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Ritka kegyben részesül a közép-európai ember, 
ha Toszkána központjába, Firenzébe látogathat. 
Az Arno folyó két partján elterülő város nem-
csak a reneszánsz kultúra bölcsője volt, hanem 
az egyesített Olasz Királyság első fővárosa is 
1865 és 1870 között.
 A város területén már a vaskor idején, három-
ezer évvel ezelőtt is létezett egy település, majd 
a várostól északra található etruszk település, 
Fiosole meghódítását követően Julius Caesar 
veteránjai alapítottak új települést, mely virágzó 
várossá vált hamarosan. E virágzás adta a város 
nevét is: Florentia, vagyis Firenze.
 A város felemelkedését a XIV. század végén 
a méltán híres Medici család hatalmának meg-
alapozója, Cosimo hozta el, aki a rivális Milánót 
és Velencét is szövetségesévé tette. Cosimo sokat 
tett a város mai képének kialakításáért, hiszen 
a város dómjának, a Santa Maria del Fiorenak 
kupoláját a Cosimo által felbérelt Brunelleschi 
fejezte be. A dóm kívülről valóban impozáns, 
belülről azonban elég puritán, így ajánlott a hoz-
zá tartozó múzeum, a harangtorony és a minden 
szempontból lélegzetelállító keresztelőkápolna 
megtekintése.
 A család mecénási tevékenységét a város több 
építménye is magán viseli. A 390-ben épített 
San Lorenzo-templom, melyhez hozzá tartozik 
a Mediciek kápolnája, egyben a család legna-
gyobb tagjainak nyugvóhelye is. Jellemző, hogy 
Cosimo testét az altemplomot tartó főoszlopba 
temették, aminél szimbolikusabban nem is le-
hetne kifejezni, hogy a család és a város hatalmá-
nak ő a megalapozója. Fontos kiemelni Cosimo 
könyvtárát, mely tízezernél is több ritka latin, 
ógörög, arab, kopt, szír és héber nyelvű kézira-
tot őriz. Ezek között megtalálhatóak Vergilius és 
Petrarca kéziratai, de az irodalmi műveken kívül 
jogi, tudományos és vallásos iratokat is rejtenek 
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a falak. A könyvtárat Lorenzo, Cosimo unokája 
egy új épületbe költöztette, melynek terveit Mi-
chelangelo készítette el. 
 A város másik jelképe a régi híd, vagyis a 
Ponte Vecchio, amely 1345 óta ível át az Arno 
felett. A híd két oldalán a mai napig ékszerész-
mesterek és aranyművesek élnek és alkotnak, 
rengeteg turista tekintetét odavonzva. 
 Innen érdemes az Uffi  zi képtár felé vennünk az 
irányt, ahol az antik szobrászat remekeitől kezd-
ve olyan festők képeit csodálhatjuk meg, mint 
Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci, Raff aelo, 
Michelangelo vagy Caravaggio. A kiállítás kép-
anyaga a barokk festészet kiválóságainak koráig 
kalauzolja el a látogatót. Amennyiben az ember 
még be tud fogadni némi művészetet, érdemes 
a Pitti-palotát is megtekinteni, ahol a klassziciz-
mustól a 20. század elejéig terjedő időszak festé-
szetébe feledkezhetünk bele. A palota volt II. Vik-
tor Emánuel király rezidenciája is, tehát a királyi 
pompa önmagában is letaglózza az embert. Az 
már csak hab a tortán, hogy a palota mögött el-
terülő Boboli-kert a csodás növényvilágával igazi 
paradicsomként hat a nyüzsgő város közepén.
 Lenyűgöző látványban lehet részünk, ha a 
Piazzale Michelangeloról nézünk le a város 
történelmi központjára, ami a világörökség ré-
sze. Itt fényképezkedhetünk Dávid szobrának 
másolatával, de az eredetiért a Galleria del’ 
Accademiára kell mennünk, ahol Donatello 
több más szobra is áll.
 A város rengeteg látnivalójának felsorolásához 
nem elég egy ilyen rövidke cikk, hiszen megannyi 
templom, múzeum, kulturális emlék bújik meg 
lépten-nyomon. És akkor még nem is beszéltünk 
a hangulatos utcácskákról, a hatalmas piacról, az 
utánozhatatlan ízekről! Firenze egy olyan város, 
mely nem csak visszaemlékezik a múltjára, ha-
nem büszkén vallja azt jelenének és jövőjének.

KEDVENC VÁROSOM – FIRENZEÁÁ

JANCSÓ PÉTER

AZ ÉN VÁROSOM MEGHÍVÓ
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Tisztelt Igazgató Úr / Igazgatónő!

A komáromi Selye János Gimnázium igazgatósága és tantes-
tülete 2019. november 19-20-án (kedd, szerda) nyílt napokat 
rendez az alapiskolák 9. osztályos tanulói számára a gimnázi-
um épületében. A kb. másfél órás program első részében be-
mutatjuk végzős diákjaiknak, szüleiknek és a pedagógusoknak 
intézményünk múltját és jelenét, tájékoztatjuk őket a gimnázi-
umban folyó oktatásról, az új érettségi vizsgákról, az iskolán 
kívüli tevékenység különböző formáiról, valamint a főiskolai 
– egyetemi továbbtanulás lehetőségeiről. A második részben a 
diákok óralátogatásokon vesznek részt, a szülők és pedagógu-
sok kötetlen beszélgetés során választ kaphatnak konkrét kér-
déseikre. Kérem Önt, szíveskedjen felhívni az érintett szülők 
és tanulók fi gyelmét erre a lehetőségre.
A nyílt napokra szeretettel várjuk az alapiskolák pedagógusait, 
a szülőket és a tanulókat.
Kérem, hogy az alábbi nyomtatványon jelezzék, mikor és há-
nyan keresik fel intézményünket.
A további együttműködésünkben bízva üdvözlettel

Andruskó Imre,
a gimnázium igazgatója

postafordultával visszaküldendő
Az alapiskola neve – címe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A rendezvényen részt veszünk:

Dátum Időpont Tanulók 
száma

Kísérők 
száma

2019. november 
19., kedd 800 – 935

2019. november 
19., kedd 1000 – 1135

2019. november 
20., szerda 800 – 935

A Katedra Alapítvány és Katedra Társaság 
minden érdeklődőt szeretettel meghív a XXVIII. Katedra Nap 

rendezvényére, melynek fő témája: 

A tanulás reneszánsza

A rendezvény időpontja:  2019. december 5. (csütörtök)
A rendezvény helyszíne:    Legend Hotel ülésterme 

(a termálfürdő területén)
Bősi út 50., 
929 01 Dunaszerdahely

Program
8:00 – 9:00 Prezentáció
9:00 – 9:15 Ünnepélyes megnyitó 
9:15 – 9:40  Vass Vilmos (a Budapesti Metropolitan 

Egyetem docense): A tanulás és a tudás 
reneszánsza

9:40 – 10:05  Tóth Erika (a Tallósi Alapiskola és Óvoda 
tanítója, a NewEDU PT elnöke, a Minority 
Kids munkatársa): „Hallgatom, olvasom, 
mégsem értem!” Miért?

10:05 – 10:20  Kávészünet
10:20 – 10:45  Kaszmán-Saróka Liliána (a Farnadi Alapis-

kola tanára, a Tandem n. sz. munkatársa): 
A tapasztalati tanulás útján

10:45 – 11:25 Szakmai vita
11:30 – 12:40  Ebéd, kávészünet
12:45 – 14:20  Szakmai vitával egybekötött kerekasztal-

beszélgetés a személyre szabott oktatás és 
kreatív tudástranszfer kérdéseiről, Pintes 
Gábor vezetésével

14:20 – 15.00 A 2019-es Katedra-díj átadása
15:00 – 15:15  Zárszó 

A részvétel költségmentes, de kérünk minden érdeklődőt, hogy 
2019. november 25-ig  a marketing@liliumaurum.sk címen 
regisztráljon.

Szeretettel várjuk!

A rendezvény a Kisebbségi 
Kulturális Alap támogatásával 
valósul meg. 
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Az európai integráció folyamata ed-
dig ismeretlen kihívások elé állítja az 
1989-es forradalmakkal a kommu-
nista diktatúrát megdöntő, majd 1994 
májusában az Európai Unióhoz csat-
lakozó országok nemzeteit és nemzeti 
kisebbségeit. Nyilvánvalóan újra kell 
gondolniuk mind egymáshoz fűződő 
viszonyukat, mind pedig európai kap-
csolataik jellegét. Közép-Európa gyak-
ran ellentmondásos történelme csak 
ritkán nyújtott pozitív mintákat az itt 
élő népcsoportok együttműködésé-
hez, ezért e mintákat jelentős részben 
meg kell teremtenünk. 

Ismert tény, hogy az emberi együtt-
működés előfeltétele egymás megérté-
se és a közös döntések meghozatalának 
képessége. A probléma egyrészt azok-
ból az elzárkózó és a más nemzetisé-
gűekkel, elsősorban a szomszédokkal 
szemben bizalmatlanságot, gyakran 
ellenségességet tápláló nemzetfelfo-
gásokból adódik, amelyek Közép-Eu-
rópában ma is élnek. Nagy hangsúlyt 
kellene fektetnünk azokra az elkép-
zelésekre, amelyek a nemzetállami és 
etnikumok közti konfl iktusok feloldá-
sának elméleti keretéül szolgáltak az 
elmúlt évtizedekben. 

A térség nemzeti és etnikai cso-
portjainak hatékony együttműködé-
se mind a térség, mind pedig az unió 
jövőbeli sikerének egyik záloga. Nem 
engedhetjük meg, hogy a múltunk ne-
gatív tapasztalatai váljanak meghatáro-
zó mintáinkká. Ehhez azonban újakkal 
kell felváltanunk azokat.

Minden olyan társadalmi csoport, 
amelyik szeretné megőrizni sajátos-
ságait, olyan társadalmi és állami 
szabályokat szeretne, amelyek éppen 
a sajátosságait védik. Ebből követke-
zően a nemzeti kisebbségek nemzeti 
sajátosságaik védelmére törekednek. 
Mindegyik azokra, amelyek identitásá-
nak legfontosabb alkotóelemeit adják. 
Azaz kisebbségi törvényre a szlovákiai 
magyaroknak is azért van szükségük, 
hogy a többség nagyobb számával s 
így társadalmi súlyával és politikai ha-
talmával szemben meg tudják védeni 
sajátosságaikat. 

Ám a szlovákiai magyarok helyzete 
ennél is összetettebb. Szlovákiában a 
magyar kérdés nemcsak a szlovákiai 
magyarokról szól. Lényegesen befolyá-
solja a szlovák-magyar viszony egészét, 
sőt az ország hatalmi viszonyait. 

Manapság sokan gondolják és 
mondják, hogy ne bolygassuk már a 
kisebbségi lét alapkérdéseit, köztük 
az önkormányzati döntéshozatalt is 
magában foglaló kisebbségi törvényt, 
hiszen feszültséget okoz. Valóban így 
van, ugyanis feszültté teszi azokat, akik 
az egyenlőtlenség állapotát szeretnék 
fenntartani. 

Harminc évvel 1989 novembere 
után újra kell gombolni kabátunkat. 
Szerintem a forradalom, mindegyik 
forradalom legfőbb üzenete, hogy me-
részen keressük azt a megoldást, ami 
az adott kor problémáit oldja. Ezekből 
pedig van éppen elég.

ÖLLŐS LÁSZLÓ 

HARMINC ÉVVEL KÉSŐBB  
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Biztosan ismerik azt az embertípust, 
aki majd kicsattan az energiától, szinte 
pezseg körülötte a levegő. Az olvasóvá 
nevelés témakörén belül egy ilyen fi atal 
irodalomtanárt keresett fel a Katedra 
szerkesztősége. A rozsnyói származású 
Brutovszky Gabriella a budapesti Jedlik 
Ányos Gimnázium és a nyitrai egyetem 
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézetének tanáraként tevékenykedik. 
Gabi elkötelezett híve a tanításnak, el-
sősorban az irodalomoktatásnak, és 
időt-energiát nem spórolva minden 
követ megmozgat azért, hogy diákjai-
ból irodalomkedvelő olvasók váljanak. 

 Hogyan kerültél a tanári pályára? 
 Már a gimnáziumi éveim alatt sze-

mezgettem a pedagógusi pályával. Eh-
hez hozzájárult az, hogy remek taná-
raim voltak a kamaszéveim alatt, akik 
nemcsak tanítottak, okítottak, hanem 
mindvégig egyengették útjaimat, és 
hozzájárultak ahhoz, hogy a későbbi-
ekben én is hasonló mentalitással és 
hozzáállással legyek jelen az iskolai 
mindennapokban. Név szerint Bodon 
Andrea osztályfőnökömnek és egy-
ben magyartanáromnak köszönhetem 
ezen impulzusok nagy részét, a bio-

lógia iránti érzékenységemért pedig 
Nagy Melinda tanárnőnek tartozom 
hálával. 

 Három szakot választottál, ami meg-
lehetősen szokatlan döntés…

 A hármas szakpárosítás egy egészen 
szürreális elképzelés eredménye lett. 
Először magyar-biológia szakra jelent-
keztem a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetemre, mivel e két területet sze-
rettem volna továbbvinni, de a német 
nyelv kiskorom óta nagyon szoros vi-
szonyban állt velem, és már egyetemi 
hallgató voltam, amikor kisördögként 
megkísértett a szakfelvétel gondola-
ta, és egy hirtelen jött ötlet nyomán 
belevágtam az új szakba. A mai táv-
latból visszatekintve nem kis őrültség 
volt ez, de nem bántam meg. Ebben 
a folyamatban az is kiderült, hogy az 
irodalom iránti elköteleződésem a 
legerősebb, így azóta ledoktoráltam 
irodalomból (régi magyar irodalom, 
módszertan), jelenleg azt tanítom 
mind az egyetemen, mind a gimnázi-
umban, a német nyelvet korrepetálom, 
valamint szépirodalmi fordításokban 
hasznosítom, a biológiát pedig szintén 
középiskolában tanítom.

PETRES CSIZMADIA GABRIELLA

„AZ IRODALOM IRÁNTI ELKÖTELEZŐDÉSEM A LEGERŐSEBB”
BESZÉLGETÉS BRUTOVSZKY GABRIELLÁVAL

 Hogyan mutatkozik meg az imént em-
lített irodalom iránti elköteleződésed?

 Az egyetemi éveim alatt körvona-
lazódott számomra, hogy az iroda-
lom lételemem, és ezt űzni szeretném 
mindenféle formában. Mivel nem 
csapott meg a Parnasszus szele és a 
múzsák csókja sem, így maradt az 
izgalmas kutakodás, az irodalomba 
való belemerülés, a szövegekkel való 
játszadozás, amit aztán a diákjaimnak 
is továbbadhatok. Bár régi magyaros 
vagyok, és a szakdolgozatom, doktori 
munkám ennek témakörében íródott, 
illetve az egyetemen is főképpen eze-
ket a tantárgyakat tanítom, az iroda-
lom bármely korszaka és szövegvilága 
lázba tud hozni. Ezért is szeretem a 
gimnáziumi magyarórákat, ahol az 
ősköltészettől a kortárs irodalomig 
minden terítékre kerül (igaz, külön-
böző mennyiségben és az időkeretek 
miatt sajnos néha csak felületesen). 
A középiskolai órákat arra élezem ki, 
hogy egyfajta igény alakuljon ki a di-
ákokban az olvasást illetően. Ehhez 
nyújtok alternatívákat is. Egy-egy to-
vábbi, például kortárs házi olvasmányt 
is becsempészek a „kötelezők” közé, 
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és nagyon fontosnak tartom a vélemé-
nyüket a műelemzések kapcsán.
Az egyetemen a hallgatókhoz úgy ál-
lok, hogy ők alapjáraton olvasni sze-
rető egyetemisták (általában ez be-
jön). A régi magyar szövegeket nem 
egyszerű befogadni, másképpen kell 
hozzájuk viszonyulni, s talán több idő 
is kell a befogadáshoz. De azt gon-
dolom, hogy ettől izgalmas az egész. 
Amikor a hallgató elkezd dolgozni a 
szöveggel, elveszik benne, egy kicsit 
szenved, és hoppá, jön a fl ow-élmény, 
amikor rájön, hogy ő képes volt egy 
középkori vagy reneszánsz művet ér-
telmezni, megérteni, sőt a mai korra/ 
a saját életére aktualizálni. És persze 
ezek az órák már javarészt a kölcsö-
nösség mentén bontakoznak ki, azaz 
szimpóziumjelleggel bírnak, a hallga-
tók remek hozzászólásokkal, szakmai 
vitákkal színesítik a szemináriumi 
órákat.

  Mik a tapasztalataid a megválto-
zott (szöveg)hordozókkal szemben, 
hogyan hatnak ezek a fi atalok olvasási 
szokásaira?

 Sokan panaszkodnak, hogy a di-
gitális világ elvonta a fi gyelmet a 
könyvekről, az olvasásról. Ezt több-
szörösen megcáfolnám. Számos 
olyan diákom van, akik azért kezd-
tek bele egy mű olvasásába, mert egy 
közösségi portál „feldobta” nekik az 
adott művet javaslatként, vagy mert 
elérhető volt e-bookként egy könyv. 
Volt olyan diákom is, aki már egy 
jó ideje egy blogon Tóth Krisztina-
novellákat olvasott, s fogalma sem 
volt arról, hogy ez valójában szépiro-
dalom. Természetesen megváltoz-
tak az olvasási szokások. Ami nem 
feltétlenül jó. A diákok küzdenek a 
hosszabb szövegekkel, a leírásokkal, 
a többnézőpontú és -cselekményű 
szövegvilággal, azaz mindennel, ami 
a lassú olvasást feltételezi. Ilyen-
kor mindig el szoktam mondani 
nekik, hogy „ez az a könyv, amit az 
okostelódon hazafelé a buszon is el 
tudsz olvasni”, „ez viszont az, amit, 
légyszi, nyugodt körülmények között 
olvass, mert különben zéró tartalom 
fog átjönni”. Abszolút megértem a 
mai fi atalokat, és csodálom is őket. 
Egy hipertextuális világban felnőni 
óriási kihívás, és a legnehezebb a tar-
talmak közötti szelekció. Ezt tanítani 
kell, már a családban, de nagy szere-
pe van benne a pedagógusnak is. 

 Mi érdekli a mai fi atalokat, és mi-
vel lehet megragadni a fi gyelmü-
ket?

 Azt tapasztalom, hogy minden ér-
dekli őket, ami közel áll vagy hozható 
hozzájuk. Én nagyon sokat szoktam 
mesélni a középsulisoknak, az egye-
temi hallgatóknak egy-egy irodalmi 
korszak, szerző, mű kapcsán. Ez amo-
lyan önmenedzselése az irodalom-
nak. Itt nem arra kell gondolni, hogy 
az életrajzi pikantériákat veszem elő 
(bár nyilván néha az is kell), hanem 
ez amolyan szpojler nélküli izgalom-
ba hozása, érzékenyítése a diákoknak 
az adott téma, korszak kapcsán. Ezt 
gyakran az órák végén is elsütöm, 
hogy lázba hozzam őket a követke-
ző órára. Itt lehet megtapasztalni azt, 
hogy ez a fajta felcsigázás irodalmi 
korszaktól, időszaktól függetlenül 
működik. Nagyon szeretik, ha saját 
olvasási élményről mesélek, vagy ha 
ők maguk is beszámolhatnak egy-egy 
kedvencükről. Emellett természetesen 
drámajátékokkal, kreatív gyakorlatok-
kal, projektekkel is foglalkozunk, azaz, 
ha ők dolgozhatnak, kísérletezhetnek 
egy témával, nagyon könnyen megra-
gadható a fi gyelmük.

 Mesélj ezekről a „lázba hozásokról” 
kicsit bővebben!

 Fontosnak tartom az érzékenyítést, 
a saját bőrön való megtapasztalást, így 
nagyon sok olyan módszert alkalma-
zok, amiben a diákok alkotni tudnak. 
Egy legutóbbi nagyszabású irodalmi 
projektről mesélnék. Ezt a projek-
tet a saját osztályommal, azaz 16-17 
éves diákokkal vittük végig. A Tiéd a 
gyűjtemény! projekt célja egy virtuá-
lis irodalmi tárlat készítése volt, mely 
a továbbiakban hasznos segédanyag-
ként szolgálhat a kortárs irodalom 
iránt érdeklődők számára. További 
célja a Digitális Irodalmi Akadémia 
szerzőinek megismertetése a diákok 
körében, az önálló kreatív projekt-
munka alkalmazása, különböző kom-
petenciák tudatos fejlesztése, és nem 
utolsó sorban a tehetségek felkarolása 
mind az informatika, mind az iroda-
lom terén. A projekt a Petőfi  Irodal-
mi Múzeum égisze alatt működött. 
Diákjaink folyamatos kapcsolatban 
voltak a múzeum dolgozóival, továb-
bá, mivel online felületről van szó, egy 
informatikai céggel (Integral Vision) 
is tartották a kapcsolatot, s így bele-
pillanthattak a programozó-fejlesztő 
cég munkájába is. A projekt során a 
diákok workshopokon mutatták be az 

elkészült feladatokat, melyeket a heti 
rendszerességgel történő találkozáso-
kon dolgoztak ki. Jó volt látni, ahogy 
a diákok magukénak tudtak egy-egy 
részfeladatot: voltak az „olvasók”, 
akik elbeszéléseket elemeztek, kreatív 
feladatokat találtak ki önállóan a szö-
veghez (trailer, stop motion, alternatív 
befejezés, forgatókönyv stb.) és voltak, 
akik az informatikai részét vállalták a 
munkának, saját innovatív ötletekkel 
gazdagítva a programozó cég általi kí-
nálatot.
De számos más projektről is beszá-
molhatnék – például egy irodalmi 
túrát szerveztem a diákoknak, ahol 
saját szemükkel láthatták, hol lakott 
kedvencük, vagy éppen hol csókolta őt 
homlokon a múzsa. A holokauszt téma 
kapcsán pedig idén immár 4. alkalom-
mal látogatnak el a végzős diákok az 
auschwitzi koncentrációs táborba, il-
letve megismerkedhetnek Krakkó vá-
ros történelmével és helyi nevezetessé-
geivel, mindeközben a magyar-lengyel 
kulturális, történelmi kapcsolat feltér-
képezése is terítékre kerül.

 Szerinted mi a legfontosabb az olva-
sóvá nevelés folyamatában?

 Hogy az adott egyén megtalálja a 
szövegben azt, amivel azonosulni tud, 
vagy azt, amivel éppen nem. Hogy 
véleményt tudjon formálni a kapott 
impulzusok mentén, és ha kell, tud-
jon kulturált vitába szállni a másikkal. 
Merje használni a fantáziáját, és igen, 
kísérletezzen, minél többet. Ehhez mi, 
pedagógusok pedig legyünk kellően 
facilitálóak, adjunk különböző szöve-
geket, szempontokat, impulzusokat és 
persze visszajelzéseket, akár pozitív, 
akár konstruktív jelleggel.

 Miért érdemes a mai világban is ol-
vasni?

 Hosszan sorolhatnám az olvasás 
kompetencia-fejlesztő hatásait: eszté-
tikai-művészeti tudatosság, kifejező-
készség, önismeret és társas kultúra 
fejlődése, hatékony kommunikáció, 
nyelvi kompetencia fejlődése, stb. De 
ami igazán fontos, olvassuk azt, amit 
szeretünk, mert az boldogságot, örö-
möt okoz, és egyúttal merjünk nyitni 
afelé is, ami ismeretlen, idegen, mert 
lenyűgöző érzés a felfedezés, az ön-
magunkra ismerés egy másfajta világ, 
látásmód felől.

 Köszönöm a beszélgetést! Sok öröm-
teli olvasás- és tanítási élményt kívá-
nok a továbbiakban is!



