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Kevés az olyan európai nemzet, amelynek fővá-
rosa vagy népe ne kapott volna ilyen vagy olyan 
jelzőt, ne akadt volna fel tudatunk abc-sorrendes 
archívumában egy közhelyen. Portugália egy ilyen 
ország, fővárosa, Lisszabon, egy ilyen metropolisz. 
 Lisszabontól nyugati irányba haladva kb. 30 
kilométer megtétele után érjük el a Cabo de Roca 
sziklacsúcsot, az európai szárazföld legnyugatibb 
pontját. Kolombusz előtt itt volt a világ vége. Le-
bilincselő látvány. A szikláról lepillantó kíváncsi 
tekintet eltéved az óceán ködös horizontján, és 
beleveszik a semmibe. 
 Milyen emberek lakják ezt az országot? Min-
denekelőtt azt kell leszögezni, hogy nem lehet 
őket a spanyolokkal egy kalap alá venni, noha 
igaz, hogy a két nép történelmében, nyelvében 
és kultúrájában sok a rokon vonás. A portugál 
halk szavúbb, mérsékeltebb és egyszerűbb, mint 
keleti szomszédja. A portugál lélek jellemző vo-
nása a búskomorság, nosztalgikus elvágyódás, az 
ún. „saudade”. Ez az állapot legjellegzetesebben 
a „fado”-ban kerül kifejezésre. A fado (jelenté-
se: végzet) édesbús dal, amelyet leginkább fekete 
ruhában öltözött énekesnők adnak elő, tizenkét 
húros portugál gitár kíséretében. A legjobb fado-
házak Lisszabonban találhatók, és a legnagyobb, 
illetve legborsosabb turistaattrakciók közé sorol-
hatók.
 Mit tartogat a kíváncsi látogató számára Lisz-
szabon? A várost felváltva lakták kelták, görö-
gök, punok, rómaiak, gótok és arabok, azonban 
nem büszkélkedhet olyan nagyszabású műkin-
csekkel, mint Róma, Athén vagy Granada. Lisz-
szabont ugyanis 1755. november 1-jén borzasztó 
természati csapás érte, és az is csoda, hogy va-
lami épen marad belőle. Mindenszentek napján 
irtózatos földrengés rázta meg a fővárost, mely 
több anyagi kárt okozott, mint az összes portu-
gál háború együttvéve. Az újjáépítés gyakorlati 
és célszerű tervek alapján ment végbe, s habár a 
város régi csillogását nem nyerte vissza, néhány 
évtized alatt modern európai fővárossá fejlődött.
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 Ha világhírű, több száz éves építményekkel, 
műemlékekkel nem versenyezhet Lisszabon más 
jeles európai nagyvárosokkal, vannak itt olyan 
építészeti ritkaságok, amelyek éppenséggel se-
hol máshol a világon nem találunk ilyen magas 
művészi szinten. Ilyen építészeti ritkaság az I. 
Mánuel királyról (1495–1521) elnevezett Mánu-
el-stílus. Egy igen gazdag, dús fantáziájú díszí-
tőelemeket felhasználó stílusról van szó, amely 
magába ötvözte a mór és a gótikus formákat, és 
amelyet áthatottak a portugál felfedezők afrikai, 
brazíliai és indiai élményei. Főbb dekoratív ele-
mei a liánok, hajókötelek, korallok és sok más 
egzotikus növényi és tengeri motívum. Mindez 
lélegzetelállító pazar bőségben tükrözi a sajáto-
san portugál építészeti megnyilvánulást, amely 
az ország néhány évtizedes aranykorának idején 
virágzott. A Mánuel-stílus remekei közé elsősor-
ban a lisszaboni Jeromos-kolostor és a belémi 
torony sorolható. A portugál építészet másik jel-
legzetessége a kék-fehér csempék, az „azulejos” 
bőséges felhasználása. Ezek a kerámiadíszítések 
lisszaboni középületeket, vásárcsarnokokat, pá-
lyaudvarokat borítanak be kívül-belül, és üde 
színfoltjai minden luzitán városnak. 
 Ez az Európa csücskében szerényen meghú-
zódó, inkább az óceánra, mint a szárazföld felé 
tekintő főváros képes arra, hogy meghódítsa az 
arra járó kíváncsi utazót. Mert Lisszabon egy jó 
hely. Nem robbantanak fanatikus csoportok po-
kolgépeket, nincsenek olyan komoly, akár terro-
rizmusba torkolló kisebbségi problémák, mint a 
szomszédos Spanyolországban.
 45 éve, hogy az 1974. évi „vörösszegfűs forra-
dalom” után Portugália lekerült az újságok első 
oldalairol. Azóta pedig ritkán röppen fel innét 
szenzációs hír valamely tragikus eseményről. S 
leginkább ez a nyugalom, kiegyensúlyozottság, 
mértékletesség és szelíd latin derű az, amellyel ez 
a főváros és lakossága belopja magát az odaláto-
gatók szívébe.

LISSZABON – A SZELÍD LATIN DERŰ METROPOLISZA

ZSOLDOS PÉTER

AZ ÉN VÁROSOM KÖNYVAJÁNLÓ

Varga Imre: 
Pókvári mese
Kiadó: Vámbéry Polgári Társulás
Terjedelem: 56 oldal

Egy pókfi ú beleszeret egy légylány-
ba. Pontosabban: egy legyecske 
szépsége rabul ejti a pókocskát, de 
mégsem a pók a rab. Legyünk azon-
ban csak a legyek közt érzi jól ma-
gát, ahogyan persze a pók is a pó-
kok társaságában. Két külön világ, 
mint Rómeóé és Júliáé: nincs közös 
nevezőjük, ráadásul a legyecske-Jú-
lia nem is szerelmes.
Az egyoldalú kapcsolatnak váratlan 
a megoldása, mind a pókok, mind 
pedig a legyek szempontjából meg-
határozó, de annyira azért nem tra-
gikus. Pajkos, vidám bábok, jókedv 
és bánat – egy patak menti színes, 
sokhangú és hangulatos helyszínen. 
Kicsiknek és kicsit nagyobbaknak, 
olvasásra, szereplésre, okulásra, 
szórakozásra.

Ár: 8 €

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánljuk szíves fi gyelmükbe Varga Imre Pókvári mese című kötetét. A könyvet megvásárolhatják a Lilium Aurum Könyv-
kiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a  marketing@liliumaurum.sk címen is.
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Az év egyik legszebb ünnepéhez kö-
zeledve minden külsőség – a decem-
beri fények, a díszítések, a bevásárló-
központok reklámjai, a rádiók sokat 
ismételt zeneszámai, de még az eszten-
dőnként újra és újra lejátszott és min-
denki által már fejből tudott fi lmek 
jelenetei is – arra irányítja a fi gyelmün-
ket, hogy mekkora szüksége van ennek 
a folyton rohanó embernek a megállás-
ra, az elcsendesedésre, a töltekezésre, a 
békességre, s a mindezt összefogó mély 
érzésre: a szeretetre. Talán ilyenkor 
a bensőnkből is mélyebben tör elő a 
vágy: szeretni és szeretve lenni, miként 
ezt Ady is megverseli: „Szeretném, 
hogyha szeretnének / S lennék valakié, 
/ Lennék valakié.” 

Bár próbáljuk mindezt meghitt csa-
ládi és baráti körben kisebb-nagyobb 
ajándékok segítségével így, karácsony 
alkalmával kielégíteni, de a pár nap 
elteltével érezzük, ez az öröm csak 
percekre-órákra volt elég. De van Va-
laki – Isten –, Aki mindenkinél jobban 
ismerve az embert – vágyaival, nehéz-
ségeivel, küzdelmeivel együtt – nyújtja, 
kínálja erre is a megoldást, nem ideig-
óráig valót, hanem épp az egész életre 
elegendőt (sőt az örök élethez vezetőt): 
az Ő egyszülött Fiát, az Úr Jézus Krisz-
tust. Az Ő földre jöttére, gyermekként 
való megszületésére emlékezünk – és 
a keresztyének reménység szerint ün-
nepelik is – karácsonykor. Nem jött Ő 
hangzatosan, dicsfényben vagy ezrek 
fi gyelmét felkeltő csillogó külsőségben, 
hanem egészen meglepő módon: Bet-
lehem egy istállójának elrejtett csen-
dességében. Mégis abban az egyszerű 
jászolbölcsőben fekvő kisded hirdette 
és hirdeti azóta is a legnagyobb szere-
tetet a világon, hiszen arra mutat, hogy 

„úgy szerette Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
(János 3,16) Ez a szeretet pedig neked 
is szól, neked is el van készítve! Ha épp 
az adventi rohanásaidból vágysz meg-
nyugvásra; ha a munkahelyi gondoktól 
érzed magad összeroskadva; ha a meg 
nem értettség terhe súlyt; a családi 
közösségben nem találsz helyet; egye-
dül-magányosan éled az életed; a napi 
betevő falatért aggódsz; vagy épp saját 
megélt nehézségeddel egészítenéd ki a 
sort, ne feledd, ahogy a csillag odave-
zette a napkeleti bölcseket a kis Jézus-
hoz, úgy találhatsz oda ez év karácso-
nyán Te is a megszületett Krisztushoz, 
és ha a Te szívedben is lakozást nyer-
het, oszlanak majd segítségével a gon-
dok, kikristályosodnak a megoldások, 
és így értheted meg az angyali üzene-
tet és lehetnek valósággá számodra is 
ezek a szavak: „Ne féljetek, mert íme, 
hirdetek nektek nagy örömet, amely az 
egész nép öröme lesz.” (Lukács 2,10) 
Ez az öröm teszi karácsonyt valóban 
boldog ünneppé! Hiszen ez hirdeti ne-
künk, hogy Krisztus azért jött közénk, 
hogy megkeresse és megtartsa mind-
azt, ami/aki elveszett. 

Engedjük meg ezt neki, és akkor mi 
is szeretetéből töltekezve, boldogan 
tudunk csatlakozni egy karácsonyi 
versben elmondottakhoz: „Angyalok 
ajkán, emberek hangján / csendül a 
csillagos ének, / Kétezer éve mennek 
Elébe / boldogan, kik Neki élnek. / Ott 
a helyed e drága menetben, / életed 
Krisztusa vár rád. / Hagyd el a gondot, 
légy vele boldog, / zengje a szíved a há-
lát!” (Füle Lajos: Visszajön) Így legyen 
mindannyiunknak szeretetben megélt, 
békés, boldog karácsonya!

TAKÁCS KLAUDIA 

SZERETETRE HANGOLÓDVA  



NÉGYSZEMKÖZT

Az elmúlt hetekben ünnepelte 55. szü-
letésnapját a nyitrai magyar egyetemis-
ták országos hírű ifj úsági szervezete, a 
Juhász Gyula Ifj úsági Klub, közismert 
nevén a Jugyik. Ebből az alkalomból 
beszélgettünk Orosz Jenővel, a klub 
egykori oszlopos tagjával, annak kvázi 
ujjászervezőjével, akinek úgy forrott 
össze a neve a legendás szervezet mű-
ködésével, hogy annak tulajdonképpen 
soha nem is volt elnöke. Az 55 éves ju-
bileum kapcsán kronológiai visszaem-
lékezés helyett egy remek, sztorizgatós 
beszélgetést sikerült készítenünk vele. 
Fogadják szeretettel! 

 Hogyan kapcsolódott be a Jugyik 
munkájába? 

 1977-ben kerültem Nyitrára. A szak-
középiskola után felépítményibe jár-
tam, volt ott egy fi atal, frissen végzett 
tanárom, aki állandóan arról beszélt, 
mennyire élvezte a nyitrai egyetemi 
éveket. Hát, mondom, nekem is kelle-
nek ilyen jó évek. Ezért jelentkeztem 
Nyitrára. Rögtön az első félévben né-
hány barátommal elhatároztuk, hogy 
csinálunk valami klubot, ifj úsági szer-
vezetet. Erre kiderült, hogy már van 
ilyen, a Juhász Gyula Ifj úsági Klub. 
Akkoriban tulajdonképpen csak papí-
ron létezett, a hetvenes évek közepére 
gyakorlatilag megszűnt működni. El-
döntöttük hát, hogy akkor nem újat 
csinálunk, hanem felélesztjük a régit. 
Érdekes módon, és ezt gyakran elté-
vesztik, én sosem voltam a klub elnö-

ke. Habár mondhatom talán, hogy a 
nevem összeforrt a Jugyikkal, de annak 
elnöke sosem voltam, a Csemadokban 
volt valami funkcióm, és nem akartuk, 
hogy a tisztségek összemosódjanak. 
Akkoriban tele voltunk lelkes fi atalok-
kal. Rengeteg nevet fel tudnék sorolni, 
de biztosan kifelejtenék valakit, úgy-
hogy nem is próbálkozom. A magot 
eleinte a mezőgazdasági főiskola ma-
gyar diákjai adták, bár az eredeti Jugyik 
a pedagógushallgatóktól indult, de alig-
hogy mi elkezdtük a munkát, azonnal 
jöttek onnan is tenni akaró, ügyes em-
berek. Közös munka volt ez. 

 Mivel foglalkozott a hetvenes, nyolc-
vanas évek fordulóján a Jugyik?

 Rengeteg mindent csináltunk. Fel-
élesztettük az irodalmi színpadot példá-
ul, eleinte elég csekélyke sikerrel, min-
dig döcögött, mert sokan szégyenlősök 
voltak, nehezen találtunk szereplőket. 
Innen jött az ötlet, hogy ha a klubtagok 
nem akarnak kiállni a színpadra, annyi 
baj legyen, akkor csináljunk bábszínhá-
zat. Utóbb ez egy nagyon jó iránynak 
bizonyult, bejártuk az előadásokkal a 
környező falvakat. Annyi jelentkezőnk 
akadt, hogy duplázni tudtuk a szerepe-
ket, ha az egyik szereplő kiesett az elő-
adásból, azonnal jött helyette valaki más.

 Adja magát a kérdés: ennyien tudtak 
bábozni a nyitrai egyetemisták közül?

 Dehogy! (nevet) Bementünk a Cse-
madok városi irodájába, kaptunk né-
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hány füzetkét, tele bábjátékokkal. Már 
tudtuk, mit akarunk csinálni, csak azt 
nem, mivel. Szerencsére Nyitrán volt 
egy állami bábszínház, az igazgatója, 
szlovák ember létére, nagyon segítő-
kész volt velünk. Két kolléganőjének 
kiadta az ukázt, segítsenek nekünk 
bábokat varrni. Ez is rendben volt, de 
legtöbben még mindig nem tudtuk, 
hogyan kell bábozni. A Művelődé-
si Intézet abban az időben szervezett 
bábtanfolyamokat, és hogy jó példá-
val járjak elöl, én is beiratkoztam ide. 
Pozsonyba jártunk, ha jól emlékszem, 
havi egy hétvégét. Beszédtechnikát 
is tanultunk, Csendes László, Jászai 
Mari-díjas színész segített nekünk. 
Volt ekkoriban egy mondásom, szál-
lóige lett belőle jugyikos berkekben, 
valahogy úgy szólt, hogy nagyon sok 
ember szívesen segít nagyon sok min-
denben, csak meg kell kérni őket. Én 
meg azon dolgoztam, hogy megtalál-
jam ezeket az embereket.

  Ezekben az években indult az azóta 
is nagy sikerrel működő Gímesi Mű-
velődési Tábor is.

 Igen, rögtön, amikor elsősök voltunk, 
1978 májusában. Igyekeztünk mindig 
május 9-e környékére időzíteni. Elein-
te csak tucatnyian, később százak jöt-
tek el. Az első tábor idején nem voltak 
vendégeink. Felmentünk a várhoz, tá-
bortüzet raktunk, énekeltünk, sütöget-
tünk. A következő évtől aztán minden 
tábor elé szerveztünk egy gyalogtúrát, 
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bejártuk az egész Zoborvidéket, Nyitra 
környékét. A második vagy harmadik 
tábor idején kezdtünk el kopjafát állí-
tani, ez a tradíció még mindig tart, sok 
kopjafát ma is megtalálni még. A tábo-
rokkal kapcsolatos egyik kedvenc tör-
ténetem, hogy egyik éven vendégünk 
volt Gímesen a Landini zenekar, amely-
nek tagjai vakok, illetve gyengénlátók 
voltak. Emlékszem, Apponyban zenél-
tek a tábor előtt, onnan mentünk volna 
át Gímesre, ők vonattal, mi gyalog. A 
zenekar tagjai viszont ragaszkodtak 
hozzá, hogy ők is megcsinálják a túrát. 
Jó tizenötkilométeres gyaloglás után 
értünk el a gímesi kempingbe. Nekem 
a távolság nem okozott gondot, otthon 
én voltam a túraszervezet vezetője. Az-
nap estére be volt tervezve, hogy átsé-
tálunk Zsérére, a bálba, jött velünk a 
zenekar is. Körülbelül öt kilométeres 
táv ez, nem volt vészes. Kettőig-há-
romig mulattunk, elindultunk vissza, 
erre kiderült, hogy csak egy embernek 
van viharlámpája, fél óra után az is be-
adta a kulcsot. Ott álltunk éjnek évad-
ján a gímesi erdő közepén, eltévedve. 
Akkor írta Kabla Jocó barátom az az- 
óta elveszett Jugyik-krónikába, hogy 
aznap éjjel bizony vak vezetett világta-
lant a gímesi erdőben. A zenekar tagjai 
ugyanis váltig állították, hogy emlékez-
nek a helyes útra.

 Mi lett később a híres gímesi tú-
rákkal?

 Az utolsó ilyen túrát, emlékszem, 
még én szerveztem. Akkor már 350 
látogató volt a táborban, a túrára is el-
jöttek vagy kétszázan, nyitrai magyar 
egyetemisták főleg, de jöttek Brünnből, 
Prágából és Pozsonyból is, ezen a tú-
rán már a Ghymes is ott volt. A nyitrai 
vasúti főnöknél elintéztük, hogy a vas-
útállomáson megengedjék, zeneszóra 
induljunk el vonattal a táborba. Hete-
kig kilincseltem, végül engedélyezték, 
minden készen állt, csak aztán Szarka 
Tomi elkésett, és nem lett az egészből 
semmi (nevet).

 Legendás történet a nagysikerű 
Ghymes megalakulása. Nyitrai diá-
kokból verbuválódott, ha jól tudom.

 Bizony, az ifj úsági klub berkeiben 
indult a Ghymes pályafutása is. Alakí-
tottunk egy néptánc-csoportot, de hát 
ahhoz élő zene is kellett. Akkor már 
ismertük Szarka Gyulát, aki megzené-
sített verseket adott elő a már emlege-
tett irodalmi színpadon, ő szólt, hogy 
az öccse, Tomi nagyon jól hegedül, 
csakhogy akkor ő még nem járt főis-

kolára, középiskolás volt. Rajtuk kívül 
is akadt még néhány srác, aki tudott 
hangszeren játszani, úgyhogy a zenekar 
nagyjából összeállt. Igen ám, de a zene-
karnak hangszerekre is szüksége van. 
Nekiálltunk hát felhajtani ezeket. Első 
lépésként kitaláltuk, szükség van egy 
nagybőgőre. Odahaza a faluban, Jászón 
tudtam, hogy Dádé bácsinak, az egyik 
muzsikus cigánynak van nagybőgője. 
Gondoltam, tőle megveszem. Hazafelé 
a vonaton összefutottam nagybátyám-
mal, azt mondja, Szepsiben is van egy 
öreg hangszerkészítő, kérdezzek rá nála 
is. Hazaérek, leszállok a vonatról, irány 
az Arany Oroszlán nevű kocsma. Dádé 
bácsi ott ül, rögtön ajánlatot tettem, 
megegyeztünk 500 koronában. Hozza a 
nagybőgőt, hát látom, hogy a hangszer 
hátába bele van állítva a kisbalta. Kide-
rült, hogy az öreg fi a vágta bele, mert 
nem kapta meg a hangszert az apjától. 
Irány Szepsi, a hangszerkészítő, mivel 
csemadokos volt, megígérte, hogy in-
gyen kijavítja a nagybőgőt. Így hát meg-
vettük azt a szerencsétlen sorsú hang-
szert, valamit még alkudtam is belőle.

 Igaz az a sztori, hogy eredetileg nem 
is Ghymesnek hívták volna a zenekart?

 Nem bizony, hanem Tilinkónak. 
Csak aztán kiderült, hogy Erdélyben 
már van egy ilyen nevű zenekar. Akkor 
jött az ötlet, hogy illene valami olyan 
nevet választani, ami kapcsolódik a ré-
gióhoz. Innen jött a Ghymes név.

 A hatóságok szemét ekkoriban nem 
szúrta egy erős magyar ifj úsági klub?

 Jaj, dehogynem. Állandó rendőri 
vegzálás alatt éltünk. Engem évente 
legalább egyszer biztos, hogy bevittek. 
Előadás közben megjelent két nyomo-
zó, már keltem is fel a padból, tudtam, 
hogy mehetek. Délelőtt bevittek, estefe-
lé meg hazaengedtek. Tipikus történet 
például a Jugyik irodájának „kirablása”. 
Amikor a városi Csemadok átköltözött 
a zsinagóga mellé, akkor tőlük kaptunk 
két üres helyiséget. A járási Csemadok 
elnök segítségével sikerült székeket 
szereznünk, eleinte két szék közé desz-
kalapot tettünk, így szaporítottuk a fé-
rőhelyeket. Már készültünk megnyitni 
a helyiséget, amikor egy éjjel betörtek. 
Idézőjelben. Nem vittek el semmit, csak 
felforgatták az irodát, megették a Cse-
madokos titkárnő bonbonját (nevet). 
Tudtuk, az egész csak arra volt jó, hogy 
a klubvezetőket be lehessen cincálni a 
rendőrségre. Minket gyanúsítottak az-
zal, hogy betörtünk a saját klubunkba, 
kikérték a klubtagok névsorát, nagyon 

átlátszó volt az egész, de azért volt en-
nek az egésznek egy pozitív hozadéka is. 
Az egyik tanárunk, aki bolgár nemzeti-
ségű volt, látva, hogy a rendőrség meny-
nyit vegzál minket, felajánlott két kis 
helyiséget a bolgár nemzetiségi klub-
ban. Használtuk is három-négy évig, 
oda jártunk próbálni. Jó helyünk volt 
pedig a Csemadok szomszédságában is, 
volt ott egy pincehelyiség is, kár, hogy 
anyagiak híján nem tudtuk pinceklu-
bot csinálni belőle. Nem ez volt persze 
az egyetlen találkozásom az államhata-
lommal. Prágából jöttünk haza a későb-
bi feleségemmel az Ady Endre Diákkör 
huszonötödik születésnapjára rendezett 
ünnepségről, 1982-ben volt ez, ha jól 
emlékszem. Prágában volt pár óránk a 
vonat indulásáig, így otthagytuk a cso-
magjainkat a megőrzőben. Megyünk 
vissza, hát nem nyitja a zárat a kulcs. 
Előkerítjük az illetékest, azt mondja, 
elromlott a zár, ki kellett venni onnan 
a csomagokat. Felnyitjuk, hát minden 
át volt túrva a bőröndjeinkben. Ilyen 
idők voltak ezek. Nyitrán előfordult 
az is, hogy az egyik csemadokos bálon 
belémkötött néhány szlovák fi atal, le-
köpdöstek. Kihívtam a rendőrséget, el 
is kapták őket, kaptak fél év feltételest.

 Milyen forrásokból tudták fi nanszí-
rozni a rendezvényeket, táborokat? 
Említette az előbb, hogy a pinceklubot 
anyagiak híján nem bírták megnyitni.

 Három bevételi forrásunk volt. A tag-
sági díjakból befolyó összeget említeni 
is felesleges. Elenyésző volt. Kitaláltam, 
hogy a klubtagok dolgozzanak le sze-
meszterenként egy napot valamelyik 
városi üzemben, és bérüket ajánlják 
fel a klub javára. Volt, hogy harminc 
embert összeszerveztünk, abból már 
lett némi tőkénk. Aztán minden évben 
kétszer, tavasszal és ősszel szerveztünk 
egy diákbált, a jegyekből, tombolákból 
befolyt haszon szintén a klub pénztá-
rába vándorolt. Évente egyszer pedig a 
Csemadok szervezett magyar bált, volt, 
hogy ezer emberrel. Én egy időben a 
városi alapszervezet elnöke voltam, így 
sikerült elintéznem, hogy a bevételből 
a Jugyik is kapjon részesedést.

 Tartja még a kapcsolatot a 
Jugyikkal?

 Persze, ha évforduló, megemléke-
zés van, mindig eljárok. Manapság a 
Facebook-on keresztül már könnyű 
kapcsolatot tartani. Örülök, hogy a fi -
atalok is ilyen aktívak.

 Köszönöm a beszélgetést!



„Ragyogjon a tudás, a művészet, és 
ünnepünk legyen az élet.”

 Juhász Gyula

A Diákhálózat nyitrai tagszervezete, a 
Juhász Gyula Ifj úsági Klub nemcsak a 
nyitrai magyar egyetemistákat karol-
ja fel, de a zoboralji magyarság meg-
maradásáért is küzd, így igyekszik hű 
maradni mottójához, melyként a fent 
idézett verssor szolgál a névadótól, Ju-
hász Gyulától.

A klub 1964-ben kezdődött, amikor 
néhány fi atal egyetemista Pozsony vá-
ros diákságától megihletve megalapí-
totta a Jugyikot. Elmondásuk szerint 
nem volt ebben semmi különös, nem 
akartak nagyot alkotni, csak szerették 
és tisztelték egymást, jól akarták érez-
ni magukat és készülni akartak hiva-
tásukra. Nekik hála azonban Nyitrán 
fellendült a magyar kulturális élet, s 
lendületben van még ma is.

Az évek során a Jugyik szárnyai alatt 
működött esztrádegyüttes, zenekar, 
irodalmi színpad, színjátszó együttes, 
szavalókör, bábcsoport, néptánccso-
port, énekkar, foto- és szociológiai 
szakkör, Új Fórum néven pedig irodal-
mi önképzőkör is. A Jugyik volt az első 
olyan felvidéki magyar szervezet, mely 
intézményi formában kezdett bele az 
Esterházy-emlék ápolásába, amint ezt 
a megváltozott társadalmi viszonyok 
lehetővé tették.

1999-ben néhány színjátszó ked-
vű diákból megszületett Nyitrán a 
NYEKK – a Nyitrai Egyetemisták 
Kínjátszó Köre. Néhány évig aktívan 
működött, kiváló eredményeket hozva 
a komáromi Jókai Napok amatőr szín-

játszófesztiválról (különdíjak, fődíjak, 
nívódíj, rendezői díjak stb.). Egy alka-
lommal részt vettek a Pécsi Országos 
Egyetemi Színjátszó Fesztiválon is, 
ahol Ezüst minősítésben részesültek, 
és elnyertek egy rendezői díjat is. A 
színjátszócsoport megszűnése óta al-
kalmi improvizációs estekkel őrzik 
a nyitrai diákok a NYEKK nevét, így 
akadályozva meg annak feledésbe me-
rülését.

