ÓSZEG
MAGÁN SZAKKÖZÉPISKOLA, DI
Az online oktatás ideje alatt az iskola fejlesztésén dolgoztunk. Átalakítottunk két
klasszikus osztálytermet, valamint a szaktantermeinket, hogy az iskolába való viszszatérés után még magasabb színvonalon folytathassuk a tanítást.
Sikerült egy iskolabuszt vásárolnunk, hogy a jövőben ezzel is megkönnyítsük az
iskolába járást a beutazó diákjainknak.

Klasszikus osztályterem

Tanulmányi szakunk a nappali tagozaton: Digitális média grafikus szak
Tanulmányi idő: 4 év
Tanítási nyelv: magyar és szlovák
Felvételi feltételek: az alapiskola 9. osztályának sikeres befejezése
Végzettség: teljes fokú szakközépiskolai végzettség – érettségi vizsga, valamint
szakmunkás-oklevél, nemzetközi IES (International Education Society) tanúsítvány
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A 3447 K digitális média grafikus tanulmányi szakon oktatott szaktantárgyak: elektronikus publikáció, digitális médiák, kép- és szövegszerkesztés, szekvenciák feldolgozása, grafikai dizájn, szakmai gyakorlat.
A szakmai gyakorlat az iskolában folyik.
KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT LEHETŐSÉGE AZ ERASMUS MOBILITY
PROGRAM KERETÉN BELÜL.
SZAKMAI PARTNEREINK:
Szlovák Rádió és Televízió, Pátria Rádió, Lux TV, Markíza TV, Szeredi Nova Mozi,
CINEMAX, Szlovák Filmintézet

Grafikaterem

Számítógépes terem

Tanulmányi szakok távoktatás formájában (szlovák nyelven):
2381 M gépészet
6317 M kereskedelmi akadémia
• A gépészeti tanulmányi szakon oktatott szaktantárgyak: műszaki rajz, mechanika,
gépészeti technológia, méréstechnika, gépszerkesztés, automatizáció.
• A kereskedelmi akadémia tanulmányi szakon oktatott szaktantárgyak: vállalati gazdaságtan, könyvvitel, adminisztráció és levelezés, makroökonómia, gazdasági jog.
A távoktatásban működő 4-éves szakok tanulmányi ideje záróvizsgával (inaslevéllel)
rendelkezők számára 2 év.
Végzettség: teljes fokú középiskolai végzettség (érettségi vizsga).
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA – MAGÁN SZAKKÖZÉPISKOLA
Sládkovičovo – Diószeg
Kapcsolatfelvétel
Telefonszám: 031 784 0134
Mobil: 0907 513 525
E-mail-cím: info@ssos-sladkovicovo.sk
Web: www.ssos-sladkovicovo.sk

Iskola

Diákjainak
munkái

A HÓNAP TÉMÁJA:
TÖBBNYELVŰSÉG – TÖBBKULTÚRÁJÚSÁG
BRUTOVSZKY GABRIELLA: „AHÁNY EMBER,
ANNYI VÁLTOZAT, ANNYI FORDÍTÁS”
BESZÉLGETÉS JIŘÍ ZEMANNAL
BETÁK NORBERT – SÁNDOR ZSUZSANNA: IDEGEN
NYELVI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODERN MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL
VANČO ILDIKÓ: NYELVI REVITALIZÁCIÓ AZ OKTATÁSON
KERESZTÜL (1. RÉSZ)
SÁRKÖZI MÁTYÁS: FELVIDÉKI HUNGARO-BRITEK

SCHULCZ PATRIK: EGY FELSŐOKTATÁSI
INTÉZMÉNY TANTÁRGYKÍNÁLATÁNAK
VIZSGÁLATA AZ EU
KOMPETENCIA-ELVÁRÁSAINAK TÜKRÉBEN
BENCZE DÁVID: KI A FELELŐS
TRIANONÉRT? (1. RÉSZ)
CSICSAY ALAJOS: MIT TUDHATTAK
ÓKORI ELŐDEINK AZ ÉLETRŐL?
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KATONA NIKOLAS

BALATONFÜRED
Ü
Ha egyetlen várost választhatnék, ahol szízízí
ívesen lennék ebben az epidemikus helyzetetetet
ben, és kizökkentene a monotonikus rendnd-szerből, az mindenképpen Balatonfüred
reed
lenne. Volt szerencsém látni a várost a té
téli
élii
és a nyári időszakban is, így tudom, a táj éss a
város szépsége évszaktól függetlenül el tudja
djaa
varázsolni az embert.
Balatonfüred város Veszprém megyében
en
en
található, a Balatonfüredi járás székhelye. A
település eredetileg Szent István király korárá-tól 1946-ig Zala vármegyéhez tartozott. „„A
A
Balaton északi partjának fővárosa”, a Balalala
ton-part legrégebbi üdülőhelye. Kereskedelel-mi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
káák
tekintetében Magyarország hatodik legnépép
pszerűbb települése. Ismertségét a Balaton
on
közelsége mellett elsősorban szénsavas fororrásainak és mediterrán jellegű klímájának
ak
köszönheti. Jelentős vitorláskikötő.
Területe három részből tevődik össze:: a
vasútvonal két oldalán húzódó őstelepülés,
és,,
a gyógyforrások körül kialakult régi gyógygyyhely, valamint ennek két oldalához csatlalakozóan a legújabb Füred üdülő/idegenforor-galmi életét befogadó központok, szállók,
ók,,
kemping, üdülőtelep stb. térsége. Az egykoko-ri Balatonarács községet 1954-ben csatolták
táák
hozzá.
Egyik legkiemelkedőbb látványossága,
ga,,
amin érdemes végismenni, az a Tagore-sésétány. Ajánlom mindenkinek, hogy naplelelemente alkalmából vigyenek ki magukkal
kal
egy finom édes bort, majd üljenek le egy
gy
padra, és csodálják a tájat. Persze, azonkívül,
ül,
hogy a hely gyönyörködtető, számos neveve-zetessége is van. Rabindranáth Tagore 1926.
26..
november 1-jén érkezett a szanatóriumba,
ba,,
majd gyógyulásának örömére fát ültetett.
ett.
ett
E fa előtt 1956-ban egy indiai küldöttség
séég
felavatta Tagore bronzszobrát, és 1957-től
tőll
a korábban Deák Ferencről elnevezett ssééé-tány is az ő nevét viseli. A fa mellé emlékékk
ktáblát tettek, amelyen a költő ez alkalomra
mra
mr
írt verse olvasható. Tagore példáját először
zör
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indiai politikusok követték, s ezután néhány
év alatt hagyománnyá vált, hogy az itt megfordult híres személyiségek fát ültetnek a
parkban. Marx György fizikus kezdeményezésére a Nobel-díjasokkal folytatták a sort,
őket különféle hírességek követték, napjainkban pedig magyar politikusok szaporítják az ültetett fák és emléktáblák számát. Fát
ültetett itt többek között: Farkas Bertalan és
űrhajóstársa, Valerij Kubaszov, Leonov, a
Gandhik, Göncz Árpád, Benoit Mandelbrot, Wigner Jenő és több magyar Nobel-díjas. Emellett szobra vagy mellszobra van itt
Széchenyinek, Kisfaludy Károlynak, Deák
Ferencnek, valamint Salvatore Quasimodo
olasz költőnek, akinek a tiszteletére évente
rendeznek költői versenyeket.
A sétány közepét augusztusban a Borhetek sátrai és padjai foglalják el, a sétányon
pedig tűznyelők, utcai zenészek, köztük egy
perui banda, élő szobrok, artisták és mozgó
árusok hada található.
Tavaly nyáron volt szerencsém ellátogatni az 1932 óta napjainking megrendezett
Baltonfüredi Borhetek eseménysorozatára
is. Az egész sétányon különféle standok állnak, melyeken meg lehet kóstolni a térség
legízletesebb borait. Ha az ember kikapcsolódásra vágyik, különféle magyar együttesek
szórakoztatják az embereket a jó ital mellé.
Sokszor vágyódom vissza erre a helyre.
Itt mindig megnyugvásra lel az ember, és a
lelke mindig lecsendesül a hullámok ringásával. Lehet, hogy egyszer még itt töltöm el a
hátralevő életem, ahogy a móló partján nézem a maplementét egy jó bor kíséretében, s
verset költök, de egyelőre az is nagy érték lehetne, ha nem csak fotókról elmékezhetnék
vissza a helyre. Gondolatmenetem Kasza
Béla soraival zárnám, ami elmond mindent
arról, miért kedves ez a térség számomra:
„Itt a világ szíve, legragyogóbb bája,
tájak gyönyörkeltő édes muzsikája.
Kedvem szárnyalása, örök remény bókja,
boldogság színtere, a szabadság csókja.”

Kiadványunkat támogatta a Szlovák
Köztársaság Kisebbségi Kulturális
Alapja.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

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

A verseny célja:
A környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák
és a földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex ökológiai gondolkodás megalapozása. A természettudományos ismeretek gazdagítása, tehetséggondozás.
A verseny ismeretanyaga:
• Alapiskolai földrajzi, biológiai tananyag
• Környezetvédelemre vonatkozó alapismeretek
• A Természetbúvár magazin kijelölt cikkei (a szervező a nevezés lejárta után minden jelentkező csapathoz eljuttatja)
A verseny lebonyolításának módja:
A verseny csapatverseny, a csapat három tagból áll – a vegyes korcsoport engedélyezett.
A verseny összetevői:
• írásbeli forduló: fő témakörök: környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések (a felkészülési anyagot a nevezés lejárta
után e-mailben kapják meg a felkészítők)
• szóbeli kiselőadás: a lakóhelyi vagy környéki környezetvédelmi problémák feltárása, kutatása megoldási javaslatokkal vagy szintén
lakóhelyi, környéki természetvédelmi értékek bemutatása; alternatív lehetőség: bármilyen ökológiai, természetvédelmi téma. A kiselőadás szemléltetése számítógépes prezentációval történik.
A verseny lebonyolítása:
A verseny az aktuális járványügyi helyzethez igazodva online módon vagy személyes részvétellel történik majd. Az írásbeli forduló
online teszten keresztül történik, a szóbeli kiselőadást a döntőt megelőzően 1 héttel kell videóként a zsűri részére eljuttatni.
A szlovákiai döntő ideje: 2021. április 22.
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Mgr. SCHULCZ PATRIK, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok doktorandusza, Dunaszerdahelyen él (schulcz.patrik@gmail.com);
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FEBRUÁRI GONDOLATOK JANUÁR ELEJÉN
Néhány évvel ezelőtt még – ugyanúgy,
mint addig sok-sok évtizeden át – teljesen természetes volt, hogy az iskolákban
a tanév szeptember elsején ünnepélyes
tanévnyitóval kezdődik, január végén a
diákok félévi bizonyítványt kapnak, majd
június harmincadikán bizonyítványosztással ér véget. Ez a tanévvel kapcsolatos
alapvető tény pár éve módosult ugyan,
de csak annyiban, hogy a tanév kezdete
egyetlen nappal eltolódott, hiszen szeptember elseje ilyen-olyan okok miatt állami ünnepi rangot kapott, márpedig
ilyen jelentős napon nem lehet tanévet
kezdeni… A hároméves középiskolákban is teljesen természetes volt, hogy a
harmadik évben a tanulók az addig tanult szakmából szakvizsgát tesznek, a
négyéves középiskolákban pedig a végzős diákok írásbeli, majd szóbeli érettségi vizsgán bizonyítják, hogy a négy évnyi
iskolalátogatás során milyen szintű ismeretekre tettek szert. Igen, minden ennyire egyszerű és megszokott volt, talán el
sem tudtuk képzelni, hogy ezen a téren
bármi másképpen is történhet. Aztán
beköszöntött a 2020. esztendő, és a társadalom, az emberek életében szinte minden megváltozott. Az oktatásügy eddigi
gyakorlata, az iskola életének szervezése
szinte egyetlen nap alatt átláthatatlanná, követhetetlenné, sőt esetenként érthetetlenné vált. Gondoljunk csak arra,
hogy a pedagógusok minden előzetes
szakmai felkészítés és a központi szakmai és módszertani intézetek segítsége
nélkül kezdték el a távoktatást, a diákok
több mint tíz százaléka nem rendelkezett a távoktatáshoz szükséges alapvető
segédeszközökkel, és a középiskolások
az oktatásügy történelmében először
kaptak érettségi bizonyítványt az érettségi vizsga abszolválása nélkül. Amíg a
változás előtt szigorú törvény kötelezte a
diákokat és a szülőket a kötelező iskolalátogatásra, a változás után központi rendelet határozottan megtiltotta az iskola
látogatását, majd egy-két hónap eltelte
után ezt a merev tiltást az „esetlegesség”
váltotta fel, amikor a szülő dönthette el,
hogy elengedi-e gyermekét az iskolába
vagy nem. Az új tanév természetesen
ismét változásokat hozott, hiszen másfél
hónapnyi iskolalátogatás után újra jött a
kemény tiltás, illetve a „majdnem tiltás“,
hiszen az alapiskola alsó tagozatának diákjai járhattak iskolába, de rajtuk kívül
aztán senki sem. Most ott tartunk, hogy
egy újabb miniszteri rendelet szerint

január utolsó munkanapján a tanulók
megkapták a félévi bizonyítványt, tehát
hivatalosan véget ért a tanév első féléve,
csakhogy azok a tanulók, akiket a távoktatás során bármilyen okból nem lehetett
osztályozni, csak március 31-én vehetik
át a félévi bizonyítványt, tehát számukra
február és március egyszerre lesz az első
és a második félév része. A kérdés most
már csak az, hogy ezek a tanulók mit
fognak tanulni ez alatt a két hónap alatt:
az első vagy a második félév tananyagát,
esetleg mindkettőt egyszerre? Ez a kérdés hatványozottan vonatkozik arra a
viszonylag nagyszámú tanulócsoportra,
akik a távoktatásba végképp nem vagy
csak minimális mértékben kapcsolódtak
be, hiszen az előző tanév tapasztalatai
alapján esetleg azt remélik, hogy most
sem kaphatnak elégtelen minősítést a
bizonyítványukba. Feltételezem, hogy
a döntéshozók részéről a válasz most is
ugyanaz lesz, mint eddig, vagyis a pedagógusok majd eldöntik, hiszen ők eddig
is minden problémát megoldottak. Igen,
megoldottak, mert ők pedagógusok, és
sok-sok éves tapasztalatok birtokában
tudják, hogy ők sajnos most is csak magukra, csak egymás segítségére számíthatnak. De mennyivel könnyebb lenne
a dolguk, ha a központi utasítások következetesen egyértelműek lennének, és
amellett a kompetens irányító, szakmai
és módszertani intézetek is átgondoltan,
következetesen segítenék a munkájukat. Azt hiszem, az eddig elmondottak
alapján is mindannyian egyetértünk abban, hogy a pedagógusok helyzete sem
a múltban, sem napjainkban legalábbis
nem irigylésre méltó. Napjainkban ez a
megállapítás még egyértelműbb, hiszen
a világjárvány tombolása idején nemcsak
az oktatásügyre, hanem a társadalom
egyetlen területére vonatkozólag sem
lehet olyan központi döntéseket hozni,
amelyek egyértelműen megfelelnének
minden érdekelt igényeinek, érdekeinek. Számunkra tehát nem marad más,
mint legjobb tudásunk szerint végezni
továbbra is a rendkívül igényes munkánkat, emellett egyetlen pedagógusnak
és iskolaigazgatónak sem lenne szabad
megfeledkezni arról, hogy a normális
gyakorlathoz való visszatérés után megköszönjék a szülőknek, hogy ebben a
rendkívüli helyzetben lehetőségeik szerint maximális mértékben segítették a
pedagógusok munkáját. Köszönjük meg,
mert valóban megérdemlik.
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BRUTOVSZKY GABRIELLA

„AHÁNY EMBER, ANNYI VÁLTOZAT, ANNYI FORDÍTÁS”
BESZÉLGETÉS JIŘÍ ZEMAN TOLMÁCS-FORDÍTÓVAL

Jiří Zeman, azaz Jirka szakfordító,
tolmács, műfordító. Jelenleg Magyarországon él, cseh származású,
szlovákiai magyar gyökerekkel. Számos kortárs magyar szerző műveit fordította le cseh nyelvre, többek
között Tóth Krisztina, Spiró György,
Esterházy Péter, Erdős Virág, Bodor
Ádám, Háy János, Kiss Tibor Noé stb.
szövegeit. Dolgozott együtt Jiří Menzellel, nemrégiben pedig a Brünni
Nemzeti Színháznak készítette el
Molnár Ferenc Liliom című művének
újrafordítását.
Jirkával először a Bátor Táborban
találkoztam, ahol magával ragadott
személyisége, szakszerűsége, s ezt az
egészet hóbortos, vicces tábori jelenléte tetézte. Jirka a Bátor Tábor nemzetközi turnusának elindításában is
óriási szerepet vállalt, ahol azóta is
önkénteskedik tolmácsként. A kulturális sokszínűségről, a hivatásáról,
a nyelvek sajátosságairól faggatom
Jirkát egy interjú erejéig.

Milyen kötődésed van a magyar
nyelvhez és kultúrához?
A nagymamám magyar volt, ami a
gyerekkoromban sokáig egyenlő volt azzal, hogy időnként vicceset mond csehül.
Akkor még azt sem értettem, miért van
az, hogy nem mindenki ugyanazt a nyelvet beszéli mindig. Ezzel akkor szembesültem először, amikor Magyarországra
utaztunk látogatóba a nagymamám rokonaihoz, a nővéréhez és családjához, és
én nem győztem csodálkozni. És nem
csak azért, mert a nyolcvanas évek közepén, egy csehszlovák vidéki fiú számára
Budapest egy másik bolygó volt. Hanem
a nyelv… Emlékszem, egyszer épp „A
kórház a város szélén” ment a tévében,
magyarul. Hát ez sokkoló volt számomra:
iszonyúan büszke voltam az ügyes cseh
színészekre, hogy ők olyan jól elsajátították ezt a teljesen érthetetlen nyelvet, hogy
fel is tudták venni az egész sorozatot még
egyszer, magyarul. Teljesen egynyelvű
családban, egynyelvű közegben nőttem
fel, és úgy láttam, ezek az emberek nyil-

ván értik egymást, miközben nekem
abszolút átláthatatlan, kifürkészhetetlen
volt a beszédük. Szerintem innen ered ez
a bűvölet, ami a mai napig alapja a munkámnak. Szeretet és lenyűgözés, nemcsak
a nyelvek iránt eleve, hanem egy nyelven
belül is a különböző rétegek, beszédmódok, stílusok és beszélők iránt… Ehhez
az élményhez már elég közel áll a fordítás,
szinte kézenfekvő. Bár még elég hosszú út
vezetett odáig.
Szerinted milyen kulturális, nyelvi sajátossága van a magyar nyelvnek,
ami esetleg különösen nehéz a fordítás
szempontjából?
A magyar nyelv szerintem lenyűgözően logikus. S éppen ezért néha olyan
szűkszavú és tömör. Fordításkor ettől
olykor el kell tekinteni. Mármint attól,
hogy az eredeti kifejezés, mondat milyen
rövid, milyen tömören hangzik, s milyen
ütős – közben pedig persze stilisztikailag „be kellene tartani a mércét”. A szláv
nyelvekben mindig mindent egyeztetni
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kell, mindig pontosan jelölik a viszonyt
a mondatrészek között, birtokos vagy jelzős szerkezetet használnak egy egyszerű
szóösszetétel helyett, nem tudják csak
úgy összerakni a szavakat. Olyan nincs,
hogy „testvér” vagy „lenolaj”… Vagyis
van, de másképp fejezik ki. Régen nagyjából így képzeltem az indián nyelvet. A
viccet félretéve, a magyar nyelv olyan,
mint egy kirakós játék, összeadom a két
szót, odateszem a képzőt, a jelet meg a
ragot, s máris megvan az alak, amely tökéletesen érthető és helyes is. Számomra
a magyar egy tanult nyelv, gyakorlatilag
felnőtt koromban kezdtem elsajátítani,
és igen nehezen ment az első két-három
év, de amikor már – szinte hirtelen – öszszeállt a rendszer, fantasztikus volt. Úgy
éreztem, most már tudom „kezelni” valamennyire én is. De ami a műfordítást
illeti, az embernek közben arra is kell
figyelnie, sőt azon van a hangsúly, hogy
folyamatosan a célnyelvet, az anyanyelvét ápolja, fejlessze, s annak mindenféle
szintjeivel, rejtelmeivel és szépségeivel
tisztában legyen.
Melyik fordításodra vagy a legbüszkébb, és miért? Melyik fordítás okozta
számodra a legnagyobb fejtörést?
Hát ez jó kérdés, nehéz eldönteni,
mert mindegyik fordításomra büszke
vagyok, amikor elkészül. Többször hallottam már, hogy azt mondják a fordítók, a legutolsó, a legutóbbi munkájuk a
kedvencük, hiszen az a legfrissebb, az az
„utolsó gyerekük”, egyben a legfrissebb
élmény is, azzal töltöttek nemrég heteket, hónapokat, tehát az él bennük még
a legintenzívebben. Számomra is nagy
kihívás volt a legutóbbi fordításom, ami
Molnár Ferenc Liliomja volt, és tavaly
készítettem a Brünni Nemzeti Színháznak. Az eredeti darab ugyanis 1909ben íródott, tehát az akkori nyelvezeten, nyelven szólal meg, s ahhoz, hogy
ezt hitelesen tudjam visszaadni csehül
is, nekem is tanulmányoznom kellett a
század eleji nyelvhasználatot, ezért egy
ismert cseh drámaírónak, František
Langernek a darabjait olvastam, hogy,
úgymond, magamba szívjam az akkori
nyelvezet, és a gyakorlatban, a fordítás
során is használni tudjam. Liliom főhősei ugyanis egyszerű pesti emberek,
egy körhinta kikiáltója és a kedvese, egy
cselédlány, akik nagyon sajátos nyelven
beszélnek. Ez a nyelvhasználat érthető
volt számomra, de az annak stilisztikailag megfelelő cseh nyelvezetet nem
ismertem, tehát ezt tanulnom kellett, s
örültem is, amikor a végén, a fordítást
olvasva, azt gondoltam, tényleg el tudom képzelni, hogy száz évvel ezelőtt

