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Iskolánk idén kerek évfordulót ünnepel, fennállásának 60. évfordulóját. Az oktatás azonban ennél koráb-
ban, 69 évvel ezelőtt indult útjára a községben, ugyanis 1951. október 1-jén nyitotta itt meg kapuit az első 
oktatási intézmény. Az eredeti iskolaépület egy egyszintes, régi parasztházszerű épület volt. Az 1950-es évek 
végén azonban a nagyobb falvakban új, korszerű, kényelmes iskolák építését kezdték meg. Felsőpatonyban 
is elindult az építkezés, és ennek eredményeként az 1960/1961-es tanév már az új oktatási intézményben 
indulhatott.
 Hatvan éve folyik a munka az iskola falai között. Ha azok a falak mesélni tudnának! Elmondhatnák 
mindazt a temérdek okosságot, bölcsességet, beszámolhatnának felelésekről s aranyköpésekről, kellemes 
és kellemetlen beszélgetésekről, csínytevésekről, melyek elhangzottak és lezajlottak falai közt az évtizedek 
lefolyása alatt. Szemtanúi voltak generációk fejlődésének, felnőtté válásának, s a mai napig vigyázva óvják a 
község gyermekeinek mindennapjait. Ezek közt a falak közt hatvan éve kemény, ám odaadó munka folyik. 
A hatvan évvel ezelőtti tanulólétszám – amikor 40–42-en is voltak egy évfolyamban – mára jelentősen meg-
csappant, így iskolánk arculata az évtizedek során teljesen megváltozott. A magas létszámú osztályok helyett 
ma kisebb közösségekben folyik az oktatás, így iskolánkat a családias légkör jellemzi. A kisebb csoportokkal 
való munka minden előnyét kihasználva tanítunk, nevelünk minden gyermeket. 
 Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók egyéni képességeinek fejlesztésére, és fokozottan fi gyelünk arra, 
hogy a lehető legtöbb tanulót bekapcsoljunk a tanítási órákon kívüli tevékenységekbe is. Éppen ezért mindig 
a tanév elején elhatározzuk, milyen versenyeket, vetélkedőket, rendezvényeket szervezünk, illetve melyeken 
veszünk részt. 
 Hagyományos rendezvényeink mellett évről évre újabb programokat szervezünk. A nemzeti és kulturális 
értékeinket őrző ünnepeinkre fokozott hangsúlyt fektetünk, hiszen nem elég, ha gyermekeink csupán a 
bizonyítványban feltüntetett tárgyakból kitüntetettek, hanem magyarságuk is kitüntetett helyet kell, hogy 
elfoglaljon szívükben. A tanulók közt minden évben nagy a lelkesedés a forradalom és szabadságharc év-
fordulója, a magyar kultúra napja, a magyar költészet napja vagy a népmese napja közeledtével. Ezekre, a 
magyarságunk szempontjából kulcsfontosságú évfordulókra mindig kiemelt fi gyelmet fordítunk, s hossza-
san készülődünk: ünnepi műsorral, vetélkedővel, tudáspróbával vagy játékos versennyel. Természetesen az 
évszakokhoz kapcsolódó fontos ünnepeinkről sem feledkezünk meg. Karácsony előtt minden osztály kará-
csonyi összeállítást készít, amelyet a szülőknek adnak elő. Idén a felső tagozatos tanulók a karácsonyi műsor 
hangulatát egy betlehemi pásztorjelenettel tették még ünnepélyesebbé. Hagyományainkhoz visszanyúlva 
tavaly és tavalyelőtt az adventi időszakban karácsonyi dalokat énekelve kopogtattunk be a helyiek ajtaján.  
 Szintén hagyomány iskolánkban az édesanyák köszöntése május első vasárnapján. Mindig alkalomhoz 
illő, vidám, zenés összeállítással állnak színpadra a gyerekek. Az alsó tagozatos tanulóink és a helyi óvodások 
számára szervezzük meg minden ősszel az almanapot. Ekkor kizárólag a játéké és a fi nom almás falatoké 
a főszerep – a tányérokra almafánk, almás pite, a poharakba almapuncs és almalé kerül. Iskolánkban nagy 
népszerűségnek örvendenek a kézműves foglalkozások. Nemcsak a rajzkört és a gyöngyfűző kört látogatják 
szívesen a gyerekek, hanem a húsvéti és a karácsonyi ünnepek előtti kézműves délutánokat sem hagyják 
ki. A hagyományos egyhetes nyári művészeti táborunk ideje alatt is minden évben a serénykedő gyerekek-
től zajos az iskolaudvar. A versenyek iránti érdeklődés középpontjában is elsősorban azok állnak, amelyek 
nemzeti öntudatunk megerősítését szolgálják. Tanulóink évek óta állandó résztvevői a Tompa Mihály Or-
szágos Versenynek, az Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv Wacha Imre emlékére elnevezésű vetélkedőnek, 
valamint a Vámbéry Ármin Gimnázium által szervezett Vámbéry Hét megmérettetéseinek. Az alsó tago-
zatos tanulóink kedvence a 7 mérföldes csizmában heted 7 határon át mesevetélkedő. Ezeken kívül idén is 
bekapcsolódtunk a Pitagorasz Matematikaversenybe, a Katedra-versenyekbe, valamint harmadikosaink egy 
új meseverseny résztvevői is voltak. 
 Tanulóink fi gyelmét rendszeresen felhívjuk a környezettudatos gondolkodásra, ennek érdekében a Föld 
napja alkalmából előadásokat, beszélgetéseket szoktunk szervezni. Nagy gondot fordítunk iskolánk környé-
kének ápolására is. Rendszeres tavaszi tevékenységeink közé tartozik a közös tavaszi udvartakarítás, ami azt 
jelenti, hogy kicsi és nagy, pedagógus és szülő egyaránt szerszámot fog, és csoportokra osztva az iskolaudvar 
minden szegletét rendbe tesszük – füvet nyírunk, gyomot irtunk, virágot ültetünk, bokrokat metszünk, 
lapátolunk, sepregetünk, gereblyézünk. 
 Kiemelten fontosnak tartjuk iskolánkban, hogy tanulóink ne csupán lakosai legyenek Felsőpatonynak, 
hanem a község múltjának, történetének felfedezői, ismerői és egyben jelenének formálói is. Ennek érde-
kében néhány évvel ezelőtt felkutattuk a község és az iskola krónikáit, és beleástuk magunkat a múltba. 
Ezeknek a forrásoknak és a szakirodalomnak a segítségével összeállítottunk egy képes-szöveges kiállítást, 
amelyhez egy tanulók által összegyűjtött, kimondottan Felsőpatonyra jellemző tájszójegyzéket is készítet-
tünk. A tájszavakat hosszas gyűjtőmunka eredményeként sikerült felkutatni. A kiállítás a helyi községházán 
volt megtekinthető, s utána az egész tanév folyamán iskolánk folyosóját díszítette.
 Ebben az évben iskolánk 60 éves. A jubileumot szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Szeretnénk 
hűek maradni hagyományainkhoz. Tavasszal rajzkiállítást rendezünk tehetséges tanulóink otthon készült 
munkáiból, valamint fotókiállítást tervezünk Felsőpatony egykor és ma címmel. A tanév végére szeretnénk 
összeállítani tanulóinkkal egy előadást Községünk és iskolánk múltja és jelene címmel, amelyben az eddigi 
információkat átfogóbb kutatások eredményeivel bővítenénk ki. 
 Az ünnepi megemlékezéshez iskolánk ünnepi külsőt is ölt. Az épületben hetek óta felújítási munkálatok 
folynak: a tantermek, a folyosók, a tornaterem, a számítástechnikai terem is átalakuláson megy keresztül. 
Bízunk benne, hogy a tanév végére közös erővel minden elkészül, s a kerek születésnapot megújult környe-
zetben ünnepelhetjük .

MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA, FELSŐPATONY



havilap 
XXVII. évfolyam, 8. szám, 2020. április

Főszerkesztő: Hodossy Gyula

Vezető szerkesztő: 
Petres Csizmadia Gabriella, 
Petres Sándor

Örökös munkatárs: Turczel Lajos

A szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor

Tagok: 
Bárczi Zsófi a, 
Hrbácsek Noszek Magdaléna,
Kalácska József, 
Klemen Terézia, 
Krippel Éva, 
Novák Monika, 
Pázmány Annamária, 
Pintes Gábor,
Szokol Dezső

A katedra.sk szerkesztője: 
Pomichal Krisztián

Nyomdai előkészítés: 
Rácz Éva

Nyomja: 
Press Group s.r.o, Banská Bystrica

Kiadja: 
a Lilium Aurum Könyvkiadó 
és a Katedra Alapítvány

Felelős kiadó: 
Hodossy Gyula

Elérhetőség: 
Lilium Aurum, s.r.o.
Galantská cesta 658/2F, 
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 903 724 781
E-mail: katedra@katedra.sk
Honlap: www.katedra.sk

Laprendelés: 
marketing@liliumaurum.sk, 
00421 903 724 781
KATEDRA  
mesačník
ročník XXVII., 8. číslo, apríl 2020
Vydavateľ: 
Lilium Aurum, s.r.o.
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda
IČO: 17642183
a Nadácia Katedra
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda
IČO: 35591609 
ISSN 1335-6445  

9 
45    EV: 611/08

Náklad: 2500 ks

REDAKCIA / SZERKESZTŐSÉGÜNK:
Lilium Aurum, s.r.o.
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 (0)903 724 781

Honlap: http://www.katedra.sk
E-mail: katedra@katedra.sk
katedra.szerkesztoseg@gmail.com

Minden jog fenntartva. 
Kéziratokat nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza.  2

haviillap

KATEDRA

SZERZŐINKSZERZŐINK

PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); 
ILYÉS GÁBOR, a Jókai Mór Református Általános Iskola történelemtanára, Nyíregyházán él (gilyes7@gmail.com); Mgr. GÁL ATTILA, 
a nagyfödémesi Borsos Mihály Alapiskola tanára, Nagymácsédon él (galattila80@yahoo.com); G. GŐDÉNY ANDREA, PhD, az ELTE TÓK Ma-
gyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Budapesten él (gajdo.andrea@gmail.com); Mgr. KLEMEN TERÉZIA, magyartanár, Őrsújfaluban él 
(tereziaklemen@gmail.com); Mgr. KUKLIS KATALIN, PhD, a Vekker Műhely szakmai vezetője, Dunaszerdahelyen él (vekkermuhely@gmail.com); 
Mgr. N. TÓTH ANIKÓ, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara adjunktusa, író, Ipolyságon 
él (entothaniko@gmail.com); POMICHAL KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); 
Mgr. PRÉKOP MÁRIA, az Oktatásügyi Minisztérium Nemzetiségi Oktatásért Felelős Osztályának vezetője, Rozsnyón él; Mgr. SZABÓ CSILLA, 
a Kóczán Mór Alapiskola tanítója, Komáromban él (szabo.event@gmail.com); Bc. TAKÁCS FERENC, a Selye János egyetem levezős hallgatója, az 
ógyallai Szlovák Központi Csillagvizsgáló munkatársa (takiferi@azet.sk); TÓTH N. KATALIN, író, Sárón él (gallova.katarina2011@gmail.com); 
Dr. TŐZSÉR ANETT, a Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság kutatási főmunkatársa, Budapesten él (anett.tozser@nski.gov.hu); 
VARGYAS-TÓTH JULIANNA, a Bátor Tábor Alapítvány programfejlesztési tanácsadója, Budapesten él (j.toth@batortabor.hu); 
PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

A Lévai járásban található városka, 
Zselíz, az átutazó szemében csupán álmos 
kis településnek tűnhet. Ha az ide tévedő 
járókelő kissé megszaporázza lépteit, hamar 
maga mögött hagyja a város főutcáját. Az 
autósok, akik dél felől közelítik meg, csakis 
a fokozottan balesetveszélyes útra összpon-
tosítanak, többnyire elkerüli fi gyelmüket az 
a néhány tábla, amely a város nevezetessége-
ire hívja fel a fi gyelmet. 

Pedig van itt látni- és felfedeznivaló bő-
ven. Zselíz igazi kultúrközpont, mélyre ha-
toló gyökerekkel. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint a róla elnevezett zselízi kultúra. A 
földből különleges vonaldíszítésű agyagedé-
nyek kerültek elő, amik még a neolitikum 
korszakban keletkeztek. A terület már az 
őskorban lakott volt, sőt germán települések 
nyomaira is bukkantak. Stratégiai jelentő-
ségét a közeli Garam folyónak köszönhette, 
valamint az erre vezető kereskedelmi útvo-
nalnak.   

De ne kalandozzunk ennyire a távoli 
múltba. Ha a város gazdag múltjából a leg-
inkább érdekes momentumokat szeretnénk 
kiragadni, érdemes egy pillantást vetni az  
„Esterházy-korszakra”, amely az 1700-as 
évek közepétől jelentősen meghatározta a 
régió fejlődését napjainkig. Gróf Esterházy 
János zenetanárt keresett két leánya szá-
mára. Épp kapóra jött a fi atal és tehetséges 
Franz Schubert, aki hazájában nem volt 
túl sikeres zeneszerző. Miután elvállalta az 
állásajánlatot, máig tisztázatlan kalandba 
bonyolódott az egyik tanítványával. Igaz-e 
vagy sem, azt csak a háromszáz éve suttogó 
platánfák tudnák elmesélni.

A közhiedelemmel ellentétben a ze-
neszerző nem a zselízi kastélyban élt. Kis 
magánrezidenciája, a Bagolyvár jelenleg 
múzeum, mely nemcsak zongoráját, de az 
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Esterházyak utolsó ereklyéit is őrzi. A Ba-
golyvár mellett szerény, fehérre meszelt 
cselédlakás áll. Szürke emléktábla tudatja az 
arra járókkal, hogy itt élt a Sacher család is.    

Mára már a grófi  család tagjai a teme-
tőbeli Esterházy-mauzóleumban alusszák 
örök álmukat. Persze csak azok, akik nem 
kényszerültek elhagyni az országot. Csodá-
latos kastélyukat egy ideig óvodának hasz-
nálták, amíg nem kezdett el hullani a vako-
lat a gyerekek fejére. 

A parkban korszerű kórház épült, nagy-
jából 30 évig üzemelt, aztán meg is szűnt 
létezni. Manapság részenként bérlik öregek 
otthonának. A katolikus templom első pil-
lantásra nem ígér semmi rendkívülit, mégis 
különleges a maga nemében. Szent Jakab 
tiszteletére épült 1350 körül, gótikus stílus-
ban. A város patinás középiskolája, a Come-
nius Gimnázium nem viselte mindig ezt az 
előkelő nevet. Egyszerű középiskola volt a 
Komenský utcában. Az eredményei magu-
kért beszéltek, ám hiába nevelt nemzedéke-
ket magyar öntudatra, a gondosan felújított 
épületből költöznie kellett a szlovák iskola 
emeleti tantermeibe. 

Kedves utazó! Ha erre jársz, ne szapo-
rázd meg lépteidet! Vess egy pillantást a 
templomra, nézd meg az Esterházy-kas-
télyt, a Bagolyvárat, a díszes síremléket, ha 
van időd, hallgasd meg a Franz Shubert 
vegyeskar fellépését, látogass el a termé-
szetvédelmi területté nyilvánított parkba. 
Figyeld a mókusok pajkos játékát, hallgasd 
a madárdalt. Óriás platánok, vén mocsári 
ciprusok alatt üldögélve merengj el a múl-
ton, esetleg a jövőn. 
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Illusztrátor: Balázsy Géza
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Fellinger Károly előző gyermekverskötete hatalmas sikert aratott a kisebbek, a na-
gyobbak, és bátran mondhatjuk, hogy a felnőttek körében is. A Csatangoló című kö-
tetben a Dunaszerdahelyi, a Szenci, a Galántai és a Vágsellyei járás, valamint a mára 
már Pozsonyhoz tartozó, egykori magyar falvakat járta körül. De mivel csavargásból 
sosem elég, ismét eljött az idő egy kis barangolásra őseink földjén, hogy megismer-
jük történelmét, hiedelmeit, műemlékeit, valamint híres szülötteik dicsőséges alakját. 
Alsóbodoktól Zsemlérig lesz is min elcsodálkoznunk! Fellinger Károly új falujáró ver-
sei a Komáromi, az Érsekújvári, a Nyitrai és a Lévai járás falvait, városait villantják fel 
előttünk, a szemet gyönyörködtető illusztrációkat ezúttal is Balázsy Géza varázsolja 
elénk.
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Szeretettel ajánljuk szíves fi gyelmükbe Fellinger Károly Barangoló című legújabb verseskötetét, mely kedves verseken keresztül hívja 
barangolásra  olvasóit a komáromi, érsekújvári, nyitrai és lévai járás településeire. A könyvet megvásárolhatják a Lilium Aurum 
Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a  marketing@liliumaurum.sk címen is.
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Az iskolában valahogyan a naptár is 
másképp működik. Szeptember elsején 
kívánunk boldog újesztendőt, tavaszi 
szünetben síelünk, és áprilisban tartjuk a 
Gergely-járást.

„Szent Gergő Urunknak, híres 
tanítónknak neve napján,
Régi szokás szerint, ma megyünk 
először iskolába,
Hol íratnak szépen, olvastatnak, 
s így tanítanak
Emberséget, bölcs, kegyes tudományt 
mindenki számára,
Mert nem jó tudatlanul felnőni földi 
világba.

Ezért készüljetek iskolatársak, mind 
jöjjetek már!
Jó mesterünk vagyon, kit Isten 
megáldjon, ki minket vár.”

Az iskolához fűződik a Gergely-járás szo-
kása. Abban az időben, amikor még nem 
volt kötelező az iskolába járás, ilyen tobor-
zással igyekeztek népszerűsíteni „Gergely 
vitézei” a diákéletet.

Most is sokat teszünk azért, hogy gyer-
meket toborozzunk a magyar iskolába.

Szülőként beiratkozáskor nemcsak isko-
lát választunk gyermekeinknek – magunk-
ról is döntünk. Hogy kik vagyunk. Dön-
tésünk azt jelzi, hogy tisztában vagyunk 
magunkkal, a körülöttünk lévő világgal. 
Hogy ismerjük eleinket, értékeinket. Hogy 
tudjuk, hol a helyünk. 

Nem nehéz a döntés. Ahogy a nagyma-
mám mondta, mikor megkérdeztem, miért 
íratta magyar iskolába gyermekeit:  „Mert 
magyarok vagyunk”. Ilyen egyszerű. 

Mikor hatévesen nekem naponta 7 kilo-
métert kellett utaznom a nővéremmel, hogy 
anyanyelvemen tanulhassak, a szüleimet so-
kan győzködték, hogy ne tegyék ezt velünk. 
Ne írassanak bennünket a messzi magyar 
iskolába, mikor a faluban most épült fel a 
gyönyörű új szlovák iskola épülete. Jobb lesz 
nekünk a helyi szlovák iskola! Szegény kis-
gyerekek, ennyit utazni! S mennyit kell ta-
nulniuk! Még az úton is olvasnak! Ha tudták 
volna, hogy a tiszta forrás, a szép szó került 
a birtokunkba… Hogy nem cseréltük volna 
senkivel… 

Aztán eltelt sok év, és sajnálkozva mond-
ták, az ő gyerekeik már nem beszélnek 
„szépen” magyarul. Az unokák már nem is 
értik őket. Nincs, aki az ünnepségeken ma-
gyarul köszöntse a falu lakóit, aki érthetően 
tudná felolvasni a szentbeszédet vasárnap a 
templomban… 

A „magyar iskola” nemcsak iskolaválasz-
tás kérdése. Több annál. Nyelvet is válasz-
tunk gyerekeinknek. A szárnyaló gondolat 

nyelvét. A fájdalom nyelvét. Az öröm, a re-
mény nyelvét. 

Nekem magyarul süvít a szél, ciripel a tü-
csök, anyanyelvemen vakog, ami nagyon fáj.

Az én nyelvem. Gyermekeim nyelve. 
Eleim nyelve… Sőt. Ha hangosan megszó-
lalok, Mikszáth Kálmán bajsza alól somo-
lyog rám. Méginkább, ha nagymamámmal 
beszélgetek. Mennyire szeretem nyelvünk 
gazdagságát, amikor szlovákiai magyar 
gyermekek színes forgataga boldogít egy 
fesztiválon, ahol a csallóközi, mátyusföldi, 
ungvidéki, zoboralji gyermekek ízes sza-
vai keverednek vidám összevisszaságban. 
Legyen hát örökség. Ezt hagyták rám, ezt 
adom tovább. Egy kicsi csallóközivel keve-
redve. 

Aztán eljött az idő, amikor a saját gyer-
mekeimnek kellett iskolát választani. Ak-
kor is jöttek, győzögettek, hogy válasszuk 
ezt vagy azt az iskolát, mert a gyermekünk 
majd akkor jobban érvényesül. Adjuk más 
nyelvűbe, mert ott biztosan megtanulja a 
többség nyelvét – vagy adjuk máshová, mert 
csak nem adjuk „azok közé”? 

A jó iskola állítólag az életre nevel: a gyer-
mekem megtanulja kicsiben azt, ami nagy-
ban ott van körülötte, ott van a Szenctől 
Ágcsernyőig minden városban, faluban. Bi-
zony mi az „olyanok” iskoláját választottuk 
– és nem csalatkoztunk. Mert a gyermekem 
kiteljesedéséhez „már” csupán jó tanárok és 
iskolavezetés kellett, valamint a saját lurkó-
ink képessége. Ha igaz és komolyan gon-
dolt, nem elcsépelt közhely a „templomot 
és iskolát” szent kettőse, akkor az is igaz, 
hogy ahogy Isten házában, úgy az iskolában 
is helye van szegénynek, gazdagnak, fekete-
fehér-tarkának, más anya-apa-nyelvűnek...

Azt pedig csak kívánni merem és arra 
biztatom az iskolafenntartót, tanító- és 
tanárkollégáimat, az iskolatanácsokat, 
hogy tegyenek róla: az iskoláink legyenek 
olyan helyek, ahol a magyar népmesék 
hamubansült-pogácsás legkisebb fi úiból, 
a leggyengébbnek látszó legkisebb király-
fi ból (persze a lányokból is!) lehessen hős 
országmentő, király – vagy egyszerűen csak 
boldog ember! 

Hiszem, hogy az iskolaválasztás kérdésé-
vel nem csak „a magyar iskolát” választjuk, 
de többet annál. Azt a helyet, ahol 2020-ban 
is minden gyermeknek egyformám édes a 
napfény íze. 

Mert ezek mind mi vagyunk. Mindany-
nyian másképp egyformák. Más ízű a ma-
gyar szó a szánkban, de mind ismerős íz. A 
miénk. Még a miénk. 

Tegyük meg, amit lehet… Amíg lehet. 
 Hogy ne keseredjen meg a napfény íze a 
szánkban.

PRÉKOP MÁRIA 

A NAPFÉNY ÍZE   



 Miért alapít az ember iskolai 
színjátszócsoportot? 

 Amikor elvégeztem az egyetemet és 
megkezdtem a tanítást Füleken, az ak-
kori magyar tanítási nyelvű alapiskolá-
ban, a kollégák kérésére bekapcsolód-
tam 3 színjátszócsoport munkájába is, 
de mivel más elképzelésem volt a drá-
mapedagógiáról, inkább egy új csopor-
tot alakítottam, Zsibongó Kisszínpad 
névvel. Kerekes Éva kolléganőmmel 
éveken keresztül együtt rendeztünk. 
Számtalan díjjal büszkélkedhetett a 
csapat, kiváló gyermekekkel játszot-
tunk.

 Hogyan építed fel a csoportot? Mivel 
fogod meg a diákokat? 

 Régebben még volt formális „fel-
vételi”, de soha senkit sem küldtünk 
el, mert mindenkinek helye lett az új 
darabban. Kinek-kinek mi állt jobban, 
ismertem a diákokat, hiszen tanáruk 
is voltam. Maga a játékfolyamat, az 
együttalkotás öröme fogja meg őket, 
nem személyesen én. Egymást fogják 
meg, egymást keresik, csapatot kreál-
nak.

 Mi történik az „évad” elején?
 Mindig értékelés van először, az 

előző évi munka elemzése, a felvett 
fi lmek, próbajelenetek megtekintése, 
megbeszélése fontos a számunkra. A 

hibáinkból, kudarcainkból is tanu-
lunk, megbeszéljük a következő évad 
lehetőségeit, ötletekkel dobálódzunk, 
részleteket olvasunk fel. Megtekintünk 
egy-két régebbi felvételt is.

 Mi alapján választasz darabot vagy 
témát?

 Mindig a csapathoz mérten vá-
lasztunk darabot: épp mennyi a fi ú, 
mennyi a leány, sok-e a falusi, győzni 
fogjuk-e a délutáni próbákat, mennyi 
újonc jelentkezett a csapatba. Majd a 
témafelvetéseket megbeszélve dön-
tünk. Aztán természetesen el is vetünk 
vagy abba is hagyunk 1-2 darabot, és 
újat kezdünk.

 Előfordult-e, hogy a darabválasz-
tás ellenállásba ütközött a csoport-
tagoknál? Olyankor mi a teendő?

 Természetesen búcsúztunk már el 
darabtól. Volt, hogy beletörött a bics-
kánk. Hiába volt nekem nagy ked-
vem hozzá, de a diákok leszavaztak. 
Olyankor kis csúszás lett, de megérte 
mindig rájuk hallgatni. Mert különben 
nem tudtak volna partnereim lenni az 
alkotásban. Én ugyanis olyan pedagó-
gus vagyok, hogy nem tudok egyedül 
alkotni, csak csapattal. Csak együtt öt-
letelve. Sokkal izgalmasabb, mint csu-
pán idomított gyermekmasszát látni a 
színpadon.

N. TÓTH ANIKÓ

BESZÉLGETÉS SZVORÁK ZSUZSÁVAL AZ ISKOLAI 
SZÍNJÁTSZÁS VARÁZSÁRÓL

 Különböző műfajokkal dolgoztál az 
évek folyamán: a repertoárodban van 
klasszikus dráma, mesefeldolgozás, 
ballada- vagy regényadaptáció, elbeszé-
lő költemény színpadra alkalmazása és 
sorolhatnám. Melyikben mi a kihívás?

 Mindegyikben ugyanaz: egy új művet 
megalkotni a meglévő szövegből, életre 
kelteni a hangokat, betűket, varázsol-
ni hozzá látványt, zenét, kosztümöt, 
mozgást. Az ember mindegyikkel meg-
kínlódik, pokolra megy. De csak ebből 
születik a gyönyör, csak így válik új mű-
alkotássá a műalkotás.

 Értelmezés és játék – hogyan érvé-
nyesülnek ezek a próbákon?

 Sokat beszélgetünk, sokat vitatko-
zunk. Egyre kevesebbet olvasnak a gye-
rekek, ezért sok értelmezésre van szük-
ség. Meg aztán a szövegtanulás előtt kell 
a hangsúlyos részeket kiemelni, a tető-
pontot megtalálni. Néha másképp lát-
ják a művet, mint én… nem igyekszem 
őket mindig meggyőzni, hiszen épp 
attól lesz érdekes, hogy az ő szemük, 
lelkük sokszor tisztább a felnőttekénél. 
Ez a munkafolyamat adja nekem a leg-
többet. Ahogy megvilágosodnak, ahogy 
megtalálják az értelmét a szövegnek. 
Nagyon okos gyermekekkel dolgozhat-
tam mindig. Mintha mágnesként von-
zanánk egymást a diákokkal. Én is ke-
resem a társaságukat, ők is az enyémet.

NÉGYSZEMKÖZT



 A dramaturgiai munkát te végzed. 
Milyen nehézségekkel, illetve inspirá-
ciókkal nézel szembe dramaturgként?

 Nos, azt nagyon keservesen végzem. 
Ez külön szakma. Nem értem, csak 
érzem… ha pedig nem érzem, akkor 
segítséget kérek. Nagyon jó barátom, 
Mizser Attila többször is segített a dra-
maturgiában, ő nagyon tehetséges és 
Apropó-rajongó. Jó együtt dolgozni 
vele. Sokszor pedig magától alakul.

 Előadásaid fontos eleme a látvány, a 
kellékek, jelmezek, díszletek, mozgás, 
koreográfi a. Ennek megteremtésében 
van-e segítséged?

 Nagyon szerencsésnek mondhatom 
magunkat, hiszen az Apropó tagsága 
között több örökös művész tagunk is 
van. Ezek Énekes István, Fero Mráz és 
Janka Bialová barátaink. Ők nagyon 
képzett, profi  szakemberek, akikkel sze-
retünk egy húron pendülni. Ők segítik 
a látványt megteremteni. Több évtizede 
együtt dolgozunk, nevetve mondják, 
hogy jön a tavasz, mert Zsuzsa elkez-
dett dolgozni. Munka van!!! Barátok 
vagyunk évek óta, és bár rengeteg elfog-
laltságuk van, de a Zsibongó Kisszínpad 
és az Apropó Kisszínpad miatt félrete-
szik azt. A családom után ők az elsők, 
akiket a fesztiválok alkalmából hívunk, 
értesítjük őket az előadás sikeréről vagy 
épp sikertelenségéről. Janka érzékeny 
művész, vele a lírai hangulat megterem-
tésekor ötletelgetünk, Fero pedig vérbő 
humorral megáldott művész, ő a jóked-
vet erősíti fel a játékainkban. Énekes Ist-
ván profi  táncos és koreográfus, szintén 
minden évben szívesen látott vendég 
Füleken, hiszen valóban gyakran ötvöz-
zük tánccal, zenével az előadásainkat. 
Tömegmozgatásban pedig zseniális. 
Imádják őt a színjátszóim. Egy pissze-
nés sincs az ő látogatásakor.

 Mi a próbafolyamat legizgalmasabb 
része?

 Számomra az elemzés a legizgalma-
sabb, hiszen ezzel tanítom is őket, vevő 
vagyok a fi atalok humorára, iróniájára is. 
A szereplők részére pedig a végső simítá-
sok a legizgalmasabbak, amikor már ők 
is meglátják azt, amit addig csak magya-
ráztam, és csak én láttam lelki szemem 
előtt, hogy milyen jó kép is lesz, milyen 
látványos lesz ez vagy az a megoldás. 