Már a kezdetektől jelen volt a klub 
életében a Fórum című irodalmi ha-
vilap is, melynek utódja a Patkány, 
később pedig a Pogácsa lett. Ez utóbbi 
a mai napig működik, igaz, nem ha-
vilapként, hanem alkalmi fórumként 
– a Gímesi Művelődési és Gólyatábor 
lapjaként. Ha pedig már említésre ke-
rült a Gólyatábor – az első tábort még 
gyalogtúrák formájában szervezték a 
jugyikosok. Napjainkban a tábor ki-
nőtte már a helyi jelleget, és az összes 
felvidéki magyar jövendő és jelenlegi 
egyetemistát befogadó eseményként 
lehet ismerős az olvasó számára. Maga 
a helyszín is különleges, hiszen 1984-
ben e táborhely nevét vette fel az akko-
ri jugyikosokból megalakuló zenekar, 
a Ghymes.

A klub rendszeres programjai közé 
tartoztak és máig tartoznak az író-
olvasó találkozók, különböző témájú 
előadások, beszélgetések, színházlá-
togatások, honismereti kirándulások, 
sportnapok, magyar bálok, valamint 
a Zobor-túrával egybekötött már-
cius 15-i megemlékezés. Több ezek 
közül még ma is fellelhető a kínálat-
ban, de most már elmaradhatatlanok 
a magyarbulik, a karaoke-estek vagy a 
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kocsmatúrák is. A klub két legnagyobb 
eseménye a Tavaszi és az Őszi Ifj úsá-
gi Napok, amely egyhetes változatos 
programsorozatot kínál a fi atalok szá-
mára. Az Őszi Ifj úsági Napok keretén 
belül kerül évente megrendezésre a 
hagyományos diákbál is, mely változó 
tematikával várja a bálozni vágyó fi a-
talságot. 

A Nyitra környéki magyar alapis-
kolás tanulóknak évente szervezés-
re kerül egy Zoboralji Mikulásnap, 
mely során kézműves foglalkozások-
kal, csapatjátékokkal szórakoztatják 
a jugyikos lányok („jugyikos szűz-
lányok”) a gyerekeket, majd az ebéd 
után egy bátor jugyikos fi ú Mikulás-
nak öltözve csomagokkal lepi meg az 
iskolásokat.

A klub célja megalakulásától fogva 
nem változott: ahhoz szeretnénk hoz-
zájárulni, hogy olyan magyar egyének 
kerüljenek ki tőlük a társadalomba, 
akiknek fontos a saját identitásuk, és 
továbbviszik a magyar kultúrát Szlo-
vákia különböző szegleteibe. Bízunk 
benne, hogy még sok-sok éven át őriz-
ni tudjuk ezt a küldetéstudatot.

A Juhász Gyula Ifj úsági Klub jelenlegi 
elnöksége: 
Elnök: Csobády Csilla
Külügyes alelnök: Jakab Zsófi a
Pénzügyes alelnök: Krestanko Bettina
Marketinges alelnökök: Molnár Zsófi a 
és Pobori Alexandra
Ellenőr: Lajos Petronella

DIÁKKLUB



CZÁBOCZKY SZABOLCS

NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE… 
A (CSEH)SZLOVÁKIAI MAGYAR IFJÚSÁGI SZERVEZŐDÉSEKRŐL RÖVIDEN

A rimaszombati születésű költő, 
Győry Dezső programadó költemé-
nyében így szól 1927-ben: „Csodálatos 
csillagok, botorkáló fi atal szikrák, más 
fényű, más lángú, más színű tüzek”. 
Azon csillagokról, szikrákról és tüzek-
ről fog szólni e rövid összefoglaló, akik 
a kilátástalanság idején is egy közösség 
számára irányt mutattak…

Egy kisebbségi közösség történetét 
vizsgálva – főként a csehszlovákiai ma-
gyarság esetében – megkerülhetetlen a 
különböző nemzedékek közötti törés-
vonalak szemléltetése. Az impérium-
váltás éveit követően a szlovenszkói 
magyar politikai, gazdasági és kul-
turális elit első generációjának tagjai 
többségében olyan közéleti személyi-
ségek voltak, akik az Osztrák-Magyar 
Monarchián belül szocializálódtak, 
viszont a trianoni döntést követően 
különböző megfontolásokból nem 
hagyták el szülőföldjüket, birtokaikat. 
Az 1920-as évek végén újabb hangok 
bontakozódtak ki azon magyar fi ata-
lok körében, akik egyetemi tanulmá-
nyaikat már csehül, illetve németül 
folytatták. Számukra a régi Magyaror-
szág csupán gyermekkori emlék volt, 
a megélt valóság pedig az, hogy a ma-
gyar diák és értelmiségi hogyan érvé-
nyesülhet Csehszlovákiában. 

A közösséggel és a korszakkal fog-
lalkozó szakértők körében szinte ter-
minus technicusokként használatosak 
a korábban már idézett Győry Dezső, 

illetve Szvatkó Pál kifejezései e nem-
zedékre vonatkozóan. Az „újarcú ma-
gyarok” avagy a „Baťa-cipős magyar 
ifj úság” a ’20-as évek végén a magyar 
nyelvű újságokban (pl. Prágai Magyar 
Hírlap) folyó viták gyakori témája, 
amely kapcsán a kor több prominens 
magyar politikusa is kinyilvánította 
véleményét (pl. Törköly József, Jaross 
Andor, Szent-Ivány József stb). Talán 
az egyik legismertebb mozgalom az 
inkább baloldali irányultságú Sarló 
mozgalom volt, aminek vezető egyé-
niségei között olyan nevek voltak, 
mint Balogh Edgár, Fábry Zoltán, 
Szalatnai Rezső vagy Peéry Rezső. A 
második nagyobb ifj úsági szervező-
dés a két világháború között az Új Élet 
nevű folyóirat köré tömörült: a Pfeiff er 
Miklós és Rády Elemér nevéhez fűző-
dő, a keresztényszocializmus szellemi-
ségét ápoló Prohászka Ottokár-körök. 
E két közéleti mozgalmat leszámítva a 
későbbi diákklubok elődjei is megje-
lennek Csehszlovákia egyetemi váro-
saiban, amelyek a magyar egyetemis-
ták érdekvédelmi platformjai is voltak 
egyben. A Magyar Akadémikusok 
Keresztény Köre (MAKK) elnevezés 
alatt több diákszervezet létesült már 
az 1920-as évek közepén, ezek ösz-
szefogó ernyőszervezeteként pedig a 
Csehszlovákiai Magyar Akadémiku-
sok Szövetsége (CsMASz) működött. 
Az 1957-ben alakult Ady Endre Diák-
kör (AED) elődjeként szokták számon 

tartani a prágai Szent György Kört, 
ami a cserkészekkel és a Sarló moz-
galom tagjaival karöltve rendezte meg 
az első tábort 1928-ban a gombaszögi 
völgyben.

A II. világháború borzalmait és – 
Janics Kálmán munkája nyomán – a 
„hontalanság éveit” követően új hely-
zetet teremtett és új lehetőségeket tar-
togatott a magyarság számára a fordu-
lat éve, 1948. Nem túlzás azt mondani, 
hogy a közösség a nulláról építhette 
újra saját közművelődésének és identi-
táserősítő tényezőinek alapjait. Mind-
emellett az államszocialista berendez-
kedés idején – a magyar nemzetiségű 
lakosság megnyerésének reményében 
– felülről érkezett utasítás egy kulturá-
lis, közművelődési szervezet létreho-
zására, amit – a ma is fennálló – Cse-
madoknak (Csehszlovákiai Magyar 
Dolgozók Kultúregyesülete) neveztek 
el. Tervbe volt véve egy nőszövetség 
és egy ifj úsági szövetség létrehozása 
is, viszont 1948-ban ezek nem kerül-
tek sorra. A nagy múlttal rendelkező 
szervezet és az ifj úsági klubmozgalom 
története szinte elválaszthatatlan egy-
mástól, továbbá a Csemadok sokrétű 
kulturális tevékenysége mellett érdek-
védelmi szerepet is betöltött a cseh-
szlovákiai magyarság szempontjából. 

Az 1960-as évek elején szembetűnő-
vé vált a Csemadok számára is a ma-
gyar főiskolások aktivitása, akik kü-

DIÁKKLUB
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lönböző klubokba tömörültek. Ezen új 
nemzedék tagjainak többsége a ’40-es 
években született, a jogfosztottság és 
kitelepítések éveit gyermekként élték 
meg. Az ifj úsági klubok nem feltétle-
nül az egyetemista közegre korláto-
zódtak, hiszen a már említett prágai 
AED-en, az 1964-ben alakult pozsonyi 
József Attila Ifj úsági Klubon (JAIK) és 
a nyitrai Juhász Gyula Ifj úsági Klubon 
(Jugyik) kívül felsőoktatási intézmény-
nyel nem rendelkező városokban is 
létrejöttek fi atalokat tömörítő csopor-
tok. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy 
az egyes klubok felvessék az együtt-
működés lehetőségét egymásnak, 
ami elsőízben 1965-ben történt meg 
a JAIK kezdeményezése által. Amikor 
a pozsonyi diákkör az AED-en kívül a 
kassai Új Nemzedék Ifj úsági Klubbal 
is felvette a kapcsolatot, talán nem is 
gondolták volna, hogy egy sok éven 
keresztül tartó hagyományt teremte-
nek a Nyári Ifj úsági Találkozók által. 
E táborok közül érdemes megemlíteni 
a Nagykapos melletti Abarán rende-
zett 1966-os találkozót, ahová Németh 
László is ellátogatott. 

Nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül 
e klubok kontextusba való beágya-
zottságát, konkrétan azon közéleti té-
nyezőket, amelyek az 1968-as esemé-
nyekhez vezettek. Nem véletlen, hogy 
ebben az évben jött létre a Magyar 
Ifj úsági Szövetség is, amely országos 
méretű szervezeti keretet nyújtott az 
ifj úsági klubmozgalom számára. Cseh-

szlovákia szovjet megszállását és a hu-
sáki konszolidációt követően a Cse-
madokban is elindultak tisztogatások, 
a ’70-es és ’80-as évek fi atal magyar 
értelmiségében pedig fokozatosan for-
málódott és testet öltött az ellenzéki 
gondolat a fennálló rendszerrel szem-
ben. 1970-ben a Nyári Ifj úsági Tábo-
rokat betiltották, amelyek szellemi-
ségét az először 1978-ban Őrsújfalun 
megrendezett Nyári Művelődési Tá-
borok vitték tovább. Viszont a köztes 
időszakban tettre kész ifj ak egy újabb 
hagyományt hívtak életre, ami a mai 
napig minden éven megrendezésre 
kerül: ez a honismereti kerékpártúra. 
Kvázi mobiltáborként működik, amely 
keretén belül a résztvevők Dél-Szlová-
kia egy adott tájegységének természeti 
szépségeit és kulturális értékeit fedez-
hetik fel. Az első ilyen kerékpártúrát 
1975-ben rendezték meg a Csallóköz-
ben, az esemény pedig immár több 
mint 40 éves múlttal büszkélkedhet.

Sajnálatos módon összegző mono-
gráfi a az ifj úsági klubmozgalomról 
még nem született, Lacza Tihamér 
munkájának köszönhetően viszont a 
legkorábban alakult diákkör, az AED 
történetéről kaphatunk egy kompakt 
képet. Külön érdemes lenne felmérni 
az 1945 után alakult ifj úsági csopor-
tokat – beleértve a tiszavirág-életű 
kezdeményezéseket is – egyenként. A 
rendszerváltás és a bársonyos forrada-
lom után két évvel jött létre a szlováki-
ai magyar diákokat tömörítő köröket 

összefogó platform, a Diákhálózat 
(DH). Jelenleg három ország (Cseh-
ország, Szlovákia, Magyarország) hét 
egyetemi városából rendelkezik tag-
szervezetekkel a DH. A már említett 
AED-on, JAIK-on és Jugyikon kívül az 
idén 50 éves brünni Kazinczy Ferenc 
Diákklub (Kafedik), a 20 éves Kikelet 
Kassa – Ifj úsági Közösség, a komáromi 
Jókai Mór Diákkör (JóMóD) és a bu-
dapesti Kaszás Attila Diákkör (KAD) 
is a szervezet alappilléreit képezik. 

Közhelyes mondás, mégis nehéz na-
gyobb igazságot mondani annál, hogy 
az ifj úságé a jövő. Ezért e rövid összeg-
zés végén újból Győry Dezsőt szólal-
tatnám meg, aki megrendítő módon 
hangsúlyozza a fi atalság szerepét: „s új 
arcotok nagy missziós tüzével, felvág-
lak a zenitre: csillagok, kezdjétek rop-
pant rendelésteket!”
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A KAFEDIK MEGALAKULÁSA 
ELŐTTI IDŐK
A szervezett keretek között zajló 
brünni magyar diákélet kezdete az 
első Csehszlovák Köztársaság megala-
kulását követő évekre nyúlik vissza. Az 
új államalakulat magyar fi ataljai közül 
sokan a nagymúltú cseh- és morvaor-
szági egyetemeket és főiskolákat vá-
lasztották tanulmányaik színhelyéül. 
Brünnben elsősorban a Német Műsza-
ki Főiskolát, kisebb számban a Cseh 
Műszaki Főiskolát, illetve a 1918/19-
ben újonnan alapított felsőoktatási 
intézményeket – Masaryk Egyetem, 
Állatorvosi Főiskola, Mezőgazdasági 
Főiskola – látogatták.

A Német Műszaki Főiskolának az 
1929/1930-as tanévben például 213 
magyar nemzetiségű hallgatója volt. 
Éppen az itt tanuló magyarok alapí-
tották meg az első csehszlovákiai ma-
gyar egyetemista szervezetet 1919-ben 
„Akademischer Leseverein Corvinia“ 
néven, a Magyar Ifj ak Pozsonyi Szö-
vetsége támogatásával. Ezt követő-
en 1926-ban Brünnben is létrejött 
az országos Magyar Akadémikusok 
Keresztény Körének (MAKK) helyi 
szervezete, amely a többi brünni egye-
temen és főiskolán tanuló magyar diá-
kot fogta össze.

A Corvinia működésének máig 
fennálló emléke Kazinczy Ferenc em-
léktáblája, amelyet eredetileg a köl-
tő Špilberk várban található egykori 
börtöncellája falán avattak fel 1927 

novemberében, egy későbbi felújítás 
során került a mai helyére, a múzeum-
ként szolgáló egykori várbörtön északi 
szárnyának folyosójára. A táblán lát-
ható Kazinczy-dombormű a híres po-
zsonyi szobrászművész, Rigele Alajos 
alkotása.

AZ INDULÁS ÉVEI
Az 1960-as évek második felében a 
Brünnben tanuló diákok kicsi, de 
annál lelkesebb csoportja elhatároz-
ta, hogy a prágai Ady Endre Diák-
kör mintájára megalapítják a magyar 
diákokat összefogó klubot. Ez 1966 
tavaszán meg is történt. A klub – a 
magyar jakobinus mozgalom elítéltje-
ként Brünnben is raboskodó Kazinczy 
emlékére – fölvette a Kazinczy Ferenc 
Diákklub nevet. Mivel az alapítók az 
1967-es évben végeztek, ez a kezdemé-
nyezés nem bizonyult tartósnak.

1969-ben került Brünnbe Oláh Gá-
bor, a műszaki főiskola Gépészeti Ka-
rára. A híres 1969-es kéméndi nyári 
ifj úsági táborban megismerkedett Né-
meth István költővel és Duka Zólyomi 
Árpáddal, a prágai Ady Endre Diák-
kör (AED) akkori vezetőjével. Az ő 
hatásukra jutott arra az elhatározásra 
diáktársaival, hogy Brünnben is létre 
kell hozni az ott tanuló magyar főis-
kolások és egyetemisták művelődési 
klubját. Az elképzelést tett követte. 
1969. novmeber elején az említett két 
ösztönző jelenlétében megtartották 
a Kazinczy Ferenc Diákklub alakuló 

ülését. Ezen az összejövetelen csak egy 
maroknyi társaság jött össze, ezért el-
sőrendű feladatul a Brünnben tanuló 
magyar főiskolások felkeresését tűzték 
ki. Ahogy Oláh Gábor mondta: „Egy 
érzés vezérelt bennünket: magyar szót 
halljunk az otthontól távol eső morva 
fővárosban.” A műsoraikat maguk ké-
szítették (szavalóestek, zenehallgatás). 
A brünni Masaryk Egyetem (abban az 
időben még Purkyně Egyetem) hun-
garológusa, Richard Pražák professzor 
könyvekkel és tanácsokkal segítette a 
fi atal társaságot.

Oláh Gábort (1969–1970) Gulyás 
Sándor (1970–1971), majd Strba Ró-
bert (1971–1972) követte. Az Oláh 
Gáborék által elkezdett hagyományt 
folytatva körlevelet küldtek Szlová-
kia magyar középiskoláiba. Ebben 
tájékoztatták a diákságot a brünni és 
egyéb csehországi továbbtanulási le-
hetőségekről. A rendszeres klubestek 
mellett minden évben megkoszorúz-
ták Kazinczy Ferenc emléktábláját a 
brünni Špilberk vár katakombájában.

1972/1973-ban Horváth Vendel volt 
klubunk elnöke. Ebben az időben a 
KAFEDIK taglétszáma 120–130 fő 
volt. A műszaki főiskolások aránya 
40% körül mozgott. Klubhelyiség hi-
ánya miatt gyakran látogatták a kol-
légiumok alatti „Čtverec” nevű kis-
kocsmát. Klubestjeik már nemcsak 
önképző jellegűek voltak, hanem elő-
adásokat is szerveztek ott.

BRÉDA BOGLÁRKA

A JUBILÁLÓ KAFEDIK TÖRTÉNETE 
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Ezt követően Szeles István (1973–
1974), majd Stubendek László 
(1974–1975) voltak az elnökök. Ezek-
ben az években élénk klubélet folyt 
Brünnben. Minden évben küldtek egy 
tájékoztató körlevelet a magyar tan-
nyelvű középiskolákba. A rendezvé-
nyeik főleg kulturális jellegűek voltak 
(irodalmi estek, kirándulások, játékos 
összejövetelek, Mikulás-est, tanévzáró 
tábortűz).

A klub következő elnöke Reisz Mik-
lós (1975–1976) lett. Az ő vezetése 
alatt volt a KAFEDIK vendége a Ka-
láka együttes, Sütő András és sokan 
mások. Körülbelül 200 kötetes könyv-
tárral rendelkeztek, amiből sajnos az 
idők során egy sem maradt a klub tu-
lajdonában.

A KAFEDIK ARANYKORA
1976-ban Csenger Sándor  került a 
KAFEDIK élére. Ebben az időben, 
talán a középiskolákban végzett agi-
táció eredményeként, már kb. 200-ra 
növekedett a klubtagok száma. Az 
akkori vágsellyei Vörösmarty Klub se-
gített az előadók szervezésében, így a 
KAFEDIK vendége volt például László 
Gyula és Püspöki Nagy Péter történé-
szek, Pécsi L. Dániel címer- és jelkép-
tervező, Budai Ilona és Marosi Júlia 
népdalénekesek. Jó kapcsolatot tartot-
tak fenn a prágai AED-del, a pozsonyi 
József Attila Ifj úsági Klub-bal (JAIK), 
valamint részt vettek 1977-ben az első 
őrsújfalui művelődési táborban, amit 
a komáromi és a vágsellyei CSEMA-
DOK szervezett. 1978-tól a CSEMA-
DOK komáromi alapszervezete évi 
1 000 koronával támogatta a klub mű-
ködését.

Juhász Ferenc Csenger Sándor távo-
zása után, 1979 őszétől 1981 tavaszáig 
volt a klub vezetője, majd az ő hirtelen 
lemondása után Kosztolányi Adrianna 
(1981–1984) lett a KAFEDIK elnöknő-
je. Csenger Szerénnel és Balázs László-
val sok jó előadást és estet szerveztek. 
Vendégük volt többek között Diny-
nyés József és dr. Nagy Géza. Nagysi-
kerű bűvöskocka-kirakó versenyt és 
limbótánc-versenyt rendeztek.

1984 tavaszán Pázmány Ildikó lett a 
klub elnöke, majd 1985 őszén a Galán-
táról származó Duff ek László (Muffi  ) 
vette át az irányítást, aki az 1985/86-
os tanévben új színt vitt a KAFEDIK 
életébe. A hagyományos gólyaavatás, 
Mikulás-est, nőnap és végzősbúcsú 
mellett történelmi, irodalmi és zenés 
előadások tartották össze a brünni 
magyar diákságot. Himnuszt szerzett 

a klubnak, tagsági igazolványt hozott 
forgalomba, élénk kapcsolatot ápolt a 
többi csehszlovákiai magyar diákklub-
bal, és a magyar diákok által látogatott 
kocsmát (Čtverec) elnevezte Sárga 
Szamárnak (amely időközben a priva-
tizáció áldozata lett). Kirándulást szer-
vezett a ghymesi és az őrsújfalui műve-
lődési táborba, és az egyik szülőatyja 
volt a legendás KAFEDIK-dzsipnek.

Duff ek László 1986-ban adta át 
az elnökséget Udvardi Péternek. Az 
1986/87-es tanév nagyon sikeres volt 
sok jó előadással (Vígh Károly, Len-
gyel László, Dümert Dezső és má-
sok). Egy budapesti társadalompoliti-
kai klub, a 405-ös kör 20 tagja volt a 
vendégünk. Udvardi Péter elnöksége 
alatt ismét könyvtár jött létre, s meg-
alakult a KAFEDIK-Singers. Volt 
bablevesfőzés, söröshordó, KAFEDIK-
sportnap, Ghymes, Őrsújfalu… Az 
1987/88-as évben folytatódott az elő-
adás-sorozat. A vendégek között sze-
repelt Nagy Feró, a Stúdió ERTÉ, és a 
lányok nőnap utáni revansként meg-
szervezték az ún. férfi napot.

Az 1988-as gólyaavatást már Lőrincz 
Levente (1988–1989), az új elnök ve-
zette. Az ő nevéhez fűződik az első ér-
sekújvári KAFEDIK-bál megszervezé-
se. A klub ebben az időben már nagyon 
szorosan együttműködött a prágai, 
pozsonyi és a nyitrai főiskolás klubok-
kal. Levente hűen folytatta a Duff ek 
László és Udvardi Péter által elkezdett 
munkát. Sok értékes estet szervezett, 
az örsújfalui és ghymesi táborokban 
ügyesen vezette a KAFEDIK-csapatot. 
Ekkor ismerkedett meg a klub Halzl 
Józseff el, a Rákóczi Szövetség elnöké-
vel, aki anyagi, de elsősorban szellemi 
támogatást nyújtott a brünni klubnak. 
Rajta keresztül barátkoztunk össze egy 
lelkes budai társasággal, a Városmajori 
Ifj úsági Csoporttal.

Levente 1989 Mikulás estéjén egy 
jól működő klubot hagyott utód-
jára, Szaló Csabára (1989–1991), a 
brünni Masaryk Egyetem szocioló-
gus hallgatójára. Csaba érdeme, hogy 
a KAFEDIK hivatalosan bejegyzett 
szervezet lett. Az ő elnöksége alatt 
adta ki a klub saját önálló lapját, a 
Sárga Szamarat, amelynek akkor há-
rom száma jelent meg. Csaba egy új, 
az eddigiektől kissé eltérő irányvona-
lat képviselt a klub vezetésében. Olyan 
előadók voltak a KAFEDIK vendégei, 
mint Halzl József, Szelényi Iván szo-
ciológus, Kobzos Kis Tamás és sokan 
mások.

A brünniek aktívan bekapcsolód-
tak az 1988-ban Prágában létreho-
zott Felvidéki Diáktanács (FEDIT) 
munkájába, és a legendás 1990-es 
örsújfalui nyári tábor szervezésébe 
egyaránt.

A REMÉNY HAL MEG UTOLJÁRA
Szaló Csaba a vezetést 1991-ben adta 
át Hovany Zsoltnak. Az ő elnöksége 
nem tartott sokáig. Ez idő alatt a klub 
működése súlyos krízisbe került, így 
a végzős diákok vették kezükbe az 
irányítást, míg új elnököt választott 
a tagság. A „puccs” után Komzsík 
Zsolt (1991–1992), majd Kovács Attila 
(1992–1994) töltötte be a megtisztelő, 
ám sok gonddal és kötelezettséggel 
járó tisztet.

1994 és 1997 között Csintalan Er-
zsébet vezette a KAFEDIK-ot. Cseh-
szlovákia kettéválása következtében 
a tagok létszáma nagy mértékben le-
csökkent, és a helyzet évről évre rom-
lott. Ennek ellenére a vezetőségi tagok 
mindent megtettek annak érdekében, 
hogy a megváltozott körülmények és 
a rohamosan csökkenő taglétszámtól 
függetlenül ébren tartsák a klubot és a 
brünni magyar diákok közösségét.

1997-ben Góra Ákos (1997–1999) 
vette át az ekkorra már csak néhány 
tagot számláló KAFEDIK vezetését. 
1999 májusában a meglévő tagok a 
hagyományokhoz hűen felavatták az 
elmúlt 2–3 év alatt összegyűlt gólyá-
kat, új elnökséget választottak, és a 
megváltozott körülményekre való te-
kintettel próbálták a KAFEDIK-ot új-
raszervezni.

Ákost 1999-ben Szabó Zoltán kö-
vette, és ő vette át a KAFEDIK vezeté-
sét. A Csehország és Szlovákia közötti 
államközi szerződésnek és a felsőok-
tatásban lezajlott változásoknak kö-
szönhetően újra lehetővé vált, hogy a 
szlovákiai diákok díjmentesen tanul-
hassanak a csehországi egyetemeken. 
Ennek eredményeképpen 2000-től 
újra elkezdett növekedni a KAFEDIK 
taglétszáma. Az idősebbek minden év-
ben fölavatták az elsős gólyákat, több 
alkalommal szerveztek bablevesfőzést, 
zeneestet, résztvevőként, valamint  
társszervezőként bekapcsolódtak a 
Cseh- és Morvaországi Magyarok 
Szövetsége programjaiba (vitaestek, 
kulturális rendezvények, Katalin-bál). 
2000-ben „A KAFEDIK és az ezred-
forduló“ címmel kétnapos rendez-
vénysorozatot szerveztek, és ebben az 
érában lett a KAFEDIK-nak internetes 
honlapja is.
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ÚJULT ERŐVEL A HARMADIK 
ÉVEZREDBEN
Szabó Zoli 2002 májusában adta át 
az elnökséget Kacz Péternek (2002–
2004). A klubtagok száma tovább nö-
vekedett, s lerakták a szemeszterzáró-
karácsonyváró közös sütögetős estek, 
a szemeszternyitó farsangi bulik, a 
nyári gulyásfőzések hagyományainak 
alapjait. Részt vettek a Diákhálózat 
által szervezett középiskolás tájékoz-
tató körutakon, a 2003-as gombaszögi 
nyári tábor szervezésében, a nyitrai 
Jugyik hagyományos tavaszi báljain, a 
prágai AED márciusi rendezvényein, 
nem utolsó sorban a budapesti Gloria 
Victis ünnepségsorozaton. Megkez-
dődött a kapcsolatkiépítés a budapesti 
Zene-Tánc-Mozgás Kulturális Egye-
sülettel, amelynek eredményeképpen 
néhány tagunk részt vett a zsámbéki 
„Kultúrával a megkülönböztetés ellen” 
nemzetközi ifj úsági táborban. Többen 
lelkesen kapcsolódtak be a brünni 
Kőris néptánccsoport munkájába is. 
Köszönettel tartozunk a budapesti 
Rákóczi Szövetségnek, amely jelentős 
anyagi és erkölcsi támogatásban része-
sítette és részesíti klubunkat.

