az autentikus hagyományokon és lelkivilágon túl olyan
markánsan eltérő, tipikus roma világképet rajzolnak elénk, amelyek specifikumaiban gazdagok, és egy más
nemzeti karakterológia szempontjait
kínálják fel a befogadónak. Az olvasón
áll, hogy dekódolja-e a többek közt
társadalmi értékítélet szülte műveket,
interpretálja-e az abban rejlő üzeneteket, vagy csupán egy, az irodalmi
művek könyvespolcáról levett alkotásnak tekinti azokat. A roma irodalmi
alkotások nagy részének leggyakoribb
témája nem csupán a roma identitás, a
történelem, a hagyományok és a kultúra bemutatása, hanem a társadalmi
egyenlőség, az elfogadás utáni vágyakozás üzeneteit is közvetítik a többségi
társadalom számára, és olyan meritumot képviselnek, amelyek a mindenkori befogadóhoz szólnak.
A SZLOVÁKIAI ROMA IRODALOM

A szlovákiai roma irodalom nem
mindennapi helyzetben van, hiszen
különleges helyet foglal el a szlovákiai
irodalmi kánonban, és egy autentikus
kisebbségi irodalmat testesít meg, még
akkor is, ha ez egyelőre alig reflektált.
Bárczi Zsófia A szlovákiai magyar
irodalom fogalmi problémái című tanulmányában foglalkozik a szlovákiai
magyar irodalom meghatározásának
problematikájával, miszerint a szlovákiai magyar irodalom önálló létét elfogadók földrajzi-intézményes okokra
hivatkoznak, a másik csoport pedig
az egy nyelvhez kapcsolódó összmagyar irodalmi hagyományra világít rá,
de egy fontos szempontot nem vesznek figyelembe: az pedig az időfaktor
(Bárczi, 2010, 85–90). Az időtényező a
roma irodalom kapcsán is fontos.
A roma irodalom kezdete (Cseh)
Szlovákiában az 1950-es évekre tehető, ez az időszak irodalmi-történelmi szempontból egy új nemzetiségi
irodalom megszületését jelentette.
Az első roma származású szerzők a
képzettebb romák első generációjából érkeztek. Irodalmi szövegeiket az
állam nyelvén, szlovákul írták, roma
nyelvű szövegeket nem tette közzé,
mivel Csehszlovákiában a szocializmus ideje alatt a romák nem voltak
elfogadva önálló kisebbségként, az
állampolgárság, a roma nyelv, a roma
kultúra gyakorlása ebben az időben
teljes mértékben háttérbe szorult. A

domináns műfaj a szájhagyományra
épülő3 roma műmese lett, így a gyermek és ifjúsági irodalom volt a kezdő
lépcsőfoka az irodalmi alkotásoknak.
A rendszerváltozásig csupán egy-egy
személy foglalkozott a roma irodalommal, majd 1989 után nőtt a roma
származású írók szakmai érdeklődése
és a roma nyelven író szerzők száma.
Fontos politikai fordulatot jelentett a
roma nemzetiség 1991-es elismerése
és a 2008-as roma nyelv kodifikációja
és szabványosítása (Facuna–Lužica,
2017, 92–93).
A roma irodalom tekintetében két
évszám érdemel fontosabb figyelmet:
1969, amikor megalakult a CigányRoma Szövetség, melynek tagjai voltak az ezt követő időszak kiemelkedő
szerzői is (ezek közül Ilona Lacková
és Dezider Banga rendelkezett főiskolai végzettséggel). A roma nyelv ekkor
újdonságnak számított, hiszen 1969
előtt kizárólag szlovák nyelven születtek irodalmi alkotások, mivel a roma
nyelvnek ezidáig nem voltak lefektetve a helyesírási szabályai. A másik
fontos fordulópontot a már említett
1989-es év jelentette, a kommunista
kormány bukása után a roma irodalom szélesebb körben terjedt el. Az
1990-es évektől a nemzeti kisebbségek
kifejezőeszköze a gyermek- és ifjúsági
irodalma lett. Ezekre az alkotásokra
jellemző, hogy a szerzők főleg a saját
hagyományaikra összpontosítanak,
igyekeznek megőrizni egyéniségüket,
és hűek maradnak a roma mese funkciójához. A kortárs gyermekirodalom kontextusát nézve megfigyelhető,
hogy a roma vers- és dalgyűjtemények
mellett főként a roma mesék emelkednek ki, amelyek inkább az olvasók
fiatalabb generációját szólítják meg,
felkeltve az irodalomtudomány képviselőinek figyelmét, sőt néhány szerzőre
is inspirálóan hatottak (Hlebová, 2007,
71).
Fontosnak tartom a téma szempontjából kiemelni, hogy akárcsak „a
művészet, az emberiség is egységes, s
mint ilyen, egyetlen faj, aminek kezdettől fogva elidegeníthetetlen és lényegi jellemzője, attribútuma, hogy –
a legkülönbözőbb, szakrális és profán
okokból és célokkal – műalkotásokat
hoz létre” (D. Magyari, 2013, 90).
A ROMÁK IRODALMA MAGYARORSZÁGON

Rajko Djuric A roma irodalom című
összefoglaló művében az értelmiségi
magyarországi cigányprímások sike-

rének tulajdonítja a roma irodalom
és művészet iránti nagyfokú érdeklődést, melynek köszönhetően az 1960as évektől olyan írók és költők lépnek
színre, mint Lakatos Menyhért, Choli
Daróczi József, Osztojkán Béla, Rostás
Farkas György, Holdosi József, Bari
Károly és Balogh Attila. D. Magyari
Imre A magyarországi cigányság irodalmáról című doktori értekezésében arra hívja fel a figyelmet, hogy a
reprezentatív irodalomtörténetekből
hiányoznak a cigány irodalom alkotói. Az akadémiai irodalomtörténeti
alkotások sem hívják fel a figyelmet
a roma nemzetiségű írók alkotásaira.
Nézzünk közülük néhányat.
A becenevén ismert hatkötetes Spenót, amely 1964 és 1966 között jelent
meg A magyar irodalom története címen. Ezekben a művekben még nem
igazán lehetett roma szerzőkről írni,
hiszen a roma szerzők csupán a 60as években kezdenek jelentkezni. A
szintén hatkötetes folytatásában, becenevén a Sóskában a Költészet című
kötetben említést tesznek Bari Károly
lírájáról (995–996), a prózát ecsetelő
részben megjelenik Lakatos Menyhért Füstös képek című regénye is, és
Holdosi József Kányák című műve
nem egész egy mondatnyi utalást kap,
amelyet látomásos cigánykrónikának
nevez Kis Pintér Imre (Sőtér, 1964–
1966).
Kulcsár Szabó Ernő 1945 és 1991
közti időszakot felölelő munkájában
csupán Bari Károly szerepel. Kulcsár
szerint Bari versei a kifejezésformák
leértékelését mutatják (Kulcsár Szabó,
1994: 160–161).
Gintli Tibor és Schein Gábor irodalomtörténetében (Az irodalom rövid
története) roma szerzőkről nem olvashatunk, viszont külön kiemelendő,
hogy több oldalon keresztül tárgyalják az etnikai, az afrikai és az indiai
regényt is. Ezek a regények nagy hasonlóságot mutatnak a roma irodalmi
alkotások helyzetével (Gintli–Schein,
2003, 498–620).
A Szegedy Maszák Mihály-féle A
magyar irodalom történetében (D.
Magyari, 2013, 49) és Grendel Lajos
A modern magyar irodalom történetében sem szerepelnek roma alkotók
(Grendel, 2010). A Gintli-féle irodalomtörténet, amely három részre bontja irodalmunkat, Schein Gábor – aki a
második világháborúig visszamenőleg
nyújt áttekintést a magyar irodalomról – csupán Osztojkán Béla Átyin
Jóskának nincs, aki megfizessen című
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regényét elemzi röviden (Gintli, 2011,
1047). Az irodalomtörténetek tehát
mellőzik a roma irodalmat, ha meg
is említenek néhány szerzőt, csupán
érintőlegesen teszik: Bari Károly,
Osztojkán Béla, Lakatos Menyhért és
Holdosi József fel-felbukkannak, de
egyik összefoglaló irodalomtörténet
sem tesz említést Choli Daróczi József,
Balogh Attila, Kovács József, Jónás Tamás, Szécsi Magda vagy Rostás Farkas
György munkásságáról.
A POSZTKOLONIÁLIS IRODALMI
OLVASAT

A tanulmány szempontjából fontosnak tartom röviden megemlíteni
a posztkoloniális irodalom elméletét,
hiszen az országokon keresztül ívelő roma irodalom valóságszerű tere
lehet. A posztkoloniális elmélet az
1970-es évek elején alakult ki az ázsiai
és afrikai belga, brit, holland, francia,
portugál gyarmatok felszabadulását
követően, létrejött az ún. harmadik világ (Salamon, 2006, 1151). Bókay Antal a posztkulturális kritikát a következőképpen jellemzi: „A hátterében az
a meggyőződés áll, hogy az irodalmi
mű nyelvi struktúráját a jelentésképzés
során rejtett kontextuális, kulturális
behatások módosítják. Ezek a hatások vágy- és hatalomtermészetűek,
ezért grammatikai eszközökkel nem
írhatók le (...), így a posztkulturális
kritika erőteljesen interdiszciplináris és rendszerszerűen rendelkezik
gyakorlati, politikai tendenciával is”
(Bókay, 2006, 273). A művek értelmezésekor a történetek olyan szövegkörnyezet mentén értelmeződnek,
amely tudatos és tudattalan tényezők
által meghatározottak, az etnikai
identitás dekonstruál, befolyásolja

nem csupán az olvasást, de magát az
alkotás menetét is, hiszen másképp ír
és értelmez a fehér és nem fehér ember, férfi és nő (Bókay, 2006, 275). A
posztkoloniális teória egyik korai képviselője Homi Bhabha, kinek a nevéhez két fogalom fűződik: a hibriditás
(identitások integráció nélküli keveredése) és a mimikri (sok romára jellemző ez: átveszi a többség nyelvét és kultúráját, de csak látszólag) (D. Magyari,
2013, 73–74).
Egyetértek D. Magyari gondolatával, miszerint a posztkoloniális olvasat
olyan művek elemzésénél alkalmas,
amelyekben etnikailag eltérő közösségek és/vagy csoportok vannak jelen, és
a nézeteltérések ebből a devianciából
buggyannak ki.4 Így Bókay értelmezésére támaszkodva a posztkolonialitás
„jelenti a koloniális diskurzus... szétszóródását a globalizálódó világban,
azt, hogy a multikulturalitás, a sokfajúság elkerülhetetlenül (pozitív és
negatív értelemben egyaránt) áthatja
jelenkorunkat, önmagunkat és mások
olvasatát” (Bókay, 2006: 281). Magam
is osztom D. Magyari meggyőződését,
aki szerint ez a fajta olvasati mód a
roma irodalom interpretációjában is
hasznosítható, hiszen az országokon
keresztülívelő roma irodalmi művek
sok hasonlóságot mutatnak a posztkolonialista irodalommal.
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1

A cigány irodalom kifejezés első használata
József főherceg nevéhez fűződik, ez a terminus aztán már csak az 1960-as években kerül
újra felszínre, amikor az első roma irodalmi
generáció is megjelenik (vö. Beck, 2002).
2
A roma írók szlovák nyelven született alkotásaival itt most nem foglalkozom, mivel a
szlovákiai magyar oktatásban felhasználható,
megjeleníthető alkotásokra összpontosítok.
3
Az íratlan irodalomról lásd bővebben
Theinemann Tivadar: Szóhagyomány. In
Benyovszky K. 2015. Bevezetés az irodalomtudományba.
4
Lásd bővebben: Achille Mbembe: Mi az
a posztkolonializmus? Lettre, 2008 téli, 71.
szám.
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PROGRAMOZÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN:
KIVÉTELES LEHETŐSÉG ÉS EGYEDI KIHÍVÁS
HÁTTÉR ÉS MOTIVÁCIÓ

Manapság soha nem látott érdeklődést tapasztalhatunk a megújult
informatikai oktatás iránt szinte
minden országban. Ezek a kezdeményezések gyakran – és igen helyesen
– a programozást emelik ki mint az
informatikai gondolkodás kulcsát.
Természetesen ez szükségességessé teszi, hogy az új tartalmak és beavatkozások szisztematikus, komplex és konzisztens módon legyenek
kidolgozva. Ugyanakkor az is követelmény, hogy az így bevezetett új
programozási eszközök inspirálóak
és erőteljesek legyenek, igazodva a
formális oktatás tanulói korosztályának fejlettségi szintjéhez. Az 5., 6. és
7. osztály számára a Scratch-et tartják
megfelelő környezetnek – melynek
funkcionalitása és lehetőségei inspiráló hatással vannak az oktatókra,
kutatókra és fejlesztőkre egyaránt
– az informatikai és a matematikai
gondolkodásfejlesztés új eszközeként.
Az innovatív tantervek – megint
csak azt kell hangsúlyozzam: helyesen – a kötelező informatika vagy
programozás tantárgyak bevezetésére az általános iskola legalsóbb éveit
tartják megfelelőnek. Mégis, nehéz
megmondani, hogyan valósítsuk
meg a tantervek ambiciózus elvárásait minden értelemben a 3. és 4.
osztályban (nem is beszélve az 1. és
2. osztályról). Ez igen nehéz és nem
egyértelmű feladat.

Az informatikaoktatás ezen helyzete nagy kihívást és lehetőséget
teremtett számomra. Mindig is hittem az általános és középiskolás diákok fejlődési szintjéhez illeszkedő
programozásoktatásban, amely megfelelő pedagógiai segítségnyújtással a
tanítás új módszere lehet, és a tanulás
eszközeként szolgálhat a világ megismerésében. A tanárok (különösen
az általános iskolai tanítók) e téren
sajnos nem részesülnek megfelelő támogatásban és továbbképzésben, így
inkább olyan portálokat keresnek,
amelyeken különböző tevékenységek
és eszközök gyűjteményei találhatóak
a kisiskolások számára. Ezek között
sok érdekes anyag is található néhány
elszigetelt tanulási szituációkra, de
gyakran nincs meg bennük a tanulás
holisztikus és szisztematikus megközelítése, amely szükséges a rendszeres
és fenntartható tanuláshoz. Sőt, legtöbbször ezek nem is általános vagy
középiskolás tanulók számára készültek, így nem tartalmaznak alapos útmutatást az informatikai koncepciók
és gyakorlatok elsajátításához. Pontosan ez a háttér motiválta a mi fejlesztőcsapatunkat az új kutatás-fejlesztő
projektünk, az Informatika Emillel
(programozás Emillel, ahogy ezt az
Egyesült Királyságban mondanák) –
kezdeményezésekor.

éves tanulókat megcélzó) programozás-tananyag fejlesztésével, implementálásával és segédanyagainak kidolgozásával foglalkoztunk. Jelenleg
folytatjuk fejlesztéseinket a 4. osztályosok irányában, és ezzel párhuzamosan dolgozunk az óvodásoknak,
valamint az 1. és 2. osztályosoknak
szóló opcionális programozási tevékenységek kidolgozásán, megcélozva
a legkisebbeket is ezzel a komplex és
holisztikus megközelítéssel. A következőkben itt csak azzal foglalkozunk,
amit a 3. osztályos tanulók és pedagógusok számára dolgoztunk ki.
Az egész programozási környezet
három „világból” áll, amely három
fontos lépést tesz az egyszerű kontrolltól a külső tervezések felépítéséig.
Azaz, olyan Emilnek szóló programokból, amelyekkel ő megoldhat különböző feladatokat – mind a 15 óra
tetszetős vizuális megvalósításban
(lásd az 1. és 2. ábrát).