így beszélhetett egy cselédlány vagy egy
körhintás.
Számos magyar szépíró (Tóth Krisztina, Háy János, Erdős Virág, Kiss
Tibor Noé, Bodor Ádám stb.) műveit
fordítottad le cseh nyelvre. Miért éppen ezeknél a szerzőknél/szövegeknél
tetted le a voksodat?
Ehhez rögtön az elején hozzá kell tennem, hogy ezek közül vannak mindenféle megkeresések, felkérések is, amikor
például bizonyos programra, irodalmi
fesztiválra, csehországi felolvasásra vagy
egy-egy folyóirat tematikus számának készült egy szöveg, egy szövegrész, vagy úgy
éreztem, az adott szövegrészlet releváns
lenne az adott időben, az adott témában.
Ezenkívül aztán vannak a „szívügyeim”,
amikor egyszerűen úgy gondoltam, nagyszerű dolgok, kiváló szövegek, és én azt
szeretném, hogy olvashatóak legyenek
csehül is. S ilyenkor elsősorban a barátaim, az ismerőseim körére gondolok egyből, az én kis „buborékomra”, azaz azon
vagyok, ezt le kellett fordítanom, hogy
nekik is közvetíthessem azt, ami szerintem olyan jó. S ha aztán a fordító esetleg mástól is kap visszajelzést, az nagyon
szívmelengető érzés tud lenni, egy kedves
kis megerősítés abban, hogy van értelme
annak, amit csinálunk. De ez – mármint
hogy máshonnan, mondjuk egy névtelen
olvasótól is kapjunk visszajelzést – szerintem elég ritka dolog. (Egyébként velem
egyszer történt meg az, hogy Prágában,
a metrón vettem észre, hogy egy ismeretlen utastársam egy általam lefordított
könyvet tart éppen a kezében, aminek
úgy megörültem, hogy legszívesebben
odamentem volna hozzá, s megkérdeztem volna, hogy hogy tetszik… Persze,
nem tettem meg, csak mosolyogtam magamban.) A fordításaim második nagy
csoportját tehát a kedvenc szerzőim, a
kedvenc szövegek alkotják, ilyen például
Tóth Krisztina vagy Kiss Tibor Noé, Pintér Béla és Mikó Csaba drámái… Ehhez
viszont hozzá kell tennem, hogy a műfordítás számomra nem megélhetési tevékenység, amit egyébként – tekintve, hogy
a műfordítók nemcsak Magyarországon,
de Csehországban is nagyjából mennyit
kapnak a munkájukért… – nem is tartok
nagyon reálisnak. Tehát szabadidőmben
fordítok irodalmat, és csak azt, amit szeretek, hiszen ha már fordítok valamit, akkor
hónapokig együtt élek azzal a szöveggel,
tehát nem is tudom elképzelni másképpen. Összességében leginkább a kortárs
irodalom áll hozzám legközelebb, annak
a nyelvét tudom véleményem szerint leghitelesebben, legjobban visszaadni, átültetni, s az számomra a legizgalmasabb.

A fordító élete nagyon változatos
tud lenni, tele kihívásokkal és izgalommal, nyilatkoztad az egyik beszélgetésünk során. Kifejtenéd?
Igen, s pontosan ez benne a jó! Tele
van kihívásokkal és izgalommal. Én
imádom a munkámat, s itt nem csak a
fordításról beszélek, hanem a tolmácsolásról is, hiszen a kettőt kombinálom. Ez
nekem így felel meg a legjobban, hiszen
a fordító előbb-utóbb azzal szembesül,
hogy elég magányos munkát végez, az
ember akár napokig otthon ül a gépnél, lapozza a szótárakat, és kalapál a
billentyűzeten, nem találkozik másokkal, nincsenek kollégái, akikkel mehetne csak úgy kicsit fecsegni a szünetben
a folyosóra, hanem egyedül van. Ezen
mindenféleképpen lehet lazítani, például sétákat beiktatni, rendszeres szüneteket, beszélgetéseket, amikor az ember
„kiugrik” a szövegéből. Ez általában csak
jót tesz neki, na meg a szövegnek is! S
éppen ezért hálás vagyok a tolmácsolási megkeresésekért is, mert úgy, mint
ahogy a fordításban minden szöveg más,
minden szöveg új, s épp az a jó benne…,
éppen úgy itt is izgalmakkal teli minden
új hely, új dolgokat hoz és kínál, ahova
elmegyünk tolmácsolni. Éppen az tetszik benne, hogy eleve megismerhetem
ezeket a helyzeteket és helyeket, nagyon
sok emberrel találkozom, és olyan helyekre jutok el, ahova különben esélyem
nem lenne ellátogatni. Tolmácsoltam
már mindenféle színházban, volt, amikor a takarás mögül láttam az előadást,
máskor végig az ügyelő mellett voltam,
vagy éppen a zsinórpadlásról „néztem”
az előadást a technikusokkal. Szóval beleláthatok ezeknek a munkafolyamatoknak a hátterébe, megismerhetem ezeket
az embereket és az ő nyelvüket, a nyelvezetüket, a szakmai szlengjüket, amit
közben igyekszem magamba szívni.
Mindez különben rejtve maradna. De
élvezem azt is, amikor elmegyek tolmácsolni egy cementgyárba, vagy amikor a
külföldi vendégeknek elmagyarázzák a
kontaktlencse gyártási folyamatát úgy,
hogy közben ott vagyunk a „tiszta térben”, a gyártásnak teljesen steril helyszínén, s mutatják a robotokat… Millió,
számomra ismeretlen helyre jutottam el
így, ami fantasztikus. De a fordítási munka is tele van izgalmakkal, rejtélyekkel
és kihívásokkal, mert amikor az ember
nekilát egy szövegnek, több-kevesebb
új dologgal, fogalommal vagy témával
találkozik benne – ezeket manapság az
internetnek köszönhetően általában viszonylag gyorsan meg is tud oldani –, s
megint nagyon jó érzés, amikor sok-sok
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perces, hosszú keresgélés, kutatás és tanulmányozás után biztos lehet abban
a fordító, hogy ez az, ez a megfelelője,
megvan! Miközben az elején fogalmam
sem volt, hogy ezt a bizonyos kifejezést
hogy is mondják. Olyan az, mint egy játék, egy rébusz, amelynek a végére kell
jutni. S ugyanazt a sikerélményt nyújtja
a megoldása!
Egy ideig együtt dolgoztál Jiří Menzellel. Mesélnél nekünk a közös munkáról?
Erre a közel két hónapra nagy szeretettel
emlékszem vissza. Jiří Menzel ugyanis egy
rendkívül kedves, kiegyensúlyozott ember
volt, szeretetteljes, remek humorérzékkel.
Még mielőtt elkezdődtek a próbák a budapesti Operában, emlékszem, akartam vele
találkozni, hogy egy kicsit megismerjük
egymást, mielőtt a közös munkának nekiállunk. Kíváncsi voltam, kivel találkozom,
milyen ember lesz, de már a taxiban, amikor a reptérről a városba mentünk, egyértelműen kiderült, hogy ez menni fog. Közvetlen volt, őszinte és – ahhoz képest, vagy
inkább amellett, hogy milyen nagy híre
volt, milyen aurája követte mindig és mindenhol – hihetetlenül szerény is. Nem volt
benne semmi gőg, semmi nagyképűség, és
ez már az első pillanattól kezdve érezhető
volt. Persze volt, hogy elégedetlenkedett
valamin, valami nehézségen, nehéz körülményen, de igazából sose láttam igazán
mérgesnek. Hiszen tudatosan azon volt
mindig, hogy mindenki jól érezze magát,
annak a híve volt, hogy csak akkor lehet
jó az előadás, ha mindenki jól érzi magát
a bőrében. Még inkább szerettem vele beszélgetni a szünetekben, a háttérben, amikor lejöttünk a színpadról, s csak beültünk
valahova kávézni.
Melyik volt a legviccesebb pillanat,
amit tolmácsolási helyzetben megéltél?
Számomra az egyik legviccesebb, s
egyben a legmeglepőbb pillanat az volt,
amikor egyszer, elég régen az ostravai
kohógyárban tolmácsoltam a magyarországi Ganz munkatársainak. Az mentett
meg, hogy az előző este megkaptam egy
műszaki rajzot részletes leírással, éjszaka
kikerestem s valamennyire megtanultam
minden fogalmat, ami rajta volt. Másnap elmentem, mint mindig, egy jegyzetlistával, idővel csak rápillantottam, s
amikor elhangzott például az, hogy „ha
megváltoztatják a hőmérsékletet, akkor
megváltozik a folyáshatár”, én lefordítottam magyarra, s csak vártam, hogy na,
most mi lesz. De a magyarok csak bólintottak, hogy persze, ez magától értetődik,
csinálnak majd újabb „ütőpróbát”. Kicsit
megdöbbenve néztem, hogy mindenki

érti, amit mondok, miközben nekem fogalmam sem volt, hogy miről beszélek.
Úgy éreztem magam, mint aki véletlenül
megtalál egy régi kulcsot, beledugja egy
titokzatos kincsesládába, amit sokáig csak
körbejárt, és láss csodát, a doboz kinyílik!
Alig tudtam hinni a szememnek. Egészen
addig ugyanis azt gondoltam, hogy a tolmácsnak tudnia kell, hogy miről van szó,
értenie kell azt, amit tolmácsol. Na, akkor
jöttem rá, hogy nem mindig. Egyébként
én a mai napig nem tudom, hogy mi az a
folyáshatár meg az ütőpróba. Pedig próbáltam utánanézni, de valahogy mindig
csak a szónál ragadtam… De ha az ember
megél ilyet is, szerintem biztató, bátorító
hatással van rá, máskülönben csak kételkedhetne, hogy mennyi mindent nem tud,
nem mer megcsinálni. Egyébként a mai
napig enyhe gyomorideggel megyek el
minden új helyre tolmácsolni. De minden
tolmácsolásra igyekszem minél alaposabban felkészülni. Mint anno a kohóban.
Mit gondolsz az újrafordításokról?
Volt olyan mű, aminek az újrafordítását elkészítetted?
Hát a cseh-magyar viszonylatban alig
találkozunk az újrafordításokkal, azt
gondolom. Hiszen viszonylag kis irodalmakról van szó, s eleve hogy ha valamit
valaha már lefordítottak a magyar irodalomból csehre, akkor már megvan, kész,
s szerintem alig van, aki hajlandó lenne
ebbe energiát, időt és pénzt fektetni azért,
hogy készüljön egy újabb fordítás, tehát
alig látom esélyét annak, hogy újrafordíttassák a műveket. De azért itt is vannak
kivételek, mint az említett Liliom, amit
például újrafordíttattak velem. A Brünni
Nemzeti Színháznak a dramaturgja
ugyanis ismerte a régebbi cseh szöveget,
viszont több változatával találkozott, tudta, hogy régen készült egy cseh fordítás,
aztán találkozott a mű színpadi változatával is, ami lényegesen eltért a korábbi
fordítástól, és egyszerűen nem lehetett
tudni, hogy mi az, ami a szövegben az
eredeti, s mi az, ami odakerült, vagy épp
kihagyták, amikor készült a színpadi
változat, mit tett hozzá az akkori dramaturg vagy a rendező… Szóval ők magára
az eredeti szövegre voltak kíváncsiak,
ahogy Molnár Ferenc anno megírta, ebből akartak mindenféleképpen kiindulni
az új előadásnál, úgyhogy felkértek egy
új fordítás elkészítésére. Amúgy pedig
nem gondolom, hogy a régebbi, korábbi
szövegeket mindenféleképpen aktualizálni kellene és mai nyelven kellene őket
megszólaltani, sőt. Abból a szempontból
viszont érdekes az újrafordítás, hogy egyegy szövegnek különböző fordítók által
készített változatai milyen sokszínűek le-

hetnek, hiszen ahány ember, annyi változat, annyi fordítás, és ez roppant érdekes.
Nem kell messzire menni, nézzük akár a
magyar fordítások esetében, hogy hányféle különböző, érdekes és sajátos változat
készült egy-egy vers alapján például.

A Bátor Tábor nemzetközi turnusának elindításában óriási szereped
vállaltál, ahol azóta is tolmácsként
önkénteskedsz. Mit jelent számodra
a tábor, és milyen új kihívásokat, élményeket adott a táborban való tolmácsolás, önkénteskedés?
Hát ezt is a munkámnak köszönhetem, hiszen amikor 2008-ban, mielőtt
indult az első nemzetközi turnus, amin
cseh gyerekek is részt vettek, fordítót
kerestek, aki elkészítené az információs
anyagoknak, jelentkezési lapoknak és
egyéb dokumentumoknak a cseh változatát, végül valahogy hozzám került az
ajánlat. Miközben fordítottam, nagyon
megtetszett az egész, és azt gondoltam,
nagyon szívesen részt vennék a tábor
életében én is. Amikor aztán elmentem,
nagyon jó volt, hogy számos korábbi
tapasztalatomat is tudtam részben alkalmazni, tehát nem ez volt életem első
tolmácsolási helyzete, így nem kerültem a mélyvízbe. Persze az ottani körülmények mások, magától érthető, hogy
kevésbé formálisak, sokkal spontánabbak, és nagyon sokat adnak. Hiszen a
Bátor Táborban egy tolmács nemcsak
a kommunikáció közvetítője a két fél
között, hanem egy teljesen egyenrangú, bizonyos feladatkörrel megbízott
harmadik fél, aki mint egyén, mint személy jelen van a tábor mindennapjaiban reggeltől estig. Folyamatos a törekvés, hogy mindenki jól érezze magát a
táborban, mert csak akkor lehet hiteles,
amit egymásnak adunk. A visszajelzés
is közvetlen és azonnali, spontán és nagyon emberi. Talán ez a legszebb, amit
mi, tolmácsok, eleve ott kaphatunk s
kapunk bőven is. Nagyszerű lehetőség,
hogy tudásunkkal, tapasztalatainkkal
hozzájáruljunk valamihez, amiért cserébe folyamatosan mi is részesülhetünk
a közös élményben, érezhetjük, hogy itt
most valami jól sikerült.
Jelenleg min dolgozol?
Most éppen Tóth Krisztina tavalyi elbeszéléskötetén dolgozom, a Fehér farkason, amit szeretnék megismertetni a cseh
olvasóközönséggel.

Köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert, fordítás- és tolmácsolási
élményt kívánok!
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BETÁK NORBERT – SÁNDOR ZSUZSANNA

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE
MODERN MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL
A Katedra folyóirat egy régebbi számában már foglalkoztunk az interkulturális kommunikációs kompetencia
témakörével – röviden vázolva azon
készségek aspektusait, melyek az alapés középiskolai idegen nyelvi órákon
fejlesztésre szorulnak. Globalizálódó
világunk utóbbi évtizedeinek történései, de főként a legutóbbi években
tapasztalt intenzív migrációs folyamatok, valamint az egyre növekvő
idegengyűlölet s a különböző kultúrák
iránti intolerancia megnyilvánulásai
alátámasztják azokat az oktatási elméleteket, melyek szerint kulcsfontosságú, hogy a nyelvtanulók ne csak
az adott idegen nyelvet sajátítsák el,
de megismerjék azokat a kulturális
aspektusokat is, melyek a céltársadalmak mindennapjait jellemzik. Ellenkező esetben ugyanis a célkultúrákban tapasztalt kulturális sajátosságok
sokkszerű hatással lehetnek a nyelvhasználóra, melyek gyakran az adott
kultúrák iránti ellenszenvhez vagy
más konfliktusokhoz vezethetnek. A
cél tehát a nyelvtanulók interkulturális kommunikációs készségének (IKK)
fejlesztése, mely magában foglalja az
adott idegen nyelv kulturális vonatkozásainak elsajátítását is.

Az Európai Tanács által kidolgozott Közös Európai Referenciakeret: a
nyelvtanulás, nyelvtanítás és értékelés
(2002 & 2020) (röviden KER, angolul: Common European Framework
of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment, azaz CEFR)
az IKK öt összetevőjének fejlesztésére hívja fel a figyelmet. A dokumentum szerint fontos, hogy az idegen
nyelvi tanórák keretein belül a nyelvi
(lexikális, grammatikai, szemantikai,
fonológiai, helyesírási, helyes kiejtési) kompetenciák kialakítása mellett
kellő figyelmet szenteljünk a szociolingvisztikai, pragmatikai, szociokulturális, valamint paralingvisztikai
kompetenciák fejlesztésének is. Továbbá rendkívül szükséges az is, hogy
a nyelvhasználóban olyan kulturális érzékenységet, ún. interkulturális készséget alakítsunk ki, melynek
köszönhetően felismeri a saját és a
célkultúra, illetőleg más kultúrák közti
hasonlóságokat és különbözőségeket,
tudatosítja a bennük rejlő értékeket,
s ezáltal erősíti identitástudatát,
valamint elfogadó készségét. Szlovákiában, az Emberi Jogok Szlovák
Nemzeti Központjának 2017-ben,
1322, 11–19 éves fiatal bevonásával

végzett felmérése alapján ugyanis a
megkérdezettek 80%-a tapasztalta
környezetében a különböző faji, etnikai vagy vallási csoportok iránti
ellenszenv valamilyen formájú megnyilvánulását. A kutatás rámutatott
arra is, hogy a legtöbb negatív előítélet
a roma (79%), illetőleg a muzulmán
kisebbség képviselőit (66%) érinti. Az
interkulturális kompetencia fejlesztésének következményeképpen azonban
a nyelvtanuló képessé válik arra, hogy
kapcsolatot teremtsen és tartson fenn
más kultúrák képviselőivel, megfelelően járjon el az interkulturális félreértések és konfliktushelyzetek kezelésekor,
és kerülje a sztereotípiák kialakítását.
Kétségkívül az interkulturális kommunikációs készség fejlesztése, illetőleg a különböző kultúrákhoz való
pozitív viszonyulás kialakítása és elmélyítése elengedhetetlen a szolgáltatóipar azon területein, ahol napi
rendszerességgel kerül sor az eltérő
kulturális háttérrel rendelkező egyének interakciójára, mint pl. az idegenforgalom és a vendéglátás esetében,
hiszen az idegenforgalmi termék, valamint a vállalkozás sikere nagymértékben függ a célkultúra ismeretétől,
a kultúra-specifikus igények felisme-
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résétől és kielégítésétől (Ilie, 2019;
Reisinger, 2009). A nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Idegenforgalmi
Tanszéke által 2020-ban végzett felmérés alapján azonban az idegenforgalom szakos hallgatóknak majdnem
a fele tartotta kevésbé vonzónak a más
vallási és etnikai csoportokhoz tartozó
ügyfelekkel (pl. romák, muzulmánok,
buddhisták stb.) való foglalkozást, és
többségük egyet ért azzal az állítással, hogy a multikulturális társadalom
jelenlegi problémáit az egyes etnikai
csoportok vallási radikalizmusa és
szociális helyzetük okozza. A kutatás
eredményei és a feljebb említett tények
is hozzájárultak ahhoz, hogy a szóban
forgó intézmény a korábbiakhoz képest még nagyobb hangsúlyt fektessen
az idegenforgalom szakos hallgatók interkulturális kommunikációs készségeinek fejlesztésére. Ezt a célt hivatott
szolgálni a KEGA-020UKF-4/2020
számú és Az idegenforgalmi szakemberek angol nyelvi interkulturális kommunikációs kompetenciáinak
fejlesztését segítő, gyakorlat-orientált
egyetemi tankönyv és multimediális oktatás segédlet kiadása elnevezésű projektje is, melynek kutatócsoportját az
KFE KETK Idegenforgalmi, valamint
a Pedagógiai Kar Nyelvpedagógiai és
Interkulturális Tanulmányok Tanszékének oktatói alkotják. Amint arra a
cím is utal, a kutatócsoport tagjai egy
nyomtatott és egyben digitális tankönyv elkészítésén tevékenykednek,
mely hatékonyan segíti majd nemcsak
az adott tanszék, de az ország más
egyetemein, illetőleg szakközépiskoláiban tanuló idegenforgalom szakos diákok interkulturális kommunikációs
készségeinek fejlesztését. Az említett
oktatási segédeszköz szerzői, az Idegenforgalmi Tanszék partnerintézményeiben (szállodákban, utazási irodákban stb.) végzett kutatás eredményeit
is figyelembe véve az elméleti háttér
mellett esettanulmányok és különféle
helyzetgyakorlatok segítségével törekednek a gyakorlatban is hasznosítható tananyag kialakítására. Továbbá
a projekt szerves részét képezi az interkulturális kommunikációs készség
fejlesztését segítő oktatási módszerek
kutatása is. Rendkívül fontos ugyanis,
hogy például még a szociokulturális készségek terén is – a magyarázás
módszerét a minimumra csökkentve,
és inkább a saját kutatás, eszmecsere
vagy egyéb interaktív és gyakorlati jellegű feladatokat alkalmazva – a nyelv-