2004 októberében Ambrus Tün-
de (2004–2006) lett a KAFEDIK el-
nöke. Történt mindez a KAFEDIK 
fennállásának 35. évfordulójához 
közeledve. 2004 novemberében két-
napos ünnepség során emlékeztünk 
meg szervezetünk megalakulásának 
jubileumáról, és több mint egy évti-
zed elteltével újra mintegy ötven új 
gólyát köszönthettünk köreinkben. 
A KAFEDIK taglétszáma ezzel ismét 

átlépte a bűvös százast, ami az elkö-
vetkező években tovább növekedett. A 
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szö-
vetsége (CSMMSZ) brünni szervezete 
jóvoltából megoldódott a KAFEDIK-
ot régóta kísértő probléma, az állan-
dó székhely hiánya, így mi is állandó 
otthonra leltünk a Gorkij utcai ma-
gyar klubban. 2005-ben megtörtént a 
KAFEDIK 1990-től érvényes alapsza-
bályának megújítása is. Rendszeressé 
tettük a közös sörözős-beszélgetős 
találkozókat, az elsős gólyák megisme-
rését és összekovácsolását célul kitűző 
rendezvényeket, felújítottuk a Miku-
lás-estek és sportnapok hagyományát, 
ami annyit jelent, hogy egy éven sem 
maradhatott el a gólyaavatás, szer-
veztünk Brünn környékén kirándulá-
sokat, és tíz év szünet után 2005-ben 
újra megjelent klubunk saját lapja, 
az eredeti Sárga Szamár néven. Aktí-
van bekapcsolódtunk a Diákhálózat 
programjainak szervezésébe és lebo-
nyolításába (Felsőoktatási Tájékoztató 
Körút, Gombaszögi Nyári Tábor, stb.), 
valamint éppen Brünn és a KAFEDIK 
volt a házigazdája a megújult DH első 
Hallgatói Parlamentjének 2005 áprili-
sában. Vendégünk volt többek között 
a prágai Nyitnikék néptánccsoport, 
a rozsnyói ZBK (Zenebarátok Klub-
ja) együttes, a Kicsi Hang verséneklő 
együttes, a Nyitrai Egyetemisták Kín-
játszó Köre, valamint Richard Pražák 
hungarológus, aki 2005 őszén meg-
kapta a KAFEDIK tiszteletbeli tagja 
címet.

2006 őszén Ambrus Tündétől Né-
meth Ildikó (2006–2008) vette át az el-

nöki stafétabotot, aki fi atalos lendület-
tel folytatta a klub vezetését. Megújult a 
honlapunk, tovább folytatódott a Sárga 
Szamár kiadása, a korábbi hagyomá-
nyos programok mellett rendszeressé 
váltak a fi lmklubok, tagtársaink úti be-
számolói, 2006-ban közös szilveszteri 
bulit szerveztünk Brünnben. Tovább-
ra is együttműködtünk a CSMMSZ-
szel, közösen szerveztük a március 
15-i megemlékezéseket, kulturális és 
irodalmi rendezvényeket. Vendége-
ink, előadóink voltak többek között: a 
pozsonyi Homo Dramaticus és a bu-
dapesti Wataridori színkörök, Simon 
Attila történész, Kaiser József gépész-
mérnök, Molnár Norbert újságíró, az 
Új Szó főszerkesztője. 2007 májusában 
a körünkben köszönthettük Sólyom 
Lászlót, a Magyar Köztársaság elnö-
két, aki a közép-kelet európai államfők 
csúcstalálkozójára érkezett Brünnbe. 
Rendszeresen részt vettünk a Diákhá-
lózat képzésekkel egybekötött Hallga-
tói Parlamentjein és további, korábban 
már említett programjain, valamint a 
Rákóczi Szövetség budapesti Gloria 
Victis rendezvénysorozatán.

Ildikó 2008-ban addigi alelnökének, 
Fekete Lászlónak (2008–2009) adta át 
a klub vezetését, aki mérnöki pontos-
sággal egyengette a szervezet életét és 
szerteágazó kapcsolatait. Az ő elnök-
sége idején volt vendégünk Lackfi  Já-
nos költő, s rá hárult az a megtisztelő 
és egyben felelősségteljes feladat, hogy 
2009-ben megszervezze a KAFEDIK 
fennállásának 40 éves jubileumi ün-
nepségét. Egy erős csapattal a háta 
mögött a KAFEDIK történetében 
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régen nem látott, nagy és emlékeze-
tes rendezvénysorozatot szervezett, 
amely méltó megünneplése volt az 
eltelt négy évtized örömeinek és sike-
reinek. Ekkor gazdagodtunk egy újabb 
emlékhellyel – a brünni Špilberk vár-
dombon elültettük a KAFEDIK fáját, 
és egy nagyon jó hangulatú est kere-
tén belül mintegy száz egykori és mai 
KAFEDIK-os elevenítette fel a brünni 
diákélet legszebb perceit. A rendez-
vénysorozat záró rendezvénye a King 
Size és a Quimby együttesek koncertje 
volt, amelyen négyszáz résztvevő ün-
nepelt, nem csak brünniek, hanem 
testvérszervezeteink képviselőinek né-
pes tábora is.

 A 40-es jubileum után Lacit Szabó 
Beáta (2009–2010) váltotta az elnöki 
funkcióban. Tovább folytatta a közvet-
len elődöktől örökölt irányvonalat, és 
tartalmas közösségépítő programok-
kal színesítette a brünni diákok min-
dennapjait. Megrendezésre kerültek a 
hagyományosnak számító rendezvé-
nyek, mint a gólyaavatás, Mikulás-est, 
sportnap és kirándulás, táncház, fi lm-
klub, sörözések, a Sárga Szamár kiadá-
sa és mások. 2010 nyarán Vavreczky 
Gábor és Fekete László szellemi veze-
tésével először került megrendezésre 
„Cooltúra“ néven a KAFEDIK azóta 
már hagyománnyá váló biciklitúra-
sorozata, amelynek résztvevői azóta 
több mint 1000 kilométert tettek meg, 
két keréken barangolva be Csehország 
több tájegységét.

Bea 2010 októberében Hortai Fe-
renc (2010–2012) villamosmérnök-
hallgatónak adta át a klub vezetését, 
aki megtartva a hagyományos ren-
dezvényeket, új színt vitt a KAFEDIK 
életébe. Ügyesen használta ki a meg-
növekedett taglétszám (kb. 200–250 
diák) adta lehetőségeket, és szervező-
társaival sokkal bátrabban vágtak bele 
nagyobb volumenű rendezvények, 
könnyűzenei koncertek szervezésé-
be (Jóvilágvan, Intim Torna Illegál, 
Bohemian Betyars, stb.). Kialakult egy 
újabb hagyomány – az őszi gólyaavatás 
ellensúlyaként –, a tavaszi szemeszter 
legnagyobb programsorozata, az ún. 
Megahétvége, amely kulturális, szóra-
koztató, közösségépítő és könnyűzenei 
proramok egész sorával tette színe-
sebbé a tavaszi időszakot. 2011-ben 
korszerűbb lett a Sárga Szamár is, és 
Peniaško Vicának és társainak köszön-
hetően a klasszikus nyomtatott forma 
mellett a világhálón is biotopra lelt egy 
állandóan frissülő blog formájában. 
„Nemzetközi szinten“ is nagy előrelé-
pések történtek: hosszú idő elteltével 
2011-től ismét lett KAFEDIK-os tagja 
a Diákhálózat legfelsőbb vezetésének, 
mégpedig két brünni alelnöke, Hortai 
Ferenc és Kovács Roland személyében. 
2011-től kezdődően a KAFEDIK akti-
vistái szervezik a Diákhálózat Gomba-
szögi Nyári Táborában az egész tábor 
ideje alatt zajló népszerű csapatjá-
tékot. A gombaszögi tapasztalatok-
ból kiindulva 2012 tavaszától évente 

Brünnben is nagy sikerű műveltségi 
vetélkedőket szerveznek.

Hortai Feritől 2012-ben Mihály Má-
tyás vette át a stafétát, aki előtte egy 
évig a klub alelnöke volt. Legközeleb-
bi segítőtársaival, Peniaško Annával, 
Kramár Annamáriával és Szabó Ger-
gellyel, valamint a hozzájuk csatlako-
zó népes „aktív maggal” viszi tovább 
sikerrel a KAFEDIK régebbi és újabb 
keletű hagyományos rendezvényeit, 
kihasználva a modern világ által kínált 
lehetőségeket. Csapatával 2014-ben a 
KAFEDIK sokak által nagyon várt 45. 
születésnapi ünnepségének szervező-
je… De ez már egy másik történet...

Jelenleg Szabó Gergely, Szelecky 
Zsolt, Bógyi Csilla és jómagam, Bréda 
Boglárka vezetjük a családias csapatot 
Brünnben. Idén 50. évfordulóját ün-
nepeli a Kazinczy Ferenc Diákklub. 

A jelenleg több mint 200 tagot 
számláló klub tagbázisának túlnyomó 
része felvidéki magyar diák, de van 
néhány csehországi és magyarországi 
tagunk is. Aktív tagjaink száma 30 fő, 
akikkel közösen szervezzük a progra-
mokat. A brünni diákok többsége a 
technikai egyetemen tanul (VUT), de 
vannak orvosnak (MUNI), állator-
vosnak és gyógyszerésznek tanulók is 
köreinkben(VFU), illetve akad néhány 
érdekes szakról is diákunk, mint pél-
dául a hangmérnöki és bútordesign.



OLVASÓVÁ NEVELÉS

A korai literációs élmények biztosítá-
sának jó módja a mostanában egyre 
szélesebb körben terjedő Kerekítők1 
és Ringatók2 vagy a Tesz-vesz Muzsi-
ka3 és hasonló jellegű foglalkozások4 
gyakorlatának átültetése a hétköznapi 
praxisba. A beszéd-, ritmus-, moz-
gás-, zenei, anyanyelvi és irodalmi 
fejlesztés összekapcsolásával operáló 
foglalkozásokban rejlő lehetőségeket 
azonban leginkább azok aknázzák ki 
gyermekeikkel, akik eleve tudatában 
vannak az ilyen jellegű korai élmények 
jelentőségének, s a foglalkozásokon 
elsajátított mozgásos, zenés mondóká-
zást tudatosan napi életgyakorlatukba 
illesztik. Éppen ezért nagyon fontos 
volna már a korai intézményi nevelés 
keretei között hasonlóan foglalkoz-
ni kicsikkel és nagyobbakkal, s ezért 
üdvözlendő olyannyira a zenebölcsik, 
zeneovik terjedése. S ha megoldha-
tó volna a rászorulók (L. Tóthmózer, 

Lévai, Szekszárdi, 2012; Hülber, 2015) 
ilyen jellegű korai intézményi nevelő-
dése–fejlesztése, nagy lépést tennénk 
a literációs képességek alapozásában 
(Csapó, Molnár, Kinyó, 2009).5 

A beszélgetés, mondókázás, verselés, 
mesélés, énekelgetés, a zene, a tánc, a 
mielőbbi könyvnézegetés, képről való 
beszélgetésmesélés a legjobb alapozó 
tevékenységek a literáció tekintetében; 
de ilyen lehet még az édesanya (édes-
apa, nagyszülő stb.) hangján megszó-
laló diafi lm nézegetése is. Tanulságos 
gondolatokat fogalmaz meg a témában 
Süveges Gergő. Az ismert médiasze-
mélyiség egyrészt saját gyermekko-
ri diafi lmnézős élményeit idézte föl 
annak kapcsán, hogy 2014 a Diafi lm 
Éve lett; másrészt azt fogalmazta meg, 
mit jelent neki szülőként, gyermekei-
vel való kapcsolatában a diafi lmnézés: 
„Együtt letelepedni, összebújni, együtt 
tekerni, együtt elolvasni, együtt meg-

nézni, együtt átélni: együtt lenni. Ez 
az együtt: ez az, amit nem pótolhat 
semmilyen digitális csoda. Ehhez mi 
magunk kellünk, emberek, jelenlé-
vők, időt rászánók. Ettől olyan szép 
az egész.” (Süveges, 2013). Látható, 
hogy mindez időigényes tevékenység, 
a felnőtt személyes és (inter)aktív 
részvételét igényli – nem véletlen, 
hogy gyakran mozgóképvetítésre 
cserélődik. A gyermek fi lmnézése, 
(mozgó)képfogyasztása ugyan sza-
badidőt biztosít a felnőttnek, ám 
gátolja olyan képességek fejlődését, 
amelyek nélkülözhetetlenek az írás-
olvasás számára. Nem fejleszti például 
a beszédet, sem a belső képalkotást. 
A fantázia, a belső képteremtés hiá-
nya közvetlenül kihat és visszahat az 
olvasás (hallgatása) iránti kedv és az 
olvasási képesség alakulására. Csak 
az hallgat / olvas szívesen mesét, ver-
set (irodalmat egyáltalán), aki képes 

G. GŐDÉNY ANDREA

LITERÁCIÓ A 21. SZÁZADBAN (2. RÉSZ)

_______________________________________
1 A gyermekek jókedvre kerekítését célzó, az ölbeli játékokra és mondókákra alapozó Kerekítő baba-mama foglalkozásokat J. Kovács Judit 
drámapedagógus indította el. Kiadványaikról, foglalkozásaikról l. bővebben: http://www.kerekito.hu.
2 A Gállné Gróh Ilona által 1991-ben alapított, „Vedd ölbe, ringasd, énekelj“ szlogennel útjára indított Ringató mozgalom 2006-ra országos 
hálózattá szerveződött. Működéséről, foglalkozásaikról, kiadványaikról l.: http://www.ringato.hu.
3 L. pl. https://www.mupa.hu/program/tesz-vesz-muzsika-2014–09–15_10–30-lepcsoterem;  
http://www.ujpestibolcsik.hu/index.php/rozsaliget/kepgaleria-rozsaliget/182-tesz-vesz-muzsika-2016 
4 L. a Hangszervarázs Zenetanoda, Rosales Zeneovi honlapján Hegedűsné Tóth Zsuzsa, az ELTE TÓK oktatójának bemutat(koz)ó) sorait: //
hangszervarazs.hu/hegedusne-toth-zsuzsanna
5 A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok ugyanis egyértelműen mutatják, hogy azok az országok sikeresek az esélyegyenlőtlenségek kezelé-
sében, amelyek intézményi keretek között tudnak gondoskodni a korai fejlesztés megindításáról. 
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hézségekhez akár. Aki pedig nehezen 
olvas és ír: nem szívesen teszi egyiket 
sem, így a kör bezárulni látszik… 

KORAI LITERÁCIÓS PROGRAMOK
Bár nem vezet »királyi út« a Literalitás 
Birodalmába, egy lehetséges út mér-
földköveit a korai literációs progra-
mok jelölhetik ki (pl. Szinger, 2007), 
ill. elgondolásaik iskolai adaptációja, 
ahogy arra már a Lépésről lépésre isko-
lai program kísérletet tett idestova két 
évtizede (pl. Hunyadyné, 1998). Nem 
a program kvalitásain múlt, hogy nem 
formálta át jobban az iskolai praxist. 
Holott egyre fontosabb az írásbelisé-
get kezdettől gazdagon dokumentáló 
iskolai környezet kialakítása, s az írott 
szövegekkel való élményszerű foglala-
tosság, hiszen egyre kevésbé számítha-
tunk olyan iskolakezdőkre, akik ren-
delkeznek ilyen jellegű tapasztalattal 
(pl. Adamikné, 2007; Bárdos, 2007; 
Benczik, 1999; Csoma, Lada, 1997; 
Balázsi, Lak, Szabó, Vadász, 2012); 
mint ahogy azon kompetenciákban 
is egyre inkább szűkölködnek iskola-
kezdéskor a gyerekek, amelyek szük-
ségesek volnának az írás és olvasás 
frusztrációmentes elsajátításához, ha-
tékony használatához. A pedagógusok 
olyan problémákkal szembesülnek a 
mindennapokban, amelyek felvethet-
nék a fejlesztő pedagógiai tudás alap-
képzésbe illesztésének kérdését (l. pl. 
Gósy, Laczkó, 1993; Gósy, 1999, 2000). 
A 2014-ben életbe lépett hatéveskori 
beiskolázás következtében tömege-
sen kezdenek iskolát olyan gyere-
kek, akiket a pedagógustársadalom 
iskolaéretlennek érzékel; és valóban: 
arra, amit a hazai praxis (el)vár az is-
kolakezdőktől, sokan és egyre többen 
éretlenek. Ahogy »éretlen« volt már 
a rugalmas iskolakezdés időszakában 
is számtalan gyerek, a családi és 
intézményi nevelés fordulópontjain 
gyengéd átmenetek (Golyán, 2015) 
biztosítására képtelen intézményi el-
várások miatt, amelyek annak ellenére 
meghatározzák a praxist, hogy a szak-
ma régóta problematizálja ezeket (l. 
Kende, Illés, 2007; Szabó, 2005, 2006; 
Winkler, 2001; Vekerdy, 2006).  

Jelen körülmények között az egyik 
legfontosabb feladat az intézményi 

nevelés közegében, így az iskolai pra-
xisban: az írásbeliséggel élni tudók és 
az illiterális tömegek közt húzódó és 
egyre mélyülő szakadék felszámolása. 
Ennek érdekében gyakori, élményt 
adó és rendszeres találkozásokra 
van szükség az írásbeliséggel, már az 
iskolába lépés első pillanatától.7 Ilyen 
célt szolgál Az ELTE TÓK tanító sza-
kos hallgatói számára Tóth Beatrix 
által összeállított módszertani gyűj-
teményben olvasható Az én táskám 
játék, amely az írásbeliség élményét 
biztosítja már a legelső iskolai napon; 
azon túl, hogy remekül szolgálja a 
gyerekek bevezetését az iskolai életbe. 
„Az első nap reggelén minden padra 
elhelyezünk egy fehér papírzacskót. 
Benne a gyerek névkártyája, egy ceruza 
vagy egyéb apróság, amire az iskolában 
szüksége lehet. Minden zacskóban van 
egy, a tanító által írt levél is, amelyben 
bemutatkozik, ír a hobbijáról stb. (A 
tanár felolvassa a levelet a gyerekeknek, 
hisz azok még nem tudnak olvasni.) 
A tanulók kiürítik a zacskót. Ez lesz 
az ő „táskájuk”. Az első feladatuk az, 
hogy kidíszítsék képekkel, rajzokkal, 
melyek őket mutatják be. (A tanító 
mintaként bemutatja a saját táskáját. 
A gyerekek nagyon szeretik, ha a 
tanítójuk beszél magáról.) Miután 
elkészültek a díszítéssel, a gyerekek 
bemutatják egymásnak a táskájukat, 
így ismerkednek. Tanítás után 
hazaviszik a táskát, és beletesznek 
néhány tárgyat, ami különösen fontos 
a számukra. (A tanító természetesen 
erre is ad példát, mintát, mikor a 
saját táskáját bemutatja.) A gyerekek 
titokban tartják, hogy mi rejlik a 
táskájukban, míg rájuk nem kerül a 
sor, hogy megismertessék társaikat 
annak tartalmával. Izgatottan várják, 
hogy beszélhessenek a zacskóba tett 
különleges dolgokról; s arról, hogy 
miért is oly fontosak azok a tárgyak 
számukra.” (Tóth, 2003, 40).

Hasonló célt szolgál, és az óvoda-is-
kola közti gyengéd átmenet biztosítá-
sának is kitűnő példája Winkler Már-
ta Óvodából jöttünk játéka (Winkler, 
2001). „Az azonos óvodából érkező 
gyerekek nagy alakú csomagolópa-
pírra lefestik az óvodájukat, megfestik 
az utcát is, és a nevét is kiírják, ebben 

élvezni, amit hall / olvas – márpedig 
erre csak az képes, aki elaborál, akiben 
a szöveg mentális képeket létesít. Így a 
hallgatott mesének a belső képterem-
tés inspirálásával igen nagy szerepe 
volna az olvasóvá válhatásban, hiszen 
mindenféle szöveg megértésének (így 
élvezetének is) a belső képalkotó ké-
pesség fejlettsége az alapja. A mentális 
képek azonban nem csupán az iroda-
lom élvezetében játszanak szerepet; 
egy információs szöveg megértése is 
elképzelhetetlen nélkülük – így a ta-
nulás, ismeretszerzés sem lehetséges 
hiányukban. Ha a természetismeret 
tankönyv vaddisznóról vagy éppen a 
kráterről szóló leírása nem képzi meg a 
vaddisznó vagy a kráter képét bennünk, 
aligha beszélhetünk megértésről. Egész 
gondolkodásunk a képek közegében 
zajlik tulajdonképpen – olvasható 
Nyíri Kristóf A gondolkodás képelméle-
te c. előadásának szerkesztett változa-
tában (Nyíri, 2000). 

AZ ILLITERÁCIÓ
Az illiteráció kialakulása az anya-
méhben indul – ahelyett, hogy a 
literációs tapasztalatok kiépülése kez-
dődhetne ekkor el. Köztudomású, 
hogy a prenatális akusztikus ingerek, 
a mozgástapasztalat, az anya érzel-
mei, élményei mind-mind befolyásol-
ják a magzat fejlődését. A literációs 
képességek alakulásához hozzájárulhat 
a mozgásszegény életmód (Rácz, F. 
Földi, Barthel 2012; Gósy, 1997, 2000, 
2005),6 a beszélgetések háttérbe szo-
rulása a napi életgyakorlatban, a kép-
ernyőre meredő édesanya, aki maga 
nem beszél, csak gépi beszédet hallgat; 
s aki az őt ilyenkor érő impulzusok 
által gyakran diszharmóniát közvetít 
világra sem jött gyermeke felé. A rit-
mikus mozgás és beszéd, a zene örö-
me és tapasztalata nélkül megszülető 
gyermek literációs esélyei világra jőve 
aztán tovább romlanak, ha továbbra 
is kevés beszédet hall, nem énekelnek 
neki, nem mondókáznak vele, ritkán 
hall felnőtt-felnőtt beszédinterakciót. 
Utóbbi megnehezíti a felnőtt-beszéd 
megértését a későbbiekben, ami az 
iskolában már komoly gond lehet, s a 
problémák hólabdaszerű felhalmozó-
dásához vezethet, olvasási és írásne-
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6 Mozgás-, beszéd- és olvasásfejlődés összefüggését jól mutatják az alapozó terápiák sikerei a beszédfejlődés megindításában és az olvasási 
problémák korrekciójában.
7 Mikéntje tanulmányozható a Tanító online módszertani gyűjteményében: Ha nem érzi, hogy érdeklődöm. http://www.tanitonline.
hu/?page=moviebank_carousel_view&item=19; Módszertani leírások az író-olvasó környezet megteremtéséhez. http://www.tanitonline.
hu/?page=lessonbank_carousel_view&item=23.
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szótagból áll a szó. Az is jó gyakorlá-
si lehetőség, amikor csomagólópapír-
csíkra írt mondókát vagy dalszöveget 
szavakra vágunk, s a gyerekeknek ösz-
sze kell rakniuk” (Tóth, 2003, 40–41).8

Vonjuk be tehát kezdettől a gyereke-
ket mindenféle írásbeli tevékenységbe, 
teremtsünk számukra nyomtatott és 
írott anyagokban bővelkedő környeze-
tet könyvek, feliratok, írott instrukciók 
kihelyezésével; tapasztalhassák meg az 
írás funkcióit, s azt, hogy örömforrás 
lehet mind percepciós, mind pro-
dukciós értelemben: érzékelhessék 
tanítványaink, hogy az írás megérté-
se és létrehozása egyként potenciális 
élményforrás. Az írás megértésének 
élményét biztosíthatja a pedagógusok 
mindennapi mese- és versmondó, -fel-
olvasó gyakorlata (a mesélésnek abban 
a tág értelmében, amelybe folytatásos 
regényfelolvasás is beletartozhat); s a 
szövegekkel való élményszerű találko-
zások biztosítása.9 Az írás mint pro-
dukciós tevékenység élvezetét megala-
pozhatja az a tapasztalat, hogy az írás 
az önkifejezés egy lehetséges módja, 
a személyiség (ön)megmutatásának 
egyik eszköze, s kerete lehet a gyer-
meki alkotásvágy, kreativitás megnyi-
latkozásának. A pedagógus feladata 

az, hogy felkeltse a gyerekek közlésvá-
gyát, s mielőbb írásra motiválja őket. 
A »bontakozó írásbeliség« számára 
fontos, hogy a tanulók spontán írásait 
jutalmazzuk; sőt, inspiráljuk őket ilye-
nek mielőbbi létrehozására, és tegyük 
lehetővé, hogy írásaikkal célt érjenek. 
(Akár úgy is, hogy eleinte a tanító vál-
lalja az íródeák és/vagy felolvasó sze-
repét). Fontos továbbá, hogy legyenek 
az osztályban könyvek, s használják is 
őket. Rendszeresen olvasson fel a pe-
dagógus színvonalas irodalmi műve-
ket, beszélgessenek róluk, s a gyerekek 
reagáljanak az olvasottakra – írással is. 
Lehet/legyen az osztályban postaláda, 
amelybe a gyerekek bedobhatják raj-
zos írásos üzeneteiket egymásnak és 
a tanítónak. A tanulók írásos munkái 
jelenjenek meg faliújságon és/vagy 
osztályújságban, később kis könyveket 
írhatnak a diákok – ezek legyenek az 
osztálykönyvtár szerves részei. Az írás 
kezdettől fogva legyen része a tanu-
lási tevékenységrendszernek. Eleinte 
csak a nevét írja rá a gyerek (leginkább 
nyomtatott nagybetűkkel) a mun-
káira, rajzaira. Később a rajzok alá 
egy-egy szó is kerülhet. A tanító ter-
mészetesen segítsen ebben. Közösen 
is írhatnak szövegeket, ha a rögzítés 

természetesen a tanító segít. Kedvenc 
óvodai tárgyaikat, játékaikat is lefes-
tik a gyerekek, majd az óvó néniket és 
saját magukat is. Miután elkészültek e 
vastag ecsettel megalkotott művek, fel-
kerülnek a falra, s elkezdik mellé gyűj-
teni az óvodában tanult mondókákat, 
verseket, dalokat, miután azok címét 
nagybetűvel egy-egy kartoncsíkra ír-
ták. A képek segítségével a gyerekek 
számos élménye előhívható, felidéz-
hető; fejleszthető beszédbátorságuk, 
tématartásuk, szókincsük és nyelvi 
szerkezetalkotó képességük. Minden 
kisgyerek igyekszik minél több tudo-
mányt előszedni emlékezetéből, hogy 
a szeretett óvoda képe mellé minél 
több cím kerüljön. A versek, mondó-
kák, dalok szövege, szóanyaga sok le-
hetőséget ad az olvasásra. A versek egy 
részét csomagolópapírra írja a tanító, 
majd a gyerekekkel együtt elolvassa, 
közben mutatja, melyik szónál tar-
tanak éppen. Egy másik lehetőség a 
gyakorlásra: a mondóka vagy vers sza-
vait külön szókártyákra írja a tanító, a 
gyerekek pedig megkeresik a szavak 
helyét a versben, ráhelyezik a szókár-
tyát az azonos szóra, közben pedig 
»el is olvassák«. Néhány szó megta-
nulása, megismerése után kezdődhet 
a csoportosító játék az alapján: hány 
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8 A Tanító online módszertani gyűjteménye fi lmen is láthatóvá teszi Winkler Márta gyakorlatát: 1. osztályban a 3. napon pillanthatunk 
bele a „tanításba”, és szemléletes példákat láthatunk az író-olvasó környezet megteremtésére. L. 1. osztály 3. nap. http://www.tanitonline.
hu/?page=moviebank_carousel_view&item=13.
9 A Tanító mesegyűjteménye segítheti bővíteni a mindennapi mesehallgatáshoz szükséges kínálatot; játékgyűjteménye pedig az élmény-
szerűség megteremtéséhez adhat ötleteket. L. Mesegyűjtemény a mindennapi mesehallgatáshoz; Játékgyűjtemény. http://www.tanitonline.
hu/?page=lessonbank_carousel_view&item=22.