 Melyik a legnehezebb szakasz?
 A kezdet rettenetesen nehéz, hiszen 

elképzelésem van, de megoldani nem 
mindig tudom azt, amit szeretnék. Sok-
szor egy próbán csak egy képet tudunk 

megoldani, pedig legalább ötöt beter-
vezek. Amikor már 10–12 kép elkészül, 
visz bennünket a lendület, ráéreznek ők 
is, és tobzódnak az ötletekben.

 Két csoportot működtetsz hosszú 
idő óta, a kiskamasz Zsibongót és a 
nagykamasz Apropót. Van „leltárad” 
a két csoport tevékenységéről? Hány 
bemutatónál, előadásnál tartotok?

 1986-ban alakult a Zsibongó, és 
1993-ban voltunk az Apropóval elő-
ször versenyezni. Azóta minden év-
ben 2 darabot rendezek minimum, de 
volt év, hogy 3 csoportot éltettem és 4 
darabot rendeztem. De a színjátszóim 
ezenkívül nagyon sok szerkesztett mű-
sorban lépnek fel, segítenek az ünnepi 
műsorok elkészítésében is. Több mint 
10 generáció nőtt már fel a kezem alatt, 
jelenleg is olyan csodálatos, hogy már 
a gyermekeiket tanítom, és ők is játsza-
nak, mert ahogy mondják: anyáék azt 
mondták, hogy a színjátszásban na-
gyon kreatív a társaság, sokat tanulsz 
majd, lyányom, fi am.

 Mi a hasonlóság, illetve a különbség 
a két generáció között a színjátszás, 
színészvezetés terén?

 A kicsikkel sokat kell lelkiznem, ma-
gyaráznom. Gyakran együtt játszom 
velük én is, hogy lássák a példát. Őket 
bátorítani kell, az önbizalmukat növel-
ni, biztatni. A nagyok már a játszótár-
saim. Tőlük én is sokat tanulok, velük 
együtt lenni és alkotni egyenlő a fi ata-
lító elixírrel.

 Milyen fellépései lehetőségeitek vannak?
 Mi főleg a környék kis- és nagyisko-

lásainak készítjük a darabjainkat, de 
természetesen a versenykedvünk nagy, 
ezért fesztiválokra is benevezünk vagy 
meghívást kapunk. Szeretjük meg-
nézni mások rendezéseit, épp aktuális 
darabjaikat. A Duna Menti Tavasz, a 
Jókai Napok, az Egressy Béni Feszti-
vál, a Fesztiválgyőztesek Fesztiválja, 
a Zsámbéki Nemzetközi Fesztivál, 
a hazai Ságraforgó, az Őszi Színházi 
Fesztiválok mind lehetőséget adnak 
a bemutatkozásra, a közönséggel való 
találkozásra.

 Miért tartod fontosnak a fesztiválo-
zást, szakmai megmérettetést a saját 
magad szempontjából, illetve a diákok 
szempontjából?

 Én autodidakta módon tanultam a 
rendezést, sokat tanulok a fesztiválok-
ból. Rácsodálkozom rendezőtársaim 
kreativitására, pontos munkájára. A 

gyerekek leleményességére. Ez egyfaj-
ta táplálék, elemózsia a tarisznyámba. 
Mindig emlékképeket őrizgetek a fesz-
tiválokról, hiszen nekem szakmailag 
ez nyújt legtöbbet. A zsűri vélemé-
nyére is nagyon kíváncsi vagyok, az 
értékelésekből is sokat tanulunk. Pedig 
fáj a lelkünk, ha kemény a kritika, de 
mégis ki vagyunk éhezve a visszajel-
zésre, hogy szakmailag ismét tovább 
építkezhessünk.

 Vannak-e szertartásaitok?
 Szép hagyományt éltetünk, hiszen 

minden évben ballagás előtt mi már 
elköszönünk a negyedikes színjátszó-
inktól. Színidiplomát kapnak, és ezt a 
budapesti Nemzeti Színház előtt vagy 
benn a színházban kapják meg. Ez a 
diploma igazolja, hogy ők már örökös 
tagjai a csoportnak. Mindig színházlá-
togatással kötjük össze az eseményt és 
budapesti meglepivel.

 Mi számít sikernek számodra ebben 
a tevékenységben? Mire vagy a leg-
büszkébb?

 Arra vagyok a legbüszkébb, ha szín-
házba megyek, viszontlátom a színját-
szóimat, hiszen megszerették a kultú-
rát. Nagyon örvendek annak, hogy sok 
diákom rendez vagy műsorokat szer-
keszt. Gyetvai Viki és Bódi Andrea pl. 
komoly színházi alakítást nyújtanak, 
illetve bábozással foglalkoznak. Kö-
zösséget éltetnek, mert emlékeznek, 
milyen jó is együtt megélni az élmé-
nyeket. Osztálytalálkozókon megle-
pődve hallgatom, hogy még mindig 
tudják idézni a régi szövegeket, anek-
dotáznak a bakikon, boldogsággal töl-
tődnek fel még az emlékekből is.

 Melyek a legkedvesebb bemutatóid?
 Mindig a Jókai Napokon izgulunk 

a leginkább. Itt olyan komoly szak-
mai értékeléseket kapunk, hogy nehéz 
megfelelni. Ezt a diákok is érzik, és 
anyait-apait beleadnak az előadásba. 
Én a függöny mögött halálra izgulom 
magam, hogy minden jól sikerüljön, 
hogy hatalmas taps jutalmazza meg 
őket.

 Színjátszóid közül profi  színészek is 
kikerültek. Mesélj róluk egy kicsit: mi-
lyenek voltak diákszínjátszónak?

 Kerekes Vica nagyon kreatív volt, 
pontosan dolgozott és maximalis-
taként. A szöveget pár napon belül 
megtanulta. Már kicsi korában is gyö-
nyörűen mozgott, akrobatikus mutat-
ványokra is képes volt. Rendezői véná-
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Ha valamennyire is fontosnak tart-
juk a literációs képességek megőr-
zését a netgenerációk körében, nem 
hagyhatjuk fi gyelmen kívül a színhá-
zi élményekben rejlő lehetőségeket. 
Az élménygyűjtést nem lehet eléggé 
korán kezdeni, noha még ma is talál-
kozhatunk itt-ott azzal az Obraszcov 
nyomán elterjedt tévhittel, hogy hat 
éves kor alatt káros volna a színház; és 
szakemberek között is szép számmal 
akadnak olyanok, akik nem javasol-
ják, hogy négy-öt éves kor alatti gye-
rekeket színházba vigyünk. Ám egyre 
többeket győz meg a Novák Jánosnak 
és a Kolibri Színháznak köszönhető-
en Magyarországon is terjedő, skan-
dináv eredetű ún. csecsemőszínházi 
kezdeményezés arról, hogy van lét-
jogosultsága a legkisebbek (0–3 éve-
sek) színházának. Persze, az ilyesfajta 
előadások sokban különböznek attól, 
amit hagyományos színházi előadáson 
értünk; még annak bábszínházi válto-
zatától is, amit korábban a legfi atalab-
bak (4–5 évesek) számára elgondolt a 
szakma. A gyerek- és ifj úsági színhá-
zak világszervezete: az ASSITEJ kere-
tében, norvég kezdeményezésre indult 
mozgalom, a Glitterbird – művészet a 
legkisebbeknek európai uniós projekt 
keretében teljesedett ki. 

A CSECSEMŐSZÍNHÁZ 
SAJÁTOSSÁGAI
A legkisebbek – ebben a vonatkozás-
ban nem különbözve a felnőttektől 
– két dolgot keresnek a színházban: 
az ismerős, megnyugtató elemeket, 
amelyek a ráismerés örömét bizto-
sítják és biztonságot adnak; de az is 
fontos, hogy meglepetésekkel szol-
gáljon az előadás. A csak ismerős 
elemekből építkező játék unalmas; a 
kizárólag ismeretlen elemekből álló: 
riasztó. Az egyensúly csak intuíció-
val teremthető meg, s ez elsősorban 
a színházi szakemberek feladata, de 
teamszerű együttműködésben a kor-
osztállyal professzionálisan foglalkozó 
szakemberekkel (pszichológusokkal, 
művészetpedagógusokkal, csecsemő-
gondozókkal) – ahogy ez a Glitterbird-
programban is történt.

A »csecsemő-előadások« teljes mér-
tékben fi gyelembe veszik, hogy en-
nek a korosztálynak a fi gyelmét nem 

a sztori köti le, hanem a „jól megfi -
gyelhető elemekből álló cselekvések 
füzére”; s hogy fi gyelme véges: a leg-
intenzívebb, legizgalmasabb előadás 
sem lehet hosszabb fél óránál. Termé-
szetesen nincs teljes sötétség, sem vá-
ratlan és erős fény- és hangeff ektek; a 
gyerekek jöhetnek és mehetnek, meg 
is szólalhatnak, előadás után pedig ki-
próbálhatják a játékokat. A tér kicsi és 
intim, nem pusztán a gyerekszínházi 
paradigmaváltás okán, mely váltás a 
kamaraszínházi formákat preferálja az 
intenzív hatás és befogadás érdekében 
a nagyobbaknak szóló előadásokon is 
(Sándor, 2006); a korosztály számára 
oly fontos „méretarányos tér” kívánal-
ma is ezt követeli. A barátságos kör-
nyezet megteremtéséhez hozzájárul a 
fények, színek és anyagok harmóniája, 
a variábilis nézőtér, a gyerekülések, 
párnák, kispadok. 

Mindez együtt olyan sűrített valósá-
got hoz létre, ami fölülírja például azt 
a nézetet, hogy hároméves kor előtti 
emlékek jellemzően nem idézhetők fel. 
Novák János beszámol róla, hogy több 
előadásukra járó szülő jelezte, hogy az 
egy éves korban látottakról kétévesen 
(vagy még később) elkezdtek otthon 
beszélgetni a gyerekek, ami mutatja 
az élmény nyomhagyó erejét (Novák, 
2006). A tapasztalatok szerint a »cse-
csemőszínházi gyerekek« hamarabb 
tanulnak meg beszélni, és nagyobb 
szókinccsel rendelkeznek, mint ilyen 
élményben nem részesülő kortársaik 
(Novák, 2006), aminek egyértelmű 
hozadékai vannak a frusztrációmen-
tes és sikeres írás- és olvasás-elsajátítás 
számára. 

AZ ÓVODÁSOK SZÍNHÁZA
Kétségtelen, hogy a korai színházi él-
mények elsősorban családban meg-
szerezhetők; ám a koragyermekkori 
művészeti nevelési programok tapasz-
talatai, jelentősége fontos tudása az 
intézményi nevelés szakembereinek, 
hiszen elképzelhetetlen nélkülük inno-
vatív hátránykompenzáció, beleértve 
azt a hátrányt is, amit a digitális kör-
nyezet előnyei jelentenek a literációs 
képességek, szokások alakulására néz-
ve. Márpedig a nemzetközi kutatások, 
összehasonlító vizsgálatok egyértel-
műen mutatják, hogy azok az országok 

G. GŐDÉNY ANDREA

SZÍNHÁZ/ÉLMÉNY/OLVASÁS

NÉGYSZEMKÖZT/SZÍNHÁZ

val is rendelkezett, ha hiányoztam, 
tovább is rendezte a darabot. Ha 
nem tudtam elmenni a fesztiválra, 
elmesélték, hogy mit alakítottak 
még át. Néha nagyon meglepett. És 
a zsűrit is!

 Milyen az, amikor rendezőként 
versenyben vagy egy fesztiválon 
egy volt színjátszóddal?

 Áldom a sorsot, hogy pl. egy 
testnevelő tanár, Laboda Róbert 
ilyen komoly felkészítő tanárrá vált, 
versmondással, prózamondással, 
versírással is foglalkozik. Nagyon 
pontos rendező, sok szimbólumot 
használ. Mozgatásban, koreográfi -
ában is szenzációs. Mindig nagyon 
várom a rendezését. Jobban szorítok 
neki, mint magamnak. Már több-
ször is volt módunk osztozni a fődí-
jon vagy a gyémántsávos elismeré-
sen. Mindketten nagyon boldogok 
voltunk. Rakottyay Katika érzékeny 
lelkét pedig imádom a darabjaiban. 
Ő is kiváló rendező. Volt év, hogy 
mindhárman megmérettettünk a 
Duna Menti Tavaszon.

 Azok számára, akik nem lépnek 
profi  színészi pályára, milyen hoza-
déka lehet a gyerek- vagy diákszín-
játszásnak?

 A diákszínjátszás azért fontos, hogy 
közösségben boldogsághormonnal 
töltekezzenek. Bátorodjanak, megta-
nuljanak érvelni, kiállni magukért, 
meggyőzni másokat. Hogy összesze-
detten tudjanak megnyilvánulni. Sok 
diákom lett tanár, ebben a szakmában 
nagyon fontos a szép, tiszta beszéd, a 
határozottság. Szalagavatói műsorok-
ban rögvest észrevehető, hogy valaki 
apropós vagy nem. De számomra az 
is lényeges, hogy kultúrát szerető, iro-
dalmat pártoló, verseket olvasó, hall-
gató orvosok, mérnökök, szakembe-
rek váljanak belőlük.

 Megfogalmaznád rendezői „ars 
poeticád”?

 Én azt gondolom, hogy csakis sze-
retettel, odaadással lehet jól nevelni. 
Ezért próbálom a színjátszóim életét 
hatványozott fi gyelemmel kísérni, 
problémáik megoldásában segíteni 
őket. Megölelni, megdicsérni, mert 
tudom, az mindig balzsam a lelkük-
nek. Tehát a szeretet az én ars poeti-
cám az életben és a rendezésben is. 



sikeresek a kompenzáció terén, ahol 
ez intézményi keretek között minél 
korábban megvalósul (Csapó, Molnár, 
Kinyó, 2009). De milyen színházba vi-
gye a gyerekeket az, aki tisztában van 
a színház olvasóvá nevelő erejével és a 
hátránykompenzációban betöltött sze-
repével? Az óriási és vegyes kínálatból 
való választáshoz érdemes a kodályi 
elvből kiindulni, ami korántsem csak 
a zenei nevelés terén érvényes: „csak-
is művészi érték való a gyermeknek! 
Minden más árt neki.” (Kodály, 1982) 
Emellett érdemes fi gyelembe venni az 
életkori sajátosságokat (Sándor, 2006, 
15–16).

Az óvodások színháza: bábszínház, 
mivel a korosztály játékainak fő jel-
lemzője a tárgyak megszemélyesítése, 
átlényegítése, többfunkciós használa-
ta; viszont általában még nem tudják 
szétválasztani a szociális szerepeket 
a szerepjátéktól, ami az „élőszínház” 
alapja. A színészek kezében a szemük 
láttára életre kelő bábu azonban isme-
rős nekik a játékaikból. Fontos szá-
mukra továbbá a színpadi varázslat és 
csoda, ami bábszínházi körülmények 
között könnyebben létrehozható (Sán-
dor, 2006, 15). 

A KISISKOLÁSOK SZÍNHÁZA
A 6–10 évesek színháza már nem kö-
tődik a bábszínházi formához; ám 
ez korántsem jelenti azt, hogy csak 
óvodáskorú gyerekek járhatnának 
bábszínházba. A bábszínházi forma 
kreativitása számtalan lehetőséget rejt 
magában; nem véletlen, hogy egyre 
gyakrabban használnak élőszínházi 
előadások is bábelemeket; illetve (bár 
inkább külföldön) gyakoriak a fel-
nőtteknek szóló bábelőadások. Az is 
előfordul, hogy bábelőadásokban élő 
szereplőket játszatnak. 

A kisiskolások színháza jellemző-
en élőszínház, a leginkább nekik való 
színjátéktípus a mesejáték; gyerekelő-
adásokat pedig a mai magyar színhá-
zi gyakorlatban leginkább a felnőttek 
színházaiban láthatunk (Novák, 2002). 

A mesejátékot néző gyerekkel kap-
csolatos fontos tudása a családnak és 
az intézményi keretek közt őt nevelő 
felnőttnek, hogy a színpadon megele-
venedő játéknak ugyanúgy van szo-
rongásoldó funkciója, mint az epikus 
mesének, sőt ez a funkció a drámai for-
ma és a színpadi hatás miatt még erő-
teljesebben érvényesül. Ezért is olyan 
fontos a gyermeki érzelmek feldolgo-
zásában kiaknázni a művészetekben, 
így a színházművészetben rejlő lehe-

tőségeket. A feldolgozás támogatására 
a Kolibri Színház egész műsorpolitikát 
épített (Dávid, 2012). Az északi or-
szágok témabővítése nyomán olyan 
darabokat játszanak, amelyek a gyere-
kek mindennapi problémáit vetik fel, 
különösen az ifj úsági előadásokban. 
A kortárs élethelyzetek, problémák 
megszólító ereje elvitathatatlan érde-
me ezeknek az előadásoknak, amit 
vétek kiaknázatlanul hagyni, hiszen a 
„mai kisfi úknak is le kell győzni a sár-
kányokat, szót kell érteniük, vagy meg 
kell küzdeniük a boszorkányokkal. A 
mai kislányoknak is meg kell tanul-
niuk (…), hogyan rakjanak rendet 
életükben. A mesék példája mutatja, 
hogy a sikerekért erőfeszítéseket kell 
tenni. Nekik is el kell szaggatniuk hét 
pár csizmát, mire megtalálják életük 
párját, a királyfi t, vagy a királylányt. 
(…) Hogy az előttünk tornyosuló aka-
dályok legyőzhetőek, hogy mindnyá-
junknak érdemes felnőni, ezt ígérik a 
jó mesék és a jó gyerekelőadások. Ez 
a mondanivaló, amíg ember él, min-
dig aktuális marad” – írja Novák János 
(Novák, 2009). Mindebből az is látha-
tó, hogy a színház egyfajta »védőoltás-
ként« (Novák) funkcionálhat az élet 
kihívásaira adott válaszok lehetséges 
mikéntjét illetően. 

SZÍNHÁZ ÉS OLVASÁS 
ÖSSZEFÜGGÉSEI
Mivel „a közvetlenül érzékelhető je-
lenségek köre, így tehát a szenzibili-
tás, az érzékelés művelete minősül az 
olvasóvá válás sarokkövének” (Da-
róczi, 2014), a színházból az olva-
sáshoz vezető út első állomásait az 
olyan jellegű élmények jelentik, mint 
a Kolibri Színház Tekergők c. előadá-
sa. Az Orbán Ottó verseire épülő já-
ték nyelvvel, hanggal és irodalommal 
egy Gesamtkunst-jellegű álomszerű 
felfedező utazás hangok, versek, dalok 
kíséretében. Az előadásban hétköznapi 
tárgyak, ismerős játékok helyeződnek 
verbális, vizuális és zenei kontextu-
sokba; később is könnyen felidézhető-
en. A Játék óvodásoknak földön, vízen, 
levegőben úgy hozza létre az emóciót 
a befogadójában, ahogy azt magáról a 
korai versélményről írja Nemes Nagy 
Ágnes: „…ahogy a levegő létrehozza 
a lélegzést vagy az utak kereszteződé-
se a várost. Egyszerre van valami, ami 
azelőtt nem volt. A legkisebbek vers-
élménye is valamiféle születés, esetleg 
egy lelki muslinca megmoccanása, de 
a közeg felkelti a funkciót, a vers – 
hatástényezőin át – a megfelelő lelki 

mozgást. Talán ezért szeretjük a mű-
vészetet, ezért a boldog, aktív terem-
tődésért.” (Nemes Nagy, 1980) Nemes 
Nagy Ágnes soraiból az is kitűnik, 
hogy „a gyermek számára a versjelen-
ség, mondókajelenség és mesejelenség 
lelkitesti/testilelki szükséglet” – írja 
Daróczi Gabriella az óvodások vers-
élményével kapcsolatban (Daróczi, 
2014, 21). 

Ahhoz, hogy az óvodáskorú gyer-
mekben megszülessen az olvasó, fi -
gyelembe kell venni fejlődéslélektani 
sajátságait (Mérei–Binét, 1993). Négy 
és hat év között a gyerekek gondolko-
dása még mindig észleleti élményekbe 
ágyazott és szemlélethez kötött; ész-
leleti élményeik jellemzően szétvá-
laszthatatlan egységekbe szerveződ-
nek. Ezért nevezhető az óvodáskorú 
gyermek szinesztétikus mezőnek. Az 
érzéki benyomások biztosítják szá-
mára a gondolkodás anyagát, a nyelv 
megjelenítő erejét. A belső feszültség 
ritmusfeszültséggé szelídülésével függ 
össze a tisztán akusztikus formák, az 
akusztikai-ritmikai síkon mozgó él-
mények kedvelése (Mérei–Binét, 1993, 
215). Esztétikai szövegekkel való ta-
lálkozásakor az átélés dinamikáját az 
indulati feszültség biztosítja (Daróczi, 
2008; Bódis, 2005). Mindez rávilágít a 
színházi élmény kitüntetett szerepére 
az olvasóvá válhatásában. Az előadá-
sok látvány-, hang-, mozgás- és verbá-
lis elemei az egész szinesztétikus mezőt 
aktivizálják, mely aktivitásélmény a 
színház hatásmechanizmusai révén 
extra minőségű feszültségoldódással 
párosul, ami olyan élmény- és em-
léknyomokat létesít, melyek az öröm-
szerzés olyan módját tanítják meg a 
pszichének, ami a pszichológiából jól 
ismert »ismétlési kényszer« által hosz-
szú távon képes pozitívan befolyásolni 
a kultúrához való viszonyt. Ez az at-
titűd kamatoztatható az olvasás irán-
ti vágy felkeltésében, nem kevésbé a 
fenntartásában. Nem kétséges ugyan-
is, hogy csak az szeret olvasni, akit 
nem ért ezzel kapcsolatos frusztráció, 
azaz kiépültek az olvasáshoz szükséges 
alapképességei. Kiépülésükhöz pedig 
a színházi élmény is hozzájárul azzal, 
hogy az előadás olyan képességcso-
portokat fejleszt a befogadóban, me-
lyek az olvasáshoz is nélkülözhetetle-
nek. Elegendő talán a beszédélmény, 
beszédértés olvasástanulásban, olva-
sásértésben játszott szerepére utalni, 
vagy a beszédfeldolgozás minőségé-
nek, a szövegfeldolgozó mechaniz-
musok kiépülésének a jelentőségére. 

SZÍNHÁZ
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„Aki mindennap hall mesét, annak 
iskolába lépéskor a nyelvi fejlettsége 
másfél évvel előzheti meg azt, aki csak 
rendszertelenül hall – vagy pláne csak 
néz! – mesét. Márpedig a nyelvi fej-
lettség a gondolkodás alapja” – mond-
ja Vekerdy Tamás (Vekerdy, 2015). S 
mivel gondolkodás nélkül nincs meg-
értés, sem szövegé, sem önmagunké, 
sem egymásé, sem a világé, úgy tűnik, 
a mesélésen fordul meg az emberi 
jövő…

Nem kétséges, hogy a színház is egy 
mesélési mód, mégpedig a nézett (fi l-
mes-televíziós) mesétől, amire a neves 
pszichológus itt a „néz” szóval utal, 
jelentősen eltérő módja a mesélésnek; 
hiszen míg a mozgóképszerű mesélés 
passzív befogadásra kényszerít, a szín-
házi élmény aktív befogadást ír elő, 
az élőbeszéd élményével hozzájárul a 
beszédfejlődéshez, így az olvasásér-
tés alakulásához (is), a hatáselemek 
komplexitása révén pedig pedig a sze-
mélyiség teljes mobilizációjával képes 
olyan erős élményt adni, ami húsz-har-
minc év múlva is hat (Sándor, 2006, 
14). Éppen ezért nagyon fontos volna, 
hogy a színházi élmények sora folya-
matos legyen, s hozzákösse az írásbeli 
kultúra világához már akkor a gyere-
keket, amikor maguk még nem képe-
sek olvasni írott szövegeket; s hogy a 
kötések kiépítéséhez hozzájáruljon 
az intézményi nevelés, a pedagógus. 
A színházban látott mesejátékok arra 
inspirálhatják később a kezdő olvasót, 
hogy próbálkozzon színházi élményei 
olvasmányélményre váltásával, termé-
szetesen nem a dramatizált változatok, 
hanem az epikus szövegek olvasásá-
val (pl. Holle anyó, Hamupipőke). A 
színház ebben a vonatkozásban be-
tölthet olyan szerepet is, mint a felnőtt 
felolvasó tevékenysége az első iskolás 
években, míg nem képes a kezdő olva-

só magának élményt nyújtó olvasásra. 
Vágykeltő funkciója van, s ha e vágy 
kielégítésében a felnőtt is segíti, vele 
együtt bogarászva, felváltva olvasgat-
va a szöveget, amelynek ismerőssége 
segíti az olvasást, gyorsabban halad 
az olvasásfejlődés útján, mint gondol-
nánk, várnánk, remélnénk. 

A színház felől a drámaolvasáshoz 
is könnyebben érkezik meg a gyermek 
olvasó, különösen az olyan előadások 
felől, mint a Berg Judit Rumini Fer-
rit-szigeten c. mesedrámájából készült 
színjáték a Pesti Magyar Színházban. 
S mivel ez egy meseregény-folyam 
részeként íródott mesedrámaszöveg, 
regényolvasásra is inspirálhat. Mind-
kettő egyaránt nagy adóssága az olva-
sásfejlesztésnek, irodalomtanításnak, 
holott olvasó emberről igazán csak 
regényeket is olvasó ember esetén be-
szélhetünk; a regényolvasáshoz azon-
ban nehezen vagy alig érkezik meg 
a mai iskolás. Az erős nyomot hagyó 
színházi élmény után nagyobb eséllyel 
veszi elő a tengerészregény darabjait 
úgy harmadik-negyedik osztály táján 
a kisgyerek; különösen, ha olvasásra 
motiváló iskolai feldolgozás támogatja 
ebben, és/vagy a felnőttel való együtt-
olvasás. Később pedig, mikor iskolá-
zódásában elérkezik a drámaolvasás, 
ez az élmény segítheti a drámaszöveg-
gel való ismerkedést; különösen, ha az 
iskolának és a pedagógusnak eszébe 
jut összekapcsolni és egymásra építe-
ni az élményeket, tevékenységeket: a 
Rumini-előadást követő élménysze-
rű regényfeldolgozásra a mesedráma 
olvasását, s azon tanítani a dráma-
olvasást. Hiába találkozik ugyanis 
dramatikus szövegekkel kezdettől az 
olvasókönyveiben a kisiskolás (pl. 
betlehemes olvasása), a drámaolvasás 
nehéz! És, mint minden szövegtípus 
olvasása, külön tanítást igényel. 

A dráma és a belőle készült előadás 
két különböző művészeti ág törvényei 
szerint működik (Götz, 2001) – az 
irodalomból közegváltással lesz szín-
házi előadás, és ebben a közegváltás-
ban számtalan hatáselem érvényesül 
(Gajdó – G. Gődény, 1994). Nem vé-
letlen, hogy olvasó felnőttek között is 
szép számmal akadnak olyanok, akik 
szívesen járnak színházba ugyan, de 
az írott drámát nem élvezik. A szóbe-
liségben gyökerező színházi hatásme-
chanizmusok nélkül nem működik 
számukra a szöveg. Holott az előadás 
már egy értelmezett világ, benne a 
rendezői koncepció és a színészi sze-
repértelmezés érvényesül. A színház-
ban tulajdonképpen azt látjuk, hogyan 
értelmezi korát egy-egy előadás a drá-
ma használatával, mely értelmezéshez 
aztán a néző valamiképpen viszonyul. 
Ha arra vagyunk kíváncsiak, milyen 
jelentést hoz bennünk létre a szöveg, 
mit mond nekünk, s mit mondhatunk 
neki mi magunk (Kulcsár Szabó), ma-
gát a drámát kell olvasnunk, amihez 
kétségtelenül egybe kell gyűjteni erő-
inket (Heidegger), hisz ez az olvasói 
tevékenység nem minden erőfeszítés 
nélkül való. Ám megéri a fáradság, 
mert olyan új felfedezésekre tehetünk 
szert önmagunkkal és a világ működé-
sével kapcsolatban, embertársainkhoz 
és a világhoz fűződő viszonyunkban, 
ami nélkülözhetetlen a sikeres életgya-
korlat számára is. Éppen ezért, mielőtt 
a lét(ünk) végleg lemerül (Nagy Lász-
ló), varázsoljuk elő a »tücsökhegedűt«, 
hogy rátaláljunk a kimondatlanra – 
abban, ami kimondatott (Heidegger) 
(Staiger, 1995, 12). A kereséssel pedig 
igyekeznünk kell, mert a pszichológu-
sok előrejelzései szerint „a mai 20–29 
évesek több, mint a fele nárcisztikus 
személyiség lesz 65 éves korára. Hi-
szen, miközben az online élet erősen 

Illusztrációs fotó: Zsibongó színjátszócsoport 
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eszközökkel hosszabb időre egyedül 
lehet hagyni a gyerekeket, mint ré-
gebben, amikor még nehezebb volt le-
foglalni őket. Márpedig az újszülöttek 
úgy jönnek a világra, hogy agyuk még 
nem érte el a teljes fejlettségét. Az első 
két évben agyuk mérete meghárom-
szorozódik! Ez a növekedés pedig a 
külső ingerek hatására következik be. 
Ezért nem mindegy, milyen ingerek 
érik a csecsemőket és a kisgyerekeket. 
A fejlődéshez megfelelő mennyisé-
gű, jó minőségű ingerre van szükség, 
ilyenek a mozgás, a társas ingerek, az 
alkotó tevékenység, és még sok más” 
(Konok, 2016). A sok más része a korai 
színház, az ölbeli játékok, a mesemon-
dás – a gazdag és változatos, mély nyo-
mot hagyó literációs élmény. A felnőtt 
felelőssége, hogy ezekhez hozzájus-
son a gyerek. Hogy nem reménytelen 
a vállalkozás, mutatja a még éppen a 
»szupermostgenerációhoz« (Hercsel, 
2015) tartozó gyerekek Krémkaktusza, 
Csodaországa… 
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támogatja a felnövesztett egót, az ér-
zelmi intelligenciát és az empátiát a 
Z generáció már nem tekinti fontos-
nak, sőt inkább hátráltatónak. Ez a 
generáció nem mutat túl sok szociális 
érdeklődést, és hamar elunja magát” 
– mondja Tari Annamária, aki szerint 
„nagy eséllyel lesz gyors, unalmas és 
nem túl boldog élete közülük sokak-
nak” (Tari, 2016).