tanuló aktívan vegyen részt ismereteinek megszerzésében (Hatoss, 2004).
A kutatócsoport tagjai ezért két olyan
innovatív és interaktív módszer hatékonyságát is vizsgálják, melyek számos
szakirodalmi forrás és kutatási eredmény alapján egyidejűleg több készség
fejlesztését is szolgálják.
A tanulmány következő része ezek
egyikét, a Peer Instruction módszer
lényegét mutatja be röviden, mégpedig főképp az interkulturális nyelvi
kompetenciák kontextusának tekintetében.
Ahhoz, hogy megértsük és teljes
mértékben magunkévá tegyük egyegy pedagógiai módszer gyakorlati
alkalmazását, nem csupán a vonatkozó oktatási folyamat egyes lépéseinek
meghatározása és ismerete szükséges,
hanem a módszertani alapelvek és sajátosságok identifikálása, valamint a
pedagógiai szemléletmódnak az adott
módszertanhoz való igazodása is fontos. Az Eric Mazur által létrehozott
Peer Instruction módszer aktivizáló
módszer, folyamatos gondolkodásra,
ténykedésre, argumentálásra, nézőpontok és vélemények megfogalmazására, valamint azok közvetítésére épít,
tehát a (főleg magasabb szintű) mentális folyamatok gyakorlásán keresztül
vezeti rá a diákokat, hallgatókat a felmerülő kérdések megválaszolására. A
kérdésfelvetés után megjelenő visszajelzések és reakciók alapján a pedagógus segítségével elindulhat a hasznos
vita, az aktív kommunikáció, és több
kutatás is a módszer ezen hozadékát
véli a leghatékonyabbnak. A megfelelő
kérdésalkotás alapfeltétele a tárgyilagos, célravezető diskurzus kialakításának, ezért gondos odafigyelést kíván
a módszer során használt kérdések
megfogalmazása. Az alábbiakban két,
az interkulturális kompetenciák fejlesztésének témájához kapcsolódó
kérdést prezentálunk. Az egyik (Q1)
a konceptuális kérdések kategóriájába
sorolható, s így megfelelő lehet a PI
módszer használata során, míg a másik (Q2) egy olyan kérdés, melynek
megválaszolása nem igényel elmélyült
gondolkodást.
Q1. What is it?
„Based on my experience some
people in Slovakia tend to be rather
conservative.”
a. stereotype
b. cultural expectation
c. cultural barrier
d. cultural generalisation

Q2. What is the name of the long
black dress worn by Muslim women?
a. hijab
b. abaya
c. burka
De miért is gondoljuk, hogy a PI
módszer hatékonyan vonható be az
interkulturális nyelvi kompetenciák
fejlesztésének folyamatába? Ennek
megválaszolását egy rövid eszmefuttatás során szeretnénk felvázolni.
Általánosságban elmondható, hogy
az osztályteremben jelenlévő diákok sokfélesége legfőképp a tanulók
adottságaiból és kulturális különbözőségeiből ered, hiszen eltéréseket
tapasztalhatunk akár a származás, a
nyelvhasználati sajátosságok, a tanulási stílusok vagy egyéb más területek
tekintetében is. A diverzitás viszont
nem kell, hogy rosszat tegyen a nevelés és tanulás folyamatának, hanem
épp ellenkezőleg, olyan, egymástól eltérő szemléletmódok, vélemények és
megközelítések létrejöttéhez vezethet,
melyek feltárása, összehangolása, elfogadása – mindamellett, hogy komoly
kihívást is jelent a pedagógus számára – nagymértékben hozzájárulhat az
oktató-nevelő munka színvonalához,
eredményességéhez. A körülöttünk
lévő világ is színes, az ember pedig –
mint a világ szerves része – szintén
sokféle lehet. Mondhatni, hogy a diverzitás a digitális korban, ahol különböző innovatív pedagógiai módszerek,
valamint egyre újabb és újabb online
alapokra támaszkodó technológiák
használata kerül a pedagógia látókörének középpontjába, szintén jelen
van, sőt egyre határozottabb és hangsúlyosabb mértékben találkozhatunk
vele. Mi, pedagógusok, sokféleképpen
oktatjuk a sokféleségében egységes
társadalmat. Az ingerkörnyezet gazdagodása a modern szemléletű pedagógiai módszerek velejárója kell, hogy
legyen, így teremthetünk kedvező környezetet a diverzitás megnyilvánulásának és érvényesülésének.
A modern edukáció egyik legmeghatározóbb jellemzője minden kétséget kizáróan az interakció és annak
minősége. A kommunikáció és a vita,
az eszmecsere általában jelentős szerepet tölt be az oktatási folyamatban,
de a multikulturális ismeretek elsajátításában az aktív kommunikáció funkciója még erőteljesebben kell, hogy
érvényesüljön, ezért a jelenléte szinte
nélkülözhetetlen. A különbözőségek,
melyek a tanulói csoportokban több
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szempontból is jelen vannak, akkor
tudnak a felszínre kerülni leginkább,
amikor teret biztosítunk az információcserének és a célravezető beszélgetéseknek. Arra viszont nagyon nagy
szükség van, hogy „irányított” tanulási
környezetben (is) történjen a kommunikációs kultúra és az interkulturális
nevelés megalapozása. A különbözőségek találkozásánál tehát szükség van
az adaptálódásra, a megfelelő nyelvi
és nonverbális kommunikációra, az
álláspontok közvetítésére, de ugyanakkor az adott kerettéma teljes körű
és szakszerű átjárása érdekében is fontos lehet a pedagógusi közvetítés és
facilitáció. A PI módszer támogatja,
sőt feltételezi a kommunikációt egyegy kérdés megválaszolása után vagy
újraválaszolása előtt. Az aktív, célravezető együtt-gondolkodás folyamata
akkor indulhat el, ha:
véleményeket fogalmazunk meg és
közlünk a másikkal,
együttesen dolgozunk azon, hogy
megtaláljuk a kérdés valódi, helyes
válaszát,
kérdéseket teszünk fel a másiknak
(és akár saját magunknak is) azért,
hogy tisztábban lássuk a helyes válasz felé vezető utat,

képesek vagyunk érvelni a saját
igazunk mellett, de ugyanakkor
nyitottak tudunk lenni a másik
véleményének átgondolására és
elfogadására,
képesek vagyunk a hibákból, téves
elgondolásokból megfelelő következtetéseket levonva megváltoztatni saját véleményünket.
A PI módszer a fentiekhez alkalmazkodó közeget képes létrehozni, s ezt
tapasztaltuk már egyéb más tárgyak
és témák kapcsán is (informatika,
elektrotechnika stb.), sőt külföldi példák szólnak a nyelvtanulás terén elért
eredményekről is.
Befejezésképpen összefoglaljuk a PI
módszer általános folyamatát, mely a
következő lépésekből áll:
1. kérdésfelvetés
2. gondolkodási idő
3. egyéni válaszadás (elektronikus
szavazás)
4. vita, eszmecsere a tanulók közt
(peer instruction)
5. csoportos válaszadás (előző kérdés újbóli megválaszolása)
6. visszacsatolás az oktató számára
7. a helyes válasz értelmezése, magyarázata

Természetesen némely összetevő
tetszőleges jellegű (pl. az 5.), vagyis az
adott kérdés minőségétől és a tanulók
válaszaitól függően megfontolható a
kihagyásuk. Megjegyzendő továbbá,
hogy e módszer hatékonyságát számos
egyéb tényező is befolyásolhatja, melyek ismertetésére itt és most terjedelmi korlátok miatt nem térhettünk ki.
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VANČO ILDIKÓ

NYELVI REVITALIZÁCIÓ AZ OKTATÁSON KERESZTÜL1
A FINNORSZÁGI SZÁMIK PÉLDÁJA (1. RÉSZ)
Jelen tanulmány finnországi őshonos
kisebbségek nyelvpedagógiai helyzetének intézményi tényezőire összpontosít, vizsgálva a nyelvmegtartás, a nyelvi revitalizáció lehetőségeit a számi
kisebbség esetében. Írásom egy 2019ben megvalósított finnországi tanulmányút tapasztalataira támaszkodik,
melyre a nyitrai egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán működő
nemzetközi Kétnyelvűségi Oktatási
Kutatócsoport szervezésében került
sor. A tanulmányút célja a nyelvcsere
állapotában levő finnországi számik
anyanyelvi revitalizációjának tanulmányozása volt. Tapasztalatainkat
összefoglalva azt kívánom bemutatni,
hogy a törvényi szabályozás miképpen
lehet tekintettel az eltérő szituációban megjelenő oktatási kihívásokra.
Kiemelem azt a tényt, hogy létezik és
jól működik olyan állami szabályozás
az Európai Unióban, amely nem az
oktatás központosításából indul ki,
hanem eltérő helyzetek megoldására
eltérő szabályozást, és ezen keresztül
a különböző helyzetekre eltérő megoldásokat tesz lehetővé. A finnországi
példát mint jó gyakorlatot ismertetem
az alábbiakban.

A FINNORSZÁGBAN ÉLŐ KISEBBSÉGEK

Finnországban a finn többségen kívül
5,22% svéd és 0,04% számi anyanyelvű
kisebbség él. Mind a svéd, mind a számi kisebbségnek van tömbben, illetve
szórványban élő része. A svéd és számi
kisebbség nyelvi-szociológiai helyzete
merőben eltérő. A svéd kisebbség régi,
történelmi hagyományokkal és anyaországgal, írásbeliséggel rendelkező
kisebbség,2 a számik olyan őslakos kisebbséget alkotnak a Skandináv-félsziget legészakibb részén, akiknek élettere
ma is több országra terjed ki, hagyományos értelemben vett anyaországgal
nem rendelkeznek. A két népcsoport
között jelentős különbségek találhatóak létszámukat, a nyelv státuszát és
ezen keresztül a nyelvhasználati lehetőségeket, a kétnyelvűséget s a társadalmi integrálódás lehetőségeit illetően. A svéd nyelv államnyelvi státusszal
rendelkezik,3 s ez az élet több területén
is megnyilvánul. Egyik legmarkánsabb, s a kívülálló számára is feltűnő
jele a finn-svéd kétnyelvű feliratok jelenléte. A svéd kisebbség által használt
nyelvváltozatban vannak nyelvjárási
különbségek, de rendelkezik standar-

dizált nyelvváltozattal. Különbségként
jelentkezik továbbá, hogy a svéd nem
tartozik a veszélyeztetett nyelvek közé
Finnországban sem. Különleges státusa van a finn fennhatóságú Ålandszigeteken élő svéd kisebbségnek, ahol
a svéd kisebbség autonómiát élvez, s
minden nyelvhasználati színtéren a
svéd nyelv a használatos. E helyzetnek nyelvi és társadalmi hatását az
Åland-szigeti svédek kétnyelvűségére,
integrálódási lehetőségeire kutatócsoportunknak még nem állt módjában
elemezni, további kutatást igényel.
A számi nyelv nem államnyelv,
ugyanakkor az északi számi területeken a kétnyelvűség hivatalosan biztosított számukra. A számik Finnországban kis számuk ellenére is három
különböző számi nyelvet beszélnek:
az északi számit, az inari számit és a
kolta számit, s a nyelvek standardizáltságának foka eltérő. A felsorolt számi
nyelvek a nyelv továbbélése szempontjából súlyosan veszélyeztetettek, a számi-finn nyelvcsere gyakorlatilag megvalósult, ezért a törekvések a számik
lakta területeken is a kétnyelvűség
elérésére irányulnak, de az államnyelv
tudása mellett az őslakosok nyelvének

_______________________________________
1
A tanulmány létrejöttét az MTA Domus programja keretében 2019-ben megvalósított Az államnyelv oktatása a Kárpát-medencében – elmélet, gyakorlat, jövőkép elnevezésű kutatás tette lehetővé.
2
A svéd nyelvű kisebbség a mai Finnország területére az 1100-1200-as évektől kezdődően telepedett le.
3
Finnországban két államnyelv van, a finn és a svéd.
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FINNORSZÁG LAKOSSÁGA ANYANYELV SZERINT

Anyanyelv
Finn
Svéd
Számi
Más nyelvek öszszesen (romani,
orosz, észt, angol, arab stb.)
Mindösszesen

2015
4 865 628
290 161
1 957

2016
4 857 795
289 540
1 969

2017
4 848 761
289 052
1 992

2018
4 835 778
288 400
1 995

329 562
5 487 308

353 993
5 503 297

373 325
5 513 130

391 746
5 517 919

Source: Statistics Finland, Demographic structure
https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#v%C3%A4est%C3%B6syntyper
%C3%A4n,syntym%C3%A4maanjakielenmukaan2017

revitalizációja a cél, valamint a számi –
finn nyelvcsere megállítása.
A fenti táblázat bemutatja Finnország nyelvi helyzetét. A táblázatból látszik, hogy a finn, svéd és számi anyanyelvűek mellett a bevándorlók száma
is jelentős (7,1%). Kutatásunk nem
terjedt ki a bevándorló nyelvű népesség számára nyújtott államnyelvoktatás kérdéseire.
Finnországban az államnyelvoktatás
és a kisebbségi nyelvek oktatása négy,
egymástól lényegesen különböző helyzetben valósul meg: a svéd kisebbség,
az autonómiában élő svéd kisebbség,
a számi kisebbség, s a bevándorlók
oktatását kell megoldania és kezelnie
a törvénykezésnek és az oktatási rendszernek.
A SZÁMI MINT SÚLYOSAN
VESZÉLYEZTETETT NYELV

A továbbiakban a finnugor nyelvcsaládba tartozó számi nyelv4 és kultúra
oktatásával és újratanulásának lehetőségeivel foglalkozunk. A Finnországban használt északi számi a veszélyeztetett, az inari és kolta számi nyelv a
kritikusan veszélyeztetett nyelvek5
közé tartoznak, s ezáltal a majdnem
teljes nyelvcsere állapotában van.
Haugen (1990) a nyelvcsere folyamatát
a következőképpen ábrázolja: A > AI/
BII > BI/AII > B, ahol az A nyelv a ki-

sebbség, a B nyelv pedig a hatalommal
bíró többség nyelve.
A veszélyeztett nyelveknek az
UNESCO keretrendszerében az alábbi
változók szerepelnek kritériumként:
1. generációközi nyelvátadás,
2. a beszélők abszolút száma,
3. a beszélők aránya a közösségben,
4. a létező nyelvhasználati területeken tapasztalt folyamatok, trendek,
5. az új nyelvhasználati területekhez
és médiához való viszonyulás,
6. nyelv-, írás- és olvasásoktatási
anyagok megléte, illetve hiánya,
7. a kormány és intézmények nyelvpolitikája, a hivatalos státus és a
nyelvhasználati körök,
8. a közösség és a nyelvhasználók attitűdje saját nyelvükkel szemben,
9. nyelvi dokumentáció mértéke és
minősége (idézi Tódor, l. Pályamunka).
A nyelvcserét élő számi kisebbség
esetében jól látható, hogy a fenti kritériumrendszer több ismérve alapján
is a kritikusan veszélyeztetett nyelvek
közé sorolható. Az elmúlt 100 évben
a fokozatos nyelvvesztés jellemezte
a finnországi számi közösségeket, ami
egy nyelv viszonylag lassú kopását,
visszaszorulását jelenti egy szélesebb
körben használatos társadalmilag és
gazdaságilag domináns nyelv javára.

A kétnyelvűség ebben a helyzetben
is megjelenik átmeneti jelleggel, de
mivel a nyelvvesztés során a kisebbség nyelve mindig alacsony presztízsű, a kétnyelvűség nyelvi kimenete
a nyelvcsere (l. Grenoble–Whaley
2006). A nyelvcserét átélő számi közösség az utolsó pillanatban ismerte
fel, hogy nyelvének elvesztésével a
kultúra és a közösséget összetartó erő
is elveszik. Ebben az esetben nem az
államnyelv oktatása (esetünkben a
finn) okozza már a problémát, hanem
a számi nyelvtudás és nyelvhasználat
megtartása.
Az inari és kolta számi nyelvet csupán Finnországban használják, az inari
számit jelenleg kb. 300 fő, a kolta számi
nyelvet mintegy négyszázan beszélik.6
A számi nyelvcsere jól példázza azt a
kisebbségi helyzetet, melyben nem
sikerült jól működő kétnyelvűséget elérni. A hatalom, a gazdasági érdekek
és a kultúra változásával az őshonos
kisebbség által használt nyelv kiszorult
a nyelvhasználati színterekről, presztízse nagymértékben csökkent, s a
nyelvek generáció közötti átadása
nem valósult meg. Így a nyelvoktatásban olyan helyzet állt elő, mikor a kisebbségi nyelv tanítása új intézményi
feltételeket, a társadalmi szabályozás
megfelelő, támogató keretét és megfelelő nyelvpedagógia eszközöket igényel. A nyelvi revitalizációs program,
melynek egyik nyelvi célja ugyancsak
a kétnyelvűség elérése, az utolsó utáni
pillanatban indult el, s emiatt kimenete kétséges. (A témához l. részletesen Olthuis-Kivela–Skutnabb-Kangas
(2013), tanulmánykötetét. A számi
nyelv oktatására irányuló projektről,
az oktatási tananyagok fejlesztéséről
inari számi és finn nyelven l.: https://
www.samediggi.fi/)
A NYELVI REVITALIZÁCIÓ

A nyelvi revitalizáció a nyelvcsere
megfordítását, a kisebbségi nyelv felélesztését célzó tervezett folyamat.
A nyelvi veszélyeztetettség egyes stádiumainak elméleti alapját Fishman
(1991, 88–110) dolgozta ki, a fo-

_______________________________________
4
A számi nyelveket Finnországon kívül Norvégiában, Svédországban és Oroszországban a Kola-félszigeten beszélik. Jelenleg tíz különböző
nyelvjárást tartanak számon, melyek között már olyan nagy eltérések alakultak ki, hogy külön nyelvnek is tarthatók. Hat számi nyelvnek van
saját irodalmi nyelve (http://finnugor.elte.hu/tortenelem/Egyesnepek/Lapp/lapp.htm).
5
Az UNESCO a veszélyeztetett nyelvek esetében a következő kategorizálást használja: bizonytalan jövőjű, veszélyeztetett, erősen veszélyeztetett, kritikusan veszélyeztetett és kihalt nyelvek. A kritikusan veszélyeztetett nyelvek azok a nyelvek, melyek beszélői között a legfiatalabb beszélők nagyszülő vagy annál idősebb korúak, s a nyelvet ők is ritkán használják (http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/
endangered-languages/atlas-of-languages-in-danger/).
6
A számi beszélők becsült száma kb. 100 000. A számi populáció lélekszáma és a számi nyelveket beszélők száma megállapításának problémáiról l. Outakoski 2015.
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lyamatot nyolc szakaszra bontva. A
nyelvi veszélyeztetettségre és a nyelvcsere megfordítására összpontosító GIDS (Graded Intergenerational
Disruption/ Dislocation Scale) alapján
Fishman a következő szakaszokat különbözteti meg (magyar nyelven Gál
2010, 42–44):
8. szint: A nyelvcsere legelőrehaladottabb fázisa, az idős, egymástól
szociálisan és földrajzilag elszigetelt,
a nyelvre már csak emlékező személyek találhatóak.
7. szint: A nyelvhasználók közössége szociális szempontból egységes,
etnolingvisztikailag aktív, azonban
idős személyek, akik már nem adják
tovább a nyelvet.
6. szint: A nyelv a családi kommunikációban használatos, formális helyzetekben azonban nem. A formális
helyzetekben az államnyelv használata
az elsődleges.
5. szint: A nyelv megjelenik az oktatásban (gyermek- és felnőttoktatás),
a formális helyzetben való nyelvhasználat alapszintje.
4. szint: A nyelv része az alapszintű
kötelező iskolai oktatásnak.
3. szint: A nemdomináns nyelvet
használják a munka világában is, azonban a munkahely írásbeli vagy egyéb
hivatalos kommunikációja a domináns – kisebbségi-többségi szempontból – államnyelven történik.
2. szint: A nyelv használatos (vagy
használható) a területi hivatalos szer-

veknél, az adminisztrációban és a helyi
médiában.
1. szint: A nyelv használatos a felsőoktatásban, a szaknyelvek terén, a
kormányzásban, a médiában. Azonban a nyelvet használó közösség sem
politikai, sem kulturális autonómiával
nem rendelkezik.
A revitalizációs törekvések kiindulhatnak alulról szerveződően, beszélhetünk (Holmes–Wilson 2017) a beszélőközösség által indítványozottan,
vagy lehetnek felülről, állami, politikai
szinten szervezettek, a másik pedig
fentről, politikai vagy akadémiai körökből kezdeményezett nyelvmentési
folyamatok (Holmes–Wilson 2017).
A finnországi számik esetében a nyelvi
és kulturális revitalizáció mind a beszélőközösség, mind az állami szint
részéről támogatott.
A SZÁMI REVITALIZÁCIÓ
KONKRÉT CÉLJAI:

1. a nyelvhasználati színterek bővítése, a nyelvi tájkép szintjén is;
2. a számi nyelv visszakerülése a társadalom nyelvhasználatába, annak minden korosztályába;
3. a családi nyelvhasznált bővítése;
4. a számi kultúra iránti érdeklődés
felkeltése;
5. a számi nyelv(ek) és kultúra sokoldalúságának bemutatása;
6. a többkultúrájúság kiszélesítése;
7. a finn népesség megismertetése
a számi kultúrával – a többségi
finn oktatási rendszerben a számi

kultúra és nyelv nem jelenik meg,
fontos cél az elmúlt évszázadokban kialakult negatív megítélés
továbbélésének megszüntetése.
Írásom eddigi részében röviden bemutattam a Finnországban élő kisebbségek, különös tekintettel a számik
nyelvi helyzetét. Írásom második
részében a számi oktatás gyakorlati
megvalósítását ismertetem.
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SÁRKÖZI MÁTYÁS

FELVIDÉKI HUNGARO-BRITEK
Néhány évvel ezelőtt egy hetven
oldalas füzetet jelentettem meg,
összefoglalva azoknak a magyaroknak
az életrajzát, akik a szigetoszágban
élve hozzájárultak a brit civilizáció fejlődéséhez. Van közöttük öt Angliában
hírnévre szert tett felvidéki is: Bogdán
Jakab, Róth Mátyás, Duka Tivadar,
Lábán Rudolf és Fleischmann Artúr.
Életpályájuk érdekesen alakult.
BOGDÁN JAKAB
(Eperjes, 1658 – London, 1724), akit
külföldön inkább Jakob Bogdani
néven ismernek, kiváló tájkép- és madárfestő volt Anna királynő udvarában. A főként evangélikus lakosságú
sárosi szülővárosa komoly kulturális központtá nőtte ki magát, amikor
1667-ben megnyílt ott az evangélikus
kollégium. De már 1656-ban nyomtattak könyvet Eperjes városában, amit a
reneszánsz szerzők „kis Lipcsé”-nek,
vagy „Tarca-parti Athén-nek” neveztek. E kollégium növendéke volt Bogdán, együtt járt gróf Thököly Imrével,
és később diákoskodott az intézetben
Kossuth Lajos is. A helyi iskolákat
túlnövő Bogdán Bécsben folytatta a
tanulmányait, festészetet tanult, s huszonhat évesen Amszterdamba költözött. Hollandiában tapasztalta meg,
milyen tetszetős dolog egzotikus madarakat festeni. 1690 táján Angliában
telepedett le. Itt összebarátkozott az
ideszármazott erdélyi magyarral, Tótfalusi Kis Miklóssal. Az első angliai
pártfogója George Churchill tengernagy volt, aki windsori hatalmas kastélya parkjában különleges madarakat
tartott: flamingókat, papagájokat, pelikánokat. Ezeket festette meg Bogdán.
Udvari művész vált belőle, a királynő
rendszeresen gyarapította gyűjteményét a képeivel, de léteznek Bogdánfestmények a holland királyi kastélyban is.
RÓTH MÁTYÁS
(Kassa, 1818 – London, 1891) keresett
orvosa volt a brit fővárosnak, gerincferdülést gyógyított vízsugár-maszszázzsal, és a túl szoros fűzőt hordó
nők elferdült csípőjét svédtornával
hozta rendbe. Különleges adat, hogy

Róth Kassán született, mert 1834-ig
zsidók ott nem telepedhettek le. De
sok zsidó kereskedő járt be a városba,
és Róth Mátyás özvegy anyja engedélyt
kapott, hogy kóser étkezdét nyisson
számukra egy bérelt helységben. Róth
Mátyás nagyszülei Galíciából származtak.
A neves orvos a bécsi és paviai
orvosképzőn tanult, majd paviai doktorátussal tért vissza Kassára. 1840ben enyhültek a zsidókra vonatkozó
rendelkezések, így ő lett Kassa első
zsidó orvosa. 1848-ban aláírta a petíciót, amely egyenjogúságot kért a zsidóság számára. A szabadságharc idején 1849-ben Batthyány Kázmér vele
küldött segítségkérő levelet a londoni
magyarokhoz, mert tudta, hogy Róth
beszél angolul. Az orvos azonban már
nem tért vissza. Megtalálta a számítását a brit fővárosban, jól menő praxist
alapított, kétemeletes házat vett magának és családjának. Hét gyermeke
közül négy orvos lett. Végül tragikus
körülmények között halt meg: gyógyfürdőbe utazott, leforrázta magát és
ezután már csak négy napot élt.
DUKA TIVADAR
(Dukafalva, 1825 – Bournemouth,
1908) középbirtokos nemesi családból származott. Dukafalvi és kisnyéki
Duka Ferenc hét gyermeke közül ő
volt a legidősebb. Eperjesen, a kollégium elvégzése után, Eördögh József
irodájában volt ügyvédbojtár. 1848ban Görgey Artúr mellett szolgált mint
honvédtábornok. A szabadságharc leverését követően Angliába menekült,
a londoni Szent György Kórházban
szerezte meg az orvosi diplomáját.
1851 és 1877 között a brit birodalmi
hadsereg orvosaként tevékenykedett
Bengálban. Ott összeismerkedett S. C.
Malannal, az Ázsia Társaság titkárával,
aki neki ajándékozta Kőrösi Csoma
Sándor tibetológiai hagyatékát, kéziratait és fanyomatait. A negyven kötetet
Duka Tivadar eljuttatta a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárába.
LÁBÁN RUDOLF
(Pozsony, 1879 – Westbridge, 1958)
eredeti neve váraljai Lábán Rezső

János Attila volt. Balett-táncosként és
koreográfusként szerzett világhírnevet. Gyerekként nagyszülei kétemeletes pozsonyi házában nevelkedett,
amelynek a helyén most a Szlovák
Nemzeti Bank épülete áll. Az épület
főhomlokzata a mai Štúr utcára, az
akkori Baross utcára nézett, ahonnan
látni lehetett a Dunát. Lábán nagyapjának kávéháza a pozsonyi polgárság
találkozóhelyeként vált ismertté.
Lábán Rudolf a pozsonyi Királyi Katolikus Főgimnázium diákjaként Dohnányi Frigyestől, a zeneszerzőként és
zongoraművészként híressé vált Dohnányi Ernő édesapjától tanult fizikát és
éneklést. Fontos művészi hatást jelentett az is Lábán életében, hogy diáktársaival a klarissza templom miséire járt,
ahol Bartók Béla orgonált. Lábán eredetileg festőnek készült, több díjat is
nyert a képeivel. Végül azonban 1905
után Párizsban rátalált a balett világára és azonnal beleszeretett. Pályafutását Stuttgartban és Berlinben kezdte,
majd balettigazgatója lett a bayreuthi
Wagner Fesztiválnak.
1938-ban telepedett le Angliában.
Új mozgáselmélete alapján kreálta
koreográfiáit, amivel sokak szerint a
modern táncművészet megalapozóját
tartjuk számon benne.
FLEISCHMANN ARTÚR

(Pozsony, 1896 – Tenerife, 1990) szobrászművésznek négy római pápa ült
modellt portrészobraihoz. Fleischmann orvostanhallgatóként kezdte a
pályafutását, Budapesten és Prágában
tanult. 1937-ben a zsidóüldözés miatt
Dél-Afrikába, majd Zanzibárba emigrált, két évig Indonéziában, Baliban
élt, ott katolizált egy Buys atya nevű
holland gyarmati misszionárius hatására. Miután a japánok megszállták
Indonéziát, Fleischmann Artúr 1939ben Ausztráliába költözött át. Sydneyben élt, portréiból tartotta el magát.
1948-ban telepedett le Londonban.
Hírességek keresett szoborportré-készítője lett. 1990-ban, egy Kanári-szigeteki üdülés közben, Tenerifében érte
a halál. A pozsonyi Városi Múzeum
egy Fleschmann Múzeumot működtet
Biela 6. emeleti szobákban.

PATAI ILONA

PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
EGY VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN
A pedagógusok és a szülők különböző szerepet töltenek be a gyermek
életében. Bagdy Emőke (1977, 7) szerint „a pedagógus alkotó munkája az
emberformálás. Ebben pedig nemcsak a szakismereteit, tapasztalatait,
hanem saját személyiségét használja
fel munkaeszközként. Míg a szülők
nevelési feladatai életük meghatározott szakaszára korlátozódnak, addig
a pedagógus egy életen át hivatásos
„másodszülői” funkciókat vállal, annak minden felelősségével és súlyával.
(...) Személyiségeszközének tudatos
működtetéséhez egyrészt folyamatos
és magas szintű önismeretre van szüksége, másrészt ugyanakkor ismernie
is kell a gondjaira bízott gyermekek
világát és egyedi személyiségét, hogy
„eleven munkaeszközét” ne csak tudatosan, de hatékonyan is alkalmazhassa”. A szülőkkel való kapcsolattartásra sokféle lehetőség kínálkozik, úgy
véljük, hogy a sikeres kapcsolattartás
egyik eredményes eszköze lehet a
kommunikáció.
Kutatásunk elméleti részének elkészítéséhez a Katedrában közölt cikksorozat korábbi részeiben áttanulmányoztuk a témával kapcsolatos hazai
és külföldi szakirodalmat. A feltárt tanulmányok segítségével szerzett ismeretek, valamint saját érdeklődésünket
is figyelembe véve határoztuk meg a
kutatás célját, módszereit és feladatait. Hogyha a szülők és pedagógusok
eredményesen akarnak együttműködni, csak egymást segítve végezhetik
munkájukat. A kutatás középpontjába
azok a tényezők kerültek, melyek leginkább befolyásolhatják a pedagógusok és szülők együttműködését.
Célul tűztük ki, hogy feltérképezzük,
milyen hagyományos együttműködési
formákat tartanak fontosnak a pedagógusok és a szülők, illetve szeretnénk
megismerni az újszerű együttműködési formákat és módszereket a hatékony kapcsolattartáshoz.
A pedagógusok és szülők együttműködési lehetőségeivel kapcsolatban
2019-ben végeztünk kutatást. Tanulmányunkban a kutatás egy részének
eredményei alapján szeretnénk képet

adni arról, milyen együttműködési
formákat preferálnak a pedagógusok
és szülők az általunk kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben.
Az adatok begyűjtése céljából a
kérdőíves módszert alkalmaztuk. A
kérdőíveket magyar tannyelvű alapiskolákban gyűjtöttük be, ahol a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem Középeurópai Tanulmányok Karának hallgatói végzik szakmai gyakorlatukat. Öszszeállítottunk egy kérdőívet, melyben
több hasonló kérdést fogalmaztunk
meg a pedagógusok és szülők részére.
Ennek alapján tudtunk összehasonlítást végezni a vélemények között.
Mindkét fajta kérdőív demográfiai
adatokat, valamint a témával kapcsolatos 12 zárt és 5 nyitott kérdést tartalmazott. A kérdőívek kitöltése névtelenül történt.
Az iskolák pedagógusai részére 130
kérdőívet és a szülők részére 280 kérdőívet küldtünk el. A pedagógusok
által kitöltött kérdőívek közül 122 és
a szülők részéről 245 kérdőív került
feldolgozásra és kiértékelésre. Mivel a
kutatást nem reprezentatív mintán végeztük, eredményeink és megállapításaink nem általánosíthatók. A kutatást
a jövőben országosan reprezentatív
mintán lehetne megtervezni és elvégezni.
A kutatásunkban feldolgozott válaszokat táblázatok, ábrák segítségével
ábrázoltuk. A kutatásban részt vevő
pedagógusok és szülők demográfiai
adatait az 1. táblázat tartalmazza.
A kutatásban részt vett pedagógusok és szülők demográfiai adatainak
összetétele elvárásainknak megfelelően alakult, mivel a kérdőívek legnagyobb részét mindkét csoportban nők
töltötték ki. A gyakorlatban a család és
Válaszadók
Pedagógusok
Szülők
Összesen

Nő
107
219
326

az iskola kapcsolattartása a szülők részéről az anyák érdeme. A feldolgozott
kérdőívek 219 nő és 26 férfi adatait
tartalmazzák. A kérdőíveket kitöltő
pedagógusok összetétele: 107 nő, 15
férfi. A táblázat adataiból láthatjuk,
hogy a férfi pedagógusból jóval kevesebb vett részt kutatásunkban. Véleményünk szerint a pedagóguspálya
az utóbbi évtizedekben női szakmává
vált, régebben több férfi dolgozott pedagógusként, de mára egyre kevesebben maradtak a pályán. Ennek oka az
lehet, hogy Szlovákiában a pedagógusok munkája nincs kellőképpen értékelve. A szomszédos országokban, így
Magyarországon és Csehországban
is hasonló a helyzet, amit több tanulmány és kutatási eredmény is alátámaszt. Valószínűnek tartjuk, hogy az
alacsony bérek miatt a férfiak a családfenntartás érdekében jobb kereseti
lehetőségek után érdeklődnek.
Az elméleti részben arra a megállapításra jutottunk, hogy leggyakrabban
a szülők és pedagógusok közti együttműködés kezdeményezői a pedagógusok. Ezért nekik tettük fel a kérdést:
„Milyen gyakran tartja a kapcsolatot a
szülőkkel?” (1. számú ábra)
A kutatásban részt vett pedagógusok 37%-a a legtöbb szülővel és 28%-a
minden szülővel rendszeresen tartja a
kapcsolatot. Ez figyelemre méltó eredmény, ebből is kiderült, hogy a szülők
többsége igényli a rendszeres együttműködést. Azok a szülők, akiknek
fontos a rendszeres kapcsolattartás, a
beszélgetések során aktuális információkra tesznek szert. Folyamatosan
tudják követni gyermekeik iskolai
teljesítményét, magatartását, osztálytársaival való kapcsolatát, továbbá a
közös iskolai programokról is időben
kapnak tájékoztatást, stb. A kutatásFérfi
15
26
41

Város
93
187
280

Község
29
58
87

1. számú táblázat: A kutatásban részt vett pedagógusok és szülők demográfiai adatai

minden szülővel
rendszeresen

a legtöbb szülővel
rendszeresen

a legtöbb szülővel
ritkán

néhány szülő nem
igényli a rendszeres
találkozást

1. számú ábra: A pedagógusok szülőkkel való kapcsolattartásának felmérése

ban részt vett pedagógusok eredményei alapján kevesebb azoknak a szülőknek az aránya, akik ritkán keresik a
közös találkozásokat (22%). Örömmel
vettük tudomásul, hogy a szülőknek
csak 13%-a nem igényli a pedagógussal való találkozást.
A pedagógusok a kérdőív következő
pontjában kifejtették véleményüket,
és rámutattak azokra a leggyakoribb
okokra, amelyek nagyban befolyásolják a szülőket abban, hogy nem jelennek meg a közös találkozásokon:
ilyen például a házasság felbomlása,
a munkanélküliség, a család szociálisan hátrányos helyzete, a gyermekek

elhanyagolása vagy a problémák előli
elzárkózás a szülők részéről, a munkahelyi elfoglaltságból fakadó időhiány.
A kérdőív következő pontjában felsoroltuk a leggyakoribb hagyományos
kapcsolattartási formákat az iskola és
a család között. Ezek közül kellett a
szülőknek és pedagógusoknak a számukra legmegfelelőbb kapcsolattartási formákat kiválasztani és sorba
rendezni. Az eredmények a 2., 3. és 4.
ábrán láthatók.
A 2. ábrából látható, hogy a pedagógusok részéről a legfontosabb
együttműködési forma a szülői értekezlet (27%). A második helyre a

2. számú ábra: Együttműködési formák
a pedagógusok preferenciái alapján

3. számú ábra: Együttműködési formák
a szülők preferenciái alapján

4. számú ábra: Együttműködési formák összehasonlítása a szülők és pedagógusok
preferenciái alapján

közös programok kerültek (23%), a
harmadik helyre az ellenőrző könyvek
segítségével történő együttműködés
(21%). A pedagógusok az individuális
konzultációt a negyedik helyre tették
(16%), utána következtek az egyéb
együttműködési formák – 10%-ban,
és csak 3%-uk tartotta fontosnak a
családlátogatást.
A 3. ábra a szülők által preferált kapcsolattartási formák százalékos feldolgozását mutatja be. A szülők számára
a közös programok (22%) és az ellenőrző könyv (21%) segítségével történő
együttműködési forma került az első
és a második helyre. Ezt követte az individuális konzultáció a fogadóóra keretén belül (20%). A szülői értekezlet
a negyedik helyre került 14%-kal. Az
egyéb kapcsolattartási formák 12%-ot
és a családlátogatás 11%-ot kapott.
A pedagógusok és a szülők válaszai
alapján az adatokat a 4. ábrán hasonlítottuk össze.
A 4. ábrán a pedagógusok és szülők
preferenciája alapján láthatjuk a kapcsolattartási formák közti különbségeket. A legnagyobb különbség a szülői
értekezlet és a családlátogatás között
van. Az üzenetek az ellenőrző könyvön keresztül a mai napig továbbra is
jól működnek. A gyors információközlés a két partner között megfelelő,
jól működő kapcsolattartási forma.
A szülők és pedagógusok egyformán
(21%) fontosnak tartják. A közös
programokon való részvételt is mindkét fél csaknem egyforma arányban
(pedagógusok 23%, szülők 22%) jelölte meg. A szülő számára fontosabb
az, hogy gyermeke pedagógusával individuális konzultáción vegyen részt a
fogadóóra keretén belül. A pedagógusok közül kevesebben jelölték be ezt a
kapcsolattartási formát. Feltételezzük,
hogy a szülőknek egyre kevesebb a
szabadidejük, ezért csak a gyermekükkel kapcsolatos információk iránt érdeklődnek. A családlátogatás fontossága a pedagógusoknál csak 3%-ban,
míg a szülőknél 11%-ban jelent meg.
Viszont az eredmények azt mutatják,
hogy annak ellenére, hogy a szülőknél
magasabb százalékot kapott ez a kapcsolattartási forma, mégis a felsorolt
lehetőségek közül az utolsó helyre került. A szülők részéről talán azért lehet
kedvezőbb a helyzet, mivel a legtöbb
szülő szívesebben kommunikálna otthoni környezetben a pedagógussal. A
családlátogatás régebben gyakori volt
környezetünkben, manapság csak
ritkán fordul elő, hogy a pedagógus
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meglátogatja a családot. A kitöltött
kérdőívek eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a felmérésben részt
vevő pedagógusok és szülők, akik ezt
a kapcsolattartási formát jelölték meg,
vidéki iskolákból származtak.
A témánkkal kapcsolatos, a kérdőívben feltett 12. kérdés a szülők és
pedagógusok újszerű kapcsolattartási
formáira irányult. A kutatásban részt
vett válaszadók, pedagógusok és szülők néhány sikeres együttműködés
alapján sorolták fel és mondták el motiváló véleményüket a kapcsolattartási
formákkal kapcsolatban.
A pedagógusok az újabb kapcsolattartási formák közül a gyakorlatban
gyakran alkalmazzák az internetes és
telefonos kommunikációt, nyitott napokat, sportrendezvényeket, kulturális eseményeket, illetve további közös
programot szerveznek – ilyen például a családi nap, a közös gulyásfőzés,
szalonnasütés, a különböző versenyek,
vetélkedők, közös kirándulások szervezése a szülőkkel és nagyszülőkkel.
Az aktív részvétel lehetővé teszi, hogy
közös élményekre tesznek szert. Az iskolák nagyon fontosnak tartják a közös programok szervezését, azonban
nagy figyelmet szentelnek a szülők
javaslatainak. Néhányan hangot adtak
arról is, hogy nem minden szülő akar
együttműködni az iskolával. A peda-

gógusok azt is megjegyezték, hogy
vannak olyan szülők, akik csak a saját
gyermekükre kíváncsiak, ezért csak
olyan programon vesznek részt, ahol
a gyermekük szerepel. Fontos, hogy az
iskola olyan rendezvényeket, előadásokat kínáljon a szülők részére, ahol
mindenki érintett lehet valamilyen
témában vagy tevékenységben, így
senki nem érezheti magát kirekesztve
és együttműködő marad. A kölcsönös
segítségnyújtás szintén erős kapocs lehet.
A szülők részéről szintén fontos
kapcsolattartási forma a telefonos és
internetes kapcsolat. A legtöbb szülő szívesen vesz részt kulturális és
sportrendezvényeken, szülői bálon,
maszkabálon, anyák napi ünnepségen, rendezvényeken, amelyek konkrét ünnepekhez kötöttek. Fontosnak
tartják a környezetvédelmet is: a szemétszedést a gyermekekkel, a közös
kirándulásokat, a közös programokat
(ahol a gyermek és szülő egyaránt
részt vehet), családi napokat, nyílt
napokat, stb. Érdeklődésük kiterjedt
az esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokra, ahol a tanulók problémáinak
megoldása érdekében pszichológus,
speciális pedagógus vagy gyermekorvos tart előadást és tanácsokkal látja el
a szülőket.