den osztályban akadnak néhányan); 
sőt, használjuk fel tudásukat az írásra 
motiválásban, s vonjuk be őket a korai, 
funkcionális írástevékenységekbe. Le-
hetséges megoldás e célból a tasztatú-
rával írás, ha megvannak osztályunk-
ban a feltételei. Ami korántsem jelenti 
azt, hogy csatlakoznánk a kézírás el-
törlését szorgalmazók táborához. Ez 
annak ellenére sem javasolható, hogy 
az iskolarendszerek hatékonyságát 
mérő nemzetközi összehasonlító vizs-
gálatok egyik listavezető országa már 
hozzálátott a kézírás kivezetéséhez az 
iskolai gyakorlatból: „A 2016 őszén 
induló tanévtől változik a fi nn tanterv, 
onnantól kezdve már nem fogják eről-
tetni a kézírást az elsősöknek, helyette 
gépelést kell tanulniuk. Az egyes isko-
lák és tanárok továbbra is dönthetnek 
úgy, hogy kézírást is tanítanak a gépe-
lés mellett. Az országban azért döntöt-
tek így, mert szerintük a gépírás ma 
már fontosabb képzettség, mint hogy 
valaki kézzel tudjon írni, és az isko-
láknak az a dolga, hogy a mindenna-
pi életben szükséges tudást adják át a 
gyerekeknek”. Ez a döntés azonban fi -
gyelmen kívül hagyja, hogy „…az ma 
már biztosnak látszik, hogy a kézírás 
lényegesen kiterjedtebb agyi hálózat 
működését igényli. [Mint a gépelés. 
G.A.] A nagyagykéregnek a mozgásért 

és a nyelvi funkciókért felelős hálóza-
tain kívül a mozgáskoordinációban 
és az egyensúly-érzékelésben fontos 
kisagyi területek is jelentős szerephez 
jutnak...” – írja a fi nn oktatáspoliti-
kai döntés kapcsán Balázs Zsuzsanna 
a HVG-ben (Balázs, 2015). A szerző 
azonban azt is megjegyzi – és csak 
egyetérthetünk vele –, hogy lazítani 
kellene a folyóírás hazai oktatásán, és 
már a kezdetektől lehetővé tenni a fo-
lyóírás egyéni változatainak használa-
tát, és segíteni a kényelmes kézmozdu-
latokkal kivitelezhető, a saját ízlésnek 
legjobban megfelelő, ám jól olvasható 
íráskép kialakulását. Érdekes felve-
tés olvasható a probléma áthidalására 
Stvorecz Adrián Mit veszíthetünk a 
kézírás eltűnésével? c. írásában, amely 
a kézírást felismerő tabletekkel operál-
va a kézírás egy újfajta reneszánszára 
számít (Stvorecz, 2014).

Az írásbeliséggel kapcsolatos pozi-
tív élmények alapvető szerepet játsza-
nának az ahhoz szükséges motivációs 
bázis kiépülésében, amely megakadá-
lyozhatná annak a negatív spirálnak a 
kialakulását, ami tanulási nehézségek-
hez, funkcionális analfabétizmushoz, 
végül pedig az egyéni életpálya ku-
darcához vezet. A rendszeres élmény-
szerzés az iskolában, a tanórákon; az 
élmények megosztása, felidézése, újra 

feladatát a tanító magára vállalja, míg 
a gyerekek aktívan közreműködnek a 
mondanivaló kitalálásában, megfor-
málásában, később az átdolgozásában, 
korrigálásában.

AZ ÍRÁS TECHNIKAI 
KIVITELEZÉSÉNEK DILEMMÁI

Ezek az ötletek, javaslatok, eljárások 
azonban felvetik az írás technikai ki-
vitelezésének problémáját. A literáció 
szempontjából oly kívánatos korai 
írás megvalósítása nehezen képzelhe-
tő el ugyanis a hazai iskolai gyakor-
latban, amely (a reformpedagógiai 
irányzatokon alapuló alternatív isko-
lákat leszámítva) írástevékenységen 
jellemzően kötött írást és szabályos 
betűalakítást, kapcsolást ért; ráadásul 
már igen korán, a betűelemek tanulá-
sakor szabályos vonalközbe írást vár el 
a gyerekektől. A fi nommotorika élet-
kori sajátosságból eredő fejletlensége, 
a kéz élettani éretlensége miatt szinte 
megoldhatatlan, legalább is frusztráló 
nehézségekbe ütköző feladat a szabá-
lyos írott betűformák és kapcsolások 
kivitelezése,10 így aligha élhetik meg a 
gyerekek az írást örömadó tevékeny-
ségként. Ennek áthidalására megen-
gedhetjük a nyomtatott nagybetűkel 
való írást azoknak a gyerekeknek, 
akik tudnak így írni (általában min-
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10 Az az olvasástanítási program, amely mindezt fi gyelembe vette a hagyományos pedagógiai gyakorlaton alapuló iskolákban is, és az első 
félévben nyomtatott nagybetűkkel tanította az írást, jelenleg nincs az oktatási kormányzat által engedélyezett könyvek között.



és újra átélése lehetővé tenné, hogy a 
gyerekek kedvvel és örömmel dolgoz-
zanak. Ha pedig létrejön a pozitív ér-
zelmi bevonódás, kedvezően alakulhat 
a tanulók attitűdje az írásbeliséggel 
kapcsolatban: hatékonyabb és sikere-
sebb lehet az elsajátítás. Ehhez, persze, 
szakítani kéne az ismeretcentrikus is-
kolai gyakorlatokkal (Csapó, 2002), 
és (az alsó tagozaton különösképp) 
elmozdulni az élményközpontú taní-
tás irányába. Ha meggondoljuk, hogy 
ennek szükségességét már Rousseau 
Emilje felveti, épp itt volna az ideje, 
hogy ne csak sporadikusan, egy-egy 
tanító személyes intenciójának kö-
szönhetően jelenjen meg ez a szemlé-
let a gyakorlatban; már csak azért sem, 
mert ez a szemlélet tantervi szinten 
már elég régóta jelen van az oktatás-
ban. Az élmény alapú tanulás nem 
egyfajta technika – írja Lénárd András 
a Tóth Beatrix szerkesztette módszer-
tani gyűjtemény bevezető tanulmá-
nyában, hanem sajátos kapcsolat ta-
nár és diák, diák és diák között, s nem 
utolsó sorban a gyermek és önmaga 
viszonyában. „Olyan rendszer, ahol az 
élményeknek, benyomásoknak, érzé-
seknek, véleményeknek ugyanolyan, 
sőt sokszor nagyobb szerepe van, mint 
a puszta tényeknek, ismereteknek. 
Ahol az élményekből táplálkozva ta-
nár és diák közös útra, új élmények, 
ismeretek megszerzésére indul” (Lé-
nárd, 2003).11
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„Mondd és elfelejtem; mutasd meg és 
megjegyzem; engedd, hogy csináljam 
és megértem.” (Konfuciusz)

A szövegértés fejlesztése az olvasás-
órán kívül a többi tantárgy feladata 
is. Ezért akár a verbális szövegértés, 
akár az írott szöveg megértésének 
fejlesztését szükségszerű folytatni az 
anyanyelvi nevelésen kívül is. Minden 
tantárgynál ügyelni kell a megtanu-
landó szövegek megértésére, amit a 
speciális szövegelemzéssel érhetünk 
el. Gondot kell fordítani a jellegzetes 
szókincs magyarázatára, a defi níciók 
struktúrájának a magyarázatára, az is-
meretközlő szövegek tartalmának sű-
rítettségére. A vázlat készítésére is meg 
kell tanítani a tanulókat. A vázlatban 
az információkat rendszerezzük, ami 
segíti a megértést.

Az alsó tagozaton a különböző tan-
tárgyak oktatását általában egy pe-
dagógus végzi, ami nagy lehetőséget 
biztosít a tantárgyak közötti kapcso-
latok kihasználására az oktatási-ne-
velési cél elérésében. Az olvasás folya-
matának begyakorlására komplexen 
kell tekinteni, s az olvasott szöveghez 
akár a többi tanítási órán is vissza le-
het csatolni. Ez viszont a tervezés és 
kivitelezés szempontjából is többlet-
munkát igényel a tanítótól, s mellette 
rugalmasságot, nyitottságot kíván az 
új dolgok iránt. A képzőművészet-óra 

összekapcsolása az olvasástanulással 
a legkézenfekvőbb megoldás, mivel 
lehetőség nyílik az olvasott szöveghez 
illusztrációt, bábot, hátteret készíteni 
– a hozzá kapcsolódó érzéseket meg-
festeni, megrajzolni vagy esetleg gyur-
mából megformázni a szereplőket. 
Több szempontból is megközelíthet-
jük az adott szöveget, s mivel a gyer-
mek képekben gondolkodik, a motivá-
ció biztosított. A tanulás így kellemes 
élményhez kapcsolódik, ezáltal sokkal 
hatékonyabb. 

Természetesen bármilyen órán al-
kalmazható ez a kölcsönhatás, ha 
megtaláljuk a közös pontot. Matema-
tikaórára is készíthetünk feladatokat 
az olvasott szövegből kiindulva. A 
természetismeret-órán tanultakhoz 
kereshetünk szépirodalmi szövegeket 
– vagy fordítva. Ezekkel a stratégiák-
kal az egyes megértési modulokat erő-
sítjük, amelyekkel a szövegértés mi-
nőségét pozitívan tudjuk befolyásolni. 
Személyesen megtapasztaltam, ha egy 
dologgal több aspektusból foglalko-
zunk, a tanulók könnyebben aktivizál-
ják a már meglévő tudásukat, és ezál-
tal sikerélményhez is jutnak. Őszintén 
bevallom, az informatikaórákat az 
alsó tagozaton nem tartom annyira 
indokoltnak. Olyan sok képernyőt 
néznek a mai gyerekek, hogy az ötödik 
évfolyamig ezt mellőzném. A kütyük 
világában nincs szükségük alapvető 

informatikai ismeretek elsajátítására, 
hiszen a legtöbbjük a harmadik osz-
tályra aktív számítógép-felhasználóvá 
válik. Vekerdy írja, hogy a gyerek sze-
mélyiségfejlődése szempontjából az 
lenne az ideális, ha 10 éves koráig nem 
válna felhasználóvá, nem a virtuális 
világban szocializálódna. Ez ma már 
szinte elképzelhetetlen. Az is érdekes, 
hogy a néhai Steve Jobs, aki rengeteg 
számítógéppel látta el az iskolákat, 
saját gyerekeit tiltotta a kütyük hasz-
nálatától. A Microsoft  egyik vezető 
munkatársa is hasonlóan vélekedik. A 
Google, az Apple, az eBay és a Helwett-
Packard felsővezetőinek gyerekei 
olyan Waldorf-iskolába járnak, ahol 
digitális eszközöket egyáltalán nem 
használnak. A képernyők tompítják 
az érzékeinket, a fejlődő idegrendszert 
pedig túl sok ingerrel terhelik meg. 
Mindez pedig hozzájárul a fi gyelem-
hiányos hiperaktivitás-zavar kialaku-
lásához (Vekerdy, 2017, 227–242). Mi-
vel a harmadik évfolyamtól a tanterv 
heti egy óra informatikát tartalmaz, 
célszerű lehet ezt az olvasási képessé-
gek, a szövegértés és a matematikai ké-
pességek fejlesztésére is felhasználni. 
Az írás gyakorlása a számítógépen, a 
másolás, az áthelyezés, képek mentése, 
rajzolás a gyerekek többségének nem 
okoz nagy gondot. Az informatikaóra 
egy része viszont felhasználható bár-
mely tantárgy során felmerülő kérdés 
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megválaszolására, azaz információ-
keresésre, ezáltal közvetve az olvasási 
képességek fejlesztésére is. Fontos fel-
hívni a tanulók fi gyelmét a számítógép 
nyújtotta előnyök kihasználására, a 
játékokon és a szórakozáson kívül, va-
lamint az internet veszélyeire is.  Azt 
is meg kell magyarázni nekik, hogy 
nem minden igaz vagy pontos, amit 
az interneten található. Ezt feltétlenül 
meg kell tanítanunk nekik, ugyanis ez 
gyakran a felnőtteknek sem mindig 
egyértelmű. 

 De hogyan válhat egy muffi  n a tan-
tárgyközti kapcsolatok főszereplőjévé 
a második osztályban? Az alábbiakban 
a szövegfeldolgozás egy nem tipikus 
módját szeretném bemutatni, melyet 
osztályomnak az őszi szünetet megelő-
ző napra terveztem be. Ekkor a tanu-
lók többsége már a közelgő szünidővel 
lényegesen többet foglalkozik, mint 
a tanulással, és az ilyen napokon új 
anyagot nem nagyon érdemes átvenni. 
Jómagam a szünetekre házi feladatot 
sem szoktam adni, legyen idejük ját-
szani gondtalanul. Az ilyen szünetváró 
napokra érdemes projektnapot beter-
vezni, a miénk a muffi  nos nap lett. Az 
elmúlt iskolaévben ezt az egyszerű 
süteményt már többször megsütöt-
tem nekik otthon. Nagyon szerették, 
kérték a receptet, hogy ők is elkészítik 
majd. Azt ígértem akkor nekik, meg-
kapják, ha majd a receptet el tudják ol-
vasni és le is tudják írni. Ezt a feltételt 
egy jó ideje teljesítik, és elérkezett az 
idő, hogy a receptet megosszam velük, 
a magam módján. Mivel a gyakorlati-
as szövegek megértésére is hangsúlyt 
kell helyezni, az olvasásórát a recept 
megismertetésével kezdtem. Felidéz-
tük a muffi  nhoz kapcsolódó emléket, 
milyen volt, emlékeznek-e az ízére, 
illatára. Elmesélték, ki szokott otthon 

sütni, milyen süteményt, mi minden 
kellett hozzá. Ezután megmondtam 
nekik, hogy ma elkészítik a saját kis re-
ceptes könyvecskéjüket. Kiosztottam a 
rajzlapot, ezt az utasításom alapján fél-
behajtották, és elmondtam, melyik ol-
dalra mi kerül. A borítólapra (az előző 
nap tanultuk a könyv részeiről) színes 
muffi  nok kerülnek majd és a Muffi  n-
recept cím. A következő oldalra önma-
gukat fogják lerajzolni egy muffi  nnal, 
és a mellette található oldalra másolják 
majd le magát a receptet. Az első óra 
a tervezéssel, a segédvonalak kijelölé-
sével és a borítólap elkészítésével telt. 
Megmagyaráztam nekik a muffi  n szó 
kiejtését, hogy másképp írjuk, mint 
ahogy olvassuk. Mindenki megértette. 
A második órán felírtam a táblára a re-
ceptet, majd szavanként ellenőriztem 
a megértést. A folyadékok (olaj, tej) 
mennyiségét poharakhoz hasonlítva 
magyaráztam. A lisztet, cukrot bögré-
vel adja meg a recept, s ezekhez viszo-
nyítottam a vizes poharat (tej) és a ká-
véscsészét (olaj). A recept olvasásával, 
lemásolásával, önmaguk lerajzolásával 
két órát dolgoztak. A negyedik órán 
muffi  nos szöveges feladatokat számol-
tak ki, majd az ötödik órán lementünk 
a tankonyhába, a kis könyvecskéikkel 
és a hozzávalókkal ellenőrizni a szö-
vegértést. Mivel délután a napköziben 
a nulladikosokkal együtt vannak, őket 
is meg akartuk vendégelni a sütivel, 
ezért dupla adagot készítettünk. A 
hozzávalókból kétszer annyit kellett 
közösen kiszámolni (matematika). 
Mindenki segédkezett az elkészítés-
ben, a fi úk a mosogatásban is. Az egy 
óra az előkészületekhez volt elég, amíg 
még egyszer elolvastuk, majd összeál-
lítottuk a receptet. A hatodik, hetedik 
óra végére megsült a harminchat muf-
fi n, és miután elrakodtunk, mindenki 

elfogyasztotta a sajátját. Bőven jutott 
a kis nulladikosoknak is. A gyerekek 
egész nap serényen dolgoztak, a taní-
tási órákat bőven meghaladva, de nem 
reklamált senki. Nagyon jól érezték 
magukat, élvezték a feladatot. A foly-
tatás garantált. A következő közös 
sütésre a gyerekektől várom a recepte-
ket, ötleteket, tehát hasonló szöveggel 
ilyen módon foglalkozniuk kell majd 
otthon is. 

A szövegfeldolgozás, a szövegértés 
fejlesztése nem kizárólag az anyanyel-
vi nevelés feladata, hiszen minden 
tanítási órán szövegekkel dolgozunk, 
akár írott, akár verbális formában. A 
tantárgyak az alsó tagozaton nem kü-
löníthetők el, de valamilyen szinten 
később sem. Ugyanolyan modulokat 
alkotnak, mint az olvasáshoz szüksé-
ges részképességek. 

Érdemes ebben is kitekinteni. Finn-
országban most készülnek bevezetni a 
tantárgyak nélküli oktatást. Az egyes 
tantárgyakat interdiszciplináris for-
mában fogják oktatni. A fi nn iskola-
rendszert a világ legjobbjaként tartják 
számon, mégis folyamatosan változ-
tatnak, fejlődnek. A tegnapi tudás, ta-
pasztalat holnapra biztosan kevés lesz. 
Nálunk is.
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zászlókat Rákóczi seregének. Szemé-
lyisége mindenképpen alkalmas arra, 
hogy összekötő kapocs legyen a két 
nép között. A kurucoknak később is 
jelentős szerepe volt a szlovák népha-
gyományban. Már csak a fentiek tük-
rében is fontos lenne, hogy a szlovák 
diákok is megismerjék a hazájuk terü-
letéhez is kötődő fejedelem életútját és 
a szabadságharc történetét. A szlovák 
történetírás és a politika Jánošíkot 
főleg azért szereti, mert magyar ne-
meseket fosztott ki, Rákóczit viszont 
azért nem, mert a „szlovákirtó magyar 
nemesek” egyike volt. Horthyval és 
Esterházy Jánossal egyetemben Rá-
kóczit is a magyar történelem árnyol-
dalára helyezte, őt is ellentmondásos 
történelmi személyiségnek nevezte. A 
szlovák történészeket jobban érdekli 
Jánošík, a nemzeti hős és szimbólum. 
Sok szlovák nyelvű monográfi ában és 
tankönyvben Rákóczi „a történelem 
legvonakodóbb lázadója” volt, „az 
utolsó mágnás felkelő”. Ezzel szem-
ben Jánošík „a szlovák Robin Hood” 
volt, aki nemcsak a szlovák völgye-
ket, hegyeket, hanem Lengyelorszá-
got és Morvaországot is bejárta. Ivan 
Mrva írta a Történelem 2. Szlovákia 
a középkorban és az újkor küszöbén 
történelemtankönyv Az utolsó kuruc 
felkelés című részét. II. Rákóczi Fe-
rencet „erdélyi főúr”-nak nevezi, aki-
nek felső-magyarországi felkeléséhez 
kezdetben jobbágyok, majd nemesek 
is csatlakoztak. A kollektív emlékezet-
ben a legnépszerűbb történelmi sze-
mélyiségek között Juraj Jánošík áll az 
élen Hunyadi Mátyás, Mária Terézia, 
II. József és Ferenc József társaságá-
ban. A szlovák nemzeti panteonban 
II. Rákóczi Ferencnek nem jutott hely. 
Ezért is volt különösen fontos az idei 
emlékév a jelen szemszögéből is, hogy 
a szlovák kormánypolitika a Rákóczi-
val kapcsolatos álláspontját felülbírál-
ja, és az őt megillető helyre tegye. 

 A magyar országgyűlés a 2019-es évet II. 
Rákóczi Ferenc emlékévnek nyilvání-
totta. Történelmünk jeles alakját 1704. 
július 8-án választották erdélyi fejede-
lemmé Gyulafehérvárott. Az emlék-
év célja a magyar öntudat erősítése és 
a történelmi tények megismertetése a 
fi atalokkal. A fejedelem által vezetett 
szabadságharc a nemzeti független-
ségért folytatott egyik legfontosabb 
küzdelem volt történelmünk során. 
A mai Szlovákia területén (Borsiban) 
született fejedelem személye alkalmas 
a nemzeti összetartozás erősítésére. 

A nemzeti identitás szempontjából 
nagyon fontos, hogy milyen történel-
mi események és személyek kapnak 
helyet a szlovákiai magyar diákok által 
használt tankönyvekben. A szlováki-
ai magyar tanítási nyelvű alapiskolák 
hetedik osztályában használt törté-
nelemtankönyvben  (Ján LUKAČKA–
Mária TONKOVÁ–Ľuboš KAČÍREK–
Soňa HANOVÁ: Dejepis pre 7. ročník 
základnej školy a 2. ročník gymnázia 
s osemročným štúdiom) a Rákóczi-
szabadságharc eseménytörténete és 
a fejedelem életrajza a szlovák tör-
ténelemszemlélet jegyében íródott. 
Ez a szemlélet sok problémába üt-
közik.   A Rákóczi-szabadságharcot a 
szlovák tankönyvek és a fordításaiként 
jegyzett magyar nyelvű tankönyvek 
mindösszesen néhány sorban tag-
lalják, miközben Magyarországon 
a magyar tankönyvek ennek az ese-
ménynek több oldalnyi tananyagot 
szentelnek. Ez azért is elfogadhatatlan, 
mert II. Rákóczi Ferenc nemcsak a 
mai Szlovákia területén született, de 
a mai Kelet-Szlovákia több települé-
sén is járt. A kassai Szent Erzsébet-
dóm altemplomában helyezték örök 
nyugalomra például. A fejedelmet 
tehát igen szoros kapcsolat fűzi a mai 
Szlovákia területéhez, ennek ellenére 
az alapiskolás tankönyvek alig fog-
lalkoznak vele. Hasonló a helyzet a 
középiskolai magyar tankönyvek ese-
tében is. A Történelem a gimnázium 

és a középiskolák 1. osztálya számá-
ra (Michal Bada–Anna Bocková–
Branislav Krasnovský–Ján Lukačka–
Mária Tonková) című tankönyvben 
és magyar nyelvű fordításában a téma 
ismertetése szintén pár sorban jelenik 
meg. A szabadságharc fontos esemé-
nyeit ugyan megemlíti, de a nemzet-
közi eseményekbe való beágyazottsága 
már nem kap helyet benne. Helyettük 
markánsan kiemelik a szerzők Juraj 
Jánošík személyét és annak betyárcsa-
patát, aki belépett Rákóczi seregébe. 
Annak veresége után a császári se-
regben szolgált Nagybiccse várában. 
Jánošík a szabadságharc kontextu-
sában a szlovák népi legendák egyik 
hősévé vált, aki harcolt a szegények 
szabadságáért és jogaiért. Legendája és 
pozitív példája a kuruc mozgalom ma-
gyarellenes vonatkozásában a szlovák 
nemzeti öntudatot erősíti. Az említett 
tankönyv szerzői történeti forrásként 
csupán a szatmári béke (1711) szö-
vegrészletét közlik a tanulókkal. Érde-
kesség az is, hogy megállapítja: a mai 
Szlovákia területe éppen Rákóczi füg-
getlenségi törekvéseinek köszönhető-
en került rossz gazdasági helyzetbe. 
Az Elek József–Kovács László–Simon 
Attila szerzőhármas által jegyzett tan-
könyvben (Történelem a gimnázium 2. 
osztálya számára) ennek ellenkezőjét 
látjuk viszont. Mindamellett, hogy az 
említett szerzők foglalkoznak a sza-
badságharc előzményeivel és okai-
val, kiemelik Rákóczi államszervezői 
nagyságát, akinek az élete összeforrott 
az ország gondjaival. Bemutatják a 
szabadságharc katonáit, külön foglal-
koznak az ónodi országgyűléssel és 
a fejedelem kiáltványával. Már csak 
azért is szükségesnek tartom a sza-
badságharc részletesebb bemutatását 
a szlovák tankönyvekben, mert a szlo-
vákok, elsősorban a szlovákul beszélő 
kisnemesség és a felső-magyarországi 
városokban élő evangélikus szlovák-
ság lelkesen támogatta a harcokat. Da-
niel Krman püspök szlovákul szentelt 

ANGYAL LÁSZLÓ

RÁKÓCZI ÉS A SZLOVÁKOK
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„POZITÍV TELJESÍTMÉNY“ ROGERS MÓDRA1 
A POSITIVE EDUCATION MODELLJE

elemzéseken alapul [3], és részét képezi 
egy olyan folyamat áttekintésének, mely 
segítségével világossá válhat a kapcsolat 
a pozitív pszichológia [4,5,6] mintájára 
hódító Positive Education (PE) irány-
zata [7] és a reformpedagógia szemlé-
letmódja, eszköztára és módszerei [8,9] 
között; (jelen munkában kiemelten) a 
teljesítmény értelmezésére tekintettel. 
A makro vizsgálat során (desk research) 
az elméleti keretből kinyert faktorok 
előfordulásának feltárására kerül sor a 
Magyarországon 2017-ig engedéllyel 
bíró alternatív kerettantervek egyiké-
ben. Jelen tanulmányban a Carl Rogers 
Személyközpontú Iskola Alapítvány 
által (25860-1/2013/KOIR jóváhagyó 
határozatszámon) engedélyeztetett „A 
szociális kompetenciák fejlesztésére 
épülő alternatív, alapfokú kerettanterv 
általános iskolai intézmények számá-
ra” című kerettanterv vizsgálatának egy 
szegmense kerül bemutatásra [10].