Az új évezred nyitányára láthatóan 
megváltozott az ember szociomediális 
környezete: a 21. század az újpiktorális 
kultúra és a digitális ember kora (Ber-
ta, 2009), amelyben átalakul az írás és 
olvasás hagyományos értelme és sze-
repe (L. pl. Nyíri, 2009; Hunya, 2011; 
Fehér, Hornyák, 2010). Természetes, 
hogy a kultúra változása az emberi ké-
pességeket is átalakítja, ahogy minden 
korábbi jelentős kulturális változás is 
az idegrendszer, így a képességek ra-
dikális átalakulásával járt (Gyarmathy, 
2012). Ám az új évszázad társadalma 
változatlanul írásbeliségen alapul. Az 
írott nyelv megértése, az írott nyelv 
használatának képessége továbbra is 
alapvető feltétele az életben való el-
igazodásnak, boldogulásnak, a mun-
kaerőpiacon való érvényesülésnek. Az 
ember új környezetében sem mond-
hat le az írásbeliség előnyeiről: „az 
egymás megértését biztosító nyelvi 
homogenizációról, ami egyúttal a tu-
domány és társadalom fejlődésének, 
irányításának olyan alapja, amely lehe-
tővé teszi a különböző térben és idő-
ben keletkezett szellemi kincsek ha-
gyományozódását; felbecsülhetetlen 
potenciált biztosítva az egyéni fejlődés 
számára is. Mindezt korunk internetes 

lehetőségei olyannyira megsokszoroz-
zák, akkora szellemi tőkében való »sza-
bad garázdálkodást« tesznek lehetővé, 
amelynek jelentősége túlbecsülhetet-
len” (Tornay, 2013). De vajon képes-e 
élni az ember ezzel a lehetőséggel; s a 
betűfogyasztáson és -termelésen túl-
mutató értelemben, szellemi tőkekép-
zésre, megújításra használni az írást 
és olvasást az internetkorszakban? S 
kié az olvasás (Gombos, 2014) meg az 
írás, mely mindezt lehetővé teszi?!1 A 
funkcionális analfabétizmus terjedése, 
a nemzetközi szövegértés-vizsgálatok 
eredményei azt jelzik, hogy egyre ke-
vesebbeké… A 21. század felől nézve 
az emberi lét egyik nagy problémájá-
nak tűnik a nemolvasás – az Olvasók 
és Írók Birodalma egyre szűkül. Bár, bi-
zonyos értelemben, a korábbinál jóval 
többet olvasunk és írunk, hiszen sok 
tevékenység (internetezés, csetelés, 
sms-ezés stb.) jár írással, olvasással. 
A betűfogyasztáson, -termelésen túl-
mutató értelemben vett olvasás és írás 
azonban egyre inkább háttérbe kerül. 
Az irodalomolvasás még inkább (L. 
OszK, 2010; Gombos, 2013). Pedig a 
nemolvasó (és nemíró) ember óhatat-
lanul veszít valamit – nem is keveset. 
Olvasás, írás nélkül aligha válhatunk 

ugyanolyan személyiséggé, mint eme 
nagyon emberspecifi kus tevékenysé-
gek által (Adamikné, 2003). Az iroda-
lomolvasás háttérbe szorulása további 
problémákat is felvet. Az esztétikai 
befogadás, az (irodalom)olvasással 
járó megértő tevékenység és empátia-
gyakorlat nélkül az emberi érzékeny-
ségre való képességünk korcsosul el, 
ami hozzájárul azon korjelenségek ki-
alakulásához, amelyek okát amerikai 
szociológusok kutatásainak tükrében 
Vekerdy Tamás így fogalmazza meg: 
„...az emocionális intelligencia, a szo-
ciális és művészi képességek kifejlesz-
tése nélküli intellektus hajlamos vég-
zetesen téves döntéseket hozni“ (idézi: 
Boldizsár, 2004, 28). 

AZ OLVASÁSHASZNÁLAT 
DILEMMÁI
Olvasáshasználat dolgában nem ál-
lunk jól a nemzetközi összehasonlító 
vizsgálatok tükrében (L. Balázsy, Bal-
kányi, 2008b; Balázsi, Ostorics, Szalay, 
2007), noha a 2009-es vizsgálat javulást 
hozott: „a PISA-mérések történetében 
először számolhatunk be jelentős fej-
lődésről. Néhány évvel ezelőtt egy 
másik nemzetközi mérés már jelezte 
a fi atalabb korosztály olvasás-szöveg-
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értésének javulását (Balázsi, Balkányi, 
2008a). Most, hogy az a generáció el-
érte a PISA-kort, immár a más elveken 
nyugvó PISA szövegértésvizsgálat is 
megerősíti, hogy valóban jelentős po-
zitív változásról van szó. Nehéz lenne 
túlbecsülni ennek az üzenetnek a fon-
tosságát: immár egy közvetlenül meg-
tapasztalható magyar példa is mutatja, 
hogy rendszeres erőfeszítésekkel lehet 
javítani az oktatási teljesítményeken. 
A szövegértés sohasem tartozott a ma-
gyar közoktatás erősebb területei közé, 
korábbi eredményeink többnyire a 
nemzetközi mezőny utolsó harmadá-
ba pozícionáltak bennünket. Most ez 
a kép jelentősen megváltozott. Az első 
három mérési ciklusban a szövegér-
tés mutatói lényegében változatlanok 
voltak, majd a 2006-os 482 pontról 
2009-re 494 pontra javultak az ered-
mények”– olvasható Csapó Benőnek a 
PISA 2009 eredményeit elemző össze-
foglaló jelentéshez írott előszavában 
(L. Balázsi, Ostorics, Szalay, Szepesi, 
2010). A digitális szövegértés és írás-
használat vonatkozásában ugyanak-
kor lehangolóak voltak az eredmények 
(Balázsi, Ostorics, 2011). 

A kutatások jelzik továbbá az okta-
tási rendszer szelektivitását – az ala-
csony szociális, gazdasági és kulturális 
családi hátterű tanulók hátrányainak 
kompenzálására, úgy tűnik, az isko-
larendszer egyelőre nem képes eléggé 
(Csapó, Molnár, Kinyó, 2009). Problé-
ma továbbá, hogy a betűfogyasztáson 
túlmutató olvasás a társadalom jelen-
tős hányadában egyre inkább háttérbe 
szorul (Nagy, 2006; Oszk, 2010). Mind-
ez az íráshasználatra nézve sem sok 
jót jelent az olvasás(értés) és írás(beli 
szövegalkotás) összefüggése okán;2 ám 

ez az összefüggés kijelölheti az iskolai 
fejlesztő munka egy lehetséges irányát. 
Tudható ugyanis, hogy a jobban író 
diákok jobb olvasók lesznek, és többet 
olvasnak, mint gyengébben fogalmazó 
társaik, ill. a jobb olvasók jobban is ír-
nak; mint ahogy sikeresebbek azok az 
olvasástanítási programok, amelyek 
keretében a diákok már a lehető leg-
korábban írnak – az írásnak abban az 
angolszász értelmében (is), amit ná-
lunk inkább fogalmazásnak nevezünk 
(Stotsky, 1983; Bond, Dykstra, 1997). 
Azaz a diákok láthatóan jobban meg-
tanulják és sikeresebben használják az 
olvasást és az írást, ha ezeket a tevé-
kenységeket nem szakítjuk el egymás-
tól. Fontos tehát kezdettől kiaknázni 
az olvasás és az írás közti transzfer-
hatást (SQUIRE, 1983), amely legin-
kább konstruktivista megközelítésben 
értelmezhető, hiszen mindkét tevé-
kenység konstruktív, jelentésteremtő 
folyamat, amelyben hasonló stratégiá-
kat működtetünk.3  A két terület közti 
kölcsönhatás a gondolkodásfejlesztés 
szempontjából sem elhanyagolható. 
Az írás gondolkodásra gyakorolt hatá-
sát számtalan publikáció ismerteti (pl. 
Molnár, 1996, 2001; Tóth, 2001; Tóth, 
2006.; Magnuczné, 2003; Zsigmond, 
2003), melyekből az is kiderül, hogy a 
tanulási folyamatban való alkalmazása 
megnöveli a hatékonyságot (pl. Pintér, 
2009). Egy negyedik osztályosokkal 
végzett amerikai kísérlet eredményei 
például igazolták, hogy a tanulmá-
nyozott témával kapcsolatban fogal-
mazásokat író gyerekek mélyebben 
megértették a tananyagot, miközben 
az írással kapcsolatos elképzeléseik is 
átalakultak: nem csak rögzítési techni-
kaként tekintettek rá, hanem egyúttal 

jelentések, értelmezések létrehozásá-
nak lehetőségeként.4 

KRITIKAI GONDOLKODÁS ÉS 
DIGITÁLIS KULTÚRA
Összefüggésben van mindez az írás-
beli szövegalkotásnak a kritikai gon-
dolkodás kialakításában, fejlesztésé-
ben játszott szerepével.5 Márpedig 
az internetkorszakban ez a képesség 
túlértékelhetetlen. Hiányában a kü-
lönböző médiumokon keresztül ránk 
zúduló információözön értelmezése, 
szelekciója és értékelése elképzelhe-
tetlen. Kritikai gondolkodás nélkül 
folyamatosan ki vagyunk téve mások 
befolyásoló szándékainak; anélkül, 
hogy képesek volnánk kivonni ma-
gunkat e hatás alól. Erre fi gyelmeztet 
Knausz Imre a kritikai olvasás jelentő-
ségéről írva Műveltség és demokrácia 
című munkájában: „Nem elég tehát 
azt mondani, hogy a kritikai olvasás 
képességére kell megtanítani a fi atalo-
kat. Ez fontos cél, de látni kell, hogy a 
szöveggel szembeni kritika csak másik 
szövegre, szövegekre támaszkodhat.” 
(Knausz, 2010). Szövegkritikai ké-
pesség híján aligha tekinthető bárki 
gondolkodó embernek (NB. gondol-
kodó állampolgárnak). Mivel pedig a 
gondolkodás színvonala, a magasabb 
szintű gondolkodási műveletek6 vég-
zésére való képesség írással igen jól 
fejleszthető, aligha lehet elég korán 
kezdeni az írás mint gondolkodási for-
ma tanítását. Mindebből jól látható, 
hogy az írás funkciója jóval túlmutat 
a gondolatrögzítésen. Kitüntetett sze-
repe van önmagunk, embertársaink, 
világunk s a mindezek közt fennálló 
viszonyrendszerek megismerésében, 
megértésében, értelmezésében – sőt, 



mint a digitális környezet, noha a két 
jelenség kétségtelenül összefüggésben 
áll. Az emberi kultúra szemünk előtt 
zajló, rohamos és mélyreható változása 
nyilvánvalóan átalakítja az ember ké-
pességeit és gondolkodását (Tóth-Mó-
zer, Lévai, Szekszárdi, 2012.; Hülber, 
2015). Az átalakulás az elsődleges 
írásbeliség kialakulásának, különösen 
a könyvnyomtatás elterjedésének je-
lentőségével mérhető, s ugyanolyan 
drasztikus változással jár az embe-
ri képességekre nézve. De ahogy az 
elsődleges szóbeliség leváltódásának 
számtalan hozadéka volt, mint például 
a refl exió, a kritikai gondolkodás lehe-
tősége és képessége, a térben és időben 
kiterjesztett kultúrahagyományozódás 
és ennek refl exiója, azaz egész mo-
dernkori kultúránk elképzelhetetlen 
ama egykori változás nélkül (Ong, 
2010); úgy a jelenbeli változásnak is 
vannak előnyei. 

Igaz ugyan, hogy az írásbeliség hát-
térbe szorulása az analitikus, logikus 
gondolkodás gyengülésével jár a net-
generáció körében; ám a digitális esz-
közök fejlesztik a vizuális feldolgozást 
és az intuíciót; azaz a bal agyfélteke 
dominanciája helyett az információ-
kat egyidejűleg értelmező jobb félteke 
kerül előtérbe, ami a térbeli, vizuális 
gondolkodásért, zeneértésért, képzele-
tért és humorérzékért is felelős. Ennek 
kiaknázása nagy lehetőségeket rejt; 
illetve rendkívül fontossá teszi a két 
agyféltekét összekötő kérges test erő-
sítését, a két agyfélteke összehangolt 
és kiegyenlített működtetését, például 
mozgással, művészeti tevékenységgel, 
stratégiai táblás játékokkal, együtt-
működésen alapuló társas helyzetek 

teremtésével (bővebben: Tóth-Mózer, 
Lévai, Szekszárdi, 2012).

A digitális kultúra terjedésének az 
sem elhanyagolható hozadéka, hogy 
mindenkinek lehetőséget biztosít az 
önkifejezésre, ill. demokratizálja a tu-
dást.9 Az internethasználat pillanatok 
alatt elérhetővé teszi az információt 
– noha a begyűjtött információözön 
csak analitikus, kritikus és logikus 
gondolkodással építhető tudássá, ami 
ugyan nem erőssége a netgeneráció-
nak, éppen ezért fejlesztendő. Ebben a 
vonatkozásban (is) nagy szerepe volna 
a literális tevékenységek olyan formá-
ban való megőrzésének, amely vonzó 
lehet az újabb generációk számára is.10 
Nem kétséges az sem, hogy a memó-
ria és az íráskészség romlik a digitális 
eszközök használatával; viszont köny-
nyebben dolgozzák fel az eszközök 
használói a változó információkat, és 
gyorsabban hoznak döntéseket. 

Kifejezetten hátrányos a szövegértés 
és olvasás vonatkozásában, hogy a kép-
fogyasztás következtében nem fejlődik 
kellően a belső képalkotó képesség; ill. 
komoly gondot jelent a digitális eszkö-
zök használatával járó mozgáshiány, 
mert az egyensúlyrendszer ingerlése 
hiányában nem alakul ki a neuroló-
giai harmónia, és nem fejlődik a kon-
centrált fi gyelem (Gyarmathy, 2012). 
És, ami különösen ijesztő a korábbi 
korszakváltásokhoz képest, a válto-
zás időbeli lefolyása: míg az elsődleges 
írásbeliség térhódítása évezredek alatt 
játszódott le – de ha a könyvnyomta-
tás elterjedésére szűkítjük a folyama-
tot, akkor is évszázadokban mérhető 
–, a másodlagos írásbeliség térnyerése 
egyetlen nemzedék alatt lezajlott; a 
digitális forradalom következtében 

alakításában. Az írásbeliség hatékony 
birtoklása nélkül aligha képes ön-
magával és világával elboldogulni az 
ember. A boldogulás képessége pedig 
nem csak alapvető emberi jog: elemi 
társadalmi érdek; ha másért nem: a 
boldogulásra való képtelenség kö-
vetkeztében felgyűlhető frusztráció 
agresszivitást kiváltó okán. A felgyü-
lemlett és kezel(het)etlen agresszió 
előbb-utóbb aláássa az emberi civili-
zációt. Végső soron EMBERségünk 
a tét,7 amikor arra keresünk választ: 
hogyan tanítható napjainkban haté-
konyan az olvasás és az írás, hogyan 
juttathatók az újabb generációk az 
Olvasók és Írók Birodalmába, hogyan 
integrálhatók régi világunk: a Guten-
berg-galaxis érdemes hagyományai a 
Neumann-galaxisba; s mit tehet mind-
ezért az iskola – már az alsó tagozaton. 
A válaszlehetőségek kidolgozásához 
tisztában kell lennünk a napjainkban 
zajló változások természetével, okai-
val, potenciális következményeivel. A 
szakmai refl exió már megkezdte a fel-
térképezést. 8

Annak számbavételekor, miért vál-
nak napjainkban egyre kevesebben ol-
vasó, író emberré, nem elegendő a szá-
mítógépet és az internetet okolnunk, 
hiszen a kutatások tükrében az is lát-
szik, hogy interneten tulajdonképpen 
ugyanazon réteg olvas, mint egyébként 
(Nagy, 2006). S ha a probléma pusztán 
a digitális világ léte volna, virágozhat-
na az e-bookolvasás – de nem virág-
zik. Magyarországon a 2010-es felmé-
rési adatok szerint közel sem terjedt 
el például az e-könyv és hangoskönyv 
olyan mértékben, mint a világ egyéb 
részein, azaz inkább az attitűdök és 
képességek hiánya okoz problémát, 
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pedig maga a generációváltás is fel-
gyorsult. Ám a digitális világ és az 
újképkorszak sajátosságainak felisme-
rése mérlegelésre készteti a(z ön) ref-
lexióra képes embert, s annak kidol-
gozására: hogyan aknázhatók ki az új 
korszak előnyei, és hogyan építhetők 
össze az előző korszak jelenben is ér-
vényes hagyományaival. A jelenlegi 
iskolai praxis egyelőre kevésbé vesz 
tudomást a digitális bennszülöttek 
meglévő és gyengülő képességeiről, 
a jelen új típusú tudáskoncepciójáról 
(Csapó, 2002), az újabb generációknak 
a tudáshoz és megszerzéséhez fűződő 
viszonyáról; így gyakran problémát je-
lent az iskolai tevékenységek jellege és 
mikéntje a gyerekek számára, ill. a fel-
kínált nyelvi anyag, tananyag, amivel 
dolgoznia kellene a diákoknak. 
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„Az az ember, aki nem olvas könyvet, 
semmiben sem különbözik attól az 
embertől, aki nem tud olvasni.” (Mark 
Twain)

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁN 
ÁLLATI SOKAT OLVASTUNK!
Az előző részben az olvasás, azon belül 
a szövegértés fontosságát érintettem, 
amely nélkül nincs hatékony tanulás. 
Az alsó tagozaton az értelmező olva-
sás elsajátítása mellett, a szépirodalmi 
szövegek olvasása során az irodalmi 
élmény megtapasztalása is a tanítá-
si-tanulási folyamat célja. Mindkettő 
egyformán fontos, hiszen értő olvasás 
nélkül nehéz egy szépirodalmi szöve-
get megérteni, és fordítva, szükséges, 
hogy az olvasás nyújtotta élményszer-
zés mint motiváló tényező a minden-
napok részét képezze. Ilyen szempont-
ból rendkívül hasznosak a különböző 
olvasóvá nevelési projektek, melyekkel 
egyre gyakrabban találkozunk. Ezek-
re a tematikus napokra, hetekre óriá-
si szükség van, mivel az intézményes 
nevelésnek sokkal nagyobb részt kell 
vállalnia az olvasási motiváció kialakí-
tásában, fenntartásában, mint régeb-

ben. Egyre gyakoribb, hogy ez a fel-
adat teljes egészében a pedagógusokra 
hárul, és a tanulók kizárólag az iskolai 
munka, a tanulás miatt vesznek kezük-
be könyveket. A hátrányos helyzetű 
diákokról nem is beszélve, akik a leg-
többször könyvvel csak az iskolában 
találkoznak, kizárólag ott van lehető-
ségük olvasni, ha az olvasási motiváció 
biztosítva van is. Az otthoni olvasás 
náluk minimális, szinte semmi. Lehet 
ezen fanyalogni, mérgelődni, vagy tu-
domást sem venni róla, sajnos ez van.

Mi az, amivel az olvasás élményét 
közelebb hozhatjuk a gyerekekhez? 
Először meg kell találni azt a kapcso-
lódási pontot, amely őket érdekli. Az 
alsó tagozaton az állatmeséket, az ál-
latokról szóló történeteket, verseket, 
dalokat a legtöbb tanuló szereti, ezért 
az októberi olvasóvá nevelés projekt-
napot az állatok világnapja köré építet-
tük iskolánk alsó tagozatán (Tallóson). 
Minden osztály egy-egy állatmesét, 
történetet dolgozott fel a hét folya-
mán, amellyel a pénteki tematikus na-
pon foglalkoztunk. Az osztályok nagy 
lelkesedéssel készültek az egész napos 
közös munkára. A projektnap elején, 

a folyosón egy állatokról szóló vetítést 
tekintettünk meg közösen, melyben 
interaktív részek is kerültek, a gyerekek 
nagy örömére. Ezt követően az osztá-
lyok az előzetes megbeszélés alapján 
vendégül látták egymást a választott 
meséjükkel, illetve az ahhoz kapcsoló-
dó játékkal, feladatokkal, dalocskával. 
A mesét a kisebbeknél a pedagógusok 
olvasták fel, a nagyobbaknál maguk a 
tanulók. Az olvasás mellett a kapcso-
latteremtés, az egymás megismerése, 
az egymásra fi gyelés, az egymás mun-
kájának elismerése is pozitív hozadéka 
volt a foglalkozásoknak. 

A délelőtt fénypontja a mesék elő-
adása volt, osztályonként, ismét a 
folyosón. Ez nagy lázban tartotta a 
tanulókat, izgultak a szereplés miatt. 
A nulladik osztálytól kezdve minden 
osztály a saját meséjét adta elő, rend-
kívül ügyesen és kreatívan. A mesék 
megelevenedtek, és itt látszott meg az 
a komoly munka, amellyel a tanító 
nénik az egész előadást megszervez-
ték, úgy, hogy közben a gyerekekhez 
hasonlóan ők is élvezték a mesefel-
dolgozást. Az állatos nap folytatódott 
délután a napköziben, ahol a témához 
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kapcsolódó kézműves foglalkozások-
kal várták őket a tanító nénik. A csil-
logó szemek, vidám arcok alapján a 
tematikus nap nagyszerűen sikerült. A 
továbbiakban tervezzük a folytatást, a 
program decemberig végéig összeállt, 
csodás dolgok várnak a gyerkőcökre, 
határon túli és hazai előadókkal kar-
öltve.

Hogyan készültünk a tematikus 
napra? Pár gondolatban a saját ta-
pasztalataimat összegzem a teljesség 
igénye nélkül. Osztályommal Nemes 
Nagy Ágnes Ki ette meg a málnát? 
című verses mesét választottuk, melyet 
a lehető legtöbb oldalról igyekeztünk 
feldolgozni a hét folyamán. Először 
elmeséltem a művet fejből, majd le-
porellóból is felolvastam, ami nagyon 
tetszett a gyerekeknek. Szerepek sze-
rint többször eljátszottuk, eleinte úgy, 
hogy én voltam a mesélő, ők az állatok. 
A hét folyamán csupa medvés játékot 
játszottunk, voltunk medvevadásza-
ton, majd a Mackó, mackó, ugorjál c. 
mozgásos játékot ismételtük át az első 
osztályból. A mese illusztrálását is na-

gyon élvezték a gyerekek, amihez a 
leporellót az osztály közepére tettem a 
szőnyegre, hogy az állatkákat meg tud-
ják nézni, ha szeretnék. A macik rajzo-
lását kérésükre megmutattam a táblán, 
de a rajzomhoz nem kellett minden-
kinek ragaszkodnia, azt követnie. Egy 
zsírkréta, fi lctoll, vízfesték kombinált 
technikával készült  illusztráció készí-
tését terveztem el, de volt, aki a teljes 
rajzot zsírkrétával készítette el. Na-
gyon szép munkák születtek, minden-
ki a saját elképzelése szerint dolgozott. 
Sok-sok szünetet is végigrajzoltak, 
annyira tetszett nekik a feladat. Végül 
volt, aki hamarabb befejezte a munkát, 
mint a többiek, s megkérdezte, olvas-
hatja-e a könyvet a szőnyegen. Pont 
az a gyerkőc jelentkezett, aki elsőben 
viszonylag sokat hiányzott, ezért az 
olvasás technikai részével küszködött. 
Megadóan bólintottam, gondoltam, 
csendben elnézegeti a képeket. De 
nem! Elkezdte betűzgetni a szavakat, 
majd egy másik fi ú is csatlakozott 
hozzá. Együtt olvastak, nem nekem, 
nem jegyre, nem gyakorlásból, hanem 

azért, mert élvezték. Hozzáteszem, a 
két legelevenebb tanulómról van szó, 
akik egymás mellett csípés-rúgás nél-
kül ritkán szokták kibírni. Most bő ne-
gyedórát olvastak a szőnyegen fekve. 
Közben a többiek is végeztek a rajzzal, 
s automatikusan köréjük telepedtek 
le. Mindenki olvasni akarta a mesét, 
ami fantasztikus érzés volt számomra, 
hiszen abban a pillanatban az olvasás 
ízére éreztek rá. Napokon keresztül 
csoportokat alkotva olvastak felváltva, 
majd a polcon lévő mesekönyveimet is 
kezdték kölcsönkérni a szünetekben. 
A gyerekek többsége szociálisan hát-
rányos helyzetű, és saját elmondásuk 
szerint nincs otthon mesekönyvük. 
Ezért az ő olvasási motivációjukat 
vagy az iskola biztosítja, vagy senki. 
Ehhez néha muszáj egy-egy mesében 
megmártózni és elmerülni, tanterv ide 
vagy oda. A felelősség óriási. Az olva-
sóvá nevelés nemcsak egy projekt, ha-
nem a mindennapok része. A tanulás 
alapja, ezt nem szabad a szemünk elől 
téveszteni.  
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Időfutár címen 2012-ben kezdték el 
sugározni a Kossuth Rádióban azt az 
ifj úsági rádiójátékot, melyből a szer-
zők 2013 és 2018 között megírták a hét 
részből álló regénysorozatot. A Tasná-
di – Jeli – Gimesi – Vészits írónégyes 
által megírt rádiójáték nagy sikere 
mellett a regényciklus is nagy olvasott-
ságnak örvend a mai napig. Az idén 
a Pagony gondozásában kiadtak egy 
nyolcadik Időfutár-könyvet is, mely 
A varázsfuvola-akció címet visel-
vén nem a regénysorozat folytatása, 
ugyanis a könyvet bármelyik rész előtt 
vagy után is el lehet olvasni.

Az idei Katedra Irodalomverseny 
témájaként is választott ifj úsági regény 
első kötetének, vagyis A körző titka 
feldolgozásához ötleteket, inspiráció-
kat adva néhány játékot, gyakorlatot 
mutatunk be. Minden játék, gyakorlat 
egy konkrét tapasztalattal, élménnyel 
kezdődik. A gyakorlatok leginkább 
csoportosan megoldható, közösen 
játszható feladatok. Szükség van magas 
szintű együttműködésre, hogy a meg-
adott keretek alapján lehessen játszani, 
vagy meg lehessen oldani a problémát. 
A játék, gyakorlat elvégzése után több 
szinten érdemes feldolgozni a tapasz-
taltakat. Bár a refl exió többféle mód-
szerrel is elvégezhető, fontos, hogy az 

KASZMÁN-SARÓKA LILIÁNA

IDŐFUTÁR JÁTÉKTÁR

alábbi szinteken keresztül nézzünk 
vissza a történtekre:
-  mi történt? – a cselekvéseket és mód-

jait írják körül,
-  mit éreztek? – a folyamatban meg-

mutatkozó érzéseiket fogalmazzák 
meg,

-  mit gondolnak: mi számít, mi hasz-
nos, mit kell korrigálni, stb.