A tanulmányban nem került sor
a kérdőív alapján feldolgozott öszszes kutatási eredmény ismertetésére,
azonban összegzésként elmondhatjuk,
hogy az iskolának és a családnak egyformán döntő szerepe van a gyermek
életében, ezért fontos, hogy a gyermek érdekét képviselve törekedjen
az együttműködésre. Mindkét intézménynek vannak bizonyos előnyei a
neveléssel kapcsolatos téren. Az iskola előnye, hogy szakképzett pedagógusok foglalkoznak a gyermekkel,
a család előnye az, hogy a gyermeket
születésétől kezdve ismeri, és egész
életre kiható érzelmi kapcsolatokat
alakít ki a gyermekkel. Véleményünk
és tapasztalataink is azt sugallják, hogy
mindkét fél egy közös cél érdekében
fontosnak tartja a gyermek pozitív irányú, mintaszerű nevelését. A legtöbb
szakember és kutatási eredmény is azt
bizonyítja, hogy a tanulók nevelése és
oktatása nem lenne sikeres a szülők és
pedagógusok hatékony együttműködése nélkül.
FELHASZNÁLT IRODALOM
Bagdy Emőke (1977): Családi szocializáció
és személyiségzavarok. Budapest, Tankönyvkiadó.
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KI A FELELŐS TRIANONÉRT? (1. RÉSZ)
A HORTHY-IDŐSZAK TRIANON-NARRATÍVÁJA
Magyarország felbomlása a magyarság számára olyan traumának számít,
mely mind a mai napig komoly hatást
gyakorol a közösségi identitás formálódására. Mindezzel együtt kétségtelen, hogy Trianon a magyar nemzeti tragédiáknak a legmarkánsabb
pillanatához tartozik. Egyrészt azért,
mivel jelentősen sérült az ország területi integritása, s emellett a maradék
Magyarország a régióban való vezető
szerepét is végképp elveszítette. Eközben azoknak a magyaroknak a sorsa,
akik az impériumváltást követően
váltak az anyaországból újonnan létrejött államok kisebbségeivé, rendkívül összetetté vált. A helyzetet tovább
bonyolítja, hogy a döntést egy olyan
nemzetközi tanácskozás hozta, amely
nem törekedett a kompromisszumos
megoldásra Magyarország és az újonnan alakuló nemzetállamok között.
Mint tudjuk, a Monarchia nemzetiségi összetételét figyelembe véve a

politikai nemzetet jelentő magyarság
és a nemzeti kerethez tartozó nemzetiségek között olyan feszült helyzet alakult ki, amely az elhúzódó, vesztes háború kapcsán csak tovább fokozódott.
Az elveszített első világháború pedig a
történelmi Magyarország felbomlásához vezetett.
A Monarchia felbomlásában kétségtelenül több külső és belső tényező játszott központi szerepet. Ilyen a
birodalom, illetve Magyarország soknemzetiségű jellege és a nemzetiségek
magyarokkal ellentétes elképzelései,
melyek idővel radikálisabb nemzeti
mozgalmakká váltak, és az elszakadás
mellett döntöttek. Második tényezőnek a birodalom szomszédságában létrejött új államok irredenta politikáját
tarthatjuk. A harmadik lényegében az
előbbi tételek felerősítő faktora, vagyis
az elveszített világháború ténye. A negyedik – mely az előzőhöz kapcsolódik – a háborút lezáró béke rendszere
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A szerző köszöni Magyarország Collegium Talentum programjának támogatását.

és a nagyhatalmak elképzelései, melyben a birodalom nem maradhatott
meg addigi formájában.
A Monarchia területét tekintve a
kontinens legnagyobb állama volt,
leszámítva az Ázsiába átnyúló Oroszországot, területe ugyanis 676,6 ezer
négyzetkilométert tett ki, lakossága az
1910-es népszámlálási adatok alapján
51,3 millió főt tett ki, így Oroszországot leszámítva Németország után a
második legnépesebb ország volt ekkor Európában. Az összlakosság megoszlását figyelembe véve vallási tekintetben hét csoportra oszlott. Nyelvi és
etnikai szempontú sokszínűségét jelzi,
hogy a két uralkodó nemzet nem tette
ki az összlakosság felét sem. A 12 milliónyi német, a Monarchia legnépesebb nemzete az összlakosság 23,3%át alkotta, a 10 milliós magyarság a
lakosság 19,5%-át adta. A nemzeti
kisebbségek közül a legtöbben – 6,5
millióan – a csehek voltak (12,5%), a

lengyel kisebbség közel 5 millió fővel
(9,6%), a délszláv kisebbség együttesen 4,3 milliós (8,5%) lélekszámmal
következett a sorban. Az ukránok és
rutének mintegy 4 millióan (7,7%), a
románok 3,2 millióan (6,3%), a szlovákok 1,9 millióan (3,8%), a szlovének
1,2 millióan (2,5%) és végül az olaszok
760 ezren (1,5%) éltek a Monarchiában (Romsics, 2020, 7–9).
Mivel a Trianon és az azt követő impériumváltás folyamata nemcsak az
elcsatolt területek arculatát alakította át, s nemcsak a közösségi identitás
meghatározásában, a magyar kollektív
emlékezetben hagyott mély nyomokat, hanem logikusan következtetve a
történetírásra is nagy hatást gyakorolt,
így a témát nagyobb perspektívából
vizsgáló szakirodalom jellemzően és
érzékelhetően sokoldalú és sokszínű.
Ennek következtében a Trianon kéréskörét – annak előzményeit és következményeit – tárgyaló szakirodalomból csak azokat szeretném kiemelni,
amelyek mind a magyar történetírásra
a legrelevánsabban hatottak. Ezeket a
historiográfiai alapműveket kronologikus és tipológiai sorrendben szeretném tárgyalni.
Egyetlen dolog ösztönzött e kérdéskör megírására. A 100. évforduló
kapcsán azt tapasztaltam, hogy újra
előkerült a két világháború közötti bűnbakkereső Trianon-narratíva.
Vagyis a katasztrófáért újra a zsidók,
illetve azon zsidó származású szabadkőművesek a felelősek, akik az akkori
politikai elit részesei voltak. A Károlyi
Mihály által vezetett elitet jómagam
csak annyiban látom felelősnek, mint
bármilyen politikai szubjektumot, aki
egy ilyen időben vállalja egy ország
irányítását. A különböző zsidó és/vagy
szabadkőműves összeesküvésnek már
csak azért sem lennék a híve, mert
alapvetően egy-egy csoportra vagy
nemzetiségre ilyen bélyeget ráaggatni
csak a felelősség áthárításáról árulkodhat.
A századik évfordulón sajnos nem
történészekhez méltó módon viselkedtek olyan szakemberek, akikre a
szakma egy jelentős része korábban
felnézett. Hivatkozási alapok nélkül
egy-egy régi, olyan Trianon-diskurzust, toposzt élesztettek újjá, amelynek
következtében úgy döntöttem, megvizsgálom, hogy milyen időszakokban, mely történészek mit tartottak:
ki vagy mi a felelős Trianonért? Természetesen ha ennek tükrében nem
mutatunk rá a problémákra, akkor az

ilyen narratívák újra visszaköszönhetnek a tankönyvek hasábjain is.
Szeretném az olvasókat elkalauzolni
a téma historiográfiai áttekintésébe.
Első alkalommal következzen Trianon
okainak interpretációja a két világháború közötti időszakban. E munkát
követően a Katedra következő számában az 1945-től napjainkig tartó
Trianon-diskurzussal ismerkedhetünk
meg.
TRIANON OKAINAK INTERPRETÁCIÓJA A KÉT VILÁGHÁBORÚ
KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

Már az elején hangsúlyoztuk, hogy
Trianon traumatikus hatása miatt a
magyar történetírásban már a két világháború közti években is készültek
feldolgozások, amelyek egyrészt a sérelem és a veszteség retorikájának a
súlya alatt születtek meg (ilyen munka
pl. Böhm, 1923; Buday, 1921; Búza,
1919; Léderer, 1928). Másrészről már
ekkor is születtek olyan művek, amelyek nem egyszerűen a veszteségekre
adott reakcióként értékelhetők, hanem sokkal inkább az önkritika jegyeit is magukon hordozták. Ezek mellett
az 1918–19-es forradalmi hullámokat
követő évek Trianonnal, illetve annak
okaival foglalkozó közbeszédet nagymértékben befolyásolta az éppen hatalomra került konzervatív és jobboldali
radikalizmus képviselőinek az értelmezései.
A JOBBOLDALI NARRATÍVA
KIBONTAKOZÁSA

A két világháború közötti időszakban
a jobboldalhoz tartozó szerzők főleg
belső okokkal foglalkoztak, vagyis
Trianonért a „belső ellenséget” okolták. Bűnbakká tették a zsidóságot és
szövetségeseiket, a szabadkőműveseket, a szocialistákat és a monarchiabeli
liberális felfogást is. Ide lehet sorolni
Szekfű Gyula egyik legkiemelkedőbb
munkáját (Szekfű, 1920; 1989). Szekfű bűnbakként az elmúlt száz év liberális politikáját jelölte meg. Szerinte a
liberalizmus felülkerekedése okozta –
többek között – a nemzetiségi viszálykodást s a közjogi kérdés kiéleződését,
tehát főként belső okokkal magyarázta az impériumváltás folyamatát.
Egy helyen így fogalmazott Szekfű a
könyvében: „hogy azonban ez a két
valószínűtlen forradalom mégis kitört,
nálunk, Magyarországon tört ki, s mi
több, legalább kezdetben a magyarság
széles tömegei közt hallgatólagos be-

leegyezéssel, sőt valljuk be, sok helyt
helyesléssel és támogatással találkozott, ez a jelenség az, mely a betegség
súlyos voltát leginkább illusztrálja. A
kórnak mélyen bele kellett ennie magát a nemzettest szöveteibe, hogy Károlyi Mihály és hívei úrrá lehessenek
a magyarságon és beletaszíthassák azt
az orosz bolsevizmus barbárságába”
(Szekfű, 1920, 12).
Talán a bűnbakkeresés legkifejezőbb
tipikus műve a Tormay Cécile naplóként megszerkesztett, visszaemlékezésekkel és csúsztatásokkal, illetve rengeteg antiszemita megnyilvánulással
teletűzdelt alkotása, a Bujdosó könyv
(Tormay, 1920). A könyv a korszak
talán legolvasottabb művének számított, hiszen komoly meggyőző erővel
nyújtott nagyon egyszerű választ a
történelmi Magyarország felbomlására. Eszerint a trianoni tragédiáért elsősorban a zsidó faj és az áruló magyar
gróf, Károlyi Mihály a felelős, másodsorban pedig a történelmi Magyarországban élő nemzeti kisebbségek hálátlan, irigy népei. A magyar politikai
osztályról szinte minden felelősséget
elhárít, egyedül a kisebbségekkel való
kompromisszumos megoldás hiánya
miatt marasztalja el az országot vezető urakat. Tormay az elbeszélését azzal
indította, hogy – véleménye szerint
– Magyarország a világháborút valójában nem vesztette el, hiszen fegyveres vereség nem következett be. 1918
őszén még mindent meg lehetett volna
menteni, csak „ököl kellett volna hozzá, amely az asztalra csap” (Tormay,
1920, 72). Tisza István váratlan halála
azonban teret engedett az őszirózsás
forradalom vezetőinek, hogy a hatalmat végleg magukhoz ragadják. Így
– Tormay érvelésében – de facto ezek
a vezetők tehetnek arról, hogy az ország elveszett. Tormay amellett, hogy
megjelölte a felelősöket, hangsúlyozta,
hogy a forradalom vezetői túlnyomórészt zsidók voltak. „Ráadásul olyan
zsidók, akik számára ország sincs, haza
sincs, és akik azt akarják, hogy nekünk
se legyen” (Tormay, 1920, 117). Károlyi
Mihályt pedig a főkolomposnak állítja
be, vagyis hogy lényegében ő szentesítette a történelmi Magyarország szétverését. „Magyarország úgynevezett
miniszterelnöke. Magyarország kellő
közepéből ígéri meg rablásra induló
kis szomszédainknak, hogy ha jönnek,
bántódásuk nem lesz, fegyvert nem
szegezünk ellenük!” (Tormay, 1920,
147–148)

TÖRTÉNELEM

Bangha Béla Magyarország újjáépítése és a kereszténység című politikai
programadásának a történeti bevezetője is beleillik abba a képbe, hogy az
ország felbomlásának a felelősét egy
belső ellenségre vetítse ki (Bangha,
1920). Bangha értelmezésében a zsidóság, szabadkőművesség és szociáldemokrácia együttes árulása vezetett
el oda, hogy Trianon bekövetkezzék.
Emellett Szekfűhöz hasonlóan egyfajta önkritikát is kiolvashatunk a művében. Hiszen – értelmezése szerint
– az akkori kormányzatban hiányzott
az a fajta autoimmun képesség, hogy
kiküszöbölje az országot bomlasztó
erőket. „Beteg volt az ország. Beteg
volt mindenekelőtt a közélete. (…)
Az alkotmányosságot merő jónak, a
szabadság biztosítójának tekintettük
s nem vettük észre, hogy az alkotmányosság csak keret, melyben minden
jó, de minden rossz is elfér s a közszabadságokat egyre jobban kiterjesztő
államnak vigyáznia kell, hogy a sok
szabadság közt a maga létét is megtarthassa. A liberális jelszavak, a zsidók
recepciója, a latin államok páholyainak irányában mozgó s nálunk azonnal elzsidósodott szabadkőművesség
gyors elterjedése és a plutokrata–szabadkőműves–pánszemita uralom alá
került sajtó Magyarország szellemi
ábrázatát úgyszólva egy-két éven belül
kicserélték, a nemzet gondolkodását és
érzésvilágát a speciálisan szemita ízű
logika és morál felé terelték. A nemzet
védtelen lett belső árulóival, felforgatóival, a mérges miazmák terjesztőivel
szemben. A liberális és plutokrata gazdasági éra fellendülése, mely értette a
módját, hogy agrárállam létünkre a
kormányzatot nagyipari és merkantil
sínekre terelje, végzetes visszahatással
volt az ipari proletariátus fejlődésére,
melyet aztán ugyanazok szerveztek
meg Marx és Lassalle elméletei alapján, akik a plutokrata indusztrializálás
érdekében a proletariátust megteremtették. A szociáldemokrata mozgalom
sokáig exotikus növény maradt hazánk
földjén, minek élénk bizonyítéka, hogy
még az utolsó háborúelőtti parlamenti
választásokon se tudott egyetlen képviselőt sem behozni az országházba.
Félelmetes nagyhatalommá nálunk a
szociáldemokrácia szinte máról-holnapra erősödött és sokkal hamarabb
nyílt alkalma azt a forradalmi átalakulást és proletárdiktatúrát megvalósítani, amit a szociáldemokrácia egész
világirodalma 50 év óta a távol jövő
boldog zenéje gyanánt tervezgetett,

mint azokban a nyugati országokban,
ahol ez a mozgalom évtizedek óta hihetetlen erőfeszítéssel és szívóssággal
hódított el sok-sok talpalattnyi földet
a polgári pártok elől. A magyar közélet
fel sem ismerte a bomlasztó kórságokat, amelyek a nemzet testén rágódtak.” (Bangha, 1920, 9)
A két háború közötti időszak egyik
legkiemelkedőbb
társadalomtörténeti leírása Weisz Istvántól származik (Weisz, 1930). Weisz a történelmi
Magyarország felbomlását abban látta,
hogy „ilyen megrázkódtatások (…)
nem tisztán és talán nem is első sorban
tőlünk idegen erők velünk szemben ellenséges fellépésére vezethetők vissza,
hanem nemzetünk életerejének időleges csökkenésére, nemzeti társadalmunk egyes alkotó elemeinek gyengülésére, a szervezési elv csődjére”
(Weisz, 1930, 7). A két háború közötti
időszakban készült, nemzeti történelmet összefoglaló munkák közül talán
egy kivételével nem érdemes többet
említeni. Ez pedig Hóman Bálint és
Szekfű Gyula közös szerzeménye, a
Magyar Történet. Ebben a szerzők leszögezik ugyan, hogy Trianonról, illetve annak következményeiről még
nem tudnak érdemben írni, de több
helyen jelzik a magyar társadalom
későbbi feladatait ezzel kapcsolatban:
„Ma megint van magyar állam, mely
a Trianontól meghagyott területen
összefogja ezt az individualizált, egységre szóban, legfeljebb vágyban és kívánságban, de cselekedetben még nem
eléggé érett népet. A közel jövő egyik
nagy feladata a nemzet valóságos megszervezése, az, amit a kiegyezés korszaka elmulasztott, öntudatos, politikailag ítéletképes, anyagilag biztosított
társadalommá alakítani népünk atomjait. Csak ily öntudatosított nemzet
lesz képes a reáváró nagy feladatokhoz
hozzáfogni: a fájdalom szobraitól végre elfordulva, önmagába és jövőjébe
vetett bizalommal alkotni meg a revízió, Trianon eltörlése feltételeit, ezek
közt modern kisebbségi politikával
leszakadt magyarjaink nemzeti biztosítását.” (Hóman–Szekfű, 1935, 1685)
A fent említett szerzőktől és műveikben szereplő érvrendszertől némileg
eltért Bajcsy-Zsilinszky Endre Helyünk
és sorsunk Európában című történetpolitikai könyve (Bajcsy-Zsilinszky,
1941). A szerző ugyanis bűnbakkeresés helyett arra hívta fel a figyelmet,
ami 1918 őszétől nem állt az ország
rendelkezésére. „De még azt sem állítom, hogy 18-ban menthetetlen lett

volna Magyarország. Egy hatalmas
szellem, egy nagy vezéri egyéniség,
egy új kossuthi varázsló talán még az
utolsó pillanatban is meg tudta volna
tenni a csodát. (…) egy istenadta géniusz bizonnyal másként fogalmazta
volna meg szegény Tisza István ama
bejelentését, hogy a háborút elvesztettük, olyasfélét kellett volna mondania,
hogy a középponti hatalmak elvesztették ugyan a háborút, de Magyarország
még nem és meg kell védeni minden
emberi erővel, a magyar birodalmi
hivatás nem semmisült meg, hanem
csak új helyzetbe került, új szerephez
jutott, új feladatok elé sodródott. Egy
istenküldötte nagy magyar vezérember egyetlen tigrisugrással vetette
volna rá magát a gyökeresen megváltozott helyzet adta zsákmányra (…)
1918 ősze még rengeteg lehetőséget
kínált minden nagyszabású elgondolás, minden bátor cselekvés, minden
hősi kiállás és minden jól megokolt
kész helyzet számára. És ha a nyomorúságos, vánszorgó cseh belopakodók
kész helyzetet teremthettek a Felvidéken, akkor a magyar oroszlán megsebzetten és fáradtan is megmutathatta
volna Európának, micsoda félelmetes
erők lakoznak benne. Hiszen még egy
fél évvel későbben is csak Clemenceau
sürgönye állította meg a magyar vörös csapatokat, s ha az akkori bolsevista rendszer megtalálja vala a maga
nemzeti és katonai fékező és átértékelő
mesterét, s új lendületet tud vala adni
a magyar támadásnak: a magyar hadakat cseh erők Prágáig sem állíthatták
volna meg. Hát még 1918 őszén, mikor egy millió emberünk volt fegyverben és az ősi határokat egyetlen idegen
katona sem lépte át.” (Bajcsy-Zsilinszky, 1941, 48)
Károlyi Mihály szerepét azonban
Zsilinszky sem mentette fel. Véleménye szerint Károlyi felelős volt az események kimeneteléért. Főként azért,
mert a döntő pillanatokban tétova
volt, a honvédelem megszervezését
elmulasztotta, valamint azért terheli
a felelősség, mert átadta a hatalmat a
kommunistáknak (Bajcsy-Zsilinszky,
1941, 50).
Az itt felsorolt, tipikusan jobboldali
megközelítésben értelmezett Trianonnarratívák jelentős mértékben különböztek is. Amíg Tormay az 1918–19-es
évek forradalmárait és a maga konkrétságában a zsidókat és Károlyit teszi
felelőssé, addig Bangha és Szekfű döntően a háború előtti évek belpolitikai
változásaival – a szociáldemokrácia és

liberalizmus térnyerése, a Tisza-féle
konzervativizmus ellenük való nem
effektív fellépése okán – magyarázták
az ország felbomlását.
TRIANON A HORTHY-KORI
BALOLDALON