A vizsgálat elkészítéséhez szükséges 
volt a fent röviden ismertetett itemek 
(PE modell) alapján létrehozott saját 
indikátorrendszer megalkotására, te-
kintetbe véve a magyar oktatási rend-
szer oktatási/nevelési – szociológiai 
(nevelésszociológiai) – pedagógiai és 
pszichológiai, valamint oktatáspolitikai 
vonatkozásait. Ennek rövid és lényegre 
törő áttekintését szemlélteti az alábbi 
táblázat.

A Positive Education („PE”) egy olyan 
modell, amelyet a világ számos országá-
ban adaptáltak annak érdekében, hogy 
a hagyományos oktatást kiegészítve (el-
sőleges célja a tanítás, tudás elsajátítás) 
az aff ektív tényezők hangsúlyozásával, 
a tanulási folyamatot hatékonyabbá te-
gyék. A „PE” célja rávilágítani az egyé-
ni jóllét fontosságára a tudáselsajátítás 
folyamata során.  A „PE”-nek hat fő 
alkotóeleme van, melyek további össze-
tevők (melyek fejleszthetők, és növek-
ményük globálisan hat) mentén írható-
ak le. Ezek az alábbiak:
1.  Positive health (pozitív egészség), 

mely fejleszthető az alábbi terü-
letek által: koncentrált fi gyelem, 
mindfulness, jelentudatosság, opti-
mizmus, rugalmasság (rezíliencia), 
testtudatosság, saját test feletti ura-
lom, önuralom fejlesztése, táplál-
kozás, alvás, mozgás (elme és a test 
kapcsolata) fi zikai – lelki – szellemi 
– szociális – érzelmi jóllét. 

2.  Positive accomplishment (pozitív 
teljesítmény): területei részletesen 
kifejtve alább olvashatóak a tanul-
mányban.

3.  Positive emotions (pozitív érzelmek): 
Fejleszthető az alábbi területek által: 
hála, savoring technikák alkalmazá-
sa (boldogságteremtés, megbocsátás, 
hálaadás, erények által vezérelt visel-
kedés, proaktív, preventív, promotív 
alkalmazkodás, fl ow). Pozitivitási 
arány, képesség az érzelmek keze-
lésére és megtapasztalására, azokra 

megfelelő módon történő reagálás 
fejlesztése által. 

4.  Positive relationships (pozitív 
kapcsolatok) fejlesztése az aláb-
bi területek által valósulhat meg: 
sikeres kapcsolatok, érzelmi és szoci-
ális készségek, szociális intelligencia, 
kommunikáció, megbocsátás, csa-
patmunka.

5.  Positive purpose (pozitív célok): te-
rületei az értelem és cél kitűzése és 
szerepének tudatosítása az életben, 
szociális/társadalmi tudatosság, cél-
projektek (az egyéni kompetenciák 
fényében mindent megtenni a cél 
megvalósulásáért), kitartással haladni 
a kivitelezés útján, közösségi szolgálat.

6.  Pozitív elköteleződés (engagement) fej-
leszthető az alábbi területek által: öröm, 
és tevékenység „bevételének” megta-
pasztalása, elkötelezettség, fl ow (áram-
lás), motivációs elméletek (intrinzik 
motiváció), erősségek felfedezése, szen-
vedélyes cselekedetek.2  [1,2]

Jelen tanulmány témája a positive 
education (pozitív oktatás/nevelés) 
positive accomplishment (pozitív telje-
sítmény) item tartalmának megjelené-
sét mutatja be a Magyarországon jelen-
leg érvényes alternatív kerettantervek 
egyikében.

A KUTATÁS SORÁN KÉPZETT 
MAGYAR FAKTOROK

A kutatás módszere tartalomelemzés, 
mely egy makrokutatás közbeni feltáró 
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1. A PE MODELL MAGYAR FAKTORAI 

PE modellbeli helye és elnevezése sor-
szám

A magyar indikátor elneve-
zése

Az indikátor jelentése tömören

pozitív teljesítmény 1 szociális készségek /szociális 
intelligencia

szociális készségek és a szociális intelligencia egyén-
re szabott fejlesztése

pozitív elköteleződés, pozitív teljesítmény 
(cél és reményelmélet egyik alkotója)

2 motiváció a tevékenység teljes értékének megtapasztalása, 
(intrinzik motiváció felkeltése, fenntartása)

pozitív teljesítmény 3 gondolkodásmód nyitott gondolkodásmód, törekvés az előzetes tudás 
mozgósítására, kreativitás, kritikai attitűd

pozitív teljesítmény, pozitív célok 4 céltudatosság önazonos, elsajátításra és teljesítmény elérésére 
vonatkozó célok, „performance” célok

pozitív teljesítmény 5 a képességek irányítása kiválóságra (vagy egyre jobbá válásra való törekvés)
(gondokodásmód, implicit intelligencia 
elmélet, GRIT)

6 a gondolkodásmód rugal-
massága

gyarapodó (growth mindset) és rögzült (fi xed 
mindset) gondolkodásmód
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kus megközelítést felhasználva. El-
sődlegesen a konstruktivista pedagó-
giai szemléletet alapul vevő tanulás 
és tanítás felfogására épül a munka 
(Kerettanterv, 2. oldal). Felépítését te-
kintve tizenegy fő fejezetre bontható, 
melyek részletesen taglalják az oktatá-
si- és oktatásszervezési feladatokat és 
megvalósulási módokat, de kitérnek 
az értékelési rendszerre, a pedagógus 
szakképesítésre, és például az alkalma-
zott minőségbiztosítás rendszerének 
bemutatására is. Értékeket és célo-
kat, feladatokat és folyamatokat írnak 
le, ezzel megkönnyítve egy esetleges 
adaptációs folyamat megvalósulását. 
[10]

A vizsgálat eredményeit a teljesít-
mény faktorainak vonatkozásában az 
alábbi ábra szemlélteti.

AZ ALTERNATÍV 
KERETTANTERVEK
„A Magyarországon több évtizede 
működő alternatív iskolák az átalakí-
tott közoktatásnak megfelelően foly-
tatják munkájukat úgy, hogy abban 
ötvözik a jól bevált gyakorlataikat a 
jelenkor elvárásaival. Ehhez a 2011. 
évi CXC. törvény adta lehetőséggel 
élve alternatív iskolai kerettantervet 
készítettek (a Humánus, Kincskereső, 
Meixner, Palánta és Rogers Iskola), 
mely összhangban van az 51/2012. 
(XII.21.) EMMI rendeletben kiadott 
kerettantervi elvárásokkal oly mó-
don, hogy közben lehetőséget ad a 
nem hagyományos pedagógiai mód-
szerekkel végzett nevelő és oktató 
munkára” (kiemelés a Rogers iskola és 
társai Kerettantervből, 4. oldal [10]). 
Jelenleg (2017-ig) tizenegy EMMI ál-

tal engedélyezett alternatív kerettan-
terv van hatályban Magyarországon, 
többségük jelentős reformpedagógiai 
gyökerekkel rendelkezik. Az alábbi-
akban a Rogers tantervben felhasznált 
és azonosított (reform) pedagógiai 
törekvések felsorolásszerűen: Rogers, 
Gordon, Winkler Márta, Meixner Il-
dikó, Rosenberg, Eugene T.Gendlin, 
Wachtel Ted, Eric Berne munkássága. 
KIP Program, Garner, Kagan, Mon-
tessori, Dalton-plan, Jena plan, Orosz-
lány Péter-féle tanulásmódszertan, 
Waldorf-pedagógia.3  

A ROGERS-I ALTERNATÍV KE-
RETTANTERV ÉS AZ ELEMZÉS 
EREDMÉNYEI
A vizsgálatba bevont kerettanterv ál-
talános iskolai intézmények számára 
készült, tanulóközpontú és holiszti-

PE modellbeli helye és elnevezése sor-
szám

A magyar indikátor elneve-
zése

Az indikátor jelentése tömören

pozitív teljesítmény (reményelmélet) 7 reményteliség remény a cél-út-stratégia kidolgozásának és megva-
lósításának képességére

pozitív teljesítmény, pozitív kapcsolatok 8 GRIT (~erősségek) karakter-
erősségek fejlesztése

grit= képesség * erőfeszítés, szenvedély

pozitív teljesítmény 9 társas kompetenciák fejlesz-
tése és pallérozása

tolerancia, kölcsönös tisztelet

pozitív teljesítmény 10 önérzet, önigazgatás, önura-
lom

képesség az erőteljes érzelmek és impulzusok 
irányítására, megfelelő kifejezésére, saját test feletti 
uralom, fejlesztése

pozitív teljesítmény 11 konfl iktuskezelési és megol-
dási készségek pallérozása

képesség a dolgokat mások szemszögéből látni 
(átkeretezés)

pozitív teljesítmény, pozitív kapcsolatok 12 felelősség felvállalása felelősségteljes döntéshozatal tekintettel azok követ-
kezményeire (mások hibáztatásának elkerülése)

pozitív elköteleződés, pozitív teljesítmény, 
pozitív célok

13 elkötelezettség belemerülés a cselekedetekbe, egyfajta szenvedélyes 
cselekedet

1. ábra 
A PE magyar faktorai a Ro-
gers alternatív kerettanterv-
ben (saját készítésű ábra) 
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A fenti áttekintésből jól látható, hogy 
relevánsnak mondható különbség ta-
lán egy esetben jelentkezett, a konf-
liktuskezelési és -megoldási készsé-
gek faktor esetében, amely a tartalmi 
elemzés során a legcsekélyebb mér-
tékben előfordulónak mutatkozott. 
A 10-es elemszám ugyanakkor min-
denképpen tartalmi előfordulást jelez, 
nem számolva az egyes terjedelemmel, 
esetlegesen annak súlyozásával. Más-
részt, ennek az itemnek az alakulását 
célszerű lenne együttjárásban áttekin-
teni, tekintettel arra, hogy az eredeti 
modellben a kommunikáció képes-
ségének fejlesztésével együtt kezeli 
az alkotó. A teljesítményre gyakorolt 
hatás közvetetten értelmezhető legin-
kább ebben az esetben, egy hétközna-
pi példán keresztül szemléltetve: egy 
megfelelően kezelt konfl iktus után 
nyilvánvalóan jobb az ember közér-
zete, ezáltal teljesítménye is, mint egy 
kudarcba vagy agresszióba torkolló 
eset után.  Figyelemre méltó, hogy a 
13 item közül a 20-as érték köré ren-
deződés mondható a leggyakoribbnak 
(9), míg a 30 feletti előfordulás csak 3 
esetben jelenik meg. 

REFORMPEDAGÓGIAI 
KAPCSOLÓDÁSI PONTOK
Jelen kutatás célja – egyrészt –, hogy 
igazolja, a magyar oktatás egyes szeg-
menseiben jelen vannak a PE elemei, 
ezáltal hazánk is bekapcsolódott a már 
megkezdődött „forradalomba“ [1]. A 
pedagógia ilyen irányú forradalmát, 
nagyon hasonló értelemben már Neill 
[11] is megfogalmazta, aki munkássá-
gát Gordon [12,13] és egyetemi taná-
ra, Rogers [14] is integrálták oktatási 
nézeteikbe, amit egyes kerettantervek 
sajátos formába ötvözve alkalmaznak 
napjainkban is. Ennek ékes példája az 
elemzés alá vont tanterv. 

Jelen tanulmány azon átfedések fel-
tárására vállalkozott, melyek a fenti 
tanterv és a pozitív pszichológia isko-
lai modelljéből a pozitív teljesítmény 
faktorait mutatja be. Fent láthatóvá 
vált a jelentős számú előfordulási gya-
koriság, mely megerősíti a PE modell 
látens alkalmazását, ezzel segítve rá-
irányítani és detektálhatóvá tenni a 

„jó” dolgokat, amelyek az egyes indi-
kátorokból manapság is (deklaráltan, 
explicit módon) jelen vannak a peda-
gógiai praxisban. A tantervi szabályo-
zás helyzete napjainkban is változás 
alatt áll, az új törvényi tervezetet szá-
mos vita kíséri, egyeztetések folynak a 
tervezett szöveges értékelés (mely egy 
újabb jelentős megkötés és hátráltató 
tényező) körülményeinek szigorítása 
kapcsán; mely érvénybe lépése esetén 
még inkább utópisztikus elképzelés 
az oktatás általános értelemben vett 
változását elhinni, mindezzel a szerző 
tisztában van.

ÖSSZEGZÉS
A PE nemzetközi térnyerésének min-
tájára kívánatos lenne, hogy az af-
fektív tényezők és érzelmek kezelése 
nyomatékosabb szerepet kapjon a 
magyarországi (keret)tantervekben 
is. Úgy tűnik, a Rogers iskola alter-
natív kerettanterve elöl jár ebben.  A 
vizsgált tanterv erősségei mindenkép-
pen a szociális készségek és a szoci-
ális jóllétet megalapozó tényezőkre 
fókuszálás, valamint az erősségek és 
a gondolkodásmód formálására irá-
nyuló törekvések. A tanulmányban a 
positive education seligmani modell-
jének teljesítmény eleme került rövid 
bemutatásra, majd pedig az ebből ki-
nyert magyar indikátorok bemutatá-
sa történt, amelyek alkalmasak arra, 
hogy magyar nyelvű (keret)tantervek 
szövegeiben kimutassák a PE telje-
sítmény itemének jelenlétét. További 
kutatási irányként kínálkozik a számí-
tógéppel támogatott tartalomelemzés, 
amely rendkívüli módon meggyorsí-
taná az egyes (keret)tantervi szöve-
gek összehasonlító elemzését. Ennek 
alapján egy pontosabb helyzetelemzés 
készülhetne, amelyből egyértelműen 
kiderülne, hogy is áll a magyarországi 
köznevelés a pozitív nevelés ilyen irá-
nyú vonatkozásában.
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ködésben alkotta meg, a törvényi előírások messzemenő fi gyelembe vételével.
2  Az eredeti munka angolul elérhető, a terminusok a tanulmány szerzőjének interpretációi.
3 Ezek részletes bemutatására jelen tanulmány nem vállalkozik, csupán annak szemléltetését célozza, hogy méltán lenne helye a pozitív peda-
gógia terminusának is a felsorolásban.  
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A MAI OKTATÁSI RENDSZER HIBÁI EGY KEZDŐ 
PEDAGÓGUS SZEMSZÖGÉBŐL (2. RÉSZ)

Az előző írásomban kifejtettem, hogy 
mennyi tényező befolyásolja a rend-
szerbe besimuló hibákat, de felvetet-
tem annak lehetőségét is, hogy korsze-
rű módszerekkel másképpen is hozzá 
lehet állni a mai oktatási rendszerhez. 
Mit és értek változás alatt?

Nem a hagyományosan vett porosz 
típusú tanítást kéne alkalmaznunk, 
ahol a pedagógus lelki, akár fi zikai erő-
szakkal kényszeríti rá a diákot a tan-
tárgy tanulására. Nem is egy szabályok 
nélküli egységre gondolok, amit kaoti-
kus elemek vesznek körül. Manapság 
elveszett az az emberi érték, ami nem 
csak az egyes tanintézményekben nin-
csen meg, de az emberi társadalomból 
is hiányzik: a kölcsönös tisztelet és a 
másik iránt való érdeklődés. Vizsgál-
juk meg egy kicsit alaposabban a ta-
nárok és diákok közötti viszonyt! Itt 
az ideje, hogy belássuk, a tudásunk 
átadása csakis akkor ért célt és lehet 
hatásos, ha megadjuk a tiszteletet a di-
ákoknak – és ők is ugyanúgy nekünk. 
A tisztelet kivívása nem abból áll, hogy 
érzékeltetjük, mi vagyunk a diktatóri-
kus eszközökkel felvértezett egyének, 
akiknek parancsszavait követni kell. 
Fontos az, hogy ismerjük a tanuló hát-
terét, és biztosítsuk őt arról, ha prob-
lémája van, hozzánk bátran fordulhat 

és segítő kezekre talál. Praxisom során 
volt olyan kollegám, aki azt mondta, 
hogy neki nem számít a szeretet, csak 
tiszteljék. Nem tudtam egyetérteni 
ezzel a pedagógiai szemléletmóddal, 
hiszen a tiszteletet ki lehet harcolni, 
de azt, hogy a tanárt szeressék, már 
nehezebb elérni. Nem mindegy, hogy 
úgy lépünk be az osztályterembe, hogy 
a gyerekek várják az órát, és egy kel-
lemes légkör veszi őket körül, vagy a 
tiszteletet „kiparancsolva” szorongnak 
egész órán. Le kell számolnunk azzal a 
hamis képzettel, hogy a diák egy üres 
edény, akinek a fejét meg kell tölteni. 
A másik oldalról ugyanígy félre kell 
tenni azt az előítéletet, hogy a tanár 
egy zsarnok, aki munkájával meg 
akarja törni a fi atalabb generációt. A 
tudás csupán ott virágzik, ahol annak 
kellő odafi gyeléssel és gyengédséggel 
művelték a táptalaját.

Az előző írásomban említettem, 
hogy gyakran törekszünk a lexikális 
tudás tanítására. Egy olyan oktatá-
si rendszert kéne létrehoznunk, ahol 
nem a törvények és különböző defi -
níciók átadása dominál, mert az egyes 
információmennyiséget a Google-
keresővel másodpercek alatt ki lehet 
keresni, hanem a gyakorlati és szelle-
mi tudás fejlesztése kerül középpont-

ba. Egy olyan törekvést szeretnék lát-
ni, ahol a lényeg nem a fi atal generáció 
megtörése, hanem az egyes egyéni-
ségek kibontakozásának támogatása. 
Hiszen minden tanulónak van önálló 
világnézete, előítéletek nélkül ki tud-
ja fejezni magát, még ha a véleménye 
nem is azonos a közösség nézeteivel. 
A fi atalok tudnak intelligens módon 
érvelni és vitázni, tudják, mi a különb-
ség az igazságérzet és a valóság között, 
kifi nomult az érzelmi intelligenciájuk 
és kellően elfogadottak és nyitottak az 
új és a világ dolgai iránt. Ezek kifeje-
zéséhez az is kell, hogy az őket képző 
pedagógusok nyitottak és elfogadóak 
legyenek velük szemben.

Elérkeztünk a 21. századba, ami leg-
főképpen a technika kora, de emellett 
fontos kihangsúlyozni, hogy a kész-
ségek, a kreativitás és a szellemi tudás 
kora is. Erre oda nem fi gyelni elég nagy 
hiba. Akkor lenne a rendszer a legtö-
kéletesebb, ha végre nem a közpon-
tosításon dolgoznánk, vagyis nem az 
egyéniségek beolvasztása, egy értékek 
nélküli droidtömeg létrehozása lenne 
a cél. Éppen abban rejlik a mindennapi 
tanítás szépsége, hogy számtalan kü-
lönböző egyéniséggel találkozik az em-
ber. Van, aki jó a természettudományok 
terén, vannak olyanok, akik művészeti 
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tehetségekkel rendelkeznek. Azt kéne 
elfogadnunk, a tanulókban azt kéne 
fejlesztenünk, ami megfelel az érdeklő-
dési körüknek – és élvezettel csinálnák 
az adott feladatokat. Hirdetnünk kéne, 
hogy nem baj, ha valaki kilóg a sorból. 
Mindenki nyugodtan lehessen külön-
böző! Azzal mindenki egyetért, hogy 
vannak bizonyos dolgok, amikben egy-
formák vagyunk, de éppen az eltérőség 
adja meg valaminek a varázsát. Elértük 
azt a pontot, amikor azt gondolom, 
hogy ha ezt a mai rendszert minden-
nel együtt a szemétdombra hajítanánk, 
már azzal is a fejlődés útjára lépnénk. 
Kemény szavak, de legalább kapnánk 
egy tiszta lapot.

A másik fontos dolog, amit én ki-
küszöbölnék, az az egyes kötelező 
tanegységek, ill. az egyes évfolyamok-
ba való beosztás. Tartson rövidebb 
ideig az általános iskola! Felesleges 
a diákokat 9 évig olyan tananyagok-
kal traktálnunk, amit az életben nem 
használnak fel. Vagy ha maradna is a 
kötelező iskolalátogatottsági év, akkor 
ott ne feltétlenül az oxidációs számok 
kiszámításáról vagy a fénysebesség 
magyarázatáról szóljon a tananyag, 
hanem alapvető értékekről és a min-
dennapok során használt dolgokról. 
Nem kell speciális tudást ráerőszakol-
ni a gyerekekre. Folytonos probléma 
a gazdaságban, hogy alig van fi atal 
munkaerő. Ezzel egyetértek. Ha valaki 
nem szeretne fi zikai munkát végez-
ni – mert mára divatossá vált, hogy 
minden gyerek menjen egyetemre –, 

a legjobb esetben is csak 24 vagy 25 
évesen kerül ki a munkaerőpiacra. Ezt 
az amúgy is hosszú folyamatot pedig 
óriási mértékben növeli a kilenc, sze-
rintem szükségtelen ismeretek felhal-
mozódásával töltött év. 

A másik nagy kérdés a középisko-
lák problematikája. Sokakban az a 
tévképzet él, hogy aki gimnáziumba 
jár, már félig kész az egyetemre. Én is 
anno gimnáziumba jártam, de sajnos 
ott sem kezelik néha úgy az embert, 
mintha félig felnőtt lenne, hanem a 
sok tananyagot próbálják nagyon rö-
vid időn az ember fejébe tuszkolni. 
Úgy vélem, a gimnáziumoknak és bár-
milyen középiskolának e tekintetben 
jóval sokszínűbbnek kellene lenniük. 
Magyar szakos tanárként mondhatom, 
hogy egy irodalomóra ne arról szól-
jon, hogy megbeszéljük az adott mű 
tartalmát, hanem arról, hogy a recep-
ció alapján milyen katartikus élményt 
vagy milyen érzelmi hangulatot váltott 
ki belőlünk az adott szöveg. Ezáltal 
tágíthatnánk a diákok a világképét, és 
megfelelő vitakultúrát alakíthatnánk 
ki a fi atalok között. Természetesen a 
vitakultúra gyakorlása más tantárgy 
esetében is fontos volna.

El kell érnünk azt, hogy az iskolába 
járás ne szenvedés, hanem szórako-
zás legyen. Hogy ez mit is jelent? Én 
az általános iskolák és a középiskolák 
végzős évfolyamaiban hagynám, hogy 
a diákok maguk válasszák ki, milyen 
tantárgyakat szeretnének tanulni, és 
ezeket emelt óraszámban engedném 

nekik tanulni. Emellett mindenkinek a 
képességeihez mérten kellene teljesíte-
nie a feladatait. Ezzel szorosan össze-
függ az értékelés kérdése, ami külön 
téma lehetne. Fontos tudatosítanunk: 
a jegyeknek nem a diákok minősítésé-
re, hanem ösztönzésére kéne szolgál-
niuk.

Az utolsó fontos tényező a dol-
gozatok és felmérők kérdése. Most 
mindannyian nézzünk magunkba, és 
tegyük fel a kérdést: tényleg az a fel-
adatunk, hogy minden hónapban ki-
sebb röpdolgozatokat, témazárókat és 
egyéb dolgokat írassunk, hogy szegény 
tanulónak legyen húsz jegye? Mi az 
életre akarjuk őket felkészíteni vagy a 
dolgozatokra? Legyenek felmérések, 
mert kellenek az ellenőrzések, de ne 
jegyekkel, hanem ösztönző bírálatok-
kal történjenek ezek! A cél pedig an-
nak felismerése legyen, hogy az anya-
got mennyire tudják követni a diákok. 
Emellett bevezetném még a gazdasági 
órákat, amik kellenek a mindenna-
pokhoz, illetve a fi lozófi aórákat is. A 
fi lozófi aóra azt a célt szolgálná, hogy 
a diákok az egyik legfontosabb tudást, 
a saját világnézet kialakításának mód-
szerét sajátítsák el.

Ebben a cikkben próbáltam rávi-
lágítani azokra a tényezőkre, amik 
fontosak lehetnek a tanuló szempont-
jából, hogy hatékonyabb legyen az ok-
tatás. Következő írásomban próbálom 
megvizsgálni azokat a problémákat, 
amiket minket, pedagógusokat érint – 
m ert a mérlegnek két oldala van.
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ISKOLA – VÁLASZTÁS

Minden gyermek, fi atal életében meg-
határozó szerepet tölt be az iskola, 
amelyben tanulmányait végzi. Számos 
szempont befolyásolja a szülőket ab-
ban, hogy melyik oktatási intézmény 
mellett döntenek.  Ez a döntés a gyer-
mek egész későbbi életére kihat, hi-
szen a család mellett az iskola szintén 
kiemelkedően fontos az egyén szocia-
lizációjában, mivel itt (is) sajátítja el az 
adott társadalom által elvárt ismere-
teket (l. Lanstyák–Szabómihály, 2011, 
501). 