INFORMATIKA EMILLEL
A projekt első szakaszában, 2017 májusa és 2018 októbere között egy 3.
osztályosoknak szóló (azaz, kb. 8-9

1. ábra

Itt egy feladat az első világból: Tervezz egy útvonalat az alvó Emilnek a
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nullások begyűjtéséhez, összesen legfeljebb hat lépésben. Majd ébreszd fel
Emilt, hogy megvalósítsa azt.
Itt láthatjuk a színpad eredeti állapotát és egy tanuló megoldását. Ez a
feladat tartalmaz programozási kontrollt, mivel Emil későbbi magatartását kell megtervezni előre. Mindez
mégis belső tervként van megjelenítve (azaz a színpadon belül), nem
külsőleg, explicit utasítássorként. Mi
ezt fontos lépésnek tartjuk (ha nem is
elsődlegesnek) a direkt manipulációtól (ahol még semmi belső vagy külső
terv nincsen) a programozásig vezető
úton.
Mindegyik világ jól felépített feladategységek egymás után való elvégzésére épül. Egyes feladatoknak csak
egyetlen megoldásuk van, másoknak több megoldásuk is lehetséges,
néha vitára adnak okot az „esetleges
megoldások”, sőt egyes feladatoknak
nincs is megoldásuk egyáltalán. Ezek
olyan szituációk, amelyek nagyon
ritkán fordulnak elő, és nagy meglepetéseket okoznak a hagyományos
iskolákban. A mi megfigyeléseink azt
bizonyítják, hogy ezeket a helyzeteket
simán elfogadják a tanulók és tanáraik is.
A 3. osztályosok számára egy munkafüzetet is létrehoztunk, amelyet a
tanulóknak folyamatosan kell használniuk az órák vagy egyéb iskolán
kívüli tevékenységek során. Kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy a gyerekek figyelmét megosztva kössük le a
két különböző reprezentáció között,
ebben az esetben a képernyő és a
munkafüzet között, más esetekben
különböző kivágott papír vagy egyéb
eszközök között, számítógép nélküli tevékenységekhez. Fejlesztésünk
szerves részét képezi a tanároknak
készített módszertani útmutató, amelyet a tanártovábbképzések során ismertetünk, plusz a tanári segédanyagok az alap és magasabb szintekhez.
Kutatásunk során több rövidebb
iteráció segítségével haladtunk együtt
három, a fejlesztésben résztvevő iskolával, akik rendszeresen kb. 90 tanulót foglalkoztattak. 2019 januárja óta
azonban több mint 100 szlovák iskola dolgozik Emillel, kiegészülve pár
norvég, angol, cseh iskolával, akik
csatlakoztak az Emil kipróbálásához.
A fejlesztésbe bekapcsolódó iskoláink elég széleskörűen képviseltetik
magukat Szlovákiában, beleértve
egy nagy és modern állami iskolát,

egy egyházi iskolát és egy kis magán konstruktivista iskolát. Az iskolákban tett rendszeres látogatásaink
folyamán visszajelzéseket szerzünk
a fejlesztéseink számára (a) megfigyelések során – az általunk tanított
kezdeti foglalkozások után átadva a
tanítási folyamatot a tanítóknak, (b)
a diákokkal beszélgetve (óra közben)
és a tanárral (óra után), (c) a diákok munkafüzeteit elemezve, amelyet
majdnem minden tevékenység során
használnak:
munkáik megörökítése céljából
(néha sajátos jelöléseket használnak),
elolvasva a feladatokat (ezeket néha
a képernyőn kapják és a munkafüzetből, de néha csak a munkafüzetből),
a társaik számára hasonló feladatok
tervezésekor, stb.

2. ábra

a)
b)
c)

Itt egy feladat a második világból:
Gyújtsd fel az összes lámpát a házakban Emillel, majd küldd őt a virágzó
cseresznyefához.
Amikor a tanulók direkt módon
irányítják Emilt a színpadon, hogy
megoldják a feladatot az utasításgombra való kattintással (vagy mint
itt, érintéssel), a lépések rögzülnek a
kijelző paneljén (lásd. a) fent). Ám,
a kijelzőn csak adott számú pozíció
van, így a lépések (parancsok) száma kihívást jelent. Később, ahogy a
megegyező lépések haladnak, ‘halmozódnak’ az egyes pozíciókon a kijelzőn (lásd. b) fent), amelynek segítségével helyet lehet „megtakarítani”
a kijelzőpanelen. Később a tanulók
észrevehetik a különböző mintázatok

kialakulását – mint egyforma utasításpárok ismétlődését –, és elkezdődik ezen ‘dupla kártyák’ halmozása is
(lásd. c) fent).
A tanulók mindig párokban dolgoznak, amely iskoláink többségében
nem jellemző felállás – a hagyományos szervezési forma (egyéni munka) nincs jelen ebben a munkafolyamatban, így a fejlesztésben résztvevő
tanáraink néha szkeptikusak voltak
a didaktika tekintetében. Időnként
a tanulók a kivetítő előtti szőnyegen
gyűlnek össze, munkafüzeteikkel
a kezükben, hogy átbeszéljék a feladatokat. A tanári segédanyagaink
fókusza arra irányul, mit tárgyaljanak át ilyenkor a gyerekekkel. Ezek a
megbeszélések többféle szerepet játszanak a beavatkozások során:
a tanulók egymástól tanulnak azzal, hogy egymásnak magyaráznak,
összehasonlítják a megoldásokat,
meghallgatják egymást,
a tanulók maguk fedezik fel a munkafüzet használatának fontosságát és
azt a formát, ahogyan megoldásaikat megörökítették – később ezeket
felhasználják azokban a vitákban is,
ahol saját stratégiáik/megoldásaik
mentén szállnak vitába,
kérdésekkel és demonstrációkkal
egybekötött megbeszélések szervezésével, amelyeket a tanulók maguk
végeznek a tanító laptopját kivetítve
– itt a pedagógusoknak bőven nyílik
lehetőségük a tanulók /csoportok
értékelésére.
Egy másik fontos szempont: a programozási környezetünk nem ad semmilyen visszajelzést a tanulóknak
– ez nagy meglepetés a tanulók és a
tanítók számára is az elején. Ehelyett
az együtt dolgozó párokat – majd
az egész csoportot – szorgalmazzák
minden megoldás átbeszélésére, és
annak eldöntésére, hogyan értékelik
az eredményeket.
KONKLÚZIÓ

Célunk a holisztikus programozás
és informatikatanulás folyamatának
facilitálása és támogatása az általános iskolában. Arra törekszünk, hogy
a korszerű pedagógia segítségével
olyan utakat találjunk, amelyek új
programozási képességeket fejlesztenek a tanulókban, akik így erőteljes
és fenntartható módon tudják a világot felfedezni és azt jobbá tenni.
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VARGA EMŐKE

IRODALMI ÉS KÉPI TRENDEK AZ ANYAORSZÁGI
KORTÁRS MAGYAR GYERMEKKÖNYVEKBEN
INNOVATÍV KONTRA KOMMERSZ
A kortárs magyar gyermekkönyv minőségét elismerő nemzetközi díjak
relatíve magas száma egyrészről a
magyar művészet irodalmi és vizuális
koncepcióinak európai trendekhez illeszkedése, másrészről a kvalitást célzó
kiadói elvek megerősödése megtörténtéről tanúskodik. Bár a jelen írás az innovatív folyamatok eredményeinek leírására vállalkozik, és nem foglalkozik
a teljes esztétikai spektrum vizsgálatával, nem megkerülhető annak a problémának az artikulálása, hogy az anyaországi gyermekkönyvpiacot nemcsak
az új trendek, de a kulturális-szociális
szempontból nem elhanyagolható jelentőségű kommersz, részben, még
ma is meghatározza (vö. Vitéz Ferenc,
2012). Tapasztalható ugyanis, hogy
a történetileg hagyományozódó és/
vagy kulturális szempontból szinkrón megmutatkozó bizonyos szöveg- és képelemek egyszerű mintákká
degradálódnak például olyan hazai
kiadványokban, melyek a popularizálódó Walt Disney-örökséget teszik
„divattá” vagy amelyek a manga-stílus
puszta külsőségeivel apellálnak; mesének álcázzák a hétköznapi történetet; cselekményvázra csupaszítják a
fantasyt; unalomig ismétlik a báj és a
kellemesség több generáción keresztül
öröklődő képi megjelenítési módjait,
stb. Noha az innovatív és a kommersz
gyermekkönyvek arányát – célirányos
empirikus kutatások és pontos metódus híján – nem lehet számszerűsíteni, annyi bizonyosan állítható, hogy
a nívó alatti gyermekkönyvek száma
napjainkban is eléri a kritikus küszöböt, és hogy ez a tény feladatot ró az
aktuális kritikára.
Ami az innovatív eredményeket illeti, a kétezres évek legelején a
társadalmi-politikai-kulturális változásokkal összefüggő, az anyaországi
gyermekkönyvkiadást forradalmasító
új szemléletrendszerek hatása ma is
érzékelhető (az ezzel kapcsolatos individuális és intézményi szerepekről,
történeti összefüggésekről például a
Magyar Gyermekirodalmi Intézet, a
Csimota Kiadó, a Csodaceruza folyó-

irat megalakulásáról lásd többek közt
Révész Emese, 2014 és Bárdos József,
2010 írását), noha, bő egy évtized múltán, a folyamatok már kétségtelenül
kevésbé intenzívek. Az irányelvek
letisztulni, a meglévő trendek felerősödni látszanak – a konszolidáció a
tematikus, a strukturális, a műfaji/mediális jellemzőkre egyaránt kiterjed. E
három területen belül, az utóbbi évtizedben, elsősorban a következő szempontokra: a nonkomform, az extrém, a
tabu és a korábban nem „korosztályos”
témák megjelenése; az alkalmazott
versformák palettájának kiszélesedése
(Petres Csizmadia Gabriella, 2016); a
beszédmódok összetettebbé válása; a
népszerű mesék és történetek tartalmi
és műfaji felülírása, kifordítása, kiterjesztése; az önreflexivitás felerősödése
– nemcsak a szöveg, de az illusztrációk
tekintetében is; a mediális erőviszonyok módosulása, azaz a vizualitás
jelentőségének növekedése (akár a
nyelvi rovására), a képivel kapcsolatos befogadói feladatok megsokszorozódása. Összetettebbé vált ugyanis
az illusztrációk perspektívarendszere,
ezzel összefüggésben a méretarányok
és a térviszonyok elkülönböznek a
„valóságostól”, az állóképi illusztráció
egyre gyakrabban az animációs film
plánjaiból építkezik. Említésre méltó
példákkal szolgál a könyvkiadás olyan
új kategóriákban, mint az önálló képi
narrációt megvalósító szótlan könyv
(Milyen színű a boldogság? (1. ábra),
Otthon, Robotok) és a képi „olvasást”
mint olyat a megértés feltételeként szabó böngészők (Utazz bálnabusszal!)
(2. ábra).

1. ábra

A továbbiakban a tematikus szövegi jellemzőkre és a képi nézőpont-

technika újdonságaira koncentrálva,
a teljesség igénye nélkül példázzuk
a gyermekirodalom és -illusztráció
fontosabb, mára már határozottabban
körvonalazható nóvumait és tendenciáit.

2. ábra

ÚJ TÉMÁK

Tematikus szempontból a rendszerváltozásig meghatározó „in usum
Delphini” jellegű, adaptív szemléletet
az utóbbi években az extremitás és a
„felnőttesség” elve (vö. Lovász Andrea,
2015) váltotta fel, elsősorban annak
köszönhetően, hogy az új történetek
(mesék, meseregények, más kisepikai és verses műfajok) kitágították a
szociális látószöget, hogy az emberi
élet mindennapi, evidens és ünnepi
eseményei mellett a betegséggel, az
öregséggel és a halállal kapcsolatos tapasztalást is az ábrázolt gyermeki világ részévé tették. Az utcagyerekek, a
mélyszegénységben élők, a háború tragédiáit megszenvedő fiatalok sorsát, a
sziámi ikrek mindennapjainak embert próbáló helyzeteit, stb. bemutató
fordításirodalom mellett (pl. Szavazz
rám!, Anup és a csodálatos tűzhely, A
kék kabátos lány, Egy) olyan magyar
szerzőktől származó gyermekirodalmi
művek is a piaci kínálat részévé váltak,
mint az apa halála okozta veszteséget
bemutató Apufa vagy a súlyos betegségben szenvedő anyát ábrázoló Anyát
megoperálták. A non-konform témák
„komolyságát” ugyanakkor gyakran
oldja fel a nyelvi-képi abszurd és humor, mely a „kicsiségek felértékelésén” (Dobszay Ambrus, 2013) vagy
az animizáló és antropomorfizáló
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művészi eljárás korábban érintetlen
(akár morbid vagy „illetlen”) tématerületeinek bevonásán alapul (lásd Orrfújós mese, Tetűmese).
Figyelmet érdemlő a közelmúlt történelmi-politikai kérdéseit tematizáló
parabolák és multimediális művek
(képeskönyvek, drámaívek) megjelenése is. Az ellenség például – összetett
szöveg-kép-viszonyrendszere és magát
a könyvtárgyat „harctérré” tévő alkotói elve révén – a hadban álló katonák
közti személyes megbékélés lelki folyamatát mutatja be, míg a memoárjelleget a kép jelrendszerébe is átfordító
A házi csoki színe, valamint a magyar
művész illusztrációival közreadott
Barna hajnal, a jelen és a közelmúlt
diktatúráinak természetrajzát.
A tematikus határok tágításában
szerepe van a szülő-gyerek kapcsolat
helyébe a nagyszülő-gyerek viszonyt
állító, a novellát és a mesét az oral
history műfajával vegyítő műveknek
is. Az idősebb generáció érték- és szokásrendjét adekvát nyelvi-képi stílus
és narrációstechnika közvetíti például
A topolai mozi titka című ifjúsági
regényben vagy A tündér csizmája
című mesében.
Részben tematikus, részben műfajimediális változásokat eredményez
a sensus communis részét képező
történetek és emblematikus gyermekirodalmi műfajok újra orientálása, vagyis ezek „stabil” strukturális
pontjainak, poétikai „normáinak”
kitágítása, avagy kibillentése, kifordítása. A Világvége alsó című antológia
és az Esti mesék lázadó lányoknak
című gyűjtemény például a népmese, az Egyik kutya, másik eb című
kötet, főként a képi humor révén, a
közmondás szemiotikai kódjait írja
felül. A gyermekbefogadókat megcélzó verses elbeszélés korábban jellemző költői eszköztárát, a vers tárgya
és a versben beszélő közti viszony új
perspektiválása (orientálása) révén bővíti ki a Garay obsitos-történeteit újraértelmező Háry, a rettentő magyar vitéz (nemcsak szöveg-, de képanyagával
is, és még inkább pedig ezek mediális
átfedéseivel és kontrapontjaival) (3.
ábra), a műnemek metaviszonyba állításának költői „eseményével” pedig
a Líra és Epika című kötet. (Ebben a
mesében a műnemek poétikai jellemzői mint antropomorf, egymással lírai,
illetve prózai nyelven vitázó, harcoló
és szövetkező lények, mint királyok,
királylányok, katonák, udvarhölgyek
stb. figurálódnak és töltik be a külön-

böző mesei funkciókat és szerepköröket).

nak”. Az Egy kupac kufli (4. ábra) és A
topolai mozi titka például társítja egymással a szereplők nevét és a figurájuk
rajzát, a Meseatlasz pedig a földrajzi
neveket és a mesei történések térképét.