E generáció egy része ma már gyer-
meket nevel; s a »kis Alfák« első csapa-
ta pedig, akik már az anyatejjel szívták 
magukba a digitális tudást, és gyakran 
előbb tanultak meg érintőképernyőt 
használni, mint járni vagy beszélni, 
az iskola kapuján kopogtat… Külföl-
di kutatások szerint az Alfa-gyerekek 
50–70%-a szokott internetezni, és 
tabletet is körülbelül ennyien hasz-
nálnak (Konok, 2016), ami bizonnyal 
további változást hoz a képességekben, 
gondolkodásban. „Az érintőképer-
nyő használata valószínűleg eltolja a 
hangsúlyt a látási és hallási csatorna 
felől a kinesztetikus (testérzékleti) 
csatorna felé, és ez megint csak eddig 
nem ismert változásokat idézhet elő az 
információ feldolgozásában és a gon-
dolkodásban. Természetesen pozitív 
és negatív hatások egyaránt lehetnek 
(Hercsel, 2015). A fi gyelem megosztá-
sát, a fi nommotorikus (fi nom kézmoz-
dulatokat igénylő) készségeket például 
fejlesztheti ezeknek az eszközöknek 
a használata, ugyanakkor a TV-hez 
hasonlóan túlingerlést okozhat, és a 
társas együttlétektől vonja el az időt” 
(Konok, 2016). Ha abból indulunk ki, 
hogy „a gyerekek egészséges agyfejlő-
déséhez nagy mennyiségű társas inter-
akcióra van szükség (elsősorban a szü-
lőkkel), annak is lehet negatív hatása, 
hogy manapság a TV-vel és a digitális 

Illusztrációs fotó: Apropó színjátszócsoport



SZÍNHÁZI NEVELÉS
A Vekker Műhely azzal a céllal ala-
kult 2013-ban, hogy meghonosítsuk a 
színházi nevelés műfaját Szlovákiában. 

De mit értünk színházi nevelés fo-
galma alatt? Idemásolhatnék szakmai 
defi níciókat, de nem teszem. Arra buz-
dítom a kedves olvasót, kattintson a 
www.szinhazineveles.hu oldalra. Az itt 
található Fogalomtár a színházi neve-
léssel kapcsolatos fogalmak széles ská-
láját értelmezi, magyarázza, úgy mint 
tantermi előadás, feldolgozó foglalko-
zás, fórum színház, vitaszínház, stb. 
De nem csak ezért hasznos ez az ol-
dal. Láthatjuk, hogy Magyarországon 
mennyi különböző színház és társulat 
foglalkozik színházi neveléssel (is), 
milyen színes a paletta, mennyi remek 
program közül lehet válogatni. S azt is 
láthatjuk, hogy a magyar nyelvű szín-
házi nevelést Szlovákiában két társulat: 
a kassai Th ália Színház (jelenleg egy 
produkcióval – www.thaliaszinhaz.sk) 
és a Vekker Műhely (színházi nevelési 
előadásokkal, tantermi előadással – 
www.vekkermuhely.com) képviseli.

Ha valaki mégis e cikkből szeretné 
értelmezni a színházi nevelés miben-
létét, akkor a színház felől közelítek. 

Reményeim szerint mindannyian 
voltunk már olyan színházi előadáson, 
amely azon túl, hogy szórakoztatott és 
egy képzeletbeli mintha-világba vará-
zsolt – el is gondolkodtatott. Esetleg 
azt érezhettük közben, hogy ez a tör-
ténet rólunk (is) szól, vagy éppen fog-
lalkoztatnak bennünket az előadásban 
felmerülő kérdések. Ilyen esetben jó, 
ha az előadás után van kivel megvi-

tatni a bennünk feltornyosuló kérdé-
seket, gondolatokat. Színházi nevelési 
programjainkon ennek a lehetőségét 
szeretnénk megteremteni. A közös 
gondolkodás lehetőségét kínáljuk 
egy-egy (osztály)közösségnek egy-
egy történet kapcsán – s nem csupán 
a történet végén, de akár közben is. A 
színházi nevelés formája ugyanis lehe-
tővé teszi azt, hogy nézőink részesei 
lehessenek a történéseknek, alakíthas-
sák azt, véleményt alkothassanak, s vé-
leményüket megoszthassák társaikkal 
a közös gondolkodás során. A színház 
nyelvét értelmezve és alkalmazva né-
ző-résztvevőink egy fi ktív történeten 
keresztül valós kérdések és problémák 
megértéséhez kerülnek közelebb – 
szinte észrevétlenül. 

Egy kőszínházi előadáson ülve külső 
szemlélői vagyunk a színpadi történé-
seknek. Egy színházi nevelési előadá-
son is megtehetjük ugyanezt. De ha 
élünk a lehetőséggel, egyszerre lehe-
tünk kívül és belül az eseményeken. 
Kívül: mert az események nem velünk 
történnek. Mindig van egy történet, 
egy szerep, ami kellő látószöget kínál, 
s adott esetben megvéd a személyes 
érintettség nehézségeitől. (Például, a 
Ne csukd be a szemed c. előadásunk egy 
hallássérült lány története, de semmi 
esetre sem azé a hallássérült lányé, aki 
adott esetben az osztályunkba jár/ aki 
mi magunk vagyunk, hiszen a történet 
egy kitalált történet). Belül: mert az 
események akár velünk is megtörtén-
hetnének, hiszen ismerősek számunk-
ra ezek a helyzetek, gond(olat)ok. (Pél-
dául, lehet, hogy hatodikosként még 

nem találkoztunk hallássérülttel, de 
tudjuk, milyen befogadva vagy éppen 
kirekesztve lenni.) És ez nem varázs-
lat. Ez módszertan: a színházi nevelés 
módszertana.

De hogyan készül egy-egy ilyen elő-
adás?

KÖZÖNSÉG – TÉMA – STÁB
A fenti fogalmak triumvirátusa hatá-
rozza meg egy előadás előkészületeit. 

Egy színházi nevelési előadás min-
dig egy konkrét közönségnek, egy 
adott korcsoportnak készül. Hiszen 
más és más kérdések foglalkoztatnak 
egy alsóst, mint egy felsőst vagy egy 
középiskolást.  Amit alapvető különb-
ségnek és akár előnynek is tekintek a 
színházi nevelési előadásokkal kap-
csolatban (a kőszínházi előadásokkal 
szemben), hogy szűkebb korosztá-
lyokkal dolgozunk. Abból indulunk ki, 
hogy mi érdekelheti, milyen kérdések 
foglalkoztatják az adott életkorú fi ata-
lokat. Vannak előadásaink 12–13, 14–
15, 16–19 éveseknek, és jelenleg egy 
alsósoknak szóló előadást tervezünk. 
Egy kőszínház esetében ritka, hogy 
ennyire meg tudjon felelni „minden” 
korosztálynak, másrészt, természete-
sen az ő oldalukra billen a mérleg, ha 
a nézőszámot vesszük fi gyelembe. Egy 
színházi nevelési előadáson egy osz-
tály vesz részt – így lehet igazán mara-
dandó és mélyreható az élmény.

Előfordul, hogy megtalál, foglalkoz-
tat minket egy téma, és ennek keressük 
meg a közönségét, korosztályát, stáb-
ját. Van, hogy a célkorosztályt tűzzük 
ki, akikkel dolgozni szeretnénk, s ez-
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után jön a téma, történet. A Viadukt és 
Magad adod című középiskolásoknak 
szóló színházi nevelési előadásainkat 
egy-egy irodalmi mű ihlette – előb-
bit Háy János Völgyhíd c. elbeszélése, 
amely a párkapcsolaton belüli mani-
puláció témáját érinti, utóbbit pedig 
Brandon Hackett Életjáték c. novellája, 
amely a virtuális zaklatást tematizálja. 
Vannak olyan témák, amelyek szinte 
bármely korosztályt érinthetik – nyil-
ván más-más hőfokon, más-más szem-
pontból. Ilyen például a kirekesztés, 
kiközösítés, az angol néven elhíresült 
„bullying”. Fontos, hogy minket, alko-
tókat is érdekeljen a téma, hogy fog-
lalkoztasson bennünket, kérdéseink 
legyenek, ne (csak) válaszaink. Ha a 
résztvevőkkel a közös gondolkodásig 
jutunk, nem az a cél, hogy mi mint 
tapasztalt felnőttek mondjuk meg a 
„tutit”, hanem hogy érvényes kérdése-
ket vessünk fel és a résztvevők maguk 
keressék meg saját válaszaikat, esetleg 
egymással vitázhassanak, ha különbö-
zik a véleményük. És ez az egyik leg-
hasznosabb „mellékhatása” a színházi 
nevelési előadásoknak: vagyis, amel-
lett, hogy a résztvevők a mindennap-
jaikat érintő kérdésekkel foglalkoznak, 
egymást, egymás gondolatait is jobban 
megismerik.

Egy színházi nevelési előadás stábja 
hasonló, mint egy klasszikus értelem-
ben vett színházi előadás stábja: az elő-
adásnak van rendezője, dramaturgja, 
látványtervezője, adott esetben zene-
szerzője, koreográfusa (súgója és szín-
padmestere nincs), de van a stábban 
színházi nevelési szakember, illetve 
lehet az előadás témájában jártas szak-
ember, pl. szociológus vagy pszicholó-
gus. Szociológus és irodalomtudós se-
gítségét kértük például X-varieté című 
középiskolásoknak szóló tantermi 

előadásunk előkészületeihez, hiszen a 
xenofóbia témájának feldolgozásához 
háttérismeretekre volt szükségünk. Az 
előadást pedig a színész-drámatanárok 
játsszák és működtetik.

SZÍNÉSZ-DRÁMATANÁR?!
Nem „csak” színész és nem „csak” 
drámatanár, hanem kettő az egyben: 
olyan színész, aki pedagógiai érzék-
kel, vagy olyan pedagógus, aki színészi 
képességekkel rendelkezik. Színházi 
helyzeteket, pillanatokat teremteni 
osztálytermi közegben nem kis kihí-
vás a játszónak. Az a tér, amiben nap 
mint nap jelen vannak a diákok, egy-
szeriben egy történet helyszíne lesz, 
s játszóként az a feladatunk, hogy a 
nézőt ebbe a történetbe rántsuk be. 
Időnként alaposan igénybe vesszük 
a néző fantáziáját, fi gyelmét, hiszen 
ebben a térben minimális a jelmez- 
vagy kellékhasználat, ami az előadá-
sok könnyebb utaztathatóságát is 
megengedi. De mindez nem csupán 
kényszer, hanem lehetőség is egyben: 
Schilling Árpáddal értünk egyet, aki 
szerint „a színház lehet falak nélkül, 
deszkák nélkül (...), fény-, hang- és 
videó-eff ektusok, jelmezek, díszletek, 
kellékek nélkül”. Ugyanakkor szívesen 
dolgozunk színházi keretek között is. 
Megtart, nem enged c. táncszínházi 
nevelési előadásunkat a pozsonyi Ifj ú 
Szívek Táncszínházban mutattuk be, 
az Ifj ú Szívek Táncszínház, valamint 
a budapesti Káva Kulturális Műhely 
együttműködésével. 

A drámatanári szerep sem mentes 
a kihívásoktól. Drámatanárként nagy 
előnyünk a diákokat mindennap ta-
nító tanárokkal szemben, hogy az elő-
adás során az „itt és most” számít: nem 
ismerjük a gyerekek hátterét, nem 
tudjuk például, ki a „jó tanuló” és ki a 

„rossz tanuló”, s ez gyakran felszabadí-
tó erővel hat. Az előadásainkon megfi -
gyelőként részt vevő tanárok gyakran 
jelzik vissza, hogy olyan megnyilvánu-
lásokat tapasztalhattak a diákjaiktól, 
amelyekre a tanórákon nincs vagy rit-
kán van lehetőség.

A VEKKER MŰHELY JELENE
Jelenleg a Vekker Műhely tevékenysé-
ge több szálon fut. A legmeghatáro-
zóbb a színházi nevelési műhelyünk. 
Ugyanakkor hosszú távú céljaink 
között szerepel a drámapedagógiai 
tevékenységformák megismertetése 
a pedagógusokkal, mert azt 
gondoljuk, hogy azok széles körben 
alkalmazhatók az oktatói-nevelői 
folyamatban. Ilyen módon mi is 
színesítettük a tevékenységünket:
  olvasóvá nevelési foglalkozásaink so-
rán egy-egy konkrét, író által megírt 
történetben (mesében, novellában) 
merülünk el a részvevőkkel, drámás 
eszközök segítségével

  közösségépítő foglalkozásaink olyan 
osztályoknak, csoportoknak lehet-
nek hasznosak, akik az összecsiszo-
lódás nehézségeivel küzdenek

  különböző témákra épülő dráma-
óráink egy-egy mikro- vagy makro-
társadalmi kérdést helyeznek közép-
pontba, s a foglalkozások a tanítási 
dráma felépítését követik.
A színházi nyelv megismertetése és 

alkalmazása mellett egyik legfonto-
sabb célunk, hogy a közös gondolkozás 
lehetőségét kínáljuk résztvevőinknek. 
Hisszük, hogy felnőttként társadalmi 
felelősségünk, hogy a fi atalabb gene-
rációknak olyan lehetőségeket teremt-
sünk, amelyek segítik őket önmagu-
kért és másokért is felelős felnőttekké 
válni. Hisszük, hogy a színháznak és 
az iskolának ez közös feladata. 

Megtart, nemenged
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Vajon mit takarnak ezek a számok? 
Ezek a számok az országos színjátszó 
fesztiváljaink korát jelentik. Bizony, 
már a legfi atalabb is 22 éves lesz az 
idén. Ez tulajdonképpen örvende-
tes tény, mint ahogy örvendetes az 
is, hogy a három fesztivál körében az 
utóbbi három év statisztikai átlagát 
vizsgálva évente mintegy 64 csoport 
működéséről tudunk. Róluk tudunk, 
mert ők prezentálják előadásaikat 
fesztiválokon. Rajtuk kívül szerintem 
még legalább 30 csoport van, amely 
dolgozik ugyan, de előadásai a falu-
közösség vagy iskola előtt kerülnek 
bemutatásra, és nem szakmai fóru-
mokon. Izgalmas vizsgálni azt is, hogy 
milyen kiegészítő rendezvények kap-
csolódnak az egyes fesztiválokhoz.

DUNA MENTI TAVASZ – 
DUNASZERDAHELY
2020-ban a 44. évfolyamához érkezett 
a Duna Menti Tavasz. A statisztikákat 
vizsgálva évente átlagosan 40 csoport 
küldi el jelentkezési lapját az előválo-
gatókra. Évente 7 előválogatót rendez 
meg a fesztivál főszervezője, a Cse-
madok Művelődési Intézete. Ezek az 
előválogatók Dél-Szlovákia különböző 
helyszínein, nyugattól keletig valósul-
nak meg. A negyven csoport a követ-
kező három kategória valamelyikében 
mutatkozik be: bábozás, szerkesztett 
játék és gyermekszínjátszás. A feszti-
válhoz kapcsolódik egy bábos képzés 
és egy gyermekszínjátszó tábor is. Az 
előválogatókat követően a fesztiválon 
végül általában 30 csoport vesz részt, 
ami kb. 600 résztvevőt jelent, Dél-
Szlovákia teljes területéről.  

EGRESSY BÉNI SZÍNJÁTSZÓ 
FESZTIVÁL – SZEPSI
A Szepsiben szervezett színjátszófesz-
tivál 21 évvel ezelőtt azért jött létre, 
hogy a közösségépítést segítő színját-
szásnak, a falusi színjátszásnak fóru-
mot teremtsen. Ez mára különböző 
okok miatt megváltozott, de ennek 
az írásnak nem célja ezt vizsgálni. A 
fesztivál előtt három járási seregszem-
lén mutatkoznak meg a csoportok, 
de ezeknek a seregszemléknek nincs 
válogató jellegük, a csoportok jelent-
kezés alapján jutnak ki a fesztiválra. 
A műsorfüzeteket vizsgálva az derül 
ki, a résztvevő csoportok száma 14–16 
között mozog évente, ami kb. 250–300 
dél-szlovákiai résztvevőt foglal magá-
ba. A fesztiválhoz nem kapcsolódik 
képzés vagy tábor. A rendezvény fő-
szervezője a Csemadok Szepsi Terü-
leti Választmánya, a CSEMADOK OT 
megbízásából.

JÓKAI NAPOK – KOMÁROM
2020-ban 57. alkalommal nyitja meg 
kapuit a Jókai Napok. Az elmúlt há-
rom évből kiindulva a legrégebben 
megrendezésre kerülő színjátszó 
fesztiválunkba 14–10 csoport, vagy-
is kb. 150–200 résztvevő kapcsolódik 
be Dél-Szlovákia teljes területéről. A 
fesztivál előtt a benevezett előadások 
előválogatáson esnek át, amely egy-
ben szakmai segítséget is jelent. A 
fesztiválhoz kapcsolódik egy 10 napos 
diákszínjátszó tábor, melyben három 
rendezővel dolgoznak a színjátszók. A 
tábor egyben beszédtechnikai, színpa-
di mozgásos és zenei képzést is kínál. 
Az elkészült három előadás bemutató-

ja nyilvános, és a tábor utolsó estéjén 
kerül rá sor. A fesztivál és a tábor szer-
vezője a Jókai Napok Nem Befektetési 
Alap. A tábor legjelentősebb eredmé-
nyének tartom, hogy itt találkozott és 
dolgozott együtt az a csapat, amelyből 
a Gurigongo Symposium és a Vekker 
Műhely alakult ki.

ALTERNATÍVA – A FÜGGETLEN, 
STRUKTÚRÁN KÍVÜLI SZÍNHÁZAK 
SEREGSZEMLÉJE
Az Alternatíva, a független, struktú-
rán kívüli színházak seregszemléje fő 
szervezője az Ad Valorem és a Dialóg 
nonprofi t szervezet. A találkozó első 
alkalommal Dunaszerdahelyen, 2018. 
október 2. és 4. között került megren-
dezésre. 2020-ban Komárom ad ott-
hont a fesztiválnak.  

Az alternatív színház fogalma az 
utóbbi évtizedekben részévé vált a 
színházi kultúránknak, a fogalom pon-
tos meghatározása azonban nem egy-
séges: meghatározhatjuk a működési 
forma felől, a kőszínházi működéssel 
ellentétben, esetleg állandó társulat-
tal és költségvetéssel nem rendelkező 
színházi csoportosulásokat érthetünk 
alatta. Vagy megközelíthetjük a for-
mai megoldások irányából, melynek 
értelmében formabontó, kortárs alko-
tásokat létrehozó színházi műhelyeket 
sorolunk ide. Közben ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy vannak alkotók, 
csoportok, akik – valamilyen oknál 
fogva – nem fértek bele a „keretbe”, 
nem tudtak vagy nem is akartak beil-
leszkedni a rendszerbe, ezért más utat 
kerestek a színházi pályán való érvé-
nyesülésre. Ezeket az irányokat, szem-

Illusztrációs fotó: Apropó színjátszócsoport



léleteket, lehetőségeket próbálja meg 
összefogni az alternatív színház mint 
új kezdeményezés. 

Nem kívánom az egyes fesztiválok 
szervezettségét minősíteni, annál in-
kább sem, mert mindegyik egyedi 
profi llal bír, így a megvalósítással ösz-
szefüggő problémáik is különbözőek. 
Sokkal inkább azokra a dilemmákra 
akarom felhívni a fi gyelmet, aminek 
a megbeszélési igénye most már egyre 
sürgetőbben mutatkozik meg, és füg-
getleníteni lehet az egyes fesztiválok-
tól. Sőt hatékonyabban tud működni, 
ha nem a fesztiválok köré szerveződik, 
hanem szakmai igények befolyásolják, 
irányítják.

 Tavaly a Duna Menti Tavasz feszti-
válon tapasztaltam azt, hogy elérkezett 
az idő néhány probléma megvitatására. 
Nem szervezési kérdésekre gondolok, 
mert azt hiszem, hogy azok a szerve-
zőkkel való kommunikáció során or-
vosolhatók, tisztázhatók. Amennyiben 
azt szeretnénk, hogy a színjátszás terén 
építkezni tudjunk, tisztáznunk kell né-
hány szakmai kérdést. Eltelt kb. 19 év a 
Pódium Színházi Társaság megszűnése 
óta, azóta nincs a szlovákiai magyar 
amatőr színjátszásnak szakmai szerve-
zete. Eddig igazából nem mutatkozott 
kézzelfogható jel egy ilyen szervezet 
létrejöttének igényére. Tavaly a Duna 
Menti Tavaszon először tapasztaltam, 
itt az ideje meghallgatni a gyermek-
színjátszó rendezőket, hogy tulajdon-
képpen mire lenne szükségük. Várady 

Nellivel eldöntöttük, hogy egy képzést 
szervezünk Rimaszombatban a gyer-
mekszínjátszó-rendezőknek. A képzés 
meg is valósult, négy hétvégén 8 keleti 
és közép-szlovákiai csoportvezető vett 
rajta részt. A képzés oktatógárdájához 
csatlakozott Varga Emese dramaturg 
is. A tanfolyam zárását követően igény 
mutatkozott arra, hogy a képzést jövőre 
vigyük el keletebbre is. Mivel az Event 
n.o. pályázott mentori tevékenység-
re, arra gondoltunk, összekapcsoljuk 
a mentori tevékenységet és a képzést. 
Áprilisban szervezünk két képzést 
Kisgéresen, de egy nappal korábban ér-
kezünk, így lehetőséget kínálunk men-
tori segítségnyújtásra is. Szívesen elme-
gyünk a csoportok próbáira, hogy még 
a Duna Menti Tavasz válogatói előtt 
tudjuk segíteni a csoportvezetőknek. A 
képzést Várady Kornélia, Szabó Csilla, 
Varga Emese és Kalocsányi Gábor biz-
tosítja. Természetesen bármelyik ama-
tőr színjátszó csoport kérhet mentori 
segítséget tőlünk, ami egyfajta gyorsse-
gélyt nyújt, és kiváló alkalom a beszél-
getésekre. A következő e-mail-címen 
fordulhattok hozzánk: szabo.event@
gmail.com. Kérlek, tüntessétek fel, 
hogy milyen szakemberre van szüksé-
getek (pl. drámatanárra, zenészre, tán-
cosra), mi – az anyagi lehetőségeinkhez 
mérten – megpróbálunk eleget tenni 
ezeknek a kéréseknek. Kérlek bennete-
ket, hogy minél hamarabb jelentkezze-
tek, mert gazdaságosan kell bánnunk az 
idővel is. 

 Mindenképpen szükség van arra, 
hogy színjátszókként defi niáljuk, kik 
vagyunk, és mit szeretnénk elérni, mi-
lyen úton haladva. Meggyőződésem, 
hogy ehhez szükség van egy szak-
mai szervezet létrehozására, amely a 
fesztiváloktól függetlenül, de azokkal 
együttműködve koordinálja, segíti a 
szlovákiai magyar amatőr színjátszó 
mozgalom útját. Ezekre az igényekre 
reagálva felvállaltuk a kezdő lépések 
koordinálását: minden fesztiválon 
létrehozunk egy szakmai fórumot, 
amelyen körvonalazzuk az alakuló 
egyesület struktúráját, céljait, meg-
valósításának módját. Ez év végéig 
szeretnénk jogi úton is létrehozni az 
egyesületet, megállapodni a munka-
tervében. Az első ilyen találkozó a 
Duna Menti Tavaszon lesz. Addig is 
minden mentori, illetve képzési alkal-
mat fel fogunk használni, hogy arra 
buzdítsuk a csoportvezetőket, jöjjenek 
el a találkozóra, és készüljenek fel a 
szakmai igényeik megfogalmazásá-
val, illetve azzal, hogy milyen mun-
kát tudnak ennek a szervezetnek fel-
építésében, működésében felvállalni. 
Fontos kiemelni, hogy ezek a szakmai 
fórumok nem a fesztivál ellenében va-
lósulnak meg, hanem kísérőrendez-
vényként. A szlovákiai magyar amatőr 
színjátszósokat összefogó szervezet 
létrejöttével kapcsolatban minden to-
vábbi lépés ezeknek a fórumoknak az 
igényei alapján történik majd meg.

Illusztrációs fotó: Apropó színjátszócsoport



2020-ban a világ zenés színházai, ope-
rett- és operaszínpadai szinte kivétel 
nélkül arra készülnek, hogy megem-
lékezzenek Lehár Ferenc születésének 
150. évfordulójáról. Ahol a  jó mu-
zsikát szeretik, ott mindenki ismeri 
Komárom szülöttének a nevét. Talán 
nem túlzás kijelentenünk, hogy vidá-
mabban még senki nem hódította meg 
a világot, mint Lehár. 

A zeneszerző pályafutása alatt virág-
zott fel az úgynevezett második bécsi 
operettiskola, vagy ahogy mondani 
szokták, ekkor köszöntött be a  bécsi 
operett ezüstkorszaka, melynek Leo 
Fall-lal és Oscar Strausszal a vezér-
alakja lett. Közvetlenül Lehár fellépé-
se előtt az operett műfaját sokan már 
temették. A  Franciaországból indu-
ló, majd az egész világot meghódító 
műfaj megteremtői: Hervé és Jacques 
Off enbach francia komponisták már 
nem éltek, az angol operett sem váltot-
ta be azokat a  reményeket, amelyek-
kel Arthur Sullivan vagy épp Sidney 
Jones kecsegtette a  nagyközönséget. 
A  Strauss–Suppé–Millöcker–Zeller 
négyes utáni operettekben pedig a du-
ettek helyébe a slágerek léptek;  a mes-
terség legyőzte a művészetet, s ezáltal 
e kedves műfaj hanyatlásnak indult és 
jóformán haldoklott. Charles Lecocq 
francia zeneszerző szerint azonban az 
„operett halhatatlan, ha még oly sűrűn 
haldoklik is“. A bécsi operett hajója is 
süllyedőben volt – ezt érzékelték, és 
többen meg is írták a korabeli zenekri-
tikusok közül.

Ezt az állapotot változtatta meg az 
a  zeneszerző, aki rájött arra, hogy az 
operettnek éppúgy megvan a maga lét-
jogosultsága, mint a  többi műfajnak, 
csak műveléséhez igazi művésznek 
kell lenni, hogy magasabb színvonalra 
emelje azt, és ezáltal újra tömegesen 
vonzóvá tegye a műfajt. Az operett új 
hangját Lehár ütötte meg. Mikor az 
első Lehár-operett nyitánya a  bécsi 
Th eater an der Wienben elhangzott, 
a nézőtéren felkiáltott valaki: ez a jövő 
embere! S Lehárt nagy ujjongással fo-
gadták, mivel ő ostobácska történetek 
és egysíkú fi gurák helyett élő embere-
ket állított a színpadra, s dallamos, fül-
bemászó melódiái ellenére olyan kö-

vetelményeket támasztott a zenekarral 
és az énekesekkel szemben, amilye-
nekhez azok korábban nem szoktak 
hozzá. Sikerének további kulcsa az 
volt, hogy elődeivel ellentétben, akik 
művein érezhető volt más zeneszerzők 
hatása, ő nem utánzott senkit. Lehár 
független maradt nemcsak a bécsi is-
kolától, de minden más irányzattól is. 
Ezzel kapcsolatban az a szólás járta, 
hogy Lehár „…az a  nagy kapitalista, 
aki más hitelére nem szorul rá”. 

Az egykori szellemes bécsi mondás 
szerint: „A zenés színpadnak három 
műfaja van: opera, operett – és Lehár”. 
Kevés zeneszerzőről lehet elmonda-
ni: Lehár zenéje annyira egyéni, hogy 
az első három ütem elhangzása után 
felismerhető. Egyik különlegessége 
a keringő. A Lehár-keringő a legszebb: 
lágyan ringó, olykor panaszosan síró, 
majd hirtelen felujjongó. Zenéje tu-
datos, rafi nált, ezenfelül ő maga igazi 
művész, akit választékos ízlése soha-
sem hagy cserben. Partitúráit apró-
lékosan és a  legnagyobb szorgalom-
mal, nagy technikai tudással írta meg. 
Hangszerelésben is virtuóz volt. A víg 
özveggyel aratott először világsikert, 
csak New Yorkban 416 alkalommal 
játszották. Összesen 31 operettet írt, 
emellett közel kétszáz táncmű, dal és 
számtalan induló adja Lehár összmun-
kásságát. A legtöbb művének Bécsben 
volt a premierje, de valamennyit rövid 
időn belül Budapesten is műsorra tűz-
ték. Világsikert aratott még a Luxem-
burg grófj a, a Cigányszerelem és A mo-
soly országa című darabja, de gyakran 
játsszák A három grácia, A cárevics, 
a Paganini, a Friderika és a Giuditta 
című műveit is. Ezek azok a híres Le-
hár-művek, amelyeknek édes dallamai 
annyi szívet összehoztak, és megannyi 
bánatot elűztek.

Lehár Ferenc a század elején oly 
népszerű zenés színpadi műfaj egyik 
legkiválóbb képviselője volt. Kompo-
zícióiban megújította az akkor már 
sablonossá merevedő bécsi operett 
stílusát; életművében még az utol-
só dalműveivel is képes volt újítani; 
oeuvre-je utolsó érájában alkotta meg 
az operai igényű ún. „szomorú ope-
retteket”. A  növekvő népszerűségnek 

örvendő és a  húszas-harmincas évek 
felgyorsult életritmusának talán job-
ban megfelelő revü-operettek mellett 
Lehár egyre több olyan librettó alapján 
komponált, amelyek az operairodalom 
nagy műveit követték: hiányzott belő-
lük a mesébe illő happy end, ami pedig 
eredetileg hozzátartozott az operett-
hez, hiányzott az irónia és a perszifl ázs, 
komoly lett a cselekmény, a végkifejlet 
pedig tragikus. Az új Lehár-stílus oka 
talán abban keresendő – amint erre 
Csáky Móric Az operett ideológiája és 
a bécsi modernség (1996) című tanul-
mányában rámutat –, hogy Lehár első 
műve, a Kukuška (1896) óta alapjában 
véve mindenkor arra vágyott, hogy 
komolyzenét írjon, mert így akarta 
meghódítani a  világ nagy operaszín-
padait. Miután az 1900-as évek elején, 
a bécsi modernség klasszikus operett-
jének kialakításában oroszlánrésze 
volt, az Osztrák–Magyar Monarchia 
széthullása (1918) után a  komoly, a 
„szeriőz“ operett megteremtésén fá-
radozott. Úgy látta, a  Monarchia bu-
kásával nemcsak az addigi publiku-
mát veszítette el, de számára eltűnt az 
a  kapocs is, amely összetartotta azt a 
sokféle kultúrát, melyből Lehár egész 
dallamvilága táplálkozott. A lemondás 
nagy operettjei, a  Paganini (1925), A 
cárevics (1927), de különösen a Fride-
rika (1928), A  mosoly országa (1929) 
és a  Giuditta (1934) alapjában véve 
a különböző társadalmi és etnikai-kul-
turális helyzetek tragikusnak megélt 
összeegyeztethetetlenségéről szólnak.