 Az oktatási intézmény választását 
számos tényező befolyásolhatja: távol-
ság, az oktatási intézmény által kínált 
speciális képzési módszerek, fejlesztő 
programok, ill. az oktatás nyelve. Ez 
utóbbi szempont kisebbségi helyzet-
ben különösen meghatározó. A ki-
sebbségi, pl. szlovákiai magyar szülők 
gyakran döntenek a többségi, szlovák 
tannyelvű iskola mellett gyermekük 
„jobb érvényesülése” érdekében, ui. 
feltételezik, hogy a szlovák tannyelvű 

iskolában a gyermek majd jobban elsa-
játítja az államnyelvet, s ezáltal maga-
sabb szintű végzettséget szerezhet. Az 
alacsonyabb képzettség okát az állam-
nyelv hiányos, nem megfelelő szintű 
ismeretében látják. Igaz ugyan, hogy 
Szlovákiában a felsőfokú végzettséggel 
rendelkező magyarok aránya nem éri el 
az országos átlagot, viszont ez – ahogy 
erre Lanstyák István és Szabómihály 
Gizella is rámutatnak – számos ténye-
ző együtthatásának a következménye: 
„a szlovákiai magyarság ma főleg fal-
vakban él, a magyarlakta déli járá-
sokban magasabb a munkanélküliek 
aránya, mint az országos átlag – ez a 
vidék többszörösen is hátrányos hely-
zetű” (Lanstyák–Szabómihály, 2011, 
502). Tehát nem az anyanyelvi okta-
tás a „felelős” abban, ha az egyén nem 
rendelkezik felsőfokú végzettséggel. 
Több felmérés, kutatás is alátámasz-
totta, hogy azok a szlovákiai magyar 
gyermekek, akik szlovák oktatási in-
tézményben tanultak, szignifi kánsan 

gyengébb eredményt produkáltak 
szövegértési feladatokban, mint a ma-
gyar tannyelvű iskolában tanuló tár-
saik (l. Vančoné, 2011, 373). Vančoné 
Kremmer Ildikó szerint a szlovák is-
kolába járó gyermekek gyengébb telje-
sítménye abból adódhat, „hogy az ál-
taluk használt két nyelv fejlődése nem 
párhuzamosan halad egymás mellett, 
hiszen a szlovák nyelv fejlődése az 
oktatás hatására sokkal erőteljesebb, 
mint a csak »konyhai« szinten hasz-
nált magyar nyelvé” (Vančoné, 2011, 
375). A szlovák oktatási intézmény-
ben tanuló diákok ugyan magasabb 
szintű szlováktudásra tehetnek szert, 
viszont más tantárgyakban szövegér-
tési nehézségek, tanulási problémák 
jelentkezhetnek, s ez negatívan befo-
lyásolhatja teljesítményüket. A kisebb-
ségi diákok érvényesülése, versenyké-
pessége szempontjából természetesen 
nélkülözhetetlen a többségi nyelv ma-
gas szintű ismerete (l. Kontra, 2010, 
119). Az államnyelv felsőfokú ismere-
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te és a kellő szakmai felkészültség te-
szi lehetővé, hogy a szlovákiai magyar 
munkavállalók versenyképesek legye-
nek a szlovákiai munkaerő-piacon. 
Ennek alapfeltétele, hogy a kisebbségi 
diákok a magyar tannyelvű oktatási 
intézményekben is magas szintű szlo-
váktudásra tegyenek szert. A szlováki-
ai magyar iskolákat azonban gyakran 
éri az a vád, hogy a gyermekek „nem 
tanulnak meg rendesen szlovákul”. A 
szlovák nyelv oktatásának módszer-
tana gyakran vitatott kérdés. A több-
ségi nyelv eff ektív tanítása érdekében 
alapjaiban szükséges megváltoztatni 
a szlováknyelv-oktatás módszertanát. 
Fontos fi gyelembe vennünk, hogy a 
kisebbségi magyar gyermekeknek az 
államnyelv nem az anyanyelvük, de 
nem is teljesen idegen tőlük, mivel 
különböző színtereken találkoz(hat)
nak vele (Tolcsvai Nagy, 2013, 335). 
A szlovák nyelv oktatása során is – az 
idegen nyelvekhez hasonlóan – nyelv-
tudásuk alapján kellene besorolni a di-
ákokat kezdő, haladó stb. csoportokba 
(l. Lanstyák–Szabómihály, 2011, 503). 

 A kisebbségi helyzetben élő szü-
lők különböző okok miatt döntenek 
a magyar vagy a szlovák óvoda, iskola 
mellett. Egy kérdőíves felmérés során 
arra kerestem a választ, hogy a meg-
kérdezett szlovákiai magyar szülők 
mennyire tartják fontosnak az oktatás 
nyelvét, az idegen nyelvi képzést, mi-
lyen szempontok alapján választanak 
oktatási intézményt, rendelkeznek-e 
ismeretekkel arról, hogy milyen (tanu-
lási) nehézségekkel küzdhet a szlovák 
tannyelvű oktatási intézményben ta-
nuló magyar gyermek. 

 A felmérésben 41, kiskorú gyerme-
ket nevelő adatközlő (szülő, nagyszü-
lő) vett részt, főként 30–50 év közötti 
nők. Az adatközlők többsége (78%) 
felsőfokú végzettségű. A felmérés azt 
is vizsgálta, hogy az adatközlők mi-
ként vélekednek a gyermekek kétnyel-
vű szocializációjáról. A családon belüli 
kommunikáció többségüknél magyar 
nyelvű, csupán 6 adatközlő jelölte meg, 
hogy az otthoni kommunikáció során 
mindkét (magyar és szlovák) nyelvet 
használják. Az adatközlők 43,9%-a 
tartja jó dolognak, ha egy gyermek-
kel kicsi korától kezdve több nyelven 
beszélnek. A kétnyelvű szocializációt 
a megkérdezettek többsége azonban 
(51,2%) csak abban az esetben tartja 
indokoltnak, ha a szülők különböző 
anyanyelvűek. Az anyanyelvű oktatás 
az adatközlők 90%-a számára fontos, 
s véleményüket leginkább azzal az 

érvvel indokolták, hogy az ismerete-
ket mindenki az anyanyelvén tudja 
legjobban, legkönnyebben elsajátítani; 
két adatközlő számára azonban nem 
fontos az anyanyelvű képzés. 

Egy adatközlőt kivéve mindegyikük 
gyermeke(i) magyar óvodába jár(t) 
vagy fog járni, mivel fontosnak tartják, 
hogy a gyermekek magyarul ismerjék 
meg pl. a  meséket, mondókákat. Az 
óvoda választásánal a  legfontosabb 
szempontként az óvoda tannyelvét 
jelölték meg, ezt követte a  más szü-
lőktől kapott referencia, visszajelzés, 
valamint a  távolság. Az óvoda ál-
tal kínált speciális nevelési, fejlesztő 
fogalkozások (pl. Montessori, Waldorf 
foglalkozások, fejlesztő torna, kör-
nyezettudatosságra nevelés stb.), ill. 
idegen nyelv oktatása a megkérdezett 
szülők számára mint óvodaválasztást 
befolyásoló szempont nem releváns, az 
adatközlők kis hányada jelölte meg. Az 
adatközlők többsége azonban fontos-
nak tartja, hogy a gyermekek már óvo-
dás korukban ismerkedjenek a szlovák 
nyelvvel, mivel egyrészt ez az állam-
nyelv, másrészt hogy felkészültebbek 
legyenek az iskolai szlováknyelv-ok-
tatásra.  Az óvodai idegen nyelvű (né-
met, angol) „képzés” a megkérdezettek 
többsége (75%) számára azonban nem 
mérvadó, s válaszukat azzal indokol-
ták, hogy a gyermekeknek a szlovák 
mint idegen nyelv is elég, ill. ebben 
a korban inkább még a játékra kell 
hangsúlyt fektetnünk. Az adatközlők 
szerint a szlovák óvodába járó magyar 
gyermek a nyelvi nehézségeken kívül 
beilleszkedési gondokkal küzdhet, za-
var alakulhat ki a beszédkészségben, 
a gyermek szoronghat. Két adatközlő 
véli azonban úgy, hogy az idegen nyel-
vi környezet nem befolyásolja nega-
tívan a gyermeket, ill. két adatközlő 
szerint a gyermek természetétől függ, 
hogy felmerül-e bármilyen probléma.

Az általános iskola választásánál 
is az adatközlők számára a legfonto-
sabb szempont az oktatás nyelve, ezt 
követte azonos arányban a távolság, 
ill. a más szülőktől kapott referenciák, 
visszajelzések. A megkérdezett szülők 
többsége szintén magyar tannyelvű 
általános iskola mellett döntött, há-
rom adatközlő gyermeke tanul, ill. fog 
szlovák oktatási intézményben tanulni 
(közülük két családban az egyik szülő 
szlovák anyanyelvű). Az adatközlők 
19,5%-a úgy véli, hogy az oktatás nyel-
ve nem befolyásolja a gyermek tanul-
mányi eredményeit, a megkérdezettek 
75,6%-a szerint azonban a szlovák 

oktatási intézményben tanuló magyar 
diák rosszabb tanulmányi eredmé-
nyeket ér el, mintha magyar iskolába 
járna. Ez abban is megnyilvánul, hogy 
a gyermek nem ismeri meg a magyar 
történelmet, irodalmat, a magyar he-
lyesírást, a standard nyelvváltozatot. 
Az adatközlők többsége szerint a szlo-
vák iskolában tanuló magyar diákok 
tanulási nehézséggel küzdhetnek, mi-
vel nem értenek mindent, ill. dolgozat-
íráskor, feleléskor nem tudnak kellően 
számot adni tudásukról, ui. idegen 
nyelven kell magukat kifejezniük.

 A felmérésben részt vevő adatközlők 
többsége tehát fontosnak tartja, hogy a 
magyar anyanyelvű gyermek magyar 
óvodába, iskolába járjon, egyrészt az 
identitás megőrzése érdekében, más-
részt az ismeretek anyanyelven történő 
elsajátítása miatt. Többségük számára 
az is nyilvánvaló, hogy milyen hatás-
sal van a gyermekek értelmi és érzelmi 
fejlődésére az idegen nyelvi környezet. 
Az óvoda, ill. iskola választásánál az 
oktatás nyelve számukra az elsődle-
ges szempont, a különféle „speciális” 
képzések, ill. az idegen nyelv oktatása 
óvodás korban válaszaik alapján nem 
mérvadó. Fontosnak tartják viszont 
az államnyelvi ismeretek „megalapo-
zását”, hiszen a magas szintű szlovák-
tudás és a kellő szakmai ismeretek 
együttesen teszik lehetővé a verseny-
képességet a munkaerő-piacon. Az 
adatközlők kis száma miatt természe-
tesen nem vonhatóak le általános ér-
vényű következtetések, nemzetiségileg 
vegyesebb területen más véleménnyel 
is találkozhatunk.
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ZOLCZER PÉTER

A NYELVTANULÁST ELŐSEGÍTŐ 
ÁLTALÁNOS KÉSZSÉGEK (7. RÉSZ)

Cikksorozatom előző részeiben olyan 
(nyelv)tanulást elősegítő általános kész-
ségeket vettünk sorra, mint a koncent-
rációképesség, a rendszeresség betartá-
sa, önmagunk motiválása, az akaraterő 
fejlesztése, vagy épp a szokásaink feletti 
(teljes) uralom elsajátítása. Ebben a 
cikkben az emlékezőképesség fejleszté-
séről írok, amely az eddig említettekhez 
képest a legszorosabb kapcsolatban áll 
a nyelvtanulással.

 Mára már köztudott, hogy az egész-
ségünk szempontjából testünk fi tten 
tartása mellett elengedhetetlen a szelle-
mi, kognitív (megismerési) képessége-
ink folyamatos edzése is. Az már talán 
kevésbé közismert, hogy a keresztrejt-
vényfejtésen és a sudokun kívül léteznek 
olyan memóriatechnikák is, amelyekkel 
a hasznos agytorna közben idegen nyel-
vi szókincsünket is könnyedén fejleszt-
hetjük. Az egyik ilyen technika az ókori 
görög költőtől, Simonides-től származó 
memóriapalota (amelyet maga Sherlock 
Holmes is aktívan használ a történetek-
ben). Lényege, hogy az emlékezőképes-
ségünk hatékony kiaknázására épül, sok 
más memóriatechnikával ellentétben 
(pl. szókártya, folyamatos ismétlés), 
melyek nem úgy próbálják meg elraktá-
rozni az információt a fejünkben, aho-
gyan az természetes módon történne. 
Ez a természetes mód pedig nem más, 
mint a kontextuson belüli információ-
tárolás. Biztosan előfordult már velünk, 
hogy egy illatot megérezve vagy épp 
egy bizonyos zeneszámot meghallva 
egy olyan emlék jutott eszünkbe (sok-
szor meglepő részletességgel), amely-
ről magunk sem tudtuk, hogy tárolva 
volt hosszú távú emlékezetünkben. Az 
agyunk úgy tud hatékonyan emlékeket 
tárolni, ha azokat valamilyen kontex-
tushoz (képi, térbeli vagy akár érzelmi) 
tudja kötni. A memóriánknak erre a 

tulajdonságára épül a memóriapalota 
technika, amely egy valós hely (innen a 
palota elnevezés) képzeletbeli másolatát 
használja kontextusként a hosszú távú 
és hatékony emléktároláshoz, melynek 
segítségével lényegében bármilyen jel-
legű információt meg tudunk jegyezni, 
legyen az vers, telefonszám, idézet vagy 
akár egy idegen nyelv szavai és azok je-
lentései. Mindössze öt egyszerű lépést 
kell követnünk ahhoz, hogy felépítsünk 
egy saját memóriapalotát, amelybe az-
tán eltárolhatjuk a megjegyezni kívánt 
információt.

 Első lépésben ki kell választanunk egy 
olyan valós helyet, amelyet nagyon jól 
ismerünk, gyakran látogatjuk, és hosz-
szú ideig viszonylag kevés változ(tat)-
ás megy végbe rajta. A legtöbb ember 
számára ez a hely a saját otthona lesz, 
de bármilyen helyszín megfelel, ami a 
fenti feltételeknek eleget tesz. Második 
lépésben fel kell építenünk a választott 
hely képzeletbeli mását minél nagyobb 
pontossággal, majd alakítsunk ki benne 
egy állandó útvonalat, amelyen keresz-
tül bejárjuk az adott helyet. Az útvonal 
ne keresztezze önmagát, illetve ne kell-
jen visszafordulnunk rajta. A harmadik 
lépésben annyi a dolgunk, hogy memo-
rizáljuk ezt az útvonalat azáltal, hogy 
ismételten elképzeljük, amint végig-
megyünk rajta. A kiindulópont lehet a 
reggeli ébredés, a munkából való haza-
érkezés, vagy bármilyen más ilyen jelle-
gű gyakori tevékenység. A lényeg, hogy 
minél részletesebb módon véssük emlé-
kezetünkbe azt, hogy egy adott szobá-
ba belépve merre nézünk, mit látunk, 
esetleg mihez érünk hozzá. Figyeljünk 
arra is, hogy milyen hangokat hallunk, 
illetve milyen illatokat érzünk, miköz-
ben végigmegyünk a helyen. Ezzel a 
lépéssel alakítjuk ki azokat a „memória-
tárolókat”, amelyekben majd informá-

ciókat tárolhatunk. Kezdetnek érdemes 
legalább tíz ilyen tárolót kialakítani. Ezt 
a számot aztán később bővíthetjük, ki-
alakíthatunk új memóriapalotát is, vagy 
akár felhasználhatunk egy tárolót több 
információ tárolására is. A negyedik lé-
pésben vegyük elő a megjegyezni kívánt 
információkat, és egyenként társítsuk 
őket a memóriapalotánkban kialakí-
tott tárolókkal, vagyis a választott hely 
egyes helyszíneivel. Az ötödik – és egy-
ben legfontosabb lépésben – össze kell 
kötnünk a tárolókat a megjegyezni kí-
vánt információkkal egy olyan kitalált, 
lehetőleg minél abszurdabb, bizarrabb, 
nevetségesebb, furcsább vagy lehetet-
lenebb módon, amilyet csak el tudunk 
képzelni. Fontos, hogy legyünk minél 
részletesebbek, amikor ezt elképzeljük. 
Minél különösebb a kapcsolat az in-
formáció és a kontextus között, annál 
hatékonyabb lesz annak tárolása emlék 
formájában.

 Tételezzük fel, hogy komorebi japán 
szót és annak jelentését (a fákon átszű-
rődő napfény) szeretnénk megjegyezni. 
Mondjuk, hogy a választott memória-
palotánkban van egy déli fekvésű szoba, 
ahol az ablakkal szemben van egy ko-
mód. Képzeletünkben a szobába lépve 
az ablak redőnyein keresztül mindig 
átszűrődik a fény, amely aztán a faragott 
fa komódra vetődik. Komód. Redőny. 
Komorebi. A fákon átszűrődő fény.

 Láthatjuk, hogy a memóriapalota 
technika amellett, hogy a kontextus-
alapú emléktárolás miatt hosszú távon 
is hatékony, alkalmazásával kreativi-
tásunkat is fejlesztjük. Mindemellett a 
technikával fi tten tartjuk elménket, és 
persze a nyelvtanulás egyik legfárasz-
tóbb és talán legesszenciálisabb elemét, 
a szókincset is fejleszthetjük vele. Ez 
már nagyon sok légy egy csapásra. Egy 
próbát biztosan megér!

IDEGEN NYELVIDEGEN NYELV



RAVASZ MÓNIKA

BÁBJÁTÉKKAL TÖRTÉNŐ SZÖVEGFELDOLGOZÁSOK 
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK SZÁMÁRA (4. RÉSZ)

Óvodai foglalkozássorozatom követ-
kező részében az egyik legismertebb 
és leggyakrabban használt bábfajtát , a 
fakanálbábot alkalmaztam egy kortárs 
gyermekirodalmi mű feldolgozásához. 
Azonfelül, hogy a gyermekek szívéhez 
nagyon közel álló bábtechnikáról van 
szól, lényegesen hozzájárul a személyi-
ségfejlődéshez, illetve jelentős szerepet 
tölt be a gyermek erkölcsi, intellektu-
ális és esztétikai nevelésében. A tevé-
kenység megvalósításáról, a módszer-
tani lehetőségek feltárásáról, illetve a 
gyermekek refl exióiról a lentiekben 
bővebben is olvashatnak.

A TEVÉKENYSÉG ELŐKÉSZÍTÉ-
SE, KONTEXTUSA
A foglalkozás Veress Miklós Vaseszű 
Mihók című művének feldolgozásáról 
fog szólni fakanálbábok segítségével. 
A mű négy rövid versszakból tevődik 
össze, amely párbeszédszerűen van 
felépítve. A vers szereplői: az elbeszélő, 
a kisfi ú, az apuka és az anyuka. A rövid 
szövegben a főszereplő kisfi ú a szüleit 
kérdezi meg néhány dologról, többek 
között arról, miből van a vas, miből 
van a víz, továbbá sor kerül a sóra és 
a sár eredetének kutatására is. Miután 
a lírai én minden kérdésére frappáns 

választ kapott, rájön arra, hogy ő meg 
gyerekből van. A foglalkozáshoz kap-
csolódó játékokat, tevékenységeket a 
család témára építettem. Több eduká-
ciós célt is kitűztem, egyebek mellett 
az ismeretek bővítését a családról, a 
család fogalmáról és annak fontossá-
gáról, az egyes családtagok megneve-
zését, az egymás közti viszonyok értel-
mezését, az összetartozás élményének 
az erősítését, a kortárs irodalmi művel 
való ismerkedést és befogadást, a faka-
nálbábok használatának az ismerteté-
sét és azok kipróbálását, valamint az 
egyes anyagokkal való kísérletezést.
 A motivációs tevékenységet néhány 
szervezési feltétel bebiztosítása előzte 
meg. Elsőként a fakanálbábok elké-
szítése tartozott ide. Mivel a versben 
három szereplő szerepel, három kü-
lönböző méretű és formájú fakanálra 
volt szükségem. Az apukát ábrázolta a 
legnagyobb, a tetejénél kissé négyzet 
alakú fakanál, az anyuka kisebb volt az 
apától, lekerekített „fejjel“, és a kisfi ú 
volt a legkisebb, vékonyabb a szülők-
től, szintén lekerekített végződéssel. A 
bábok akrilfestékkel készültek, töre-
kedtem a stilizált „apa, anya”- karak-
terjegyek kiemelésére. Az apuka kicsit 
borostás volt, nyakkendővel a nyaká-

ban, az anyukát a haja és a szempillái 
varázsolták nőiessé, a kisfi ú esetében 
az arc és a ruházat volt az, ami gyerek-
ké tette. A fakanálbábok mozgása kor-
látozott, ami azt jelenti, hogy az előre- 
és hátradőlést, valamint az egymás felé 
való fordulásokat lehetett kellőképpen 
szemléltetni. Mindezek után követke-
zett a hely kialakítása és a kísérlete-
zéshez szükséges eszközök, asztalok 
és tér bebiztosítása. A kísérletekhez 
szükségünk volt műanyagtányérokra, 
amelyeken volt a só, a cukor és a föld. 
Emellett vízre, valamint műanyagpo-
harakra, amelyekbe belehelyeztük a 
kísérleti anyagokat, és kanálra, amivel 
ezt összekevertük. Miután az összes 
segédeszköz a helyére került, illetve 
akadály- és balesetmentesítettük a ter-
met, a szőnyegen kezdetét vette a bá-
bos foglalkozás.

MOTIVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 
A bábjátékra való ráhangolódást direkt 
motivációs módszerrel, egy irányított 
beszélgetéssel indítottam a családról. 
Elsősorban azt tisztáztuk, hogy mi a 
család, kik alkotják és kik tartozhatnak 
bele. Megtudtuk, hogy mi a feladata 
az anyának, az apának a családban, és 
mik a kötelességeik a gyermekeknek. A 
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gyermekek személyes tapasztalataikból 
merítették a válaszaikat, és mindenki 
a saját anyukáját, illetve apukáját jelle-
mezte. Nagyon érdekes válaszok is szü-
lettek, mivel volt olyan, aki azt felelte, 
hogy az anyukája autót szerel, és akadt 
olyan is, ahol az apuka mosogat és taka-
rít. Természetesen tisztáztuk azt, hogy a 
családon belüli egyes feladatkörök nin-
csenek konkrét személyekhez kötve. 
Beszéltünk még a család fontosságáról, 
és arról, hogy az mit nyújt számunkra. 
Igyekeztem kiemelni az összetartozás 
fontosságát, a szeretetet, valamint a 
biztonságérzetet.  Úgy gondolom, csak 
pozitív érzelmek alakultak ki a gyerme-
kekben a család iránt. 

Ezt követte a bábok bemutatása és 
az azokkal való ismerkedés. A gyer-
mekek megfoghatták a bábokat, kipró-
bálhatták a bábok mozgatását. Majd az 
irodalmi mű főszereplője, a kisfi ú szólt 
hozzájuk, hogy hozott számukra vala-
mi rendkívül érdekeset. A méhecskék 
óvodás csoport nagyon értelmes vála-
szokat adott, többször is megdicsér-
tem őket a beszélgetés során, és meg-
tapasztalhattam azt, hogy egy ilyen kis 
ember számára is a legfontosabb a sze-
retet és az összetartozás a családban.

FŐ RÉSZ – BÁBOZÁS 
Mikor már mindenki kellőképpen 
megismerkedett a bábokkal, a kisfi ú-
báb néhány rövid mondattal próbálta 
rávezetni őket arra, hogy miről is fog 
szólni a történet. A vers lényegét nem 
fedte föl, csak felkeltette az érdeklő-
désüket, kíváncsivá próbálta tenni a 
gyermekeket. 

Ezt követte az irodalmi alkotás be-
mutatása a fakanálbábok segítségével. 
Nagyon odafi gyeltem arra, hogy ért-
hetően, artikulálva adjam elő a ver-
set, külön hangsúlyt fektettem a kér-
dezésekre, válaszokra és változtattam 

a hanglejtésen, hangsúlyon az egyes 
szereplők megszólaltatásánál. Az elő-
adás során is próbáltam a bábokkal 
megérinteni a gyermekeket, közelebb 
menni hozzájuk, hogy még élmény-
szerűbb legyen az előadás. A művet 
többször is eljátszottuk, újrajátszot-
tuk. Elsősorban minden szereplő más 
gyermekhez került és azalatt szólt a 
történet. A legtöbb gyermek a szöve-
get rövid időn belül memorizálta, így 
velem együtt mondták, természetesen 
az apa és az anya megszólalásánál az 
adott gyermek szólalt fel. Néhány kér-
déssel mértem föl azt, mennyire ha-
gyott nyomot bennük a kortárs irodal-
mi mű: Meg tudnátok mondani, kihez 
szólt a kisfi ú a versben? Hogy nevezzük 
másként az anyát és az apát? Mire kere-
sett választ a kisfi ú? Milyen anyagokat 
említett a műben?

Mindezek után a vers játékosságát 
kihasználva a kreatív versprodukciós 
módszert használtam fel. Körbeül-
tünk, és minden gyermek kezébe vette 
a bábokat. Mindig két báb szólalt meg, 
és ugyanazt a versszerkezetet imitál-
ták, amit megismertek: a gyerek-bábot 
tartó megkérdezte az egyik szülőt, mi-
ből van a bicikli? Miből van az óvoda? 
Miből van a játékautó? Miből van az 
asztal? Miből van a szék? Aki a szü-
lő-bábot tartotta a kezében, a versben 
megismert módon válaszolt a feltett 
kérdésekre. A gyermekek nagyokat 
nevettek, és igazán élvezték a vers so-
raival való játékos tevékenykedést. 

Miután megbeszéltük a mű lénye-
gét és kihasználtuk a vers játékossá-
gát, improvizációra ösztönöztem őket, 
hogy próbáljanak olyan jeleneteket 
eljátszani, amelyek akár otthon is 
megtörténhetnek velük. Kreatívabb-
nál kreatívabb megoldások születtek, 
jártunk a bányában, ahová elszökött a 
fi ú úgy, hogy a szülők nem engedték 

meg, készültünk az iskolalátogatásra, 
de még fagyit is árultunk. A gyerme-
kek rendkívül élvezték a fakanálbábok 
jelenlétét és közben játékosan fejlőd-
tek improvizációs képességeik, fantá-
ziájuk, illetve kreativitásuk. 

LEVEZETŐ RÉSZ
A jobbnál jobb kitalált történetek után 
a vers főszereplői elmondták, hogy mi 
fog történni az asztaloknál. A szüksé-
ges segédeszközök – fakanalak, a tá-
nyérok, a poharak és a kísérleti anya-
gok – már előre el voltak készítve. 

A gyermekeket több csoportra osz-
tottam, fi gyelembe véve az érési, élet-
kori és egyéni sajátosságaikat. A faka-
nálbábok csoportosan vezették oda a 
gyermekeket a megfelelő asztalokhoz. 
A gyermekek feladata az volt, hogy az 
asztaloknál lévő cukrot, sót és földet 
belehelyezzék a pohárba. Mindenki 
egy anyagot választott, viszont min-
den asztalnál kellett lennie mindegyik 
anyagfajtából. Ezután mindenki poha-
rába egy kis vizet öntöttem, melyet a 
gyermekek a műanyag kanál segítségé-
vel alaposan elkevertek. Megfi gyeltük, 
hogy kinek mi történik a poharában. 
Aki sót rakott bele, annak  elszínező-
dött a vize, a cukor feloldódott, a föld 
pedig sárrá változott a kísérlet során. 

Közösen kiértékeltük a történteket, 
és a gyermekek külön dicséretet kap-
tak a fegyelmezettségükért, és azért, 
hogy ügyeltek arra, nehogy valami 
baleset történjen. A gyermekek rend-
kívül élvezték a kísérletezést, voltak, 
akik az összes lehetőséget kipróbálták. 
A legjobban a kíváncsiság motiválta 
őket, hogy vajon mi fog történni ak-
kor, ha a sót, cukrot és a földet össze-
keverjük a vízzel. 