3. ábra

A könyvegész struktúrájára van
kihatással az az egyre gyakrabban
érvényesülő (a gyermekkönyvkiadásban többé-kevésbé persze mindig is
jelenlévő) elv, mely a szépirodalmi
minőségeket (a mesei történésektől
a versformákig) a tudományos-népszerűsítő gyerekkönyvek műfajaira
jellemző témáknak és klasszifikációs
szempontoknak rendeli alá (szerencsésebb esetben a két szövegtípust azonos
rangon kezeli). E feltételezhetően piaci
és praktikus okok meghatározta alkotói-kiadói elgondolás szerint hasznos
az, ha a mű (a történések, a figurák
és viszonyaik, a képek, a tipográfia, a
könyv arányai stb.) a lexikális vagy a
pedagógiai szempontból célratörőnek
tetsző információk mentén szerveződik meg. Hogy a művészi minőség
és a praktikus szempontok ugyanakkor nem feltétlenül mondanak egymásnak ellent, ezt olyan, az általános
intézményi nevelési programokhoz
tematikus szempontból szorosabban
illeszkedő verseskötetek és antológiák
jelzik, mint például a télelő ünnepeit,
szokásait bemutató Adventi kalendárium, vagy az Elveszett alvókák, a
Toppantós vagy a betűismeretet (is)
tanító Alfabéta és a 44 rabló. A struktúra mélyebb rétegeire van hatással az,
ha a történetbe szervesen épül be egy
kvázi-lexikális, például a madarakról
szóló, az állattani leírásokat imitáló
információsorozat, mint a Jómadarak pácban című gyermekkönyvben,
melyben, ugyanakkor, a szöveg képi
reprezentálásának módja (betűtípus,
sorok hossza, sortávolság stb.) éppen
a kétféle szövegműfaj, a regényes és az
ismeretterjesztő elkülönítésének célját
szolgálja. A könyv tartalmi elemeinek
feltérképezését és a jelentés dekódolását segítik elő azok a vizuális alapú
„osztályozások” is, melyek a könyv
belső borítóján, már a történet olvasásának megkezdése előtt, „eligazíta-

4. ábra

Bár már az elmúlt évtizedet megelőző időszakot is jellemezte a gyermeki tudatot és látásmódot szimuláló
állatmese és versszöveg, mára egyértelműen trenddé vált a házi- és az
egzotikus állatok, a dinoszauruszok
mint mesehősök figurájának bizonyos népmesei szerepkörök szerinti
megformálása. Propp kifejezésével
élve az „útnak indított” állathősök elsősorban a szegénylegény, a legkisebb
királyfi vagy az okos leány funkcióit
töltik be, ugyanakkor az őket, illetve
rajtuk keresztül a gyermeket jellemző
tapasztalatlanság, sérülékenység, meg
nem értettség miatt a „falu bolondja”
hőstípusnak is örökösei. Mint állati
és emberi lények, akiknek bátorsága
gyakran tudatlanságból fakad, a próbák során olyan tapasztalásra tesznek
szert, mely a humán (gyermeki) tapasztaláson messze túl van. Mindennek közvetítésében, legalábbis e mesetípus legsikerültebb alkotásaiban,
fontos szerepe van az abszurdnak és
a többféle olvasatot potenciáló humornak (A boszorkány cica, Utazás
Dínómdánomba, A tigris és a motyó,
A csupaszín oroszlán).
ÚJ NÉZŐPONTTECHNIKÁK
Az illusztrációk jelentőségének fentebb említett növekedése egyészről
mennyiségi tényezőkkel, másrészről a
képnek a jelentésképzésben betöltött
új funkcióival van összefüggésben.
Nemcsak arról van tehát szó, hogy
napjainkban az illusztrációk méretük, darab- és arányszámuk, a színek
intenzitása és árnyalatgazdagsága stb.
miatt határozzák meg erőteljesebben a
könyvtárgy minőségét, de arról is, hogy
e változás a történetek közvetítésének
módját és eredményességét is egyre
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intenzívebben befolyásolja. Az európai képi trendeket követő, innovatív
illusztrációk a befogadótól több figyelmet, szofisztikáltabb képolvasói technikát várnak el.
Az extenzív szerkezetű illusztráció, azaz az olyan kép, amelynek fő
irányvonalai áthatolnak a kereten,
azáltal válik „nehezebben” dekódolhatóvá, hogy vizuális tartalma csak
a valóban megjelenített (a láthatóvá
tett) képcentrum alapján vonatkoztatható „bizonyossággal” a szövegre,
így mindaz, ami elkeretezett, ami
túlnyúlik a könyvlapon, megfejtendő
marad (Szívlapát, Bodzabél, Pesti
mese). Komplexitás jellemzi a teret
szimuláló nézőponthasználatot is: a
valóságban (a gyermek szemmagasságából) leginkább megtapasztalható
látási élmény, illetve a tárgyak és a
szereplők kanonikus ábrázolásában
megszokott beállítások reprodukálása mellett/helyett az illusztrációk
gyakran felülről vagy békaperspektívából, avagy egyszerre több nézőpontból teszik láthatóvá a mesei
tartalmat. A dekódolás, a kommersz
képek sablonjaihoz és kanonikus
beállításaihoz képest nyilvánvalóan
plusz feladatot jelent a befogadónak
(A fába szorult hernyó, A nyúlformájú kutya). Az ifjúsági regények illusztrátorai a multifokalitás mellett a
halszemoptika működtetésével is kísérleteznek, lásd például a Batka képeit, amelyeken a képzeletbeli optika
által meggörbített, szimulált térben a
szövegre vonatkoztatható tárgyi világ
elemei sűrítetten, ugyanakkor (az íves
elrendezésnek köszönhetően) erősen
hierarchizálva vannak jelen.

5. ábra

Máskor a képi síkot a két dimenzió
számára megörző ábrázolási eljárásnak a tériesítő nézőponttechnikákkal
való vegyítése teszi összetettebbé a
látványt. Például A Vadhattyúk fekete-fehér képein, egyrészről a könyvlap fehérsége előtt önmagukban
tériesített testek láthatók, másrészről
– a formák és/vagy a képi kompozíciók peremén – jelölt nélküli képi jelölők, melyek legalább annyira nem
szerves részei az ábrázolt figurának,
mint amennyire igen. Ezáltal a látványnak egyszerre lesz jelentéshordozó és „puszta” dekoratív szerepe
(5. ábra). Bizonytalan státusú képelemekből építkeznek többek közt az
Egy másmilyen nap (6. ábra) illusztrációi is.

alkalmas a meseszövegekre jellemző
omnipotens elbeszélői nézőpontot
átfordítani a képibe, azaz a mindent
tudó és látó mesélő által felkínált öszszetett tudást egyetlen képfelületen,
az információkat sűrítve, megjeleníteni.

7. ábra

Bár a jelen írás az anyaországi gyermekkönyvek új irodalmi-képi jellemzőiből csak néhányat vett számba,
talán így is érzékelhető, hogy az ezredfordulón újjáéledt gyermekirodalom
és -illusztráció ma már több szállal
kapcsolódik az innovatív európai trendekhez.
FELHASZNÁLT IRODALOM

6. ábra

Elvi nézőpontot kínálnak fel a befogadónak a tárgyakat transzparens
módon megjelenítő illusztrációk. A
figurákat ugyanis, azok függőleges
tengelye mentén, a kép kettémetszi,
így a rejtett (elvi) nézőpontból nemcsak az látható, ami a tárgyon kívül
van, ami a környezet része vagy ami
a figura külső tulajdonságaihoz tartozik hozzá, hanem az is, ami belül
rejtőzik, például egy házban (Nálatok vannak-e állatok?) vagy a járda
alatt a földben (Zseblámpás mesék)
(7. ábra) vagy a várandós Bab mama
hasában (Baba bab). A nézőponttechnika használatának ez az új trendje
elsősorban az illusztrációk mint szövegreferens képek státusának megerősödése miatt figyelmet éremlő. A
transzparens megjelenítés ugyanis
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NYELVÉSZET

JAKAB VERONIKA

GONDOLATOK A GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK
MÁSODIK OSZTÁLYA SZÁMÁRA KÉSZÜLT NYELVTANKÖNYV
SZÓFAJTANI FEJEZETÉRŐL

A magyar szófajok rendszerével a
szlovákiai magyar tannyelvű gimnáziumok és szakközépiskolák második osztálya számára készült nyelvtankönyv foglalkozik (Uzonyi Kiss
Judit–Csicsay Károly 2012. Magyar
nyelv tankönyv a gimnáziumok és
a szakközépiskolák 2. osztálya számára. Pozsony: TERRA vydavateľstvo, s.
r. o.). A sokféle tárgyalási lehetőség
közül a leíró nyelvtan hagyományos
szemléletét követő fejezet a segédletnek csaknem egyharmadát teszi
ki. A vonatkozó tananyag a szófaji
rendszerezés szempontjainak áttekintésével kezdődik, s a mondatszók
osztályába tartozó szófajcsoportok
bemutatásával zárul. A következőkben az egyes tananyagrészekhez fűznék néhány gondolatot, a teljesség
igénye nélkül.
A SZÓFAJI FELOSZTÁS KÉRDÉSEI

A szófaji felosztás a magyar leíró nyelvtan régi problémája, hiszen még napjainkban sem létezik
egységes,
minden
tekintetben
megfelelő rendszerezés. Ennek oka,
hogy az egyes szófaji felosztásokban

a szófajba sorolás szempontjai – azaz
a szó jelentése, alaktani viselkedése
és mondatbeli funkciója – más-más
mértékben érvényesülnek. A vizsgált
tankönyvben két szófaji rendszert
mutatnak be a szerzők. Az egyik azon
a hagyományos felosztáson alapul,
amelyet a Jászó Anna szerkesztésében megjelent A magyar nyelv könyve
c. kötet tartalmaz; a másik a leíró nyelvtan frissebb eredményeire
épülő, Keszler Borbála által szerkesztett Magyar grammatikából származik. A két rendszer közötti eltérésekkel, melyek egyben a szófaji felosztás
problémáit is tükrözik, nem foglalkoznak a szerzők, a különbözőségek
felismerését a tanulókra bízzák, majd
a következőkről tájékoztatják őket:
„Azt, hogy mi miért nem az alapiskolában megismert szófaji rendszert
tanuljuk, majd 3. osztályban, a mondattan tanulásakor érted meg” (vö.
Uzonyi Kiss–Csicsay, 2012, 82). Ezt
a kijelentést didaktikai-pedagógiai
szempontból eleve nem tekinthetjük adekvátnak, hiszen azáltal, hogy
a tankönyv nem indokolja meg az
alap-, illetve középiskolában bemutatott szófaji rendszerek közötti elté-

rések okát, korlátozza az adott probléma megértését (arról nem beszélve,
hogy a problémamegoldó, valamint
a kritikus gondolkodás fejlesztése a
korszerű tankönyvek egyik ismérve).
AZ ALAPSZÓFAJOK
Az igék cselekvő és a cselekvés alapján való osztályozása kapcsán azt
emelném ki, hogy a tankönyv a ható
igéket – a hagyományos grammatikák szemléletét követve – önálló
csoportként tünteti fel. Ez az eljárás
azonban nem indokolt, a többi igecsoport ugyanis kölcsönösen kizárja
egymást, vagyis ha egy ige cselekvő,
akkor nem rendelkezhet sem műveltető, sem visszaható, sem szenvedő
jelentéssel; míg a ható ige képzője
bármelyik más igecsoporton megjelenhet, s mindegyiket ugyanazzal
a megengedő jelentéstöbblettel látja
el, pl.: mosolyoghat, írathat, mosakodhat stb. Hiányosságként tekintek
továbbá arra, hogy a tankönyv nem
tesz említést az ikes igékről: ezek
ragozási rendszere eltűnőben van
ugyan, mégis úgy gondolom, hogy
mivel nyelvünkben a mai napig jelen
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vannak az ikes igék, sőt a tankönyv
igei fejezetének példaanyagában is
számtalanszor előfordulnak, e csoport létezésének ténye, ugyanakkor
paradigmarendszerének felbomlása
olyan téma, melynek megbeszélése
az anyanyelvórák feladata lenne.
Az igéket bemutató törzsanyag
nyelvhelyességi kérdéseket is közvetít a tanulók felé. A szakemberek
körében köztudott, hogy a szlovákiai
magyar tanulók nyelvhasználata –
a magyarországi diákokéhoz mérten
– jellemzően nyelvjárásiasabb, ezért
indokolt lett volna a tankönyv által
„legsúlyosabb hibá”-nak bélyegzett
suksükölés, illetve helytelen használatúnak mondott nákolás kapcsán
kifejteni e jelenségek nyelvjárási eredetét is (Uzonyi Kiss–Csicsay, 2012,
87). A szakirodalom szerint ugyanis
az anyanyelvoktatás egyik alapfeladata, hogy a tanulók saját nyelvjárásukra építve tegyenek szert a közmagyar
nyelvváltozatra. A tankönyveknek és
a pedagógusoknak a közmagyar elsajátításának folyamatában kiemelt
szerepük van, hiszen rá kell, hogy
vezessék a tanulókat, milyen jellegű
beszédhelyzetekben elfogadott és milyenekben kerülendő egyes vonatkozó jelenségek használata.
A hagyományos szemlélettel összhangban a tankönyv a főnevet, a melléknevet, a számnevet és a névmást a
névszók gyűjtőfogalom alá sorolja (az
újabb szemlélet alapján már minden,
korábban a névszó gyűjtőfogalomba
tartozó szófajcsoport, önálló).
A főnevet a tankönyv előbb a felosztás szintjén tárgyalja, majd 5–6
oldalnyi helyesírással foglalkozó
rész következik. A földrajzi és intézménynevek írásmódjával kapcsolatos szabályokat azonban didaktikai
szempontból inadekvát módon közli, hiszen szinte változatlanul emeli
át őket a helyesírási szabályzatnak a
segédlet megjelenésekor érvényes tizenegyedik kiadásából. A szabályok
példaanyagáról megállapítható, hogy
a feltüntetett 71 tulajdonnévből csak
9 szlovákiai magyar vonatkozású,
vagyis elenyésző a tanulók életkörnyezetében előforduló domborzati és intézménynevekre való utalás
(Uzonyi Kiss–Csicsay, 2012, 92–94,
96–97). Ahogyan azt már az oktatási
kérdésekkel foglalkozó szakemberek
többször is jelezték, a szlovákiai magyar középiskolákban folyó helyesírás-tanítás alapvetően mozaikszem-

léletű, azaz a helyesírási ismeretek az
egyes nyelvi szintekhez kapcsolódó
tananyagok függvényében kerülnek
be a tankönyvekbe, azonban a szóban
forgó segédlet a többi alapszófaj tanításához már nem is rendel helyesírási
tudnivalókat.
A melléknévi tananyag vonatkozásában csupán a törzsanyaghoz kapcsolódó egyik feladatban lévő szakmai hibára hívnám fel a figyelmet: a
morajló és fennhéjázó szavakat a szerzők melléknévnek minősítik (Uzonyi
Kiss–Csicsay, 2012, 99), miközben
mindkét esetben melléknévi igenevekről van szó.
A határozószókat tárgyaló fejezet szintén az osztályozásra épül.
A viszonyított fogalom határozottsága
alapján a tankönyv két csoportjukat
különbözteti meg: határozott fogalmi
tartalmú határozószókat és névmási
határozószókat, amelyek lényegében
ugyanazokat a jelentéstani alcsoportokat alkotják, azaz lehetnek helyhatározószók, időhatározószók, illetve
elvontabb körülményt kifejezők.
Ennek ellenére a felsorolt alcsoportokat csak a névmási határozószók
aspektusából mutatja be a tankönyv.
Megtévesztő továbbá, hogy a szerzők
előbb ismertetik a névmási eredetű
határozószókat, majd a következő
bekezdésben már a névmásoktól
való elkülönítésükről írnak. Ehelyett
arra kellene összpontosítani, hogy
a tanulók megértsék a névmási határozószók jelentésbeli összefonódását és szövegbeli funkcióját, pl.: az
itt névmási funkciója a mutató szerep, határozószói funkciója pedig az,
hogy a cselekvés helyére utal.
Az alapszófajokon belül helyettesítő szerepet betöltő névmások bemutatásának tartalmi feldolgozása
bizonyos mértékben felületes, hiszen a szerzők az olyan tartalmilag
üres szók esetében, mint amilyenek
a névmások, megelégszenek a puszta
klasszifikációval, és nem egy konkrét szövegben/beszédhelyzetben való
szerepükkel foglalkoznak. A névmásokkal kapcsolatban nyelvhelyességi
kérdésben is állást foglal a tankönyv.
A maga/maguk alakokat kevésbé udvariasnak nevezi, helyettük az ön/
önök alakok használatát javasolja
(Uzonyi Kiss–Csicsay, 2012, 102). A
nyelvtudományban széles körben elfogadott szociolingvisztikai szemlélet
szerint ez a minősítés anyaországi körülmények között elfogadható lenne,