Lehár Ferenc élete alkonyán, mint-
egy évtizedes alkotói „szunnyadás“ 
után – nem tagadva meg önmagát, sem 
magyarságát – az első sikerek egyikét, 
a Cigányszerelem című romantikus 
nagyoperettjét Innocent-Vincze Ernő 
librettójára vígoperaszerűvé dolgozta 
át, melyet 1943 februárjában  A  ga-
rabonciás diák címen mutatott be 
a  Magyar Királyi Operaház. A  pre-
mieren maga az idős  komponista ve-
zényelt. A  magyar és az egyetemes 
operettirodalom kimagasló személyi-
ségének ez volt a zenés színházi haty-
tyúdala.
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Az elmúlt hetek eseményei nem kis ki-
hívás elé állították és állítják a társadal-
mat, ahogy a közoktatás és a felsőokta-
tás területén dolgozó pedagógusokat 
is. A virtuális térben tett látogatásaim 
alapján viszont megállapíthatom, hogy 
a koronavírus-fertőzés terjedésének 
megelőzése érdekében tett intézkedé-
sek merőben hozzájárultak a pedagó-
gustársadalom szemléletmódjának, 
illetve módszertani eszköztárának in-
novációjához. Ezt bizonyítják azok a 
bejegyzések is, melyek a népes (eddig 
73 155 tagot számláló) Online otthon-
oktatás1 című Facebook-csoportban 
olvashatók. A csoport azért jött létre, 
hogy „egy inspiráló és segítő környezetet 
hozzunk létre a célunknak megfelelően” 
— olvasható a csoport leírásában. Cél 
alatt a tanárok módszertani eszköztá-
rának kibővítése, a szülők gyermekük 
tanulásával kapcsolatos kérdéseinek 
megválaszolása, illetve különböző 
távoktatási technológiák alkalmaz-
hatóságának bemutatása értendő. 
Bár jelen helyzetben az oktató-neve-
lő munkának a virtuális tanterem ad 
otthont, a tanítási-tanulási folyamat 
tervezését, ellenőrzését változatlanul a 
pedagógus látja el, aki egy kicsit sincs 
könnyű helyzetben. Főleg az idősebb 
pedagógus-korosztály gondolhatja, 
hogy a korszerű technológia 
választásával hatalmas többletmunka 
nehezül a vállára, hiszen nem elég, 
hogy el kell igazodnia a digitalizált 
világ szövevényes erdejében, de el kell 
sajátítania az adott technika csínját-

bínját is. Mivel a Katedra márciusi 
számában már utaltam néhány mód-
szertani segédanyagra (Módszertani 
kézikönyvek az irodalomoktatás kon-
textusában), most arra vállalkoztam, 
hogy a különböző online platformo-
kon elérhető választékból nyújtsak egy 
kis ízelítőt, amely segítségül szolgálhat 
a távoktatás szervezéséhez, megvaló-
sításához. Didaktikai megfontolásból 
a válogatás keretét a tananyag feldol-
gozását és a kritikai gondolkodás fej-
lesztését is szolgáló RJR-modell (1. 
ráhangolódás, 2. jelentésteremtés, 3. 
refl ektálás) fázisai szolgáltatják. Az 
egyes fázisok részletes ismertetése 
nem célom, ezért írásomban csak a 
lényeges információk kiemelésére fó-
kuszálok.

RÁHANGOLÓDÁS
A folyamat első szakaszában az elő-
zetes ismeretek felidézését, illetve a 
motiváció felkeltését szolgáló eszkö-
zök bemutatásával foglalkozom, de 
nem zárom ki a problémafelvetés és az 
adott tananyaggal kapcsolatos kérdé-
sek megfogalmazására irányuló prog-
ramok ismertetését sem. Kiemelném, 
hogy a cikkben felsoroltak az RJR-
modell bármelyik fázisában alkalmaz-
hatók, a kategorizáció jelen esetben a 
szerzői intencióval magyarázható.

REALTIMEBOARD
A RealtimeBoard2 nevű alkalmazás-
sal először a magyartanár-jelöltekkel 
közös módszertani kurzusom kere-

tén belül ismerkedtem meg. Adott 
egy virtuális tábla, amelyre írhatunk, 
post-iteket helyezhetünk, sőt lehető-
ségünk van különböző fogalmak ösz-
szekapcsolására is. Az óra elején jól 
alkalmazható például ötletelésre — a 
brainstorming módszerrel párosít-
va, de előzetes ismeretek felelevení-
tése során is ajánlatos igénybe venni. 
Előnye a könnyen kezelhető felület, a 
színes grafi kai bázis, és az sem elha-
nyagolható, hogy a diákok bármikor 
visszanézhetik alkotásaikat.

MENTIMETER
A Mentimeter3 a hagyományos Po-
werPoint programhoz hasonló pre-
zentációs eszköz. Egyedisége, hogy a 
diákok a prezentációhoz, annak egye-
di azonosítójával, illetve QR-kódjával 
csatlakozhatnak, így lehetőséget nyújt 
arra, hogy egy-egy kérdésünkre vá-
laszt kapjunk azonnal. Segítségével 
kvízeket állíthatunk elő, szófelhőt kre-
álhatunk, sőt akár közvélemény-kuta-
tást is végezhetünk.

BREAKDOWN NOTES
A Breakdown Notes4 használata nem 
regisztrációhoz kötött, így bárki élhet 
az online felület kínálta lehetőségek-
kel. Felhasználásával az adott tan-
anyagrésszel kapcsolatos jegyzeteket, 
gondolattérképeket, illetve posztereket 
szerkeszthetünk. Használata nem igé-
nyel különösebb informatikai tudást, 
ezért minden korosztály könnyedén 
elsajátíthatja a kezelését, így fennaka-
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dások nélkül beilleszthető a minden-
napi tanulási folyamatba.

JELENTÉSTEREMTÉS
A jelentésteremtés fázisában olyan 
oktatási eszközök bemutatására törek-
szem, amelyek nemcsak elősegítik az 
új ismeretek befogadását, illetve meg-
értését, hanem teret adnak az új és régi 
ismeretek összekapcsolására, struktu-
rálására. 

LEARNINGAPPS
Az internetes oktatási segédanyagok 
létrehozását szolgáló Learningapps5 
interaktív építőkockák segítségével já-
rul hozzá a tanítási-tanulási folyamat 
sikerességéhez. A magyar nyelven is 
elérhető felület használata nem igényel 
különösebb erőfeszítéseket. Regisztrá-
ció nélkül is használható. A tankocka 
készítésére kattintva különféle típusú 
feladatokat hozhatunk létre: párke-
reső, csoportba rendezés, idővonal, 
egyszerű sorbarendezés, rövid válasz, 
hozzárendelés képeken, többválasztá-
sos kvíz, hiányzó szöveg stb. Tanítás-
hoz és önálló gyakorláshoz is kiválóan 
alkalmazható. Előnye, hogy a tanuló 
azonnal visszajelzést kap arról, hogy 
helyesen oldotta-e meg az adott fel-
adatot.

REDMENTA – AZ INTELLIGENS 
OKTATÁSI ASSZISZTENS
A Redmenta6 segítségével rövid időn 
belül is képesek vagyunk feladatlapo-
kat szerkeszteni. Regisztráció után az 
új feladatlap létrehozására kattintva 
különböző feladattípusokkal dolgoz-
hatunk: feleletválasztós (egy jó válasz), 
feleletválasztós (több jó válasz), igaz-
hamis, kifejtős, rövid válasz, párosí-
tós, sorrend. A kitöltési beállítások-
nál pedig megadhatjuk a feladatlap 
kitöltésére szánt időkorlátot, illetve az 
eredmények megjelenítésének módját. 
A feladatlapot közzétehetjük a nyilvá-

nosság számára, vagy korlátozhatjuk a 
diákjaink láthatóságára.

PIXTON COMICS
A képregénykészítésre alkalmas Pixton 
Comics7 színes eszköztárral rendelke-
zik. A grafi kai bravúrokkal rendelkező 
program által összeállított történetek 
mozaikként állnak össze, tehát nagy-
ban hozzájárulnak bizonyos irodalmi 
művek cselekményének megértéséhez, 
illetve szereplői közötti viszonyrend-
szer értelmezéséhez. Az alkalmazás 
az olvasási és szövegértési képességek 
fejlesztése mellett a kreatív íráskészség 
fejlődésére is pozitív hatást gyakorol.

REFLEKTÁLÁS
Az RJR-modell utolsó szakaszában az 
(ön)ellenőrzésre, illetve az új ismere-
tek rögzítésére szolgáló feladatokkal 
kell ellátnunk a diákokat. A tartós me-
móriában való rögzítés mellett a ref-
lektálás további céljaként említhető a 
diákok közötti eszmecsere, vita gene-
rálására tett kísérletek.

BUBBL.US
A gondolattérképként funkcionáló 
Bubbl.us8 egyszerű kezelőfelülettel 
rendelkezik. A térkép nemcsak új is-
meretet feldolgozó óra keretén belül 
hasznosítható, hanem összefoglalás-
nál, sőt házi feladat készítésénél is. Elő-
nye, hogy a diák a képformátumban 
menthető térkép nyomtatott változatát 
a portfólióba rendezheti, így a későb-
biek során, akár számonkérés vagy 
dolgozatírás előtt kézbe is veheti a kész 
produktumot.

GENIALLY
A Genially9 egy ingyenes online plat-
form, amely lehetővé teszi különféle 
interaktív prezentációk és infografi kák 
(rajz, fénykép és szöveg együttes al-
kalmazása) létrehozását. A felület 
keresőmotorjában előre elkészített se-

gédanyagok (tananyag, feladat, jegyző-
könyv, portfólió) is találhatók, ezeket 
igényeink szerint bármikor módosít-
hatjuk. A látványos grafi kai megol-
dásokkal rendelkező felületen lehető-
ségünk van alapiskolai, középiskolai, 
illetve felsőoktatási szintű szűrőket 
beállítani. Mindenképp kiemelném az 
interaktív kép lehetőséget: egy adott 
kép különböző részeit megjelöljük, 
majd információkkal, képpel, videó-
val látjuk el azt. Ezt a diákok maguk 
is elvégezhetik, a folyamat során pedig 
nem csak rögzülnek az ismeretek, de a 
tapasztalat, gyakorlat és gondolkodás 
által fejlődik a kritikai gondolkodás is.

QUIZLET
A Quizlet segítségével szókártyákat 
generálhatunk, a lexikális ismeretek 
rögzülését elősegítő fejlesztő játékokat 
játszhatunk. Használhatjuk például 
különböző tantárgyak fogalmainak 
elsajátítására, defi níciók gyakorol-
tatására. A Flashcards típusú feladat 
például alkalmas a verslábak képleté-
nek megtanulására, az egyes irodalmi 
irányzatok hátterének áttekintésére, 
szerző és műve összekapcsolására.

A felsorolásból is láthatjuk, hogy 
számtalan lehetőség, illetve eszköz áll 
rendelkezésünkre a tantermen kívüli 
oktatás megtervezésére, illetve kivite-
lezésére. Persze a lista igény és szak-
mai érdeklődés szerint fi nomítható, 
bővíthető. Rövid vázlatom arra szol-
gált, hogy némi útbaigazítást nyújtsak 
azoknak, akik csak most kóstolgatják 
a digitális tér kínálta lehetőségeket. 
Természetesen nem szándékom a ha-
gyományos módszerek oktatási szín-
térről való száműzése, inkább azt az 
elvet vallom, hogy az e-learninges le-
hetőségek bevonásával modernebbé és 
hatékonyabbá tehetjük oktatási rend-
szerünket. A korszerűsítés lehetősége 
a mi kezünkben van, s a mai krízis-
helyzet megköveteli, hogy határozott 
lépesekre szánjuk el magunkat a társa-
dalom és a diákok érdekében egyaránt.
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TÁVOKTATÁS

ILYÉS GÁBOR

A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC ÉS A DIGITÁLIS PEDAGÓGIA

Mivel a magyar történelem ismerete ér-
zelmi többletet is kínál, ezért a digitális 
technika és módszerek alkalmazásával, 
valamint a helytörténeti tartalmak be-
csempészésével a történelem bizonyos 
tananyagai még jobban érthetőbbé 
és élvezhetőbbé válhatnak, továbbá 
erősíthetik a nemzethez és a saját la-
kóhelyhez való kötődést is. A magyar 
történelmi személyiségek között ilyen 
II. Rákóczi Ferenc alakja is, akit érde-
mes példaként állítani a tanulóifj úság 
elé. Bár a Rákóczi által vezetett szabad-
ságharc feldolgozására a forgalomban 
lévő történelemkönyvek mindössze 
egy leckét szánnak, de a saját tanmenet 
úgy alakítható, hogy erre két, sőt akár 
három tanítási órát is fordíthatunk. Így 
a szabadságharc eseménytörténeté-
nek bemutatásán túl időt szakíthatunk 
Rákóczi ifj úságára, a számű zetésben 
töltött éveire és az 1906-os kassai teme-
tésére is.

A továbbiakban olyan módszertani 
ötleteket, feladattípusokat szeretnék 
bemutatni, amelyek a Rákóczi-sza-
badságharc témáját dolgozzák fel a 
digitális pedagógia kínálta lehetősé-
gekkel. A feladatok elkészítéséhez szá-
mos inspiráló oldalra lehet bukkanni 
a világhálón. Elsőként érdemes meg-
említeni a Nádori Gergely és Prievara 
Tibor által üzemeltetett Tanárblog 
nevű oldalt, amelynek legfontosabb 
célja, hogy a 21. századi tanárnak 
ötleteket, gyakorlati tanácsokat ad-
jon az IKT használatához.1 Hasonló 
céllal jött létre az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet „a nemzeti alaptan-

tervhez illeszkedő tankönyv, tanesz-
köz és Nemzeti Köznevelési Portál” 
is, ahová pedagógusként, diákként és 
szülőként is be lehet lépni.2 A pedagó-
gusoknak így ajánlja magát: „Tanítsa 
meg tanulni osztályát! Fejlessze diák-
jai digitális kompetenciáját!” A felület 
tantárgyanként és évfolyamonként ad 
keresési lehetőségeket. A történelmi 
tananyagok feldolgozásához interaktív 
térképeket, videókat, animációkat és 
feladatokat kínál. Feltétlenül említésre 
méltó továbbá a Tempus Közalapít-
vány által működtetett portál, amely 
„tudásközpont”-ként is defi niálja 
magát.3 Tudástárában osztják meg „a 
programok szakmai eredményeit, be-
mutatva a projektek hatását, a bevált 
gyakorlatokat, az adaptálható megol-
dásokat, a tanítás során felhasználha-
tó segédanyagokat”4. A módszertani 
ötletgyűjteményéből és digitális mód-
szertárából sok remek lehetőséget mu-
tat be, amely a saját tanítási gyakorlat-
ba is hasznosításra méltó.

Ha ragaszkodunk a nyomtatott 
könyvhöz, akkor érdemes Fegyverneki 
Gergő köteteit kézbe venni, aki gyakor-
ló tanár, tréner és digitálispedagógia-
szakértő.5 Szerinte már nem az a kér-
dés, hogy a pedagógusok használják-e 
az IKT eszközöket, hanem hogy „ho-
gyan alkalmazzuk megfelelően tanítvá-
nyainkkal együtt” (Fegyverneki, 2010, 
121). Ugyanő fogalmazta meg, hogy 
„az új pedagógiai nézőpont, módszer-
tan a digitáliskultúra-azonos pedagógia” 
(Fegyverneki, 2010, 121). Ő is megta-
pasztalta azt, amit a többi digitális pe-

dagógiát alkalmazó, hogy „a diákok 
számára motiváló, ha IKT-eszközökkel 
saját maguk részt vehetnek egy tan-
anyag feldolgozásában és megszerkesz-
tésében” (Fegyverneki, 2010, 122). Ez 
is egy nagyon fontos szempont, ami a 
már oly sokszor említett módszertani 
szemléletváltást sürgeti.

Buda András már korábban idézett 
kötetében egy pedagógusok körében 
végzett felmérés alapján összegyűjtöt-
te, hogy melyek az IKT használat elő-
nyei. Ezek a következők: módszertani 
hatás; motiváló, a tanulók érdeklődé-
se, fi gyelme könnyebben felkelthető, 
fenntartható; érdekesebbé, színesebbé, 
látványosabbá, szemléletesebbé teszi 
az órát; információs hatás; a tanulói te-
vékenységekre gyakorolt hatás; gyors; 
közel áll a diákokhoz; korszerű (Buda, 
2017, 138–144). Részben ezeket az 
előnyöket is próbáltam szem előtt tar-
tani, amikor elkészítettem a következő 
ötlettárat.

A MÁR JÓL BEVÁLT PPT
II. Rákóczi Ferenc élete és az általa 
vezetett szabadságharc története több 
lehetőséget is kínál a tananyag megér-
tését segítő, többségében képeket és az 
órai vázlatot tartalmazó PPT készíté-
sére. 

Bemutatók készítésére kiselőadás 
formájában a diákok is szívesen vállal-
koznak. Ajánlható témák: II. Rákóczi 
Ferenc szülei és ifj úsága; szökés a bécs-
újhelyi börtönből; a szabadságharc 
egy-egy csatájának feldolgozása; Rá-
kóczi Rodostóban; a hamvak hazaho-



zatala és kassai temetése; Rákóczi em-
lékezete (szobrok, emléktáblák). Ha a 
településnek, ahol a diákok élnek, van 
bármilyen kötődése Rákóczihoz vagy 
a szabadságharchoz, akkor ennek be-
mutatása szinte kötelező.

Ajánlható kipróbálásra a diákoknak 
a Prezi, amely egy Flash-alapú inter-
netes prezentációkészítő szoft ver.6 Ez-
zel sokkal izgalmasabb, látványosabb 
bemutató készíthető, amely lendülete-
sebb, fi atalosabb, ezért talán közelebb 
is állhat a korosztályukhoz.

SZERKESSZÜNK EGYÜTT PPT-T!
A Google „Drive” szolgáltatásán ke-
resztül a már kész PPT-k feltölthetők 
és ezáltal megoszthatókká is válnak, 
valamint online bemutató készítésére 
is van lehetőség. A feltöltött bemutatót 
teljesen nyilvánossá lehet tenni az in-
terneten, amelyet bárki, bejelentkezés 
nélkül megtalálhat. Beállítható továb-
bá, hogy a link birtokában meg lehet 
tekinteni, illetve szerkeszteni is lehet 
azt. Ha ez utóbbi opciót jelöljük be, 
akkor lehetőség van arra, hogy akár 
egy osztály tagjai legyenek a szerkesz-
tői. Például: a II. Rákóczi Ferenc csa-
ládja és ifj úsága témával kapcsolatban 
mindegyik tanuló szerkesszen be egy 
diát a közös bemutatóba. Mivel mind-
ez online történik, ezért láthatják a 
társaik megoldásait, így tudják, hogy 
ők már mit dolgoztak fel a témából. Az 
elkészült bemutató közös megtekinté-
sével zárulhat a projekt, amely a té-
mán belüli elmélyülésen túl a digitális 
kompetenciák fejlesztését és az együtt-
munkálkodás örömét is nyújthatja.

KÉSZÍTS SZELFIT!
Nagy divat a fi atalok körében a szelfi k 
készítése és azonnali posztolása. Ha 
van a településen II. Rákóczi Ferenc-
nek emléket állító szobor, emléktábla, 
kopjafa, akkor lehet kérni tőlük, hogy 
keressék fel ezeket az emlékhelyeket 
és készítsenek egy szelfi t, amelyen ők 
és az emlékjel is látható. Ez a feladat a 
saját felfedezés örömét nyújtja, és se-
gíti a településen való tájékozódást is. 
A szelfi készítés teljessé tehető azzal, 
hogy kutatómunkára biztatjuk a diá-
kokat: derítsék ki, miért állították tele-
pülésükön az adott emlékjelet! (Meg-
fordult-e ott Rákóczi, van-e kötődése 
a szabadságharcoz?)

TOTÓK, KVÍZEK
A Google űrlapok segítségével to-
tók is készíthetők, amelyekhez ké-
pek és videók is hozzáadhatók. Itt 

Gmail-fi ókra van szükség, amelynek 
a „Drive” oldalára belépve az űrlapok 
opció megkeresése után már készíthe-
tő is a feladatlap. Az űrlap személyre 
szabható a fejléc képének feltöltésével, 
a háttérszín és a betűtípus kiválasztá-
sával. A kész űrlap kitöltésére meg-
hívhatunk személyeket e-mail-en ke-
resztül, az űrlap linkjének elküldésével 
és a közösségi oldalakon (Facebook, 
Twitter) való megosztással is, valamint 
a HTML kód segítségével honlapba is 
beépíthető. Az e-mail-címmel érkező 
válaszok szintén az űrlapra érkeznek, 
ott megtekinthetők és kiértékelhetők. 
Ilyen totók készítésére a diákokat is 
lehet biztatni.

A Redmenta „intelligens oktatási 
asszisztens” olyan feladatlap-készítő 
alkalmazást kínál, amelynek a segítsé-
gével „a feladatlapok percek alatt össze-
állíthatók és megoszthatók”7. A belépés 
regisztrációhoz kötött. Az alkalmazás 
előnye, hogy akár egy teljes osztály is 
regisztrálhat a tanár által létrehozott 
csoportban, amelynek a tagjait meg le-
het hívni a feladatlap kitöltésére. (Ez a 
csoportos meghívás nagy lehetőségnek 
tűnik, és a történelem tanítása során is 
alkalmazható, pl. a feladatlapok kitölté-
se segítheti az otthoni felkészülést.) A 
kész feladatlap egy HTML-kóddal a sa-
ját weboldalba is beágyazható.8 Mind-
ezek alapján az alkalmazás tanárbarát 
és örömteli, hogy használatához segéd-
let is készült.9 

A diákok körében nagy népszerű-
ségnek örvend a Kahoot nevű alkal-
mazás.10 A használatával szintén totó-
kat, kvízeket állíthatunk elő, amelynek 
megoldása során a mobiltelefont is 
bevonhatjuk az oktatásba, hiszen az el-
készített feladatlapot az órán a tanulók 
saját telefonjuk használatával oldják 
meg. Azonnal látják az eredményei-
ket, a végén pedig kialakul a rangsor, 
kiderül, kik állhatnak fel a képzeletbeli 
dobogóra. 

PUZZLE, DE ONLINE
A képkirakós feladatok is a tanulók 
kedvencei közé tartoznak, különösen, 
ha ezt online módon tehetik. Egy al-
kalmazás segítségével könnyen készít-
hetünk saját puzzle-kat, amelyeket az 
órán megnyithatunk.11 A kép kirakása 
motiválja a gyerekeket, akiket aztán 
további kutatásra lehet ösztönözni. Pl. 
rakják ki a Borsiban található Rákó-
czi-szoborról készült képet, majd vála-
szolják meg az alábbi kérdéseket:

 Hol található a szobor?
 Miről nevezetes ez a hely?

  Mikor és hol állították fel a szobrot 
eredetileg?

 Ki a szobor készítője?
  Kik és miért kezdeményezték a fel-
állítását?

  Mi történt a szoborral az eredeti 
helyén?

 Mikor helyezték át a mai helyére?
 Mi történt a szoborral 2013-ban?

Ez a feladat csoportosan is megold-
ható, vetélkedő feladata is lehet, vagy 
a link megosztásával egyénileg, otthon 
is elvégezhető szorgalmi feladatként.12

 
SZAVAK FELHŐBEN
A szófelhő „egy formába rendezett, 
szavakból álló illusztráció, ahol ideális 
esetben a forma és a szavak jelentése 
között van valamiféle kapcsolat”13. 
Találkozhatunk ilyen megoldásokkal 
prezentációkban, honlapokon, külö-
nösen a blogoldalakon, amikor „a szó-
felhőben szereplő szavak méretének 
nem csak dekorációs jelentése van, ha-
nem azok a szavak lesznek nagyobbak, 
amelyek mögött több blogbejegyzés 
található”14. Elkészítése nem túl bo-
nyolult feladat, online elkészíthető 
több ingyenes szófelhő generátor se-
gítségével.15 

A szófelhő-készítés egy olyan já-
tékos feladat lehet, amely fejleszti a 
tanulók kreativitását és felkeltheti az 
érdeklődését is. Előnyei: egyetlen kép-
ben sok feldolgozható információt ad, 
az adott téma fontos fogalmainak ki-
emelése, élményszerű tanulás, emlé-
kezőképesség elősegítése. Használható 
összefoglalás során. Pl. gyűjtsék ösz-
sze a Rákóczi életével és a szabadság-
harccal kapcsolatos földrajzi helyeket, 
majd ezekből alkossanak szófelhőt.16 
Az alakzatokat kiválaszthatják a felkí-
nált sablonokból, de a kreatívabbak pl. 
Rákóczi arcképét is a szófelhő alapjául 
rendelhetik. Az időigényessége miatt 
ez elsősorban otthoni feladat lehet. Az 
elkészült „alkotásokat” viszont az órán 
bemutathatják a tanulók, és kiderül-
het, hogy ki készítette a legizgalma-
sabbat, legötletesebbet.

IDŐSZALAG
A történelemtanítás során a térben és 
az időben való tájékozódás képességé-
nek fejlesztése nagyon fontos feladat. 
Ezt a célt szolgálhatja egy online idő-
szalag készítése, amelynek segítségével 
látványosan tudjuk az eseményeket 
bemutatni, szemléltetni. A TanárBlog 
egyik rovata erre ad ötleteket.17 Ilyen 
látványos időszalagot lehet készíteni a 



TÁVOKTATÁS

Rákóczi-szabadságharc legfontosabb 
eseményeiről vagy Rákóczi életéről is.18 

HAGYOMÁNYOS FELADATOK 
ÚJSZERŰEN
Akik ragaszkodnak a hagyományos, 
már a digitális világ előtt is jól be-
vált módszerekhez (pl. keresztrejt-
vény, szókereső), azok sem maradnak 
segítség nélkül. Az Educaplay és a 
Wordwall nevű weboldalak igazi kin-
csesbányák lehetnek mindazok szá-
mára, akik kreatívak, kísérletező ked-
vűek és némi digitális kompetenciával 
megáldottak.19 Az oldalak használata 
ingyenes, mindössze regisztráció-
hoz kötött. Íme, néhány feladattípus, 
amelyek a történelemórákon is jól 
hasznosíthatók: interaktív térkép, 
párbeszéd, szókeresés, keresztrejtvény, 
feleletválasztós teszt, párosítás, igaz 
vagy hamis.20 A feladatok elkészítésére 
fordított energia többszörösen meg-
térül az órai használat során, amikor 
játékos formában tudjuk a már meg-
szerzett ismereteket alkalmazni, gya-
korolni, esetleg számon kérni.

SAJÁT TÉRKÉP A GOOGLE SE-
GÍTSÉGÉVEL!21

A Google fi ókkal rendelkezők saját 
térképet is készíthetnek. A Google tér-
képen ikonokkal lehet jelölni a külön-
böző objektumokat, amelyekhez képe-
ket és YouTube-videókat is lehet adni, 
illetve a szöveges tartalomban rövid 
információk megadására van lehető-
ség. Az objektumok megközelítéséhez 

útvonalterv is készíthető. A bemutató 
térképemnek a Kassa – II. Rákóczi 
Ferenc nyomában címet adtam.22 A 
térképre öt épületet vettem fel, mind-
egyikhez adtam rövid leírást (Rákóczi 
életében milyen szerepet játszott) és 
képeket töltöttem fel. Az útvonalterv 
kiindulópontja a Főkapitányok háza, 
a végállomás a Szent Erzsébet dóm. A 
térkép rövid bemutatása után feladat-
ként lehet adni a gyerekeknek, hogy 
tervezzenek ők is egy városi sétát.

A feladat megoldása több kompe-
tenciát (anyanyelvi kommunikáció, 
digitális, hatékony, önálló tanulás) 
is érint, segíti a térbeli tájékozódást, 
és a tantárgyi koncentrációra is épít. 
Az előkészítés szakaszában érdemes 
a bemutatni szánt objektumokról 
(irodalmi és történelmi emlékhelyek, 
épületek, szobrok, vendéglátóhelyek) 
anyagot gyűjteni (internet, útiköny-
vek), saját fotókat, esetleg videókat 
készíteni. A Saját Google térkép szer-
kesztésének alapjait felfedezhetik kö-
zösen és egyénileg is. Ha tisztában 
vannak az alkalmazással, akkor elké-
szíthetik a saját térképüket, amelyet 
megoszthatnak egymással.23 Térképen 
jelölhetik például azokat a helyeket is, 
ahol II. Rákóczi Ferenc megfordult.

Érdemes tehát a már korábban 
megszerzett ismereteinkről leporolni 
a port, és újragondolni a pedagógiai 
hitvallásunkat és stratégiánkat. Erre 
rákényszeríthet bennünket az élet 
is, a mindennapos munka a diákok 
körében, amikor a tanítási órák 

után megtapasztalhatjuk, hogy az 
óránk nem úgy sikerült, ahogyan azt 
szerettük volna. Az is említésre méltó 
szempont, hogy „ma már egyetlen 
pedagógus sem kerülheti el a digitális 
eszközök használatát, különben azok 
a gyerekek, akiknek nincs innovatív 
tanára, jelentős hátrányba kerülnének 
a többi diákkal szemben”24. Egyik nap-
ról a másikra nem leszünk digitális pe-
dagógussá, ezért mindennap tennünk 
kell, így számunkra sem csak üres szó-
lam az élethosszig tartó tanulás.