Ezt a sémát használva látjuk, a résztve-
vők feladata, hogy saját szempontjuk-
ból megfi gyeljék, milyen érzéseik vol-
tak, hogyan cselekedtek a folyamatok 
során, s hogyan látták a csoport mű-
ködését. Lényeges, hogy értelmezzék 
viselkedésüket, reakcióikat egy-egy 
helyzetben, s fi gyelni kell arra, hogy a 
diákok tudatos megfi gyeléseire és véle-
ményük megformálására helyeződjön 
a hangsúly. A következő fázis mérvadó 
lépése, hogy a történtek és a megfi gye-
lések értékelése megtörténjen, hogy a 
közösségben megfogalmazódjanak a 
tapasztalatokból levont általános kö-
vetkeztetések. Ez a fajta feldolgozása 
a műnek olyan további célokat is szol-
gálni tud, mint a saját cselekedetekre 
való refl ektálás képessége, a közös 
munka értékelése, az együttműködés 
tapasztalatainak tudatosítása.

A gyakorlatok a refl exiós kör nélkül 
is hasznosíthatóak, illetve a szabályok 
tetszés szerint módosíthatóak. Tanár-
ként igyekezzünk a csoportunk mun-
káját kérdésekkel segíteni.

HANGOLÓDÁS A REGÉNYRE 
Időkorlát: 5 perc a gyakorlatra, 5 perc 
a refl exiós körre 
Eszközigény: számítógép, hangfalak, 
előkészített hangfelvétel (részlet a rá-
diójátékból) 
A gyakorlat célja: felidézni az olvasás-
élményt, hangolódni a témára, még mi-
előtt nekiállnánk a regényt elemezni 
A gyakorlat leírása: A gyakorlat ak-
kor végezhető el, ha már diákjaink ol-
vasták a regényt. A diákok körben ül-
nek, és megkérjük őket, hogy csukott 
szemmel hallgassák végig a lejátszott 
hangfelvételt. A hangfelvétel a rádió-
játékból kiválogatott beszélgetéseket 
– melyek szinte ugyanazok, mint a 
regényben – tartalmazza, melyekben a 
szereplők és a történések könnyen be-
azonosíthatóak. A hangfelvétel meg-
hallgatása után megbeszéljük a tapasz-
taltakat. 
A refl exiós kör célja: megbeszélni, 
milyen érzés volt a rádiójáték felvéte-
leit hallgatni; a rádiójáték részleteiben 
hallottakat összevetni a regénnyel 



OLVASÓVÁ NEVELÉS

A refl exiós kör alapkérdései: Hogy 
érezted magad a hangfelvétel hallgatá-
sa alatt? Mi jutott eszedbe? Mennyire 
hasonlított a szereplők hangja a teálta-
lad elképzelt karakterhez? stb.

HANNA – TIBI – ZSÓFI (JÁTÉK)1 
Időkorlát: 3 perc a szabályok egyezte-
tésére, 5 perc a gyakorlatra, 10 perc a 
refl exiós körre 
Eszközigény: nincs 
A gyakorlat célja: a jó hangulatot 
megteremteni; egymásra hangolódni a 
közös munka előtt 
A gyakorlat leírása: A három sze-
replőhöz, Hannához, Tibihez és Zsó-
fi hoz egy jellemző mozdulatot vagy 
kifejezést kell rendelniük a diákoknak, 
melyet egységesen kell használnia 
a két csapatnak. A regény története 
alapján közösen összefoglaljuk, hogy 
Zsófi t Tibi „győzi le” a szerelmével, 
Tibit Hanna „győzi le” a gyorsabb 
észjárásával, és Hannát Zsófi  „győzi 
le” a furfangosabb ötleteivel. Miután 
tisztáztuk a játékszabályokat, két csa-
patra kell osztani a diákokat. A két 
csapat két-három méterre helyezkedik 
el egymástól. Minden körben el kell 
dönteni a csapatoknak, hogy melyik 
szereplőt fogják képviselni. A csapat 
minden tagjának egyet kell értenie 
ebben, a közös döntést a leghalkabban 
kell meghozniuk, hogy a másik csapat 
ne tudja meg, kire esett a választásuk. 
A döntés után egy sorba felsorakoz-
nak, szembeállnak egymással. A tanár 
háromig visszaszámol, majd a csa-
patoknak a megegyezett jellel fel kell 
fedniük, melyik szereplőt választották. 
Pl. ha az egyik csapat Hanna jelét mu-
tatja, a másik csapat Tibi jelét, akkor 
a Hannát mutató csapaté a győzelem. 
Győzelem esetén két pont, döntetlen 
esetén (ha mindkét csapat ugyanazt a 
jelet mutatja) egy pont jár. A további 
fordulókban hasonlóképpen járnak el 
a csapatok, és az első tíz pontot szerző 
csapat nyer. 
A refl exiós kör célja: a kialakított stra-
tégia körülményeinek felfedése; az él-
mények megosztásának gyakorlása
A refl exiós kör alapkérdései: Hogy 
érezted magad a játék közben? Mit be-
széltetek meg a tervezési szakaszban? 
Mi volt az oka, hogy könnyen/nehezen 
tudtatok megegyezni? 

MILYEN OLVASÁSI ÉLMÉNYEM 
VOLT? 
Időkorlát: 2 perc a választásra, 10 perc 
a refl exiós körre 
Eszközigény: Dixit-kártyák 

A gyakorlat célja: érzések szintjén fel-
eleveníteni az olvasásélményt; tudni 
megfogalmazni az érzéseket szimbó-
lumok segítségével 
A gyakorlat leírása: a Dixit-kártyákat 
szétrakjuk a földre, és mindenkinek ki 
kell választania egy olyan kártyát, mely 
segítségével leginkább ki tudja fejezi, 
hogy milyen élmény volt az Időfutár 
c. könyvet olvasni. Miután mindenki 
kiválasztott egyet, a kártyák ábráinak 
segítségével körülírják az élményü-
ket. Külön fel kell hívni a fi gyelmü-
ket, hogy egyelőre még ne értékeljék 
a könyvet, csakis a saját élményeiket 
osszák meg. 
A refl exiós kör célja: a kiválasztott 
kártyákon szereplő képeket szim-
bólumként használni a saját érzések 
megfogalmazásához; az olvasás élmé-
nyéről beszámolni 
A refl exiós kör alapkérdései: Miért 
azt a kártyát választottad? Mi fogott 
meg rajta? Milyen érzést tudsz társíta-
ni az illusztrációhoz, melyet az olvasás 
során is tapasztaltál? Milyen további 
érzések és élmények kapcsolódnak az 
olvasáshoz?

A VILÁGEGYETEM KÖZPONTJA2 
Időkorlát: 10–15 perc a gyakor-
latra, 10 perc a refl exióra 
Eszközigény: kb. 50 centiméteres át-
mérőjű kartonlapból kivágott kör 
A gyakorlat célja: vélemények feltárá-
sa, részletes kifejtése; érvelés gyakor-
lása
A gyakorlat leírása: a székekből tá-
gabb kört formázunk, és a kör közepére 
egy kartonból készült kört helyezünk 
el. Ez lesz az irodalmi világegyetem 
központja. Az első önként jelentkező 
diák a világegyetem közepére áll, és ál-
lít valamit a regényről. Fontos, hogy az 
állítást E/1-ben fogalmazza meg, azaz 
hogy a „Én úgy gondolom…”, vagy 
„Szerintem…” formulákat használják. 
Az adott véleményre minden diáknak 
reagálnia kell: minél inkább egyetért 
az állítással, annál közelebb kell kerül-
nie a középpontban álló emberhez. Ha 
egyáltalán nem értenek egyet, le kell 
ülniük egy székre. Miután mindenki 
megtalálta a helyét a körön belül, egy-
egy diák véleményét megkérdezi a ta-
nár, miért ért vagy miért nem ért egyet 
a középen álló ember véleményével. A 
többieknek lehetősége van ezt kom-
mentálni. Ezután jön a következő ön-
kéntes, új kijelentést tesz. Ez az eljárás 
addig folytatódik, míg van mondani-
valójuk, vagy míg nem kezdenek is-
métlődni az állítások. Engedjük, hogy 

vitahelyzet alakuljon ki, de hívjuk fel 
a fi gyelmüket, hogy mindenkinek joga 
van a saját véleményéhez, még ha nem 
is értenek vele egyet. 
A refl exiós kör célja: összefoglalni 
megfi gyeléseiket, megvizsgálni, hogy 
milyen állítások hangzottak el
A refl exiós kör alapkérdései: Milyen 
érzés volt, mikor a te állításodra rea-
gáltak a többiek? Mit tapasztaltatok 
a gyakorlat alatt? Mire fi gyeltetek fel 
leginkább? Milyen témákat érintettek 
az állítások?

MIT ÁRUL EL A CÍM?  
Időkorlát: 5–10 perc a gyakorlatra, 15 
perc a refl exiós körre 
Eszközigény: fejezetcímekkel ellátott 
kártyák 
A gyakorlat célja: felidézni a regény 
cselekményét; kihívás-jellegű helyzet-
be hozni a diákokat; megfelelő kom-
munikáció használata problémameg-
oldó helyzetben 
A gyakorlat leírása: A tanulók a re-
gény fejezetének címeit megkapják 
külön-külön lapokon, kártyákon, és a 
feladatuk, hogy ezt 5 perc alatt a meg-
felelő sorrendbe összerakják. Mielőtt 
kiosztjuk a kártyákat, van legfeljebb 
öt percük a megoldás stratégiájának 
kitalálására, de a regény tartalmáról a 
fejezetek címeiről ekkor nem tehetnek 
megjegyzéseket. 
A refl exiós kör célja: megvizsgálni a 
problémaoldásuk stratégiáját; a fejeze-
tek címének szerepének megvizsgálá-
sa 
A refl exiós kör alapkérdései: Mi 
történt a gyakorlat alatt? Mit tapasz-
taltatok? Mi szerint állítottátok fel a 
stratégiát? Betartottátok a taktikai fel-
készülésben megbeszélteket, a gyakor-
lat során sikerült alkalmazni? Ha igen, 
miért, ha nem, miért nem? Mennyire 
szoktátok fi gyelni olvasás közben a fe-
jezetek címeit? Milyen szerepük van? 
Mit gondoltok, mennyire töltötték be 
szerepüket az Időfutár alcímei? 

MOZGÓKÉP 
Időkorlát: 10 perc 
Eszközigény: a regény rövidebb tör-
téneteinek, mozzanatainak leírásai kis 
lapokon 
A gyakorlat célja: a jó hangulat meg-
teremtése; a nonverbális kommuni-
káció lehetőségeivel való kísérletezés; 
hangolódás a közös munkára 
A gyakorlat leírása: egy önkéntes je-
lentkező az előkészített lapok közül 
húz egy történést, melyet meg kell je-
lenítenie mozgóképben, viszont hang 
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nélkül, és folyamatosan ismételve a 
mozdulatsort, mint az ún. gif formátu-
mú mozgóképeken. Külön hívjuk fel a 
fi gyelmüket, hogy próbálják minél in-
kább kihasználni a mimika és a gesz-
tikuláció lehetőségeit. A többieknek 
ki kell találni, vajon melyik regénybeli 
eseményt illusztrálja diáktársuk. 
A refl exiós kör célja: körüljárni a fel-
adat megoldásának nehézségeit; ref-
lektálni a nonverbális kommunikáció-
ra vonatkozó tapasztalatokra 
A refl exiós kör alapkérdései: Milyen 
érzés volt megjeleníteni a történése-
ket? Miben befolyásolt benneteket, 
hogy nem adhattatok ki hangot, hogy 
nem beszélhettetek? Milyen stratégiá-
tok volt a megoldáshoz? Milyen mér-
tékben használtátok a mimikátokat? 
Mit tapasztaltatok, mi segített a meg-
fejtésben leginkább?

IDŐFUTÁR
Időkorlát: 3 perc a szabályok tisztázá-
sára, 15 perc a játékra, 10 perc a refl e-
xiós körre 
Eszközigény: madzag, kártyák betűk-
kel, ragasztó 
A gyakorlat célja: csapatmunka erősí-
tése; szövegfeldolgozó folyamat fella-
zítása játékosan 
A gyakorlat leírása: madzagból egy 
nagyobb kört alkotunk, melyet lete-
szünk a földre, és ragasztó segítségével 
rögzítjük, ha szükséges. Mindenki a 
körön kívül áll, a kör közepére pedig 
a regény címének (alcímmel együtt) 

betűit helyezzük el. A feladat, hogy az 
alábbi szabályok fi gyelembevételével 
hozzák ki a megfelelő sorrendben a 
betűket a körből a lehető legjobb idő 
alatt: a körön belül egyszerre csak egy 
ember lehet bent; a körön belül álló 
ember nem hozhatja ki a betűt, csak ki-
adhatja; a körön belül álló ember csak 
egy betűhöz érhet hozzá, és csak egyet 
adhat ki. Amint valamelyik szabályt 
megszegik, a betűket vissza kell dobni 
a körbe, és elölről kezdeni a „halásza-
tot”, ettől függetlenül a stopper nincs 
megállítva. Az első kör előtt taktikáz-
hatnak, majd a feladat elvégzésének 
idejét lemérjük. Ettől fogva többször is 
elvégezhetik a feladatot, ugyanis a cél 
az, hogy a lehető legtöbbet javítsanak 
az idejükön a játékra megadott időke-
reten belül. 
A refl exiós kör célja: tapasztalatok 
feltárása, a játékban felvett szerepek 
elemzése 
A refl exiós kör alapkérdései: Hogy 
éreztétek magatokat a játék közben? 
Mi alapján kezdtetek el taktikázni? 
Kinek a véleményére hallgattatok? Mi-
lyen funkciótok volt a játék közben?

SZEREPEK A REGÉNYBEN 
Időkorlát: 20–25 perc refl exiós körrel 
együtt 
Eszközigény: sakktábla és sakkfi gu-
rák, szereplők nevei egy-egy lapra ki-
nyomtatva, post-it lapok, íróeszköz

A gyakorlat célja: a szereplők vizs-
gálata a regényben betöltött szerepük 
alapján 
A gyakorlat leírása: az egyes szereplő-
ket csoportosítani kell aszerint, hogy a 
cselekmények kibontakozását milyen 
módon befolyásolták a karakterek, mi-
lyen szerepet töltöttek be a regényben. 
A sakktáblát és a sakkfi gurákat a név-
vel ellátott kártyákkal együtt fel kell 
használniuk az összegyűjtött informá-
ciók megejelenítéséhez, használhatnak 
post-it lapokat is a kulcsszavak feljegy-
zésére. 
A refl exiós kör célja: a csoport meg-
oldását megvizsgálni, a témát mélyeb-
ben is megtárgyalni
A refl exiós kör alapkérdései: Hogyan 
jutottatok el ehhez a megoldáshoz? Mi 
volt a fő szempont, mely segített ben-
neteket? Fejtsétek ki, milyen szerep-
köröket különböztettek meg! Hogyan 
befolyásolták az egyes szerepkörök a 
regény cselekményét? Milyen funkció-
ja van az egyes szerepköröknek?

FELHASZNÁLT IRODALOM
 Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi Ist-

ván: Időfutár 1 – A körző titka. Tilos az Á 
Könyvek, Pagony, Budapest, 2013.
 GINNIS, PAUL (2006): Tanítási és tanulási 

receptkönyv. Alexandra Kiadó, Pécs: 

1 Paul Ginnis Óriások, törpék és varázslók c. 
játéka alapján fejlesztve (Giggins 2006: 219)
2 Paul Ginnis ugyanazon nevű játéka alapján 
fejlesztve (Giggins 2006: 109)



Nincs okuk panaszkodni, ha a kor-
társ meseregények közül válogatva 
szeretnénk olyan szöveget válasz-
tani, amely megszólítja a kisiskolá-
sokat, és az olvasóvá nevelés eszkö-
zeként minőségi befogadóélményt 
ígér. A kétezres évek meseregény-
bummja óta számos olyan mű látott 
napvilágot, amely valóságos rajongó-
tábort gyűjtött maga körül – gondol-
junk csak a nyolc kötetből álló, Berg 
Judit jegyezte Rumini-sorozatra vagy 
Nyulász Péter Helka-trilógiájára. Ezek 
közé a sikerkönyvek közé illeszkedik 
M. Kácsor Zoltán dínószériája, a 
Zabaszauruszok-sorozat, amelynek 
ezidáig három része látott napvilágot: 
Utazás Dínómdánomba (2017), Sár-
kánytörvény (2018), Acsargó-mocsarak 
(2019) címmel. Ezekhez a könyvekhez 
szeretnék egy kis kedvcsinálót kínálni. 

 M. Kácsor Zoltán óvodások köré-
ben népszerű Garázs Bagázs-sorozatát 
követően ezúttal a kisiskolásokat, akár 
már másodikos korú kis olvasókat szó-
lítja meg az új sorozatával. Az olvasó-
tábor rajongása nem véletlen: a szerző 
kellő arányban vegyíti a jól bevált va-
rázsmesei, irodalmi mesei és kalandre-
génybeli tradíció elemeit saját eredeti 
ötleteivel, s ezeket remek ízléssel fű-
szerezi a gyermek és felnőtt befogadók 
által egyaránt kedvelt játékossággal és 
humor eszközeivel. A könnyed, min-
denféle erőltetettségtől mentes cse-
lekményvezetésnek éppen ez a kulcsa: 
a szereplők alapvetően a mesei rend 
szabályait követve teljesítik be sorsu-
kat, azonban az elbeszélés nyelvhasz-
nálata, az irónia, paródia, groteszk, 
különböző helyzet- és jellemkomiku-
mok megfestése bravúros duplafedelű, 
családi könyveket teremt az egyszerű 
történetekből. Érdekes színfoltja a 
köteteknek, hogy a számos helyzetko-
mikum melletti nyelvi humor működ-
tetése nemcsak a gyermekirodalmi 
művek körében tipikusnak minősülő 
beszélő nevek révén  valósul meg (pl. 
a folyton károgó varjú neve „Káró, 
a komisz”), hanem a nyelvhasználat 
tematizálása és parodikus helyzetbe 
emelése folytán is, hiszen a szereplők 
többsége valamilyen beszédhibával 
rendelkezik (selypít, raccsol, pösze). 
A beszédhibák félreértéseket, játékos-
komikus helyzeteket teremtenek, me-

lyek dekódolása fontos sajátossága lesz 
az élményszerű befogadásnak. 

A hagyományos dínó-történetekkel 
szemben a Zabaszauruszok világa a 
békés dinoszauruszok és sárkányok 
közé kalauzol bennünket. Négy, barát-
tá kovácsolódó szereplő kalandokkal 
fűszerezett útjárását követjük nyomon 
a regényekben. Rilex, a tirex egy vege-
táriánus dinoszaurusz, aki annyira jám-
bor, hogy megengedi Kunyinak, a kese-
lyűnek, hogy a szájában lakjon. E furcsa 
pároshoz csatlakozik idővel Barmol, a 
fogszuvasodásban szenvedő raptor, va-
lamint Leiszút Feliszút, a selyp sárkány 
is. A dinoszauruszokból, keselyűből és 
sárkányból álló csapat a népmesei szte-
reotípiák értelmében elsősorban nega-
tív szereplőket ígér, azonban M. Kácsor 
meséjében szerepkör-átlépést fi gyelhe-
tünk meg: az ijesztő külső és ragadozó 
életmód ellenére – Süsü karakteréhez 
hasonlóan – a szereplők pozitív sze-
repkört töltenek be. Sőt, a kiemelt po-
zícióban található Rilex a Lázár Ervin-i 
szeretetmorál hordozója (éppen ebben 
emelkedik a társai fölé); nem csupán 
végtelenül béketűrő és szeretetteljes, 
hanem környezetét és ellenfeleit is az el-
fogadás, békülékenység és szeretet esz-
közeivel szelídíti meg. A mese etikája, 
a jutalmazás és büntetés érdem szerinti 
osztása helyett tehát a kortárs gyermek-
irodalomra jellemző megbocsátás mo-
tívuma lép előtérbe a történetekben. A 
megbocsátás és az elfogadás egyébként 
nemcsak az akadályozókkal szemben 
gyakorolt eszköz, hanem a főszereplők 
összekovácsolásának a nyitja is, hiszen 
egészen különböző mentalitású, élet-
felfogású karakterek egymáshoz való 
csiszolódását fi gyelhetjük meg, amely 
a Százéves Pagony vagy a Négyszögle-
tű Kerek Erdő lakóinak életközösségét 
juttathatja az olvasó eszébe. 

A kiinduló regény tétjét a barátság-
keresés képezi, melyhez fokozatosan 
társulnak az egyéb kihívások leküzdé-
sei. A szereplőknek eleinte világmeg-
váltó életcél helyett hétköznapi prob-
lémákkal kell megküzdeniük (pl. a 
fogait elveszítő Barmolt hogyan lehet-
ne műfogsorhoz juttatni), azonban az 
otthoni, biztonságos környezet elha-
gyását követően, az útjárás megkezdé-
sével egyre súlyosabb és izgalmasabb 
kalandokba keverednek (amik akár 

életveszélyt is jelentenek). A hétközna-
pi szereplőkből így válnak hősök, aki-
ket a mindennapi megpróbáltatások 
mindent legyőző héroszokká edzenek. 

Ezek a hétköznapi hősök rendkívül 
közvetlen módon tudják megszólí-
tani a kortárs gyermekbefogadókat, 
a kalandokban, humorban dúskáló 
elfogadás-történetek ezért ígéretes 
olvasmányai lehetnek kisiskolásaink-
nak. A mikrofejezetekre tagolás akár 
az olvasásórára való besorolásnak is 
kedvezhet. Tegyenek egy próbát!

M. Kácsor Zoltán: Utazás Dínóm-
dánomba. Illusztrálta: Kecskés Judit. 
Kolibri, 2017

M. Kácsor Zoltán: Sárkánytörvény. 
Illusztrálta: Kecskés  Judit. Kolibri, 
2018

M. Kácsor Zoltán: Acsargó-mocsa-
rak. Illusztrálta: Kecskés Judit. Kolibri, 
2019
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Az iskolák elsődleges helyszínei an-
nak, ahol a kultúra értékeit a fi atalok 
elsajátíthatják. Amennyiben a taná-
rok pesszimizmust, bizalmatlanságot 
és az élet tragikus megjelenését köz-
vetítik a diákok felé, azok világnéze-
te óhatatlanul is ehhez fog igazodni. 
Amennyiben a tanárok optimizmust, 
bizalmat és reményt kínálnak fel di-
ákjaik számára, ez kihathat a diákok 
jövőjére úgy, hogy pozitívan befo-
lyásolhatja nézeteiket, vélekedésüket 
önmagukról és a világról. A remény, 
a bizalom és a boldogság növekmé-
nye; a jóllét-érzés fokozódását ered-
ményezheti, amely segíti a teljesít-
mény mértékének növekedését is. A 
positive education/pozitív oktatás 
(„PE”) irányadó hipotézise az, hogy 
a pozitív iskolák és a pozitív tanárok 
hozzásegíthetik a jóllét megterem-
téséhez tanítványaikat, ezzel pedig 
segíthetik a tudás asszimilációs folya-
matának kialakulását, megszilárdulá-
sát (Seligman–Adler, 2018).  

A POSITIVE EDUCATION 
MODELLJE

A Positive Education („PE”) egy 
olyan modell, amelyet a világ számos 
országában adaptáltak annak érde-

kében, hogy a hagyományos oktatást 
kiegészítve (elsőleges célja a tanítás, 
tudáselsajátítás) az aff ektív tényezők 
hangsúlyozásával, a tanulási folya-
matot hatékonyabbá tegyék. A „PE” 
célja rávilágítani az egyéni jóllét fon-
tosságára a tudáselsajátítás folyamata 
során. A „PE”-nek hat fő alkotóeleme 
van, melyek további összetevők (me-
lyek fejleszthetők, és növekményük 
globálisan hat) mentén írhatóak le 
(Norrish, 2015; Norrish–Williams–
O’Connor–Robinson, 2013). Ezek 
az alábbiak: positive health (pozitív 
egészség), positive accomplishment 
(pozitív teljesítmény) területei 
részletesen kifejtve alább olvas-
hatóak a tanulmányban. Positive 
emotions (pozitív érzelmek), positive 
relationships (pozitív kapcsolatok), 
positive purpose (pozitív célok), po-
zitív elköteleződés (engagement).1 
Jelen tanulmány témája a positive 
education (pozitív oktatás/nevelés) 
és positive accomplishment (pozitív 
teljesítmény) item tartalmának rövid 
bemutatása.

A POZITÍV TELJESÍTMÉNY
A pozitív oktatás lényeges célja, hogy 
segítse a tanulókat olyan potenciál (ki)

fejlesztésében, mely segítheti és hoz-
zájárulhat törekvéseikhez az érdemi 
eredmények elérésében. A pozitív ok-
tatás modelljében a jóllét és a virágzás 
középpontjában a tanulók tanulásá-
nak, céljaik elérésének, valamint kész-
ségeik és kompetenciák fejlesztésének 
erőfeszítései összekapcsolódnak. A 
célok egyfajta mentális jelzőoszlopo-
kat nyújtanak, amelyek közvetítik és 
fenntartják a kognitív és viselkedési 
erőfeszítéseket.

A pozitív teljesítményre történő 
ösztönző fejlesztés az alábbi össze-
evők pallérozása által valósulhat meg 
Seligman és munkatársainak kutatá-
sai alapján (Seligman–Adler, 2018; 
Norrish, 2015): gondolkodásmód, 
célelmélet (önazonos célok, elsajátí-
tásra és a teljesítmény elérésére vo-
natkozó célok), uralom a képességek 
felett, kiválóságra vagy egyre jobbá 
válásra való törekvés, az intelligen-
cia implicit elmélete, reményelmé-
let, GRIT (Grant–Dweck, 2003) ka-
raktererősségek (kitartási képesség, 
szenvedély); tolerancia és kölcsönös 
tisztelet (Osterman, 2000). Az érzel-
mi és szociális kompetenciák további 
markerek mentén (explicit módon) 
taníthatók. 