de a kisebbségi magyarok számára
épp a bírált alakok számítanak elsődlegesnek, ugyanis míg a magyarországi beszélők számára a maga/
maguk alakok kissé sértő stílusértékű megszólítások, addig a szlovákiai
magyar nyelvhasználatban semleges
stílusértékkel rendelkeznek.
Az igenévi tananyagrész bevezető
soraiban a tankönyv rámutat arra,
hogy valószínűleg a diákok által tanult idegen nyelvekben is léteznek
olyan szófajok, amelyek egyszerre két
szófaj tulajdonságait hordozzák magukban. A gondolatsor annak ellenére megakad, hogy kiváló alkalmat kínál a szlovák vagy más tanult nyelvek
ekvivalens elemeinek prezentálására.
A VISZONYSZÓK
A viszonyszók szófaji osztályához a
névelőt, a névutót, a kötőszót, az igekötőt, a segédigét és a módosítószót
sorolja a tankönyv. Ez a felosztás némiképp eltér az újabb leíró nyelvtanok
szemléletétől, ugyanis egyrészt nem
utal a partikulák csoportjára (annak
ellenére, hogy az alapiskolai nyelvtankönyvben megjelenik); másrészt
ide sorolja a módosítószót, amelyet
egyes grammatikák már a mondatszók szófaji osztályán belül tárgyalnak.
A viszonyszók közül a tankönyv
először a névelővel foglalkozik. A
tananyag egésze a személynevek előtti névelőhasználatra épül, arra azonban nem hívja fel a figyelmet, hogy
a regionális köznyelvi nyelvváltozatokban, valamint az egyes nyelvjárásokban a személynevek, ill. egyes
földrajzi nevek előtt gyakori a határozott névelőnek a szabályszerűtől
eltérő használata, ami semmiképpen
sem ítélhető meg a helyes–helytelen
értékminősítő oppozíció alapján.
A névutók fejezete jelentésük szerinti osztályozásra épül, tehát hely,
idő és elvontabb körülményt kifejező
névutócsoportokat különböztet meg.
Arról azonban a tankönyv már nem
tesz említést, hogy bizonyos névutók
egyszerre többféle határozói viszony
jelölésére is alkalmasak. Példaként
említeném az alatt névutót, amely
a szék alatt szerkezetben helyviszonyt, az uralkodása alatt szerkezetben időviszonyt, a vesz valamit
kéz alatt szerkezetben pedig már
elvontabb viszonyt jelöl. Hiányolom továbbá, hogy a névutók fajtái
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(ragtalan névszóhoz járuló névutók,
ragvonzó névutók, birtokos személyjelet tartalmazó névutók) még csak
az említés szintjén sem kerültek be
a tananyagba.
Az igekötők áttekintése egy definícióból és a leggyakoribb igekötők
felsorolásából áll. A szófaj jelentésmódosító szerepéről azonban nem
szól a tankönyv, vagyis nem tájékoztat az igekötők változatos funkcióiról.
Szükség lett volna továbbá a velük
kapcsolatos alapvető helyesírási szabályok felelevenítésére is, hiszen ez
gyakran nagy problémát jelent a tanulók számára.
A módosítószók kapcsán a segédlet két csoportot mutat be: a mondat
értékű módosítószókat (igen, nem),
illetve a nem mondat értékű módosítószókat (talán, vajon). Ez az osztályozás már fél évszázados, s az újabb
grammatikák, amelyek szemléletére itt sem találunk utalást, már más
megoldást alkalmaznak: a valódi módosítószóknak csak a mondat értékű
módosítószókat tartják, amelyeket
azonban nem a viszonyszók, hanem a
mondatszók szóosztályában tárgyalnak; a nem mondat értékű módosítószókat pedig már a viszonyszók
osztályába tartozó partikulákhoz sorolják.
A MONDATSZÓK

Az újabb nyelvtankönyvek a harmadik nagy szófaji osztályba az indulatszót, az interakciós mondatszót, a
módosítószót és a hangutánzó mondatszót sorolják. A másodikosok segédlete ebben a fejezetben azonban
csak az indulatszókkal foglalkozik,
pedig szükséges lett volna az indukciós mondatszók áttekintésére
is, amelyek különböző osztályokat alkotnak: kapcsolat felvételére
és lezárására szolgáló mondatszók,
társalgálsszervező és -jelölő elemek,
akaratkifejező mondatszók és mutató
mondatszók. S mivel a felsorolt osztályok között nem húztató éles határ,
ennek kiemelése érdekében célszerű
volna megvizsgálni az egyes kategóriák által betöltött funkciót is.
ÖSSZEGZÉS

A második osztály számára készült
segédletben a tananyagok a hagyományos szófaji felosztás szemléletének jegyében épülnek egymásra,

s gyakran ágrajzot is tartalmaznak,
amelyről tudományosan bizonyított,
hogy fontos didaktikai szerepet tölt
be. Az egyes szerkezetei egységek
általában következetesen követik
egymást.
A tankönyvben tartalmilag a
hagyományos szemléletmód tükröződik (az újabb nyelvészeti
eredményekre egyes kiválasztott tananyagoknál csupán apró betűvel szedett megegyzések utalnak, minden
következetesség nélkül). Jellemző,
hogy a leíró nyelvtani részek ismertetésekor a szerzők egyetemi tankönyvekből indulnak ki, s a funkcionalitást szinte teljesen figyelmen kívül
hagyják. A tankönyvben előfordulnak továbbá olyan részek is, amelyek
nincsenek összhangban a tanulók
életkori sajátosságaival, példaként a
Magyar grammatika c. kötetből származó táblázatokat és definíciókat
említeném. A tankönyv hiányosságának tekinthető továbbá a helyesírással kapcsolatos ismeretek minőségi
és mennyiség prezentálása, illetve a
nyelvhelyességi kérdések tárgyalása
kapcsán a tanulók kisebbségi létéből
fakadó sajátosságok figyelmen kívül
hagyása.
A segédletben a hagyományos
nyelvtantanítás módszerei érvényesülnek. Ezt egyrészt a leíró-elbeszélő típusú magyarázatok bizonyítják,
melyekben csupán elvétve fordulnak
elő magyarázó kötőszók, pedig kutatásokkal bizonyított, hogy egyenes
arányosság van a magyarázó kötőszók mennyiségének gyakorisága és
a tanulók teljesítménye között. Másrészt erre utal az egyéni feladatok túlsúlya és a kreatív feladatok elenyésző
száma is.
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A MAGYAR MINT ANYANYELV, KISEBBSÉGI ÉS IDEGEN
NYELV OKTATÁSI KÉRDÉSEI ÉS OKTATÁSI SEGÉDLETEI
A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai

A Selye János Egyetem Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszéke mellett működő
Variológiai Kutatócsoport harmadik
kötete a 2018. november 9-én megrendezett 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpózium tanulmányait tartalmazza.
A szimpózium témája ezúttal a következő volt: A magyar mint anyanyelv,
kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. A konferencia tanulmánykötetében a szerzők
az anyanyelvi oktatást érintő legaktuálisabb kérdéseket és a tanítási-tanulási
folyamat során alkalmazott oktatási segédleteket: a tankönyveket, az országos
szintű pedagógiai mérőeszközöket, az
oktatásügyet megújító és fejlesztő digitális oktatási segédleteket elemezték
különféle szempontok szerint. A kötetben számos, a pedagógiai és anyanyelvi
kommunikációt, valamint azok sajátosságait elemző tanulmány szerepel.
A gyűjteményből csak néhány tanulmányt mutatok be részletesebben.
Simon Szabolcs Az anyanyelv, az
államnyelv és az idegen nyelvek tanulása kétnyelvű környezetben című
munkájában a nyelvoktatási, -tanulási
és ezzel összefüggésben nyelvtervezési
folyamatok vizsgálatát végzi többnyelvű környezetben. Esettanulmányában

a Közép-Szlovákiában működő rimaszombati Tompa Mihály Református
Gimnáziumban végzett felmérés eredményeit ismerteti az intézményben folyó nyelvi képzést vizsgálva. A kutatás
a magyar nyelv és irodalom, szlovák
nyelv és szlovák irodalom és az idegen
nyelvek, az angol és a német tantárgyaira, ill. az azokkal kapcsolatos tanulói
attitűdökre terjed ki. A kérdőív kérdései a nyelvtanulás és -oktatás különféle
területeit érintették; az adatközlők
nyelvek iránti attitűdjeit, a nyelvekkel
való kapcsolatukat, önbevallásukon
alapuló nyelvi kompetenciáikat, stb.
A felmérésből kiderült, hogy a vegyes
házasságból származó gyermekek
könnyebben sajátítják el a nyelveket,
beleértve az idegen nyelveket is. Érdemes megjegyezni, hogy a kérdőív
eredményei alapján szlovák édesanya
magyar gimnáziumba járó gyermekével sokszor magyarul beszél. Ez hozzásegítheti a tanulókat a két nyelv közel
azonos szintű megismeréséhez és az
anyanyelvük megőrzéséhez.
Danczi Annamária Nyelvjárási és
nyelvhasználati attitűdvizsgálat határon túli pedagógusok körében című
munkájában 182 határon túli (felvidéki, erdélyi, kárpátaljai) pedagógus
metanyelvi kommunikációs készségeit, valamint nyelvekhez való viszonyulását vizsgálta. Az anyanyelvi oktatás
egyik központi kérdéseként gyakran
felmerül a dialektusok használatának,
megítélésének problémaköre az iskolai környezetben. A tanulmány eredményei és a tapasztalatok is azt igazolják, hogy a standard nyelvváltozatról
és az egyes nyelvjárásokról kialakult
szemléletek merőben különböznek. A
szerző adatai alapján a megkérdezett
pedagógusok tekintélyes része nem
tartja magát nyelvjárási beszélőnek,
és még ennél is többen vonakodnak a
nyelvjárások iskolában való használatától. Ezen pedagógusok rendszerint
kijavítják a tanulókat, ha azok az általuk „helytelennek” vélt nyelvváltozatot
használják. Az oktatási intézmények
feladata lenne egy pozitív nyelvjárási
és nyelvhasználati attitűd kialakítása

a gyermekekben, ez azonban csak a
pedagógusok pozitív nyelvszemlélete
által érhető el.
Grund Ágnes A tanári értékelő megnyilatkozások vizsgálata osztálytermi
kontextusban című tanulmányában
a fiatal pedagógusjelöltek kommunikációs készségeit mérte fel. Kutatása
során minden olyan tanári megnyilatkozást számba vett, amely önmagában
vagy más beszédaktusokkal együttesen jelenik meg az értékelés beszédaktusában. Elemzésének célja a tanári
értékelő megnyilatkozások típusainak
feltárása, jellemzése. Ezen rendszerezés, valamint a tanári értékelő megnyilatkozások tudatosítása segítheti
a jövőbeli pedagógusok munkáját és
fejlesztheti a tanárok kommunikációs
kompetenciáit.
Lőrincz Julianna A kontrasztív nyelvészet és a kontrasztív stilisztika elméleti és oktatási kérdései című tanulmányában a kontrasztív, azaz egybevető
nyelvvizsgálati módszerrel foglalkozik. Ezen eljárás azt vizsgálja, hogy két
nyelv grammatikai rendszere milyen
mértékben felel meg egymásnak. A
kontrasztív nyelvészetnek gazdag hagyományai vannak. Kezdetei onnan
eredeztethetők, amikor kereskedelmi
kapcsolatok révén a különböző nyelvet beszélő emberek találkozása lehetővé vált, a nyelvek tudományos igényű összevetése azonban jóval később
következett. A magyar és indoeurópai
nyelvek összehasonlítása a középkorban kezdődött, a tipológiailag nem rokon nyelvek egybevetése azonban csak
a 19. században terjedt el.
Domonkosi Ágnes A nyelvi udvariasság és kapcsolattartás helye és lehetőségei az anyanyelvi nevelésben című
munkájában a megszólítás kérdéskörét vizsgálja tankönyvekben, továbbá
annak összeegyeztethetőségét a tanulók hétköznapi tapasztalataival. A
nyelvi kapcsolattartás és udvariasság
kérdései meghatározó tényezők az
anyanyelvi nevelésben, a társas viszonyok kialakításában és a szocializációs
folyamatokban is. A gyermekkor legfőbb szocializációs színtere az iskola,
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így valóban érdemes felmérni az említett kérdéskörök oktatásügyben való
megjelenését. A magyarországi és határon túli (szlovákiai) anyanyelvi tankönyvek néhány esetben eltérően vélekednek a nyelvi udvariasság és nyelvi
kapcsolattartás különböző színtereken
való megjelenéséről, s olykor a tanulói
tapasztalatoknak is ellentmondanak.
Domonkosi a következőképpen reflektál a tankönyvekben megfigyelt leírásokra: „Az illemtani jellegű, előíró
megállapítások csak akkor lehetnek
célravezetők az oktatásban, ha illeszkednek az empirikusan feltárt valós
helyzethez, és egyúttal a tanulói tapasztalatokhoz is.” Ezen tapasztalatok
gyarapítására különböző gyakorlatokat gyűjtött össze, amelyek a nyelvi
udvariasság kérdésének iskolai feldolgozására (is) alkalmasak.
Lőrincz Gábor Szemantikaoktatás
a mentális lexikon működésének tükrében című dolgozatában a tanulók
jelentéstani ismereteinek lehetséges
fejlesztési módozatát mutatja be a
mentális lexikon figyelembevételével.
Munkájában egy a klasszikus, tankönyvekben és munkafüzetekben fellelhető feladványoktól eltérő középiskolai
feladatsoron keresztül szemlélteti a
diákok szemantikai ismereteinek bővítését. A tanulók sok esetben egyhangúnak és vontatottnak tartják a
nyelvtanórákat, legtöbbször kedvetlenül szemlélik a nyelvtani témaköröket
érintő feladatokat. Az említett feladatok középpontjában azonban maguk
a tanulók, mindennapi tapasztalataik,
ismereteik és nyelvhasználatuk áll, így
olyan fogalmakkal, jelentésekkel találkozhatnak általuk, amelyeket a hétköznapokból már sok esetben ismernek. A
feladatsorban szerepelnek a szlovákiai
magyar kétnyelvűséget tárgyaló feladatok is, amelyek gyakorlati alkalmazása
hozzájárulhatna egy pozitívabb nyelv-

szemlélet kialakításához, továbbá segíthetné a tanulók államnyelvi és anyanyelvi készségeinek fejlesztését.
Istók Béla A ritkább szóalkotási
módok témaköre az újgenerációs tankönyvekben és munkafüzetekben című
tanulmányában nyolcadikos és kilencedikes OFI-s tankönyveket és munkafüzeteket vizsgál az ún. netgeneráció
igényeihez, nyelvhasználatához való
alkalmazkodás szempontjából. A digitális technológiák elterjedése szükségszerűvé tette az oktatási segédletek
megreformálását, nyelvezetük korszerűsítését és adaptálását a fiatal generáció ismereteinek bővítésére. A globalizáció és az angol mint világnyelv
hatása a szóalkotási módokat is érinti, hiszen mára divatossá vált néhány
olyan szóalkotási eljárás is, amelyek
korábban még ritkán érvényesültek a
nyelvhasználatban (pl. szóelvonás, szórövidülés, mozaikszó-alkotás, szóösszerántás, szóhasadás, szóvegyülés, szóferdítés, jelentéstapadás). A megfigyelt
taneszközök több esetben is kitérnek
az újszerű szóalkotási eljárásokra, olykor azonban idejétmúlt feladatokat is
tartalmaznak.
Verbók Boglárka Országos szintű
pedagógiai mérések a szlovákiai magyar általános és középiskolák magyar
nyelv és irodalom tantárgyában című
tanulmányában az alapiskolák felső
tagozata számára összeállított Monitor
(Testovanie 9) és a középiskolák végzős diákjai számára készült standardizált érettségi tesztek elemzését végzi.
Munkájában az utóbbi 10 évben alkalmazott teszteket vizsgálja, s feltüntet
néhány általa inadekvátnak vélt tesztfeladatot is. A kutatás során elsődleges
szempontnak tekinti az irodalmi és
nyelvtani részre vonatkozó feladatok
arányának vizsgálatát, az egyes szövegrészletek tantervhez való illeszkedését, a feladatok és a tananyag kap-

csolódását, a feleletválasztó és -alkotó
feladatok arányát, valamint az egyes
utasítások és válaszlehetőségek adekvátságát. Az országos szintű pedagógiai mérőeszközök reguláris funkciót
töltenek be az oktatásban, ezért fontos
az inadekvát feladatok kiszűrése.
Tóth Etelka Úton a 21. század iskolája
felé című munkájában egy olyan komplex, multidiszciplináris tartalomfejlesztő és -felhasználói rendszert mutat be,
amely a korszerű oktatás követe lehet.
A program neve RevoEd. A formális,
nemformális és informális tanulás folyamatában egyaránt alkalmazható,
mivel tanórai és tanórán kívüli tevékenységekre, illetve azoknak megszervezésére, kidolgozására egyaránt
alkalmas. A RevoEd teljes mértékben
tanuló- és tanítóbarát felület; a pedagógusok teljeskörű hozzáférést kapnak
a rendszerben rögzített tudásanyaghoz,
s ők határozzák meg azon tartalmakat és feladatokat, amelyekhez diákjaik hozzáférést nyernek. A pedagógus
dönt arról, hogy melyik tudásanyagot építi be az aktuális tevékenységbe.
Ezeket alkalmazhatja a tanórákon új
anyag feldolgozása során, gyakorlás
vagy ellenőrzés alkalmával, projektek
szervezésénél, egyéni és csoportmunkák szervezése során, beépítheti a tanórán kívüli tevékenységekbe otthoni
feladatként, illetve napközis vagy szakköri foglalkozásokon is.
A fentebb ismertetett tanulmányokat személyes indíttatásom és
érdeklődési köröm alapján emeltem
ki. Az olvasót viszont arra ösztönzöm,
hogy érdemes a kötetben bemutatott
témákat, elemzéseket részletesebben
megismerni. Mivel az oktatási folyamat, a tankönyv-, feladat- és tesztkészítés az anyanyelvoktatás szerves
alapját képezi, minden szakember,
gyakorló pedagógus és szülő figyelmébe bátran ajánlom a könyvet.