A digitális módszertár alkalmazása 
közelebb vihet bennünket a mai diá-
kokhoz, de ne felejtsük el és még higy-
gyünk abban, hogy pusztán egy kré-
tával és egy táblával is tudunk csodát 
tenni!
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ZOLCZER PÉTER

A NYELVTANULÁST ELŐSEGÍTŐ 
ÁLTALÁNOS KÉSZSÉGEK (11. RÉSZ)

Cikksorozatom előző részében azt 
néztük meg, hogy milyen módon gon-
dolkodhatunk az autodidaktizmusról 
a nyelvtanulás kontextusában. A polig-
lottoktól indulva levezettük azt a meg-
állapítást, hogy a nyelvtanulás valójá-
ban egy olyan tanulási folyamat, amely 
a tudáselsajátítás szintjén autodidak-
ta módon történik, értve ez alatt azt, 
hogy függetlenül attól, hogy járunk-e 
nyelviskolába vagy van-e magántaná-
runk, a tényleges tudáselsajátítást így 
is, úgy is egyedül végezzük. Termé-
szetesen a nyelviskola vagy a magán-
tanár nagy segítséget tudnak nyújtani 
a megértésben és egy rendszerezett 
tananyagkeret biztosításában (főleg 
akkor, ha ezekre saját magunk kevés 
időt tudnánk szakítani), de attól az el-
sajátítandó információ-mintázatokat 
még önállóan kell megjegyeznünk és 
azokat gyakorlatba átültetnünk.

 Az előző részben azt is megállapí-
tottuk, hogy az autodidakta tanulási 
készségünk fejlesztését érdemes az-
zal kezdenünk, hogy meghatároz-
zuk, melyik típusú tanulási stílus az, 
amely számunkra a leghatékonyabban 
működik. Ehhez azonban még egy 
kulcsfontosságú elméletről is érdemes 
említést tennünk. A nyelvész és okta-
táskutató, Stephen Krashen, még a 80-
as években vált híressé az akkoriban 
elfogadott nyelvelsajátítási elméletek-
kel radikálisan szembemenő megálla-
pításaival. Nagyon leegyszerűsítve az 
történt, hogy bár először nagy lelkese-
dés fogadta az új elképzeléseket, aztán 
valahogy mégsem kerültek át ezek a 
nyelvoktatásba, és végül Krashen hi-
potézisei „csak” egy fejezet lettek a 
nyelvtanítás módszertanával foglalko-

zó tankönyvekben. Nagyon úgy tűnik 
azonban, hogy ez a jövőben változhat, 
mégpedig azért, mert Krashen elkép-
zeléseit egyre több poliglott és nyelv-
tanulással foglalkozó szakember kez-
di újra a felszínre hozni, mivel egyre 
többen ismerik fel, hogy az, ahogyan 
Krashen a nyelvelsajátítási folyamatot 
leírta, valóban helyes, és hasznos ta-
nácsokat lehet belőle kivonni. Rész-
letekbe most nem bocsátkoznék, de 
szempontunkból mindenképpen fon-
tos megemlíteni Krashen input-hipo-
tézisét. Az input angol szó bemenetet 
jelent, és Krashen azért használta ezt 
a szót, mert szerinte a valós nyelvel-
sajátítás csakis az értelmezhető beme-
net függvénye. Krashen kimondottan 
alkalmatlannak találja a nyelvtanulás 
szót, mivel szerinte a nyelvet nem ta-
nuljuk, hanem elsajátítjuk, mégpedig 
úgy sajátítjuk el, hogy erről semmi-
lyen tudatos információval nem ren-
delkezünk közben, tehát a nyelvelsajá-
títás nem egy tudatos folyamat. (Már 
talán ennyiből is érződik, hogy miért 
is voltak olyan radikálisak Krashen 
hipotézisei.) Amikor egy idegen nyel-
ven beérkező új üzenetet (bemenetet) 
értelmezni tudunk, az hozzáadódik a 
már meglévő tudásunkhoz (anélkül, 
hogy tudatosan bármit is tennénk ez 
ügyben). Az értelmezhető bemenet 
leginkább a kontextus hatására vá-
lik értelmezhetővé. Esetünkben ez 
azért fontos, mert jó kiindulási pon-
tot adhat a leghatékonyabb tanulá-
si stílusunk megtalálásához, hiszen 
tudjuk, hogy olyan bemeneteket kell 
keresnünk, amelyek kontextusa szá-
munkra – a saját tanulási stílusunk 
szerint – optimális megértést biztosít. 

Ha abból a feltevésből indulunk ki, 
hogy minél gazdagabb a kontextus, 
annál valószínűbb a megértés, akkor 
be kell látnunk, hogy az audiovizu-
ális bemenetekkel érdemes elsőként 
próbálkoznunk, hiszen az elsajátítan-
dó információt itt veszi körül a leg-
gazdagabb kontextus. Lefordítva egy 
példára: ha, mondjuk, kínaiul akarunk 
megtanulni, és mindenféle előzetes tu-
dás nélkül elkezdünk hallgatni egy kí-
nai hangoskönyvet, még csak azt sem 
fogjuk tudni, hogy az egyes szavak 
hol kezdődnek és hol érnek véget. Ha 
egy kínai könyvet veszünk elő, szintén 
semmit sem fogunk tudni értelmez-
ni belőle. Viszont ha megnézünk egy 
rövid kínai fi lm(részlet)et, amelyben 
2-3 alkalommal egy karakter köszöne-
tet mond egy másiknak, ezt látjuk és 
halljuk is, esetleg a kínai fi lmfeliratban 
észrevesszük az ismétlődő írásjegyet 
is, akkor máris olyan kontextusba ke-
rül a bemenetünk, amelyet értelmezni 
tudunk. Tudatosan nem fi gyeltünk 
rá, de elsajátítottuk a kínai köszönést, 
amelyet ezentúl fel fogunk ismerni 
akár szegényebb kontextusban is.

 Mindezekből az szűrhető le, hogy 
az értelmezhető bemenet szempontjá-
ból mindenképpen érdemes elsőként 
az audiovizuális tanulási stílussal kí-
sérleteznünk, hiszen ezzel tudunk a 
leggazdagabb kontextust biztosítani a 
valós nyelvelsajátítás számára. Auto-
didakta készségünk fejlesztését tehát 
kezdhetjük Stephen Krashen input-
hipotézisének saját magunkon való 
alkalmazásával. Ehhez mindenkinek 
kívánok kellemes, de főként értelmez-
hető bemeneteket!



A KÜLHONI MAGYAR FELSŐOK-
TATÁS JELLEMZŐI 
A 2000-es évek első évtizedében zajló 
intézményalapítási folyamat következ-
tében ma már mindegyik nagyobb ré-
gióban megtalálhatóak „önálló, új ma-
gyar nyelvű felsőoktatási intézmények, 
vagy folynak állami magyar nyelvű 
felsőoktatási képzések” (Csete et al 
2010: 138).

Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma 2018-as adatai alapján Erdélyben 
és a Partiumban (Romániában) ma-
gyar tannyelvű felsőoktatási osztat-
lan alap- és mesterképzések vannak 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem Csíkszeredai, Marosvá-
sárhelyi és Kolozsvári Karán; a nagy-
váradi Partiumi Keresztény Egyetem 
Bölcsészettudományi és Művészeti, 
Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Karán; a Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem Biológia- és Geológia-, 
Bölcsészettudományi, Fizika-, Föld-
rajz-, Jogtudományi, Kémia- és Ve-
gyészmérnöki, Környezettudományi 
és Környezetmérnöki, Közgazdaság- 
és Gazdálkodástudományi Karán, Ma-
tematika- és Informatika-, Politika-, 
Közigazgatás- és Kommunikációtu-
dományi, Pszichológia- és Neveléstu-
dományok, a Református Tanárképző 
Karán, a Római Katolikus Teológiai, 

Színháztudomány- és Televízió-, Szo-
ciológia- és Szociálismunkás-képző 
Karán, Testnevelés- és Sport-, Törté-
nelem- és Filozófi a Karán; a Nagyvá-
radi Egyetem Társadalomtudományi 
Karán és a Bukaresti Egyetem Idegen 
Nyelvek és Irodalmak Karán; a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem Általános Orvostudományi, 
Fogorvosi és Gyógyszerészeti Karán; 
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyete-
men és a Kolozsvári Protestáns Teo-
lógiai Intézetben (Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma 2018).

Felvidéken (Szlovákiában) magyar 
tannyelvű felsőoktatási képzés található 
a révkomáromi Selye János Egyetemen; 
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok Karán; a 
pozsonyi Comenius Egyetem Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén; az Eper-
jesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra 
Intézetében. 

Kárpátalján (Ukrajnában) magyar 
tannyelvű felsőoktatási képzést folytat 
a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola és az Ungvá-
ri Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar 
Oktatási-Tudományos Intézete. 

Vajdaságban (Szerbiában) magyar 
tannyelvű felsőoktatási képzések van-
nak az Újvidéki Egyetem Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Karán és az 

Újvidéki Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán; részben magyar tannyelvű 
felsőoktatási képzések zajlanak az Új-
vidéki Egyetem Közgazdasági Karán; 
Építőmérnöki Karán; Természettudo-
mányi és Matematika Karán; Jogtudo-
mányi Karán; Orvostudományi Karán; 
Műszaki Tudományok Karán; a Belg-
rádi Egyetem Filológiai Karán; vala-
mint a Szabadkai Műszaki Szakfőisko-
lán; a Szabadkai Óvóképző Főiskolán; 
az Újvidéki Művészeti Akadémián. 

Muravidéken (Szlovéniában) ma-
gyar tannyelvű felsőoktatási képzést 
folytat a Maribori Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karának Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszéke. Horvátországban 
magyar oktatási nyelvű felsőoktatási 
képzés létezik a Zágrábi Egyetem Ál-
talános Nyelvészeti és Orientalisztikai 
Intézetének Hungarológiai Tanszékén, 
illetve az eszéki J.J. Strossmayer Egye-
tem Bölcsészettudományi Karának 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 
(Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma 2018).

Becsléseink szerint azokban az er-
délyi felsőoktatási intézményekben, 
amelyekben magyar nyelvű képzés is 
működik, összesen mintegy 55 ezer 
hallgató tanul. A magyar nyelven is 
oktató szlovákiai felsőoktatási intézmé-
nyekbe becsléseink szerint kb. 37 ezer 
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fő jár – ez a szám azonban magába fog-
lalja a szlovák nyelven tanuló diákokat 
is. A vajdasági, magyar nyelven is okta-
tó felsőoktatási intézmények teljes hall-
gatói létszáma meghaladja az 50 ezer főt 
(NSKI adatgyűjtés 2019). 

Arra vonatkozóan pontos számada-
tokkal nem rendelkezünk, hogy a ma-
gyar nyelven (is) oktató külhoni felső-
oktatási intézményekbe hány magyar 
nemzetiségű hallgató jár. Az NSKI 
kutatásai alapján azonban becsléseket 
tehetünk erre vonatkozólag. Jelenleg 
a magyarországi felsőoktatási intéz-
mények hallgatói létszáma 247 008 fő, 
oktatói létszáma pedig 23 110 fő (OH 
FIR 2019). Mindehhez viszonyítva 
17,5 százalékot tehet ki a Kárpát-me-
dencében működő, külhoni magyar 
nyelvű felsőoktatási intézmények hall-
gatói létszáma (NSKI 2019a).

A Kárpát-medence magyar nyelvű 
képzéseit folytató külhoni felsőoktatási 
intézményei közül igazán nagy egye-
temnek a Közép-Európa egyik legna-
gyobb oktatási és kutatási központja-
ként számon tartott, több mint 50 000 
hallgatóval rendelkező Újvidéki Egye-
tem mellett a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem számít. Utóbbiba 
a 2017/2018-as tanév tavaszi félévében 
44 676 hallgató járt, amelynek azonban 
csak töredéke a magyar hallgató (5 610 
fő). Az összes hallgató számát tekintve 
közepes nagyságú egyetemnek mond-
ható a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem (2 329 hallgató) és a 
komáromi Selye János Egyetem (1 731 
hallgató). A többi intézmény – mivel 
csupán egy-egy tanszéket foglal ma-
gába – kicsinek mondható, hallgatóik 
összlétszáma nem éri el az ezer főt. A 
vizsgált intézmények közül 4-nek az 
oktatási nyelve (az egyéb idegennyelvű 
programokat nem számolva) kizárólag 
magyar (Partiumi Keresztény Egyetem, 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem, Selye János Egyetem, Újvidéki 
Egyetem Magyar Nyelvű Tanítóképző 
Kar), 3-nak az oktatási nyelve részben 
magyar, azaz intézetre, szakokra kor-
látozódik, illetve vegyes (Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem, Nyitrai Konstan-
tin Filozófus Egyetem Közép-európai 
Tanulmánoyk Kara, Szabadkai Műszaki 
Szakfőiskola). Az intézmények többsé-
ge kizárólag nappali tagozatos képzést 
folytat. Levelező képzést a Selye János 
Egyetem, távoktatást pedig a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem indít. 

Az oktatói létszám tekintetében 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
emelkedik ki (313 oktató). Magasnak 

mondható az oktatói létszám a Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tudományegye-
temen, az egy oktatóra jutó hallgatók 
száma 12,07. A Selye János Egyetemen 
128 oktató működik, és 13,52 az egy 
oktatóra jutó hallgatói szám. A többi 
intézményben – ismét a fakultás, il-
letve tanszékjellegből fakadóan – nem 
éri el a 100-at az oktatók száma (NSKI 
2019b).  

Magyarországi felsőoktatási intézmé-
nyek kihelyezett képzései megtalálha-
tók az alábbi településeken: Székelyud-
varhely, Csíkszereda, Dunaszerdahely, 
Révkomárom, Beregszász, Szabadka, 
Zenta és Zombor (Fokozatváltás a 
felsőoktatásban. Középtávú szak-
politikai stratégia 2016, Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 2018).  

A Felsőoktatási Információs 
Rendszer (FIR) és a Tempus Köz-
alapítvány (TKA) adatbázisából 
nyert adatok összesítése alapján Ma-
gyarországra 2017 őszén 32 309 külföl-
di hallgató érkezett a teljes és a részkép-
zésekre együttesen, ennek 22 százaléka 
(6 950 fő) négy szomszédos országból, 
Romániából, Szlovákiából, Szerbiából 
és Ukrajnából érkezett. 

A magyarországi hallgatók közül 
teljes képzésben körülbelül 13 ezren 
tanulnak külföldön, ebből becslésünk 
szerint valamivel több, mint félezer le-
het azoknak a száma, akik Erdélyben, 
és közel ugyanennyi azoké, akik a Felvi-
déken tanulnak. A vizsgálataink szerint 
Szerbiában teljes képzésben nem tanul 
egyetlen magyarországi hallgató sem. 

A teljes képzéshez képest a rendel-
kezésre álló adatok alapján a külföldi 
hallgatók töredéke vesz részt Magyar-
országon részképzésben (A Stipendi-
um Hungaricum ösztöndíjasok nél-
kül kb. 2 033 fő). A külhoni magyar 
területekről részképzésre Erdélyből 
érkeznek a legtöbben (kb. 735 fő), ezt 
követik a felvidéki (kb. 338 fő), majd 
a szerbiai (kb. 296 fő) és a kárpátal-
jai (kb. 269 fő) hallgatók. A Tempus 
Közalapítvány adatai alapján részkép-
zésben összesen 5 852 hallgató tanul 
külföldön az EU ösztöndíjprogra-
moknak köszönhetően. A részképzés-
ben külföldön tanuló magyarországi 
hallgatók aszerinti megoszlásáról, 
hogy mely országban tanulnak, 
nincsenek adataink, így a szomszédos 
országokban való előfordulásukat sem 
tudjuk megbecsülni (NSKI 2019b). 

Az európai oktatási mobilitási prog-
ramok, illetve az 1990-es években meg-
valósított bolognai folyamat azt a célt 
szolgálták, hogy létrejöjjön egy olyan 

közös oktatási tér Európában, ahol az 
intézmények átjárhatók, a diplomák 
egyenértékűek, az oktatási rendszer 
rugalmas tanulási utakat kínál minden 
korosztálynak, az oktatói és hallgatói 
mobilitás napi gyakorlat, az intézmé-
nyek mind nemzetközibbé válnak. Az 
EU-hoz csatlakozó országoknak az ok-
tatási határok könnyebb átjárhatósága 
miatt ez a folyamat különösen előnyös 
(Csekei 2010). Ennek ellenére azonban 
a Kárpát-medence mindegyik országá-
nak kihívást jelentett és jelent a – gyak-
ran a kétciklusú képzés szinonimája-
ként emlegetett – bolognai rendszerre 
való átállás. A Kárpát-medencei felső-
oktatási rendszerek másik közös jellem-
zője a felsőoktatási piac bővülése. „Ez 
egyrészt jelenti a többségi és magyar 
nyelvű képzések közötti konkurenciát, 
ám a 2000-es évektől hangsúlyosabban 
megjelentek az egy országon belüli ma-
gyar–magyar párhuzamos képzések, 
illetve piaci versengések is. A Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem a 
kolozsvári Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem magyar nyelvű képzéseinek 
is új lendületet adott,  hasonlóképpen 
az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar 
Tannyelvű Humán- és Természettu-
dományi Karának létrehozását is ér-
telmezhetjük úgy, mint a helyi magyar 
nyelvű felsőoktatási piac versengésének 
egyik legújabb állomását (Csete et al 
2010: 139).” Szlovákiában a nyitrai Kö-
zép-európai Tanulmányok Kara létre-
hozását szinte párhuzamosan követte a 
Selye János Egyetem. 

A magyar–magyar kapcsolatok sta-
tisztikailag gyakoribbak a felsőoktatási 
intézmények között, részben a határon 
túli intézmények alacsony számának, 
részben az intézmények által végzett 
képzések, tevékenységek sokfélesé-
gének okán. Néhány – az intézmény-
fenntartó expanziót felismerő – ma-
gyarországi felsőoktatási intézmény 
határon túlra kihelyezett tagozata az 
1990-es években sajátos hálózatot al-
kotott. „Az ezredforduló után a ma-
gyarországi anyaintézményről leválva 
az ilyen tagozatok egy része önálló-
sult, például a komáromi Selye János 
Egyetemet és a beregszászi II. Rákóczi 
Ferenc Tanárképző Főiskolát lehet em-
líteni” (Csete et al 2010: 142). Egyre 
több magyar oktatási intézmény isme-
ri fel az egész Kárpát-medencére ki-
terjedő hálózatok létrehozásában rejlő 
lehetőséget. A kapcsolat-, illetve háló-
zatépítés jó példája, „hogy a Magyar 
Rektori Konferencia résztvevői, állan-
dó meghívotti státuszú tagjai a magyar 
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állam támogatásával a szomszédos 
országokban létrehozott felsőoktatási 
intézmények képviselői” (Csete et al 
2010: 142–143). 

AZ INTERJÚK FŐBB EREDMÉ-
NYEI – A MAGYARORSZÁGI 
FELSŐOKTATÁS HELYZETE

A vizsgálat időszakában az ága-
zatirányítás a fenntartói jogokkal 
megmaradt az Emberi Erőforrások 
Minisztériumában azzal, hogy az In-
novációs és Technológiai Minisztéri-
umból származnak az egyetemekhez 
jutó K+F források. A felsőoktatás fi -
nanszírozásához a forrást továbbra is 
a Pénzügyminisztérium adja. Az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának 
2019. augusztus 21-én tett sajtóköz-
leménye szerint a kormány döntése 
alapján a felsőoktatás irányítása 2019. 
szeptember 1-től azonban átkerült az 
Innovációs és Technológiai Minisz-
tériumhoz. A döntés értelmében, az 
innováció lehetőségeinek birtokában 
Magyarország versenyképessége jelen-
tősen növekedhet a felsőoktatásnak az 
Innovációs és Technológiai Miniszté-
riumba kerülésével.

Egyes szakmai szervezeti képviselők 
véleménye szerint az ágazat súlyának 
csökkenése jellemző, amely megnyil-
vánul abban, hogy az érdekérvényesítő 
képessége a kormányon belül kisebb, 
mint korábban. Ezen szereplők egy 
önálló oktatási minisztérium felállítá-
sában látnák a megoldást. Mások az 
ágazat súlyának növekedését egyfajta 
felsőoktatás-barát hangulat és környe-
zet megteremtésétől várnák. 

A felsőoktatás-politikák egyezteté-
sébe bevont szervezetek (az ún. köztes 
szervezetek) szerepével kapcsolatban a 
gyakorlat az, hogy a fontosabb straté-
giai kérdésekben (pl. szaklétesítés) ki-
kérik a köztes szervezetek (a Magyar 
Rektori Konferencia, a Felsőoktatási 
Tervezési Testület és a Felsőoktatási 
Kerekasztal) véleményét. A felsőok-
tatás-politikák egyeztetésébe bevon-
ják a Hallgatói Önkormányzatokat is, 
akikkel rendszeresen tanácskoznak, 
de csak a legitim módon megválasz-
tott szervezeteket tekintik partner-
nek. A köztes szervezetek szerepének 
leértékelődéséről nem beszélhetünk, 
ugyanakkor természetesnek mond-
ható, hogy amikor az állam erősebb, 
az állami aktivitás és az állami akarat 
determináltabb, akkor kisebb beavat-
kozási lehetőségük van a köztes szer-
vezeteknek. A vonatkozó szakmai 
szervezet képviselője hozzátette, hogy 

a Magyar Rektori Konferencia koráb-
bi kitüntetett szerepének csökkenése 
a kancellári intézmény bevezetésé-
vel, ezzel együtt a rektorok súlyának 
csökkenésével hozható összefüggésbe. 
Ugyanakkor – ennek ellensúlyozása-
ként – van rendszeres konzultáció a 
kancellárokkal. Az, hogy jó néhány 
nagy egyetem eleve kivonta magát az 
együttműködésből és nem vesz részt 
a Rektori Konferencia munkájában, 
jól jelzi a szervezet súlycsökkenését. 
A szakszervezeti vonal képviselői 
szerint viszont a köztes szervezetek 
veszítettek súlyukból, s bizonyos érte-
lemben látszattevékenység zajlik ben-
nük. Úgy látják, hogy magasabban is 
pozícionálhatná a kormányzati oldal 
ezeket a fórumokat, hiszen ez bizo-
nyos feszültségek feloldását is lehetővé 
tevő rendszer lehetne. 

A kancellári jogintézménnyel kap-
csolatban elmondható, hogy a be-
vezetésének kétségtelen eredménye, 
hogy sokkal stabilabb lett az intézmé-
nyek gazdálkodása, sok szempontból 
észszerűsítéseket hozott be a rendszer-
be, és a felesleges pénzkiáramlásoknál 
igyekezett elzárni a csapokat. A kan-
cellári rendszer hátulütője azonban, 
hogy csorbult az egyetemi autonómia, 
és a fi nanciális szemlélet lépett előre.

Az egyetemek fi nanszírozása most 
jobb helyzetben van, mint korábban. 
Részben azért, mert a költségvetési 
forrás is mutat növekményt (az elmúlt 
8-9 évben majdnem 500 milliárd fo-
rint többletforrás került a rendszerbe, 
ami egyfelől inkább az ágazat súlyának 
a növekedését jelzi), de ennél is fon-
tosabb az, hogy az egyetemek megje-
lennek a piacon, és onnan forráshoz 
tudnak jutni. Szeretnének speciális 
ösztöndíjakat is bevezetni: főként a 
műszaki, az agrár- és az informatikai 
területeken tanuló hallgatók számára. 
Tervezik a következő években annak 
a 15 milliárd forintnak a növelését is, 
ami odakerült a felsőoktatási intéz-
ményekhez kutatásfejlesztésre. A vo-
natkozó szakmai szervezet képviselője 
ugyanakkor megállapítja, hogy annak 
ellenére, hogy 2014-től pluszforrások 
jutnak a felsőoktatásba mind az állami 
források, mind az EU-s források te-
kintetében, a felsőoktatást továbbra is 
jellemzi az alulfi nanszírozottság, a bi-
zonytalanság, a hosszú távú tervezhe-
tőség hiánya. Egy fi nanszírozási mo-
dell kidolgozása fontos lenne, amely 
kiszámítható, tervezhető és egyértel-
mű környezetet is teremtene. 

Ahogyan a magyarországi felsőokta-
tási rendszer jellemzőit taglaló fejezet-
ben kifejtettük, az elmúlt évtizedben az 
állami felsőoktatás hallgatói létszáma és 
ösztöndíjas létszáma mintegy 30%-kal 
csökkent. Az interjúalanyok szerint is a 
hallgatói létszámcsökkenés hátterében 
legfőképpen demográfi ai okok állnak. 
Emellett a beiskolázható hallgatók lét-
számának korlátozását, az egyetemekre 
való bejutáshoz szükséges ponthatárok 
megemelését, illetve bizonyos képzések 
önköltségessé tételét nevezték meg ok-
ként.

Az interjúalanyok elmondták, hogy 
középtávon meg fog jelenni az oktatók 
hiánya is. Több képzési területen is sok 
az idősebb oktató, és nehéz megtartani 
a fi atalokat. Ennek egyik oka a kevéssé 
kiszámítható felsőoktatási fi nanszí-
rozási környezet, amelynek része az 
oktatók egzisztencia-teremtési nehéz-
sége is. Az utánpótlás biztosításának 
nehézségei mellett egyfajta kontrasze-
lekció is érzékelhető, azaz nem a legki-
válóbbak maradnak a felsőoktatásban. 
Az anyagi nehézségek következménye 
még az is, hogy az oktatók a munka-
idejüknek nem száz százalékát töltik 
az intézményben, mert mellékes állás 
keresésére kényszerülnek. Ez pedig 
az oktatók kimerültségét eredménye-
zi, amely a munkájukban minőségi 
romlást okozhat. Van azonban, aki azt 
mondja, hogy életkori szempontból 
megfelelő az oktatók összetétele, mert 
az egyetemi világban van egy folyama-
tos ki- és beáramlás, viszonylag nagy a 
mobilitás. 

A képzésekkel kapcsolatban elmond-
ható, hogy bár minden képzés nem tud 
felkészíteni az azonnali munkaerő-pi-
aci kihívásokra, a diplomák értékét 
mutatja, hogy gyakorlatilag diplomás 
munkanélküliségről nem beszélhe-
tünk. A fi atalok a diplomaszerzést 
követően pár hónap alatt el tudnak 
helyezkedni. A szakmai szervezetek 
szerint azonban sokkal rugalmasabb 
képzési portfólió alkalmazását kellene 
meghagyni az egyetemeknek annak 
érdekében, hogy rugalmasabban tud-
janak reagálni a változásokra.

A képzési szerkezetet meghatározó 
bolognai rendszerrel kapcsolatban egy-
behangzó vélemény, hogy annak ide-
jén az átállás nem megfelelő szakmai 
megalapozással történt meg, és nem is 
volt zökkenőmentes: sok szakon csök-
kent az alapozó tárgyak oktatásának 
minősége, miközben túl sok ismeret-
anyag zsúfolódott a 3 éves képzésbe. 
Az alapképzések úgy kerültek beveze-



tésre, hogy 3 vagy 3,5 éves képzések-
be sűrítették az ismeretanyagot, ami a 
gyakorlati tudás hiányát eredményez-
te, pedig ez elengedhetetlen a munka-
erőpiac számára. Emellett felmerül a 
kérdés, hogy az alapképzések mennyi-
re alapozzák meg a mesterképzést.

Az egyes képzési szintek közötti át-
menet folyamata is még fejlesztésre 
szorul. Az átjárást rugalmasabbá kel-
lene tenni. Szükséges lenne a BA és az 
MA közötti arány megváltoztatása is, 
azaz az MA legalább a BA felét el kel-
lene, hogy érje. (Jelenleg a BA-n vég-
zettek 30%-a megy tovább.)

Pozitív tendencia a külföldi hallga-
tók számának növekedése is, mert ezál-
tal növekednek az intézmények szabad 
felhasználású bevételei és az oktatók és 
az adminisztratív munkatársak nyelvi 
kompetenciái is. Ugyanakkor az intéz-
mények egy része nincsen felkészül-
ve a külföldi hallgatók vonzására az 
oktatási terhek növekedése és az inf-
rastrukturális feltételek hiányossága 
miatt. A külföldi hallgatók számának 
növekedését elősegítendő, kiemelhető 
a kormány által fi nanszírozott Stipen-
dium Hungaricum program, amely a 
teljes külföldi hallgatói létszám 16 szá-
zalékát biztosítja.

Az egységes Kárpát-medencei ok-
tatási tér kialakítása mindenképpen 
szükséges. Ennek a szándéknak a ki-
fejeződése, hogy 2018-tól a Kárpát-
medencei oktatással külön államtitkár 
foglalkozik, s Kárpát-medencei vo-
natkozásban működtetik a Határtala-
nul vagy a Makovecz programot. Az 
egyik szakmai szervezet vezetője jónak 
tartaná létrehozni a Közép-Európai 
Rektori Konferenciák Szövetségét, 
ami akkor lehetne igazán vonzó, ha a 
különböző együttműködési programok 
fi nanszírozását is meg tudná oldani. A 
szakember nehézségeket lát a Kárpát-
medencei oktatási tér kibontakozásá-
ban is, s úgy érvel, hogy nagyon nagy 
különbségek mutatkoznak az egyes 
országok, nemzetrészek között a felső-
oktatási intézmények és a magyarság 
helyzetét tekintve. Kérdéses tehát az, 
hogy hol, milyen mértékben lehet eze-
ket a folyamatokat előmozdítani.
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Sokan sokféle szempontból defi niálták 
már a  taneszköz fogalmát. A Pedagó-
giai Lexikonban a következő meghatá-
rozással találkozhatunk: „A taneszköz, 
információhordozó, médium, oktatási 
eszköz, oktatási médium, oktatási se-
gédeszköz, szemléltetőeszköz, tanári 
eszköz, tanszer, tanulási forrás: az ok-
tatás folyamatában felhasználható, az 
oktatás céljainak elérését segítő tárgy“ 
(Tompa, 1997a, 450). Ezt a gondolatot 
Tompa Klára egy másik írásában a kö-
vetkezőképpen egészíti ki: „…vagy 
elektronikus úton előhívható képi 
vagy hanginformáció“ (Tompa 1997b, 
83). Ebből a defi nícióból is jól érzékel-
hető, hogy a taneszköz (didaktikai esz-
köz) foga lmába különböző funkciójú, 
megjelenésű és felhasználhatóságú 
eszközök tartoznak bele. 