A baloldali diskurzus a két világháború között nem tudott olyan széles körben népszerűvé válni, mint a jobboldal
bűnbakkereső művei. A baloldali írók
főként emlékirataikba tudták becsempészni nézeteiket Trianonnal kapcsolatban. Érdekesség, hogy a forradalmi
vezetőket igyekeztek minden felelősség alól felmenteni. Így Károlyi Mihályt
tragikus hősként próbálták láttatni,
akinek nem sok választása maradt. Viszont annál erősebben hangsúlyozták,
hogy az összeomlás és a területvesztések felelősei az 1918 előtti társadalmi,
gazdasági és politikai rendszerek, illetve annak a vezetői, akik képtelenek
voltak jó válaszokat adni az eléjük álló
kihívásokra. Böhm Vilmos a következő problémákat fogalmazta meg a
Két forradalom tüzében című emlékiratában: „a konzervatív vezetőréteg
elnyomta a nemzetiségeket”; „tűzzelvassal magyarosítottak az oktatásban”;
„a magyar agráruralom önző vámpolitikája”; „az ellenforradalmi vezetők
pedig inkább a román megszállást választották, mintsem a magyar proletariátus uralmát” (Böhm, 1923, 14–17).
A két világháború között dominált jobboldali Trianon-diskurzussal szemben csupán Jászi Oszkár A
Habsburg Monarchia felbomlása című
munkája tartozik a kiemelendő, kellően kidolgozott művek táborába.
Jászi a művében a dinasztia és a „feudális arisztokrácia” elhibázott politikáját tette felelőssé a bukás vizsgálatakor. Emellett hangsúlyozta, hogy
a gyarmatias jellegű kapitalizmus és
a szabad verseny kudarca azzal ássák
a Monarchia sírját, hogy kiélezik a
nemzetiségekkel való viszonyt. Vagyis
ennek fejében a Habsburg Monarchia
felbomlását gyakorlatilag három tényezőre vezette vissza „(1.) Az egyes
nemzetek fokozatos erősödése, amelyek felismerték, hogy a Habsburgbirodalom átalakítása s viszonylagos
nemzeti függetlenségük elnyerésének
reménye hiú remény. (2.) A környező országok irredenta propagandája,
melyek a Habsburg elnyomás alatt
élő rokonaik csatlakozását követelték
részben szentimentális okok, részben
pedig a háborús hatalmak imperialista
terveinek ösztönzésére. (3.) A világhá-

ború bomlasztó hatása” (Jászi, 1982,
557). Az Osztrák–Magyar Monarchia
felbomlását tárgyaló 1929-es nagymonográfiájában az antant szerepét szinte
teljes mértékben negligálta, s csupán a
nemzetiségi kérdés feszítő erejét emelte ki.
Németh László, hasonlóan Jászihoz, a Monarchia széthullásának az
okát a nemzeti kisebbségek oldaláról
közelítette meg. A magyar élet antinómiái című írásában, kritizálva a
kor revizionista felfogását, arról beszélt, hogy a revízió a nagyhatalmak
körbeudvarlásával nem érhető el. „Erdélyt és a Felvidéket nem a nagyhatalmak vitték el, hanem a kis népek nacionalizmusa.” Azaz a történelmi ország
összeomlása egy szerves folyamat betetőzése, és nem véletlen történelmi
kisiklásként értelmezhető. Véleménye
szerint a Monarchia szétdarabolása
elkerülhetetlen volt. Értelmezésében
a soknemzetiségű birodalom széthullásának az oka a népek önrendelkezésének az elve volt. „Mihelyt nemzetiségeinket ez a XIX. századi elv teljesen
hatalmába kerítette, Magyarország
régi alakjában nem maradhatott fenn,
az engedékenység éppúgy felrobbantotta volna, mint a türelmetlenség”
(Németh, 1989, 118–119).
ÖSSZEGZÉS

Összességében elmondható, hogy a
húszas évek Trianon-diskurzusára,
annak okait vizsgáló jobb- és baloldali
történészekre egyaránt érvényes volt
a kettős mérce. Ez nagyjából abban
fogható fel, hogy olyan történelemkép
alakult ki mindkét oldalon, amelyek
élesen szemben álltak egymással, illetve ami az egyik oldalon a megoldást,
a másik oldalon a romlást jelentette,
vagyis tulajdonképpen az érvelések
egymás tükörképei voltak. Közös volt
bennük, hogy a Monarchia felbomlását belső okokra vezették vissza. Azért
is tekinthetjük a jobb- és baloldali
Trianon-értelmezést egymás tükörképének, mert amíg a jobboldali konzervatív oldalon Trianonért a felelősség
a zsidókat, a szabadkőműveseket és
Károlyi Mihály pacifizmusát terhelte,
addig a baloldali történetírók a régi
rendszert, a reakciós földbirtokos réteget és Tisza István háborús felelősségét
emelték ki. Az 1920-as évek történetírói Trianont vizsgálva nem tulajdonítottak nagyobb jelentőséget a döntés
külföldi tényezőinek. Gondoljunk akár
a nagyhatalmakra, akár a szomszédos
országok irredentizmusára. Később a

harmincas évek történetírói azonban
már valamelyest elkezdték a nemzetiségek radikalizálódását egy potenciális okként értelmezni, azonban itt
sokkal inkább a nemzetiségi politika
mérlegeléséről volt szó, mintsem a
nemzetiségek történetének mélyebb
kutatására összpontosítottak volna.
Végezetül az egész korszak történetírására jellemző volt, hogy a szerzők
sokkal inkább a „hogyan kellett volna
elkerülni” kérdéskörre összpontosítottak, ezzel megjelölve a felelősöket,
mintsem megtörtént volna a kellő önkritika és szembenézés. A következő
részben megismerkedhetünk az 1945
utáni kommunista Trianon-diskurzussal, illetve azzal, hogy mi történt
1965-től kezdődően, amikor elindult
a téma politikamentes vizsgálódása.
Ezek mellett azt is megtudhatjuk, miért tért vissza napjaink közbeszédébe
Trianon.
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SCHULCZ PATRIK

EGY FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TANTÁRGYKÍNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA AZ EU KOMPETENCIAELVÁRÁSAINAK TÜKRÉBEN*

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS
JELENTŐSÉGE

Napjainkban széles körű kompetenciákra van szükségük a fiataloknak annak érdekében, hogy kielégítő munkát
találjanak, és független, elkötelezett
állampolgárokká váljanak. Az EU-nak
törekednie kell arra, hogy versenyképes maradjon a világ többi országához
képest, valamint tudás alapú gazdaságra tegyen szert, amely jobb munkahelyekhez és nagyobb foglalkoztatottsághoz vezet. A tagországoknak olyan
tanulási és képzési lehetőségeket kell
nyújtaniuk, amelyek az állampolgárok életének különböző szakaszaiban,
valamint különböző célcsoportjának
megfelelnek, mint pl.: fiataloknak,
felnőtteknek, munkanélkülieknek stb.
Ennek érdekében meg kell határozni
az egész életen át tartó tanulás révén
elsajátítandó új alapkészségeket, melynek a következőket kell tartalmaznia:
az informatikai, a technológiai kultúra, a vállalkozás és szociális kapcsolatok terén szükséges készségek,
valamint az idegen nyelv elsajátítását
(web 1).
Az utóbbi években több felsőoktatási intézmény tűzte ki célul az ún.
hallgatóközpontú oktatási stratégiát,
amely megvalósulásának elengedhetetlen eleme, hogy a hallgatókat bevonják az őket érintő döntéshozatali
folyamatokba. A hallgatók partnerként kezelése fontos annak érdekében, hogy saját maguk is kénytelenek
legyenek elgondolkodni a kompetenciafejlesztés fontosságáról, figyelmüket a saját magukat érintő döntéshozatali folyamatokban való részvétel
lényegességére is ráirányítsák. Ennek
relevanciája megkérdőjelezhetetlen,
hiszen az utóbbi évek egyetemi
hallgatói (a középiskolai diákokkal
együtt) nem kapnak az oktatásuk so-

rán egyértelmű útmutatást arról, hogy
ténylegesen milyen kompetenciákat,
készségeket és ismereteket kellene elsajátítaniuk annak érdekében, hogy
diplomaszerzés után a munkaerőpiaci
elvásároknak leginkább megfeleljenek, a munkájuk során felmerülő
feladatokat hatékonyan elvégezhessék
(Belényesi, 2010).
Kiindulópontként szolgálhat a hallgatóknak az egész életen át tartó tanulás nyolc kulcskompetenciájáról szóló,
2018 májusában elfogadott Európai
Unió Tanácsának ajánlása (web 2).
Ennek értelmében a hallgatók a kulcskompetenciák ismerete és elsajátítása
révén olyan biztos alappal vérteződnek
fel, amelyek nem szakmaspecifikusak,
hanem általánosan alkalmazhatóak
az élet több területén is, hiszen az EU
olyan kulcskompetenciákat határoz
meg a polgárok számára, mint a személyes kiteljesedés, az egészséges és
fenntartható életmód, a foglalkoztathatóság, az aktív állampolgárság és a
társadalmi befogadás.
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA
ÁLTAL ELFOGADOTT
REFERENCIAKERET

A referenciakeret kitér arra, hogy a
kulcskompetencia jelentését nem lehet éles határok közé sorolni, hiszen
magába foglalja a tudás, a készségek
és a hozzáállás (attitűd) együttesét. A
kulcskompetenciák különböző környezetben – család, iskola, munkahely,
egyéb közösségek – alakulnak ki, és
tanulás révén az egész életen át formálódnak. Az Európai Unió Tanácsának Az egész életen át tartó tanuláshoz
szükséges kulcskompetenciák c. ajánlása által meghatározott nyolc kulcskompetenciát röviden jellemzem:

_______________________________________
* Jelen munkát Magyarország Collegium Talentum programja támogatta.

Írástudási kompetencia (Literacy
competence): Fogalmak, tények és vélemények írásbeli és szóbeli formában
történő megértése, kifejezése és értelmezése. Magában foglalja a kreatív
módú kommunikáció képességét, valamint más személyekkel történő kapcsolattartást. Ennek a kompetenciának
a fejlesztése képezi a továbbtanulás,
más nyelvi interakciók alapját.
Többnyelvű kompetencia (Multilingual competence): Ez a kompetencia bizonyos szemszögből megegyezik
az írástudási kompetenciával, hiszen
szintén a fogalmak, gondolatok, vélemények megértéséről, kifejezéséről
és értelmezéséről szól. A többnyelvű
kompetencia, azaz az idegen nyelvű
kommunikáció igényel olyan képességeket is, mint a közvetítéshez és interkulturális kapcsolatokhoz szükséges
készségek.
Matematikai, tudományos és technológiai kompetencia (Mathematical
competence and competence in science and technology): A matematikai
kompetencia magában foglalja a matematikai gondolkodás és áttekintés
fejlesztését és alkalmazását. Fókuszál
a mindennapi helyzetekben felmerülő számos probléma és nehézség
megoldására. A hangsúly a matematikai folyamaton és tudáson van. Ez a
tudományos kompetencia arra a képességre és hajlandóságra utal, hogy a
bizonyítékokon alapuló következtetéseket képesek vagyunk levonni, és általuk megérteni a természeti világot. A
technológiai kompetencia e tudásnak
az alkalmazását jelenti.
Digitális kompetencia (Digital
competence): Ez a kompetencia a digitális technológiák magabiztos, kritikus
és felelősségteljes használatát jelenti a
munkában és a társadalmi életben
való részvétel során. A digitális kompetencia fejlesztése nagy hatással van
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a logikus és kritikus gondolkodásra és
a magas szintű kommunikációs készség elsajátításához is hozzájárul. Segít
eligazodni a multimédiás technológiájú információk közt, és megérteni
azokat, valamint megtanítja alkotni,
tárolni, bemutatni és átadni a digitális
tartalmat.
Személyes, szociális és a „tanulás
tanulása” kompetencia (Personal, social and learning to learn competence):
Ezen kompetencia alatt azt a képességet értjük, hogy a személy képes reflektálni önmagára. Hatékonyan kezeli az
időt és az információkat azáltal, hogy
konstruktív módon tud együtt dolgozni más személyekkel. E kompetencia
magában foglalja azt a képességet, miszerint a személy képes megbirkózni a
bizonytalansággal és a bonyolultsággal, megtanul tanulni, ezáltal irányítja
saját karrierjét.
Állampolgári kompetencia (Citizenship competence): Ide tartoznak
azok a viselkedésformák, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy egy személy konstruktív módon tagja lehessen saját társadalmának, és szükség
esetén el tudja simítani a konfliktusokat.
Vállalkozói kompetencia (Entrepreneurship competence): E kompetencia
is a kreativitáson, kritikai gondolkodáson és a problémamegoldáson
alapszik. A kezdeményezőkészség és a
kitartás tartozik ide, annak érdekében,
hogy képesek legyünk együttműködni
a kulturális, társadalmi és pénzügyi
értékű projektek megtervezésében,
irányításában.
A kulturális tudatosság és kifejezésének kompetenciája (Cultural awareness
and expresssion competence): Ide tartozik az érzések és élmények kifejezése
a különböző kultúrákban megjelenő
művészeteken keresztül.
AZ ADMINISZTRATÍV MUNKAERŐKÉPZÉS SORÁN MEGJELENŐ KOMPETENCIÁK

Az alábbiakban a Nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetemen megvalósuló
magyar-szlovák kétnyelvű adminisztratívképzés alap- és mesterszintű
tantárgykínálatát vizsgálom annak
fényében, milyen mértékben jelennek meg az EU referenciakeretében
megfogalmazott kompetenciák az
oktatásban. A tanulmányi programról részletesebben korábban A valódi
hivatali kétnyelvűségért c. tanulmá-

nyomban írtam (web 3). A hallgatók
tanulmányaikat az ún. Tanulmányi
útmutató (Sprievodca štúdiom) segítségével menedzselik, ami a kínálatban
megjelenő tantárgyakat kompetenciafejlesztésük alapján három kategóriába sorolja:
nyelvi és kommunikatív kompetenciákat fejlesztő tantárgyak
(NyKK);
szociális és politikai ismeretek
fejlesztésére összpontosító tantárgyak (SzPK);
ökonómiai és informatikai kompetenciákra fókuszáló tantárgyak
(ÖIK).
A két tanulmányi program tantárgykínálatát tekintve elmondható, hogy
a képzés elsősorban a nyelvi és kommunikatív kompetenciák fejlesztésére
fókuszál. A tantárgykínálatban megjelenő 82 tantárgy közül 42 fejleszti az
említett kompetenciákat. A másik két
kategória viszonylag közel áll egymáshoz: a szociális és politikai kompetenciák fejlesztésére fókuszáló tantárgyak
listája összesen 23 kurzust tartalmaz,
az ökonómiai és informatikai kompetenciákkal foglalkozó tantárgyak száma 17. A számokat az alábbi diagram
százalékban szemlélteti.

adminisztratív munkakört betöltő
személyek mindennapjainak. Úgy
gondolom, kiemelten fontos a kommunikatív és nyelvi kompetencia fejlesztése az említett tanulmányi program esetében, hiszen kimondottan
olyan területekre képezi hallgatóit,
ahol a szlovák-magyar kétnyelvűség
mindennapos.
KONKLÚZIÓ

Az Európai Unió Tanácsa által elfogadott referenciakeret ajánlása és a Magyar-szlovák ügyvitelszervező nevű
tanulmányi program tantárgykínálata
összhangban áll egymással. A munkakörnek nem csak fontos része a nyelvi
és kommunikatív kompetencia megléte, de a többnyelvűség elengedhetetlen
az említett szak szempontjából. Ezek a
kompetenciák mind megtalálhatóak
a referenciakeretben is. A tanulmányi
program az ökonómiai és informatikai
kompetenciák fejlesztésére is összpontosít. Az itt megjelenő tartárgyak által
a hallgatók különféle számítógépes
programokból szereznek ismereteket,
melyek nélkülözhetetlenek a mindennapi munkájuk során. Ismereteket
szereznek az ökonómia, számvitel,
menedzsment és statisztika területén,
s ezek a kompetenciák megegyeznek
a digitális, matematikai és vállalkozói
kompetenciákkal. Az olyan tantárgyak, mint a pszichológia és szociológia alapja, a határon átnyúló együttműködés pedig összhangban van a
referenciakeret által megfogalmazott
személyes, szociális, állampolgársági
és kulturális kompetenciákkal.
FORRÁSOK

A diagramból kiolvasható, hogy a tanulmányi program leginkább a nyelvi
és kommunikatív kompetenciák fejlesztésére fókuszál, ami nem meglepő.
Korábbi kutatások (web 4) is kitérnek
az adminisztratív hivatalnokok nyelvi
és kommunikatív kompetenciáinak
fontosságára, hiszen munkakörük
szerves részét az ügyfelekkel történő kapcsolattartás képezi. Ezen felül
természetesen a kollégákkal, felettesekkel és más intézményekkel történő kapcsolattartás is fontos része az

Web 1 = https://www.consilium.europa.
eu/media/21038/lisbon-european-councilpresidency-conclusions.pdf
Belényesi, E. 2010. Kompetenciafejlesztés a
közigazgatásban. Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (5) 1–2 pp. 95–100.
Web 2 = https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/297a33c8a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
Web 3 = Schulcz Patrik: A valódi
hivatali
kétnyelvűségért.
https://
katedra.sk/2020/06/10/a-valodihivatali-ketnyelvusegert-a-nyitrai-kozepe u r o p a i - t a nu l m a ny o k - k a r a n - f o l y o ugyvitelszervezo-kepzesrol/
Web 4 = https://doksi.hu/get.php?order=D
isplayPreview&lid=30782
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PEDAGÓGUSHALLGATÓK A TEHETSÉGGONDOZÁS SZOLGÁLATÁBAN A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KARÁN

„A tehetség lényege szerintem, hogy
mindig ad újat az embernek, éppúgy, mint a Teljesség megismerése.
Dimenziókban ad újat, újra és újra
megdöbbent a mélységeivel. Mikor
úgy érzed, hogy végre kényelmesen mozogsz egy általad megismert
dimenzióban: egyszerre csak egy
újabb mélység tárul fel, és ez a folyamat olyan végtelen, mint a Teljesség
maga…” Csermely Péter (2020) Teljességről és annak felfedezéséről alkotott gondolatai igen fontos üzenetet közvetítenek mind a pályán lévő
pedagógusok, mind a pedagógussá
válni kívánó fiatalok számára: hivatásuk egy olyan különleges világ részévé is teszi őket, amely nemcsak saját
elköteleződésüket és személyes megérintődésüket szólítja meg, hanem a
gondoskodásukra bízott gyermekek
felfedezőútjának támogatásában is
segítő erőforrásokat biztosít.
Igen lényeges tehát, hogy a pedagógusok kellően értsék és megértsék
a gyermeki személyiség egyediségét, nyújtsanak támaszt számára az
egyéni képességeik minél magasabb
szintű kibontakoztatásában. Eredményességükhöz nélkülözhetetlen,
hogy ne csak tárgyi tudásban kapjanak magas szintű képzést, hanem
saját személyiségük fejlesztése is
megvalósulhasson, érzelmi és társas
készségeik gazdagodhassanak, így
lélekben gyarapodva, személyes érzékeny figyelmükkel kísérhessék a
gyermekek útját.
Szükség van egyúttal olyan mintára is, amelyben közvetlenül megtapasztalható a képességek minél
magasabb szintű kibontakoztatása,
ahol a tehetségességre egyfajta fejlődési potenciálként tekinthetünk. „A
tehetség lényege a változásra és változtatásra való erős belső hajtóerő. A
tehetséges egyének egyik legfontosabb jellemzője, hogy az elért teljesítményt újabb tevékenységekre való
lehetőségként észlelik” (Gyarmathy,

2017, 5). Subotnik (2011) modellje
nyomán a tehetséggondozás lényege maga a kibontakozási, a fejlődési folyamat, s ebben mind az egyén
képességeinek-készségeinek, mind a
szakmai területnek és a környezeti
meghatározóknak kölcsönös egymásra hatása azonosítható.
A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara
Magyarország egyik patinás, történelmi hagyományokkal rendelkező
pedagógusképzője. Az 1839-es alapítás, majd a XX. század közepi megszüntetés után 1990-ben nagykőrösi
székhellyel a történelmi szellemiség
rekonstruálásával és a XX. század
végének minőségigényeihez igazodva nyitotta meg újból kapuit a képzőhely (Szenczi, 2018). A „Minőség
– Közösség – Károli” mottója alatt a
Kar a pedagógussá válni vagy ismereteikben és készségeikben tovább
fejlődni kívánó érdeklődők, valamint
kollégák számára olyan magas szintű képzéseket, továbbképzéseket és
segítő környezetet kíván biztosítani
az elmúlt évtizedben kibővült több
magyarországi képzési helyen (Nagykőrös, Budapest, Kecskemét), amelyben lehetőségük nyílhat önmaguk és
az oktató-nevelő tevékenységeik által
kísért gyermekek belső erőforrásainak támogatására (web 1). Úgy véljük, hogy egy pedagógus „akkor tanít
jól, ha éppen valamilyen gondolat
foglalkoztatja, amit meg akar írni,
aminek utána akar járni” (Erdélyi,
2020, 129). Képzéseinknek értékét
adja „a tehetséggondozás és a sokkal intenzívebb személyes munka –
szemben a tömegképzéssel” (Erdélyi,
2020, 127), melynek közvetlen segítő
szerepét a képességek kibontakoztatásában tudományos kutatásaink
által is megerősítve láthattuk (Pap és
mtsai, 2021).
A három évtizedes tudatos építkezés eredményeként a független magyarországi rangsorok szerint a Kar a

hasonló képzési profilú intézmények
között kiemelkedő helyet foglal el:
2020-ban a tudományos fokozattal
rendelkező oktatók arányát tekintve
országos első, a tanító szakos hallgatói
rangsorban országosan a harmadik
legjobb helyet szerezte meg (web 2).
Úgy véljük, hogy a pedagógusoknak hivatásuk beteljesítése során a
tehetséggondozásra komplex személyiségfejlesztésként érdemes tekinteniük, azt mind kognitív, mind érzelmi és társas-közösségi vonatkozásban
fontos támogatniuk (Ábrám – Sarka,
2016). Hivatásuknak kiemelt részét
képezi továbbá a Lélek általi és lélekben való gazdagodás támogatása,
„a lehető legtöbbet megtenni azért,
hogy minden növendék fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket
csak ő maga kapott a Teremtőjétől”
(Ábrám – Sarka, 2016, 14).
Képességeinket hálával elfogadni
és megbecsülni, egyúttal gazdagítani mindannyiunknak legfőbb egyéni feladata, mindemellett a közösség
ereje olyan további támaszt nyújthat
a jobbá válásban, amelyet ugyancsak
lényeges megerősítenünk (Fodorné
Nagy, 2015). Egyetemünknek célja
„az egyetemes keresztyén erkölcsi és
szellemi értékeket a bibliai Ige szellemében öntudatosan vállaló ifjúság
nevelése, korszerűen művelt, jó szakemberek képzése a határon inneni és
túli magyarság, ezen belül is első renden a református intézményrendszer
és a református közösségek számára”
(részlet a Károli Gáspár Református
Egyetem küldetésnyilatkozatából). A
Kar korábbi főigazgatója, majd dékánja, Dr. Nagy István szavaival „a mi
főiskolánknak csak úgy volt, van, és
lesz értéke, hogy jellegét tekintve más,
mint a többi. Nem különb, hanem más
… Úgy több, hogy más.” Ez az egyházi
felsőoktatás és oktatás minőségi többlete, örökérvényű minőségbiztosítási
rendszere” (Pap, 2020, 15).