NYELVOKTATÁS

ZOLCZER PÉTER

A NYELVTANULÁST ELŐSEGÍTŐ
ÁLTALÁNOS KÉSZSÉGEK (4. RÉSZ)
Cikksorozatom előző részeiben röviden kifejtettem, hogy milyen szerepe
van a (nyelv)tanulásban (és hogyan
fejleszthető) a koncentrációképesség
(1. rész), hogy mennyire fontos kapcsolat áll fenn motivációs szintünk,
kognitív funkcióink és a testmozgás
között (2. rész), illetve, hogy miképpen tudjuk csillapítani és akár megszüntetni az instant gratifikációra való
hajlamunkat a rendszeresség betartásával, a pontos célok megadásával és
a megfelelő időbeosztás kialakításával
(3. rész). Ebben a részben szeretnék
kitérni arra, hogy milyen összefüggés
van az önfegyelem, az akaraterő és a
tanulási folyamat között.
Az önfegyelem kéz a kézben jár az
akaraterővel, éppen ezért a kettő különválasztása nem egyszerű feladat.
Ha mégis meg kell fogalmaznunk,
hogy mi a különbség közöttük, azt
mondhatnánk, hogy az önfegyelem
annak a mutatója, hogy mennyire
vagyunk képesek valami olyat megtenni, amihez nincs kedvünk, míg az
akaraterő annak a mértéke, hogy az
adott cselekvést milyen intenzitással,
mennyi időn keresztül, mennyi akadály ellenére vagyunk hajlandóak (el)
végezni. Ha belegondolunk, hogy a
nyelvtanulás során elkerülhetetlenül
beleütközünk az új nyelv rendszereinek (pl. nyelvtani, lexikai) elsajátításából adódó akadályokba, beláthatjuk, hogy mind az önfegyelem,
mind pedig az akaraterő gyakorlása
szükséges velejárója a nyelvtanulási
folyamatnak.
Jocko Willink 2017-ben megjelent,
Discipline Equals Freedom (Fegyelem egyenlő szabadság) című könyvében lényegre törően mutatja meg,
hogy mi az, amit a legtöbb önsegítő
könyv nem elég mélyen vagy egyáltalán nem tárgyal: az önfegyelem.
Hiába ismerjük a leghatékonyabb
módszereket, amelyekkel elérhetjük
céljainkat, ha nincs elég önfegyel-

münk, semmire sem megyünk ezzel
a tudással. Willink szerint a fegyelem
teszi igazán lehetővé a szabadságot.
Bár az állítás paradoxnak tűnhet,
számos élethelyzetet mutat be, melyekben az önfegyelem valóban szabadságot eredményez: ha egy reggel
önfegyelmet nem gyakorolva úgy
döntünk, hogy tovább alszunk, aznap
kevesebb teendővel tudunk végezni.
A lemaradást csak úgy lehet behozni, ha másnap korábban ébredünk,
ez esetben viszont jóval kevesebbet
tudunk aludni, mint kellene, ezért a
kialvatlanság miatt az átlagosnál kevésbé vagyunk hatékonyak. Emiatt a
harmadik nap ismét korán kell kelnünk. Vegyük észre, hogy egy nap
nem fegyelmeztük magunkat, és ennek az lett az eredménye, hogy két
másik napon fáradtan kellett túlóráznunk. Ha ezt levetítjük a szabadidőre,
láthatjuk, hogy a szabadidőnkkel való
„visszaélés” (vagyis tovább aludni,
mint szoktunk) ahhoz vezet, hogy két
napon keresztül semmi szabadságunk
sincs a szabadidőnk felett, hiszen a lemaradás miatt végig dolgoznunk kell.
Ha a kérdéses napon fegyelmeztük
volna magunkat, és időben felkelünk,
aznap és a rá következő két napon
is szabadon rendelkezhettünk volna
szabadidőnkkel. Ez ugyanúgy érvényes a tanulásra is, kiváltképp ha már
rendelkezünk egy olyan időbeosztással, amelyet szabadidőnk és célunk (a
nyelv elsajátítása) függvényében állítottunk össze.
Kelly McGonigal az Akaraterőösztön − Miért fontos? Hogyan működik? Hogyan erősíthető? című
könyvében alaposan körüljárja az
akaraterő problémakörét. Könyvéből
megtudhatjuk, hogy az akaraterőnk
fejlesztésébe fektetett energiánk
amellett, hogy többszörösen megtérül, az akaraterőnket is növekvő dinamikával erősíti – ugyanannyi energia
befektetése egyre nagyobb mértékben

növeli akaraterőnket, ugyanis minden
tevékenység, amelyet annak segítségével végzünk el, tovább motivál,
aminek hatására egyre hatékonyabbak leszünk, ezáltal pedig növekszik
az akaraterőnk. McGonigal könyvéről a Google-nél is tartott előadást a
Talks at Google előadássorozaton belül, amelyben rendkívül sok hasznos,
gyakorlati tanácsot is ad akaraterőnk
fejlesztéséhez. Többek között azt is
megtudhatjuk belőle, hogy az akaraterőnk fejlesztését négy alapelv mentén kell megkezdenünk. Elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű alvás,
a meditáció, a testedzés és az egészséges táplálkozás. Kétségtelen, hogy
egy új nyelv elsajátítása megköveteli,
hogy folyamatosan gyakoroljuk akaraterőnket, mivel a folyamat szerves
része a hibázás, amely természetszerűen demotiváló erővel bír. Ennek
tudatosítása után csakis akaraterőnkre
hagyatkozhatunk, hogy a biztos jövőbeli hibázások ellenére is újra próbálkozzunk. (Ne felejtsük, a hibázás a
nyelvtanulás szerves része, és kimondottan pozitív tényezőként kell kezelnünk, hiszen a hibáinkból rendkívül
hatékonyan tudunk tanulni.)
Láthatjuk, hogy az önfegyelem és
az akaraterő fejleszthető készségek,
amelyek esszenciális szerepet játszanak a nyelvtanulási folyamatban
és annak hatékonyságában, ezért ha
nyelvtanulásra adjuk a fejünket, érdemes tudatosan fejlesztenünk mindkettőt.
FELHASZNÁLT IRODALOM

MacGonigal, Kelly. 2015. Akaraterő-ösztön – Miért fontos? Hogyan működik? Hogyan erősíthető? Budapest: Ursus Libris.
MacGonigal, Kelly. 2012. “The Willpower
Instinct” | Talks at Google. https://www.
youtube.com/watch?v=V5BXuZL1HAg, letöltve: 2019. 07. 07.
Willink, Jocko – Leif Babin. 2015. Extreme
Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead
and Win. New Work: St. Martin’s Press.

ÓVÓPEDAGÓGIA

NAGY LEHOCKY ZSUZSA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK
ÉRSEKÚJVÁRI JÓ GYAKORLAT BEMUTATÁSA

A gyermek ideális esetben a családi
közegben tapasztalja meg elsőként
és valószínűleg a legmeghatározóbb
módon a szeretetet, biztonságot, öszszetartozást, megértést. A gyermeknevelésben legfontosabb szerepe a
családnak van, de emellett az óvodában, iskolában megélt élmények, az
itt átélt tapasztalatok is nagy részben
szabályozzák a gyermekek felnőtt életét. A család, az óvoda és persze az
iskola kölcsönösen hatnak egymásra,
melynek alapvető feltétele a kölcsönös
tisztelet és bizalom. Ezen intézmények
között fontos a hatékony együttműködés és kommunikáció. Az együttműködés célja elsősorban egy olyan kapcsolatrendszer létrehozása, amelyből a
gyermek, a család és a pedagógus egyaránt meríthet. Mérei Ferenc szavaira
utalva, az együttes élmény ismétlés
útján hagyománnyá válik, és már akkor is erősíti az összetartozás érzetét
a csoportban, ha a tagok csak utalást
tesznek a korábban történtekre. A közös eseményekből közös történetek
alakulnak ki, amiket ha újra elmesélnek egymásnak, felelevenednek a korábbi tapasztalatok.
Ezúttal megpróbáltam én is öszszefoglalni azon együttműködési
formákat, közös élményeket, eseményeket, melyek igyekeznek a szülők,
pedagógusok és nem utolsó sorban a
gyerekek együttműködését segíteni
Érsekújvárban, konkrétan a P. Blahu
Óvodában és a Czuczor Gergely Alapiskolában.
Januárban, farsang idején, az érsekújvári magyar nyelvű képzést biztosító
intézmények is gondoltak egy nagyot,
és megrendezték a hagyományos
magyar bált. Ez elsősorban a szülők,
pedagógusok ismerkedési és találkozási pontja, ami mindenképp pozitív
hatással van a szülők kapcsolati rendszerének alakulására. A finom ételek,
borok és persze tánc mellett lehetőség
kínálkozik vélemény- és tapasztalatcserére, ismeretségek és barátságok
kialakítására.
Februárban kerül sor a nyitott napokra, ahol a jövendőbeli óvodásoknak és elsősöknek lehetősége nyílik az

intézmények tevékenységeinek betekintésébe. A gyerekek kipróbálhatják
a játékokat, megnézhetik az óvoda
udvarát, termeit, az iskolába készülő
gyerekek pedig akár aktívan is részt
vehetnek egy-egy tanítási órán.
Márciusban az iskola játékra, ismerkedésre invitálja a családokat a
Játsszunk együtt! elnevezésű rendezvénnyel. A pedagógusok tudáslabirintussal, játékos feladatokkal, kézműves
foglalkozásokkal és sportversennyel is
várják az érdeklődőket.
Április hónapban elmaradhatatlan a
húsvéti készülődés, ahol évente új és
kreatív ötletekkel várják a pedagógusok a gyerekeket, szülőket egyaránt. A
közös tavaszi nagytakarítás hasznos
és élményekben gazdag időtöltést jelent. Az iskola pedagógusai, szülők,
kicsik és nagyok közös erővel minden
év áprilisában azon dolgoznak, hogy
megtisztítsák, szépítsék az iskola környezetét, ahová jó érzés megérkezni és
tartózkodni. Az iskola szakács nénijei
finom lángossal és édességgel kedveskednek a segítő kezeknek.
A májusi anyák napi műsorra való
készülődés és annak bemutatása érzelmileg talán a legmeghatározóbb
élmény a gyerekek és főleg természetesen az édesanyák, nagymamák
körében. Dicsérendő, hogy a tanító
nénik évente megható és emlékezetes
előadásokkal várják a szülőket. Intézményeink Érsekújvárban az apákról
sem feledkeznek meg, hiszen nekik is
rendkívül fontos és meghatározó szerepük van gyermekeik életében. Elsősorban sport- és ügyességi játékokkal
várják az aktív apukákat és gyermekeiket.
A családi juniális szintén elmaradhatatlan része együttléteinknek. A
napot a férfiak kezdik, mivel az apukák, férfi pedagógusok, fiúk már kora
délelőtt együtt rúgják a labdát a nézők
legnagyobb örömére. Majd az anyukák sem maradnak tétlenek, hiszen a
kidobósban mutathatják meg, menynyire ügyesek és labdaérzékenyek. A
gyerekek mindeközben válogathatnak
a számtalan kézműves tevékenység
között, kipróbálhatják magukat az

akadálypályákon, megismerkedhetnek régmúlt fajátékokkal, végül pedig
a hangulat egy koncert keretén belül
hág a legmagasabb fokára.
A hagyományőrzés nevében az iskola igyekszik a régi szokásokat is beépíteni a gyerekek hétköznapjaiba. A
KultúrKorzó Polgári Társulással karöltve az iskola táncházak szervezésével is teret biztosít arra, hogy a szülők,
gyerekek együtt lehessenek, hiszen
a múlt ismerete nagyban hozzájárul
gyermekeink hovatartozásának megerősítéséhez.
Október a Tökfesztivál hónapja.
Ebbe a rendezvénybe a város minden
iskolája aktívan bekapcsolódik, mivel
az egyes tökökből megalkotott figurák
versenyére is sor kerül. Évente új témák kerülnek feldolgozásra, amikor
is tökkompozíciókat készítenek az
óvodás és iskolás gyerekek szüleikkel,
pedagógusaikkal karöltve. Tavaly épp
a mesefigurák voltak porondon, nagyon kreatív és egyedi összeállítások
készültek.
Novemberben kerül megrendezésre a Czuczorosok, itt a helyetek! című
kulturális rendezvény, melynek elsősorban az a célja, hogy az iskola volt
és jelenlegi diákjai találkozzanak,
tapasztalatot cseréljenek és közösen
olyan műsorokat hozzanak létre, mely
a szereplőknek és közönségnek egyaránt élményt, szórakozást nyújtanak.
Mivel mással zárulna az év, mint a
Mikulás-várással, karácsonyi előkészületekkel, így ez sem maradhat el
az éves rendezvények sorozatából. A
karácsonyvárás mindig igazi meghitt
hangulatot teremt és erősíti összetartozásunk.
A közös programok, az együttes készülődés, közös fellépés, az egymásra
való odafigyelés, a közösségi élmény
együttes átélése erősítik emberi kapcsolatainkat, így megszilárdítják a család és az egyes intézmények együttműködését is. Úgy gondolom, hogy
a fentebb bemutatott együttműködési
formák mindenképpen ezt a célt szolgálják.
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RAVASZ MÓNIKA

BÁBJÁTÉKKAL TÖRTÉNŐ SZÖVEGFELDOLGOZÁSOK
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK SZÁMÁRA (1. RÉSZ)

Néha úgy tűnik, a kisgyermekek olyanok, mint a bábok: óvodai életük során irányításra szorulnak a játékban,
a feladatoknál és az akadályok leküzdésénél. A szülők és a pedagógusok
kötelessége az útmutatás, a motiváció
biztosítása és az ő rejtélyes utazásuk
kalauzolása. A mesék és a versek azok
az eszközök, amelyek a varázslatos
fantáziavilágba vezetik a gyermeket.
Abba a világba, ahol az optimista életfilozófia érvényesül, a jó mindig győz,
és a rossz elnyeri végső büntetését. Ez
a mindenség teljes mértékben azonosul a gyermekpalánták lelki világával.
A gyermekirodalmi alkotások teszik
ezt az utazást értékessé, élménydússá
és felejthetetlenné.
Nekünk, pedagógusoknak felelősségünk valami újat és nem mindennapit
bevinni a gyermekek életébe, mivel
minél későbbi generációkkal lesz dolgunk, annál több ötletre, módszerre és
innovatív stratégiára lesz szükségünk
a modern gyermekközösséghez való
alkalmazkodás érdekében. Soroza-

tomban egy olyan irodalompedagógiai foglalkozássort mutatok be, amely
kortárs gyermekirodalmi művek különböző bábfajták és bábtechnikák segítségével történő feldolgozását ismerteti. A foglalkozássorozat öt különböző
művet dolgoz fel más-más bábozási
forma segítségével. A foglalkozásokat
a nagyfödémesi Meseország óvodában volt lehetőségem kipróbálni, ez
bizonyítja azt, hogy az elméletben leírtak és elképzelt bábos tevékenységek
megvalósíthatóak a gyakorlatban. Az
egyes tevékenységek fő céljai közé tartozott megismertetni a gyermekekkel
az egyes bábfajtákat, lehetőséget biztosítani az egyes bábtechnikák kipróbálására, emellett megteremteni a feltételek ahhoz, hogy közelebb kerüljenek a
kortárs irodalmi művekhez. Lényeges
cél volt a verses történetek szerkezetének, felépítésének és játékos hangzásának bemutatása, bábokkal való életre
keltése, a pozitív érzések kialakítása
a kortárs irodalom iránt és ezáltal az
esztétikai élmény biztosítása. Elsőként

a gyermekköltőként ismert Jász Julcsi
Csütörtökígyó versének tipegőbábokkal történő feldolgozását ismertetem.
A FOGLALKOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE, KONTEXTUSA