A taneszközök kiválasztását körülte-
kintően, tudatosan kell végezni (a ta-
nulók jellemzői, az oktatás célja, köve-
telményei, tartalma, a megvalósítandó 
tanítási-tanulási feladatok, gazdaságos-
ság, lehetőségek alapján), hogy optimá-
lisan betölthessék szerepüket a tanítási-
tanulási folyamatban. A taneszközök az 
oktatási folyamatban változatos funkci-
ókat láthatnak el, melyek a következők: 
motiválás, ismeretnyújtás, szemléltetés, 
rendszerezés, gyakorlás, ismétlés, rög-
zítés, ellenőrzés, a tanulás irányítása. A 
taneszközhasználat a pedagógus oktató-
nevelő munkáját segítheti, kiegészítheti, 
fokozhatja, szimulálhatja, helyettesíthe-

ti, új dimenzióba helyezheti. A tanesz-
közök a tanulót aktivizálják, motivál-
ják, tevékenységét segítik, kiegészítik, 
fokozzák, irányítják, ellenőrzik, érté-
kelik. Mindezen funkciók, lehetőségek 
csak a tervszerű, átgondolt, tudatosan 
tervezett, praktikusan kivitelezett tan-
eszközök segítségével és azok szakszerű 
felhasználásával valósulnak meg.

A taneszközöket értelmezhetjük 
hardver- és szoft veroldalról, ezek 
együttesen jelennek meg a fogalomban. 
A hardveroldalhoz tartoznak azok a 
tárgyak, eszközök, szerkezetek, gépek – 
összességében oktatástechnikai eszkö-
zök –, amelyek segítségével rögzíteni, 
közvetíteni, ellenőrizni tudjuk az infor-
mációkat. A szoft veroldalhoz tartoznak 
az információhordozók, amelyeket az 
oktatástechnikai gépek segítségével 
jelenítünk meg, közvetítünk a tanu-
lóknak, az átadandó ismereteket – leg-
gyakrabban didaktikus feldolgozásban 
– tartalmazzák (a magnószalagon rög-
zített hanganyag, a fi lm-, videofelvétel, 
az írásvetítő fólián rögzített ábra, stb.). 
Több technikai eszköz különböző vari-
ációjú rendszerben – multimédiarend-
szer – is alkalmazható.

Báthory Zoltán Tanulók, iskolák 
– különbségek című könyvében a kö-
vetkezőket olvashatjuk: „A korszerű 
iskolában a tanítás-tanulás emberi 
tényezőit bonyolult, soktényezős tár-
gyi világ veszi körül. A tanulás tárgyi 
környezetének vagy, ahogy manapság 

gyakran nevezik, infrastruktúrájának 
részét képezi az épület belső térszer-
vezésével és külső megjelenésével, az 
állóeszközök (bútorok, berendezések), 
a felszerelések és a taneszközök. A 
pedagógus tanulást tervező, irányító, 
szabályozó és értékelő szerepe akkor 
tud kibontakozni, ha munkájához 
megfelelő tárgyi környezettel rendel-
kezik.” (Báthory, 2000, 213) Ezen meg-
állapítás szerint a taneszközök az isko-
la infrastruktúrájának részei, amelybe 
beletartoznak a tanítás tartalmát, tár-
gyát megjelenítő információhordozók 
és az oktatástechnikai eszközök, ame-
lyek a közvetítés lehetőségének techni-
kai feltételei. Az információhordozók 
általában egy-egy tantárgyhoz, tan-
tárgycsoporthoz készülnek, az okta-
tástechnikai eszközök bármilyen taní-
tási órán felhasználhatók, függetlenül 
a közvetített információ tartalmától.

A taneszközöknek az infrastruk-
turális oldalról való megközelítése az 
1970-es évekből ismert. Ennek alap-
ján fogadja el Nagy Sándor Az oktatás 
folyamata és módszerei című köny-
vében a komplex tanulási környezet 
kifejezést mint a taneszközfogalom 
és taneszközrendszer leginkább reális 
megközelítését, amely „a mindennapos 
iskolai gyakorlat számára inspiráló fel-
fogás körvonalát jelenti” (Nagy, 1997, 
176). A komplex tanulási környezet 
– mint a pedagógia modern fogalma 
– tehát mindenekelőtt „diff erenciált 
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taneszközrendszert jelent” (Nagy, 1997, 
176), amely olyan hardver- és szoft ver-
összetevőket is magában foglal (számí-
tógépek, multimédia-rendszerek, inter-
aktív programok stb.), amelyek mind a 
tanár, mind a tanulók számára használ-
hatók. A tanulóknak is lehetőségük van 
önálló ismeretszerzésre, problémameg-
oldásra, források, adatok felhasználásá-
ra, kutatói attitűdök érvényesítésére e 
környezetben. A világ is kitárul előttük, 
hiszen például az iskolák bekapcsolá-
sa az internethálózatba ezt is lehetővé 
teszi. Az ilyen tanulási környezetben 
tanuló fi atalok képzési költsége majd 
később, munkába állásuk során térül 
meg. A technika fejlődése szinte kö-
telezővé teszi az oktatás irányítóinak, 
fi nanszírozóinak e téren a befektetést. 
El kell fogadnunk Coombs ismert sza-
vait: „A drága oktatás lehet rossz, de a 
jó oktatás sohasem olcsó. A világ szük-
ségletei pedig jobb oktatást követelnek” 
(Coombs, 1971, 18).

A TANESZKÖZÖK JELLEMZŐI
Az oktatási folyamat rendszerösszete-
vőit (célok, az oktatás tartalma, szer-
vezeti keretek, formák, szervezési mó-
dok, stratégiák, módszerek, eszközök) 
szem előtt tartva határozható meg az 
eszközök funkciója a tanítás-tanulás 
folyamatában.

A rendszer tagjait jelentőségük sze-
rint nem lehet rangsorolni, nincs is 
szükség rá, hiszen a tanítás-tanulás 
hatékonyságát tekintve azonos súlya 
van minden összetevőnek. Bármelyik 
rendszerkomponensnek a módosítása 
szükségessé teszi a többi módosítását 
is. Például: ha egy új technikai eszközt, 
lehetőséget (például internet) be aka-
runk vonni a taneszközök közé, tehát 
az iskolába, változtatnunk kell a mód-
szereken, esetleg a szervezeti kereten, 
kibővíthető lesz az oktatás tartalma, új 
célokat állíthatunk, stb.

„A médium alapvető feladata a ta-
nári képességek kiterjesztése, és sem-
miképpen sem a tanár helyettesítése” – 
írja Vári Péter. A tanár lehetőségeinek 
kiterjesztését a taneszközök három 
tulajdonsága teszi lehetővé:

 dokumentumszerűség, amely le-
hetővé teszi egy tárgy vagy jelenség 
megörökítését, konzerválását és adott 
időben újbóli felelevenítését, ilyenek 
például a fotók, hanganyagok;

 manipulálhatóság (a tárgyak, ese-
mények vagy jelenségek valóságos 
idő- és térbeli viszonyainak átalakítá-
sára alkalmas, az események lassítha-

tók, visszaidézhetők, megváltoztatha-
tók stb.);

 sokszorozhatóság (fi lmen, hang-, 
videoszalagon, nyomtatott formában 
rögzítve bármelyik iskolába eljuthat a 
rajtuk lévő tartalom, bárhol, bármikor 
felhasználható) (Vári, 1977, 1–3).

Ezek a tulajdonságok az előre elké-
szített (ún. „konzerv”) taneszközök 
jellemzői. A technika fejlődése lehe-
tővé teszi a nagy kapacitású on-line 
információhordozók felhasználását is. 
Ezek az újfajta taneszközök még két 
további fontos jellemzővel rendelkez-
nek:

  távoli információk elérése (pl. 
e-mail, World Wide Web);

  keresés nagy mennyiségű informá-
cióból (internet, CD-ROM).

A TANESZKÖZÖK 
CSOPORTOSÍTÁSA
A taneszközöket a kutatók mindig 
igyekeztek egységes rendszerbe foglal-
ni. A legismertebb, technikatörténeti 
alapon történő felosztás Schramm, 
neves amerikai oktatástechnológus 
nevéhez fűződik. Schramm négy nem-
zedékbe sorolta az oktatás eszközeit, 
aminek során jól követhető a didakti-
ka szempontjából a fejlődés két iránya: 
növekszik az információforrás meny-
nyisége (útban a multimédia felé), és 
a taneszközök egyre rugalmasabbak, 
megvalósul az interaktivitás, a legmo-
dernebb, optikai lemezen és hálózaton 
hozzáférhető multimédia-tananyago-
kat már az információs és kommuni-
kációs technológiák részeként említi a 
szakirodalom.

1. nemzedék: Azok a tárgyak tar-
toznak ide, amelyeknek elkészítése 
és bemutatása nem igényel technikai 
eszközt: a valóság tárgyai, makettek, 
modellek, képek, térképek, falitáblák, 
kéziratok, grafi kus ábrázolások stb. 
Ezek a legkorábbi idő óta jelen vannak 
az iskolában.

2. nemzedék: Az idetartozó tanesz-
közök előállítása, sokszorosítása már 
gépekkel történik, de a rajtuk megjele-
nő információk közvetítéséhez egyéb 
eszközre nincs szükség, önmaguk 
közvetítik azt. Ilyenek a nyomtatott 
taneszközök: könyvek, tankönyvek, 
olvasókönyvek, munkafüzetek, fény-
képek stb.

3. nemzedék: A vetítés-, a hang- és a 
híradástechnika fejlődésének eredmé-
nyei, az audiovizuális eszközök (mag-
netofon, rádió, vetítőgép, televízió, 
írásvetítő, diavetítő stb.) és informá-
cióhordozóik (hangfelvételek, fi lmek, 

televíziós felvételek, írásvetítő transz-
parensek, diaképek stb.) tartoznak ide. 
Jellemzőjük, hogy az információhor-
dozók előállításához és közvetítéséhez 
gépi berendezésre van szükség. 

Az első három nemzedékbe tartozó 
taneszközök elsősorban a szemléltetés 
funkcióit töltik be az oktatás folyama-
tában.

4. nemzedék: Azokat a taneszközöket 
soroljuk ide, amelyek már a tanulás irá-
nyítását is képesek ellátni, itt ember és 
gép között kapcsolat jön létre, a tanuló 
önállóan tud tanulni segítségükkel: ok-
tatógépek, programozott tankönyvek, 
nyelvi laboratórium, oktatócsomagok 
tartoznak ide (Schramm, 1963, 1. feje-
zet).

Szűcs Pál szükségesnek tartotta ki-
egészíteni a rendszert az ötödik nemze-
dékkel, ahová napjaink legmodernebb 
eszközei kerülnek be a taneszközök 
sorába: a videorendszerek, a számí-
tógépek, a multimédiarendszerek 
(Szűcs, 1986, 24), és ide tartoznak a 
még ma is dinamikusan fejlődő inter-
netes szolgáltatások is. E nemzedék 
eszközei interaktív kapcsolatot tesz-
nek lehetővé a programmal, a számí-
tógéppel, különböző adatbankokkal és 
különböző számítógépes rendszerek-
kel. És a fejlődésnek valószínűleg még 
mindig nincs vége.

A legújabb Pedagógiai Lexikonban 
Tompa Klára szócikke tartalmazza a 
taneszközök legteljesebb csoportosí-
tását, amely fi zikai megjelenésük, az 
érzékszervi csatornákra gyakorolt 
hatásuk, a felhasználó és a szükséges 
technikai berendezések szempont-
jai szerint foglalja rendszerbe azokat. 
Tompa Klára (1997a) négyféle esz-
közcsoportot különböztet meg:

1. háromdimenziós eszközök,
2. nyomtatott eszközök,
3. oktatástechnikai eszközök,
4. oktatástechnikai anyagok.

HÁROMDIMENZIÓS ESZKÖZÖK
Ide tartoznak a következő eszközfajták:

1. Tanári demonstrációs eszközök – 
ezek látványosabbá teszik a tanórát, 
könnyítik a tananyag megértését. Ezek 
lehetnek: természeti tárgyak, gyűjtemé-
nyek, preparátumok, munkatermékek, 
kísérleti eszközök, utánzatok, appliká-
ciós eszközök, taktilis (manuális) tan-
eszközök, mérőeszközök, metszetek.

2. Tanulókísérleti eszközök – olyan 
eszközök ezek, amelyek segítségével 
a tanulók saját maguk is kísérleteket 
tudnak végezni. Ezek lehetnek: mani-
pulációs eszközök, kísérleti eszközök, 
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logikai készletek, laboratóriumi kész-
letek, modellek, applikációs eszközök, 
mérőeszközök.

3. Didaktikai eszközök – felhaszná-
lásuk nélkül a tananyag nem tanul-
ható meg. Ezek lehetnek: hangszerek, 
sportszerek.

NYOMTATOTT ESZKÖZÖK
A nyomtatott eszközök vizuális segít-
séget nyújtanak a tananyag elsajátítá-
sában. Ide tartoznak:

1. Tanári segédletek – minden olyan 
nyomtatott ismeretanyag ide tartozik, 
amelynek segítségével a tanár a ma-
gyarázatát még inkább pontosítani 
tudja. Ezek lehetnek: tanári kéziköny-
vek, módszertani segédkönyvek, szak-
könyvek, feladatgyűjtemények, folyó-
iratok, tantárgytesztek, bibliográfi ák, 
taneszközjegyzékek, műsorjegyzékek, 
táblai szövegek és vázlatok, faliképek, 
falitérképek.

2. Tanulói segédletek – ide a tanu-
lást megkönnyítő, ismeretet közvetí-
tő segédanyagok tartoznak, amelyek 
a tanuló segítségére szolgálnak. Ezek 
lehetnek: tankönyvek, munkafüzetek, 
munkalapok, feladatlapok, nyomta-
tott programok, atlaszok, szótárak, 
szöveggyűjtemények, olvasókönyvek, 
növény- és állathatározók, tanulói fel-
adatgyűjtemények, kötelező irodalom, 
folyóiratok, dolgozatfüzetek, füzetek, 
mérő- és számolóeszközök.

OKTATÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK
Ide tartoznak az audiovizuális eszkö-
zök, segédeszközök és a  hardverek, 
konkrétan a következő segédeszközök 
ezek: lemezjátszó, magnetofon, rá-
diókészülékek, CD-lejátszó, diavetítő, 
írásvetítő, fi lmvetítő, televízió, zárt 
láncú televízió, nyelvi laboratórium, 
oktatógép, számítógép, sokszorosító 
eszközök, multimédia PC, DVD-le-
játszók, kivetítők (LCD-panel, projek-
tor).

OKTATÁSTECHNIKAI ANYAGOK
Ide az információhordozók, az audi-
ovizuális anyagok és a  szoft verek tar-

toznak. Az oktatástechnikai anyagok 
aszerint csoportosíthatók, hogy mely 
érzékszervekre hatnak. 

1. auditív segédanyagok – ezek a hal-
lás útján segítenek a tananyag elsajátí-
tásában, ide sorolhatók: hanglemezek, 
hangszalagok, iskolarádió-adások, 
audio CD-k (optikai lemezek);

2. vizuális segédanyagok – ezek a lá-
tás útján segítenek a  tananyag elsajá-
tításában, ide sorolhatók: átlátszatlan 
képek, diafi lmek, foto CD-k, síkmo-
dellek, némafi lmek;

3. audiovizuális segédanyagok – ezek 
egyszerre hatnak a látás és a hallás út-
ján, így segítve a tananyag elsajátítását, 
ide sorolhatók: hangosított diasoro-
zatok, hangosfi lmek, iskolatelevízió-
adások, videofelvételek, számítógépes 
oktatóprogramok, multimédia, CD-
ROM, DVD, DVI hálózati programok, 
internet, webalapú alkalmazások.

WEBALAPÚ ALKALMAZÁSOK
Webalapú alkalmazásnak (webappli-
káció vagy webapp) tekintünk min-
den olyan programot, amelyet in-
ternetkapcsolaton keresztül, http 
protokollt használva futtatunk. 
A  webapplikációkat leggyakrabban 
böngészőkben jelenítjük meg, ami 
történhet akár egy mobileszközön is. 
Sok webapplikációnak külön mobil 
verziója létezik, aminek fontos szerepe 
lehet egyes oktatásban is alkalmazható 
applikációk esetén. Oktatási célokra az 
interneten elérhető webalkalmazások 
bő választéka áll rendelkezésünkre. 
Némelyek kifejezetten egy tantárgy-
hoz köthetők, mások tantárgytól füg-
getlenül alkalmazhatók. Egyes alkal-
mazásokat már sikerrel használnak 
bizonyos tantárgyaknál (a matemati-
kában a  GeoGebrát), de a  webalapú 
alkalmazásoknak más tantárgyak ese-
tében is meg lehet a  létjogosultságuk 
(Szarka–Vargová, 2016, 26).

Ahhoz azonban, hogy az oktatás-
ban alkalmazott digitális technológi-
ák valóban értelmes, hasznos szere-
pet töltsenek be, oda kell fi gyelnünk 
minden egyes részletre. A könnyen 

kezelhető, mindenki számára elérhető 
webalkalmazások is fontos részei le-
hetnek a tanítási óráknak. A  tanárok 
akár egy kevésbé ismert és elterjedt, de 
a felhasználást tekintve ígéretes app-
likáció tanításban való alkalmazása 
mellett is dönthetnek. Így a tanítási órát 
érdekesebbé, a  mai tanulók számára 
izgalmasabbá tehetik. Jó példa erre az 
online idővonalak alkalmazása, melyet 
néhány konkrét példán keresztül a kö-
vetkező írásomban ismertetek majd. 
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A csillagászat az általános iskola 4. 
évfolyamának tananyagtartalmában 
jelenik meg először, a természetis-
meret tantárgy szerves részét képez-
ve. A tanulók természettudományi 
kompetenciájának fejlesztése alapvető 
feladataink és kötelességeink közé tar-
tozik. Az alábbi tanulmány az iskola 
intézményének falain kívül történő, 
rendhagyó módszerek felhasználása 
segítségével, szabadidős tábori tevé-
kenységen keresztül ismerteti a csilla-
gászatról, az univerzumról szóló leg-
alapvetőbb tudnivalókat. 

Az Ógyallán található, egykori 
Konkoly-Th ege Miklós magán-csil-
lagvizsgáló történelmi örökségünk ré-
szét képezi, amely fontos küldetésének 
tartja a természettudományok világá-
ba vezetni az érdeklődőket. Kultúránk 
részeként a gyerekek is bepillantást 
nyerhetnek a titokzatos csillagászat 
világába. Ehhez járul hozzá az alapis-
kolás és középiskolás tanulók számára 
meghirdetett tudásfelmérő verseny, 
a „Mit tudsz a  csillagokról?”, amely a 
csillagászati tábor előzményeként sze-
repel. A versenybe több iskolából is 
bekapcsolódnak az érdeklődők, és a 
legjobb eredményt elérők meghívást 
nyernek a nyár folyamán megszerve-
zésre kerülő csillagászati táborunkba. 

A csillagászati tábor megszervezését 
a Szlovák Központi Csillagvizsgálónak 
köszönhetően valósítjuk meg. Valójá-
ban a csillagászati tábor szervezésének 
Ógyallán már hagyománya van. A tu-
dományos munka mellett, amely főleg 
a napfi zikára irányul, fontos szerephez 
jut az ott-dolgozók munkásságában a 
csillagászat népszerűsítése is. Az ob-
szervatórium egyik részlege pontosan 
ezen a téren igyekszik ellátni a felada-
tait. Július első hetében a  középisko-
lás korú, míg augusztus első hetében 
az alapiskolás korú tanulók számára 
szerveznek asztronómiai tábort. 

Az alábbiakban az alapiskolás korú 
tanulóknak szervezett tábor egy nap-
jának programjába nyerünk betekin-
tést. Célunk a művelődési sztenderdek 
eléréséhez vezető út demonstrálása. 
A csillagászati táborban részt vehet-
nek a felső tagozatos tanulók is, akik 
a táborban szerzett tapasztalataikat a 
fi zika tantárgy keretén belül kamatoz-
tathatják. Az ő felkészültségüket segíti 
a heti rendszerességgel működő csil-
lagászati szakkör is, amely felkészítő, 
tudáskiegészítő jellegű. A bentlakásos 
nyári tábor az alsó tagozatosok isme-
reteit is nagy mértékben bővíti, hi-
szen az egész napos foglalkozások, az 
új közeg, a beilleszkedés, a megfelelni 

akarás, a megfi gyelések, a felszerelé-
sek felfedezése mind hozzájárulnak 
a  tanulók fejlődéséhez, és fejlesztik a 
természettudományos kompetenciá-
jukat. 

1. ábra: Az obszervatórium történelmi 
épülete (forrás: az ógyallai obszervatórium 

archívumából)

Az 1. ábrán a történelmi épület fi -
gyelhető meg, amely a csillagászati 
tábor egyik programpontjának a hely-
színéül szolgál. Ide invitáltuk a tábor 
résztvevőit, a tanulókat, hogy átérez-
zék annak atmoszféráját, a hangulatát, 
a jelen és a múlt kapcsolódását. A ta-
nulmányunk alábbi részében bemutat-
juk a csillagászati nyári tábor egy napi 
tevékenységének 6 feladatát.
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ISMERKEDJ MÁSKÉNT 
(MOTIVÁCIÓS FELADAT)
A feladat célja: ismerkedés az állami ok-
tatási programban megfogalmazott ter-
mészetismereti ismeretek közvetítésére 
és kiegészítésére szolgáló  csillagjegyek 
vagy állatövi csillagképek megnevezése, 
megtanulása, felismerése segítségével. 
A tartalmi sztenderdnek megfelelően 
a tanulók a feladatoldás során kapcso-
latot teremtenek egymással, miközben 
megismerkednek az egyes csillagje-
gyekkel. A gyakorlat végére:
a)  meg tudják határozni, hogy melyik 

csillagjegyben születtek, 
b)  képesek az év időrendi sorába el-

helyezni, behatárolni az évszaknak 
megfelelően a saját csillagjegyüket,

c)  a  teljesítményi sztenderdnek meg-
felelően jellemzik a  csillagképeket 
mint látható csillagrendeződést egy 
felismerhető képben. 

A feladat az élettelen természet és 
a  természeti jelenségek megfi gyelésé-
nek fejlesztésére irányul.

Szükséges eszközök: papírlapok, 
íróeszközök. 

A gyakorlat menete: Minden tanu-
ló kap egy papírlapot, amire lerajzol-
hatják az első benyomásaik alapján, 
mennyire tetszik neki a környezetük. 
Jelzővel is illethetik azt, ami számuk-
ra a legjobban tetszik, vagy szerintük 
leginkább jellemzi a környezetet. Az 
évszakoknak megfelelően közösen 
felidézzük a  csillagjegyeket. A  rajzok 
mellé lerajzolják a születési csillagje-
gyeiket is – pl. halak, kos, szűz, skorpió 
stb. Amennyiben szükséges, segítjük 
őket. Miután mindenki végzett a sa-
ját rajzával, egy mindenki számára jól 
látható helyre tesszük azokat. Ezután 
a születés csillagjegyei alapján csopor-
tokat alkotunk. Az egyes évszakoknak 
megfelelően még nagyobb csoportok-
ba állunk (pl. a tavaszi csillagjegyek: 
halak → február–március, kos → már-
cius–április, bika → április–május). 
Végezetül megszámoljuk, melyik év-
szakban hányan születtek. A csopor-
tokba rendeződés során a tanulók ol-
dott környezetben, játékos formában 
kapcsolatban lépnek egymással. Ezzel 
bizonyítjuk, hogy az ismerkedés a ter-
mészettudomány által is létrejöhet.

CSILLAGKÉPEK ÉGBOLTJA
Egy előadás segítségével igyekszünk 
bevonni a  tanulókat a  csillagos égbolt 
megismerésébe és a témához kapcsoló-
dó feladatok megfejtésébe. Az előadás 
felvezeti és illusztrálja a  legismertebb 
csillagképeken kívül a  2. feladatla-
pon megjelent csillagképeket is. Előbb 
szemléltetjük, láthatóvá tesszük a  ta-
nulók számára az egyes csillagképe-
ket,  és történeteket is mesélünk róluk. 
Az északi és déli égbolt csillagképeit is 
megjelenítjük, ám különbséget teszünk 
közöttük, orientálódásra késztetjük 
a  tanulókat. A feladatok megoldása 
során segítségünkre szolgál a  Míto-
szok és csillagok című színes ábrákkal 
illusztrált könyv, egy csillagglóbusz és 
egy forgatható csillagtérkép is. Az elő-
adás folyamán egymás után mutatjuk 
be a feladatlapon is feltüntetett csillag-
képeket. Az előadás célja: láthatóvá és 
megismerhetővé tenni a csillagképeket, 
vizuálisan bemutatni azokat.

Szükséges eszközök: Mítoszok és 
csillagok képeskönyv, forgatható csil-
lagtérkép, íróeszközök, csillagglóbusz. 
A tartalmi sztenderd szerint a tanuló 
áttekintést kap a csillagképekről.  

Fejlesztett kompetenciák: a tanu-
ló a feladat befejeztével tudni fogja, 
hogy létezik északi és déli csillag-
képes égbolt. Új csillagképekkel is-
merkedik meg, valamint fejleszti 
a  fi nommotorikai képességeit is a 
feladat megoldása közben. A telje-
sítményi sztenderdnek megfelelően 
megkülönbözteti a téli és a nyári ég-
bolt fő csillagképeit is (Orion, Nagy 
Göncöl). 

2. feladatlap – keresztrejtvény

A 2. feladatlapon a tanulók egy, az 
előadásban elhangzottak alapján ösz-
szeállított keresztrejtvényt oldanak 

meg: a  feltüntetett számokkal jelölt 
vízszintes mezőkbe írják be a szintén 
számokkal jelölt csillagképeket, pl. 3 
– ZSIRÁF. A rejtvény megfejtését eb-
ben az írásban feltüntettük. Ameny-
nyiben nehezen megy a feladatoldás, 
ráirányítjuk őket a  helyes megfejté-
sekre. Az előadás után a 2. feladatlap 
kitöltésével visszajelzést kapunk a ta-
nulóktól, hogy mennyire rögzültek az 
előadásban elhangzott információk. 

GÖNCÖLSZEKÉR VAGY 
NAGY MEDVE?
A  harmadik feladatban fényt derí-
tünk a Göncölszekér és a Nagy Med-
ve kapcsolatára, és a  Göncölszekeret 
a Nagy Medve csillagkép szerves al-
kotórészeként ábrázoljuk. Ez a  fel-
adat kissé hasonlít a  2. feladatra, de 
a rejtvény megfejtéséhez szükségesek 
a  matematikai, számolási készségek, 
képességek. A  matematika szorosan 
kapcsolódik a csillagászathoz, segít 
annak megértésében, az eligazodás-
ban. Ennek a  tudománynak is helyet 
adtunk a  didaktikai feladatok során, 
mert ilyen módon is fejlesztjük a ter-
mészettudományi kompetenciákat. 
A  feladat célja a  csillagképek megis-
merése és helyes sorrendben történő 
megnevezése a rejtvényben. 

Szükséges eszközök: íróeszközök. 
A tartalmi sztenderdet a csillagképek 
az égbolton adják. Fejlesztett kompe-
tenciák: a tanulók a feladatban megis-
merik a Nagy Medve és Göncölszekér 
közös vonásait. Az előző feladatból 
felidézik emlékképeiket, a már meg-
ismert csillagképeket. A teljesítményi 
sztenderd szerint a  csillagképeket 
mint a látható csillagok elrendező-
dését jellemzik egy felismerhető kép-
ben.

A Nagy Medve ábrája alatt, a 3. fel-
adatlapon látható számításnak megfe-
lelően kapjuk meg azt az eredményt, 
amely megmutatja az adott csillagkép 
szám szerinti helyét a  rejtvényben – 
pl. 2 hattyú meg 4 hattyú, az mennyi 
hattyú?. Az eredményből következik, 
hogy a Hattyú a hatos számhoz kerül. 
Közben a Kis Medvéről is említést te-
szünk. Ha létezik Nagy Kutya, akkor 
van Kis Kutya csillagkép is? A meg-
oldásokat követően megbeszéljük a 3. 
feladatlapon szereplő összes csillagké-
pet.
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   az ikrekből van a leg-
több!, 

   őt vajon hol találod a rejt-
vényben?

    

3. feladatlap

SZÁMOKKAL SZÍNEZÜNK
A negyedik feladat a számok és színek 
világába vezet bennünket, amit már 
a  feladat címe is előrevetít. Az állami 
oktatási program tartalmi sztenderd-
jeit ezúttal a  honismereti és a ter-
mészetismereti tantárgyon keresztül 
közelítjük meg. A beszélgetés módsze-
rével részletesen elmondjuk, hogy mit 
ábrázol és hol található meg Szlováki-
ában a  4. feladatlapon látható épület. 
A természetismereti tantárgy tartalmi 
sztenderdjeiben megtalálható a  csil-
lagvizsgáló fogalma, valamint az az 
ismeretanyag, miszerint a  Hold nem 
világít, de visszaveri a  Napról érkező 
fényt. A feladatlapon jól szemléltethe-

tő mindkét tantárgy tartalmi és telje-
sítményi sztenderdje. A  feladat célja, 
hogy értelmezze a 4. feladatlapon lát-
ható épületet mint kulturális öröksé-
günket, összekapcsolja a  számokhoz 
tartozó színeket, valamint elemezze 
a Hold–Nap kapcsolatát is. 

Szükséges eszközök: színes ceru-
zák. Tartalmi sztenderd: a honismere-
ti tantárgyon belül – történet, hírnév, 
emléképületek, szobrok, jelentős sze-
mélyiségek a tudomány, kultúra, sport 
és művészet történelmében. A termé-
szetismereti tantárgyon belül – megis-
merjük a csillagvizsgáló fogalmát. 

Tematikus egység: a  mi falunk tör-
ténelme és jelene, mi történik a  kör-
nyezetünkben, emlékhelyek, szobrok, 
történelem, dalok, sport és kultúra. 

Fejlesztett kompetenciák: a  tanuló 
a  keresés és felfedezés módszerével 
kapcsolja össze a  számokat a  színek-
kel. Az adott számokhoz, a számokkal 
jelölt területekhez különböző színeket 
használ. Fejlesztjük a fi nommotorikát 
is. A tanuló meg tudja nevezni a  4. 
feladatlapon látható épületet és annak 
helyét Szlovákiában. A  teljesítményi 
sztenderdeknek megfelelően össze-
gyűjti a  fontos jelentőségű helyszí-
neket, személyiségeket, és meg tudja 
magyarázni, hogy nem világít a Hold, 
csak a Nap fénye verődik róla vissza. 