FELSŐOKTATÁS

Szemléletünkhöz igazodó képzéseinket a 2021/2022. tanévben a következő szakokon és képzési helyszíneken hirdetjük meg nappali és levelező
munkarenden, állami ösztöndíjas és
önköltséges finanszírozási formában
(web 3):
1. Világi alapképzési szakok:
- csecsemő- és kisgyermeknevelő
– képzési hely: Budapest, Kecskemét;
- óvodapedagógus – képzési hely:
Nagykőrös, Budapest, Kecskemét;
- tanító – képzési hely: Nagykőrös,
Budapest;
2. Hitéleti alapképzési szakok:
- református hittanoktató – képzési
hely: Nagykőrös;
- kántor – képzési hely: Nagykőrös.
Hallgatóink tanulmányi előmenetelét
párhuzamos szakfelvételi lehetőség
biztosításával is segítjük, valamint
minden képzési helyünkön – kollégiumi vagy bérelt – szálláshely áll rendelkezésükre. A nagykőrösi képzési
hely továbbra is őrzi az újraindulás
óta töretlen, a hazai és nemzetközi,
európai felsőoktatási változásokhoz
igazított sajátosságát: csak ezen a
képzési helyen lehetséges a hitéleti
alapképzési szakok és a pedagógusképzés szakok párhuzamos felvétele és elvégzése. A Kar Nagykőrösön
rendelkezik saját kezelésű kollégiummal, ezért gyakorlatilag minden
nappali munkarendű hallgatónak a
kor igényeinek megfelelő kollégiumi
elhelyezést tud biztosítani, a levelező
munkarendű hallgatóknak pedig a
képzési napokhoz igazodva szállást
kínál.
A Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói előmenetelt segítő és
elismerő összetett ösztöndíjrendszere (web 4) mellett a Kar elsősorban
a nagykőrösi képzési helyhez kötődő
hallgatóknak tud további alapítványi
támogatásokat és saját alapítású ösztöndíjakat kínálni.
A tehetséggondozás fejlesztését
szolgálják az elmúlt évek elnyert pályázatai, a Regisztrált Tehetségponttá
válás, a saját alapítású vagy szervezésű versenyek és a tudományos konferenciák sorozata (web 5). Kiemelt tehetséggondozási célunk felsőoktatási
szakkollégium alapítása.
Pedagógus-oklevéllel rendelkezők
számára az alábbi képzéseket hirdetjük 2021. szeptemberi kezdéssel
(részben személyes jelenléttel, rész-

ben távoktatási formában történő
teljesítési lehetőségként (web 6):
1. Pedagógus szakvizsga szakirányú
továbbképzés meghirdetett szakirányai:
Gyakorlatvezető óvodapedagógus;
Gyakorlatvezető tanító;
Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás;
Fejlesztő, differenciáló pedagógia.
Képzéseink alapvető célja a pedagógusok ismereteinek, eszköztárának
és fejlesztő készségeinek gazdagítása,
ezáltal hatékonyságuk növelése.
2. A Protestáns köznevelési vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés célja a
Magyarországi Református Egyház
Zsinatának köznevelési stratégiaalkotásának folyamataiba (Ábrám,
2019) tagolódva a világnézetileg elkötelezett, elsősorban református és
protestáns köznevelési intézmények
vezetőinek felkészítése feladatuk
szakszerű ellátására, vezetői eredményességük támogatása korszerű vezetési ismeretek, hazai és nemzetközi
jó gyakorlatok megismertetésével,
a keresztyén pedagógia szemléletében. A képzés során beszámíthatók
a korábbi szakirányú továbbképzések
(web 7).
A gyakorló pedagógusok, valamint
az aktív és leendő egyházi köznevelési intézményvezetők számára meghirdetett képzéseink átjárhatók, és a
2021/2022. tanévtől innovációként
bevezetjük az ún. „blended learning”
(kevert formájú tanulás) módszerét:
a személyes jelenléthez kötött, csökkentett oktatást digitális, távolléti
formában elsajátítható, elsajátítandó
tananyagokkal támogatjuk.
Szeretettel hívjuk és várjuk az intézményünkben pedagógussá válni,
vagy ismereteikben és készségeikben
tovább fejlődni kívánó érdeklődőket,
kollégákat (web 8).
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NYELVTANULÁSI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS (5. RÉSZ)
HALLGATÁS
Cikksorozatom előző részeiben megnéztük, hogy milyen technikákat
alkalmazhatunk az idegen nyelvi
nyelvtan, szókincs, beszéd- és olvasáskészség fejlesztésénél, főként akkor, ha
mindezt autodidakta módon szeretnénk elérni. Ebben a részben a halláskészséget vesszük át a kezdő szinttől a
haladóig.
A hallgatáson alapuló megértés bizonyos szempontból még a nyelvtani
készség fejlesztésénél is nehezebben
indulhat, főként, ha kezdők vagyunk,
az elsajátítandó idegen nyelv az első
idegen nyelvünk, és nem vagyunk tudatában néhány alapelvnek. Az első
ilyen alapelv, amelyet szinte az összes
eddigi készség fejlesztésénél említettünk, az, hogy csak akkor van értelme a
hallgatási gyakorlatnak, ha a bemenet,
amit hallgatunk, legalább 70-80%-ban
érthető (értelmezhető) számunkra. Ez
rendkívül fontos, mivel gyakran megfigyelhető, hogy a nyelvtanulók (főleg
kezdő szinten) nem tudnak mit kezdeni a hallgatásgyakorlatokkal, mert
nemcsak, hogy nem értik azt, amit hallanak, de még csak azt sem tudják biztosan megállapítani, hogy egy adott szó
(vagy épp mondat) hol kezdődik és hol
végződik.
Vannak olyan nyelvek, amelyeknél
az átlagnál is nagyobb szerepe van az
érhetőségben a folyékony beszéd egy
fontos jellemzőjének, a „folytonos”,
„összekapcsolt” beszédnek (az angolban ezt connected vagy linked speechnek
nevezzük). Az angol nyelv azon jellemzője miatt, hogy a kiejtésben nem
a szótagok egyenlő hossza (pl. mint
a magyarban), hanem a szavak egyes
részeinek „hangi kiemelése” (hangsúlyozása; stress) a fontos, a kezdők szá-

mára a beszéd megértése, azon belül is
a mondatok egységeinek elkülönítése
egymástól, kimondottan nehézkes lehet. Hogy ezt a problémát megelőzzük,
fontos, hogy még a hallgatásgyakorlatok előtt, és főként azokkal párhuzamosan, olvassunk – gyakran – sokat.
Az intuíciónk ellenkezhet, mondván,
hogy „de hisz miért olvassak, ha a halláskészségemet akarom fejleszteni?” A
válasz egyszerű: az olvasással rögzülnek
a leggyakoribb szavak és mondatszerkezetek (és határaik), ezért azok sokkal
felismerhetőbbekké, ezáltal érthetőbbé
is válnak a hallgatás során.
Egy másik fontos tényező, amely sajnos gyakran nem kap elég hangsúlyt a
nyelvtanulás kezdeti fázisaiban (sem), a
non-verbális kommunikáció (mimika,
tekintet, gesztus, testtartás), ami azért
nagyon fontos, mert a kommunikáció
jelentős része ebben a módban (ezeken
a csatornákon keresztül) történik. Egy
hallott szöveg megértése óriási mértékben függ attól, hogy a hanghoz társul-e
vizuális információ is (látjuk-e az illetőt, aki beszél). Éppen ezért a halláskészség fejlesztését érdemes nagyobb
részt hangfelvételek helyett videókon
(audiovizuális forrásokon) keresztül
végeznünk. Ennek a technikának a
„csúcsán” az az eset áll, amikor az adott
audiovizuális forrást (pl. egy filmet) a
hangsáv nyelvével megegyező felirattal
párhuzamosan tudunk követni. Ezzel
valójában egyszerre olvasunk és hallgatunk is vizuális kontextus megléte mellett, tehát maximalizáljuk a(z) (meg)érthetőséget. Mondhatnánk, hogy ettől
már csak az lenne jobb, ha az adott
nyelvet beszélő országban, élőben, valós helyzetekben tennénk ki magunkat
az idegen nyelvnek. Tény, hogy a valós,

élő kommunikáció még mindig sokak
által preferált nyelvtanulási „módszer”,
viszont az audiovizális forrásokkal ellentétben nincs meg az az óriási előnye,
hogy egy adott helyzetet szüneteltethetünk vagy visszatekerhetünk, esetleg
teljes egészében visszanézhetünk.
A halláskészség fejlesztésénél fontos
az is (főként kezdő szinten), hogy ne
akarjunk mindent megérteni – összpontosítsunk a lényegre. Ez leginkább
azért fontos, mert a megértési folyamat
(legalábbis kezdetben, kezdő szinten)
jóval lassabb egy idegen nyelven, mint
az anyanyelvünkön, ezért ha az idegen
nyelven normál sebességben hallunk
valamit, extra erőfeszítésre van szükségünk annak megértéséhez, viszont
ezen a téren az erőforrásaink korlátozottak (gyakran nem jut eszünkbe egy
szó jelentése, és ha leragadunk ennél, az
egész mondat vagy akár mondanivaló
kieshet).
Rendkívül fontos az is, hogy türelmesek legyünk. A halláskészség nem
lineáris vonal mentén fejlődik, és nagyon erősen összefügg a többi nyelvi
készséggel. Ha megkérdezünk valakit,
aki már jól és évek óta beszéli az idegen
nyelvet, amelyet mi is el szeretnénk sajátítani, hogy neki mi volt a titka, nagy
valószínűséggel nem fog emlékezni a
halláskészségének folyamatos fejlődésére (vagy arra, hogy az mikor és miért
következett be), hanem azt fogja válaszolni, hogy „hát egyszer csak elkezdtem érteni, amit hallok”. Ez természetes,
és azért van így, mert az alapok megszilárdítása hosszas folyamat, viszont
amint kész a jó alap, az arra való építés
megy, mint a karikacsapás. Kitartást a
hallgatáshoz, én már el is hallgattam...
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KLEMEN TERÉZIA

A BAROKK KOR IRODALMÁNAK ÉS
MŰVÉSZETÉNEK TANÍTÁSA
AZ ÚJ SZELLEMI ÁRAMLAT:
A FELVILÁGOSODÁS

A felvilágosodás szellemi mozgalom, eszmerendszer, amelynek célja
a polgári társadalom megteremtése.
Keletkezése, kibontakozása, fénykora nagyjából egybeesik a 18. századdal. Előzményei a reneszánszig
nyúlnak vissza. A 16–17. században
az új természettudományi ismeretek
megkérdőjelezték a középkori egyház
világról vallott nézeteit. A kora újkorban kialakuló vallási megosztottság, a konfliktusok és a türelmetlen
fanatizmus tovább rombolta az addig
egységes világképet. A társadalomban újra felerősödtek az irracionális
képzetek (például látványosan megnőtt a boszorkányüldözések száma).
Mindeközben a filozófia a világ működésének újraértelmezését sürgette,
a racionalizmus az emberi értelem,
az empirizmus pedig a kutatómunka
és a tapasztalati ismeretek fontosságát
hangsúlyozta.

NÉHÁNY ÖTLET
A FELVILÁGOSODÁS TÉMÁJÁNAK FELDOLGOZÁSÁHOZ:

Hozzunk konkrét példákat a természettudományi ismeretek bővülésére! Foglaljuk össze, milyen tényezők
idézték elő a felvilágosodást! Mi ellen léptek fel a felvilágosult filozófusok? Hogyan képzelték el az elméleteik megvalósítását?
Olvassák el a diákok Diderot papokról szóló szócikkét az Enciklopédiából! Szerintük milyen lehetett
Diderot viszonya az egyházhoz,
papsághoz? Vajon milyen reakciót
válthatott ki ez a korabeli egyházi
hatóságból?
Gyűjtsék össze, hogy napjainkban
milyen nyomtatott vagy elektronikus enciklopédiák léteznek!
Röviden jellemezzék Rousseau radikális társadalomszemléletét!

Állítsanak össze az európai felvilágosodás nagyjairól egy táblázatot a
legfontosabb műveik megnevezésével együtt!
Írjanak egy rövid esszét arról, hogy
melyik társadalmi rétegre és hogyan
hatott a felvilágosodás szellemisége!
Irodalmi szalonok szerveződtek –
így terjedtek leggyorsabban a felvilágosult gondolatok. Szervezzenek
a diákok egy képzeletbeli irodalmi
szalont az osztálytársakkal! Milyen
témákat fognak megvitatni?
Képzeljék el, hogy napjainkban újból kiadják az Enciklopédiát! Készítsenek képes, szöveges reklámot a
reprint kiadáshoz! Mivel hívnák fel
a kiadványra a figyelmet? Gondolják
végig, hogy a saját idejében miért
volt népszerű és sikeres, mi volt az
újszerű benne! Kik olvasták? Napjainkban miért lehet érdekes egy ilyen
kiadvány? Készítsenek egy szócikket
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az Enciklopédia szellemében a saját
kedvenc sportágukról!
Érthető saját példák alkalmazásával
magyarázzák meg az empirizmus és
racionalizmus szavak jelentését!
„A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából...
Sapare aude! Merj a magad értelmére támaszkodni! – ez a felvilágosodás
jelmondata” (Immanuel Kant). Érveljenek az idézet igazsága mellett!
„A fény százada” – A felvilágosodás
a 18. század meghatározó filozófiai,
esztétikai eszmerendszere. Milyen
jelentések kapcsolódnak a világosság motívumához? Készítsenek róla
gondolattérképet!
Voltaire mindenféle műfajban alkotott: írt eposzokat, klasszicista drámákat, regényeket, tankölteményeket, politikai röpiratokat, filozófiai
műveket, történelmi tanulmányokat
és sokat levelezett. Nevét mégis inkább cinikus megjegyzései, gúnyos
rögtönzései őrizték meg. A Candide
c. művel összefüggő feladatok:
– Példákkal alátámasztva bizonyítsák be, hogy még napjainkban is
érvényes Voltaire Candide c. kisregényében megfogalmazott gondolata: „ …dolgozni kell, nem elmélkedni, mert a munka távol tartja
a három nagy bajt: az unalmat, a
bűnt és a szükséget.”
– Mit jelképez az Eldorádó kifejezés? Jellemezzék a könyvbéli Eldorádót!
– Csoportosítsák és jellemezzék a
regény szereplőit!
– Az egyéni vagy csoportmunka
során határozzák meg a szereplők
viszonyait és a viszonyok változását a történet során!
A jellemzésben érdemes kitérni az
egyes szereplők által képviselt magatartásformákra, filozófiákra és világértelmezésekre. Célszerű összehasonlítani Pangloss, Cacambo és Martin
filozófiáját.
„Oly korban éltem én…” címmel
mutassák be a felvilágosodás korát!
Készítsenek prezentációt a következő témákból: klasszicizmus az építészetben – mutassák be legalább 5-6
ország legjellemzőbb épületét!

Egy diák Haydn, Mozart vagy Beethoven művein keresztül ismertesse
a klasszicista zenét!
Az öltözködés, a divat minden korban sajátos jelrendszert alkot. Kifejezheti többek között a ruha viselőjének társadalmi helyzetét, rangját,
a kor ízlését és az egyéni ízlést is.
Figyeljék meg a diákok a 18. századi uralkodó osztály divatját és a
köznépéét! PowerPoint segítségével
mutassák be ezeket!
A francia klasszicista dráma a francia színház nagy korszaka, Molière
és Racine diadalmenete.
– Molière: Tartuffe c. drámája elolvasását követően válasszák ki a
megfelelő válaszokat a táblázatból,
húzzák alá a megfelelő nevet és
jellemzését!
Kiről
van szó?
A
meggondolatlan
cselekvő

Tulajdonság
befolyásolCléante,
ható, szelleArgan,
mes, heves,
Damis
forróvérű
lelkiismeUrak
Harpagon, retlen, mér(PantaOrgon,
téktartó,
lone)
Béralde
hiszékeny
és naiv
szókimondó és józan,
Elmira,
alattomos,
A cserfes
Dorine,
szolgáló
fiatal és
Elise
tapasztalatlan
tárgyilagos
A csaés bölcs,
Elise,
ládösszegyáva,
Elmira,
tartó
leleményes
Béline
és tiszteletteljes
Név

– Készítsenek jelmeztervet a mű
szereplőihez!
– Keressenek a műben jellem-, illetve helyzetkomikumra példákat,
ismertessék azt osztálytársaikkal!
– Mutassanak be mai példákat a
képmutatásra és a szenteskedésre!
– Négy fős csoportok kialakításával
állóképben érzékeltessenek egyegy fontos pillanatot a drámából!
Indokolják meg, miért ezt választották!

Goethe saját korának valamennyi
stílusirányzatában alkotott (rokokó,
Sturm und Drang, szentimentalizmus, klasszicizmus, romantika).
Művészete mindhárom műnemre
kiterjedt. A lírán belül kezdetben a
népköltészet hatása figyelhető meg
nála. Később azonban Homérosztól, Shakespeare-től és a középkori
költészettől nyert ihletet. Goethe Faustjának sok feldolgozása született.
Megihlette a társművészeket és a filozófusokat is. Gyűjtsenek legalább
5 olyan művet, amelyben valamilyen
formában megjelenik ez a téma!
Olvassák el a Faust prológusát, majd
válaszoljanak az alábbi kérdésekre,
végezzék el a feladatokat:
– Hol játszódik a jelenet?
– Bújjanak Mefisztó bőrébe, és készítsenek tájleírást a helyszínről!
– Hogyan viselkedik Mefisztó az angyalokhoz képest?
– Hogyan vélekedik Mefisztó az
emberről? Készítsenek jellemzést
általában az emberről Mefisztó
nézetei alapján!
– Mutassák be, hogy az Úr hogyan
vélekedik Faustról!
– Mi az a momentum, ami Faust
történetét elindítja?
„Az istenekhez én, jaj, nem hasonlítok! Csak féreghez, mely porban
vánszorog...” (Goethe: Faust, Jékely
Zoltán fordítása) Vitassák meg, mi
alapján mondja több vallás, hogy az
ember a teremtés koronája, Istenhez
hasonló, Isten képmására teremtetett! Miben hasonlít mégis „a féreghez”?
Foglalják össze saját szavaikkal, hogy
miben áll Faust és Mefisztó „alkuja”!
Emlékezzenek vissza a gyermekkoruk népmeséire! Az ördög, az
ördöngösség, vagyis az ördöggel
cimborálás régóta foglalkoztatja az
embereket. Gondolják át, vajon miért fordulhatnak egyes emberek az
ördöghöz!
Negyven évvel ezelőtt készült egy
híres magyar film hasonló témával
és címmel. Keressék meg és tekintsenek meg részletet a filmből! (Ez volt
az első Oscar-díjas magyar film.)