A
foglalkozás
Jász
Julcsi
Csütörtökígyó versének bemutatásáról
szól, melyet tipegőbábok segítségével
végeztem. A vers terjedelme kilenc
versszak, viszont három soros versszakok is előfordulnak köztük. A műben egy rövid történet játszódik le egy
nagymama és unokája erdei sétájáról,
miközben az unoka találkozik egy kis
zöld kígyóval. A bonyodalom ehhez
a tényhez kapcsolódik, így az egyes
motivációs tevékenységeket erre a
cselekménymozzanatra építettem. A
tevékenységet illetően több nevelőoktató célt is meghatároztam, többek
között a kortárs gyermekirodalommal való ismerkedést, egy bábtechnika megismerését, az egyes motivációs
tevékenységek során az egyenletes
lüktetés érzésének a fejlesztését és a
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ritmusérzék kibontakoztatását, valamint az improvizációs képességek
formálását.
A ráhangoló, illetve motivációs tevékenységeket különféle szervezési
feltételek biztosítása előzte meg. Ez
elsősorban a tipegőbábok elkészítését jelentette. A mű három szereplőt
igényelt: a nagymamát, az unokát és a
kis zöld kígyót. A bábok karton és filc
kombinációjával keletkeztek. A méretük körülbelül 20–25 cm nagyságban mozgott, a végtagjaikat, jobban
mondva a lábaikat az ujjaim helyettesítették, ezen keresztül biztosítottam be a mozgásukat. A tipegőbábok
mozgása korlátozott, de a járást, az
előre dőlést, a hirtelen megtorpanást,
nevetést ki tudtam fejezni a mozgatással. A bábhősök bebiztosítását egy varázsdoboz elkészítése követte, amely
egy 30x30 cm-es papírdoboz volt, színes csomagolópapírral bevonva. Ez a
doboz rejtette a motivációhoz szükséges hangszert, a furulyát. Ezt követte a
terem előkészítése, az irodalmi foglalkozásra szánt helyszín kialakítása. A
szőnyegről a gyermekek segítségével
minden zavaró tényezőt eltávolítottunk, akadály- és balesetmentesítettük, elegendő helyet biztosítottunk a
tevékenység befogadására. A szőnyegen történt a bábozás a gyerekekkel
egy közvetlen kört kialakítva, hogy
minél oldottabb és családiasabb legyen a hangulat. Az improvizációs
bábozást és a történeteket a gyermekek az óvoda minibábszínházában
valósították meg, amely előre adott
volt, és a gyermekek ötlete volt annak
használata.
MOTIVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK
A motiváció két dalos-mozgásos játékból tevődött össze. A Tekeredik a kígyó
című mozgásos játékkal indítottam a
tevékenységet, mivel a főhőst emeltem
ki a történetből. A mozgásos-énekes
játék célja az egyenletes lüktetés
érzésének az elsajátítása és éreztetése
volt. Rendkívül fontos az óvodás
korú gyermekek ritmusérzékének a
megalapozása és korai fejlesztése. A
játék úgy indult, hogy egy gyermek
kezét megfogtam és énekeltem a dalt,
ezzel egy láncreakciót elindítva. Pár
másodperc elteltével már ki is alakult
a kígyóforma. A tevékenységet néhányszor elismételtük, menetelve
a teremben, ügyelve az egyenletes
lüktetésre.
Mindezek után egy kört alakítottunk ki a szőnyegen. Ügyeltem arra,

hogy a gyermekek úgy helyezkedjenek, hogy mindenki jól lásson rám
és a csoporttársaira. Mikor már a figyelem rám összpontosult, feltártam
a varázsdoboz első rejtett kincsét,
a furulyát. Meglepetésre a gyermekek rögtön felismerték a hangszert.
Ezt követte a Kis-kis kígyó című dal
furulyázása, amely szintén a főhőst
vetítette előre. A gyermekeknek
fel kellett ismerniük az éneket és a
címét. A résztvevők rendkívül jól
tájékozottak voltak a dalok körében,
már a furulyaszó alatt bekapcsolódtak
a dalolásba. Az éneket többször
is elismételtük, ritmusnevekkel,
ritmustapssal éreztettük. A dal célja
a ritmus éreztetése és a ritmusérzék
fejlesztése volt a ritmustapsolás,
éneklés segítségével. A dalos tevékenységek által nemcsak jó hangulatot biztosítottuk, hanem a menetelés
során játszva fejlődött a gyermekek
egyenletes lüktetésérzése, az éneklés,
a ritmustapsolás során pedig fejlődtek
a ritmikus készségeik. Az óvodások
nagyon élvezték játékos, dalos, mozgásos tevékenységeket, annak ellenére
is, hogy az általam választottak ismertek voltak számukra. Az éneklésbe,
ritmustapsolásba teljes mértékben,
aktívan és örömmel bekapcsolódtak.
FŐ RÉSZ – BÁBOZÁS

A motivációs tevékenységek során felhasznált segédeszköz, a varázsdoboz a
fő részben is nagy szerepet játszott. Ez
a titokzatos doboz rejtette a bábjáték
szereplőit. Miután a kincsek feltárásra
kerültek, a gyermekek megtekinthették, megfoghatták, ujjukra próbálhatták a bábokat. A gyerekekkel ismertettem a szereplőket, elmondtam, mi
fog rájuk várni. Ezt követte a szöveg
bemutatása. Ügyeltem a helyes artikulációra, a tiszta beszédre, a hangzásra, valamint az egyes nyelvi eszközök
éreztetésére. A bemutatást követően
fölöttébb elnyerte a gyermekek tetszését a számukra ismeretlen szöveg és a
bábok életre keltése, olyannyira, hogy
alig bírták kivárni, mikor szerepeltethetik ők a bábokat. A művet többször
elismételtük, a második ismétlés során megkértem a gyermekeket, hogy
a hosszú -sz mondásánál kapcsolódjanak be, ezzel is gyakorolva az adott
hang kiejtését.
Ezt követte a bábok gyermekek által
való szerepeltetése, először a kötött/az
általam mondott szöveg alapján, majd
hagytam, hogy a gyermekek maguk
találjanak ki a szereplőkhöz szöveget,

történetet – improvizációra biztattam
őket. Ezt a motivációt segítette néhány
kérdés is, például: Ti mit tennétek, ha
találkoznátok a kis zöld kígyóval az
erdőben? Mit mondanátok neki? Van
köztetek valaki, aki félne tőle? Elmesélnétek a nagymamának? Ha igen, hogyan?
A gyermekek úgy összebarátkoztak
a bábokkal, hogy az óvoda számára
biztosított „miniszínházat“ is előhúzták, ahol tovább folytatódott a dramatizálás. A foglalkozás során tehát
az óvodások egy új irodalmi alkotással ismerkedtek meg, néhány részét
memorizálták is, és ezáltal fejlődtek
a kognitív képességeik, valamint az
anyanyelvi–kommunikációs kompetenciáik is. Az improvizáció során fantasztikus történetek születtek, amely
hozzájárult a gyermekek kreativitásának, fantáziájának a kibontakozásához.
Az óvodások nagyon élvezték a játékokat, a verset és persze egymás kitalált történeteit, roppant módon beleélték magukat a „bábszínházasdiba”,
olyannyira, hogy alig lehetett tőlük
visszaszerezni a bábokat.
LEVEZETŐ RÉSZ
A sok kitalált történet után a tevékenységet a Kígyó diszkó című mozgásos
játékkal zártuk. A gyermekek feladata
az volt, hogy az általam bebiztosított
zenére táncoljanak, és amikor a
zene leállt, kígyós szobrokká kellett
dermedniük. Aki megmozdult, kiesett.
Azok a gyermekek, akik kiestek, a
segédeim voltak, és figyelték a többi
versenyzőt. A legvégén az győzött, aki
a legtovább a versenyben maradt.
A gyermekekben kivétel nélkül fölcsillant a győzni akarás vágya, fölszabadultan táncoltak, és minden erejükkel versenyeztek is egyben. A meglévő
jó hangulatot már csak fokozni tudta
ez a játék, tökéletes befejezése volt a
tevékenységnek.
Kivétel nélkül minden gyermeket
pozitívan értékeltem, roppant kreatívak és ügyesek voltak. Minden tevékenységben a legtöbbet hozták ki
magukból, a maximumot nyújtották,
ami rendkívül megkönnyítette az én
dolgom is. Az irodalmi alkotás különösen felkeltette az érdeklődésüket,
aktív hallgatók voltak. A távozáskor
csak azzal a feltétellel engedtek el, ha
„holnap“ is hozok valami „játékot“.
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CSICSAY ALAJOS

KI LÁTOTT MÁR FANTOMEMLŐST

Valószínűleg minden ember. Legalábbis képen, filmen vagy élőben
valamelyik állatkertben, de a természetben szabadon aligha egyet is. Még
a megrögzött vadonlesők is csak a
nyomaira lelnek rá itt-ott. Pedig szentül állítják, hogy Magyarország erdőiben is él néhány példány a Mátrában,
Bükkben, Zemplén sűrűiben, s utóbb
pedig a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Börzsönyben bukkant fel
egy példány. Szegény pára!, sóhajt fel
az állatokkal (is) együtt érző ember,
aki ha egyedüllétről hall – merthogy
antropomorf a gondolkodásmódja –,
mindjárt magára, illetőleg az emberi
elhagyatottságra gondol. Csakhogy az
élővilág másképpen működik, mint
az emberi társadalom. Pláne az olyan
remetefajok világa, mint az övé. Az
ő egyedeik bizony szeretnek egyedül
lenni. Annak ellenére, hogy nagyon
kíváncsiak, egyáltalán nem óhajtják,
hogy mások is, különösen az emberek,
leskelődjenek rájuk. Biztosak lehetünk
benne, hogy erre nyomós okuk van.
Nem kell hát nagyon aggódnunk a
börzsönyi remete miatt, mert ha életre
való, néhány napra fog magának párt
találni. Ennyi elegendő ahhoz, hogy a
génállományát az utódainak továbbadhassa. Egyelőre nincs róla hír, hogy

a titokzatos börzsönyi állat nőstény-e
vagy hím. A vele foglalkozók már
biztosan tudják, mert azt sikerült kideríteniük, hogy „pacsmagol”. Ez azt
jelenti, hogy rá jellemző hormonokat
tartalmazó, szagos jeleket hagy maga
után. Feltehetően ezeket vagy megszimatolja valamelyik partnerjelölt, és
megfelelő időben odacsapódik hozzá, vagy ő lopakodik át egy ellenkező
nemű egyednek a territóriumába, ami,
ha úgy vesszük, óriási terület, akár
a 450 négyzetkilométert is elérheti.
Persze ekkora terület a Börzsönyben
nem áll rendelkezésére, sőt Magyarországon sehol sem, de mint mondtam,
csak rövid időre fog a szomszédba
átmenni, mert, mint tudjuk, igencsak
magányos farkas. Még a párját is elüldözi, miután megtette a kötelességét.
No, de ne tegyem tovább próbára az
olvasó türelmét, elárulom hát, miféle állatról van szó. Arról, amelyiket a
magyarországi Vadonleső program
szakemberei a 2019-es év emlősének
neveztek ki, az eurázsiai hiúzról.
A hiúz, latin nevén Lynx lynx, rendszertani besorolása szerint a ragadozók (Carnivora) rendjébe, ezen belül a
macskafélék családjába (Feldae) tartozik. Mellesleg e rendszerben léteznek
öregrend-, alrend-alkatúak stb. kate-

góriák, ám ezek már annyira szakkérdések, hogy csak a szót szaporítanám
velük, ha leírnám a latin megnevezésüket. Viszont okvetlenül meg kell
jegyeznünk, hogy a hiúz az egyetlen
nagymacska, amely a Kárpát-medencében (is) él. Összesen négy faja ismert,
mégpedig a kanadai (mondják sarki
hiúznak is), az eurázsiai (ide tartozik a
mi kárpáti hiúzunk, ami valójában egy
alfaj), az ibériai (más néven a spanyolvagy párduchiúz, amely a legkisebb
termetű) és a vörös hiúz. Ezeket azért
is sorolom fel, hogy lássuk, kizárólag
az északi féltekén élnek, ott is inkább a
hidegebb tájakat kedvelik. Bár ez nem
annyira egyértelmű, hiszen Spanyolország és a Kárpátok sem olyan hűvös,
mint Alaszka, csakhogy ezek a ragadozók általában a hegyekbe húzódnak
fel, olyan erdőkbe, amelyekben sziklás
kiemelkedők is vannak. Viszont 1000
méternél magasabb „kilátókra” nem
igen kapaszkodnak fel.
A mi kárpáti hiúzunk, a Lynx lynx
carpatika átlagos testhossza 1 méter (a
farka 15–20 cm, de nem csonk), magassága 70 cm, súlya 30–40 kg. Alapszíne barna, fekete pontokkal, a farka
vége fekete, a füle hegyén jellegzetes
fekete pamacsot visel, no meg szakálla is van. Táplálékai: apró rágcsá-
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lók (egerek, pockok), madarak, őzek
(leginkább gidák), vadmalacok, viszont dögöket nem eszik, csak akkor,
ha már végképp nem akad más. Sőt,
ha a nagyobb zsákmányát nem bírja
egyszerre elfogyasztani, a maradékot
is hagyja másoknak, leginkább a vaddisznóknak felfalni. Zsákmányára lesből, ugrással támad, akárcsak a róka,
ugrásainak hossza 3–4 méter. Annyira fürge, hogy a madarat röptében is
képes elkapni. Kölykeinek száma 2–3,
melyek a párzást követően hetvennapi vemhesség után jönnek a világra,
azaz májustól június derekáig. 2–3
éves korukban válnak ivaréretté, de
az anya csak addig gondozza, tanítja
őket vadászni, amíg be nem következik az újabb ivarzásnak ideje. Ekkor,
mint a legtöbb vadon élő állat, elkergeti a kölyköket, vagyis arra kényszeríti az ivadékait, hogy saját lábukon
éljenek meg. Értendő alatta, szerezzenek maguknak saját „felségterületet”,
amelyért a fajtársaikkal kell megküzdeniük. Önkéntelenül felvetődik a
kérdés, ha „fantom” állatfajról beszélünk, hogyhogy mégis ennyi mindent
tudhatunk róla? Nagyon egyszerűnek
tűnik a válasz. Ma már minden természeti titokra rejtett kamerával, a szó
szoros értelmében fényt lehet deríteni.
Még a hiúz éjjeli vadászataira, erdei
barangolásaira is. No, de hol volt akkor még rejtet kamera, amikor ezen

adatok többségét már leírták, többek
között maga Brehm is, aki Az állatok
világa című, eleddig a legátfogóbb, fölöttébb terjedelmes, ám olvasmányos
tudományos-ismeretterjesztő művét,
a 19. század közepén megírta...? Lássuk, a hiúzzal kapcsolatban miféle
dolgokra is kitér: „A germánok istenlegendáiban ugyanazt a szerepet játszotta, mint másutt a macska. Freyja
istenasszony állata nem a macska volt,
hanem a hiúz, ez húzta a kocsiját. (Ez
annyira igaz, mint az, hogy Weöres
Sándorét a lappantyúk emelték.) Még
a középkorban a hiúz ott élt KözépEurópa minden nagyobb erdőségében,
s általános gyűlölet vette körül, erősen
üldözték. Azóta állandóan csökken a
száma, s Németországban ma már nem
található meg.” Tegyem hozzá, hátha
mégis, akárcsak tájainkon – rejtett kamerával.
Miként írásom címében is utaltam
rá, a hiúznak minden oka megvolt rá,
hogy kísértetállat váljon belőle. Olyannyira, hogy a pontos egyedszámát
sem tudják meghatározni a kutatók.
2017-ben még 29-re becsülték, de ma
már csak 10-ről beszélnek. A kárpáti
alfaj Magyarországon kívül előfordul
Szlovákiában, Lengyelországban, Ukrajnában és Romániában, ráadásul ez
utóbbinak hiúz a nemzeti állata.
Annak ellenére, hogy állatunk egy
vérmes ragadozó, egy szó sem esik ar-