4. feladatlap

A NAP MEGFIGYELÉSE 
Az előző feladatok megoldását kö-
vetően ebben a gyakorlatban az elő-
készített Coronádo naptávcső nyújt 
igazi látványt a  tanulóknak, melynek 
segítségével megfi gyeljük a közpon-
ti csillagunkat. A feladat célja a  Nap 
megfi gyelése vizuális módszerrel. 
A  megfi gyelés célja: a  központi csil-
lagunk atmoszférájának bemutatá-
sa, jellemzése. Szükséges eszközök: 
Coronádo naptávcső.

Tartalmi sztenderd: a Nap mint csil-
lag felfedezése, megfi gyelése. Fejlesz-
tett kompetenciák: a  tanulók a  meg-
fi gyelés által összképet kapnak a  Nap 
atmoszférájáról, a  rajta látható akti-
vitásról. A  teljesítményi sztenderdek 

szerint a tanuló megmagyarázza, hogy 
milyen módon vizsgálja az ember az 
univerzumot.

   

2. és 3. ábra (forrás: az ógyallai 
obszervatórium archívumából)

A  2. és 3. ábra jól mutatja, hogy 
a  gyakorlatban milyen módon alkal-
mazzuk az elméleti tudást. A tanulók 
vizuálisan megfi gyelik központi csilla-
gunk atmoszférájának csodálatos, sza-
bad szemmel nem látható aktivitását. 
Természetesen a megfi gyelések, a táv-
csövek használata, gyakorlati alkalma-
zása előtt minden esetben ismertetjük 
a megfi gyeléshez szükséges szigorú 
biztonsági előírásokat. Fontos, hogy 
ezek betartását tudatosítsuk a gyere-
kekben, hiszen súlyos szemkárosodást 
szenvedhetnek az előírások fi gyelmen 
kívül hagyásával. A  gyerekek joggal 
teszik fel a kérdést: a Napot megfi gyel-
hetjük távcső segítségével? Ilyenkor 
hangsúlyozni kell: a  Napot kizárólag 
az arra megfelelő, certifi kált, az előírá-
soknak megfelelő segédeszközzel sza-
bad megfi gyelni, kizárólag a  szakava-
tott táborvezetők által! Az esti égbolt 
megfi gyelésére alkalmas távcső a meg-
felelő fényszűrők nélkül nem alkalmas 
központi csillagunk megfi gyelésére! 
A  látáskárosodás ilyenkor ugyanis 
visszafordíthatatlan következmények-
kel jár. A  legjobb minden egyes alka-
lommal fi gyelmeztető, intő példákat 
is említeni. Természetesen a  feljebb 
említett naptávcső egy olyan speciális 
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szűrővel ellátott csillagászati eszköz, 
amely lehetővé teszi számunkra, hogy 
megfi gyelhessük a  napkoronát, legfé-
nyesebb csillagunk atmoszféráját.

MEDDIG LÁT EL A TÁVCSŐ?
Az esti program részeként bemutattuk 
a  galileoszkópot, amely a  legrégebbi 
megfi gyelő refraktorok közé sorolható. 
Az esti megfi gyelés előkészítéséhez tar-
tozott, hogy megismertük a megfi gye-
lés eszközét, majd összehasonlítottuk 
a jelenlegi legnagyobb méretű ógyallai 
távcsővel. A  program két részre osz-
tódott. Az első részben Galilei, olasz 
származású csillagász identikus, élethű 
refraktora került kézközelbe. A tanulók 
kipróbálhatták, magukénak érezhet-
ték a refraktort. Az eszköz bemutatása 
során felvázoltuk azokat a feltételeket, 
amelyekkel Galilei meghódította az esti 
égbolt egy részét. A  második részben 
az ógyallai obszervatórium, a  jelenlegi 
Szlovák Központi Csillagvizsgáló leg-
nagyobb méretű refl ektorát mutattuk 
be, amelyet HDN400-as megnevezés 
szerint ismerünk. Paraméterekről is be-
széltünk, majd hasonlatokat kerestünk 
ezek kifejezéséhez. Az esti program 
meglepetést tartogatott, ekkor ugyan-
is birtokba vettük a  távcsövet. Az esti 
megfi gyelés ennek a távcsőnek köszön-
hetően vált emlékezetessé Ógyallán.
Megfi gyelés: a Holdfázis megfi gyelése
A megfi gyelés célja: a megvilágított és 
a sötét felszín jellemzése
Szükséges eszközök: HDN 400 – ref-
lektor
Tartalmi sztenderd: a  Hold mint 
a Föld követője 
Fejlesztett kompetenciák: A  tanulók 
a megfi gyelés által megértik a Föld és a 
Hold kapcsolatát, választ kapnak arra, 
miért változik a  Hold formája a  fény 
tekintetében. A  teljesítményi szten-
derdek szerint a Föld majdnem göm-
bölyű formát visel, és körülötte kering 
a Hold. 

4. ábra, 5. ábra, 6. ábra (forrás: az ógyallai 
obszervatórium archívumából)

 
A  kézben tartott Galileoszkópot 

a  4. ábra, a  jelenlegi legnagyobb mé-
retű HDN 400-as távcsőt az  5. ábra, 
a Merz–Konkoly-féle refraktort 1882-
ből a  6. ábra szemlélteti. Mindhárom 
felvétel a  történelmi épület északi 
nagykupolájában készült. 

A tábor elmaradhatatlan programja 
az elsajátított tudás, a  tapasztalatok, 
a  benyomások megosztása volt. Fel-
elevenítettük a történteket, vetítettünk 
az együtt eltöltött napok pillanatairól, 
majd kérdés-felelet formában felmé-
rést végeztünk az elsajátított tudásról. 
Korosztálytól függően mindez írásos 
formában is történhet. Elemeztük és 
kiértékeltük a közös munkát, a  ki-
emelkedő teljesítményeket jutalmaz-
tuk. A legügyesebbeknek egy-egy, az 
obszervatórium  mechanikai-optikai 
műhelyében készült keresőtávcsövet 
ajándékoztunk.

ÖSSZEGZÉS
A fentiekben a csillagászat témáját 
egy szabadidős tevékenységként szer-
vezett tábor keretein belül próbáltuk 
közelebb hozni a gyerekekhez. A tá-
bor célja a művelődési sztenderdek 

élményszerű közvetítése volt, amely a 
csillagászatot mint a  természettudo-
mányok egyik legrégebbi ágát mutatta 
be. Ennek függvényében ismertettük 
az ógyallai obszervatórium intézmé-
nyét, amely lehetőséget biztosít az 
univerzum egyfajta megismerésére. 
A tábor során arra törekedtünk, hogy 
az alapiskolás korosztály gyakorlati is-
mereteket szerezzen a csillagászatról. 
A  csillagászattal történő ismerkedés 
többféle módját is prezentáltuk. Igye-
keztünk olyan szegmenseket találni a 
bemutatáshoz, amelyek motiválhatják 
vagy felkelthetik ennek a  korosztály-
nak a csillagászat iránti érdeklődését. 

A tanulmány során a tábor egy 
teljes napi programját ismertettük. 
A  szlovákiai csillagászati intézmény-
rendszer az érdeklődőknek teret ad, 
a  tanulóknak lehetőséget biztosít és 
a pedagógusokat is várja a csillagásza-
ti ismereteik bővítésére. Az ógyallai 
obszervatórium ezen a  téren is rend-
szeresen teljesíti a küldetését. A meg-
felelni akarás, a kihívás nagy hatással 
van a  tanulókra. A bemutató jellegű 
tanulmány remélhetőleg megszólítja 
és segítségül szolgál a  pedagógusok-
nak abban, hogy merjék felvállalni és 
megvalósítani az ilyen vagy hasonló 
jellegű szabadidős tevékenységeket.

Bátran kijelenthetjük, hogy ren-
geteg lehetőség nyílik számunkra 
a  művelődési sztenderdek eléréséhez, 
a  csillagászat gyakorlati alkalmazásá-
nak kivitelezése által is. A csillagászati 
intézményrendszer maximálisan tá-
mogatja ezeket a  törekvéseket, hiszen 
a  csillagászat népszerűsítése is ebben 
rejlik. Az állandó megújulás fontos 
tényezője annak, hogy kreatívak ma-
radjunk, és a  csillagászat érdekes le-
gyen a  tanulók számára. Az ógyallai 
csillagvizsgáló alapítójának töretlen 
hite, kitartó, perspektivikus munkája 
követendő példát mutat számunkra. 
A  tanulmány célja az alapiskolás ta-
nulók rendhagyó módszerek és rend-
hagyó szervezési forma alkalmazása 
révén történő természettudományi 
kompetenciafejlesztésének elősegíté-
se volt. Az alkalmazott módszerek és 
a  választott szervezési forma valószí-
nűleg megállja a helyét a hatékony ok-
tatás, kiegészítő szabadidős tevékeny-
ség terén. Szolgáljon útravalóként ez 
a tanulmány, ez a csillagászati élmény 
mindazoknak, akik elhivatottnak ér-
zik magukat, hogy kihívásként vegyék 
a táborszervezést! 
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A 2020-as év vadvirágainak vetélkedő-
je 2019. december 10-én fejeződött be, 
vagyis addig lehetett leadni a szavaza-
tokat három jelöltre. A 2020-as év vad-
virága címért a báránypirosító, a kövér 
daravirág és a nemes májvirág szállt 
harcba. Sajnos a választásban még 
háromezren sem vettek részt, amiből 
több dologra következtethetünk: az 
emberek közömbösen viszonyulnak e 
vadvirágokhoz, mert bizonyára nem 
ismerik őket kellően, ami nem cso-
da, hiszen a vadvirágok élőhelye kissé 
szűk, és ráadásul ezek a virágok aprók, 
nem feltűnőek, bokrétába nem köt-
hetők, másrészt rövid ideig virítanak 
csak. Mondatom utolsó mellékmon-
data nem mellékes, mert ha bár kicsik 
is a vadvirágok, ennek ellenére szépek. 
A számítógép képernyőjén is lehet 
bennük gyönyörködni, hátha még a 
természetet járva a látókörünkbe ke-
rülve megakad rajtuk a tekintetünk, 
és alaposabban megszemléljük őket. 
Előre felhívom a barangolást kedve-
lők fi gyelmét, ha füves, gyomos, más-
kor meg mészköves, száraz helyeken 
bóklásznak, néha nézzenek a lábuk 
alá, nehogy letapossanak mindent, 
mert ahol járkálnak, védett élőlények 
is előfordulhatnak, mint amilyenek a 
szóban forgó virágocskák is. Például 

a báránypirosítónak és a májvirágnak 
az eszmei értéke 5 000 Ft, a daravirágé 
pedig még egyszer annyi. Hogy nálunk 
hány euróval bírságolnák meg azokat, 
akik valami oknál fogva tönkreteszik 
őket, nem tudom, de bizonyára a kör-
nyezetvédő hivatalokban tudnák tájé-
koztatni az érdeklődőket. Ezt nem ok 
nélkül jelzem, mert kettőt a felsorolt 
vadvirágok közül hatóanyagaik miatt 
gyűjteni szokták.

Kezdjük eme növények bemutatását 
a győztessel. A 2020-as év vadvirágá-
nak 1 565 vokssal a nemes májvirá-
got választották, aminek a latin neve 
Hepatica nobilis. Pártpolitikai párhu-
zamot vonva a maga 54 százalékával ez 
egyszerű szavazattöbbséget jelent, ami 
csak arra lenne elég, hogy kormányt 
alakíthasson a vadvirágok államában. 
Persze, csak ha lenne ilyen. Lám, ez az 
igazi demokrácia. No, de félre a tréfá-
val! Nézzük meg inkább azt, hogy mi-
féle növény ez a nemes májvirág. Még 
szerencse, hogy ismerjük a latin nevét 
is, mert a magyar tájanként változik. A 
májvirágon kívül mondják őt májfű-
nek, májkökörcsinnek, májgögyének, 
májgyógyítónak; farkasibolyának, 
kékilonkának, mogyoróaljnak, ökör-
szemnek (mint az egyik madárfajt), 
szívfűnek, háromkaréjú májvirág-

nak, szőröskének és ki tudja, még mi 
minden másnak, ám hamar tegyem 
hozzá, az összes felsorolt népi megne-
vezés igen találó. A májra utaló neve 
a latin Hepatica is az. Ez a név szintén 
azt jelzi, hogy a népi gyógyászatban 
a teáját máj- és vesebántalmak kúrá-
lására használták, csakhogy, mint a 
legtöbb boglárkaféle, ez is egy kevés 
protoanemonint tartalmaz, ezért eny-
hén mérgező. No, meg glikozidákat 
és szaponinokat is tárol, de ezeknek 
a részletesebb ismertetését hagyjuk 
inkább a vegyészekre. Hogy miért ne-
mes, azaz nobilis? (Megint belém bújt 
a kisördög), talán azért, mert a legtöbb 
boglárkafélének (Ranunculaceae) sár-
ga a virága, övé viszont kék, ráadásul 
„gögye” is, ami tájnyelvünkben gőgőst 
jelent, tehát többszörösen kiváltsá-
gos – innen az ibolyára utaló neve. De 
amúgy színe lehet fehér vagy ritkáb-
ban rózsaszín is, attól függően, meny-
nyi fényt kap, mert a lomberdőknek ez 
az egyik aljnövénye (lásd mogyoróalj). 
Egyes vélemények szerint a májra uta-
ló neve nem annyira a gyógyító hatá-
sára céloz, mint inkább a leveleinek a 
májlebenyekre emlékeztető alakjára. 
Érdekessége az is, hogy a tőlevelei az 
elvirágzást követően fejlődnek ki. To-
vábbá még az is érdekes, hogy elterje-
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désében a hangyáknak van meghatá-
rozó szerepük, mert ők hordják szét 
a magvait. Hogy a népi nevei között 
miért szerepel a szőröske? Mert ha 
alaposabban szemügyre vesszük, tő-
kocsányán apró szőrök láthatók. Lám, 
mit nem fi gyeltek meg a régi emberek! 

29 százalékos szavazati aránnyal 
a második helyre került a kövér da-
ravirág (Draba lasiocarpa). Ha nem 
lapozgattam volna tanítókoromban 
annyit a Jávorka–Csapody-féle Erdő 
mező virágai (alcíme: A magyar fl óra 
színes kis atlasza) útmutatót, bizisten, 
nem akadtam volna a nyomára. Igaz, 
ma már ott virít a számítógép képer-
nyőjén, de nekem gyanús volt, mivel 
a „Haraszty”-ban, magyarul, ilyen 
nevű növény nincs. A kis növényat-
laszba viszont három daravirágfajt is 
belerajzolt a zseniális Csapody Vera: 
a tavaszi, a sziklai és a kárpáti daravi-
rágot. Az egész képes növényhatározót 
1980-ban szlovák nyelvre fordította 
Aladár Hlaváček. Mindkét növény-
kalauz nagy segítségemre szolgált, 
amikor a kétnyelvű szakkifejezéseket 
tanítottam az 1980–90-es években. 
Pláne nyaranta, amikor tanulóinkkal 
gyerektáborokba mentünk a szlová-
kiai hegyek közé. Ott élőben megfi -
gyelhettük a nálunk, délen nem nyíló 
vadvirágokat is. Persze a daravirágokat 
meg a 2020-as év vadvirágának mind-
három jelöltjét hiába kerestük volna, 

mert mindegyik tavasszal virágzik. A 
kövér daravirágot azért sem találtuk 
volna meg, mert az atlaszunkban a 
Draba lasiocarpa magyar neve sziklai 
daravirág volt. Mindezt a gyerekeknek 
nem fontos tudniuk, legfeljebb azok 
fi gyelhetnek fel az ilyesfajta kacifántos 
okfejtésekre, akiket a virágokon kívül 
vagy éppen velük összefüggésben sok 
minden más érdekel. A tanítónak vi-
szont az a legfontosabb dolga, hogy a 
furcsának tűnő dolgokat is alkalomad-
tán szóba hozza, mert nem tudhatja, 
kinek az agyában vernek gyökeret az 
ilyen haszontalanságok, és mikor éled-
nek újjá az emlékezetében.

Régi rendszerezés szerint a daravirá-
gokat a keresztesvirágúak (Cruciferae) 
rendjébe sorolták be, ma viszont e 
rend latin neve a Brassicales, a családé, 
amelybe tartoznak, Brassicaceae. Vala-
mikor a gyerekeknek nagyon tetszett 
a fejes káposzta latin neve (Brassica 
napus), annak ellenére, hogy nem volt 
tananyag, egy-egy latin kifejezést néha 
elsütöttem. A pásztortáska latin neve, 
a Capsella bursa-pastoris is sokaknak 
tetszett, és különösen a terméséé, a 
becőke. Hadd tegyem hozzá, hogy 
minden káposztaféle termése becő.  

A harmadik növényünk, a bárány-
pirosító (Alkanna tinctoria) csupán 
17% szavazatot kapott. Talán azért 
ilyen keveset (az összes választó közül 
még ötvenen sem voksoltak rá), mert 

ugyan igaz, hogy „családtagjai” közül 
ő a legismertebb Magyarországon, 
vagyis a homoki báránypirosító, ami 
leginkább a Duna-Tisza közötti me-
szes homokokon nő, itt-ott a Nyírség-
ben és a Gödöllő környéki dombokon 
is megtalálható, de vajon kik mennek 
el e helyekre egy aprócska vadvirágot 
keresgélni… Meg kell vallanom, én 
is csak szakkönyvekben találkoztam 
vele. Egyébként mediterrán növény, 
mégis több magyar népi neve ismert. 
A virága kék, a gyökere viszont piros 
festékanyagot, alkanint tartalmaz, 
amelyet állítólag a juhok megjelölésé-
re, ma inkább kozmetikumok, likőrök, 
hajdanán cukorkák készítésénél, ajak-
festékek, azaz rúzsok előállításánál 
használták. Csak mellékesen jegyzem 
meg, a három „virágjelölt” közül kettő-
nek a szirmai kékek, a 2020-as év szí-
ne is a klasszikus kék, de kétlem, hogy 
ennek meghatározó szerepe lett volna 
a jelölésben.

Ami biológiai szempontból érdekel-
het bennünket, a borágófélék, régeb-
ben az érdeslevelűek (Boraginaceae) 
családjába tartozott, ahová a fekete na-
dálytő, a kígyószisz, a nefelejcsek stb. 
is sorolható. Ez utóbbiakat viszont már 
mifelénk is sokan ismerik. Mármint 
azok, akik a vadvirágokat szeretik.
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Legutóbb ott hagytuk abba, hogy a 
hatvanas évek második felében a té-
mával foglalkozó kutatók előtt már 
egyértelműen világossá vált, a boly-
gó klímája rossz irányba változik. Az 
Egyesült Államok akkori elnökéhez, 
Lyndon B. Johnsonhoz eljuttatott je-
lentés profetikus jóslata kijelölte az 
új irányt, mondván: „2000-re szinte 
biztos, hogy szignifi káns hőmérsék-
let-emelkedéssel kell számolnunk, és 
ezek a klímaváltozást hozhatják el ma-
gukkal”. Ezekben az években készült 
el az első számítógépes segítséggel 
létrehozott klímamodell is, amely mai 
szemmel már igen primitívnek tűnhet, 
azonban néhány igen fi gyelemre mél-
tó megállapítással járult hozzá a klí-
matudomány történetéhez. A Syukoro 
Manabe és Richard Wetherald vezette 
kutatócsoport modellje azt feltételez-
te, hogy amennyiben az atmoszférikus 
szén-dioxid koncentrációja a duplá-
jára nő, az két fokkal fogja megemel-
ni a bolygó átlaghőmérsékletét. Ezt 
számos klimatológus badarságnak 
tartotta, a kor egyik legnevesebbje, 
Hubert Landsberg például úgy vélte, 
évszázadokba telne egy ilyen jelentős 
hőmérsékletnövekedés, így teljesen 
feleslegesen verik félre a vészharangot 
a Wetheraldhoz hasonló kutatók. Rá-
adásul modelljük néhányat képtelen 
volt megmagyarázni a múlt nagy klí-
maeseményei közül, így munkájuknak 
nem volt átütő ereje. 

Nem úgy egy másik elméletnek. A 
NASA néhány kutatója, vizsgálva a 
légkörbe jutó szennyező anyagokat 
(kéntartalmú gázok, aeroszol gázok), 

arra jött rá, hogy azok koncentráció-
jának jelentős emelkedése nem felme-
legedéssel, hanem éppen ellenkezőleg, 
lehűléssel járhat. A NASA csapata 
persze, ahogy az rendes tudósokhoz 
illik, lehetőségekről beszélt, és nem 
bizonyosságról, de ez is elég volt ah-
hoz, hogy a sajtó, a klímatudomány 
történetében nem utoljára, felkapja a 
témát, és új jégkorszakot vizionáljon. 
A hetvenes, nyolcvanas évek tulajdon-
képpen az új ismeretek megszerzésé-
ről szóltak. Tucatnyi kis részeredmény 
kellett ahhoz, hogy a mai (többé-ke-
vésbé elfogadott) klímamodellek ki-
alakulhassanak. Ezekben az években 
kezdték igazán megérteni az üvegház-
hatású gázok természetét, kiderült a 
metán jelentősége, az erődirtások és 
a cementgyártás (!) hatása a légköri 
szén-dioxid koncentrációjára egy-
re nyilvánvalóbbá vált, rájöttek arra, 
hogy sem az óceánok, sem a növények 
nem képesek korlátlanul felvenni a 
szén-dioxidot, és még sorolhatnánk.

Szintén ezekben az években jutott 
el a fúrástechnika végre arra a szint-
re, hogy több kilométer vastagságú 
ún. jégmagokat lehessen kiemel-
ni, többek között Grönlandon és az 
Antarktiszon. A jégmag tulajdonkép-
pen egy a régmúltban felgyűlt jég és 
hó kristályok tömegéből vett minta, 
amelyben zárványként, csapdába esett 
levegőbuborékok találhatóak. A lég-
buborékban található oxigén-, illetve 
hidrogénizotópok arányából a kuta-
tók nagyjából meg tudják határozni a 
minta keletkezésének idején uralko-
dó klímát. Nagyon leegyszerűsítve a 

dolgot, s csak a példa kedvéért, a de-
utérium nevű hidrogénizotóp magas 
koncentrációja melegebb időszakot, 
alacsony koncentrációja hideg idősza-
kot feltételez. Az 1980-as évek köze-
pén, az antarktiszi Vosztok kutatóbá-
zis mellett vett jégminta 150 ezer év 
klímatörténelmét hordozta magában, 
de az utóbbi évekből származó minták 
között már olyat is találni, amellyel a 
720 ezer évvel korábbi klímát lehet jó 
eséllyel megbecsülni. A jégmagokból 
származó információk egy régi vita 
végére is pontot tettek. Mi okozza a 
klímaeseményeket? – évtizedek óta 
ugyanaz a kérdés. Ki az üvegházhatású 
gázokat, ki a lemeztektonikát, ki a kü-
lönböző naptevékenységeket okolta. A 
jégmagból kapott adatsorokból azon-
ban kitűnt, hogy ezek mind együtt, 
olykor-olykor egymást felerősítve, il-
letve gyengítve járultak hozzá a bolygó 
klímájának folyamatos változásához. 

Szintén a nyolcvanas években si-
került végre hellyel-közzel teljesen 
megérteni bolygónk szénkörforgását. 
Az úgynevezett karbonciklus feltér-
képezése elengedhetetlennek bizo-
nyult a klímaváltozás megértéséhez. 
A szén-dioxid source-sink (forrás és 
nyelő) rendszerének tisztázása, azaz, 
hogy honnan származik és hová kerül 
a CO2, óriási jelentőséggel bírt.

A kilencvenes évek elején, éppen 
akkor, amikor az összegyűlt bizonyí-
tékok után már nem lehetett tovább 
tagadni a klímaváltozást, felbukkantak 
az első klímaszkeptikus hangok. Róluk 
lesz szó a következő részben. 

POMICHAL KRISZTIÁN

A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL HIDEG FEJJEL (6. RÉSZ)
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2020. február 27–29. között Gyulán 
a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium-
ban rendezték meg az Implom József 
Középiskolai Helyesírási Verseny 
Kárpát-medencei döntőjét. A 32. 
alkalommal életre hívott anyanyelvi 
versenyen 111 diák mérettette meg 
magát.

A Felvidéket a határon túli kategó-
riában 10 középiskolás diák képviselte 
(Korpás Lilla – Pozsonyi Duna Utcai 
Gimnázium, Molnár Anna – Maria-
num Egyházi Iskolaközpont, Zalka Vi-
rág – Selye János Gimnázium, Lengyel 
Barbara – Selye János Gimnázium, 
Nagy Eszter Hedvig – Dunaszerdahe-
lyi Magángimnázium, Bedecs Patrik 
– Kodály Zoltán Gimnázium, Horváth 
Enikő – Vámbéry Ármin Gimnázi-
um, Pintes Orsolya – Dunaszerdahe-
lyi Magángimnázium, Izsák Enna – 
Vámbéry Gimnázium, Ferenczi Réka 
– Nagymegyeri Kereskedelmi Akadé-
mia, Sloboda Karolina Réka – Közös 
Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola), akik a Nyitrán rendezett 
országos (regionális) fordulóban a 
legjobb eredményeket érték el. Kísé-
rő tanáraik Szabómihály Gizella és 
Angyal László voltak. A háromnapos 

rendezvényt szakmai programok kí-
sérték. A nyitó napon Neset Adriennel 
Erdészné Németi Anikó beszélgetett 
az 50 híres magyar nő c. nagy sikerű 
könyvéről. Másnap szakmai előadá-
sokat hallgathattak meg a felkészítő 
pedagógusok. Dr. Pesti János Helyes-
írásunk néhány kérdéséről címmel tar-
tott előadást, míg Dr. Veszelszki Ágnes 
a gasztrohelyesírásról, vagyis étel- és 
italneveink írásmódjáról értekezett. 
A diákok és a tanárok ellátogathattak 
az Almásy-kastélyba és a messze föl-
dön híres gyulai várba. A versenyt a 
városháza dísztermében Kónya István 
alpolgármester nyitotta meg, majd 
Zámori Ida intézményvezető köszön-
tötte a vendégeket. Dr. Nagy L. János 
zsűrielnök, a Szegedi Tudományegye-
tem professzora ismertette a helyes-
írási szabályzat körül felmerült prob-
lémákat és módosítási javaslatokat, 
és hangsúlyozta egy iskolai helyesírás 
megteremtését. A zsűri további tagjai 
Sinkovics Balázs egyetemi docens, a 
Szegedi Tudományegyetem oktatója, 
Sólyom Réka, a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem adjunktusa, Vörös 
Ferenc, az ELTE Savaria Egyetemi 
Központ (Szombathely) tanszékvezető 

főiskolai tanára, Cserháti Csilla, az aj-
kai Fekete István–Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola és Gimnázium igaz-
gatóhelyettese és Szabómihály Gizella, 
a nyitrai Közép-európai Tanulmányok 
Kara oktatója voltak. A zsűri titkára 
Takács Edit volt, az Oktatási Hivatal 
munkatársa. A verseny határon túli 
kategóriájában Korpás Lilla a 2., Pintes 
Orsolya az 5., Nagy Eszter Hedvig pe-
dig a 6. helyen végzett. Köszönő leve-
let vehetett át a korábbi Implom-díjas, 
Szabómihály Gizella, a Magyar Nyelv- 
és Irodalomtudományi Intézet okta-
tója, aki több évtizedes munkájával 
szolgálta a magyar helyesírás ügyét, 
és évről évre lelkesen szervezte meg a 
verseny szlovákiai fordulóját. Utódja 
Angyal László lett, a nyitrai Közép-eu-
rópai Tanulmányok Kara oktatója. A 
gyulai versenyen 15 éves hagyományt 
követve adták át az Implom József-
díjakat, melyeket ebben az évben Pesti 
János néprajz- és névtankutató és 
N. Császi Ildikó, a budapesti Károli 
Gáspár Tudományegyetem docense 
érdemelték ki.

A díjazottaknak szívből gratulálunk!
Angyal László

32. IMPLOM JÓZSEF KÖZÉPISKOLAI HELYESÍRÁSI VERSENY 

KÁRPÁT-MEDENCEI DÖNTŐJE GYULÁN
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ISKOLAHÍREK

A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJAI ISMÉT SIKERESEN SZEREPELTEK A NÉMET OLIMPIA 
KERÜLETI FORDULÓJÁBAN

A kerületi német olimpiát 2020. febru-
ár 12-én rendezték meg Nyitrán. Isko-
lánk négy diákkal képviseltette magát 
különböző kategóriákban. 

Az ún. „germanofón”, azaz német 
anyanyelvűek mezőnyét Kovarčík Sára 
(VIII.N) nyerte meg, maga mögött 
hagyva számos, valóban német anya-
nyelvű diákot, illetve olyanokat, akik 
huzamos ideig éltek német nyelvterüle-
ten. Diáklányunk már kétszer eljutott az 
országos versenyre, először a gimnázium 
alsó tagozatában, majd két évvel ezelőtt, 
amikor 2. helyezett lett. Ekkor kapott 
egy hosszabb, fél éves németországi ta-
nulási lehetőséget. 

Ugyancsak rutinos versenyzőnk és 
sok díj büszke tulajdonosa Kovarčík 
Beáta (V. N), aki a kerületi versenyen 2. 

helyezett lett, egy ponttal lemaradva az 
elsőtől. Bea is többször bizonyította ki-
váló nyelvtudását. A tavalyi iskolaévben 
ő lett az országos német olimpia győz-
tese, ahol jutalmul egy egyhónapos né-
metországi ösztöndíjat is kapott. 

A Kovarčík testvérek kitűnő nyelvtu-
dással bírnak és rendkívül tájékozottak 
a világ dolgaiban, azonban a siker egy-
úttal felkészítő tanáraik (Fekete Judit és 
Szénássy Edit) munkáját is dicséri, akik 
kibontakoztatták a lányok átlag feletti 
tehetségét, felkeltették bennük a ver-
senyszellemet, az elvont témák iránti 
érdeklődést, ami által magas szintű tel-
jesítményre sarkallták őket. 

A kerületi fordulóban további szép 
eredmények is születtek: Pinke Andrea 
(VIII. N) és Szabó Alexandra (II.B) a 

verseny sikeres megoldói. Számukra az 
olimpia a versenyrutin megszerzésének 
lehetősége és egyben sikerélményt nyúj-
tó megmérettetés is volt. (Mindketten 
Fekete Judit tanítványai).