Már többször felhívtam az élővilág 
iránt érdeklődők fi gyelmét, hogy az 
élőlények nemzeti (esetünkben ma-
gyar) nyelven történő megnevezése 
igencsak pontatlan, azt is mondhat-
nánk, olykor megtévesztő. Már csak 
azért is, mert tájnyelvi eredetűek, 
ezért a legtöbbnek akár tucatnyi neve 
is lehet. Ám azt is meg kell jegyezni, 
hogy a tudományos nevezéktan sem 
örök életű. Hogy is lehetne az, hiszen 
a kutatás szüntelenül folyik, s addig, 
míg pár évtizeddel ezelőtt is, a rend-
szertani besorolás még a külső jegyek 
szerinti rokonságot vette alapul, ma 
már a genetika határozza meg, valójá-
ban melyik élőlény melyikkel rokon, s 
ezáltal melyik rendszertani csoportba 
kell őket besorolni. A fajok közötti el-
térés viszont még ma sem mellőzheti a 
külső jegyeket. Példa lehet erre éppen 
a 2019-es év vadvirágának választott 
magyar zergevirág (Doronicum hun-
garicum), melynek leírása a legtöbb 
„virágos” könyvben (albumban) meg-
található. A könnyebbség kedvéért 
viszont ma már az emberek túlnyo-
mó része az interneten keresgél. Nem 
szeretnék megbántani senkit, de az a 
gyanúm, az internetes szavazók között 
több is akad, aki élőben sosem látott 
olyan növényt vagy állatot, amelyik-
re (tán nem túlzás) évről évre leadja 
a voksát. Persze ez játéknak sokkal 
dicsérendőbb szórakozás, pláne gye-
rekeknek – mondom én, a vén peda-

gógus –, mint holmi lövöldözős harci 
játékokra pazarolni az időt. 

A 2019-es évben is három (szerintem 
kevésbé ismert) virágra történt javas-
lat, amelyek közül a magyar zergevirág 
a voksok 47%-át kapta, a tündérfátyol 
32%-ot, a macskahere pedig csak 21-
et szerzett. Hogy ez összesen és külön-
külön hány egyedet jelent, azt egyelőre 
nem lehet tudni, ám a lényeg az, hogy 
most is néhány ezer ember fi gyelmét 
sikerült a természetnek e szépségeire 
terelni. Gondolom, nem veszik rossz 
néven a szervezők, ha némi kiegészí-
tést fűzök a törekvésükhöz. Fentebb 
már jeleztem, hogy az utóbbi időben 
a rendszertanban eléggé sok változás 
történt. Az én nemzedékemtől a főis-
kolán, legalábbis itt, nálunk, Szlováki-
ában, a Soó Rezső-féle rendszertan is-
meretét várták el tanáraink, melyben a 
zergevirág a fészekvirágzatúak Astrales 
rendjébe tartozik. Nincs ez ma sem 
másként, csakhogy ezek növény-
törzsének és osztályának latin neve 
mára megváltozott. Mi a zárvatermők 
törzsét Angiospermaeként, a kétszi-
kűek osztályát Dikotyledonesként ta-
nultuk, viszont ezeknek a neve ma 
Magnoliophyta és Magnoliopsidae. E 
változást inkább csak a biológia szakos 
ifj abb kollégák fi gyelmébe ajánlom – 
Isten ments a gyerekeket ilyesmikkel 
gyötörni! –, viszont a fajok közötti 
különbség már azokat is érdekelheti, 
akik szívesen járják a természetet, és 

amatőr természetbúvárként szeretnek 
benne kutakodni.

Nekünk, mint már többször is emlí-
tettem, a Haraszty Árpád szerkesztette 
Növénytan (a benne levő rendszertant 
többen írták) nyitott ablakot a nö-
vényvilágra. Ha valami gondom akad 
egy-egy növényfaj beazonosításával, 
segítségért előbb mindig hozzá folya-
modom, s csak miután általa választ 
kapok a kérdésemre, utána kezdek to-
vább keresgélni az újabb, korszerű(bb) 
nevezéktanban. 

Nem tudom, ma hogyan áll össze az 
iskolai tananyag. Viszont emlékszem, 
évtizedekkel ezelőtt – bár a gyerekek 
nagyon szerették a mikroszkopizálást 
– rengeteg időt igényelt a tanköny-
vekben leírt, aprólékos szövettani és 
szervtani leírás, legalábbis nálunk, 
Szlovákiában, ezért kevesebb idő ju-
tott az alak- és rendszertanra, aminek 
főleg a növényi egyedek alaposabb 
ismerete vallja ma kárát. Fél évszázad 
alatt nemzedékek nőttek fel, akik alig 
ismerik a körülöttünk lévő élővilágot. 
Ezért is értik meg nehezen, mennyire 
életbe (emberek életébe!) vágóan fon-
tos a vadon élő növények és állatok 
megismerése és védelme. Ráadásul be-
gyűrűzött az iskolába egy újabb meg-
tanítandó ismeretrendszer, az ökoló-
gia. Mondhatnánk, ez más téma, de 
korántsem az.  

Az előbb említett vaskos növénytan-
könyvben egy bővített mondat erejéig 
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szerepel a zergevirágok egyik faja, de 
nem az, amelyik a 2019-es év vadvirá-
ga lett, hanem a legközelebbi rokona, 
a mecseki, más néven kaukázusi zer-
gevirág (Doronicum orientale). Joggal 
mondhatnánk, e két igazán szép, sár-
ga vadvirág ikertestvérek, nemcsak 
azért, mert mindkettő megtalálható a 
Mecsekben, hanem azért is, mert aki 
csak a virágjukra fi gyel fel, valószínű-
leg nem tudja őket megkülönböztetni. 
Az viszont már igazán szakmai kér-
dés, hogy miben térnek el egymástól. 
A magyar zergevirágnak „mogyoró 
nagyságú” a gyökértörzse, ami nem 
hajt tarackokat, míg a testvérének a 
hosszú gyökértörzséből kúszóhajtá-
sok, azaz tarackok nőnek ki. A laiku-
sok számára ez majdnem mindegy. 
Azt azonban fontosnak tartom meg-
jegyezni, hogy a zergevirág neve nem 
tévesztendő össze a zergefű nevével. 
Tudjuk, hogy nyelvünkben a fű nem-
csak fűféléket, vagyis pázsitfüveket, 
újabban perjeféléket jelent, hanem 
lágyszárú, leginkább gyógynövényeket 
(is). Lásd: orbáncfű, gyíkfű, kakukkfű, 
pemetefű, de hadd ne soroljam tovább. 
(Az egy teljesen más kérdés, hogy ma-
napság fűnek nevezik a kábítószerek 
egyik csoportját is, de ezzel inkább itt 
ne foglalkozzunk.) A zergefű viszont 
jól ismert gyógy- és fűszernövény, la-
tinul Coriandrum stivum, amiből kifo-
lyólag korianderként él a köztudatban. 
Tájanként számtalan népi neve létezik. 
Pusztán azért említem meg, hogy lás-
suk, semmi köze sincs a zergevirág-

hoz, amely rendszertanilag a fészek-
virágzatúak rendjébe tartozik, míg a 
zergefű az ernyősök közé.

A szavazatok alapján második he-
lyezést ért el a tündérfátyol, Nymphides 
peltata, a szintén sárga virágú, szerény, 
vízi „úszó” növény, mely gyakran a 
fehér tündérrózsa és a sárga vízitök 
társaságában fordul elő. Mi, csilizközi 
gyerekek, annak idején inkább a feltű-
nőbb utóbbi kettőt ismertük, virága-
ikat gyakorta ki is halásztuk, ha mó-
dunk nyílt rá, viszont a tündérfátyol 
nevét én is csak jóval később, a nyitrai 
főiskolán, kitűnő botanikatanáromtól, 
Öllös Árpádtól hallottam először. 

A vadvirág-szavazás harmadik he-
lyére került a kevésbé ismert macs-
kahere, amely mind a magyar, mind 
a latin neve alapján több szempont-
ból is érdekes lehet. Először is nem a 
hüvelyesek rendjébe és a pillangós-
virágúak családjába tartozik, mint 
a herefélék (Trifoliumok), hanem az 
ajakosvirágúak közé. S ennek alap-
ján a (gumós) macskahere (Phlomis 
tuberosa) több mint harminc fajtársá-
val együtt az árvacsalánfélék családjá-
ba sorolódik be. Azonban megtévesztő 
lehet a latin tuberosa név is, mert lé-
tezik egy kerti dísznövényünk, amely-
nek Polianthes tuberosa a neve. Ez a 
növény, ha nem is kerti dísznövény-
ként, de a Cifra palota kezdetű örök-
zöld gyermekdalocska révén fölöttébb 
nagy népszerűségre tett szert, mert-
hogy ebben szerepel a magyar neve, a 
tubarózsa. Hogy tovább bonyolítsam 

a dolgot, sem az egyik, sem a másik 
„tuberosának” semmi köze sincs a ró-
zsafélékhez (Rosales), mely növény-
rendbe a gyümölcsfáink zöme (alma, 
körte, meggy, szilva stb.) tartozik, meg 
persze az ún. vadrózsa (csipkerózsa), 
a megszámlálhatatlan, nemesített 
fajtájával. E nyelvi gubancnak tűnő 
okfejtésemhez csak annyit szeretnék 
hozzáfűzni, nem fontoskodni akarok, 
csupán arra szeretném felhívni a fi -
gyelmet, a természetvédelem céljából 
végzett biológiai ismeretterjesztés fö-
löttébb igényes dolog. Nagyon hasznos 
törekvésnek tartom az évek növény- és 
állategyedei közötti internetes „vetél-
kedők” (jobb kifejezést sajnos nem 
találok rá) meghirdetését, de aki az 
iskolában nem tanul(hat)ta meg, vagy 
netán elfelejtette az egyedek rendsze-
rekbe való besorolását, nehezen igazo-
dik el közöttük. Sőt, tán azt is kevésbé 
ismeri fel, hogy mindegyikük egy-egy 
ökoszisztémának (rendszernek, élő-
helynek, társulásnak) létfontosságú 
láncszeme. Ha akár csak egyetlen faj is 
kipusztul (kiirtják!), magával ránthat 
többeket is. Nem túlzás, élő rendsze-
rek omolhatnak így össze.

Mondanivalómhoz hadd tegyem 
hozzá, ami a nyelvünk gazdagsá-
gát, szépségét és pontosságát illeti, e 
szempontokból sem lebecsülendő a 
magyar biológiai (alap)fogalmak is-
merete. A latin nevek viszont egyfajta 
„útjelzők”. Csupán arra valók, hogy el 
ne tévedjünk a szavak rengetegében.                                                                                                                                    
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Ahogy a múlt hónapban már beharan-
goztuk, folytatva a klímaváltozással 
foglalkozó sorozatunkat ezúttal egy, 
az európai történelmében különösen 
fontos klímaeseményt fogunk be-
mutatni. Az úgynevezett „középkori 
klímaanomália” a történelem iránt 
érdeklődők számára sem biztos, hogy 
túlzottan sokat mondana, szemben az 
ún. „kis jégkorszakkal”. Ennek talán az 
az oka, hogy a Kárpát-medence klímá-
jára gyengébb hatást gyakorolt a nagy-
jából Kr.u. 950 és 1250 közé datálható 
esemény, ugyanakkor az észak-atlanti 
országok időjárását nagyban megha-
tározta. Korábban úgy vélték, az egész 
bolygóra jellemző, általános felme-
legedés volt tapasztalható ebben az 
időszakban, ma már azonban világos, 
számos területet nem vagy alig érintett 
a felmelegedés, sőt voltak olyan régi-
ók, például a Csendes-óceán trópusi 
vidékei, ahol erős lehűlés volt tapasz-
talható ezekben az években.

A klímaesemény okai ma sem tisz-
tázottak pontosan. Ahogy az a klí-
matudományban oly gyakori, számos 
egymást kiegészítő, illetve néhány 
egymásnak ellentmondó elmélet szü-
letett a felmelegedés kiváltó okairól. 
Egyes elképzelések szerint a fokozódó 
naptevékenység, míg mások szerint a 
csökkenő vulkáni aktivitás, illetve ez-
zel/ezekkel összefüggésben az óceáni 
áramlások megváltozása okozta ezt 
a szokatlanul meleg, háromszáz éves 
időszakot. Leszámítva a huszadik, hu-
szonegyedik században tapasztalható, 
nagy valószínűséggel az emberiség 
által csak fokozott felmelegedést, írott 
történelmünk során minden bizony-
nyal a középkori éghajlati rendelle-
nesség idején mérték a legmagasabb 
hőmérsékleteket. Mint említettük, 

egyes régiókban csökkent ugyan az át-
laghőmérséklet, a globális adatsorokat 
vizsgálva mégis, nagyjából a XX. szá-
zad közepének átlaghőmérsékletével 
összevethető hőmérsékleti értékeket 
mérhettek volna a kora középkor me-
teorológusai.

A történelmi korok időjárásával 
foglalkozó paleoklimatológia egyik 
úttörője, Hubert Lamb volt az első, aki 
felvetette a középkori klímaanomália 
lehetőségét. Bár elméletét azóta sok te-
kintetben pontosították, természet- és 
történettudományi alapokra helyezett 
alapvetései ma is megállják a helyüket 
a korszakkal kapcsolatban.

A kutatók nagyjából egyetértenek 
abban, hogy a korszak végét a XIII. 
század közepére kell datálnunk. A 
legvalószínűbb elmélet szerint az egy 
vulkánnak, s az általa a légkörbe jutta-
tott hamu- és porfelhőnek köszönhe-
tő. Az 1257-ben, a mai Indonéziában 
kitört tűzhányó, a Szamalasz lehetett a 
felelős, amely egyes elméletek szerint a 
holocén, azaz a jelenkor egyik legna-
gyobb kitörését produkálta. 

Feljegyzésekből tudjuk, ebben az 
időszakban virágzott Nyugat-Európa 
mezőgazdasága, még Norvégiában, 
Trondheim környékén is búzát ter-
mesztettek. Európa lakosságszáma 
majdnem duplájára emelkedett, új 
városok nőttek ki a földből, az alpesi 
hóhatár egyre feljebb húzódott, helyén 
sűrű erdők jelentek meg, és egyes for-
rások szerint szőlőtermő vidékké vál-
tozott Észak-Anglia is. Persze nem ar-
ról van szó, hogy hirtelen öt-tíz fokkal 
melegebb lett, a legtöbb tudós egyet 
ért abban, hogy az átlaghőmérséklet 
emelkedése legfeljebb az egy-másfél 
fokot érte el. Ez is jól mutatja azt, hogy 

mekkora hatása lehet akár egy félfokos 
átlaghőmérséklet-emelkedésnek is.

A meleg periódus vége sok szem-
pontból egy korszak végét jelentette. 
Bár ma már erősen vitatják, a klasszi-
kus elmélet szerint Grönland és Észak-
Amerika vikingkolonizálását a 950 
környékén kezdődő meleg periódus 
tette lehetővé. Néhány újabb tanul-
mány szerint ez csekélyke hatást gya-
korolt az eseményekre, abban ugyan-
akkor minden szakértő egyetért, hogy 
a rövid életű, de sokáig igen virágzó 
grönlandi vikingkolóniák végét jelen-
tette a XIII. századdal búcsúzó meleg 
időszak. A legutolsó feljegyzések az 
1400-as évek legelejéről származnak, 
akkora már gyakorlatilag jelenték-
telenné váltak a korábban igen aktív 
kereskedelmet bonyolító grönlandi 
kolóniák, s nagy valószínűséggel a kö-
vetkező években az utolsó európaiak is 
elhagyták a szigetet.

Végezetül egy érdekes apróság. A 
középkori klímaanomália kérdése az 
utóbbi években igen éles tudományos 
viták kiváltója lett. A klímaváltozás 
antropogén, azaz ember által okozott 
aspektusát vitató tudósok számára 
mind ezidáig egyfajta Joker-kártya 
volt, mondván, lám-lám, a történelem 
során korábban is voltak felmelegedé-
sek, ez a mostani sem különösebb a 
többinél. Az ellentábor pedig az utób-
bi években azt igyekszik bizonyítani, 
hogy a mostani, vitán felül globális 
kiterjedésű éghajlatváltozás össze sem 
vethető az ehhez képest jelentékte-
len, középkori éghajlatváltozással. Az 
utóbbi években sorra jelennek meg 
olyan tanulmányok, melyek célzato-
san ezt kívánják alátámasztani, és úgy 
tűnik, egyre biztosabb érvekkel. 
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TESTNEVELÉS

„A víz és annak használata elkíséri az 
egész emberiséget a bölcsőtől a sírig. 
Legjobb barátja annak, aki bánni tud 
vele, de mindenkor félelmetes ellensé-
ge marad annak, aki nem tanult meg 
úszni.” (Ovidius) 

Sokakban felmerül a kérdés, hogy mi-
ért is jó, hogyha a gyermek megtanul 
úszni. Rengeteg érvet lehet felsorakoz-
tatni az úszás mellett, melyből párat 
emelnék ki. Az első és legfontosabb 
érv, hogy ha egyszer megtanulunk 
úszni, azt soha nem felejtjük el, így éle-
tünk végéig űzhetjük ezt a sportágat. 
Az úszás sok esetben életmentő is le-
het, mivel egy vízbiztos gyermeknél a 
fulladás veszélye elkerülhető. A víz to-
vábbá nagyon fontos az egészség meg-
őrzése céljából, valamint személyiség-
formáló hatása is van. Mindezeken túl 
az úszásnak számos élettani hatása is-
mert, melyek kihatnak a gyermek egé-
szének fejlődésére. A rendszeres úszás 
kedvező hatással van a szív- és keringé-
si, légzési, mozgási rendszerre, illetve 
általa fejlődnek a motoros képességek 
is. Pozitívan hat a gyermek idegrend-
szerére, aki az úszás révén fegyelmet és 
kitartást tanul. A rendszeres úszásnak 
különösen a légzőrendszerre kifejtett 
hatása kiemelkedő. A vízben végzett 
mozgás hatására nő a vitálkapacitás, 
erősödnek a légzőizmok, a léghólya-
gok falában fokozódik a kapillarizáció, 
így javul a vér oxigénellátottsága. 
Ezenkívül az úszás csökkenti az aszt-
más rohamok számát is, mivel moz-
gás közben fokozott a légzés, így nő a 
tüdő teljesítőképessége. Ezáltal javul 
a légzőtechnika is. A medencében az 
ízületek terhelése elhanyagolható, az 
összes izom dolgozik, így a gyermekek 
csontozata és izomzata kiegyensúlyo-
zottan fejlődik. Kifejezetten ajánlják 
az úszást a gerincproblémákkal, mell-
kasi fejlődési zavarral szenvedőknek 

és a gerincferdüléses gyermekeknek 
egyaránt (Tóvári–Prisztóka, 2015). 
Az úszásoktatás során továbbá fejlő-
dik a gyermekek térbeli tájékozódása, 
egyensúlyérzéke. 

Az úszómozgás tanításának életkora 
korábbra tevődik, mint a többi sport-
ágé. A legtöbb sportág technikai elsajá-
títása 10–12 éves korra tehető, míg az 
úszásé 5–6 éves korban már tanítha-
tó. Ennek az az oka, hogy a gyors- és 
hátúszás mozgástechnikája hasonló 
a kúszó-mászó mozgáshoz, így a kis-
gyermekek könnyen el tudják sajátíta-
ni (Bíró, 2007). Az úszás mozgásának 
a tanítását megelőzi a vízhezszoktatás, 
ami hosszabb folyamat, így már akár 
3–4 éves gyermeket is el lehet kezdeni 
oktatni. Saját tapasztalatom, hogy azok 
a gyermekek, akik jártak babaúszásra, 
sokkal könnyebben sajátítják el az alap-
technikát, hiszen a vízhezszoktatásra 
már nem kell hangsúlyt fektetni, rögtön 
lehet az úszómozgást oktatni. 

A kezdők úszásoktatásának első 
lépése a már korábban említett 
vízhezszoktatás, melynek célja az 
idegen közeggel való ismerkedés. A 
vízhezszoktatás legfontosabb felada-
ta, hogy a gyermek megbarátkozzon 
az új, számára ismeretlen közeggel, 
oldódjanak a benne lévő feszültsé-
gek, csökkenjen a szorongás (Tóvári–
Prisztóka–Tóvári, 2013). A gyermekek 
életkorától, bátorságától és félelemér-
zetétől függően eltérő hosszúságú lehet 
a vízhezszoktatás időtartama. Óvodás-
korú gyermekeknél a vízhezszoktatás 
játékos formában történik, sok és válto-
zatos eszközök alkalmazásával, kezdet-
ben tanmedencében, majd a mélyvíz-
ben. Miután a gyermek vízbiztossá vált, 
kezdődhet az úszómozgás tanítása. 
Napjainkban az úszásnemek oktatása a 
következő sorrendben történik: gyors-
úszás, hátúszás, mellúszás, pillangó-
úszás. Az úszómozgás tanításának lehe-

tőségei között szerepel az úszásnemek 
párhuzamos tanítása, mely során min-
dig az első úszásnemre kell a hangsúlyt 
fektetni (Bíró, 2007). Saját tapasztala-
tom, hogy a leghatékonyabban a gyors-
úszást és a hátúszást lehet párhuzamo-
san tanítani, mivel nagyon hasonlóak a 
két úszásnem mozgáselemei. Miután a 
tanulók stabilan elsajátították mindkét 
úszásnemet, tovább lehet lépni a mell-
úszásra, mivel a gyermekek számára ez 
egy összetett és bonyolultabb mozgás-
forma. A tanmedencében elsajátított 
úszómozgást követően kezdetben rövi-
debb, majd fokozatosan hosszabb időre 
a mélyvízben is gyakoroljuk azokat, fo-
lyamatosan hosszabb távok leúszásával. 
Így a gyermekek akár egy év alatt elsa-
játíthatják a három úszásnem alapjait, 
vízbiztossá válnak a mélyvízben is, és 
fokozatosan egyre hosszabb távok le-
úszására lesznek képesek. 

Összefoglalva elmondható, hogy a 
gyermekek az úszásoktatás során nem-
csak az úszásnemeket sajátítják el, ha-
nem fegyelmet, türelmet, kitartást is 
tanulnak. Megismerkednek egy olyan 
mozgásformával, melynek számos jóté-
kony hatása van a szervezetre, és felnőtt 
korukban is végezhetnek. Mindenki-
nek csak ajánlani tudom az úszást, mert 
ez egy olyan sport, ami tetőtől talpig 
átmozgatja az embert, és évszaktól füg-
getlenül bármikor űzhető. 

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM
 Bíró Melinda: Tanítási-tanulási stratégiák 

az általánosiskolai úszásoktatásban, különös 
hangsúllyal az interakciós helyzetekre. Dok-
tori értekezés. Budapest. 2007. 13–15. 30–35.
 Tóvári Ferenc – Prisztóka Gyöngyvér – Tó-

vári Anett: Vízhezszoktatás – úszásoktatás. 
Szakmódszertani ajánlások, tudnivalók kis-
gyermekek úszásoktatásához. Pécs. 2013. 28. 
 Tóvári Ferenc – Prisztóka Gyöngyvér: Az 

úszómozgások oktatásának gyakorlati lehető-
ségei és módszertana. Pécs. 2015. 14–22. 

ÁGH BARBARA

AZ ÚSZÁS JELENTŐSÉGE A MOZGÁSFEJLESZTÉSBEN
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A KOMÁROMI DIÁKOK MÁLTÁN 
FEJLESZTETTÉK KÉPESSÉGEIKET

A minőségi szakképzést nem lehet az iskola falai közé zárni, 
teret kell biztosítani a tapasztalatszerzésnek a külvilágban is. 
A komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközép-
iskola 38 diákja két turnusban, négy héten át fejleszthette 
szakmai képességeit Máltán. Az Erasmus+ program keretén 
belül ismét nagyon sikeres projektet sikerült lebonyolítani. A 
külföldi szakmai gyakorlat a szakképzés minőségivé tételét 
tűzte ki célul. Ennek értelmében diákjaink idegen környezet-
ben idegen nyelvet – esetünkben az angolt – használva váltak 
a máltai vállalatok szerves részévé. Négy héten át végeztek 
szakuknak megfelelő munkát, így betekintést nyertek több 
nemzetközi vállalat működésébe. Az elsős és másodikos 
szakácsok egy négycsillagos szálloda éttermében tapasztal-

ták meg a reggeli sürgés-forgást, és a délelőtti nassolnivalók 
elkészítésének fortélyát. A kereskedelmi akadémia, valamint 
a kereskedelmi és információs szolgáltatások – nemzetközi 
kereskedelmi kapcsolatok szak diákjai adminisztratív mun-
kaerőként dolgoztak nemzetközi vonatkozású könyvelői 
irodákban, ingatlanügynökségnél, cégalapítással foglalkozó 
vállalatoknál, angol nyelviskolákban, utazási irodában és 
reklámügynökségnél. Értékes tapasztalatot szereztek a máltai 
Nemzeti Filharmónia, Nemzeti Régészeti Múzeum, Nemzeti 
Könyvtár, valamint kisebb színházak marketing részlegén is, 
ahol a diákok a helyi kulturális élet szerves részévé válhat-
tak. Felelősségteljesen végezték a rájuk bízott szervezési és 
propagációs feladatot, legyen szó jegyfoglalásról és értéke-
sítésről, reklámanyag készítéséről és terjesztéséről vagy akár 
weboldalszerkesztésről.  Ugyancsak nagy óvatossággal vették 
nyilvántartásba a régi és új dokumentumokat, újságcikkeket, 
feljegyzéseket és régészeti leleteket. Mindez természetesen a 
megbízott tanácsadó felügyeletével és irányításával történt. 
A júniusi, valamint a szeptemberi csoport résztvevői szabad-
idejükben megismerkedhettek Málta gazdag történelmével, 
természeti kincseivel, műemlékeivel és kulturális eltéréseivel. 
Angoltudásuk gyarapítása mellett nagyon sok új szakmai ta-
pasztalatot és barátot szereztek, öregbítve így a komáromi 
szakmai oktatás külföldön is helytálló magas színvonalát. 

(Erasmus+ KA2018-1-SK01-KA102-045844, Külföldi 
szakmai gyakorlat a szakképzés minőségivé tétele céljából 
II.)

Hajabács Andrea, projektkoordinátor

NEM HIÁBA VIZSGÁLTUK 
A TÁJIDEGEN FAJOKAT

Az Oktatásügyi Minisztérium védnöksége alatt a SAAIC (az 
Erasmus+ program pozsonyi nemzeti irodájának) szervezé-
sében, 2019. október 1-én került sor immáron a 17. Európska 
značka pre jazyky 2019 (Nyelvek Európai Védjegye 2019) dí-
jak ünnepélyes átadására a pozsonyi Loft  hotelben.