ról, hogy embert is megtámadott volna
valamikor. Azonban elgondolkodtató,
miért bújik el annyira, hogy az utána
leskelődőknek még csak megpillantani
sem engedi magát, miközben ő mindenkit lát, aki a közelébe kerül. Ehhez
nem elég a puszta ösztön, ehhez fölöttébb fejlett intelligencia szükségeltetik,
aminek évszázadokkal előbb kellett kialakulnia, hogy átörökíthető képességgé váljon. Ennek köszönhető, hogy ez
a kipusztulásra kárhoztatott macskafaj
szórakoztatni tudjon bennünket. Ha
magyarra akarnánk fordítani a nevét,
a latin Lynx lynx éles látásút jelent. Valami ilyesfélére utal az angol lynx eyed
kifejezés is. Viszont a hiúz jellemzéséhez nem kell ilyen messzire mennünk.
Elég lenne annyi, ha néha el-elbarangolnánk a magyar költészetben, hiszen
Csokonaitól Tandori Dezsőig meganynyi költő, író műveiben fel-felbukkan
ez a titokzatos lény. Ám akár a valóságban, mintha itt is folyvást bujdokolna. A nemrég elhunyt Egyed Péter
erdélyi költő egyik versében csillagszemű manó hiúzt említ, a huszonegy
éves Petőfit pedig a Magány(á)ban vad
hiúz-szemek üldözték. Mindezt azért
idézem fel, hogy ne feledkezzünk meg
nyelvünk metaforákban gazdag voltáról. Arról, hogy egy-két szóval akár
egy egész világot lehet elővarázsolni.
Ám csak azok képesek erre, akik birtokában vannak a varázsigéinknek.
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A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM EGY ÉVE
A Selye János Gimnáziumnak a
2018/2019-es tanévben is több jelentős esemény gazdagította krónikáját.
Nagy örömünkre Nyitra Megye Önkormányzatának anyagi támogatásával
elkezdődött az iskolaépület 1,7 millió
euró értékű teljes felújítása, melynek
kivitelezője a komáromi Darton kft.
A munkálatok 2020 májusáig tartanak
majd.
A tantárgyi és sportversenyeken
kiemelkedően szép eredményeket értünk el az elmúlt tanévben. Országos
1. helyet szereztek diákjaink a spanyol nyelvi olimpián, a német nyelvi
olimpián, valamint az Ismerd meg a
szlovák nyelvet versenyen és a Tompa
Mihály Országos szavalóversenyen.
Második helyen végzett egy diákunk
a Pitagorasz Matematikaverseny országos döntőjében. Sportolóink közül országos döntőben szerepelt fiú
röplabdacsapatunk, amely iskolánk
történetében az eddigi legnagyobb
sikerként megszerezte az országos 2.
helyet. Egy másik nem várt országos
ezüstérem is született, mégpedig atlétikában, a 800 méteres síkfutásban. Ezek
az országos győzelmek és helyezések
ilyen magas számban még soha nem
fordultak elő iskolánk történetében.
Bár a sporteredmények közül kimagaslik az előbb említett két országos
ezüstérem, ám végigtekintve rajtuk
méltán vagyunk büszkék szinte minden csapatunkra, versenyzőnkre. A
lányok kézilabdában a kerületi bajnokságon a 3., kosárlabdában pedig az
5. helyen végeztek. Tollaslabdában is
megtörtént az áttörés, a járási 1. hely
után kerületi 4. helyezéssel tértek haza
a lányok. Asztaliteniszező lányaink a
járási győzelem után a kerületi fordulóból is dobogós, 3. helyezéssel tértek
haza. Egyéni atlétáink a kerületi döntőkben 8 dobogós helyet szereztek. A
nem hivatalos versenyek sorából ki-

emelkedik a Komárom-Komárno futóverseny, ahol közel 100 tanulónk állt
rajthoz. Nagy örömmel nyugtáztuk,
hogy nyolcévfolyamos gimnazistáink
is nagyon szép eredményeket érnek el
korosztályukban, hiszen a lányok kosárlabdában járási 1. helyet szereztek.
Történészeink is kitettek magukért,
több verseny országos döntőjében is
képviselték iskolánkat. A humán irányú tantárgyak vonalán további sikerek születtek, hiszen a Tompa Mihály
szavalóverseny országos döntőjéről
országos 1. és 2. helyezéssel tértek
haza diákjaink. A Szép magyar beszéd
versenyben kerületi döntő 1. helyet
szereztünk, míg az Implom József Helyesírási Verseny országos döntőjében
az 4. és 6. helyen végeztek legeredményesebb diákjaink, amit a Kárpátmedencei döntőben egy nagyon szép
7. helyezés követett. Az angol nyelvi
versenyek legszebb eredménye egy kerületi 3. hely.
A reáljellegű tantárgyak versenyeiben tanulóink hagyományosan
jól szerepelnek. Matematikából az
olimpia kerületi fordulójában diákjaink 3 kategóriában egy 1. helyet és
három 3. helyet szereztek, egy közülük eljutott az országos fordulóba is.
Nyolcévfolyamos „kisgimiseink” az
alapiskolások kategóriáiban két 1. helyet, egy 2. és egy 3. helyet is elhoztak a
kerületi fordulóból.
Fizikából három kerületi 1. hely, egy
2. hely, valamint az országos döntőben
szereplő három tanulónk méltó helytállása, köztük egy országos 6. hely
jelentette a legnagyobb sikereket. A
biológiaolimpián egy kerületi 7. hely
és az ezért kiérdemelt országos döntő
volt az idei „termés”. Az informatika
területén is kiemelkedő eredmények
születtek az iBobor, Infoprog és Zenit
informatikai versenyeken.

EGY ÁLOM MEGVALÓSULÁSA

A felsoroltakon kívül már nem maradt idő és hely a sportolók további járási és kerületi sikereinek, sem pedig
az egyéb nem hivatalos tantárgyi versenyek és háziversenyek győzteseinek
méltatására, pedig ezeken a további
versenyeken legalább még egyszer
ennyi szép eredmény és siker született,
mint a fentebb felsoroltak. Ismerve tanulóink tehetségét és iskolánk tanárainak munkáját, őszintén bízom benne,
hogy ez a folyamat a következő években is hasonlóan folytatódik majd.
Büszkén vettük tudomásul, hogy az
elmúlt tanév tanulmányi versenyeinek
kiértékelésekor a Nyitrai kerület 97
középiskolája között gimnáziumunk
immár megszakítás nélkül harmadszor végzett az 1. helyen, a sportversenyekben pedig 2. helyen végeztünk.
A sikerekért természetesen köszönet illeti a diákokat, a felkészítő tanárokat, de ugyanakkor a szülőket is,
akik évről évre sok tanulót íratnak be
hozzánk. Mindez újabb erőt ad, hogy
folytassuk az egykori komáromi jezsuita, majd később bencés gimnáziumok
diákjai és tanárai által megalapozott
hagyományokat. A tanulók nevelésében továbbra is három pillérre építünk: magyarság iránti hűségre, a másság tiszteletére és a nagyfokú tudásra.
Testvériskolai kapcsolatokat tartunk
fenn a budapesti Szent István Gimnáziummal és a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziummal.
Andruskó Imre, igazgató
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LEZAJLOTT A XXVII. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA
A XXVII. Bolyai Nyári Akadémia csupán egy évvel ifjabb a mi Jókai Mór
Nyári Egyetemünknél. Erdély szinte
azonnal Felvidék nyomdokaiba lépett
és szakmai műhelyek, továbbképzések
szervezésével a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége gondoskodni
kezdett magyar pedagógusaik továbbképzéséről.
Idén se történt ez másként, hiszen 3 héten keresztül 9 különböző
helyszínen: Szatmárnémeti, Szováta,
Csíkszereda, Déva, Válaszút, Sztrázsa,
Székelyudvarhely, Kolozsvár, Parajd
településeken összesen 20 különböző képzést indított. A hivatalos
megnyitóra minden évben más-más
helyszínen kerül sor, 2019. július 15én Homoródfürdő adott otthont e jeles eseménynek. Hargita megye festői
szépségű egykori kis székely falva ma
már üdülőtelepként hideg-melegvizes
szénsavas fürdővel, bő vizű borvízforrásokkal várja a kikapcsolódni vágyókat.
Az akadémia továbbképzéseire a
Kárpát-medencei magyar oktatási rendszerben dolgozó, szakképzett

pedagógusok pályázhattak. A 2019es évben a XXVII. BOLYAI NYÁRI
AKADÉMIA szervezői David Kolb
gondolatát választották mottóként: „A
tapasztalati tanulás egy olyan folyamat, mely során a tudás a tapasztalat
átalakulása által jön létre.” Nem véletlenül mondta ezt, hiszen 1970-es
évek elején ő alkotta meg a tapasztalati
tanulás modelljét. Az akadémia így a
Tudás tapasztalat által gondolat jegyében zajlott, s célul tűzte ki a tapasztalati oktatás fejlesztését az iskolákban.
A rendezvényt Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke nyitotta
meg. A felszólalók értékes gondolataikat osztották meg a jelenlévőkkel,
köztük voltak: Dr. Kovács Irén Erzsébet, a helyi Nemzeti Oktatási Minisztérium kisebbségi oktatásért felelős
államtitkára; Dr. Lőrinczi Zoltán, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára; Horváth Péter, a Nemzeti
Pedagógus Kar elnöke; Dr. Gloviczki
Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke; va-

lamint Lászlófy Pál István, az RMPSZ
tiszteletbeli elnöke köszöntötte a jelenlevőket. A Kárpát-medencei testvérszervezetek nevében Fekete Irén, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke mondott köszöntőt.
A nyári akadémia tevékenységére
áldást mondott Andrási Benedek unitárius lelkész, őt Nagy Csaba tárogatóművész előadása követte. Az
ünnepséget két előadó tette feledhetetlenné: Kompetencia a térben: mit tudunk és hol tanítunk? címmel Dr. Dúll
Andrea, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai
Karának általános dékánhelyettese
és A tanulás reneszánsza címmel Dr.
Vass Vilmos, a Budapesti Metropolitan Egyetem egyetemi docense.
Aki szereti Erdélyt, ne hagyja ki a
lehetőséget, vegyen részt a jövő évi
XXVIII. Bolyai Nyári Akadémián,
mert megéri!
Forrás: https://szmpsz.sk/a-xxviibolyai-nyari-akademia-megnyitojan/
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ORSZÁGOS TANÉVNYITÓ RIMASZÉCSEN
„Ha semmi mást nem adsz a gyermekednek, csak példát, akkor sokat adtál.” (Seneca)
A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos
Tanévnyitója évente más-más helyszínen kerül megrendezésre. Mindig akad
település az ország nyugati, közép- vagy
keleti régiójában, mely felvállalja a társszervezéssel járó kitüntetett figyelmet.
A hosszú évek hagyománya idén sem
szakadt meg, hiszen egy magyar-szlovák országhatár közvetlen szomszédságában fekvő, Rima menti község,
Rimaszécs adott otthont e rangos eseménynek. Fekete Irén, a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetségének
elnöke ünnepi beszédében így fogalmazott: „Vendégek vagyunk a Széchyek ősi
birtokán, azon a földön, melynek gazdag
múltja sok titkot őriz. Sorsfordulókat,

történelmi viharokat, testi és lelki megpróbáltatásokat. Mindezek ellenére a
közösség megmaradt, nyelvében, szellemében, szokásaiban megőrizte önmagát.
Megőrizte templomait is az égi minta
földi leképezéseként. A hit eme megszentelt hajléka a csend, az áhítat, a béke és a
belső öröm jelképe mindenképpen méltó
színhelye az országos tanévnyitónknak.“
E jeles eseményt számos hazai és
határon túli vendég, polgármester,
intézményvezető, pedagógus, szülő,
érdeklődő tisztelte meg jelenlétével,
így a rimaszécsi Szent Pál megtérése
plébániatemplom zsúfolásig megtelt
augusztus utolsó szombat délelőttjén.
Az eseményt a Pátria Rádió közvetítette. A rimaszombati Blaha Lujza
Vegyeskórus Gustaf L.Nordquist A tékozló fiú című szerzeményének zenei
tolmácsolásával kezdődött az ünnepség

egyházi része, őket Sósik Szilárd karnagy (a helyi alapiskola pedagógusa)
vezényelte. Az ökumenikus istentiszteleten Balázs Patrik, Csoltó római katolikus
plébánosa és Milen Marcell, rimaszécsi
református lelkész hirdette az igét.
A magyar himnusz felcsendülésével
folytatódott a tanévnyitó következő
része, melyet az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmányának elnöke,
Gyurán Ágnes és Hajnovič Gabriella
alelnök moderált. Az ünnepség főszereplőiként bevonuló kis elsősök, a
Rimaszécs és környéki iskolakezdők
rövid bemutatkozása után az egyházi
áldás következett. A Rákóczi Szövetség
idén ősszel is átadja a magyarországi
társadalom elismerését és köszönetét
kifejező ösztöndíját azoknak a családoknak, akik gyermeküknek magyar
iskolát választottak. A szervezet prog-
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ramja mögött több mint félezer település önkormányzata, közéleti és magánemberek sorakoztak fel kifejezve a
magyar iskolaválasztás fontosságát.
Fekete Irén elnök ünnepi köszöntőjében kiemelte: „A pedagógus munkája
az egyik legnagyobb értéket teremtő és
legösszetettebb tevékenység, miközben
támogatottsága és elismertsége kívánnivalókat hagy maga után. A XXI. század
iskolája jelentősen különbözik az összes
eddigitől, hiszen a soha nem látott mértékű technológiai fejlődés alapjaiban
változtatta meg mindennapi életünket
is. (...) Mindez új kihívásokat támaszt
az iskolákkal és az oktatókkal szemben. A tanító többé már nem a tudás
kizárólagos birtokosa, viszont meg kell
küzdenie a diákok részéről jelentkező új
igényekkel, amelyek már nem kivitelezhetők a hagyományos módszerekkel.“
Az elnök asszony beszéde után
a rimaszombati Művészeti Alapiskola kiemelkedően tehetséges tanulója,
Szaniszló Dániel énekét hallhatták
a résztvevők. Bartók Béla Elindultam
szép hazámból című magyar népdalfeldolgozását adta elő, zongorán
kísérte Eva Čarnoká, az intézmény
igazgatóhelyettese és művésztanára.
Majd Dr. Lőrinczi Zoltán, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának Kárpát-medence Magyar Oktatásának
Fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára szól az egybegyűltekhez. Őt
követte Czimbalmosné Molnár Éva,
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága Felvidékért felelős
főosztályvezetője, aki Potápi Árpád

János államtitkár jókívánságait és üzenetét olvasta fel. Nagy Ákos Róbert
hanvai református esperes úr előadása
az Értékteremtés és felelősségtudat korunkban címet viselte.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően idén először
részesülhettek köznevelési díjban,
Pedagógus Szolgálati Emlékéremben
azok a nyugdíjba vonuló pedagógusok, akiket munkahelyük javasolt a
több évtizedes pedagógiai tevékenységük elismeréseként e díjra. Magyar
iskoláink 14 pedagógusa vette át a kitüntetést Lőrinczi Zoltántól és Fekete
Iréntől.
Az ifjú pályakezdő pedagógusok
közül 15-en jelentek meg a rendezvényen, nekik Czimbalmosné Molnár
Éva, Fekete Irén és Prékop Mária, a
Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma Nemzetiségi és Inkluzív Oktatásért
Felelős Főigazgatóságának igazgatója
gratulált. Az ország valamennyi pályakezdő pedagógusának szóló útravalót
a díjazott nyugdíjba vonulók egyike,
Ziman Ágota, a feledi Szombathy Viktor Alapiskola volt igazgatója fogalmazta meg. Íme, néhány a megszívlelendő tanácsaiból: „Találd meg a nap
minden órájában azt a pillanatot, ami
örömöt tud adni. Kapsz egy darab követ, aminek évek alatt gyémánttá kell
válnia. Az az út, ami ehhez vezet fáradságos, nehéz és sok-sok kihívást tartogat. Ér ezalatt csalódás, lesz csüggedés, de ne feledd, minden nap újra kell
kezdeni. Egy volt diák mosolya, egy je-

lenlegi diák jól irányzott mondata erőt
ad... Lesz, hogy munkádért bántanak,
de csak a gyümölccsel megrakott fát dobálják kővel... Mutass utat! Te a nap 24
órájában tanító vagy, aki elöl jár és utat
mutat tisztességből, emberségből. Ne feledd, tanító vagy, a jövő rajtad áll.“
Az országos tanévnyitó végén
Bodon Sándor, a rimaszécsi Speciális Alapiskola igazgatója osztotta meg
gondolatait a jelenlévőkkel Üzenet
a magyar iskolákba címmel. Az ünnepi
hangulathoz hozzájárult a színvonalas
zenei aláfestés, melyet Fűzér Henrietta (hegedű), a tornaljai Kazinczy
Ferenc Alapiskola pedagógusa és ifj.
Stubendek Gábor (orgona), rimaszécsi
kántor biztosítottak. Az ünnepség
a Szózat eléneklésével zárult.
A helyi alapiskolában megtartott
ünnepi fogadáson Stubendek Márta,
Rimaszécs község polgármestere köszönetét fejezte ki a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége országos elnökségének, amiért a település otthont
adhatott egy ilyen nagyszabású rendezvénynek. Fekete Irén, az SZMPSZ
országos elnöke pedig elismerését
fejezte ki a helyi önkormányzatnak,
Ádám Zitának, a Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ vezetőjének,
az SZMPSZ tiszteletbeli alelnökének,
valamint az alapiskola igazgatójának,
Stubendek Dórának, igazgatóhelyettesének, Sósik Erikának és a tantestület tagjainak a rugalmasságukért és
a színvonalas esemény előkészítéséért.