LADNAI ATTILÁNÉ SZERENCSÉS ANITA

A „POZITÍV TELJESÍTMÉNY“ LEHETSÉGES 
ÖSSZETEVŐI
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A SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK, 
SZOCIÁLIS INTELLIGENCIA
E kompetenciák fejlesztése és pallé-
rozása szintén több terminus kereszt-
metszeteként is értelmezhető. Bagdy 
Emőke a személyiségfejlesztés fon-
tosságát sürgeti az iskolákban már az 
1980-as évek óta, és saját terminust 
használ a szociális kompetencia fogal-
maként, valamint számos (Bagdy–Tel-
kes, 2002) gyakorlati ötletet is felkínál 
munkáiban a szociális kompetenciák 
fejlesztésére. 

MOTIVÁCIÓ
A tevékenység hasznának vagy elvég-
zésének öröme és megtapasztalása 
(intrinzik motiváció) nem egyszerűen 
érzelmi kérdés, mint ahogyan az ko-
rábban vélték (Winne–Marx, 1989). 
Az utóbbi években egyre inkább en-
nek a folyamatnak a gondolkodási 
aspektusból történő vizsgálata került 
előtérbe. Walls és Little hipotézisként 
fogalmazták meg, hogy az intrinzik 
motiváció összefüggésbe hozható az 
iskolával kapcsolatban érzett pozitív 
érzelmekkel, melynek egyik feltétele (a 
tanulás élménnyé tétele mellett) az ön-
szabályozás. Az önszabályozás mérté-
kében kulcskérdés lehet az önismeret, 
melynek tanítása további hozamokkal 
kecsegtet. A kevésbé motivált – vagy 
talán csak meg nem értett, (többnyire 
negatív) érzelmi spirálba került – diák 
ugyanakkor visszahathat a tanárra is, 
aki elsősorban a diák bevonódása által 
válhat hatékonnyá (Pajor, 2015).2 Az 

érzelmi oldal által kínált megközelítési 
mód egy olyan tanítási célú, de érzel-
mi szempontú fókuszt jelent egy-egy 
tananyag kapcsán, amely közös neve-
zőt jelenthet a tanár és a diák számá-
ra, előkészítve és később megvalósítva 
ezzel a legfőbb részcél, a motiváció fo-
kozódását; így járulva hozzá a sikeres 
tanulási folyamathoz, mely a tulajdon-
képpeni végcél (Fredrikson, 2015).

A GONDOLKODÁSMÓD
Az intelligencia implicit elmélete köz-
vetett módon befolyásolja a gondol-
kodásmódot. Kutatások mutatnak rá 
arra, hogy a dicséret (vagy szélesebb 
körben maga az értékelés) milyen 
hatással lehet a növendékekre. Az ér-
tékelés többféle módon történhet. Ha 
egy gyermek jól végzi a dolgát, fontos, 
hogy az értékelés az erőfeszítéseit di-
csérje (olyan keményen dolgozott), a 
képességei helyett (például ilyen okos 
vagy). Ha viszont egy másik, kemé-
nyen dolgozó tanuló teljesítményét 
kell értékelni (aki kevéssé jól értékel-
hető végteljesítményt hozott létre), 
ott hangsúlyozni szükséges az érté-
kelés során a cél érdekében megtett 
erőfeszítést. Ez közvetett módon bár, 
de mindenképp hozzá tud járulni a 
gyarapodó mindset kialakulásához 
(Dweck, 2006). 

A CÉLELMÉLET
A pozitív teljesítmény egyik legfonto-
sabb eleme, jelentése tulajdonképpen 
az, hogy az egyén képessé váljon cél-

jai elérésére.  Lopez és mtsai (Lopez, 
2009) szerint a kitűzött cél egy fo-
lyamat eredményeként valósul meg, 
amiben az egyén tapasztal dolgokat, 
létrehoz, kap, megtesz vagy vállal fel-
adatokat a célért. A célok lehetnek 
rövid távúak (például napi feladat el-
végzése) vagy hosszú távúak (például 
a kiválasztott karrier megvalósítása). 
Irányulhatnak tudományos ismere-
tekre (például új tudás/ismeret meg-
szerzése); vagy atlétikai teljesítményre 
(pl. egy időtartam alatt mennyit gya-
korol az egyén, ami alatt a szükséges 
képesség birtokába jut). Lehetnek to-
vábbá extra tantervű célok: egy új hob-
bi, vagy társadalmi célok (találkozás 
vagy csatlakozás új emberekhez, cso-
porthoz). A célok erőteljes hajtóerők, 
mert ösztönzik az önszabályozást, a 
hatékony tervezést és az erőforrások 
mozgósítását (Covington, 2000). A 
motiváló célok (Lopez, 2009) jellem-
zőinek vizsgálata során azt találták, 
hogy az elkötelezettség akkor a leg-
magasabb, ha a célok egyediek, nagy-
ra értékeltek, és kihívást jelentenek az 
egyén számára, ugyanakkor elérhe-
tőek számára. A leginkább motiváló 
célok jellemzői a SMART betűszóval 
írhatók le: konkrét (specifi c), mérhe-
tő (measurable), vonzó (attractive), 
realisztikus (realistic) és időszerű 
(timely) (vö.: Hassed, 2008). Lock és 
Latham (2002) rámutattak, hogy a 
célok négy mechanizmuson keresztül 
befolyásolják a teljesítményt: (1) a fi -
gyelem a céltevékenységekre irányul, 



és távol tartja az egyént a nem célhoz 
kapcsolódó tevékenységektől; (2) a 
célok energizálják és elősegítik az erő-
feszítések megvalósulását; (3) a célok 
elősegítik a kitartást és az elszántságot; 
és (4) a célok új ismeretek és készsé-
gek elsajátításához vezetnek. Jelen-
tős bizonyíték van arra, hogy a célok 
kialakítása és a célok elérése fontos a 
jóllét és a siker szempontjából (Diener 
és mtsai, 1999). Azok a célok segítik 
elő a motivációt, melyek alapvetően 
egyeznek az egyénnel, illetve melyek 
hozzájárulnak az egyén alapvető ér-
dekeinek és értékeinek összehangolá-
sához (Sheldon–Elliot, 1999). Azok a 
célok, amelyek nem egyeznek meg az 
egyénnel, extrinzikusan motiválnak, 
és a befolyás a külső erők nyomására, 
vagy a mások iránti elköteleződésből 
következik be. Payne és mtsai (2007) 
meta-analitikus vizsgálat alapján meg-
állapították, hogy az elsajátítási célori-
entáció a hatékony tanulási stratégiák 
használatával és a visszacsatolás elfo-
gadására való hajlandósággal, alacsony 
szorongással (vizsgálati körülmények 
között) társultak, valamint a tanulási 
célok megjósolják a belső motiváció 
alakulását (Pajor, 2015). Például, a házi 
feladat megítélése kedvezőbbé válik  
(Froinland, 2011); csökken a halogatá-
si kedv (Howell–Watson, 2007); és az 
egyén hajlandó és képes lesz segítsé-
get kérni és keresni (Russel–Feltman, 
2011) a feladat megoldásához. Az 
elsajátítási célok az intelligencia és 
a személyiség által előre jelezhető va-
riancián túl mutatják a teljesítmény 
alakulását (Steinmayr–Spinath, 2011; 
Payne–Beaubien, 2007). A célok ki-
tűzését támogatja az előzetes tudásra 
építés, illetve ennek folyamán az egyé-
ni sajátosságok fi gyelembe vétele is. 

AZ URALOM A KÉPESSÉGEK 
FELETT
A kiválóságra vagy egyre jobbá válás-
ra való törekvés azt feltételezi, hogy az 
egyén teljes mértékben tisztában van 
a képességeivel és készségeivel, pon-
tosan tudja, hogy mi számára az ide-
ális kihívás. Ennek elősegítése több-
nyire indirekt módon érhető tetten 
a tantervi szabályozásban, ám mivel 
a szociális és érzelmi készségek pal-
lérozása is a hatékonyabb tanulást és 
tudáselsajátítást hivatott megcélozni; 
ezért előfordul. Szorosan összefügg és 
támaszkodik ennek a fogalomkörnek 
az értelmezése az alábbi intelligencia- 
elmélet, és a köztük lévő szoros és épí-
tő jellegű átfedések mind a közös cél 
megvalósulását szolgálják.

A GONDOLKODÁSMÓD RUGAL-
MASSÁGA (AZ INTELLIGENCIA 
IMPLICIT ELMÉLETE) 
Dweck (2006) szerint az egyén alap-
vető hitei intelligenciája és képességei 
stabilitásáról nagymértékben befolyá-
solják az erőfeszítéseit, a motivációt 
és a teljesítményét. Véleménye szerint 
alapjában az határozza meg az embe-
rek egész életét, hogy „fi x” vagy „gya-
rapodó” (growth mindset) gondolko-
dásmódjuk van. Ennek lényege, hogy 
„valódi célok” (belső motivációból 
fakadó) kitűzése történik-e, vagy csak 
azok a feladatok lesznek célokként 
megjelölve, melyek biztosan jó ered-
ménnyel teljesíthetőek. Ez utóbbi a fi x 
gondolkodásmód jellemzője, mikor az 
egyén képességein belül tűz ki célokat 
annak érdekében, hogy bebizonyítsa 
értékeit és kompetenciáját (Good és 
mtsai, 2006). Míg a határok folyamatos 
feszegetését elváró, így a fejlődést is ki-
látásba helyező gyarapodó gondolko-

dásmód szempontjából a tehetség és az 
erőfeszítés, valamint az elszántság és a 
siker is alapvető kompetenciaelem. A 
gyarapodó gondolkodásmódot folyta-
tó egyének a kudarcokat mint tanulási 
és növekedési lehetőségeket fogják fel, 
és aktívan keresik azokat a visszajel-
zéseket, amelyek javíthatják teljesít-
ményüket (vö. Dweck, 2006). Dweck 
négy lépést javasol a gyarapodó gon-
dolkodásmód kialakításának elősegí-
tésére: a diák tanulja meg azonosítani 
a rögzített gondolkodásmód hangját; 
ismerje fel, hogy a kihívások értelme-
zése között is lehet választani, ismerje 
fel és fogadja el a beazonosított gyara-
podó gondolkodásmódú „hangot”; és 
tegyen lépéseket az új kihívások kitű-
zése és elfogadása felé. 

REMÉNYTELISÉG - A REMÉNY-
ELMÉLET 
Ez az elmélet megelőzi a cél kitűzését, 
melyet a tervezett úton egy meghatá-
rozott stratégia mentén történő ha-
ladás követ. A folyamat a megvalósí-
tást és a kidolgozást is érinti, amelyet 
olyan értelemben hat át a „remény”, 
hogy bármilyen nehézséggel találko-
zik az egyén, képes azt megoldandó 
feladatként kezelni, nem pedig prob-
lémaként. A problémamegoldás lépési 
(Seligman, 2012): lassítás, nézőpont-
váltás, célkitűzés, a problémának meg-
felelő eljárás kiválasztása, refl exió. Bár 
ez némi átfedést mutat a vereségmen-
tes konfl iktuskezelési modellel, azon-
ban ha már a probléma felmerülésekor 
tisztázásra kerülnek fenti pontok men-
tén a nézeteltérések (nem megvárva a 
tényleges konfl iktus kialakulását), az 
előrevivő lehet. A problémafókusz 
egyfajta gondolkodásmód eredménye-
ként is létrejöhet.
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GRIT (JELLEMSZILÁRDSÁG, 
HATÁROZOTTSÁG)
A karaktererősségeken túl ennek a 
kategóriának a fejlesztése magába 
foglalja a képességek és az erőfeszítés 
szorzatának értékét. A GRIT a ka-
raktererősségekre épülve fejleszti a 
képességeket. Az, hogy a képességek 
milyen mértékben növekednek (az 
erőfeszítés növekményének hatására), 
nagymértékben függ az önuralomtól, 
az önkontrollra való képességtől, és 
hogy mire tartja alkalmasnak magát 
az egyén (Locke–Latham, 2002).

ÖNÉRZET
A személyiség saját magához való vi-
szonyát jeleníti meg, amikor a tudatos 
és tudattalan tartalmak akár önbecsü-
lés, akár egy objektív énkép reális je-
lenlétét feltételezik. Ez az önigazgatás, 
vagy az erőteljes érzelmek és impulzu-
sok irányítására és az érzelmek megfe-
lelő kifejezésére való képesség; a saját 
test feletti uralom, önuralom fejleszté-
se mind-mind részei. A pozitív érzel-
mek hozzásegítik az egyént a gyorsabb 
döntéshez kevesebb mérlegeléssel, va-
lamint az ingerekre való nyitottság mi-
att a kreativitás nő, és a beszédkészség 
is javulhat általa. 

A KONFLIKTUSKEZELÉSI ÉS 
MEGOLDÁSI KÉSZSÉGEK 
PALLÉROZÁSA
A vereségmentes konfl iktuskezelés 
modellje asszertív szituációk segítsé-
gével felvezethető a tanulási folyamat 
során. Seligman négy lépéses gyakor-
lata biztosít segítséget benne, melyek 
fent említésre kerültek. Fontos a szitu-
áció objektív leírása tényekkel, az érzé-
sek leírása a másik hibáztatása nélkül, 
változtatások leírása, amit szeretne az 
egyén, s végül annak leírása, hogyan 
változtatná meg az érzéseit az elkép-
zelt változás (Seligman, 2012).

FELELŐSSÉGTELJES DÖNTÉS-
HOZATAL 
Ez a cselekmények következményei-
re tekintettel szükséges döntéshozás 
hangsúlyának érzékeltetése, felismer-
tetése. E sor alatt annak a képesség-
nek a fejlesztésére irányuló törekvések 
állnak, melyek a tudatos döntéseket 

támogatják, s hozzájárulnak a cselek-
mények következményeinek várható 
hozadékainak felvállalására. 

ELKÖTELEZŐDÉS 
A diákok élethez való elköteleződé-
séhez, érdeklődéséhez és a számukra 
élvezetes élet megteremtéséhez szük-
séges képesség tudatosítását, az aktív 
tevékenység szerepének jelentőségét 
foglalja magába. Csíkszentmihályi 
és mtsai (1997) kutatásaik alapján 
pozitív együttjárást fi gyeltek meg az 
osztálytermekben megvalósuló „vi-
rágzás”3, illetve a tanárok és diákok 
egyéni elköteleződése, kíváncsisága és 
motiváltsága között. Rámutattak arra 
is, hogy az elkötelezettség a jóllét, va-
lamint a mentális egészség fontos elő-
rejelzője (Hunter – Csíkszentmihályi, 
2003), továbbá elősegíti a fejlődést és a 
növekedést (Ryan–Deci, 2000).  
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zelésnek hasonló szempontokat kell 
követnie, mint a szenvedélybetegség 
esetében. Első lépés: felvilágosítás a 
szenvedélybetegségről és az ehhez 
kapcsolódó társfüggőségről. Be kell 
látnia a betegséget: hogy képtelen fel-
hagyni a segítségnyújtással. Bizonyos 
értelemben absztinenciára van szüksé-
ge: tartózkodnia kell a segítségnyújtás-
tól. Ez rendszerint nagy szorongással 
jár. Csak akkor érzi, hogy nem csupán 
övé a felelősség, amikor megkezdődik 
a szenvedélybeteg kórházi elvonókú-
rája. A társfüggő magatartásminta 
„bevésődik“ a személyiségébe, és fél a 
visszaeséstől.

A társfüggőség kezelése három 
problématerületre vonatkozik: 
1.  El kell engedni a szenvedélybeteg 

embert. Nem szabad többé segíteni 
a szenvedélybetegnek. Vissza kell 
adni neki a felelősséget saját életéért.

2.  Fel kell dolgozni a társfüggőség tra-
umáját. Az ez időszak alatt felgyü-
lemlett negatív érzéseket meg kell 
érteni és el kell gyászolni. Megha-
tározó lépés, ha meg tudja magának 
bocsátani a saját társfüggőségét. A 
végén szenvedélybeteg társának is 
meg kell bocsátania.

3.  Meg kell érteni és fel kell dolgozni 
a társfüggőség hátterét. Ennek gyö-
kerei többnyire a gyerekkorba nyúl-
nak vissza. 

Heinz-Peter Röhr szerint a szenve-
délybetegséggel és társfüggőséggel 
rendkívül fájdalmas módon fejezi ki a 
lélek azt, hogy a pszichés érés tekinte-
tében utol kell érni a biológiai életkort. 
Ez lehet egy élethosszig tartó tanulá-
si folyamat, amely során boldogabbá 
válhat az életük.  

FORRÁS: 
 Heinz–Peter Röhr (2014): Kiút a függőség-

ből; Ha gúzsba köt a szülői háttér... Budapest: 
Ursus Libris

A szenvedélybetegek hozzátartozóinál 
gyakori a függő személyiségszerkezet. 
Ez nem véletlen. Gyakori, hogy a társ-
függő emberek már gyermekkoruk-
ban megtapasztalták azt az érzelmi 
visszaélést, ami jól illeszkedő társsá te-
szik őket a későbbiekben, hiszen szü-
leik vagy hozzátartozóik is szenvedély-
betegek voltak. Fontos megértenünk, 
mi játszódik le a társfüggő emberben. 
Ha valaki túlzásba viszi bármilyen 
szernek a fogyasztását, az a hozzátar-
tozóban erős negatív érzéseket kelt 
(harag, düh), ezért szemrehányásokat 
tesz, amelyek rendszerint veszeke-
désekbe torkollnak. De ami ennél is 
fontosabb, kialakul egy félelem, ami a 
szeretett személy elvesztésére irányul, 
és egészségének károsításától, a szom-
szédok nyelvétől, kiszámíthatatlan-
ságtól, a munkahely elvesztésétől való 
félelmek társulnak ehhez. Éppen ezért 
természetes reakció, hogy segíteni 
próbálják a szenvedélybeteget: falaz-
nak neki, kimentik őt bizonyos hely-
zetekben. Megpróbálnak erkölcsileg 
hatni a szenvedélybetegre, szeretet-
megvonással próbálkoznak, eldugják 
az alkoholt, ellenőrzik a pénzügyeket, 
egyszóval mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy kontroll alatt tartsák 
a helyzetet. A beteg azonban dacosan 
reagál ezekre, ami a szenvedélybeteg-
ség súlyosbodásához vezet. A társfüg-
gő célja, hogy segítsen a szenvedélybe-
tegen, hogy megjavítsa őt. Csakhogy 
ez lehetetlen küldetés. A szenvedély 
minden kapcsolatnál erősebb. A társ-
függő nem csupán a betegen próbál 
meg segíteni, hanem saját magán is. 
Az élete egyre bizonytalanabbá válik. 
Egyre inkább domináns szerepbe jut, 
a segítségnyújtás lesz az ő pótszere, 
amellyel a növekvő szorongása és bi-
zonytalansága ellen védekezni tud. 
Azzal igyekszik biztonságot nyújtani, 
hogy tökéletesen működik, és telje-
sen átvállalja a felelősséget. Ahogy az 

alkohol is teljesen alkalmatlan a prob-
lémák megoldására, úgy a társfüggő 
segítségnyújtása is. A társfüggőnek 
ugyanis egyre több „segítségnyújtást“ 
kell bevetnie a biztonság kialakítása 
érdekében, így teremtve meg az alapot 
a szenvedélybeteg függésben maradá-
sához. Vagyis pontosan az ellenkező-
jét éri el annak, amit eredetileg sze-
retett volna. Itt is egy kontrollvesztett 
állapot lép fel, amely a szenvedélybe-
tegség egy központi jellegzetessége. 

A társfüggők által átélt kizsákmá-
nyolás a legbrutálisabbak közé tarto-
zik. Személyiségük a szenvedélybeteg 
terrorjától szenved. Mindezek elle-
nére képtelenek véget vetni a kapcso-
latnak. Amikor mégis megtennék, a 
szenvedélybeteg erőt vesz magán, és 
egy időre felhagy a szerhasználattal. 
A társfüggő ekkor megkönnyebbül, 
úgy érzi, megérte az összes fáradozás, 
amit eddig tett. Változás lép be a kap-
csolatba, újra közelednek egymáshoz. 
Amint újra megszilárdul a kapcsolat, 
az egész folyamat kezdődik elölről. 
Ekkor sok hozzátartozó megkesere-
dik és megkeményedik. Fokozatosan 
elveszítik képességüket arra, hogy 
szeressenek. Gyakori, hogy maguk el-
len fordítják a tehetetlen dühöt, amit 
éreznek. Elveszítik önbecsülésüket, 
mások szerhez nyúlnak, és maguk is 
szenvedélybeteggé válnak. A tartós 
terhelés érzelmi zavarokhoz vezethet 
(szorongás, depresszió stb.). A társ-
függők szégyellik magukat, ezért el-
rejtik gondjaikat, terheiket. Csupán az 
hozhat könnyebbséget számukra, ha 
van olyan életterületük, ami elkülönül 
ettől. Minél több felelősséget vesznek 
le a szenvedélybeteg válláról, annál 
nagyobb bűntudat alakul ki bennük, 
amiért mindezek ellenére sem sikerül 
uralniuk a betegséget. 

A kapcsolatfüggők kezelése nem 
egyszerű, hiszen nehezen hiszik el, 
hogy ők is segítségre szorulnak. A ke-
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A SZENVEDÉLYBETEGSÉG ÁRNYÉKÁBAN: 
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A MAI OKTATÁSI RENDSZER HIBÁI EGY KEZDŐ 
PEDAGÓGUS SZEMSZÖGÉBŐL

Nem vagyok a katedrán sok éve, en-
nek ellenére engedjék meg, hogy 
megosszam Önökkel az iskolaügy-
gyel kapcsolatban kialakult személyes 
véleményemet. Rögtön a közepébe 
vágva: tapasztalataim azt mutatják, 
hogy nemcsak a rendszerrel van gond, 
hanem bennünk is megtelepszik az a 
bizonyos hibafaktor. A legfontosabb, 
amit az állam és mi is szem előtt tar-
tunk, hogy minitudósok komplett 
generációját akarjuk felnevelni. Tan-
gensek és kotangensek, a fotoszintézis 
folyamata, Arany János és társainak 
életműve kell, hogy szolgáltassa az 
alapműveltség lényegét. Az állam ezt 
erőlteti, mi, pedagógusként, azon-
ban képtelenek vagyunk elfogadni a 
felsőbb hatalmak rendelkezéseit. Az 
egész rendszer alapjában véve arra a 
téveszmére épül, hogy ezekre az infor-
mációkra nagyon is szükségünk lesz 
az élet során, és ezen ismeretek hiá-
nyában valószínűleg a hentesnél nem 
fogunk tudni boldogulni, ha terméket 
szeretnénk vásárolni. Csak számoljuk 
meg, hányszor találkoztunk az életben 
a paralelogramma fogalmával, vagy 
mikor jött szembe velünk az utcán egy 
formaldehid molekula.

Legújabb meglátásaim szerint a gaz-
dasági és a mindennapi élet alapisme-

reteiről alig van a diákoknak fogalma, 
amire viszont ténylegesen szükség vol-
na az életben. Adódik a kérdés, hogy 
egy meghatározott tanterv mellett ezt 
a pedagógus miképpen tudja beépíte-
ni a tananyag részébe. Hiszen épp a 
felhalmozódó lexikális és a tömérdek 
tananyag miatt nem győzzük ezeknek 
a tananyagba építését – ha lehetősé-
günk is nyílna rá, akkor sem lenne 
már kedvünk hozzá.

Nincs miért csodálkoznunk tehát 
azon, hogy a tanulóknak nincs önálló 
jövőképük vagy világnézetük, esetleg 
nem tudják, milyen szakmai pályán 
helyezkedjenek el, sőt még az alap-
vető vitakultúra elemeit sem ismerik. 
Fogalmuk sincs arról, hogy mi tarto-
zik a kortárs irodalmi alkotások közé, 
vagy a bankban hogyan kell feladni 
egy csekket, hiszen az atmoszféra réte-
geinek felosztását és a szlovák végző-
déseket olyan kellő pontossággal kell 
megtanulniuk, mint aki éppen most 
készül doktorálni egy felsőoktatási in-
tézményben. Nem értik meg sem or-
szágunk, sem társadalmunk átfogóbb 
problémáit, sőt sokszor a legalapve-
tőbb emocionális intelligenciával sem 
rendelkeznek, ami különböző tantár-
gyak keretén belül fejleszthető lehetne, 
de a pedagógusok többségének vagy 

nincs kedve beleépíteni a tananyagba, 
vagy ők maguk sem tudnak mit kezde-
ni a helyzettel, és inkább elfogadják az 
állam által megszabott trendeket.