Miért is fontos erről tudni? A verseny kitűnő alkalom han-
goztatni az idegen nyelvek tanulásának fontosságát. A Római 
Egyezmény értelmében 2024-ig minden diáknak legalább 
két európai nyelvet kell elsajátítania. A 2016-os adatok alap-
ján a 25-64 éves európaiak 65%-a beszél legalább egy idegen 
nyelvet, Szlovákia a 10. helyen van – nagy valószínűséggel 
a cseh, és délen a magyar nyelv ismerete miatt. Az Európai 
Tanács ajánlása e téren a mobilitások támogatása, az idegen 
nyelvvel való mihamarabbi ismerkedés, a kölcsönös tanu-
lás és a különféle nemzetközi programok, mint például az 
eTwinning vagy a School Educational Gateway támogatása.

Hogyan illik bele ebbe a képbe a meghirdetett verseny? 
Célkitűzéseivel. Fő célja a nyelvi képzés innovatív kezdemé-
nyezéseinek láttatása és értékelése az oktatás minden fokán, 
valamint a sikeres projektek eredményeinek támogatása, fel-
használása és terjesztése. Szlovákiában 2002 óta 42 projektet 
díjaztak. Az idei 16 beérkezett projektből az előzetes válo-
gatás után 8 jutott tovább a második, „meghallgatásos” kör-
be. A szakmai zsűri három színvonalas projektet választott 
ki győztesnek. A három nyertes megvalósító iskola között 
van idén a Pázmány Péter Gimnázium is, mégpedig Nature 
detectives – Természetdetektívek projektjével, amelyet 2015-
2017-ben valósított meg. A zsűri elnöke, Eva Obžerová ki-
emelte, hogy helyezés terén nem tettek különbséget a három 
projekt között, mivel mindhárom teljes mértékben teljesítet-
te a verseny feltételeit és magas pontszámokat szerzett a 8 fő 
minőségi szempont és európai prioritás kritériumai alapján, 
melyek a következők: bonyolultság, innováció, hozzáadott 
érték nemzeti szinten, európai dimenzió, hordozhatóság, a 
tanulók és a tanárok tanulási motivációjának növelése. 

A díjátadón a három iskolai képviselői vehették át az ok-
levelet és az értékes tárgyi ajándékokat. A verseny díjazott 
iskolái ráadásul anyagi támogatást is kaptak. Több szakmai 
előadás is a díjátadó része volt, bemutatták a győztes projek-
teket a résztvevőknek, illetve egy műhelymunka is volt, ahol 
Karin Rózsová Wolfová, a Goethe Institut pozsonyi képvise-
lője az idegen nyelvek tanításában felhasználható innovatív 
módszereket mutatta be, felhasználva az egyre népszerűbb 
webalkalmazásokat. 

Peternai Zsuzsanna és Soóky Zoltán
Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár
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INTERAKTÍV ELŐADÁS A RÁKMEGBETEGEDÉSEK MEGELŐZÉSÉRŐL

Az Egészséges Nő Polgári Társulás 
a Selye János Gimnáziumban tartott 
ingyenes interaktív előadást október 
25-én iskolánk aulájában, majd aznap 
délután pedig a nagyközönség számára. 
Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD. és 
PhDr. Erika Zámečníková a mellrákon 
kívül beszéltek a méhnyak-, here-, tüdő- 
és bőrrákról. 

Az AVON évek óta elkötelezett harco-
sa a mellrák elleni küzdelemnek, mely-
nek kapcsán idén elindította az Emlőrák 
Gyógyításáért Alapítvánnyal közösen a 
Mellünk Egészségéért Védőnői Progra-
mot. Ennek célja a védőnők edukálása 
az emlőrák rizikófaktorairól, a helyes 
önvizsgálatról és az időben történő fel-
ismerés fontosságáról. A programban 

résztvevő iskolai védőnők a képzést kö-
vetően középiskolákban tartanak pre-
venciós előadásokat a fi atalok számára.

Szlovákiában minden 16. nőt érint, 
és évente 3 ezer nőnél és 3 férfi nél di-
agnosztizálnak mellrákot, szinte nincs 
olyan ember, aki a családja vagy isme-
retségi köre révén ne lenne érintett. 

Már fi atal korban, akár már az általá-
nos iskolában el kell kezdeni az eduká-
ciót, amire van nyitottság a tizenévesek 
körében. A 18 év alatti fi atalok rendel-
keznek a legkevesebb információval a 
mellrák kapcsán, közel 60%-uk pedig 
még soha nem végzett önvizsgálatot. A 
jó hír, hogy minden korosztály nyitott 
arra, hogy több információt kapjon a 
betegségről. Mára már az is beépült a 

köztudatba, hogy a mellrák időben tör-
ténő felismerése javíthatja a gyógyulási 
esélyeket.

Králik Zsuzsanna

EGÉSZSÉG ÉS FORRA-
DALOM – EGY IZGALMAS 
NAP AZ ISKOLÁBAN

Az őszi szünidő előtti utolsó tanítási na-
pon nagy volt a nyüzsgés Bátorkeszin, a 
Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskolában. Az iskola igazgatóságá-
nak döntése értelmében ezen a napon 
két rendezvényre került sor. Először 
az egészséges táplálkozás napját tartot-
ta meg az iskola diáksága, majd a nap 
második felében megemlékeztünk az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
63. évfordulójáról.

A Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, 
Tudományos, Kutatási és Sportminisz-
tériuma a WHO „Egészség 2020” eu-
rópai egészségpolitikai programjával 
összhangban előírta, hogy az ország 
minden iskolájában az iskolai pedagó-
giai program része legyen az egészséges 
életmódra, ezen belül az egészséges táp-
lálkozásra való nevelés. Mivel az egész-
séges táplálkozás napja október 16., az 

iskolánkban is ehhez az időponthoz iga-
zodva tartottuk meg ezt a rendezvényt.

Kora reggeltől gyerekzsivaj töltötte 
be az iskolát. Minden osztályban lázas 
munka folyt. Az osztályfőnökök vezeté-
sével a felhalmozott zöldség, gyümölcs, 
tejtermékek, teljes kiőrlésű pékáru, kü-
lönböző olajos magvak és egyéb élel-
miszerek felhasználásával készültek a 
szebbnél szebb, fi nomabbnál fi nomabb 
ételek, italok. Az elkészült fi nomságo-
kat persze mindannyian megkóstolták, 
az osztályok kis kiállítást is készítettek, 
s a gyermekek meg is vendégelték egy-
mást. A szórakozás és az ínyencségek 
kóstolása mellett persze sokat tanultak 
is. Megtanulták (rövid oktatófi lmek 
vagy faliképek alapján), hogyan néz ki a 
helyes táplálkozási piramis, hogy miből 
kell(ene) sokat enni és miből keveset, 
hogy miért, mitől egészséges az adott 
élelmiszer, hogy mikor kell többet és 
mikor kevesebbet ennünk. Délre min-
denki jóllakott, elfáradt, de jóleső ér-
zéssel foglalhatta össze: ez jó mulatság, 
férfi munka volt!

A szórakoztató és tanulságos dél-
előttöt követően ünnepélyes megem-
lékezésre került sor. Pelle István, az 
iskola történelem szakos pedagógusa 
vetítéssel egybekötött előadás keretén 
belül mondta el diákjainknak, hogy mi 
történt 1956 őszén Magyarországon, 
illetve Budapesten. Tanulóink megis-
merkedtek a forradalom és szabadság-
harc előzményeivel, politikai okaival, 
lefolyásával és utóéletével. A tartalmas 
nap lezárásaként délután megtekintet-
tük a Szabadság, szerelem című magyar 
fi lmet, amely izgalmas, lebilincselő 
történetével, az 1956-os melbourne-i 
olimpián szereplő magyar vízilabda-
válogatott sorsán keresztül szemlélete-
sen mutatta be a 63 évvel ezelőtti zord 
őszi napok dicső harcait, tragikus, de 
hősi küzdelmeit.

Október 29-én tehát nem volt tanítás 
a bátorkeszi alapiskolában, tanulóink 
ennek ellenére e nap után is sok-sok új 
tudással, élménnyel felvértezve kezd-
hették meg a rövid őszi szünidőt.

Dolník Tibor
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2019 a külhoni magyar gyerekek éve, 
s ennek keretében a Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtitkársága 
támogatásával a Magyarországon már 
ismert és sikeresen működő Sakk-
játszótér Komplex Képességfejlesztő 
Programmal ismerkedhetett 11 óvoda 
33 óvónője Komáromban. A program 
alkotója Polgár Judit, a sportág több-
szörös olimpiai bajnoka, a Nemzetközi 
Sakkszövetség tiszteletbeli alelnöke. A 
résztvevő intézmények pedagógusai 
nem csupán egész napos tréningen 
vehettek részt a Felvidéki Magyar Pe-
dagógusok Házában, de ajándékba 
kaptak egy eszközcsomagot is, így a 
tanultakat azonnal alkalmazhatják a 
gyermekekkel való munkájuk során.

Az egyik résztvevő óvónő – Vörös 
Bathó Éva – így számol be az élménye-
iről:

 A Sakkjátszótér program keretein 
belül egy új világba csöppentem bele, 
amely azonnal magával ragadott és 
ELVARÁZSOLT! A képzésen magam 
is gyermeki kíváncsisággal és lelke-
sedéssel játszottam a játékokat, majd 
izgatottan vittem be hétfőn óvodás 
gyermekeimnek a csoportszobába az 
óriási sakkszőnyeget, bábukat, s min-
den eszközt, amit ajándékba kaptunk a 
képzésen. Óriási sikere volt a játéknak, 
magam sem akartam hinni szemem-
nek! A gyerekek szinte szívták maguk-
ba az ismereteket, örömmel játszották 

a játékokat, egész héten mással sem 
akartak játszani csak, a sakkjátszótér-
rel. Öröm volt nézni, ahogy fokozato-
san egyre fegyelmezettebbé, a másik 
iránt türelmesebbé váltak a mozgásos 
játékok során. Pikk-pakk megtanulták 
a bábuk megnevezéseit, és azt is, me-
lyik mezőn helyezkednek el. Azonnal 
kiválasztották maguknak és el is tud-
ták mondani, melyik a legkedvesebb 
fi gurájuk és miért. Ami a legnagyobb 
örömet okozta, hogy olyan gyerekek 
is elkezdtek maguktól megnyílni, akik 
bizony eddig csendes megfi gyelők 
voltak az óvodai foglalkozások alatt. 
Magam is meglepődtem, hogy milyen 
fi gyelemmel és emlékezettel rendel-
keznek. Vegyes korcsoporttal dolgo-
zom. A kis három éves is ott összpon-
tosított a sakkszőnyegen és boldogan, 
egyre pontosabban követte utasítá-
saimat a játékok során. Ismerkedünk 
a Sakkpalota lakóival, nézegetjük, ki 
hol helyezkedik el. Öröm nézni, ahogy 
pontosodik mozgásuk a sakkszőnye-
gen, jár az agyuk, mit, merre, hogyan 
csináljanak, s mindezt játék keretén 
belül, örömmel végzik.

Nagyon tetszik a programban, hogy 
számos lehetőség mellett tovább lehet 
fejleszteni a játékokat, valamint az év 
bármely napján, bármilyen foglalko-
zásban be tudom építeni, csak a saját 
kreativitás szab benne határt. Csodás 
az is, hogy mesébe ültetve adhatjuk át 

a sakk alapvető ismereteit a gyerekek 
számára, akik az élet számos területein 
fogják majd kamatoztatni ezt a tudást.

Volt két helyes ovisom, akik az első 
nap megkérdezték (mindkettő fi ú): 
„Évi néni, te ismered a sakktörvé-
nyeket?”, a másik pedig „Ugye, ezzel 
társasozni is fogunk?” Hirtelen nem 
tudtam mit válaszolni, és rögtön az ju-
tott az eszembe, jobb, ha összekapom 
magamat, és megtanulok sakkozni 
(ami most egyébként is megszólított 
és érdekel), mert már a kérdésekből is 
látszik, hogy mélyebben érdekli őket a 
sakk. Azt meg el sem tudom monda-
ni, milyen örömmel és meglepődéssel 
fogadták a szülők, hogy ezen a téren is 
fejlesztve lesznek a gyermekeik.

Hálás köszönetemet és mély tiszte-
letemet szeretném kifejezni elsősor-
ban Polgár Juditnak, a világ legjobb 
női sakkozójának, sakknagymesteré-
nek, hogy elsőként felkarolta és útjára 
indította ezt a programot. Köszönet 
jár minden embernek, akik segítettek 
a Sakkjátszótér program kidolgozásá-
ban, akik megmutatták nekünk, hogy 
milyen csodás fejlesztő lehetőségek 
rejlenek e módszerben, és nagyon 
köszönöm a SZMPSZ mindazon tag-
jának, akik lehetővé tették, hogy Felvi-
déken elsők között elsajátíthattuk ezt a 
módszert.

Vörös Bathó Éva

SAKKJÁTSZÓTÉR KOMÁROMBAN
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A SZLOVÁKIAI MAGYAR 
ISKOLAIGAZGATÓK 
IV. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA
2019. OKTÓBER 15–16., NAGYMEGYER

Az idei konferencia szakmai programjának összeállítása so-
rán fi gyelembe vettük az iskolavezető szerteágazó feladatai 
közül azokat, amelyek az elmúlt időszakban fontos változá-
sok és kihívások elé állították tanintézményeink vezetőit, és 
szervesen építenek az eddigi három év konferenciatémáira. 
Az eredményes iskolavezető, az iskolafejlesztés, tudásmeg-
osztás, a pedagógusok vezetése és fejlesztése után az idei 
konferenciatémák hangsúlyosan az iskolavezető menedzse-
ri feladataira fókuszáltak: új törvények a közoktatásban, 
tanügyigazgatási feladatok, pedagógiai vezetés, gazdasági-
műszaki feladatok, menedzseri feladatok, az emberekkel 
való munka, az igazgató személyisége, iskolahálózatunk 
problémái, a kritikus gondolkodás, a digitális kompetencia 
témakörei is terítékre kerültek a szakmai programban. Idén 
tehát több téma került szóba, hiszen a körülöttünk olyan 
gyorsan változó világ kihívásaira az iskolának is reagálnia 
kell, a változás lett az állandó a mindennapi életünkben. „A 
digitális forradalomnak óriási előnyei vannak a fi atalok ok-
tatása szempontjából. Ugyanakkor soha nem volt nagyobb 
szükség arra, hogy meg tudják különböztetni a tényt a véle-
ménytől, az értelmeset az értelmetlentől és az őszinteséget a 
megtévesztéstől” – fi gyelmeztet a neves oktatási szakember, 
Ken Robinson, aki szerint ezért a kritikai gondolkodásnak 
minden iskolai tantárgy középpontjában kellene állnia.

A kétnapos szakmai konferenciát a Szlovákiai Magyar 
Pedagógus Szövetségének elnöke, Fekete Irén nyitotta meg, 
és hangsúlyozta, hogy a minőségi oktatás alapfeltétele a si-
keres iskolavezető, aki ma inkább menedzseri feladatokat 
lát el, de egyben irányt is kell mutatnia a többi pedagó-
gusnak, és olyan iskolát kell „építenie“, mely reagál a kor 
kihívásaira. A szakmai előadások előtt hasonló szellemben 
Lőrinczi Zoltán államtitkár is köszöntötte a résztvevőket.          

A konferencia első előadói, Fodor Attila és Prékop Mária 
az oktatásügyben érvénybe lépő új törvényi változásokról 
beszéltek. A CPI igazgatója a 138/2019-es törvény három 
részére tért ki részletesebben. Ezek a pedagógus jogai és 
kötelességei, a pedagógus munkatevékenysége, valamint a 
szakmai fejlődés és továbbképzések szabályozása, de meg-
említett néhány új szabályozást, melyek a kreditrendszert 
és a munkahelyi zaklatás kérdéskörét érintették. Prékop 
Mária, a minisztérium nemzetiségi oktatással foglalkozó 
főigazgatója beszámolt a magyar oktatási intézmények je-

lenlegi helyzetéről. A problémák között említette a korai 
iskolaelhagyók egyre növekvő számát, valamint a nulladik 
osztályok tervezett megszüntetéséről is beszélt. Pozitívum-
ként a külföldi diplomák honosításának új lehetőségeire 
hívta fel a fi gyelmet. Albert Sándor előadásának témája az 
iskolahálózatok optimalizációja volt. A délutáni program 
sorát Görög Ibolya protokollszakértő nyitotta meg a hite-
les tanító emberről szóló, humorral és számos jó tanáccsal 
fűszerezett előadásával, majd a kritikus gondolkodás fon-
tosságáról, az álhírportálok és a szélsőséges eszmék veszé-
lyeiről szóló előadások következtek. Tóth Tibor, a Synergic 
PT elnöke, valamint Farkas Zsolt esperesplébános előadása 
után a résztvevők vitafórumon beszélték meg az elhangzot-
takat.              

A második nap Laboda Róbert rendhagyó Nap-kelte 
tornájával kezdődött. Majd magyarországi pályázati lehe-
tőségekről kaptak naprakész információkat a résztvevők. 
Ezt követték a jó gyakorlatok, melyben az intézményve-
zetők mutatták be egymásnak öt percben az iskolájukban 
eddig már bevált, jól alkalmazott, innovatív módszereket. 
A digitális kor kihívásairól és a digitális kompetenciákról 
Bajzáth Angéla, a budapesti Digitális Pedagógiai Módszer-
tani Központ munkatársa és Földes Petra mentálhigiénés 
szakemberek adtak elő.

A konferencia szakmai összefoglalására Setényi János 
oktatáskutatót és Fodor Attilát, a CPI igazgatóját kértük fel, 
akik a az eddigi konferenciák tükrében pozitívan értékel-
ték a szakmai és tartalmi fejlődést. Hangsúlyozták, hogy a 
felvidéki oktatási rendszer fejlesztésének kulcskérdései – a 
magyarság és a minőség, a különböző típusú oktatási intéz-
mények összekapcsolása, az iskolák fejlesztése az adott ré-
gió igényei szerint, a digitális fejlődés az oktatásban – mind 
jelen voltak az igazgatók által bemutatott „jó példákban, 
gyakorlatokban“.                                                                                                                       

Örvendetes, hogy az idei szakmai találkozó közel 120 
résztvevővel zajlott, számos új igazgató és helyettes érke-
zett, persze sok volt az ismerős arc, akik kezdetektől visz-
szajárnak, hiszen a konferencia immár hagyományosnak 
tekinthető szerepe, küldetése és célja a magyar iskolave-
zetők közti párbeszéd, tapasztalatcsere és tudásmegosztás 
segítése, támogatása.

     Morvay Katalin, IOT
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ÁGH BARBARA, a Selye János Egyetem hallgatója, Komáromban él (hannabarbara93@gmail.com); Mgr. ANGYAL LÁSZLÓ, PhD, 
a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara adjunktusa, a Katedra Történelemverseny gesztora, Rimaszombatban él (langyal96@gmail.com); 
PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com);  
Bc. BRÉDA BOGLÁRKA, a Brünni Műszaki Egyetem hallgatója, a KAFEDIK elnöke, Nagymácsédon él (breda.boglarka@gmail.com); 
CZÁBOCZKY SZABOLCS, az ELTE Bölcsészettudományi Karának doktorandusza, Kassán él (czaboczky@gmail.com); CSOBÁDY CSILLA, 
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem hallgatója, a Jugyik elnöke, Szádalmáson él (cs.csilla80@gmail.com); G. GŐDÉNY ANDREA, PhD, 
az ELTE TÓK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusa, Budapesten él (gajdo.andrea@gmail.com); Mgr. KATONA NIKOLAS, 
a Csallóközcsütörtöki Alapiskola tanára, Dunaszerdahelyen él (soldier.nick@citromail.hu); PaedDr. KRALINA HOBOTH KATALIN, PhD, 
a Szlovák Műszaki Egyetem Építőipari Karának adjunktusa, Vásárúton él (katalin.hoboth@stuba.sk); LADNAI ATTILÁNÉ SZERENCSÉS 
ANITA, a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, az Óbudai Egyetem oktatója, Pécsett él 
(szerencsesanita5@gmail.com); 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); TAKÁCS KLAUDIA, dunaszerdahelyi református lelkész (takacs.klaudia14@gmail.com); 
PaedDr. TÓTH ERIKA, a Tallósi Alapiskola és Óvoda pedagógusa, Egyházkarcsán él (Erika@gmail.hu); PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye 
János Egyetem Modern Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk); Dr. ZSOLDOS PÉTER, Szlovákia első lisszaboni 
nagykövete, Pozsonyban él (zsoldos52@gmail.com)

Kevés az olyan európai nemzet, amelynek fővá-
rosa vagy népe ne kapott volna ilyen vagy olyan 
jelzőt, ne akadt volna fel tudatunk abc-sorrendes 
archívumában egy közhelyen. Portugália egy ilyen 
ország, fővárosa, Lisszabon, egy ilyen metropolisz. 
 Lisszabontól nyugati irányba haladva kb. 30 
kilométer megtétele után érjük el a Cabo de Roca 
sziklacsúcsot, az európai szárazföld legnyugatibb 
pontját. Kolombusz előtt itt volt a világ vége. Le-
bilincselő látvány. A szikláról lepillantó kíváncsi 
tekintet eltéved az óceán ködös horizontján, és 
beleveszik a semmibe. 
 Milyen emberek lakják ezt az országot? Min-
denekelőtt azt kell leszögezni, hogy nem lehet 
őket a spanyolokkal egy kalap alá venni, noha 
igaz, hogy a két nép történelmében, nyelvében 
és kultúrájában sok a rokon vonás. A portugál 
halk szavúbb, mérsékeltebb és egyszerűbb, mint 
keleti szomszédja. A portugál lélek jellemző vo-
nása a búskomorság, nosztalgikus elvágyódás, az 
ún. „saudade”. Ez az állapot legjellegzetesebben 
a „fado”-ban kerül kifejezésre. A fado (jelenté-
se: végzet) édesbús dal, amelyet leginkább fekete 
ruhában öltözött énekesnők adnak elő, tizenkét 
húros portugál gitár kíséretében. A legjobb fado-
házak Lisszabonban találhatók, és a legnagyobb, 
illetve legborsosabb turistaattrakciók közé sorol-
hatók.
 Mit tartogat a kíváncsi látogató számára Lisz-
szabon? A várost felváltva lakták kelták, görö-
gök, punok, rómaiak, gótok és arabok, azonban 
nem büszkélkedhet olyan nagyszabású műkin-
csekkel, mint Róma, Athén vagy Granada. Lisz-
szabont ugyanis 1755. november 1-jén borzasztó 
természati csapás érte, és az is csoda, hogy va-
lami épen marad belőle. Mindenszentek napján 
irtózatos földrengés rázta meg a fővárost, mely 
több anyagi kárt okozott, mint az összes portu-
gál háború együttvéve. Az újjáépítés gyakorlati 
és célszerű tervek alapján ment végbe, s habár a 
város régi csillogását nem nyerte vissza, néhány 
évtized alatt modern európai fővárossá fejlődött.
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 Ha világhírű, több száz éves építményekkel, 
műemlékekkel nem versenyezhet Lisszabon más 
jeles európai nagyvárosokkal, vannak itt olyan 
építészeti ritkaságok, amelyek éppenséggel se-
hol máshol a világon nem találunk ilyen magas 
művészi szinten. Ilyen építészeti ritkaság az I. 
Mánuel királyról (1495–1521) elnevezett Mánu-
el-stílus. Egy igen gazdag, dús fantáziájú díszí-
tőelemeket felhasználó stílusról van szó, amely 
magába ötvözte a mór és a gótikus formákat, és 
amelyet áthatottak a portugál felfedezők afrikai, 
brazíliai és indiai élményei. Főbb dekoratív ele-
mei a liánok, hajókötelek, korallok és sok más 
egzotikus növényi és tengeri motívum. Mindez 
lélegzetelállító pazar bőségben tükrözi a sajáto-
san portugál építészeti megnyilvánulást, amely 
az ország néhány évtizedes aranykorának idején 
virágzott. A Mánuel-stílus remekei közé elsősor-
ban a lisszaboni Jeromos-kolostor és a belémi 
torony sorolható. A portugál építészet másik jel-
legzetessége a kék-fehér csempék, az „azulejos” 
bőséges felhasználása. Ezek a kerámiadíszítések 
lisszaboni középületeket, vásárcsarnokokat, pá-
lyaudvarokat borítanak be kívül-belül, és üde 
színfoltjai minden luzitán városnak. 
 Ez az Európa csücskében szerényen meghú-
zódó, inkább az óceánra, mint a szárazföld felé 
tekintő főváros képes arra, hogy meghódítsa az 
arra járó kíváncsi utazót. Mert Lisszabon egy jó 
hely. Nem robbantanak fanatikus csoportok po-
kolgépeket, nincsenek olyan komoly, akár terro-
rizmusba torkolló kisebbségi problémák, mint a 
szomszédos Spanyolországban.
 45 éve, hogy az 1974. évi „vörösszegfűs forra-
dalom” után Portugália lekerült az újságok első 
oldalairol. Azóta pedig ritkán röppen fel innét 
szenzációs hír valamely tragikus eseményről. S 
leginkább ez a nyugalom, kiegyensúlyozottság, 
mértékletesség és szelíd latin derű az, amellyel ez 
a főváros és lakossága belopja magát az odaláto-
gatók szívébe.

LISSZABON – A SZELÍD LATIN DERŰ METROPOLISZA

ZSOLDOS PÉTER

AZ ÉN VÁROSOM KÖNYVAJÁNLÓ

Varga Imre: 
Pókvári mese
Kiadó: Vámbéry Polgári Társulás
Terjedelem: 56 oldal

Egy pókfi ú beleszeret egy légylány-
ba. Pontosabban: egy legyecske 
szépsége rabul ejti a pókocskát, de 
mégsem a pók a rab. Legyünk azon-
ban csak a legyek közt érzi jól ma-
gát, ahogyan persze a pók is a pó-
kok társaságában. Két külön világ, 
mint Rómeóé és Júliáé: nincs közös 
nevezőjük, ráadásul a legyecske-Jú-
lia nem is szerelmes.
Az egyoldalú kapcsolatnak váratlan 
a megoldása, mind a pókok, mind 
pedig a legyek szempontjából meg-
határozó, de annyira azért nem tra-
gikus. Pajkos, vidám bábok, jókedv 
és bánat – egy patak menti színes, 
sokhangú és hangulatos helyszínen. 
Kicsiknek és kicsit nagyobbaknak, 
olvasásra, szereplésre, okulásra, 
szórakozásra.

Ár: 8 €

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánljuk szíves fi gyelmükbe Varga Imre Pókvári mese című kötetét. A könyvet megvásárolhatják a Lilium Aurum Könyv-
kiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a  marketing@liliumaurum.sk címen is.
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