A 2019/2020-AS TANÉV PEDAGÓGIAI ÉS SZERVEZÉSI TUDNIVALÓI
Az iskolaügyi minisztérium az eddigi
hagyományokhoz hűen erre a tanévre
is összeállította és a hatáskörébe tartozó intézményekhez is eljuttatta szlovák nyelven az új tanévre vonatkozó
pedagógiai és szervezési utasításokat.
Ez a dokumentum ugyancsak szlovák
nyelven teljes terjedelmében megtalálható a minisztérium honlapján,
tehát minden pedagógus és érintett
iskolai dolgozó számára hozzáférhető. Természetes követelmény, hogy az
intézményvezetőknek át kell tanulmányozniuk ezeket az utasításokat,
hiszen ennek alapján dolgozzák ki az

általuk vezetett intézmény programját az egész tanévre. A bő terjedelem
miatt lapunk nem vállalkozhat arra,
hogy az utasításokat teljes egészében
közölje magyar nyelven, ám fontosnak
tartjuk, hogy olvasóink számára – számítva természetesen az érintett szülők
érdeklődésére is – legalább a tanév
szervezésével kapcsolatos általános
tudnivalókat ismertessük.

(hétfő). Az első félév 2020. január
31-én (pénteken) ér véget, és kedden
– 2020. február 4-én – kezdődik a második félév, amely 2020. június 30-án
(kedden) zárul.

A 2019/2020-AS TANÉVRE TERVEZETT TANÍTÁSI SZÜNETEK
Az előző tanévekhez hasonlóan az
őszi, a karácsonyi, a félévi, a húsvéti
és a tanév végét követő nyári szünet
az ország minden kerületében azonos
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A 2019/2020-as tanév hivatalosan időpontban lesz. A tavaszi szünet tehát
2019. szeptember 1-jén kezdődik, ám az egyetlen, amelynek az időpontja elaz első tanítási nap szeptember 2-a térő az egyes kerületekben.

HÁZUNK TÁJA

Szünet

őszi
karácsonyi
félévi
tavaszi

Pozsonyi kerület,
Nyitrai kerület,
Nagyszombati kerület
Besztercebányai kerület,
Zsolnai kerület,
Trencséni kerület
Kassai kerület,
Eperjesi kerület

húsvéti
nyári
AZ ALAPISKOLÁK 5. OSZTÁLYOS
TANULÓINAK TESZTELÉSE
2019. november 20-án kerül sor (szerda) az ötödikes tanulók tesztelésére
(T5-2019), melybe minden alapiskola
bekapcsolódik. Az ötödikesek megmérettetésére szlovák nyelv és irodalomból, magyar nyelv és irodalomból,
valamint matematikából kerül sor. A
T5-2019 az alsó tagozaton elsajátított
tudásanyagot és készségeket teszteli,
visszajelzésként funkcionál az ISCED 1
tartalmának elsajátításáról. A tesztelésen elért eredmények kiindulópontként szolgálnak majd az ISCED 2 tananyagának elsajátításához.
Az országos tesztelést a SZMNI
(NÚCEM) készíti elő, állítja össze, felügyeli és irányítja. A helyi szintű lebonyolításért az igazgató felel. A mérés
objektivitását az Állami Iskolai Inspekció és a Kerületi Iskolaügyi Hivatal
megbízottjai, valamint egy más iskolából érkező felügyelő tanár biztosítja.
Néhány kiválasztott iskolában október folyamán tesztelni fogják a Tesztelés 5 elektronikus verzióit is. Bővebb
információ a www.nucem.sk oldalon
található.
AZ ALAPISKOLÁK 9. OSZTÁLYOS TANULÓINAK ORSZÁGOS
TESZTELÉSE – TESZTELÉS 9
– 2020
Az alapiskolák 9. osztályos tanulóinak
és a nyolcosztályos gimnáziumok 4.
évfolyamos tanulóinak tesztelésére – a

A szünet előtti
utolsó tanítási nap
időpontja
2019. október 29.
(kedd)
2019. december 20.
(péntek)
2020. január 31.
(péntek)
2020. február 14.
(péntek)

A iskolai szünnap
ideje

A szünet utáni első tanítási nap

2019. október 30–31.

2019. november 4. (hétfő)

2020. február 17–21.

2020. február 24. (hétfő)

2020. február 21.
(péntek)

2020. február
24–28.

2020. március 2. (hétfő)

2020. február 28.
(péntek)
2020. április 8.
(szerda)
2020. június 30.
(kedd)

2020. március 2–6.

2020. március 9. (hétfő)

2020. április 9–14.

2020. április 15. (szerda)

2020. július 1. – augusztus 31.

2020. szeptember 2.
(szerda)

2019. december 23. –
2020. január 8. (szerda)
2020. január 7.
2020. február 3. (hétfő) 2020. február 4. (kedd)

mentálisan sérült tanulókon kívül –
2020. április 1-jén (szerdán) kerül sor az
alábbi tantárgyakból: matematika, szlovák nyelv és irodalom, magyar nyelv
és irodalom, április 2-án, csütörtökön
pedig szlovák nyelv és szlovák irodalomból, ukrán nyelv és irodalomból.
A tesztelés pótterminusa 2020. április
15-16-án valósul meg. A tesztelés célja
ebben a tanévben is az ISCED 2 szintet
záró tanulók tudásának és képességeinek a felmérése, illetve az egyes iskolák
eredményeinek az összevetése, melyek
az oktatási-nevelési munka színvonalának emelését szolgálják. A mérési eredmények a középiskolai felvételi vizsgák
alapjául szolgálnak. Az országos tesztelést a Szabványosított Mérések Nemzeti
Intézete (NÚCEM) készíti elő, állítja
össze, felügyeli, irányítja és értékeli. A
helyi szintű lebonyolításért az adott iskola igazgatója felel. A tesztelés objektivitásának növelése érdekében az illetékes felsőbb szintű hivatal más iskolák
pedagógusait bízza meg az iskolában
lebonyolítandó mérések felügyeletével.
Néhány kiválasztott iskolában ebben a
tanévben is próbatesztelésre kerül sor
2020 februárjában (alapiskolákban),
valamint szeptemberében és októberében (középiskolákban). Bővebb információ a teszteléssel kapcsolatban a
www.nucem.sk oldalon található.

a) szlovák nyelv és irodalom, magyar
nyelv és irodalom – 2020. március
17. (kedd)
b) angol nyelv, német nyelv, orosz
nyelv, francia nyelv, spanyol nyelv,
olasz nyelv – 2020. március 18.
(szerda),
c) matematika – 2020. március 19.
(csütörtök),
d) szlovák nyelv és szlovák irodalom, ukrán nyelv és irodalom – 2020.
március 20. (péntek).
Az írásbeli vizsgát a SZMNI
(NÚCEM) készíti elő, állítja össze,
felügyeli és irányítja. A tesztek elküldésére a kerületi iskolaügyi hivatalok
kapnak megbízást, a helyi szintű lebonyolításáért az adott középiskola
igazgatója felel. A szóbeli érettségi
vizsgákra 2020. május 18-a és 2020.
június 5-e között kerül sor. Az írásbeli
érettségi vizsgák pótterminusa 2020.
március 31. – április 3. között valósul
meg. Az egyes tantárgyak pótterminusának pontos időpontját a jelentkező
tanulók számától függően a SZMNI
(NÚCEM) határozza meg. A pótterminus pontos időpontját legkésőbb
március 25-ig hozza nyilvánosságra.
A 2019/2020-as tanév javító érettségi
vizsgáira 2020. szeptember 3-a és 8-a
között kerül sor – a tantárgyak szerinti
szétírást a jelentkezők számától függően szintén a SZMNI (NÚCEM) határozza meg, és a pontos időpontokat
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA
Az írásbeli érettségi vizsgák időpontjai legkésőbb 2020. augusztus 3-ig hozza
nyilvánosságra.
a 2019/2020-as tanévben:
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Kedves Olvasóink!
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe alábbi kiadványainkat, melyeket megvásárolhatnak a Lilium Aurum könyvkiadóban Dunaszerdahelyen,
illetve megrendelhetik a marketing@liliumaurum.sk e-mail-címen is.

Főszerkesztő: Hodossy Gyula

Kovács László – Simon Attila:
A magyar nép története.
A 20. század.
Szerkesztő: Kulcsár Ferenc
ISBN: 80-8062-296-5
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 59
Kiadó: Lilium Aurum

Vezető szerkesztő:
Petres Csizmadia Gabriella,
Petres Sándor
Örökös munkatárs: Turczel Lajos
A szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor
Tagok:
Bárczi Zsófia,
Hrbácsek Noszek Magdaléna,
Kalácska József,
Klemen Terézia,
Krippel Éva,
Novák Monika,
Pázmány Annamária,
Szokol Dezső
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IDŐUTAZÁS
Ő
Á GALÁNTÁN
Á Á
Galánta. Számtalan szép helye van a világnak,
ak,
ak
de az én időmnek ez a forrásvidéke, ahol már
márr
hat-hét évesen klampíroztam a hatalmasnak
naak
n
tűnő fekete zongorán, ide jártam gimnáziumba,
ba,
ba
ett-ahol újságot írtunk, rádiós riportokat készítettünk, néptáncoltunk... Egyenes tartással! – kkii-áltotta Takács Bandi bácsi a néptáncpróbákon.
on..
Úgy bizony, egy életen át, Bandi bácsi!
Egy városi körsétám során velem lépdelnekk a
régmúlt idők hétköznapi hősei. Ikonikus helyeye-ken ácsorgok, be is térek néhány helyre. Lássuk,
uk,,
mit mesélnek a kövek. Megelevenednek a ggaa-lántai Esterházyak a 17. század elején épült neoeo-gótikus kastély udvarán, a csodás angolparkkal.
kal..
Szóba elegyedek az Esterházyak közül is a legeg-nagyobbakkal. Esterházy Ferenc, Poszony várár-megye alispánja a szarvasmarhaexport sikereit
reeit
méltányolja. Sok a dolga, de szívesen adakozik
zik
a semptei prédikátor, Bornemissza Péter könynynyveinek kiadására is. Ferenc tizenhárom gyermeme-kének lesz mit a kávéba aprítani, jut eszembe,
be,,
mikor a nemrég korhű bútorzattal megnyílt
yíl
íltt
kávézóban az Esterházy tortaszeletet majszolgagaga
tom, intermezzóként a közeli Joseph Haydnról
ró
óll
elnevezett művészeti iskolából hegedűjáték festi
e tii
es
emlékezetessé a pillanatot. Dániel eldicsekszi
ksszii
közben, Ferdinánd királynál kijárja testvéreivel,
vel
el,,
hogy Galántán évente két országos vásár legyen
yen
en
a szerdánkénti hetivásáron felül. A mezőváros
ros
ros
így szépen fellendül majd. Pál is mellénk telelelepedik, leveri a hosszú út porát, messziről jön,
ön,
ön,
hiszen Báthory Gábor fejedelem kamarása
ása
ás
lett. János felüti a gyógyfüves receptkönyvét,
vét,
vét,
melyet mindmáig a budapesti Orvostörténeti
netii
Múzeumban őriznek. Marasztalnak még, hogy
oggy
o
elmeséljék, hogyan készültek fel a török elleni
enii
védelemre, Esterházy Jánosra is büszkék, éss
Eszterházy Péter Mercedes Benzéről is diskuku
u-rálnak egymás közt.
A történelmi utcákon lépdelek tovább. A 112.
2..
pp
pp
században épült Szent István-templomba épp

rorátés misére igyekeznek a nagykendős asszonyok, jóval odébb a barokk kápolna előtt gyereksereg betlehemest gyakorol. Szerdai hetivásár van. A libák gágogása túlharsogja a portékáit
kínáló zöldségárust. A shabbatra készülődők a
libaárussal egyezkednek. Rám köszönnek magyarok, szlovákok, németek, romák, katolikusok, reformátusok, hívők, hitetlenek és zsidók.
Egyikük jiddisül kérdezi, hogy vagyok, arrébb
a rabbiképző főiskoláról igyekeznek a zsinagógába a bóherek. A hentes is kinyitott már, egy
fekete kalapos öregúr hitelbankba igyekszik, sétapálcáját fitogtatva. Mihók cigányprímás bandáját vidám rajkók kísérik egy lakodalomba.
Neufeld nyomdája, a Hanza Szövetkezet előtt
is elhaladunk. Közben delet harangoznak. A
vásárnak vége szakad, a környékbeli parasztok
visszapakolják a szekérre a megmaradt portékát, a helybéliek is ebédre igyekeznek. A Fő utca
elnéptelenedik, csak egy-két regruta mulat kedvére. Hirtelen háborús szaga lesz a levegőnek.
Kesergő özvegyek, árvák, anyák, apák siratják
az első világháborúban maradt rokonukat, aztán a még keményebb II. világháború vérszagú
fájdalma ér utol. Zsidó sikoly, holokauszt-trauma, magyarok kitelepítésétől hangos zokogások
az utcákon. Ugyanitt kell majd énekelni, hogy
éljen május elseje, és a tribünre integetni a kommunista pártunk vezéreinek. Fejvesztve loholok
innen. Az állomásra érek. Kodály gyermekkorának hét kedves esztendejét idézi az állomás.
Elkísérem őt a mezítlábas testvéreihez, akiktől
annyi csodás népdalt hallott. Hazatérve Kodály
a verbunkost írja kottába, megsúgom, hogy két
iskola is viseli nevét itt, Galántán. Majd józanságával hat rám a hajnal, de az időtlen Galántán
tett séta üzen a múlt botlatóköveivel. Miről? A
békés együttélésről, ami nem tűri el az egymás
mellett élés rideg, széthúzó valóságát. A kastélyt
is felújítják mostanság, már csak a jó emberi
kapcsolatokat kell(ene) ápolnunk, addig, míg a
levegőben béke sziporkázik.

Ez a kiadvány elérhető
puha kötésben is.
Ára 6,- euró
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VAJNER CSILLA: AZ ÉRTÉKELÉS MINT AZ ISKOLAI
TELJESÍTMÉNY EGYIK ALAPTÉNYEZŐJE

Úszótanfolyam

VARGA EMŐKE: IRODALMI ÉS KÉPI TRENDEK
AZ ANYAORSZÁGI KORTÁRS MAGYAR
GYERMEKKÖNYVEKBEN
IVAN KALAS: PROGRAMOZÁS ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN: KIVÉTELES LEHETŐSÉG ÉS EGYEDI
KIHÍVÁS
JAKAB VERONIKA: GONDOLATOK A
GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK MÁSODIK
OSZTÁLYA SZÁMÁRA KÉSZÜLT NYELVTANKÖNYV
SZÓFAJTANI FEJEZETÉRŐL