Gondoljunk bele, a tanulók átlago-
san 7–8 órát töltenek az intézményben, 
ahol (többnyire) felesleges ismeretek-
kel traktálják őket, majd részt vesznek 
valamilyen délutáni szakkörön vagy 
különórán (mert ez most nagyon di-
vatos lett), hazamennek, és folyama-
tosan készülniük kell az órákra. Mert 
ugyan minden pedagógus tudatában 
van annak, hogy sok a tanulnivaló, de 
(ha őszinték akarunk lenni, belátjuk) 
azért csak mindenki a saját maga által 
oktatott tárgyat tartja a legfontosabb-
nak. A minisztérium által meghatáro-
zott terv szerint a diákoknak tudniuk 
kell mindenféle ókori csatákat pontos 
dátumokkal, másodfokú egyenlete-
ket megoldani vagy a neoavanatgárd 
korszakról nagyon komoly ismere-
tekkel rendelkezni. Hiába magolják 
vagy sajátítják el az anyagot, látom és 
érzem azt, hogy 1–2 hét múlva nagyon 
is elfelejtik a tanultakat. Ez adódhat a 
mi hibánkból is, hiszen a tananyaggal 
haladni kell, nincs idő a pozitív vissza-
csatolásra, és a megszerzett ismeretek 
elvesznek abban a bizonyos éterben. 
Meglátásom szerint rövidebb tanegy-
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ségeket kellene hosszabb távon venni, 
és játékokra építeni az órákat, moti-
vációs gyakorlatokkal, hogy a tanuló 
érezze, kötődése van a tananyaghoz, 
és megmaradjon benne az elsajátított 
ismeret. 

Erre azonban a pedagógusnak nem 
mindig jut ideje, hiszen számos osz-
tályhoz másfajta módszerrel kell hoz-
záállni, és a nap végén mi is örülünk, 
ha a sok javítás után időnk jut a pi-
henésre. Ezzel nem sajnálatot akarok 
kelteni, csak érzékeltetni szeretném 
az olvasóval, hogy a „rövidített mun-
kaidő” és a „sok szabadság” ellenére 
nem biztos, hogy olyan könnyű dolga 
van egy pedagógusnak… Ha a kiala-
kult helyzet fő felelőseit keressük, nem 
kell messzire menni: maga a rendszer 
az. Egy olyan iskolarendszerünk van, 
ami minden lehető eszközével fruszt-
rált, túlhajtó, megfáradt, de annál lexi-
kálisabb tudással rendelkező tömeget 
akar kreálni, de nem csak a tanulók-
ból, hanem a pedagógusokból is. Nem 
szeretném sorolni az erre használt kü-
lönböző eszközöket, de mindannyian 
tudjuk, hogy színes a paletta ezen a 
téren.

A legnagyobb tévedésben azok van-
nak, akik szerint a rendszer megfelelő 
és tökéletes. El tudják magukat helyez-
ni benne, tudnak azonosulni a megal-

kotott ideológiákkal, és legfőképpen 
azt gondolják, hogy eme eszköztárral 
egy kulturálisan és szellemileg fejlett, 
képzett munkaerejű fi atalokat kép-
zünk ki. Szerintem ezzel csak azt érik 
el, hogy a fi atalokban gátakat szabnak 
és megtörik őket. Ha az a törekvés mo-
tivál minket, hogy minél több olyan 
embert neveljünk fel és engedjünk el a 
tanítási intézményekből, akiknek nem 
célja a változtatás és az önmagáért való 
kiállás érdeke, akkor nagy bajban va-
gyunk. Néha azt érzem a gyerekeken, 
hogy képesek lennének kezükbe venni 
saját és társaik sorsát, de nem tudnak 
élni a lehetőségekkel, mert nem fejlő-
dött ki bennük a kellő tettre készség. 
Erre a lanyhaságra nem kell a lexiko-
nok hasábjain vagy a pszichológusok 
szakvéleményében keresni a választ, 
hiszen könnyen felismehetjük: az is-
kolarendszerünk bólogató és közö-
nyös társaságot termelt ki belőlük. A 
közéleti témákra vonatkozó önálló 
véleményformálástól való elzárkózás 
még a középiskolás diákokra is jellem-
ző. Az is gyakran előfordul, hogy épp 
a többségtől való eltérés, az eltérő véle-
ményformálástól való rettegés akadá-
lyozza meg a személyes fejlődéseket, 
hiszen az ilyen szempontból „kilógó” 
diákok gyakran a közösség vagy a pe-
dagógusok megbélyegző célpontjaivá 

válnak… Hiszen a legegyszerűbb és 
legzökkenőmentesebb, ha olyan or-
szágot teremtünk, ahol az emberek át-
lagosak, egyformák, ugyanakkor szo-
rongnak, és nem hogy világnézetük, 
de sokszor még önálló véleményük 
sincs. Akinek ez nem tetszik, azt ki-
veti a közösség, az elfogadáshoz pedig 
muszáj alkalmazkodnia a rendszer-
hez. És körbe-körbe jár az a bizonyos 
mókuskerék. Végső soron a cél az ak-
tuális politikai garnitúra hatalmának 
minden téren való megőrzése. Nem 
akarok belemenni a politikai rendsze-
rek világába. Egyrészt felesleges lenne 
bírálnom, másrészt az oktatás már 
évtizedek óta ilyen. Ebbe persze nem 
kellene belenyugodnunk!

Azt be kell látnunk, kedves peda-
gógustársaim, hogy a közoktatás a 
mai rendszer alappillére. Változásokat 
szeretnénk, de ehhez mi is kellünk. 
Nem elég a magunkban elhatározott 
késztetés, tényleges cselekvés is szük-
séges. Hinnünk kell abban, hogy ha 
egy kicsikét is el merjük hagyni a sa-
ját komfortzónánkat, akkor megnyílik 
az út az általunk régóta várt reformok 
véghezvitelére.

Mit is értek változás alatt, és milyen 
oktatási rendszernek kéne lennie? A 
következő írásomban ezt a kérdéskört 
fogom körüljárni.
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GAMEBOOKS: GREAT READS APPLICATION

Title Gamebooks: Great Reads
Developer Renaissance 2.0 Media, Inc.
Contact information https://gamebooks.secretbuilders.com/home/
Type of product Gamifi ed reading website and application

Platform
Web-based online platform.
Mobile application for iOS requires iOS 6.0 or later. 
Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. 
Requires Android 4.0 and up.

Price 5 books are available for free of charge. Th e full 
library can be purchased for $5.99.

INTRODUCTION
Today’s reading experience is far more 
diff erent compared to the last 15-20 
years. We are not obliged to carry 
large and heavy books with ourselves 
anymore when going on a trip, to 
school, or when we wish to do pleas-
ure reading. We do not need to wait 
in long queues in a bookshop to pur-
chase a desired book, nor do we have 
to sign up for waiting lists to receive a 
notifi cation when our book has been 
delivered. Th e whole process has been 
simplifi ed since with a growing variety 
of reading applications and e-books 
available at our fi ngertips. We can in-
dulge ourselves in the wide variety of 
books available online or in the appli-
cation stores.

Although mobile devices have been 
less favored to be used over desktop 
PCs when completing learning tasks 
(Stockwell, 2010), they have been 
proved to enhance extensive reading 
(ER) expe- rience. Mobile devices are 
claimed to develop language learn-
ers’ language profi ciency, are use- ful, 
easy to use, and satisfying (Lin, 2014). 
Th erefore, implementing digital read-
ing materials in language classrooms 
could highly contribute to language 
learning and teaching.

To provide the best ER experience 
for language learners is to bear in 
mind the following princi- ples: (1) 
Th e reading material is easy, (2) a vari-
ety of reading material on a wide range 
of topics must be available, (3) learn-
ers choose what they want to read, (4) 
learners read as much as possi- ble, 
(5) the purpose of reading is usually 
related to pleasure, information and 
general understand- ing, (6) reading 
is its own reward, (7) reading speed is 
usually faster rather than slower, (8) 

read- ing is individual and silent, (9) 
teachers orient and guide their stu-
dents, (10) the teacher is a role model 
of a reader (Day & Bamford, 2002, pp. 
137-140). Gamebooks: Great Reads 
meets all the aforementioned criteria 
to provide learners with appropriate 
reading materials and activities based 
on the readings. 

 
Figure 1: Gamebooks’ home screen

GENERAL DESCRIPTION
Gamesbooks: Great Reads is a reading 
application created in the cooperation 
of Secretbuilders and the Oxford Uni-
versity Press from the Graded Readers 
series. Th e application is available in 
the AppStore for iOS and GooglePlay 
for Android devices along with web 
access. Th e app itself can be down-
loaded for free of charge; however, it 
gives access to very few books only. 
Th e whole library can be bought for 
a very reasonable price, that is 2190 
HUF ($5.99). It includes 119 fairy tales 
and classics like Th e Shoemaker and 
the Elves, Little Red Riding Hood, Th e 
Self- ish Giant, White Fang and many 
more.

PLAYER CONSOLE
To purchase the full library, user reg-
istration is required with a username 
and a password. It is important to 
know that for one device only one pur-

chase has to be made. Th is means that 
the number of users on a shared device 
is not limited, however, if the users of 
a device wish to read the books on 
another one, they need to repurchase 
the whole content for that particular 
device, as there is no sharing option.

 

Figure 2: Creating a user account and 
avatar

When the purchase and registration 
are done, the gamifi cation experience 
via badges and leader- boards can 
begin. Aft er tapping the ‘PLAY’ but-
ton on the home screen, the user will 
fi nd the books being divided into fairy 
tales and classic books, called great 
books in the app. In both groups there 
are fi ve categories. Each category in-
forms the user about the level of the 
books con- tained in reference to the 
CEFR, the number of the headwords, 
average word count and the Lex- ile 
level range. In the information chart 
about the great books, the length is 
also added.

Figure 3: Information about the levels 
of the books

 
Aft er selecting the book we want to 
read, the table of contents is present-
ed fi rst, and the male- narrator starts 
reading the book using some basic 
read-aloud techniques like diff erent 
voices to personalize the characters or 
tone fl uctuation to engage the readers 
and hold their attention. Al- though 
the read-aloud helps learners to mas-
ter accurate pronunciation, the pace 
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can be a bit too slow for some of them; 
therefore it can be muted. When the 
reading is fi nished, the application of-
fers the opportunity to either play the 
games or go back to the books.

Th ere are diff erent kind of interac-
tive games and quizzes which test stu-
dents’ understanding of the story, the 
vocabulary they have learnt, and the 
spelling of the words. Aft er reading an 
ebook, they unlock the games at the 
end of the book or chapter. Th ese tasks 
have to be solved within the given 
fi ve-minute time frame. Th e activities 
include hidden object games where 
students have to fi nd the listed objects 
on the picture by tapping on them, or 
name the picture puzzle game when 
there is a picture covered with ques-
tion mark tiles and each of them re-
veals part of the searched word. Th e 
description of the solution is given, 
but if one fails the spelling, there is no 
chance for a correction - that particu-
lar task has to be started again. Anoth-
er type of the activity is a hang- man 
word puzzle in which students have to 
fi nd out a described word. Th e more 
they fail in the spelling of the word the 
faster the hangman will appear, and 
they have to start the game from the 
beginning. Th e games end with a mul-
tiple choice fi nal quiz containing ten 
questions. Th e fi nal quiz is off ered af-
ter all the games have been completed. 
Aft er fi nishing the quiz, the reached 
score is displayed, and the reader can 
decide to move on to the next book or 
replay the games to gain a higher score 
and move up on the leaderboard.

Figure 4: Post-reading activities and 
games

Each Great books’ title page gives a 
concise summary of the writer’s life 
and lists his most fa- mous literary 
works. Since these books are more dif-
fi cult and longer readings, they pre-
pare the reader with the pre-reading 
activities. Th ese tasks help readers to 
get familiar with the characters and to 
predict what will happen in the story. 
Understanding is checked with the 

help of the while- reading activities af-
ter each chapter. Th ese also help to re-
call the happenings from the previous 
chapters, if one does not intend to read 
the whole text in one go. Th e tasks 
come in various forms like choosing 
the right words to fi nish the sentences, 
fi nding words from the book in a word 
chain, correcting the mistakes in a 
chapter summary, predicting what will 
happen in the following chapter and 
many more. On each page, there is a 
short glossary of new words with their 
Eng- lish explanation. Th ese words are 
highlighted in the text as well.

Figure 5: Great books’ activities

TEACHER/PARENT CONSOLE
From the Teacher/Parent Console, 
which requires some necessary in-
formation like e-mail ad- dress, user-
name, and a password, the children’s 
activities, learning progress, vocabu-
lary, reading comprehension, their 
place on the leaderboard, and the 
books they have read can be moni-
tored.

Th e teacher can add students to the 
class either by their username or by 
uploading a .csv fi le with their names 
and class. Apart from class’ progress, 
individual progress is checked by se-
lecting the student from the list. Th is 
option gives a very detailed summary 
of the books and chapters which have 
been read, the encountered study 
words, and also compiles a list of the 
books read so far.

 

Figure 6: Th e activity and progress 
of students’ from the Teacher/Parent 

account 

EVALUATION
Gamebooks cover diff erent genres with 
distinct length and have the potential 
to facilitate ER out-

side school. Students’ progress is 
quickly followed, and teachers can as-
sign them the readings for home study 
to build their vocabulary, improve lis-
tening skills and reading comprehen-
sion. Th is collection of books are not 
only benefi cial for younger students 
but also for any English lan- guage 
learner. Th ey provide not only sheer 
entertainment and language develop-
ment, but also help readers to become 
familiar with the world-wide famous 
stories and novels. Th e gamifi cation 
via badges motivates the readers to 
read more and more. Th ey can retake 
the quizzes and activi- ties to achieve a 
higher score on the leaderboard so can 
compete with their classmates as well.

CONCLUSION
Engaging students in reading is more 
demanding nowadays and requires 
more eff ort from the teachers, but 
these narrated ebooks with many ac-
tivities off er an excellent opportunity 
to help learners to rediscover the joy 
of reading.

Using an extensive reading approach 
via mobile devices has potential in 
language teaching, but it might not be 
available for all students equally. Al-
though, self-learning applications are 
becoming more aff ordable, not every 
student is fi nancially independent to 
cover the costs of these apps, not even if 
the purchase has to be made only once.

Apart from one’s fi nancial back-
ground, Gamebooks is an engaging 
reading app with interactive activities 
where students learn through repeti-
tion. Th eir progress is measured real 
time using the activities for implicit 
testing purposes. It would be interest-
ing to see and get a feedback on how a 
teacher would implement this reading 
application in his teaching method.
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A NYELVTANULÁST ELŐSEGÍTŐ 
ÁLTALÁNOS KÉSZSÉGEK (6. RÉSZ)

Cikksorozatom előző részeiben rövi-
den arról írtam, hogy milyen szerepe 
van a (nyelv)tanulásban a koncentrá-
cióképességnek (1. rész), hogy meny-
nyire fontos a testmozgás a megfelelő 
szintű motivációhoz (2. rész) és hogy 
a tanulási folyamatban mennyire esz-
szenciális a rendszeresség, a pontos 
célok megadása és a megfelelő idő-
beosztás (3. rész). Arról is volt szó, 
hogy milyen összefüggés van az ön-
fegyelem, az akaraterő és a tanulási 
folyamat között (4. rész), illetve, hogy 
miképpen fonódnak össze a fenti té-
nyezők egyetlen készségben: a szoká-
sok elsajátításának képességében (5. 
rész). Ebben a részben rámutatok arra, 
hogy a (nyelv)tanulási folyamatot se-
gítő általános készségek fejlesztéséhez 
érdemes segítségül hívnunk technoló-
giai fejlődésünk kiváló bizonyítékául 
szolgáló eszközeit: számítógépünket 
és okostelefonunkat. A következők-
ben olyan alkalmazásokat mutatok be, 
melyek rendeltetésszerű használatával 
hatékonyan fejleszthetjük tanulást se-
gítő készségeinket.

 A cikksorozat 1. részében megnéz-
tük, hogy milyen pozitív hatással van 
a mindfulness meditációs gyakorlat 
a koncentrációképességünkre, mely 
nélkülözhetetlen a tanulási folyamat-
ban. A Headspace nevű alkalmazás 
készítőinek az volt a célja, hogy a 
mindfulness-t eljutassák a legsűrűbb 
időbeosztású emberekhez is. Ezt úgy 
oldották meg, hogy rövid, irányított 
meditációkat készítettek, illetve lehe-
tővé tették, hogy a felhasználó állíthas-
sa be, hogy mennyi időt szeretne egy 
adott meditációra szánni. Az alkalma-
zást beállíthatjuk úgy, hogy emlékez-
tessen minket a meditációra, hiszen e 

gyakorlat pozitív hatásainak abszolút 
előfeltétele az, hogy következetesen, 
mindennap szánjunk rá egy kis időt. 
A hatékony (nyelv)tanulás alapvető 
feltétele, hogy uralmunk legyen fi gyel-
münk felett – ebben nagy segítségünk-
re lehet ez az alkalmazás.

 A cikksorozat 2. részében kitértünk 
a testmozgás fontosságára, és arra, 
hogy az mennyire szoros összefüg-
gésben áll kognitív készségeink ha-
tékonyságával. A 7 Minute Workout 
nevű alkalmazás rendkívül hasznos 
és kényelmes eszköz arra, hogy ne fe-
lejtsünk el rendszeresen testmozgást 
végezni. Az alkalmazásban különböző 
izomcsoportokra optimalizált edzés-
programok alapján edzhetünk, és nem 
hiányzik belőle az emlékeztetők beál-
lításának lehetősége, illetve a naptár-
nézet sem. A gyakorlatok mindössze 7 
percig tartanak, de mivel azok magas 
intenzitásúak, kellőképpen megeme-
lik a pulzusszámunkat ahhoz, hogy 
élvezhessük a testmozgásból adódó 
előnyöket: fokozott szellemi éberséget, 
hatékonyabb memóriát és kitartóbb 
koncentrációképességet.

 A cikksorozat 3. részében azt tár-
gyaltuk, hogy a rendszeresség, a cé-
lok pontos megadása és a megfelelő 
időbeosztás kulcsszerepet játszanak 
a hatékony tanulási folyamatban. A 
Wunderlist nevű alkalmazást szinte 
minden platformra feltelepíthetjük, 
és természetesen minden eszközünk 
között szinkronizálja adatainkat. Első-
sorban feladatokat hozhatunk benne 
létre a legkülönbözőbb tulajdonságok-
kal (pl. határidőhöz kötve, szabadon, 
sürgős feladatként, emlékeztetővel, 
részfeladattal, fájlt vagy megjegyzést 
csatolva hozzá stb.), melyeket aztán 

elvégzettként jelölhetünk meg. A fel-
adatokat különböző csoportokba ren-
dezhetjük, de akár meg is oszthatjuk 
őket más Wunderlist felhasználókkal, 
így könnyedén követhető például egy 
közös nyelvtanulási projekt menete.

 A cikksorozat és 4. és 5. részében 
nagy hangsúlyt fektettünk a szokások-
ra, illetve arra, hogy milyen esszenciá-
lis szerepük van az önfegyelemnek és 
a motivációnak a jó szokások elsajátí-
tásában és a rossz szokások elhagyásá-
ban. A Habitica nevű alkalmazás nagy 
segítségünkre lehet mindebben. Egy 
olyan szokáskövetőről van szó, amely 
egy leegyszerűsített szerepjátékra épít-
kezik. Ez a játék kiváló külső motivá-
ciós tényezőként szolgál, ha épp kap-
hatóak vagyunk ilyesmire (ha nem, 
az alkalmazás e nélkül is hatékonyan 
működik). Ha sikeresen elvégeztünk 
egy szokást vagy teendőt, az alkalma-
zás tapasztalati pontokkal jutalmaz 
minket, melyeket később avatárunk 
fejlesztésére használhatunk, hasonló-
képpen egy átlagos szerepjátékhoz. Az 
alkalmazásnak van egy olyan része is, 
ahol a felhasználók által létrehozott 
kihívásokat lehet teljesíteni (pl. kitű-
zött nyelvi szint elérése meghatározott 
időn belül).

 A (nyelv)tanulást elősegítő általá-
nos készségeket érdemes számítógé-
pes és okostelefonos alkalmazásokon 
keresztül is fejleszteni. A kínálat az 
ilyen alkalmazásokból kis híján végte-
len, ezért ha az itt említettek valamiért 
nem nyerik el tetszésünket, biztosan 
találunk közöttük néhány olyat, ame-
lyek kedvünkre valók és hasznunkra 
válnak.

IDEGEN NYELVIDEGEN NYELV
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RAVASZ MÓNIKA

BÁBJÁTÉKKAL TÖRTÉNŐ SZÖVEGFELDOLGOZÁSOK 
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK SZÁMÁRA (3. RÉSZ)

Az előző részektől eltekintve a foglal-
kozássorozat 3. alkalmával egy nem 
rendhagyó bábfajtával ismertettem 
meg a gyermekeket. A mű iránti pozi-
tív kapcsolat kialakítása és a fergeteges 
hangulat már a báb megpillantásakor 
garantált volt. A részletekről a lentiek-
ben többet megtudhatnak.

A TEVÉKENYSÉG ELŐKÉSZÍTÉSE, 
KONTEXTUSA
A foglalkozás Győrei Zsolt Vers a leg-
egészségesebb fi nomságról című művét 

mutatja be marionett-testbáb alkal-
mazásával. Az irodalmi mű négy ösz-
szetettebb versszakból tevődik össze, 
melyeket nyolc verssor alkot. A vers-
ben egy fi ú, Böröczki Marci meséli el, 
hogy mi történik az óvodában regge-
lizés közben. Többször is megfenyeget 
egy nagycsoportos fi út, aki a tejbegrí-
zére pályázik. A továbbiakban meg-
tudjuk, hogy Marci miként oldja meg 
a felmerülő problémát. A bábjáték és 
a hozzá kapcsolódó tevékenységek so-
rán Böröczki Marcit igyekeztem meg-

személyesíteni, valamint életre kelteni, 
ő alapozta meg az egyes játékok tar-
talmát. A tevékenység során számos 
edukációs célt határoztam meg, leg-
főképp a kortárs irodalommal való is-
merkedést, a versben előforduló nyelvi 
eszközök észrevételét, az egyes játékok 
során a reakcióképesség fejlesztését, 
valamint a szabályok betartásának 
gyakorlását.

A ráhangolódó, motivációs játé-
kokat néhány segédeszköz bebiztosí-
tása előzte meg. A leglényegesebb az 
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életnagyságú marionett-testbáb elké-
szítése volt. Ennek életre keltéséhez 
szükség volt dekorgumira, karton-
lapokra, anyagra, illetve a végtagok 
rögzítéséhez kalapgumira. A törzs és a 
fej, amely egy kartonlapból állt, kb. 60 
cm körül mozgott. A báb ruhája, arca 
dekorgumiból volt elkészítve, Marci 
zsebeibe még kanál és villa is került. 
Maga a báb kalapgumi segítségével 
volt a testemhez szegezve. A végtago-
kat anyagharisnyák alkották, a két kéz 
az én kezemhez volt rögzítve, a nézők 
elölről egy kézfejet láttak, számukra a 
hátsó gumis rögzítés nem volt látha-
tó. A lábak szintén ilyen módon vol-
tak ráerősítve a lábfejemre. Így szinte 
teljesen azonosulni tudtam a bábbal, 
testben és lélekben egyaránt, egysze-
rű volt a mozgatása, szinte az összes 
mozdulat kifejezésére képes voltam, 
kivéve az ülést. Ügyelnem kellett a ke-
zek manipulálásánál, a fordításokra, 
hogy a megfelelő felét lássák a kezek-
nek. Fontos kellék volt a „tejbegrízes“ 
tányér, hiszen magához az ételhez 
kapcsolódik a vers problematikája. 
Ezt a gyermekekkel kialakított körben 
helyeztem el, a motiváció felkeltése ér-
dekében. A segédeszköz bebiztosítását 
követte a hely kialakítása és előkészí-
tése az irodalmi mű befogadására. A 
gyermekek Marcival szíves örömest 
részt vettek a terem akadálymentesíté-
sében és a feltételek kialakításában. 

MOTIVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 
Amikor az óvodások megpillantották 
a bábot, egy pillanatra meghökkentek 
és tátott szájjal csodálták Marcit. Vol-
tak, akik rögtön  hozzám futottak, de 
akadtak olyanok is, akik először csak 
a távolból fi gyelték a történéseket. Ezt 
követte egy kis bemutatkozás. Név 
szerint bemutattam Böröczki Marcit, 
és a gyerekek kezet is fogtak a bábbal, 
bemutatkoztak neki. 

Miután mindenki megbarátko-
zott a bábbal, következett a Marci 
mondja című mozgásos játék. A játék 
lényege az volt, hogy én, Marci néhány 
utasítással láttam el a gyermekeket. 
A játékosoknak csak azokat az 
utasításokat kellett követnie, melyeket 
Marci adott. Aki eltévedt, kiesett a 
játékból. Lássunk egy példát: „Marci 
mondja, emeld fel a  kezed!“ Ekkor 
minden játékos felemelte a kezét. 
De ha Marci így szólt: „Húzd meg a 
melletted lévő haját!“, a  játékosoknak 
semmit sem szabadott tenniük, hiszen 

az instrukciót nem azzal kezdtem, 
hogy „Marci mondja“. 

A gyermekek nagyon élvezték a fel-
adatot, felcsillant bennük a  győzni 
akarás vágya. Kivétel nélkül minden-
ki nagyon igyekezett betartani a  já-
tékszabályokat, és rendkívül fi gyeltek 
arra, hogy ne hibázzanak. A játék sza-
bályait követve mindig akadt egy kieső 
játékos. Ebből kifolyólag többször is 
újrajátszottuk a  játékot, hogy min-
denkinek több ideje legyen kiélvezni 
azt, lehetőséget biztosítva az élmények 
sokféle megtapasztalására. A  játék ál-
tal hozzájárultunk a  reakcióképesség 
fejlődéséhez, valamint sikerült erősíte-
ni a gyermekekben a szabályok betar-
tásához való pozitív viszonyulást. 