A kerület német olimpia minden 
résztvevőjének és felkészítő tanáraiknak 
gratulálunk!

SJG

SPORTSIKEREK A SELYE 
JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

Az alapiskolások és a nyolcéves gimná-
ziumok alsó tagozatának járási röplab-
dabajnokságán iskolánk lánycsapata a 
3. helyen végzett. A csapat tagjai vol-
tak: (felső sor) Majer Daniella, Uzsák 
Emma, Vanya Zsuzsanna, Téglás Ni-
kola, Szabó Dalma, Bödők Bernadett, 
Szalay Annamária, Kovács Nadina; 
(alsó sor) Kovács Aletta, Fehér Eszter, 
Füleki Emma, Kis Lili, Fiala Tímea. A 
csapatot Fiala Andrea tanárnő készí-
tette fel a versenyre.

A középiskolások kerületi kézilabda-
bajnokságán iskolánk lánycsapata az elő-
kelő 2. helyen végzett. A csapat tagjai vol-
tak: (felső sor) Vanya Zsuzsanna, Csengel 
Anita, Ábrahám Ágnes, Viola Eszter, 
Pásztó Laura, Fehér Fruzsina Anna, (alsó 
sor) Jakab Adrienn, Veszprémi Rebeka, 
Garai Emese, Fiala Tímea és Mészáros 
Dóra. A csapatot dr. Horváth Fél Szilvia 
tanárnő készítette fel, és Elek József tanár 
úr kísérte a versenyre.

Tanárainknak és a csapatainknak is 
szívből gratulálunk, és további sok sikert 
kívánunk!

-sjg-

A képen (balról): Szabó Alexandra, Kovarčík 
Sára, Kovarčík Beáta és Pinke Andrea

AZ 52. IRINYI JÁNOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI KÉMIAVERSENY SZLOVÁKIAI FORDULÓJA 
A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

A komáromi Selye János Gimnázium 
a Magyar Kémikusok Egyesületének 
Kémiatanári Szakosztálya segítségével 
a Felvidéken tizenkilencedik alkalom-
mal a 2019/2020-as tanévre is meg-
hirdette a magyarországi Irinyi János 
Országos Középiskolai Kémiaversenyt.

A verseny felvidéki főszervezője 
Andruskó Imre, a versenybizottság to-
vábbi tagjai: Fiala Andrea és dr. Habán 
László, a Selye János Gimnázium kémia 
szakos tanárai. A verseny titkára Fehér 
Erzsébet.

Az elméleti verseny anyaga az általá-
nos iskolában és a középfokú iskolákban 
tanult kémia, kategóriánként értelmezve. 

Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott 
és környezeti kémiára, valamint a kémia 
történetének magyar vonatkozásaira. A 
gyakorlati versenyen a térfogatos elem-
zésben kell jártasságot bizonyítani. Az 
első forduló iskolai írásbeliből, a máso-
dik forduló (szlovákiai döntő) írásbeli-
ből és gyakorlatból, a harmadik – orszá-
gos – forduló Debrecenben írásbeliből 
és gyakorlatból áll.

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

Csütörtökön, 2020. február 27-én 
9-től 13 óráig a Selye János Gimnázium-
ban zajlott a szlovákiai forduló, amelybe 
20 diák kapcsolódott be. Gimnáziumun-
kon kívül kategóriánként két-két diák 
vett részt a pozsonyi Magyar Tannyel-
vű Gimnáziumból, a galántai Kodály 
Zoltán Gimnáziumból és az ipolysági 
Szondy György Gimnáziumból.

2020. április 3-tól 5-ig zajlik majd az 
országos – Kárpát-medencei forduló 
Debrecenben, ahol szintén két-két diák, 
a kategóriák első két helyezettje képviseli 
Szlovákiát. A győzteseknek sok sikert kí-
vánunk a magyarországi döntőben!

PaedDr. Králik Zsuzsanna



SZMPSZ

A SZMPSZ Komáromi Területi Vá-
lasztmánya 2020-ban immár 25. al-
kalommal rendezte meg az egy héten 
át tartó XXV. Komáromi Pedagógiai 
Napokat, melynek idei témája a peda-
gógus mentálhigiénéje volt.

Egy pedagógus életében a min-
denkori legfontosabb tevékenység 
a gyermekekkel való minél profesz-
szionálisabb és hatékonyabb munka. 
Munkájából adódóan egyszerre több 
különböző csoporttal kell tartania a 
kapcsolatot, fi gyelembe véve az eltérő 
követelményeket. A gyermekek részé-
ről elvárásként fogalmazódik meg a 
tudásközvetítés, a gondoskodás, mi-
közben a szülők úgy vélik, hogy egy 
tanító akkor dolgozik megfelelően, ha 
át tudja adni az ismereteket, és a kívánt 
időpontban a gyermekek nevelésében 
tehermentesítőként lép fel. 

Míg a felettesek igénylik az általuk 
kiadott feladatok maximális teljesíté-
sét, az iskola felé való lojalitást, a tár-
sadalom a változásokhoz való gyors 
alkalmazkodást követeli meg a peda-
gógustól. Ma már viszont nemcsak a 
szakmai tudás gyarapítását szükséges 
hangsúlyozni, hanem azt is ki lehet 
jelenteni, hogy a pedagógus csak úgy 
tudja munkáját sikeresen és hosszú tá-
von elvégezni, ha saját, illetve környe-
zete lelki egészségére is odafi gyel. Ezen 
gondolatokból kiindulva 2020-ban a 
Komáromi Pedagógia Napok elméleti 
és gyakorlati foglalkozásait a „Pedagó-
gus mentálhigiénéje” köré csoportosí-
tottuk.

A szakmai hét megnyitójára Komá-
romban, a Tiszti Pavilon dísztermé-
ben került sor, ahol Cséplő Viktória, 
a SZMPSZ Komáromi Területi Vá-
lasztmányának elnöke, Fekete Irén, 
a SZMPSZ országos elnöke, Lőrinczi 
Zoltán,  az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma  Nemzetközi és Kárpát-
medencei Kapcsolatokért Felelős Ál-

lamtitkára és Keszegh Béla, Komárom 
város polgármestere köszöntötte a 
termet megtöltő pedagógusokat. 

A nyitóelőadást Dr. Gyarmathy Éva, 
a budapesti Kognitív Idegtudományi 
és Pszichológiai Intézet tudományos 
főmunkatársa tartotta „21. századi 
túlélőfelszerelés” címmel. A XXV. Ko-
máromi Pedagógia Napok alkalmából 
díszoklevelek átadására is sor került, 
mellyel köszönetünket fejeztük ki 
azon támogatóinknak, az intézmények 
igazgatóinak, az alapszervezetek elnö-
keinek és további segítőinknek, akik 
együttműködtek és hozzájárultak ren-
dezvényeink sikeres szervezéséhez és 
lebonyolításához. Az ünnepi hangula-
tot a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola, a 
Selye János Gimnázium, a Selye János 
Egyetem hallgatói és tanulói, valamint 
a Ferences Barátok Utcai Óvoda kicsi-
nyeinek műsora fokozta. 

A hét programjában minden peda-
gógusnak lehetősége nyílt megtalálni 
azon gyakorlati és szakmai foglalko-
zásokat, melyek érzelmi feltöltődést 
és szakmai fejlődést biztosítottak szá-
mukra.

Hű, de jól érzem magam címmel 
mintegy 45 érdeklődő pedagógus-
nak tartott szakmai előadást Kozma 
Szabolcs gyógypedagógus. Az elő-
adó a  saját életútján keresztül mutat-
ta meg, hogyan lehet elérni, hogy jól 
érezzük magunkat, és mit tehetünk 
a kiégés elkerülése céljából. Sikula 
Gábor Mennyit árulunk el magunk-
ról, és mit tudhatunk meg másokról? 
című interaktív előadásában azt fejte-
gette, mennyit árulunk el magunkról, 
ha a Facebookon vagy más internetes 
portálon regisztrálunk, milyen képet 
prezentálunk magunkról, és hogyan 
látunk másokat. A Találjuk meg bel-
ső egyensúlyunkat I. című gyakorlati 
foglalkozáson négy foglalkozásveze-
tő – Urbančok Larissa, Lélek-tudat 

koordinátor, családállító, a  Három 
Alappillér megalkotója; Hodossy 
Katalin, RAW séf; Nagy Viktória, 
jógaoktató; Tóth Viktor, masszőr – 
motiválta a  pedagógusokat a  belső 
változásra, a harmóniára, testi és lelki 
világuk egyensúlyának meglelésére. 
Tizenegy intézmény harmincnyolc lel-
kes pedagógusa és egyetemistája kap-
csolódott be a   nap programjába. Jól 
jellemezhetné a napot az a mottó, ami 
Urbančok Larissa oldalán olvasható: 
„Amit ma letehetsz, ne cipeld holna-
pig!“

A  szekcióval párhuzamosan zajlott 
a Találjuk meg belső egyensúlyunkat 
II. gyakorlati foglalkozás, amelyet 
Morávek Ildikó pilatesoktató tartott. 
Az érdeklődők megismerkedhettek 
a pilates alapjaival, valamint a hang-
meditációval is. A foglalkozás végére 
mind a 25 résztvevőnek különleges él-
ményben volt része.

A  konfl iktusmentes közösség szak-
mai nap az intézményvezetők részére 
szerveződött, melyen 23 intézmény 
31 intézményvezetője mutatott ér-
deklődést az előadások iránt. Az első 
előadó, Strédl Terézia vázolta, hogy 
milyen típusú konfl iktusok fordulhat-
nak elő egy közösségben, és ezeknek 
milyen kezelési stratégiáit ismerjük 
a  felek igényeinek teljesülése alapján. 
A szakmai nap másik előadását Kosár 
Mónika tanfelügyelő tartotta A vezető 
szerepe a  közösségépítésben címmel, 
aki a helyes időgazdálkodásról mint a 
stressz leküzdésében fontos tényezőről 
beszélt, majd a stressz és kiégés okai-
val is foglalkozott. Az előadásokat kö-
vetően az intézményvezetők csoport-
munkában foglalták össze az egyes 
intézményekre vonatkozó specifi kus 
problémáikat és megoldási javaslatai-
kat a munkahelyi stressz leküzdésére.

A  szakmai programokból az óvo-
dapedagógusok sem maradtak ki. Az 
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érzelmi fejlesztés hatása és gyakorlati 
lehetőségei című szakmai délelőtt so-
rán Balogh Renáta, Hubík Nikolett és 
Fekete Szonja vezették be a résztvevő-
ket az érzelmi intelligencia fejleszté-
si lehetőségeibe. A képzés gyakorlati 
részében olyan ötleteket, játékokat 
tanulhatott meg a közel 40 résztvevő 
óvópedagógus, amelyek segítenek a 
gyermekek érzelmi fejlesztésében.

Az Iskolai mentálhigiéné – a  lelki 
egészség gondozása a pedagógushivatás 
gyakorlása során gyakorlati foglalko-
zást Simon Gabriella mentálhigié-
nés szakember vezette. A  csoportban 
mintegy 40 érdeklődő óvónő, nevelő-
nő, alsó és felső tagozatos pedagógus, 

valamint egyetemi hallgató dolgozott. 
A pedagógusok és szülők kommuni-
kációja című szakmai előadásban 
Melecski Júlia elemezte a kommuni-
káció alapvető összetevőit az érintettek 
között. A Zene a füleimnek, megnyug-
vás a lelkemnek mesterkurzust – mint 
minden alkalommal – most is nagy 
érdeklődés kísérte, Baranyay László 
zongoraművész dolgozott 60 résztve-
vővel. 

A szakmai napok fontos eseménye 
volt a két és fél órás, extrém nézetek-
ről szóló előadás, melyet Farkas Zsolt 
extrémista szakértő tartott. A rendez-
vénysorozat utolsó napján az érdeklő-
dő pedagógusok a Felvidéki Magyar 

Pedagógusok Házában két előadást 
hallgattak meg. 

Az első előadó Horváth Dávid, di-
gitálisgeneráció-szakértő, szociológus, 
a REVISE társalapítója volt, aki a 35 
érdeklődőnek A képernyős készülékek 
bűvöletében – Van-e erőnk nemet mon-
dani? címmel tartott foglalkozást. Őt 
követte Tóth-Merza Katalin, klinikai 
szakpszichológus A pedagógusok lelki 
egészségvédelmének lehetősége című 
előadása. 

 A felvidéki pedagógusok feltöltődve, 
új élményekkel és tudással gazdagodva 
tértek haza a XXV. Komáromi Pedagó-
giai Napok rendezvénysorozatáról. 

PEDAGÓGUS EXPO – 2020

A pedagógusszakma iránti elhivatott-
ság kötött össze több mint 1 600 részt-
vevőt a 2020. február 22-én megren-
dezett Pedagógus Expon a Budapesti 
Kongresszusi Központban. A peda-
gógusok szakmai fórumát Balatoni 
Kata, neveléstudományi kutató, az Így 
tedd rá! néptánc-pedagógiai program 
megalkotója harmadik alkalommal 
rendezte meg. Mindenki, aki ott volt, 
lehetőségek széles tárából meríthetett 
fejlődésre, tanulásra, új módszerek 
megismerésére és feltöltődésre is. Az 
esemény főszervezője megnyitójában 
tisztelettel, szeretettel és elragadó lel-
kesedéssel köszöntötte magyar kollé-
gáit 25 országból, így a találkozó kulcs-
szava az „összetartozunk“ lett. Igazán 
megható perceket élt meg a közönség, 
amikor Szarka Tamás Kézfogás című 
dalszövegét közösen énekelte el. Az év 
pedagógiai eseményének előadói kö-
zött szerepelt Bagdy Emőke, Tari An-
namária, Berecz András, Varga László, 
Boér Tamás, Porteleki Sári. Szakmai 
előadásaik tartalma a pszichológia, 
a neveléstudomány, a folklórkutatás 
területéről választott aktuális problé-

mák, kérdések ismertetése, elemezése 
volt. Az előadások mellett szakmai 
kiállítók, bemutatók kísérték a ren-
dezvényt. A legnagyobb érdeklődés az 
Így tedd rá! program gyakorlati bemu-
tatójához és a Felelős Szülők Iskolájá-
nak ismertetőjéhez kapcsolódott. Ze-
nei élmény nélkül sem maradt senki, 
ugyanis a nyitóprogramban a Baldor 
Színház mutatkozott be, a nap végén 
pedig a Góbé zenekar játszott magas 
szintű népzenét. 

„Legyünk még büszkébbek arra, hogy 
pedagógusok vagyunk” – ez a mondat is 
az esemény sikerességét, szükségességét 
és példaértékét tükrözte. 

Ezen az eseményen felvidéki pedagó-
gusaink harmadik alkalommal vehettek 
részt a SZMPSZ Központi Irodája és a 
Komáromi Regionális Központ szerve-
zésében. 

Varga Laura, 
Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta
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PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); 
ILYÉS GÁBOR, a Jókai Mór Református Általános Iskola történelemtanára, Nyíregyházán él (gilyes7@gmail.com); Mgr. GÁL ATTILA, 
a nagyfödémesi Borsos Mihály Alapiskola tanára, Nagymácsédon él (galattila80@yahoo.com); G. GŐDÉNY ANDREA, PhD, az ELTE TÓK Ma-
gyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Budapesten él (gajdo.andrea@gmail.com); Mgr. KLEMEN TERÉZIA, magyartanár, Őrsújfaluban él 
(tereziaklemen@gmail.com); Mgr. KUKLIS KATALIN, PhD, a Vekker Műhely szakmai vezetője, Dunaszerdahelyen él (vekkermuhely@gmail.com); 
Mgr. N. TÓTH ANIKÓ, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara adjunktusa, író, Ipolyságon 
él (entothaniko@gmail.com); POMICHAL KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); 
Mgr. PRÉKOP MÁRIA, az Oktatásügyi Minisztérium Nemzetiségi Oktatásért Felelős Osztályának vezetője, Rozsnyón él; Mgr. SZABÓ CSILLA, 
a Kóczán Mór Alapiskola tanítója, Komáromban él (szabo.event@gmail.com); Bc. TAKÁCS FERENC, a Selye János egyetem levezős hallgatója, az 
ógyallai Szlovák Központi Csillagvizsgáló munkatársa (takiferi@azet.sk); TÓTH N. KATALIN, író, Sárón él (gallova.katarina2011@gmail.com); 
Dr. TŐZSÉR ANETT, a Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság kutatási főmunkatársa, Budapesten él (anett.tozser@nski.gov.hu); 
VARGYAS-TÓTH JULIANNA, a Bátor Tábor Alapítvány programfejlesztési tanácsadója, Budapesten él (j.toth@batortabor.hu); 
PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

A Lévai járásban található városka, 
Zselíz, az átutazó szemében csupán álmos 
kis településnek tűnhet. Ha az ide tévedő 
járókelő kissé megszaporázza lépteit, hamar 
maga mögött hagyja a város főutcáját. Az 
autósok, akik dél felől közelítik meg, csakis 
a fokozottan balesetveszélyes útra összpon-
tosítanak, többnyire elkerüli fi gyelmüket az 
a néhány tábla, amely a város nevezetessége-
ire hívja fel a fi gyelmet. 

Pedig van itt látni- és felfedeznivaló bő-
ven. Zselíz igazi kultúrközpont, mélyre ha-
toló gyökerekkel. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint a róla elnevezett zselízi kultúra. A 
földből különleges vonaldíszítésű agyagedé-
nyek kerültek elő, amik még a neolitikum 
korszakban keletkeztek. A terület már az 
őskorban lakott volt, sőt germán települések 
nyomaira is bukkantak. Stratégiai jelentő-
ségét a közeli Garam folyónak köszönhette, 
valamint az erre vezető kereskedelmi útvo-
nalnak.   

De ne kalandozzunk ennyire a távoli 
múltba. Ha a város gazdag múltjából a leg-
inkább érdekes momentumokat szeretnénk 
kiragadni, érdemes egy pillantást vetni az  
„Esterházy-korszakra”, amely az 1700-as 
évek közepétől jelentősen meghatározta a 
régió fejlődését napjainkig. Gróf Esterházy 
János zenetanárt keresett két leánya szá-
mára. Épp kapóra jött a fi atal és tehetséges 
Franz Schubert, aki hazájában nem volt 
túl sikeres zeneszerző. Miután elvállalta az 
állásajánlatot, máig tisztázatlan kalandba 
bonyolódott az egyik tanítványával. Igaz-e 
vagy sem, azt csak a háromszáz éve suttogó 
platánfák tudnák elmesélni.

A közhiedelemmel ellentétben a ze-
neszerző nem a zselízi kastélyban élt. Kis 
magánrezidenciája, a Bagolyvár jelenleg 
múzeum, mely nemcsak zongoráját, de az 
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Esterházyak utolsó ereklyéit is őrzi. A Ba-
golyvár mellett szerény, fehérre meszelt 
cselédlakás áll. Szürke emléktábla tudatja az 
arra járókkal, hogy itt élt a Sacher család is.    

Mára már a grófi  család tagjai a teme-
tőbeli Esterházy-mauzóleumban alusszák 
örök álmukat. Persze csak azok, akik nem 
kényszerültek elhagyni az országot. Csodá-
latos kastélyukat egy ideig óvodának hasz-
nálták, amíg nem kezdett el hullani a vako-
lat a gyerekek fejére. 

A parkban korszerű kórház épült, nagy-
jából 30 évig üzemelt, aztán meg is szűnt 
létezni. Manapság részenként bérlik öregek 
otthonának. A katolikus templom első pil-
lantásra nem ígér semmi rendkívülit, mégis 
különleges a maga nemében. Szent Jakab 
tiszteletére épült 1350 körül, gótikus stílus-
ban. A város patinás középiskolája, a Come-
nius Gimnázium nem viselte mindig ezt az 
előkelő nevet. Egyszerű középiskola volt a 
Komenský utcában. Az eredményei magu-
kért beszéltek, ám hiába nevelt nemzedéke-
ket magyar öntudatra, a gondosan felújított 
épületből költöznie kellett a szlovák iskola 
emeleti tantermeibe. 

Kedves utazó! Ha erre jársz, ne szapo-
rázd meg lépteidet! Vess egy pillantást a 
templomra, nézd meg az Esterházy-kas-
télyt, a Bagolyvárat, a díszes síremléket, ha 
van időd, hallgasd meg a Franz Shubert 
vegyeskar fellépését, látogass el a termé-
szetvédelmi területté nyilvánított parkba. 
Figyeld a mókusok pajkos játékát, hallgasd 
a madárdalt. Óriás platánok, vén mocsári 
ciprusok alatt üldögélve merengj el a múl-
ton, esetleg a jövőn. 

KEDVENC VÁROSOM – ZSELÍZKKEEDDVVENC VVÁÁÁÁÁÁÁÁRR
TÓTH N. KATALIN

AZ ÉN VÁROSOM

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

KÖNYVAJÁNLÓ

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

Fellinger Károly előző gyermekverskötete hatalmas sikert aratott a kisebbek, a na-
gyobbak, és bátran mondhatjuk, hogy a felnőttek körében is. A Csatangoló című kö-
tetben a Dunaszerdahelyi, a Szenci, a Galántai és a Vágsellyei járás, valamint a mára 
már Pozsonyhoz tartozó, egykori magyar falvakat járta körül. De mivel csavargásból 
sosem elég, ismét eljött az idő egy kis barangolásra őseink földjén, hogy megismer-
jük történelmét, hiedelmeit, műemlékeit, valamint híres szülötteik dicsőséges alakját. 
Alsóbodoktól Zsemlérig lesz is min elcsodálkoznunk! Fellinger Károly új falujáró ver-
sei a Komáromi, az Érsekújvári, a Nyitrai és a Lévai járás falvait, városait villantják fel 
előttünk, a szemet gyönyörködtető illusztrációkat ezúttal is Balázsy Géza varázsolja 
elénk.

KISKOMÁROM,
NAGYKOMÁROM

Révkomárom,
Révkomárom,

lakosait
mind komálom,

ez a legszebb
hely a földön,

hős Klapka György
védte bölcsőm.

Révkomárom,
Révkomárom,
szúnyogcsapót

árul Áron,
kezében fakardot

forgat,
leszúrja a

kerek holdat.

Eredeti ár: 12 €
Kedvezményes ár: 10 €

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánljuk szíves fi gyelmükbe Fellinger Károly Barangoló című legújabb verseskötetét, mely kedves verseken keresztül hívja 
barangolásra  olvasóit a komáromi, érsekújvári, nyitrai és lévai járás településeire. A könyvet megvásárolhatják a Lilium Aurum 
Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a  marketing@liliumaurum.sk címen is.
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A Föld napja
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Úszótanfolyam

HATVANÉVES A FELSŐPATONYI MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLA

Iskolánk idén kerek évfordulót ünnepel, fennállásának 60. évfordulóját. Az oktatás azonban ennél koráb-
ban, 69 évvel ezelőtt indult útjára a községben, ugyanis 1951. október 1-jén nyitotta itt meg kapuit az első 
oktatási intézmény. Az eredeti iskolaépület egy egyszintes, régi parasztházszerű épület volt. Az 1950-es évek 
végén azonban a nagyobb falvakban új, korszerű, kényelmes iskolák építését kezdték meg. Felsőpatonyban 
is elindult az építkezés, és ennek eredményeként az 1960/1961-es tanév már az új oktatási intézményben 
indulhatott.
 Hatvan éve folyik a munka az iskola falai között. Ha azok a falak mesélni tudnának! Elmondhatnák 
mindazt a temérdek okosságot, bölcsességet, beszámolhatnának felelésekről s aranyköpésekről, kellemes 
és kellemetlen beszélgetésekről, csínytevésekről, melyek elhangzottak és lezajlottak falai közt az évtizedek 
lefolyása alatt. Szemtanúi voltak generációk fejlődésének, felnőtté válásának, s a mai napig vigyázva óvják a 
község gyermekeinek mindennapjait. Ezek közt a falak közt hatvan éve kemény, ám odaadó munka folyik. 
A hatvan évvel ezelőtti tanulólétszám – amikor 40–42-en is voltak egy évfolyamban – mára jelentősen meg-
csappant, így iskolánk arculata az évtizedek során teljesen megváltozott. A magas létszámú osztályok helyett 
ma kisebb közösségekben folyik az oktatás, így iskolánkat a családias légkör jellemzi. A kisebb csoportokkal 
való munka minden előnyét kihasználva tanítunk, nevelünk minden gyermeket. 
 Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók egyéni képességeinek fejlesztésére, és fokozottan fi gyelünk arra, 
hogy a lehető legtöbb tanulót bekapcsoljunk a tanítási órákon kívüli tevékenységekbe is. Éppen ezért mindig 
a tanév elején elhatározzuk, milyen versenyeket, vetélkedőket, rendezvényeket szervezünk, illetve melyeken 
veszünk részt. 
 Hagyományos rendezvényeink mellett évről évre újabb programokat szervezünk. A nemzeti és kulturális 
értékeinket őrző ünnepeinkre fokozott hangsúlyt fektetünk, hiszen nem elég, ha gyermekeink csupán a 
bizonyítványban feltüntetett tárgyakból kitüntetettek, hanem magyarságuk is kitüntetett helyet kell, hogy 
elfoglaljon szívükben. A tanulók közt minden évben nagy a lelkesedés a forradalom és szabadságharc év-
fordulója, a magyar kultúra napja, a magyar költészet napja vagy a népmese napja közeledtével. Ezekre, a 
magyarságunk szempontjából kulcsfontosságú évfordulókra mindig kiemelt fi gyelmet fordítunk, s hossza-
san készülődünk: ünnepi műsorral, vetélkedővel, tudáspróbával vagy játékos versennyel. Természetesen az 
évszakokhoz kapcsolódó fontos ünnepeinkről sem feledkezünk meg. Karácsony előtt minden osztály kará-
csonyi összeállítást készít, amelyet a szülőknek adnak elő. Idén a felső tagozatos tanulók a karácsonyi műsor 
hangulatát egy betlehemi pásztorjelenettel tették még ünnepélyesebbé. Hagyományainkhoz visszanyúlva 
tavaly és tavalyelőtt az adventi időszakban karácsonyi dalokat énekelve kopogtattunk be a helyiek ajtaján.  
 Szintén hagyomány iskolánkban az édesanyák köszöntése május első vasárnapján. Mindig alkalomhoz 
illő, vidám, zenés összeállítással állnak színpadra a gyerekek. Az alsó tagozatos tanulóink és a helyi óvodások 
számára szervezzük meg minden ősszel az almanapot. Ekkor kizárólag a játéké és a fi nom almás falatoké 
a főszerep – a tányérokra almafánk, almás pite, a poharakba almapuncs és almalé kerül. Iskolánkban nagy 
népszerűségnek örvendenek a kézműves foglalkozások. Nemcsak a rajzkört és a gyöngyfűző kört látogatják 
szívesen a gyerekek, hanem a húsvéti és a karácsonyi ünnepek előtti kézműves délutánokat sem hagyják 
ki. A hagyományos egyhetes nyári művészeti táborunk ideje alatt is minden évben a serénykedő gyerekek-
től zajos az iskolaudvar. A versenyek iránti érdeklődés középpontjában is elsősorban azok állnak, amelyek 
nemzeti öntudatunk megerősítését szolgálják. Tanulóink évek óta állandó résztvevői a Tompa Mihály Or-
szágos Versenynek, az Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv Wacha Imre emlékére elnevezésű vetélkedőnek, 
valamint a Vámbéry Ármin Gimnázium által szervezett Vámbéry Hét megmérettetéseinek. Az alsó tago-
zatos tanulóink kedvence a 7 mérföldes csizmában heted 7 határon át mesevetélkedő. Ezeken kívül idén is 
bekapcsolódtunk a Pitagorasz Matematikaversenybe, a Katedra-versenyekbe, valamint harmadikosaink egy 
új meseverseny résztvevői is voltak. 
 Tanulóink fi gyelmét rendszeresen felhívjuk a környezettudatos gondolkodásra, ennek érdekében a Föld 
napja alkalmából előadásokat, beszélgetéseket szoktunk szervezni. Nagy gondot fordítunk iskolánk környé-
kének ápolására is. Rendszeres tavaszi tevékenységeink közé tartozik a közös tavaszi udvartakarítás, ami azt 
jelenti, hogy kicsi és nagy, pedagógus és szülő egyaránt szerszámot fog, és csoportokra osztva az iskolaudvar 
minden szegletét rendbe tesszük – füvet nyírunk, gyomot irtunk, virágot ültetünk, bokrokat metszünk, 
lapátolunk, sepregetünk, gereblyézünk. 
 Kiemelten fontosnak tartjuk iskolánkban, hogy tanulóink ne csupán lakosai legyenek Felsőpatonynak, 
hanem a község múltjának, történetének felfedezői, ismerői és egyben jelenének formálói is. Ennek érde-
kében néhány évvel ezelőtt felkutattuk a község és az iskola krónikáit, és beleástuk magunkat a múltba. 
Ezeknek a forrásoknak és a szakirodalomnak a segítségével összeállítottunk egy képes-szöveges kiállítást, 
amelyhez egy tanulók által összegyűjtött, kimondottan Felsőpatonyra jellemző tájszójegyzéket is készítet-
tünk. A tájszavakat hosszas gyűjtőmunka eredményeként sikerült felkutatni. A kiállítás a helyi községházán 
volt megtekinthető, s utána az egész tanév folyamán iskolánk folyosóját díszítette.
 Ebben az évben iskolánk 60 éves. A jubileumot szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Szeretnénk 
hűek maradni hagyományainkhoz. Tavasszal rajzkiállítást rendezünk tehetséges tanulóink otthon készült 
munkáiból, valamint fotókiállítást tervezünk Felsőpatony egykor és ma címmel. A tanév végére szeretnénk 
összeállítani tanulóinkkal egy előadást Községünk és iskolánk múltja és jelene címmel, amelyben az eddigi 
információkat átfogóbb kutatások eredményeivel bővítenénk ki. 
 Az ünnepi megemlékezéshez iskolánk ünnepi külsőt is ölt. Az épületben hetek óta felújítási munkálatok 
folynak: a tantermek, a folyosók, a tornaterem, a számítástechnikai terem is átalakuláson megy keresztül. 
Bízunk benne, hogy a tanév végére közös erővel minden elkészül, s a kerek születésnapot megújult környe-
zetben ünnepelhetjük .
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