FŐ RÉSZ – BÁBOZÁS
Miután befejeztük a tevékenységet, 
megkértem őket, hogy kényelmesen 
helyezkedjenek el a szőnyegen, úgy, 
hogy mindenki tökéletesen lásson 
rám, Marcira és a csoporttársaira. Egy 
tejbegrízes tányért helyeztem el a kör 
közepén, ez indította magát a ver-
ses foglalkozást. Rögtön találgatásba 
kezdtek a gyerekek, hogy vajon miért 
is tettem oda azt a tányért. Egy csala-
fi nta kérdéssel indítottam be a fantá-
ziájukat. Képzeljétek el, gyerekek, hogy 
Marcinak nagyon nagy gondja akadt 
az óvodában. Kíváncsiak vagytok arra, 
hogy mi volt az? Persze a gyerekeket 
nem hagyta nyugodni a kíváncsiság, 
és rögtön találgatni kezdtek, a kérdé-
seikre pedig a vers bemutatása volt a 
válasz. 

Igyekeztem odafi gyelni a helyes ki-
ejtésre, a hangsúlyra és a hanglejtésre. 
Jelentős fi gyelmet fordítottam a báb 
mozgatására, interakciókra törekedve 
előadás közben igyekeztem megérin-
teni néhány gyereket, játszani a han-
gommal, ezzel még érdekesebbé tenni 
a befogadást. Miután meghallgatták a 
verset, megbeszéltük a műben történ-
teket. Mi volt a problémája Marcinak? 
Miért volt dühös Marci, mit féltett any-
nyira? Kitől féltette? Hogy akarta meg-
oldani a problémát? Ti hogy oldottátok 
volna meg a helyzetet? Megoldás a ve-
rekedés? A gyermekek kapásból tudták 
a választ, hogy a fő konfl iktust a tejbe-
gríz erőszakkal történő elkobzásának 
a vágya okozta. Tisztáztuk azt is, hogy 
miként kell viselkedni az óvodában, 
az ebédlőben, és hogyan kell kezelni 
az ilyen típusú problémahelyzetet. A 
gyermekek korukhoz mért válaszokat 
adtak, és még jobban megerősítettem 

bennük azt, hogy az erőszak és a ve-
rekedés nem old meg semmit. Alter-
natív megoldásra sarkalltam őket, va-
jon hogyan oldották volna meg Marci 
helyében a helyzetet. Többen is adtak 
olyan választ, hogy megosztoztak vol-
na a tejbegrízen azért, hogy elkerüljék 
a veszekedést. A „méhecskék” ismét 
rendkívül aktívak voltak, nyitottak a 
kérdésekre és a vers a befogadására is.

Mindezek után játékosan rímeket 
kerestünk a versben, ők azokat a sza-
vakat keresték, melyek összecsengtek, 
egyformán hangoztak. A verset vers-
szakonként többször is elismételtem, 
és igyekeztem kiemelni, kihangsúlyoz-
ni a rímeket, hogy picit megkönnyít-
sem a dolgukat. A mű ismétlése során 
sikerült kibontakoztatni az óvodás 
korúak értelmi képességeit, illetve a 
megnyilvánulások során fejlődött ki-
fejező- és beszédkészségük. Az irodal-
mi mű problémamegoldásra ösztönző 
cselekménye hozzájárult a szociális 
kompetenciák formálásához, a pozitív 
viselkedésminták megismeréséhez, a 
problémahelyzetek megfelelő kezelé-
séhez. A gyermekek alig bírták kivár-
ni, hogy Marci testébe bújhassanak, és 
néhány szót szólhassanak társaikhoz 
őt megtestesítve. 

LEVEZETŐ TEVÉKENYSÉG 
Az alkotás bemutatását és megbe-
szélését követte a levezető tevékeny-
ség, melynek címe „Mit hoz Marci az 
óvodába?” volt. A játékot a mű főhőse 
vezette, a gyermekek egyenrangú társ-
ként kezelték a bábot. Marci különféle 
tárgyakat vitt egy képzeletbeli autóval 
az óvodába. Elsősorban mindenki be-
szállt az autóba, Marcit is beleértve. 
Marci azt mondta, hogy ma valami 
pirosat visz az óvodába. A gyermekek-
nek a lehető leggyorsabban valamilyen 
piros színű tárgyat kellett keresniük a 
teremben, és gyorsan visszaszállni 
a tárggyal együtt az autóba. Akinek 
nem sikerült, az sajnos otthon ma-
radt. Marci vitt még sárgát, kéket, de 
még téglalap és kocka alakú dolgot is 
az óvodába. Ezzel is sikerült átismétel-
nünk a színeket, valamint a geometriai 
fogalmakat is egyaránt. Kitűzött célom 
a reakcióképesség és a mozgásügyes-
ség fejlesztése volt. A gyermekek is-
merték az adott játékot, de talán ennek 
tudatában még jobban élvezték, főleg 
úgy, hogy Marci volt a játékvezető. 



A klímakérdésnek megvan az a külön-
leges sajátossága – mondjuk, a futball-
hoz hasonlóan –, hogy egy kicsit min-
denki „ért hozzá”, nemcsak a témával 
foglalkozó tudósok, szakírók, hanem 
átlagemberek, sőt politikusok is. Talán 
éppen ez okozza, hogy ez a rendkívül 
túlpolitizált kérdés szinte hetente kap 
új aktuálpolitikai színezetet, így napja-
inkra választási kampányok és közéle-
ti iszapbirkózások mindig bevethető 
eszközévé vált. Éppen ezért szeretnénk 
a Katedra folyóirat hasábjain egy kicsit 
tisztába tenni a dolgokat. Közérthető 
módon, de kizárólag alátámasztott, 
tudományos bizonyítékokra hagyat-
kozva bemutatni a klímaváltozás leg-
fontosabb témáit. Ezzel nem csak a 
szakpedagógusoknak, de az érdeklődő 
nagyközönségnek is támpontot szeret-
nénk adni az eligazodáshoz.

A sorozat első részében, bemelegítés 
gyanánt, klímatörténelemmel nyitunk. 
Szó szerint. Röviden áttekintjük, eddi-
gi ismereteink alapján Földünk klímája 
miként változott az évmilliárdok 
során. Abban ugyanis nincs vita a 
tudományos közösségen belül, hogy 
a klímaváltozás tulajdonképpen egy 
természetes, sok szempontból olyan 
erők által „irányított” folyamat, amely-
re az emberiségnek nem vagy csak alig 
lehet kihatása. Ilyen tényezők például 
a vulkánkitörésekből származó, nap-
fényt blokkoló hamufelhők, a bolygó 
keringési pályájában bekövetkező vál-
tozások, az óceáni vízforgalom irá-
nyának megváltozása, s még néhány 
egyéb faktor. Az ember által okozott 
(antropogén) klímaváltozás termé-
szetesen egy egész más kérdés, ezzel e 
havi írásunkban nem is foglalkozunk.

Ahhoz, hogy megértsük, a követke-
ző évszázadokban miként alakulhat a 

Föld klímája, érdemes a múltba visz-
szatekintenünk, és megvizsgálnunk, 
milyen tényezők befolyásolták az ég-
hajlatot. Mivel a modern hőmérők alig 
háromszáz évesek, így más eszközök-
höz kell nyúlnunk, s mint annyi eset-
ben, itt is maga a bolygó siet a segít-
ségünkre.

Minden élőlény, amely évről évre 
rendszeresen rétegeket épít egymásra 
– legyen az egy évgyűrű vagy a ko-
rallok mészhéja – egyfajta klímanap-
lóként szolgál az értő olvasó számára. 
Zárójeles megjegyzésként érdemes 
megemlíteni, hogy kikristályosodott 
őspatkány-pisiből is sikerült már tu-
dományos érvényű következtetéseket 
levonni Földünk éghajlatának változá-
sáról, úgyhogy a lehetőségek tárháza 
szinte végtelen. 

Mindegyik kis „könyvecske” más és 
más történetet mesél el, ezeket kiegé-
szítve például barlangi, tengermélyi 
vagy a sarki jégsapkák üledékeinek 
történeteivel, megkapjuk Földünk klí-
májának helyenként ugyan hiányos, 
de mégis átfogó históriáját. Termé-
szetesen tudósa válogatja, hogy éppen 
milyen tanulságokat szűr le ezekből. 
Ezeket a különböző értelmezéseket 
nevezzük klímamodelleknek. Kellően 
leegyszerűsítve a témát, tulajdonkép-
pen oda lyukadunk ki, hogy a bolygó 
története során periodikusan hideg 
időszakok (ezeket a modern tudomány 
jégház-klímaállapotnak nevezi) és fel-
melegedések (ez pedig az ún. üvegház-
klímaállapot) váltogatták egymást. 
Fontos kiemelni, ezek nem a közismert 
jégkorszak (glaciális) és interglaciális 
dichotómia szinonimái, a glaciálisok 
és interglaciálisok a jégház-klímaálla-
pot részei.

Hogy egy-egy váltás éppen milyen 
esemény következménye, az nem 
mindig egyértelmű, ráadásul az sem 
teljesen biztos, bekövetkezett-e egy-
általán. Helyszűke okán és az egysze-
rűség szempontjából felesleges lenne 
az összes jégház- és üvegházállapot 
áttekintése, így csak néhány, különö-
sen érdekes változást mutatunk be. 
Az egyik ilyen, igen jópofa elmélet 
szerint körülbelül 6-700 millió évvel 
ezelőtt (ebből a korszakból származ-
nak a legkorábbi komplex fosszíliák 
is) a bolygó teljes felszínét hó, illetve 
jég borította, néha kiolvadó óceáni fe-
lületekkel. A hógolyó-Föld elméletnek 
nevezett elképzelés hirdetői szerint ez 
legalább egyszer, de akár több ízben is 
előfordulhatott. Jelentősége abban áll, 
hogy nagy valószínűséggel a legutolsó 
ilyen esemény ágyazhatott meg a 
többsejtű életformák megjelenésének, 
azáltal, hogy a hógolyó-állapotot 
követő felmelegedéskor annyi ásványi 
és szerves anyag került az óceánok-
ba (illetve szén-dioxid szabadult fel a 
légkörbe), hogy az ott élő, oxigént ter-
melő, fotoszintetizáló kékbaktériumok 
ugrásszerűen elszaporodtak. Gyakor-
latilag telenyomták a légkört oxigén-
nel, amely megágyazott a többsejtű, 
fejlettebb létformák megjelenésének.

Ez az egyetlen, jócskán leegyszerű-
sített példa is remekül szemlélteti, mi-
csoda hatással bír a bolygó klímájának 
alakulása a földi életre. A következő 
részben két, a mához sokkal közelebb 
eső klímaeseményt fogunk bemutat-
ni, a sokak által ismert középkori „kis 
jégkorszakot”, illetve egy kevésbé köz-
ismert felmelegedést, az ezredforduló 
táján bekövetkezett ún. középkori klí-
maanomáliát. 

POMICHAL KRISZTIÁN

A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL HIDEG FEJJEL (1. RÉSZ)
KLÍMATÖRTÉNELEM

BIOLÓGIABIOLÓGIA
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Mert szépek, mondhatnánk. A szépség 
viszont nagyon relatív fogalom. Csak 
érezni tudja azt az ember, de megha-
tározni nem, és ráadásul még szubjek-
tív is. Hasonló a helyzet a hasznos és 
egyéb általános fogalmainkkal. Való-
jában ezek teszik az embert játékossá, 
azaz homo ludenssé. 

Játsszunk hát egy kicsit, gondol(hat)-
ták a Magyar Föltani Társulat tagjai, 
amikor közzétették javaslatukat a 
2019-es év ásványára. Válasszanak a 
szavazók egyet a galenit, a halit (kősó) 
és az olivin közül. Választottak. Hogy 
kinek melyik és miért tetszett meg 
jobban, azt nem kérdezte meg senki-
től sem a zsűri. Legtöbbjük a galenitre 
adta le voksát, legkevesebb szavazatot 
viszont az olivin kapott. Kezdjük hát 
az utolsó helyre kerültnek a bemuta-
tásával.

Az ásványok rendszerezése kristály-
szerkezetük, osztályozásuk pedig vegyi 
összetételük alapján történik. Az olivin 
ezek szerint a rombos rendszerbe és a 
szilikátok osztályába tartozik. Valójá-
ban két ásványnak, a vas- és a magné-
ziumszilikátnak az elegyéből jön létre 
e zöld színű drágakő. Ezzel elárultam 
az ipari felhasználását is. Keletkezé-
se szempontjából vulkanikus kőzet. 
Viszont sem a kősó, sem a galenit 
semmilyen szempontból sem rokona. 
Mindketten az üledékes kőzetek közé 
tartoznak, kristályaik leginkább kocka 
alakúak (hexaéderek), tehát a szabá-

lyos kristályrendszerbe tartoznak, és 
nem drágakövek, ám hogy kincseket 
érnek, az tagadhatatlan. Ki ne ismerné 
a mesét, amelyben a király megorrolt 
a legkisebbik lányára, amiért az apja 
iránti szeretetét a só értékéhez merte 
hasonlítani? Még manapság sem gon-
dol rá senki, mekkora élettani jelen-
tőséggel bír a só. Olyan természetes, 
hogy van, akár a csapból folyó ivóvíz, 
vagy az ablakon beáramló levegő, me-
lyeknek csak akkor veszi észre az em-
ber a hiányát, amikor nem működik a 
csap, vagy zárt helyiségben fuldokolni 
kezd. A sóhivatallal élcelődni szokás, 
pedig pár száz évvel ezelőtt a sóvám 
volt az államok egyik, mondhatnánk 
legnagyobb bevételi forrása. Minden 
iskolás gyerek tudja, hogy a tenger-
víz só-, azaz nátrium-klorid tartalma 
3,5%, de azt már kevésbé, hogy a Balti-
tengeré jóval kevesebb, némelyik bel-
tengeré meg sokszorta több. Meg talán 
az sem annyira köztudott, a konyhasó 
és a kősó közötti lényeges különbség, 
hogy az utóbbi kristályrácsába idegen 
„szennyező” elemek épülnek be. 

No, de hagyjuk a kuriózumokat, 
mert még jócskán akadnának sorol-
nivalók. Inkább beszéljünk a győztes 
ásványról, a galenitről. Már csak azért 
is, mert nálunk, Szlovákiában, a védett 
ásványok közé tartozik. Persze nem 
általában mindegyik, hanem csak az 
5 cm-nél nagyobb kristályai, amelyek 
eszmei értéke 35–70 euró között mo-

zog. A galenit vegyi összetétele alapján 
a szulfi dok osztályába nyert besoro-
lást, képlete PbS, aminek alapján a 
neve ólom-szulfi d, az iparban viszont 
ólomérc néven szerepel. Joggal, hiszen 
86,6% ólmot és 13,4% ként tartalmaz. 
Ha e két számot összeadjuk, pontosan 
kijön a 100%. Csakhogy itt is, mint 
szinte mindenütt a természetben, 
akad egy kis bibi. Mégpedig az, hogy 
a legtöbb galenittelepen az ólomszul-
fi d közé sok más fém ásványa is lera-
kódott, többek között az ezüsté is. Az 
már a bányászatban dolgozó szakem-
berek dolga, milyen technológiával 
válogassák szét őket. Annyit azért még 
elárulhatok, „a világ ólomtermelése 
1990-ben mintegy 3,4 millió tonna 
volt”. Honnan tudom? A saját köny-
vecskémből, amely Szlovákia védett 
ásványai és kövületei címen jelent meg 
2006-ban. Azt csak a tréfa kedvéért 
jegyzem meg, hogy magamat plagizál-
tam. Akit további adatok is érdekelnek 
a galenitről, ebben a rövid összefogla-
lásban megtalálhatja azokat, és persze 
máshol is bőven. Az ólom előállításá-
hoz nem kell nagy tudomány. Elég, ha 
az ember szerez valahol egy darabka 
galenitet, és faszénen hevíti, csak ne 
otthon próbálkozzon meg vele, ne-
hogy véletlenül megégesse a körmét. 
Elég hozzá egy szerény iskolai labora-
tórium is.

Pedagógusi pályám utolsó évtizedé-
ben, azaz a múlt század 90-es éveiben 

CSICSAY ALAJOS

MIÉRT SZERETJÜK AZ ÁSVÁNYOKAT?
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az alapiskolás gyerekek között nagy 
sikernek örvendtek a dínók, ponto-
sabban a dinoszauruszokról készült 
matricák. Adták-vették a gyerekek, 
egymás közt csereberélgették őket, 
akárcsak egy évtizeddel korábban a 
„cécskókat” (apró műanyag betű- és 
állatfi gurákat), melyekkel a legtürel-
mesebb tanítóikat is képesek voltak 
kihozni sodrukból. Pláne ha a piaci 
alkudozásaikat – szörnyűség! – pad 
alatt, a tanítási órákon bonyolították 
le. A dínóképgyűjtés már nem öltött 
olyan megdöbbentően nagy mére-
teket, mint a „cécskózás”, ami egész 
Csehszlovákia gyerekseregeit évekig 
tartotta lázban. Vélhetőleg, mert több 
zsebpénz kellett hozzá, meg talán 
azért, mert nem tiltották drákói szi-
gorral a tanítók, mint az előbbit. Végül 
ránk köszöntött, illetve csak a fi atalabb 
kollegákra, a repesve várt modern kor, 
mint mondani szokás, a maga áldása-
ival és átkaival. Az egyszerű gombos 
„mobilok” (miért nem zsebtelefon 
a nevük?) használatát az iskolákban 
még úgy, ahogy korlátozni lehetett, de 
az „okostelefonok” elleni háborúban 
már reménytelen „pedagógiai” győ-
zelmet aratni. Nem tudom, ismeret-
gyarapítás terén stratégiai eszközként 
számításba jöhetnének-e, viszont a 
laptopok biztosan, de még az olyan di-
vatjamúlt monstrumok is, mint az én 
kiselejtezetten vett, képernyős „kom-
puterem”. Segítségével találtam meg, 
hogy az MFT 2019 ősmaradványának 
a Komlosaurus carbonist nevezte meg. 
Hogy pontosak legyünk, ennek a cirka 
200 millió évvel ezelőtt élt ősgyíknak 
csak a megkövesedett lábnyomát a 

mecseki kőszénfejtő meddőhányójá-
ban találták meg a bányászok 1983-
ban. Tudományos leírását Kordos 
László paleontológus végezte el. Ak-
kor e felfedezés szenzációnak számí-
tott, pedig Wein György paleontoló-
gus már 1966-ban három lábnyomot 
is talált, de kettő közülük restaurálás 
közben tönkrement. Azonban azt, 
hogy a régi Magyarország területén is 
éltek dinoszauruszok, már jóval előbb 
is tud(hat)ták (volna) a tudósok, hi-
szen Nopcsa Ferencnek – akit már 
említettem az egyik Útjelzőben – a 
húga, az akkor 12 éves Ilona, 1895-ben 
Szentpéterfalván (románul Treznea) 
talált dinoszauruszmaradványokat, 
melyeket a 18 éves bátyja határozott 
meg és sorolta rendszerbe. (Megjegy-
zem, nem egyedülálló eset, hogy régé-
szeti leletekre gyerekek bukkantak rá, 
gondoljunk a franciaországi barlang-
rajzokra, szobrokra. Persze ez egészen 
más téma.)

Az a tény, hogy a Földet sok millió 
éven át a dinoszauruszok – nem min-
den őshüllő tartozik közéjük – uralták, 
már több mint 200 éve foglalkoztatja 
a kutatókat. Ezek főleg Észak-Amerika 
és Mongólia területén voltak gyako-
riak, ám hogy Európában, ráadásul a 
Kárpát-medencében is előfordultak, 
ismereteim szerint csak az 1960-as 
években vált az őslénykutatás egyik 
témájává. A fent említett ismeretter-
jesztő munkámban megemlítem, hogy 
1967-ben, a Tátra alatt is találtak egy 
megkövesedett őshüllő-lábnyomot, 
a Coelurosaurichus tatricusét, amit a 
pozsonyi Nemzeti Múzeum gyűjte-
ményében lehet megtekinteni. Mind-

azonáltal ma már nem csupán láb-
nyomok, tréfásan, amolyan „veszett 
fejszenyelek” szolgálnak bizonyítékul, 
hanem megkövesedett csonttöredé-
kek is. 2000 áprilisában egy magyar 
egyetemista, Ősi Attila geológushall-
gató (ma már őslénykutató geológus) 
az egyik barátjával, Torma Andrással 
az iharkúti bauxitbányában dínó-
csonttöredékeket találtak. A lelet na-
gyon értékes bizonyítékként szolgál 
arra, hogy tájainkon több helyen is 
éltek dinoszauruszfajok. Amit Ősi 
Attiláék találtak, megállapították róla, 
hogy a madármedencéjűek közé tarto-
zik. Torma András nem lett hivatásos 
őshüllő-kutató, ezért barátja javaslatá-
ra a szakemberek iránta való tisztelet-
ből Hungarosaurus tormainak nevez-
ték el a közösen megtalált leletüket.

Iharkút nevű – Árpád-kori, végül 
németek lakta – település ma már nem 
létezik, mert amikor az emberek e ba-
konyi erdei tisztást választották lakó-
helyül, még nem tudhatták, hogy majd 
a 20. század vet véget addigi békés éle-
tüknek. Mi sem természetesebb, hogy 
a bauxitbányák (nép)gazdasági szem-
pontból sokkal jövedelmezőbbnek bi-
zonyultak, mint az egyszerű fakiter-
melés. Az csupán ráadás, hogy vagy 85 
millió évvel előttük olyan „csodaboga-
rak” is éltek ott, mint a 2010-ben meg-
talált Ajkaceratops. De ne bonyolítsuk 
túl a dolgot, mert a kutatások koránt-
sem értek véget. A tudósoknak annyi a 
dolguk, hogy az általuk feltárt renge-
teg leletnek egyelőre még „hivatalos” 
nevet sem érnek rá adni.
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HORVÁTH GÉZA

ÖTVENÖT ÉVE ALAKULT A SZLOVÁKIAI MAGYAR 
TANÍTÓK VASS LAJOS KÓRUSA

A cím így – persze – nem teljesen igaz, 
hiszen az 1964 novemberében alakult 
kórust akkor Csehszlovákiai Magyar Ta-
nítók Központi Énekkarának nevezték, és 
röviden csak CSMTKÉ-ként emlegették. 
Az egykori rövidítés ma már becenévvé 
szelídült. Jómagam (és még sokan mások 
is) a mai napig ezzel a rövidítéssel jelöljük 
be zsebnaptárunkba a „Tanítókórus” ösz-
szejöveteleit.

 Nem jelenthetjük ki határozottan, 
hogy az 1964-ben alapított központi kó-
rus a világháborúk közt működő Szlo-
vákiai Magyar Tanítók Országos Ének-
karának utóda (még kevésbé jogutóda) 
kívánt lenni. Hiszen ha így lett volna, 
joggal követelhette volna magának az 
1935-ben (szlovákiai magyarok pénzé-
ből) épült Magyar Tanítók Házát. Merő-
ben más történelmi helyzet hívta életre 
a Szlovákiai Magyar Tanítók Énekkarát, 
mint a CSMTKÉ-t. 1921-ben, közvetle-
nül a nem kis traumát okozó trianoni 
döntés után a Csehszlovákiához csatolt 
magyarság még aránylag egy tömbben 
élt, a magyar gyerek magyar iskolába 
járt, a magyarlakta területek temploma-
iban mindenhol magyarul szólt a pap 
a híveihez. Számos dalárda, énekkar 
működött még apró falvakban is az el-
csatolt területeken – továbbra is, vagy az 
első világháború veszteségeinek dacára: 
újra. A sokkal nagyobb pusztítással járó 
második világháborút követő években 
azonban nem sok reményt hagytak a 
szlovákiai magyarságnak. A karnagyok, 

kántortanítók közül sokan elestek, a há-
borút követő kitelepítés, deportálás, a 
reszlovakizáció és a lakosságcsere pedig 
nem csupán őket, hanem a kórusok éne-
keseit is érintette. A bolsevista hatalom-
átvétellel járó egyházellenesség sem tett 
jót a kóruséletnek. A szó szoros értelmé-
ben alapjaiból kellett felépíteni a magyar 
iskolákat, majd a kórusokat is. Szíjjártó 
Jenő és néhány karnagytársa fölismerte, 
hogy az énekkarokat lehetetlen lenne 
karnagyok hiányában „feltámasztani”. 
Ezért – amikor már kissé enyhült a po-
litikai légkör – számos karnagyképző 
tanfolyamot szerveztek. Ezeken a tanfo-
lyamokon jelentkezett az igény: szükség 
lenne egy „gyakorlókórusra”. 1958-ban 
a Csemadok Központi Bizottsága és a 
Népművelési Intézet (Osvetový ústav) a 
zselízi országos népművészeti bemuta-
tó keretében megszervezte az első (ké-
sőbb „nulladikra” átkeresztelt) énekkari 
fesztivált. Ekkor még csak négy kórust 
találtak méltónak egy országos bemu-
tatkozásra. Három évvel később, a hi-
vatalosan is elsőnek kikiáltott országos 
énekkari találkozón, az Énekkarok és 
Zenekarok I. Országos Fesztiválján az 
összkarban már 1200 énekes állt a zselízi 
szabadtéri színpadon. Az első fesztivált 
azonban Zselízen már nem követte má-
sodik: a kórusok száma olyannyira meg-
növekedett, hogy ketté kellett választani 
a felnőtt kórusok seregszemléjét az ifj ú-
ságiakétól és a gyermekkórusokétól. A 
fesztiválból két verseny lett: a galántai 

Kodály Napok (1969-től) és az érsekúj-
vári Csengő Énekszó (1971-től).

 1964-ben beérett Szíjjártó Jenő más-
fél évtizedes erőfeszítése: megalakult a 
Csehszlovákiai Magyar Tanítók Közpon-
ti Énekkara. A 257 jelentkezőből 120-at 
vettek fel a kórusba. Az alapító zeneszer-
ző-karnagyon kívül Janda Iván, Ág Tibor 
és Schleicher László végezte a betanítást. 
Alighogy beindult a munka, Szíjjártó Je-
nőnek távoznia kellett a kórus éléről. Az 
okokat fi rtató Kövesdi Jánosnak ezt vála-
szolta: „Szíves megértését kérem, hogy e 
helyen nem válaszolom meg ezt a kérdést, 
... A CSMTKÉ létrejötte nagyrészt az én 
munkám eredménye, és a mai viszonyun-
kat előidéző események életem legfájóbb 
pontjai közé tartoznak”.1 A „kizárás” 
igazi okáról Szíjjártó Jenőné így vallott a 
nagyközönség előtt Zselízen, a 2011-ben 
tartott Szíjjártó Fesztiválon: „Szíjjártó 
Jenőt 1964-től – ... – a politikai hatalom 
eltiltotta attól, hogy a kórusmozgalom to-
vábbfejlesztésében hivatalosan is részt ve-
gyen. Történt pedig mindez az után, hogy 
1963 őszén Szíjjártó Jenő határozottan 
megtagadta a politikai vezetésnek azt a 
kívánságát, hogy besúgóvá váljon.”

 A művészeti vezető nélkül maradt kó-
rus élére sürgősen keresni kellett valakit, 
aki a nagy létszámú, de meglehetősen 
képzetlen, tapasztalatlan énekesgárdát 
valódi énekkarrá tudná kovácsolja. Ta-
kács András koreográfus Magyarorszá-
gon járva találta meg a megoldást Vass 
Lajos személyében. A tévés műsorveze-

Ünnepi hangverseny Szíjjártó Jenő születésének 100. évfordulóján, Zselízen (Fotó: Krűger Viktor)
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tőként is népszerű zeneszerző-karnagy 
néhány hónap alatt európai versenyeken 
is eredményes csapattá nevelte az ének-
kart. 1965-től haláláig, 1992-ig volt a 
CSMTKÉ magyarországi vendégkarna-
gya. Schleicher László 1972-ig, Ág Tibor 
1974-ig dolgozott a kórussal, Janda Iván 
művészeti vezetőként 2006 júniusáig 
tartott ki a kórus élén. A művészeti ve-
zető szerepét tőle Józsa Mónika vette át. 
Vass Lajost Tamási László (1993—1996), 
Sapszon Ferenc (1997—2006), Tóth Ár-
pád (2007—2016), Stauróczky Balázs 
(2016—2017) váltotta a vendégkarnagy 
szerepében. 2018-ban és 2019 első fél-
évében a kórus magyarországi vendég-
karnagy nélkül maradt. Ebben az idő-
szakban (és azóta is) a budapesti Szűcs 
Dániel korrepetitorként és segédkar-
nagyként támogatta a művészeti vezető, 
Józsa Mónika munkáját. 2019 augusz-
tusa óta Kocsis-Holper Zoltán vállalta a 
vendégkarnagy szerepét.

 Az énekkar 1994-ben vette föl a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos 

Kórusa nevet. Fellépéseit, versenysikereit 
több emlékfüzet, újságcikk és egy könyv2 
is részletesen taglalja; ezért ezúttal – írá-
som végén – csak egy rövid összefogla-
lóval kívánom felidézni a legfontosabb 
eseményeket. Az azonban mindenképp 
idekívánkozik, amit sokan csodálkoz-
va vesznek tudomásul: a kórus havonta 
mindössze egyszer, egy-egy hétvégén ta-
lálkozik gyakorolni, új műveket tanulni, 
vagy fellépni. Ennek nagyon egyszerű 
oka van: tagjai nem egy településen él-
nek, tehát nem tudnak hetente összejárni. 
A havi egy próbának viszont csak akkor 
van értelme, ha mindenki el tud jönni. 
Olykor már pénteken reggel, máskor 
„csak” pénteken délben kell elindulni az 
összejövetel havonként változó helyszí-
nére. Vannak, akik ezt meg tudják érteni, 
de mindig akadnak, akik nem. Mindig 
is voltak, akik „jó szórakozást” kívánva 
köszöntek el a kóruspróbára utazó kollé-
gáiktól. Igen, a zene valóban szórakoztat. 
De rengeteg munkát is jelent, hiszen nem 
az a legfontosabb, hogy minket szórakoz-

tasson, hanem hogy a közönséget is meg-
szólítsa. A művet nem elég elénekelni, elő 
is kell adni... Vasárnap délután, a próbá-
ról vagy fellépésről hazatérve érzi csak az 
ember, hogy mennyit dolgozott. Jó lenne 
ilyenkor egy nagyot lazítani. De még ek-
kor sem „fújhatja ki magát”. Ha másnap a 
tanítványai előtt is meg akarja állni a he-
lyét, akkor készülnie kell.

 Ezúttal a „Tanítókórus” nem szervez 
jubileumi hangversenyt. 55. születés-
napján Mozart Requiemjét adja elő majd 
Érsekújvárban. Boldog születésnapot!
______________________
1 Szíjjártó Jenő: Gondolatok Kövesdi János 
kérdései alapján. Kézirat. Megj.: A kéziratot 
Szíjjártó Jenőné bocsátotta rendelkezésemre. 
Az írás Zenekultúra – kérdőjelekkel címmel 
jelent meg az Irodalmi Szemlében 1988-ban, 
a 6. számban.
2 Horváth Géza: Ha megszólít az ének. A Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kó-
rusának (CSMTKÉ) története (1964—2004). 
Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2004. ISBN 
80-8062-219-1

A kórus művészeti vezetője ma Józsa Mónika, magyarországi vendégkarnagya Kocsis-Holper Zoltán (Fotó: Mészáros Angelika)

A kórus történetének rövid összefoglalása:

1964. november 27.  A kórus megalakulása – Nyitra
1965. április 25.     Az első (nem hivatalos) bemutatkozás – Nagymegyer
1965. május 13–23.  Az első hivatalos bemutatkozás – Komárom, Jó-

kai Napok
1965. október 16.  Budapest, Zeneakadémia. Fellépés Kodály Zol-

tán jelenlétében
1966  Hangversenykörút Kelet-Németországban – Riesa, Görlitz
1967  Lengyelországi hangversenykörút
1968  Debrecen, Bartók Béla III. Nemzetközi Kórusfesztivál – ezüstdiploma
1969  Finnországi turné
1971  Corki (Írország) Nemzetközi Kórusverseny. Nőikar: 1. hely, 

vegyeskar: 4. hely
1972  Bulgáriai hangversenykörút
1974   Międzyzdroje (Lengyelország) – nemzetközi kórusverseny – a 

CSMTKÉ-nak ítélték a nagydíjat
1976  Debrecen, Bartók Béla VII. Nemzetközi Kórusverseny – III. díj
1976  Vendégszereplés Gumpoldskirchenben (Ausztria)
1978   Middlesbrough (Anglia) – nemzetközi kórusverseny – 3. hely 

folklór-kategóriában

1982  Bulgáriai hangversenykörút
1985   Gorizia (Olaszország) – nemzetközi kórusverseny – folklór-

kategória: 6. hely, polifon kategória: 8. hely
1993  Loreto (Olaszország) – nemzetközi kórusfesztivál
1994   A CSMTKÉ a nevét Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos 

Kórusára változtatja
1995  Bécs, Nemzetközi Franz Schubert Kórusverseny – 2. hely
1996  Tèramo (Olaszország) – nemzetközi kórusfesztivál
2000   Budapest, Kodály Zoltán II. Kórusverseny – 2. díj és különdíj a 

kötelező mű legjobb előadásáért
2008   Prága – Adventi és Karácsonyi Énekek Nemzetközi Kórusfesz-

tiválja – aranykoszorú, 3. hely
2010  Svájci vendégszereplés Vass Dániel meghívására – Lugano, 

Breganzona
2011  Vendégszereplés Rómában
2011  Kirándulás Strassburgban Bauer Edit meghívására
2013  Bécs, fellépés a VI. Balassi-misén
2014  Hangversenykörút Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban
2016  Kirándulás Brüsszelben Csáky Pál meghívására



Dunaszerdahelyen október 10-én a ha-
gyományokhoz híven könyvbemutató-
val vette kezdetét a XVII. Nemzetközi 
Vámbéry Konferencia. A Fontána étte-
remben megrendezett könyvbemutatón 
a XV. és XVI. Nemzetközi Vámbéry 
Konferencia előadásait, vagy legalábbis 
azok nagy részét tartalmazó könyvet ve-
hették kézbe a jelenlévők, melynek címe 
…rég feledett munkásság utóhangjai mu-
tatják hatásukat. A könyvet Keller Lász-
ló turkológus, Magyarország isztambuli 
főkonzulja szerkesztette, és a Vámbéry 
Polgári Társulás adta ki. A könyvbe-
mutatón Dobrovits Mihály turkológus, 
a Vámbéry Tudományos Kollégium 
elnöke köszöntötte a megjelent vendé-
geket. Madaras László régészprofesszor 
beszélt a könyv érdemeiről, szerzőiről, 
mindazon témakörökről, kutatási terü-
letekről, amelyekre a magyar keletkuta-
tók a fi gyelmüket összpontosították. A 
tizenkét, válogatott előadást tartalmazó 
könyvben többek között Darkó Jenő tör-
ténész két írása  olvasható A főhatalom 
útja és Trogus és Jordanes viszonya cím-
mel. Madaras László régészprofesszor 
több mint negyven éve kutatja a Közép-
Tisza-vidék avar korát, írásában mint 
egy nagyszabású kiállításban mutatja 
be az érdeklődőknek azokat a leleteket, 
amiket az évtizedek alatt maga tárt fel, 
kiegészítve olyan, a térségben előkerült 
lelet-együttesekkel, melyeket elődei egy-
kor eljuttattak a múzeumba. Czentnár 
András orientalista írásából az derül ki, 
hogy a madarászat és solymászat egy-
általán nem elhanyagolható témakör 
a turkológia szempontjából. Uhrman 
Iván orientalista tanulmányában többek 
között felteszi a kérdést, vajon talál-
ni-e a török vagy tágabban a szteppei 
népek, sőt, akár az uráli rokonnépek 
körében bármely olyan nyomot, amely a 

vadkan totemisztikus kultuszát igazolná. 
Zimonyi István történész a volgai 
bulgárok örökségét elemzi, akik a török 
nyelvű népek közé tartoznak, és akiknek 
az állama a 10. század elejétől a mongol 
hódításig állt fenn a Volga-Káma 
összefolyásának vidékén. Dobrovits 
Mihály turkológus  Az iszlám a korai 
szovjet korszak belügyi irataiban  című 
tanulmányának lezárásaként kifejtette, 
hogy amennyiben vizsgálat tárgyává 
válik a sztálinista politikának az iszlám 
vallási szervezetekhez való hozzáállása, 
egyértelművé válik az is, hogy ők eze-
ket a szervezeteket a szovjet politika és 
a vallásos tömegek közötti kapcsolattar-
tásra kívánták felhasználni. Kiss László 
ezúttal is orvostörténészi adalékkal szol-
gál a téma iránt érdeklődőknek, vagyis 
arról értekezik, hogy Vámbéry Ármin és 
Rechnitz-Arányi Kornélia fi a, Rüsztem, 
mennyire messzire esett a fájától. Tas-
nádi Edit turkológus első tanulmányá-
ban Arany János török kapcsolódásairól 
ír, nem véletlenül, hiszen Arany igazi 
nyelvtehetség volt, és törökül is tanult. 
Nyelvtudását maga Vámbéry Áron is 
nagyra tartotta. Második írásában pedig 
azt elemzi, hogy a törökök története szo-
rosan kapcsolódik a magyarokéhoz, ám 
az irodalmát, különösen a drámairodal-
mát alig ismerjük.

Másnap, vagyis október 11-én Hájos 
Zoltán, Dunaszerdahely polgármes-
tere köszöntötte a nemzetközi konfe-
rencia neves vendégeit, előadóit, majd 
Dobrovits Mihály megnyitotta a tanács-
kozást. A délelőtti tanácskozás levezető 
elnöke Simon Szabolcs történész volt. 
Irányítása alatt a tanácskozás főként a 
honfoglalás korát vette nagyító alá Ma-
daras László, Darkó Jenő, Uhrman Iván, 
Dobrovits Mihály és Zimonyi István 
előadásaiban, majd délután a konferen-

cia résztvevői megkoszorúzták Vámbéry 
Ármin mellszobrát. A délutáni tanács-
kozáson Vásáry István professzor, ori-
entalista, turkológus, a Vámbéry Polgári 
Társulás elnöke, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja vezetése alatt a 
turkológus Kovács Szilvia, Kiss László 
és Lacza Tihamér tudomány- és műve-
lődéstörténész előadását hallgatták meg 
a konferencia résztvevői. Ezt követően 
került sor a Vámbéry-díj ünnepélyes át-
adására, melyet a Vámbéry Tudományos 
Kollégium döntése alapján ebben az év-
ben Madaras László régészprofesszor ve-
hetett át. A díjazottat Dobrovits Mihály 
méltatta. Szombat délelőtt Fibi Sándor 
elnökölt, ekkor négy előadást hallgat-
hattak meg a konferencia résztvevői.  A 
magyarországi Bartha-Rigó Márta, N. 
Rózsa Erzsébet, valamint a hazai ori-
entalisztika és politikatudomány jeles 
képviselői Kovács Attila és Zsoldos Péter 
előadásaikban a világpolitika, a Közel-
kelet és az iszlám világ olyan jelenkori 
aktuális problémáit elemezték, mint az 
egyiptomi külpolitika fordulatai, a mo-
dern iszlám világ reformkísérletei, az 
uralkodó és alattvaló dilemmája Katar 
és az Emirátusok külpolitikájában. 

A konferenciának van egy nagy elő-
nye, mégpedig az, hogy átrepül az év-
ezredeken. Két nap alatt tizenkét kiváló 
előadást hallgathatott meg a közönség, 
és ígéret született, hogy ezekből az elő-
adásokból is születik majd újabb kötet a 
jövő évi konferencia anyagaival együtt. 
Dunaszerdahely a magyarországi és a 
közép-európai orientalisztika kimon-
dott fővárosává válik minden év őszén, 
amikor a keleti tudományok kiváló tu-
dósai lehetőséget kapnak kutatási ered-
ményeik prezentálására. 

NAGY ERIKA

AZ ÉVEZREDEKEN ÁTREPÜLŐ KONFERENCIA

BESZÁMOLÓBESZÁMOLÓ
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2019. szeptember 27-én került sor a XII. 
Harmos Károly Képzőművészeti Pályá-
zat és Kiállítás megnyitójára a Szlovák 
Nemzeti Múzeum a Szlovákiai Magyar 
Kultúra Múzeumában, Pozsonyban. 

 2019 tavaszán az SZMPSZ és a társ-
szervezők öt kategóriában hirdették 
meg a XII. Harmos Károly Országos 
Képzőművészeti Pályázatot. A magyar 
Országgyűlés – tisztelettel adózva a 
Rákóczi-szabadságharc emléke előtt, 
II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem-
mé történő megválasztásának 315. 
évfordulója alkalmából – a 2019-es 
esztendőt II. Rákóczi Ferenc-emlék-
évvé nyilvánította. A határon túli ma-
gyarság szempontjából is különleges 
jelentőségű Rákóczi-emlékév ihlette a 
szervezőket arra, hogy az idei képző-
művészeti pályázat fő témája az 1703-
1711 közötti szabadságharc vezetője, 
II. Rákóczi Ferenc legyen. 

 A pályázatba 104 hazai magyar ok-
tatási intézmény 844 alkotással kap-
csolódott be. Az alkotásokat szakmai 
zsűri értékelte, amely a beérkezett 
művekből 66 rajzot kiállításra javasolt. 
Ennek alapján 47 alkotó és felkészítője 
kapott meghívást a Szlovákiai Magyar 
Kultúra Múzeumában tartott ünnepi 
rendezvényre Pozsonyba. 

 A díjazott alkotókat és kísérőiket a 
Duna Utcai Magyar Tannyelvű Alap-
iskola és Gimnáziumban fogadták 
a szervezők. Elsőként Fekete Irén, 
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, és ismertette velük az 
egész napos programot, majd Morvay 
Katalin, az intézmény vezetője szólt a 
vendégekhez. Ebéd után történelmi 
városnézésre várták az érdeklődőket. 
Korpás Árpád pozsonyi magyar ide-
genvezető, a Pozsonyi Kifl i Polgári 
Társulás alelnöke nagy lelkesedés-
sel kalauzolta végig a résztvevőket az 
Óvárosban. A gyermekek érdeklődve 
hallgatták történeteit a régi Pozsony-
ról, és remélhetőleg sok új ismerettel 
gazdagodtak. A városnézés utolsó ál-
lomásaként a Szlovákiai Magyar Kul-
túra Múzeumában is megtekinthették 
az állandó kiállítást az érdeklődő gyer-
mekek és kísérőik.

 A XII. Harmos Károly Képzőmű-
vészeti Pályázat kiértékelésére és a 
munkákból nyílt kiállítás megnyitó-
jára kora délután került sor. Jarábik 
Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultú-
ra Múzeumának igazgatója köszönetet 
mondott a fi atal alkotóknak, felkészí-
tőiknek, és megemlékezett a rajzpá-
lyázat megálmodójáról, Jókai Tiborról 
is. Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének elnöke 
szerint a művészet a legtisztább öröm 
forrása, egy örök érték, amely az idők 
változásával is mindig fontos szerepet 
játszott az adott társadalom értékeinek 
közvetítésében. Érdekességként meg-
említette, hogy a 2019-es Rákóczi–
emlékév egybeesik a verseny névadó-

jának, a komáromi születési festő és 
grafi kus, Harmos Károly születésének 
140. évfordulójával. A díjátadó ünnep-
ség színvonalát emelte az az ünnepi 
műsor, melyet komáromi és pozsonyi 
diáklányok mutattak be. 

 Az ünnepi fogadás előtt a legsikere-
sebb alkotók nagy örömmel és büsz-
keséggel vették át oklevelüket és az 
értékes tárgyi jutalmat a szervezőktől. 
Ugyancsak megtisztelő volt a felké-
szítő pedagógusok köszöntése, hiszen 
köztudott, hogy a tanári pálya nem a 
legmegbecsültebb hivatások közé tar-
tozik. Még a legelhivatottabb pedagó-
gusnak is jól esik, ha munkáját értéke-
lik, jutalmazzák. 

Önmagában persze a hivatástudat 
nem elég, ha nincs mögötte szilárd tu-
dás. A szakmai tudást nem elég meg-
szerezni, szinten is kell tartani, ami 
folyamatos megújulást, továbbképzést, 
inspirációt jelent. Ehhez nyújt kiváló 
segítséget a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége a pedagógusok 
részére kínált változatos, alkalmazható 
és magas színvonalú továbbképzései-
vel. Nem véletlen, hogy a XII. Harmos 
Károly Képzőművészeti Pályázat és Ki-
állítás megnyitójára idén is több olyan 
pedagógus kapott meghívást, akik ezen 
továbbképzések valamelyikén vagy a 
nyári egyetemeken részt vettek.

Színvonalas, kiválóan megszerve-
zett és levezényelt rendezvény volt. 
Köszönet érte. 

BÓNA TÍMEA

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS POZSONYBAN
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Idén is tartalmas szakmai program-
mal várta az óvodapedagógusokat és 
érdeklődőket a kétnapos Országos 
Óvodapedagógiai Konferencia októ-
ber 10–11-én, Galántán. A szakmai 
napok keretén belül átadásra került 
az óvónők legnagyobb hazai szakmai 
elismeréseként alapított Vankó Teri-
ke-díj.

Az Országos Óvodapedagógiai 
Konferenciának több évtizedes ha-
gyománya van a Felvidéken, melyen 
részt vesznek az összetartó óvónők  
Nagytárkánytól Pozsonyig. Idén a 
létszámmal rekordot döntöttek, több 
mint százhúsz óvónő vett részt a szak-
mai napokon. 

A konferencián a felvidéki óvónők 
Vankó Terike egykori óvónő emléké-
nek tisztelegve – aki barátaival, kollé-
gáival karöltve dolgozott azért, hogy 
legyen fóruma a szlovákiai magyar 
óvodapedagógusoknak – alapították 
a Vankó Terike-díjat, amelyet minden 
évben kiosztanak egy arra rátermett 
és rászolgált oktató-nevelőnek. 

A kilencedik szakmai konferencia 
előadásai és szekciói az „Óvodák a 
változó világban” központi téma köré 
épültek fel. Fekete Irén, a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetségének 
országos elnöke elégedetten nyugtáz-
ta, hogy a felvidéki magyar óvónők 
fölöttébb jól képzettek és nyitottak a 
megújulásra, ugyanakkor ápolják a 
hagyományokat is. 

A kilencedik galántai óvodapeda-
gógiai konferencián a két nap alatt 
számos előadást hallgattak meg a 
jelenlévők, a pénteki napon pedig 
szekcióüléseken vettek részt. A ren-
dezvényt Berky Angelika, az Óvoda-
pedagógusok Országos Társulásának 
elnöke nyitotta meg, majd Fekete 
Irén és a Miniszterelnökség Nemzet-
politikáért Felelős Államtitkárságá-
nak főosztályvezetője, Czimbalmosné 
Molnár Éva is köszöntötte a résztve-
vőket. Ravasz Ábel, romaügyi kor-
mánybiztos a kötelező óvodalátoga-
tás bevezetéséről tartott fórumot. Az 
óvodák helyzetéről a változó világban 
Szabó Edit, egyetemi adjunktus be-
szélt, míg Fóris Marietta, a budapesti 
Csip-Csup Magánóvoda igazgató-
ja az Erasmus és a CSEPP program 
kapcsolatát mutatta be, rámutatva 
arra, hogy milyen fontos a család és 
az óvoda közötti kapcsolat, valamint, 
hogy a szülők szemében felértéke-
lődjön az óvodapedagógus munká-
ja. Egyértelmű elismerését fejezte 
ki a szlovákiai óvónők felé, amiért 
tudnak a dadus intézménye nélkül 
dolgozni, hiszen Magyarországtól 
eltérve Szlovákiában az óvodák nem 
alkalmaznak dadust. Podráczky Judit, 
egyetemi docens a gyermeknevelési 
kultúrában bekövetkező változások-
ról és a család és óvoda kapcsolatáról 
tartott előadást. A keresztény óvoda 

értékrendi hatásairól Holop Szilvia, 
bátorkeszi óvodavezető beszélt.

Kozma Szabolcs, a Győr-Moson- 
Sopron Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Pannonhalmi Tagintézményé-
nek vezetője előadásában logopédiai 
kérdéseket is érintett: szerinte min-
denkinek bele kell élni magát abba a 
helyzetbe, mit érezhet egy kisgyerek, 
ha szeretne szépen beszélni, de nem 
sikerül neki. Előadásának végén egy 
nyelvi piramisjátékkal megdolgoz-
tatta közönségét is, bebizonyítva azt, 
hogy a megalapozott, jól ismételt dol-
gok sokkal gyorsabban bevésődnek 
a gyermek tudatába, mint a hirtelen 
zúdított, tömény gondolatok.

A konferencián Szentpétery Gabri-
ella, rozsnyói óvodavezető segítségé-
vel érintették az olyan, 21. században 
fontossá vált problémákat, mint az 
ADHD, a disz-kérdései és a fejlődési 
eltérések. Vörös Mária, a Dunaszer-
dahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola 
pedagógusa a Kulcsár-féle mozgás-
terápiával ismertette a jelenlevőket. 
Előadásának lényegi pontja az isko-
laérettség kérdése volt, több érdekes 
dolgot felfedett arról, mikor érdemes 
a gyermeket első osztályba engedni. 
A szülők meríthetnek abból a kuta-
tásból is, hogy nem iskolaérett a gye-
rek addig, amíg nem váltja a fogát, és 
azon gyerekeknek nincsenek rendben 
a mozgásterületeik, akik kidugják 
nyelvüket munkavégzés közben. Rá-

HORVÁTH SZOMOLAI ANDREA 

ÓVODÁK A VÁLTOZÓ VILÁGBAN
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kóczi Krisztián, a Nemezpolitikai Ku-
tatóintézet munkatársa beszámolt a 
2018-as óvodakutatás felvidéki ered-
ményeiről. 

A szakmai napok keretén belül át-
adásra került a Vankó Terike-díj is, 
amelyet idén, kuratóriumi döntés 
alapján az őrsujfalusi óvoda pedagó-
gusa, Major Erzsébet nyert el. A díjat 
Berky Angelika és Fekete Irén adták 
át, laudációt mondott a díjazott kol-
léganője, Bagita Beáta.  Az ünnepi es-
ten fellépett a galántai Kodály Zoltán 
Gimnázium alatt működő Paradigma 
énekegyüttes, az évfordulót ünneplő 
Tandem társulás trénerei pedig élve-
zetes workshopot tartottak az óvó-
nőknek. 

Az óvodában folyó érzelmi neve-
lésről Varga László, egyetemi dékán 
tartott rendkívül humoros előadást. 
A dékán humorban nem ismert tréfát, 
hangsúlyozta, a humor fűszere a peda-
gógiának, a humoros tanárok a világ 
legkreatívabb egyedei közé tartoznak, 
valamint okkal hitelesebb személyisé-
geket nevelhetnek azok a pedagógu-
sok, akiknek munkáját gyengéd hu-
mor jellemzi.

A konferencián a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége és a Soproni 

Egyetem Benedek Elek Pedagógiai 
Kara között megállapodási szerződés 
született, melyet Fekete Irén elnök és 
Varga László dékán írtak alá.

Markovics Tímea, a Comenius Pe-
dagógiai Intézet főmunkatársa be-
mutatta a Szivárványmuzsika című 
kreatív ötlettárat, amely hasznos se-
gédanyag lehet a szolmizáció óvodai 
bevezetéséhez. 

A pénteki nap folyamán az óvónők 
számára két szekcióülést készítettek 
elő a szervezők. Révészné Pálfi  Krisz-
tina, szólamvezető, hegedűművész a 
mese, a zene és a játék kölcsönös fon-
tosságára hívta fel a fi gyelmet. Bala-
toni Kata, az Így tedd rá! mozgalom 
programgazdája az óvodákban tör-
ténő népi játszást segítő workshopot 
tartott az óvónőknek, akik táncoltak, 
énekeltek, önfeledten játszottak. Bala-
toni Kata elmondta, hogy  az Így tedd 
rá mozgalom felülírja a negyvenéves 
módszertanokat, rámutat arra, miért 
fontos a népi élmény és az identitás 
megtartása, megerősítése már az óvo-
dában.

Az óvodavezetők külön képzésben 
részesültek a galántai Pázmány-ház-
ban, amelyen Fodor Attila, a Come-
nius Pedagógiai Intézet igazgatója a 

138/2019-es törvény óvodai beveze-
tésének égető kérdéseiről tartott út-
mutató előadást a vezetőknek. Prékop 
Mária, főigazgató, a Szlovák Köztár-
saság Oktatási, Tudományos, Kutatási 
és Sportminisztériuma Nemzetiségi 
és Inkluzív Oktatásért Felelős Főigaz-
gatósága képviseletében a digitális 
oktatási tartalmak az óvodában té-
makört boncolgatta a jelenlevőkkel, 
valamint az Ikatika névre keresztelt 
kétnyelvű digitális tananyagot is be-
mutatta. Borbély Diana adjunktus, 
az óvodák működése a tanfelügyelet 
vizsgálatainak tükrében és az óvoda-
vezetés aktuális problémáiról és kihí-
vásairól tartott előadást. 

A konferencia zárógondolatait Fe-
kete Irén mondta el, megköszönve a 
szervezők és a főmunkatársak mun-
káját. 

Az óvodapedagógiai konferencia 
az SZMPSZ mellett működő Óvoda-
pedagógusok Országos Társulásának 
egyik legrangosabb eseménye. Olyan 
alkalom ez, amikor az egész Felvidé-
ket átfogva, Kassától Pozsonyig talál-
koznak az óvodapedagógusok, hogy 
megbeszéljék gondjaikat, sikereiket, 
hogy egymást segítsék, erősítsék hi-
vatásukban. 
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VITÉZ LELKEK A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN
Iskolánk, a Selye János Gimnázium 
igazgatója, Andruskó Imre  2004. ok-
tóber 15-én együttműködési szerző-
dést írt alá a budapesti Szent István 
Gimnáziummal (Lázár Tibor igazgató 
úr), amit egy évvel később, 2005. júni-
us 17-én a székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnáziummal (Laczkó György 
igazgató úr) hármas testvériskolai 
szerződéssé bővítettünk. Ez a kap-
csolatfelvétel, barátság a Szent István 
Gimnázium igazgatóhelyettesének, 
Libárdi Péternek a kezdeményezésére 
jött létre, aki egykor iskolánk diákja 
volt és itt is, gimnáziumunkban érett-
ségizett. Az együttműködés kereté-
ben minden évben szervezünk közös 
sítáborokat, a budapestiek pedig a Ti-
sza-táborba várják diákjainkat. Éven-
te egy-két osztály ellátogat Erdélybe 

is, illetve megörvendeztetnek minket 
színházi előadásokkal.

Pénteken, szeptember 20-án ismét 
nálunk járt a székelyudvarhelyi Vitéz 
Lelkek Diákszínpad, akik több, mint 
amatőr színjátszó csoport – mint állítják 
magukról.  A Vitéz Lelkek 25 éves mun-
kát tudhat a háta mögött. Idén a Hair 
musical rövidített változatát hozták el 
gimnazistáinknak Szász-Mihálykó Má-
ria rendezésében.

Színjátszás terén mi sem panaszkod-
hatunk, decemberben egy zenés ko-
médiának tapsolhatunk Bajkai Csengel 
Mónika rendezésében. A 70-es évek ele-
jén játszódó történet – Anconai szerel-
mesek – egy magyar lány és egy olasz fi ú 
románcával indul, a lány a nyári kaland 
után rájön, hogy gyermeket vár, felke-
rekedik, hogy megkeresse szerelmét. A 

reneszánsz komédia olasz slágereivel ga-
rantálja a jó szórakozást december 2-án, 
a szalagavató nyilvános főpróbáján. 
December 7-én pedig jön a várva várt 
premier, a szalagavató bemutatója.

Králik Zsuzsanna

EUSA – EUROPA 
SOMMERAKADEMIE 2019

A 2018/19-es tanév végén némettanára-
ink egy nem mindennapi lehetőségre hív-
ták fel fi gyelmünket, ugyanis a rostocki 
egyetem a Rostock International House 
és Study in Germany, Rostock e.v. szer-
vezésében ösztöndíjpályázatot hirdetett 
nyári nyelvkurzuson való részvételre. Így 
aztán motivációs levél, jövőre néző terve-
ink és adataink elküldése után iskolánk, 
a komáromi Selye Gimi németül tanuló 
diákjai közül hármunkat ért a megtisz-
teltetés, hogy nyári szünetünket kéthetes 
észak-németországi tartózkodással kezd-
jük Európa legkülönbözőbb szegleteiből 
(Törökország, Lengyelország, Litvánia, 
Lettország) érkező kortársainkkal együtt. 
Másik két diáktársammal, Forró Hajnal-
kával (VIII.D) és Juhász Eszterrel (IV.D) 
örömmel készültünk a nagy útra.

A nyári akadémia központi témái a 
politika és a környezetvédelem voltak. 
A hétköznapjainkra érvényes napirend 

szerint reggeltől a kora délutáni órákig 
interaktív nyelvkurzuson vettünk részt, 
mely során hihetetlen sebességgel bő-
vült szókincsünk, és szívtuk magunkba 
az ismereteket egyaránt az aktuális po-
litikai helyzetről és a környezetvédelmi 
törekvésekről, globálisan és uniós szin-
ten is. A tanórákon egy meghatározott 
ülésrend szerint kellett helyet foglal-
nunk, hogy még véletlenül se kerüljön 
egymás mellé két ugyanazon országból 
érkezett diák. Mindez azt a célt szolgálta, 
hogy nem lévén esély az anyanyelvünk 
használatára, a feladatok és csapatmun-
ka során csakis német nyelven legyen le-
hetőség az eszmecserére padtársainkkal.  

Az órák végeztével, a menzán való kö-
zös ebédet követően pedig útra keltünk, 
hogy bejárjuk Rostock városát és annak 
környékét is. Exkurzióink során sem unat-
koztunk soha, megmásztunk egy szélerő-
művet, hogy annak turbináját a magas-
ban közelebbről is szemügyre vehessük, 
körbehajóztuk a gazdaságilag jelentős 
rostocki kikötőt, és körbevezettek minket 
egy mezőgazdasági hulladékot hasznosí-

tó biogáz üzemben is. Mecklenburg-Elő-
Pomeránia tartományának parlamentjé-
ben, a mesebeli schwerini kastélyban tett 
látogatásunk során pedig lehetőségünk 
adódott arra is, hogy az egyik képviselő-
nek feltegyük a bennünk addig megfogal-
mazódott kérdéseket.

Mindezek mellett megismerkedtünk 
rostocki egyetemistákkal is, akik elláttak 
minket minden szükséges információ-
val a németországi továbbtanulást ille-
tően, miközben körbevezettek minket 
az egyetem kampuszán, megmutatták 
a felújított könyvtárat, és megosztották 
velünk a karok széles kínálatát is.

Az élményekben gazdag, új ismeretsé-
gekkel teli két hetet pedig annak rendje 
és módja szerint búcsúpartival zártuk, 
melynek fénypontja a „bizonyítványosz-
tás“ volt. A Németországban akkreditált 
diplom mellé pedig emlékül járt egy 
USB is, rajta csoport- és pillanatképek-
kel, melyekkel szervezőink becsületesen 
dokumentálták ottlétünk minden egyes 
felhőtlen pillanatát.

Pinke Andrea, VIII.N
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NEMZETKÖZI PARTNERTALÁLKOZÓN 
A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM 
KÜLDÖTTSÉGE

Iskolánk 2018 szeptemberében az előző évek hagyományait 
követve az Erasmus+ pályázati lehetőség keretében bekapcso-
lódott egy három országon átívelő, több iskolát összekapcsoló, 
két éven át megvalósuló projekt lebonyolításába.

Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban 
tartotta 2019. szeptember 26-tól 28-ig harmadik projektta-
lálkozóját az a nemzetközi konzorcium, amely Erasmus+ 
forrásból fejleszt innovatív, gyakorlati szemléletű elektroni-
kai tananyagot a köznevelés számára. A projektet az Európai 
Bizottság támogatta. A konzorcium tagjai: a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a szombathelyi ELTE Bolyai 
János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a somorjai 
Pro Ratio Alapítvánnyal karöltve működő Madách Imre Gim-
názium, a Selye János Gimnázium és a projektvezető Xtalin 
Mérnöki Tervező Kft . Az idei tanévben a diákok szakkörökön 

tesztelik a már elkészült tananyagrészeket angol és magyar 
nyelven, melyek végső verziói az interneten lesznek elérhetők 
mindenki számára.

A Selye János Gimnázium országos szinten is a legjobbak 
közé tartozik a fi zika oktatásában, hiszen diákjaink Szabó Endre 
és Hevesi Anikó tanárok munkájának eredményeként az utóbbi 
években szinte az összes kategória 1. díját elhozzák a kerületi 
tanulmányi olimpiáról, és rendszeres résztvevői az országos 
döntőnek is. Az idei országos döntőben (április 12–14.) Heve-
si Anikó diákjai közül egy tanulónk a verseny győztesei közé 
került, további kettő pedig eredményes megoldóként zárt. Az 
elektronikai tanagyagok teszteléséhez mindkét kolléga bevon-
ta az az érdeklődő tanulókat a tevékenységekbe, és már több 
hónapja együttműködnek a projektgazdával. Az idei tanévben 
Szabó Endre tanár urat Kustyán Marianna váltja a projektben.

A projekt tevékenységeinek, valamint a fi zikai eszközöknek 
összértéke iskolánk vonatkozásában 17 284 euró lesz, amit a 
két év alatt célirányosan használhatunk fel a vállalt feladatok 
anyagi feltételeinek biztosítására. Bízunk benne, három ország 
négy iskolája közös munkájának eredményeként nemzetkö-
zileg jól használható elektronikus tananyag válhat európai 
közkinccsé – Kristálytiszta elektronika címen. A kristálytiszta 
elektronika a középiskolásoknak írt elektronikai ismereteket 
tartalmazó oktatási anyag, melynek fejlesztése az Erasmus+ 
programban valósul meg. Az Erasmus+ az Európai Unió ok-
tatást, képzést, ifj úságügyet és sportot támogató programja, a 
magyar nemzeti iroda, a Tempus Közalapítvány.

A partnertalálkozón a Selye János Gimnáziumot Andruskó 
Imre és Fonód Tibor képviselték, akik köszönik Mátéfi  István-
nak, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazga-
tójának a szervezést, a kellemes és tartalmas napokat.

Fonód Tibor, projektmenedszer

DSD DIPLOMAOSZTÓ AZ SJG-BEN

Szeptember 26-án kézbesítette a német nagykövetség a ko-
máromi Selye János Gimnázium számára a DSD I nyelvvizsa-
bizonyítványokat. A huszonkét B1-szintű diploma ünnepélyes 
átadóján részt vett a gimnázium igazgatója, Andruskó Imre, a 
csoportokat vizsgára felkészítő Fekete Judit és Fekete Anna-
mária tanárnők, valamint a vizsgabizottság elnöke, Szénássy 
Edit némettanár. Az igazgató úr rövid beszédében hangsú-
lyozta a német nyelv fontosságát Európában, és azt, hogy az is-
kolánk ingyenes lehetőséget biztosít a B1 szintű nyelvdiploma 
megszerzéséhez. A három németszakos is intézett néhány szót 
diákjaihoz: biztatták őket a további nyelvtanulásra, a német 
nyelv adta lehetőségek kihasználására, valamint dicséretben 

részesítették őket szorgalmukért és kitartásukért. A nyelvvizs-
gáért nem csak egyetemi pluszpontok járnak, hanem az élet-
rajz fontos része is.

Ezzel az eseménnyel méltón megünnepeltük az európai 
nyelvek napját, amely felhívja a fi gyelmet a nyelvtudás, a több-
nyelvűség, ill. az élethosszig tartó tanulás fontosságára.

A húszéves DSD-programnak köszönhetően számos ösz-
töndíjat kapott és kap az iskola: csak az elmúlt nyáron öten 
részesültek egy- és kéthetes, illetve egyhónapos németországi 
stipendiumban. A DSD-oktatás délutáni kör formájában tör-
ténik, ahol a tanárok felkészítik az érdeklődőket az írásbeli és 
a szóbeli vizsgára. 

Szénássy Edit
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PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); 
G. GŐDÉNY ANDREA, PhD, az ELTE TÓK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusa, Budapesten él (gajdo.andrea@gmail.com);
HALÁSZ-SZABÓ KATALIN, a a Dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ pszichológusa, mentálhigiénés 
segítő szakembere, Vágkirályfán él (hszkatalin87@gmail.com); RNDr. HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Matematikaver-
seny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); Mgr. JANCSÓ PÉTER, a Gímesi Alapiskola tanára, Óváron él (jancsop86@gmail.com);
Mgr. KASZMÁN-SARÓKA LILIÁNA, a Farnadi Alapiskola tanára, a Tandem n. o. munkatársa, Farnadon él (saroka.liliana@gmail.com);
Mgr. KATONA NIKOLAS, a Nagymagyari Alapiskola tanára, újságíró, költő, Dunaszerdahelyen él (soldier.nick@citromail.hu); Mgr. KOLLÁR 
KRISZTINA, Kids Club, Pécsen él (kollarkriszti89@gmail.com); LADNAI ATTILÁNÉ SZERENCSÉS ANITA, a Pécsi Tudományegye-
tem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, az Óbudai Egyetem oktatója, Pécsett él (szerencsesanita5@gmail.com); Dr. habil. 
ÖLLÖS LÁSZLÓ, PhD, politológus, fi lozófus, a Fórum Intézet elnöke (ollos@foruminst.sk); Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD, 
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara adjunktusa, a Katedra vezető szerkesztője, Hidaskürtön él 
(gpetres@ukf.sk); POMICHAL KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); Bc. RAVASZ 
MÓNIKA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara tanítójelöltje, a nagyfödémesi Borsos Mihály Alapiskola pedagógusa, Nagyfödémesen él 
(ravaszmonika97@gmail.com); PaedDr. TÓTH ERIKA, a Tallósi Alapiskola és Óvoda pedagógusa, Egyházkarcsán él (Erika@gmail.hu); PaedDr. 
ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

Ritka kegyben részesül a közép-európai ember, 
ha Toszkána központjába, Firenzébe látogathat. 
Az Arno folyó két partján elterülő város nem-
csak a reneszánsz kultúra bölcsője volt, hanem 
az egyesített Olasz Királyság első fővárosa is 
1865 és 1870 között.
 A város területén már a vaskor idején, három-
ezer évvel ezelőtt is létezett egy település, majd 
a várostól északra található etruszk település, 
Fiosole meghódítását követően Julius Caesar 
veteránjai alapítottak új települést, mely virágzó 
várossá vált hamarosan. E virágzás adta a város 
nevét is: Florentia, vagyis Firenze.
 A város felemelkedését a XIV. század végén 
a méltán híres Medici család hatalmának meg-
alapozója, Cosimo hozta el, aki a rivális Milánót 
és Velencét is szövetségesévé tette. Cosimo sokat 
tett a város mai képének kialakításáért, hiszen 
a város dómjának, a Santa Maria del Fiorenak 
kupoláját a Cosimo által felbérelt Brunelleschi 
fejezte be. A dóm kívülről valóban impozáns, 
belülről azonban elég puritán, így ajánlott a hoz-
zá tartozó múzeum, a harangtorony és a minden 
szempontból lélegzetelállító keresztelőkápolna 
megtekintése.
 A család mecénási tevékenységét a város több 
építménye is magán viseli. A 390-ben épített 
San Lorenzo-templom, melyhez hozzá tartozik 
a Mediciek kápolnája, egyben a család legna-
gyobb tagjainak nyugvóhelye is. Jellemző, hogy 
Cosimo testét az altemplomot tartó főoszlopba 
temették, aminél szimbolikusabban nem is le-
hetne kifejezni, hogy a család és a város hatalmá-
nak ő a megalapozója. Fontos kiemelni Cosimo 
könyvtárát, mely tízezernél is több ritka latin, 
ógörög, arab, kopt, szír és héber nyelvű kézira-
tot őriz. Ezek között megtalálhatóak Vergilius és 
Petrarca kéziratai, de az irodalmi műveken kívül 
jogi, tudományos és vallásos iratokat is rejtenek 
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a falak. A könyvtárat Lorenzo, Cosimo unokája 
egy új épületbe költöztette, melynek terveit Mi-
chelangelo készítette el. 
 A város másik jelképe a régi híd, vagyis a 
Ponte Vecchio, amely 1345 óta ível át az Arno 
felett. A híd két oldalán a mai napig ékszerész-
mesterek és aranyművesek élnek és alkotnak, 
rengeteg turista tekintetét odavonzva. 
 Innen érdemes az Uffi  zi képtár felé vennünk az 
irányt, ahol az antik szobrászat remekeitől kezd-
ve olyan festők képeit csodálhatjuk meg, mint 
Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci, Raff aelo, 
Michelangelo vagy Caravaggio. A kiállítás kép-
anyaga a barokk festészet kiválóságainak koráig 
kalauzolja el a látogatót. Amennyiben az ember 
még be tud fogadni némi művészetet, érdemes 
a Pitti-palotát is megtekinteni, ahol a klassziciz-
mustól a 20. század elejéig terjedő időszak festé-
szetébe feledkezhetünk bele. A palota volt II. Vik-
tor Emánuel király rezidenciája is, tehát a királyi 
pompa önmagában is letaglózza az embert. Az 
már csak hab a tortán, hogy a palota mögött el-
terülő Boboli-kert a csodás növényvilágával igazi 
paradicsomként hat a nyüzsgő város közepén.
 Lenyűgöző látványban lehet részünk, ha a 
Piazzale Michelangeloról nézünk le a város 
történelmi központjára, ami a világörökség ré-
sze. Itt fényképezkedhetünk Dávid szobrának 
másolatával, de az eredetiért a Galleria del’ 
Accademiára kell mennünk, ahol Donatello 
több más szobra is áll.
 A város rengeteg látnivalójának felsorolásához 
nem elég egy ilyen rövidke cikk, hiszen megannyi 
templom, múzeum, kulturális emlék bújik meg 
lépten-nyomon. És akkor még nem is beszéltünk 
a hangulatos utcácskákról, a hatalmas piacról, az 
utánozhatatlan ízekről! Firenze egy olyan város, 
mely nem csak visszaemlékezik a múltjára, ha-
nem büszkén vallja azt jelenének és jövőjének.

KEDVENC VÁROSOM – FIRENZEÁÁ

JANCSÓ PÉTER

AZ ÉN VÁROSOM MEGHÍVÓ

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským
Selye János Gimnázium

Ul. bisk.Királya 5, 94501 Komárno – Komárom
zriaďovateľ – alapító: Nitriansky samosprávny kraj

tel: 035/7731312; tel-fax: 035/7731313; 
e-mail: posta@sjg.sk; www.sjg.sk
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Tisztelt Igazgató Úr / Igazgatónő!

A komáromi Selye János Gimnázium igazgatósága és tantes-
tülete 2019. november 19-20-án (kedd, szerda) nyílt napokat 
rendez az alapiskolák 9. osztályos tanulói számára a gimnázi-
um épületében. A kb. másfél órás program első részében be-
mutatjuk végzős diákjaiknak, szüleiknek és a pedagógusoknak 
intézményünk múltját és jelenét, tájékoztatjuk őket a gimnázi-
umban folyó oktatásról, az új érettségi vizsgákról, az iskolán 
kívüli tevékenység különböző formáiról, valamint a főiskolai 
– egyetemi továbbtanulás lehetőségeiről. A második részben a 
diákok óralátogatásokon vesznek részt, a szülők és pedagógu-
sok kötetlen beszélgetés során választ kaphatnak konkrét kér-
déseikre. Kérem Önt, szíveskedjen felhívni az érintett szülők 
és tanulók fi gyelmét erre a lehetőségre.
A nyílt napokra szeretettel várjuk az alapiskolák pedagógusait, 
a szülőket és a tanulókat.
Kérem, hogy az alábbi nyomtatványon jelezzék, mikor és há-
nyan keresik fel intézményünket.
A további együttműködésünkben bízva üdvözlettel

Andruskó Imre,
a gimnázium igazgatója

postafordultával visszaküldendő
Az alapiskola neve – címe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A rendezvényen részt veszünk:

Dátum Időpont Tanulók 
száma

Kísérők 
száma

2019. november 
19., kedd 800 – 935

2019. november 
19., kedd 1000 – 1135

2019. november 
20., szerda 800 – 935

A Katedra Alapítvány és Katedra Társaság 
minden érdeklődőt szeretettel meghív a XXVIII. Katedra Nap 

rendezvényére, melynek fő témája: 

A tanulás reneszánsza

A rendezvény időpontja:  2019. december 5. (csütörtök)
A rendezvény helyszíne:    Legend Hotel ülésterme 

(a termálfürdő területén)
Bősi út 50., 
929 01 Dunaszerdahely

Program
8:00 – 9:00 Prezentáció
9:00 – 9:15 Ünnepélyes megnyitó 
9:15 – 9:40  Vass Vilmos (a Budapesti Metropolitan 

Egyetem docense): A tanulás és a tudás 
reneszánsza

9:40 – 10:05  Tóth Erika (a Tallósi Alapiskola és Óvoda 
tanítója, a NewEDU PT elnöke, a Minority 
Kids munkatársa): „Hallgatom, olvasom, 
mégsem értem!” Miért?

10:05 – 10:20  Kávészünet
10:20 – 10:45  Kaszmán-Saróka Liliána (a Farnadi Alapis-

kola tanára, a Tandem n. sz. munkatársa): 
A tapasztalati tanulás útján

10:45 – 11:25 Szakmai vita
11:30 – 12:40  Ebéd, kávészünet
12:45 – 14:20  Szakmai vitával egybekötött kerekasztal-

beszélgetés a személyre szabott oktatás és 
kreatív tudástranszfer kérdéseiről, Pintes 
Gábor vezetésével

14:20 – 15.00 A 2019-es Katedra-díj átadása
15:00 – 15:15  Zárszó 

A részvétel költségmentes, de kérünk minden érdeklődőt, hogy 
2019. november 25-ig  a marketing@liliumaurum.sk címen 
regisztráljon.

Szeretettel várjuk!

A rendezvény a Kisebbségi 
Kulturális Alap támogatásával 
valósul meg. 
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   LADNAI ATTILÁNÉ SZERENCSÉS ANITA: A „POZITÍV 
TELJESÍTMÉNY“ LEHETSÉGES ÖSSZETEVŐI

   HALÁSZ-SZABÓ KATALIN: A SZENVEDÉLYBETEGSÉG 
ÁRNYÉKÁBAN: A TÁRSFÜGGŐSÉG KIALAKULÁSA

   POMICHAL KRISZTIÁN: A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL 
HIDEG FEJJEL

   HORVÁTH GÉZA: ÖTVENÖT ÉVE ALAKULT A SZLOVÁ-
KIAI MAGYAR TANÍTÓK VASS LAJOS KÓRUSA

A HÓNAP TÉMÁJA: OLVASÓVÁ NEVELÉS
   G. GŐDÉNY ANDREA: LITERÁCIÓ A 
21. SZÁZADBAN 

   TÓTH ERIKA: OLVASÓVÁ NEVELÉS 
A GYAKORLATBAN 

   KASZMÁN-SARÓKA LILIÁNA: IDŐFUTÁR JÁTÉKTÁR
   PETRES CSIZMADIA GABRIELLA: DÍNÓ, KALAND, 
HUMOR – EGY TÖRTÉNETBEN

 SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK
ÉS SZÜLŐK LAPJA

2019. NOVEMBER

XXVII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM    

SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM, KOMÁROM

1. hely