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

POMICHAL KRISZTIÁN

KORUNK LEGNAGYOBB TUDOMÁNYOS TÉVHITEI (6. RÉSZ)
Február folyamán, felhagyva a sorozat utolsó két hónapjának gyakorlatával, visszatérünk a Földre. Ezúttal
az eddigi természettudományos tévhitek helyett egy történelmi tévhitet
veszünk górcső alá. Nevezeten egy
bizonyos Joseph-Ignace Guillotin nevéhez kötődő félreértést, amely szerint e francia tudós, orvos találmánya
lenne a francia forradalom rettegett
kivégzőeszköze, a nyaktiló, más néven
guillotine. Mindezt tetézve, időnként
komoly(nak szánt) ismeretterjesztő
kiadványban az a szintén teljesen téves
állítás is fel-felbukkan, hogy Guillotin
doktor saját találmányának esett volna
áldozatul.
A tévhit persze nem vírus, magától
nem terjed csak úgy, Guillotin tevékenyen részt vett a francia forradalomban, de mielőtt erre rátérnénk,
tegyünk egy rövid történelmi kitekintést. Mind a helyhiány, mind jelen
sorok írójának korlátozott történelmi
ismereteinek köszönhetően tényleg
csak címszavakban érdemes bemutatni a korábban „nagynak” és „dicsőségesnek” titulált, valójában értelmetlen
terrorba és pusztításba torkolló forradalom eseményeit. Minden bizonnyal
túlzott leegyszerűsítés az események
origóját egyetlen napban kijelölni,
hiszen XVI. Lajos és felmenőinek
Franciaországot adósságba, nyomorba
és kilátástalanságba taszító, kemény
munkája is kellett ahhoz, hogy 1789.
július 14-én az éhező, dühödt csőcselék
megostromolja a Bastille-t. Itt érdemes
eloszlatni egy ezzel kapcsolatos másik
tévhitet, a hírhedt börtönben ekkorra

alig maradt néhány fogoly, a tömeg
nem az ő kiszabadításukra indult, a falak mögött tárolt puskaporra fájt a foguk. A rákövetkező két-három évben
XVI. Lajos eredménytelenül próbált
kiegyezni az egyre nagyobb hatalomra
jutó polgárok és parasztok alkotta harmadik renddel, a király hol erélytelen,
hol meg kifejezetten elhibázott lépéseinek „köszönhetően” 1792. augusztus
10-én XVI. Lajost börtönbe zárták. A
legtöbb kutató utólag ezt a napot jelöli
meg a forradalom talán legfontosabb
cezúrájaként. A Bastille és a Tuileriák
(a király párizsi székhelye) ostroma
között eltelt bő három év ugyan számtalan kisebb-nagyobb atrocitással járt,
különösen vidéken, ahol ezerszámra
gyilkolták a nemeseket, de még lett
volna alkalom a megegyezésre. 1792
augusztusa után azonban már nem,
egyre nagyobb fordulatszámon pörgött a forradalmi terror és annak első
számú jelképe, Guillotin doktor állítólagos találmánya. Napóleon 1799-es
hatalomátvételéig összesen mintegy
negyvenezer embert küldtek nyaktiló
alá, köztük XVI. Lajos királyt, illetve a
forradalom számos „gyermekét”.
A nyaktilóval kapcsolatos tévhitek
alapját az adja, hogy Joseph-Ignace
Guillotin maga is részese volt a forradalmi eseményeknek, 1789-ben a
nemzetgyűlés tagja lett. Érdekes tény,
hogy Guillotin, legalábbis a történészi konszenzus szerint, ellene volt a
halálbüntetésnek, holott éppen ő javasolta a nemzetgyűlésben a nyaktiló
használatát. Az eszköz korántsem volt
ismeretlen, írott források erősítik meg

használatát az ókori Perzsiából, a középkori Angliából és a Német-római
Birodalomból is.
A XVIII. századi Franciaország a
halálbüntetésben sem volt demokratikus. Más-más kivégzési mód járt a nemeseknek és a közrendű polgároknak.
Míg az előbbieket bárddal vagy karddal
fejezték le, az utóbbiaknak kötél járt.
Guillotin egyike volt azoknak, akik a
forradalom szellemében demokratizálni szerették volna az eljárást. Azt javasolta, rangtól és nemtől függetlenül,
amennyiben a bíróság halálbüntetésre
ítél valakit, az nyaktiló elé/alá kerüljön.
Guillotin úgy vélte, egy általános, mechanikus és fájdalommentes (?) eljárás
után a következő lépés a halálbüntetés
teljes eltörlése lehet. Érdekes dolog, de
a mai napig nem tudni pontosan, miként kapcsolódott végül a találmány az
ő nevéhez. Egyes történészek szerint
egyik parlamenti felszólalása után szájról szájra járó párizsi gúnydalnak köszönhető mindez.
Annyi bizonyos, hogy sem a doktornak, sem családjának nem tetszett
különösebben a párosítás. Guillotin
élete utolsó éveiben sokat dolgozott
azon, hogy valahogy tisztára mossa a
nevét. Gyermekei hivatalos kérelmet
nyújtottak be a kormányhoz, hogy
változtassák meg a szerkezet nevét, de
nem jártak sikerrel, csak arra kaptak
engedélyt, hogy ők maguk nevet változtassanak. Maga Guillotin 1814-ben
hunyt el, ágyban, párnak közt, 22 évvel azután, hogy a forradalmi nyaktiló
végzett első áldozatával, egy Peletier
nevű útonállóval.
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CSICSAY ALAJOS

MIT TUDHATTAK ÓKORI ELŐDEINK AZ ÉLETRŐL?
Mi, egyszerű emberek, ha egy-egy
pillanatra megtorpanunk az évezredek alatt feltorlódott, áttekinthetetlennek tetsző, hatalmas tudás-hegyvonulatok előtt, a felhőkbe vesző
csúcsok láttán, miként mondani szokás, földbe gyökerezik a lábunk. De
elképedünk akkor is, amikor elődeink világmegismerő kutakodásainak
szakadékai fölött találjuk magunkat.
A régmúlttal foglalkozó kutatók,
leginkább a történészek, csak azokat
a dolgokat fogadták, azaz fogadják el
tényeknek, amelyekre írásos bizonyítékok szolgálnak. Sokan, sokáig úgy
vélték, a világ fejlődése, még inkább
a róla szerzett emberi tudás egy folytonosan felfelé ívelő, megszakítatlan
folyamat. S aztán egyszer csak véletlenül ráleltek az európai barlangrajzokra, melyekkel a tudósok nem
tudtak mit kezdeni. Képtelenségnek
vélték, hogy az ember sok-sok ezer
évvel előbb hamarabb tanult volna
meg rajzolni, festeni, alakokat formálni (szobrászkodni), mint írni. S
amikor a rengeteg huzavonát követően fanyalogva kezdték elfogadni
az igazat, akárcsak a beszélni tanuló
gyermek, a mi ez? után, feltették a
második kérdést, a miért?-et. Miért
festett a még semmit sem tudó, „primitív” ősember? S ha már erre hirtelen képes lett, miért tette annyira
eldugott, szinte hozzáférhetetlen, s
egymástól távol eső helyeken, ahová
fény sem szivárgott be, tehát világítania kellett ahhoz, hogy szándékát
végrehajthassa, ami azt jelenti, előbb
a hordozható világító eszközöket is
fel kellett találnia? Ráadásul a szuroksötét zugokban miért alkalmazott
különböző színeket és színkeverékeket? Bár a színes festékkeverékeinek
az összetételét a legújabb kori vegyészek ki tudták elemezni; jórészt
koromból, vérből, gyantából, zsiradékból, különböző növényi nedvekből állnak, de hogy a reális ábrázolás
mellett miért festett, rajzolt (karcolt)
„stilizált és groteszk figurákat” is,
mindmáig rejtély. A számtalan kérdésre elfogadható, pontos feleleteket
adni ma sem tud senki sem. Maradt
hát a találgatás. Azt viszont nem kellett kitalálni, milyen állatokat rajzol-

tak, festettek le az ősemberek egymást követő nemzedékei száz vagy
ezer éveken át, mert tisztán felismerhetők. A francia őstörténész Breuil
abbé a Les Combarelles-barlang
falán 116 vadló, 37 bölény, 19 medve, 14 rénszarvas, 13 mamut, 9 vadkecske 7 vadtulok, 5 szarvasbika, 3
szarvastehén, 1 dámvad, 5 oroszlán,
1 róka, 1 orrszarvú, 1 kígyó rajzát
számolta össze. (A többi barlangról
nem is szólva, hogy azokban hány
egymásra megszólalásig hasonlító
állatképre bukkantak). Önkéntelenül felvetődik bennünk a kérdés, e
tudományt vagy művészetet nem
kellett-e valamiféle ősmestereknek
tanítaniuk. Különben e „művek”
nem lehetnének annyira egységesek.
Tehát okvetlenül kellett, hogy legyenek valamiféle iskoláik. Hiszen az
évezredek óta az isten háta mögött
élő népek mágusainak, sámánjainak
(rituális varázslók, gyógyító stb. emberek) is át kell adniuk „mesterségbeli tudásukat” az utánuk jövő nemzedékek fiainak.
Azt azonban most ne firtassuk,
hogy mikor és hogyan kerülhettek
az azóta jórészt kipusztult (kipusztított?), barlangrajzokon látható állatok Délnyugat-Európába. Az viszont
tény, hogy legalább annyit ismerniük kellett az embereknek, amennyit
megörökítettek, sőt biztosan sokkal
többet is, példának okáért apró emlősöket és madarakat stb., amelyeket
nem tartottak fontosnak ábrázolni,
de biztosan vadásztak rájuk, gyűjtögették őket, sőt némelyik fajt meg is
szelídítették, vagy más oknál fogva
kellett őket számon tartaniuk. Hát
még a körülöttük élő növényfajok
száma mennyi lehetett? Azokról a
megkövesedett testmaradványaik,
így a magvaik és a pollenjeik is tanúskodnak. De hogy ismerhették
volna valamennyit, az kizárt dolog.
Csak azokról lehet némi tájékozottságunk, amelyek a lakóbarlangjaik
alján és a temetkező helyeiken megmaradtak. A barlangok alján a szétszórt, hamuval, földdel beborított,
fosszilizált testtöredékeik sokaságára akadhatnak rá a régészek. Főként
azon állatok csontjaira, amelyekkel

őseink táplálkoztak, vagy amelyeknek a csontjaiból használati eszközöket készítettek. Egyéb bizonyítékok
a rajzokon kívül mindaddig nem
maradhattak fenn, amíg a rajzokból
nem alakult ki írás. Az első írásos
emlékek viszont mindössze 5-6 ezer
évesek. Hogy a 15-20 ezer (egyesek
szerint még több) éves barlangrajzok
és az 5-6 ezer éves birodalmak létrehozása között eltelt tízegynéhány
ezer év alatt, ami az ismeretgyarapítást illeti, ne történt volna semmi,
lehetetlen. És mi történhetett még
a barlangrajzok megalkotása előtt?
Hiszen azok már fejlett kultúráról
árulkodnak. Sajnos azt sem tudjuk,
hogyan alakult ki a beszéd, és az emberi beszédből miként jöttek létre a
különböző nyelvek. S miért van az,
hogy a gyermekkorban spontánul
kialakult nyelvhez képest később,
felnőtt korban csak nehéz fáradságok árán sajátítható el egy másik
nyelv? Ma már azt is tudjuk, hogy
a hangok kiejtéséhez (képzéséhez)
nem elég a nyelv mint egyetlen szerv,
hanem többféle, finom anatómiai
szerveződések, főleg arcizmok szükségeltetnek. Az emberi fossziliákra
(koponyacsontok
maradványaira,
még ha csak töredékek is) felépített
arcizomzat és az agykoponya belső rajzolatairól készült lenyomatok
alapján rekonstruálni lehet, hogy
őseink megközelítőleg mikor és miáltal válhattak alkalmassá egyes hangok, hangcsoportok képzésére s azok
használatára a kommunikációikban.
A humánetológusok a mai állapotokból következtetnek arra, hogyan
épültek fel a kisebb-nagyobb embercsoportok a régmúltban. (Például a
párok – beleértve a barátiakat is –,
családok, bandák, klánok, törzsek,
törzsszövetségek.) Ahogy az egyes
állatfajoknál, az embernél is kialakultak, majd állandósultak ezeknek a
feltételei. Aztán amikor ezek egy-egy
kedvezőnek vélt helyen letelepedtek
(tévedés, hogy csak barlangokban),
menedékeket építettek maguknak.
Minél többen voltak, annál nagyobb
biztonságban érezhették magukat.
Hiszen nemcsak a nagy állatok, főként a ragadozók jelentettek szá-
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mukra állandó életveszélyt, hanem
a saját fajuk csoportjai is. Most ne
csak a kannibalizmusra gondoljunk,
hanem egymás asszonyainak, gyermekeiknek, élelemtartalékainak, (állataiknak), bárminemű javaiknak az
elrablására, a territóriumukról (belakott területükről) való kiűzésükre,
vagy éppenséggel az egész népesség
rabul ejtésére. (Lásd a rabszolgaság
kialakulását.) Nem véletlen, hogy az
emberiség története mindenek előtt
a hadviselések történetére épül. A
Biblia telis-tele van velük. A magyar
mondavilág is lányrablással, törzsszövetséggel meg honfoglalással veszi kezdetét. Ezeket hőstettekként
látni vagy mai erkölcsi alapokból
kiindulva, szörnyülködve, még inkább képmutató módon megítélni
(megindokolni, másokra kenni mint
megbocsáthatatlan vétkeket) nem
egyéb gyerekes balgaságnál. De érdemes rajtuk elgondolkodni, már csak
azért is, hogy lássuk, az ősi, öröklött
pszichikai tulajdonságokat (ösztönöket) kiirthatatlan, primitív, ártó
szándékkal elkövetett cselekedeteket
generáló indulatokat a fejlett társadalmakban is milyen hatalmi eszközökkel és módon lehet úgy-ahogy
féken tartani vagy önző érdekekből
(politikai célokra) felhasználni.
Eddigi ismereteink alapján tudhatjuk, hogy az első, jól szervezett társadalomban élő nép, amelyik Mezopotámia területén birodalmat hozott
létre, a sumér volt. Nekik már fejlett
nyelvük volt, amelyet bizonyos jelekkel, azaz írással ránk hagytak. Hogy
őket kik követték, illetve kik kebelezték be, majd azokat is a továbbiak, ez
annyira közismert dolog, hogy fölösleges szószaporítás lenne foglalkozni
vele. A lényeget azonban vétek lenne
elhallgatni, még inkább tagadni. Azt,
hogy az ember, pontosabban minden
földrajzi táj őslakossága (népei), a
természeti őserőknek való kiszolgáltatottságában, megteremtette a maga
isteneit. Mi több, megalkották a maguk csodálatos teremtésmítoszait is.
Ami még bámulatra méltóbb, ezeknek a mítoszoknak fölöttébb színes
a nyelvezetük. Különösképpen a
metaforáik azok, amelyek lélegzetelállítók, mint amilyen a „kés-torkú
kesely”.
Mezopotámia népei (egyes rétegek), mint tudjuk, feltalálták és kiművelték az agyagba, kőbe vésett
ék alakú jelek (a ma is alkalmazott
piktogramok) rajzolását, az ékírást.

Ezeken nehezen kivehetőek egyes
élőlények alakjai – kivéve a halat –,
de annál inkább az egyiptomiak hieroglifáin, melyek eredetileg képek
voltak, vagyis ők képírással rögzítették mondanivalóikat. Ábráik között
nagyon gyakran lehet látni madarakat, főleg ragadozókat, keselyűt, baglyot, fürjet és másokat, meg halat,
kígyót, nyulat és egyebeket. Tudjuk,
isteneik (szent állataik) között megtalálható a macska, krokodil, kígyó,
íbisz, galacsinhajtó (ganajtúró) bogár, a különféle állat-, pontosabban
madárfejű emberi alakok. Az is jó
régen tudott dolog, hogy egyes kivételes személyek, a fáraók (főemberek) holttestét bebalzsamozták,
amihez kiváló vegyészeti tudásra,
leginkább növényi kivonatok ismeretére volt szükség. Feltételezhetnénk, hogy a balzsamozást orvosok
végezték, de nem. A testek konzerválását alantas munkának tekintették, és szolgákkal hajtatták végre. A
betegségek gyógyítása viszont kizárólag az orvosok feladata volt. Ami
meglepő, egy-egy orvos csak egyféle
betegséget gyógyított, tehát a specializálódás nem a mi korunk találmánya, hanem az egyiptomiaké. Az
egyiptomi orvostörténetből legalább
egy tucatnyi orvos nevét lehet kisilabizálni, közülük a legrégibb minden
valószerűség szerint Imhotepé, aki
azonkívül, hogy gyógyított is, a III.
Dinasztia uralkodójának, Dzsószer
(Szeszorthosz) (i.e.2624-2605) fáraónak a mindenese: istenné avatott
főpapja, hadvezére, építésze, csillagásza és persze orvosa is volt. Azonban az ókori Egyiptom történetét
tanulmányozva úgy tűnik, mintha
ott egyszercsak megállt volna az idő.
Ugyanis miután „a kultúrája hirtelen
a semmiből létrejött”, 3 ezer esztendőn át szinte majdhogynem semmit
sem változott. Tán éppen ezért lett
annyira csodálatos és elgondolkodtató. De mi lehetett ennek az oka?
Az egyik, többek között, minden
bizonnyal az, hogy az orvosaiknak a
gyógymódjaikon kezdetektől fogva
semmit sem szabadott változtatniuk.
Mivel boncolniuk nem volt szabad,
az emberi test felépítéséről halvány
fogalmuk sem lehetett, viszont írni
tudniuk kellett. A korabeli papiruszokra rögzített írásokból lehet
értesülni arról, hogy milyen gyógymódokat és gyógyszereket alkalmaztak. Rengeteg növényt ismertek,
meg persze állatokat is, melyeknek

az ürülékétől és egyéb testváladékaiktól kezdve a belső szerveikig mindent felhasználtak, ha hatékonynak
bizonyultak, ha nem. Ha meggyógyult a beteg, azt az orvos érdemének
tulajdonították, ha pedig nem, azért
nem vonta őt felelősségre senki sem.
Viszont ha olyan gyógymódot merészelt alkalmazni, amilyent előtte még
senki sem, az életével fizethetett érte.
Annak ellenére, hogy Egyiptom kultúrája a halottkultuszra épült, illetve
a halhatatlanságra, erőszakos halállal senki sem akart korán eltávozni
az élők közül. A túlvilági életben
való hitet bizonyítják a fáraók fenséges nyugvóhelyei, a belül nehezen
hozzáférhető, égbenyúló piramisok,
a minden földi jóval telerakott, de
hamar kifosztott, királyok és neves
főurak sírkamrái. Persze a szegények
holteste mellé csak jelentéktelen apróságokat tettek, azt, ami éppen jutott, ha mást nem, némi elemózsiát.
Náluk a ranglétra legfelső fokain helyezkednek el az istenek, a főpapok,
hivatalnokok (írástudók) és a hadvezérek, alattuk a halottak és legalul az
elevenek. Egyáltalán nem számított,
meddig él egy-egy ember, hiszen szerintük az élet a halállal nem ér véget,
sőt egyfajta kiérdemelt dicsősséggel
folytatódik tovább. Hogy hol, arról
nem szól a fáma. A fennmaradt jelekből arra lehet következtetni, hogy
itt, a földön. Különben miért rendezték volna be olyan pazarul a sírkamrákat, és miért balzsamozták volna
be, az arra érdemeseknek a holttestét?
Az egyhangú évezredek alatt csodálatra méltó matematikai, geometriai és fizikai ismeretekre tettek szert.
Az élővilágról is sok mindent tudtak,
csak a filozófiai gondolkodásukra
nem utal szinte semmi, meg a továbbgondolásra érdemes természettudományos kíváncsiságukra sem.
Ezért úgy véljük, a mai európai kultúra vajmi keveset köszönhet nekik
és a többi, ókori keleti kultúrának.
De hátha mégis akadhatnak valami
lényeges dolgok, csak éppen mi eddig nem figyeltünk fel rájuk kellőképpen. Mert egészen más képet alakítottunk ki kultúránk, az „európai
kultúra gyökereiről”.
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KORPÁS ÁRPÁD

KONFERENCIA POZSONY MEGYE OKTATÁSÜGYÉNEK
ELMÚLT ÉVSZÁZADÁRÓL
Az oktatásügy története Pozsony megyében (Dejiny školstva v Bratislavskej
župe) címmel szervezett konferenciát
2020. novemberében a Pozsonyi Önkormányzati Kerület és a szentgyörgyi
(Svätý Jur) székhelyű Academia
Istropolitana Nova oktatási intézmény.
A jelenlegi Pozsony megyéhez tartozó települések – és azok közül elsősorban a főváros – oktatásügyének
elmúlt egy évszázadáról szóló rendezvény szakmai partnere a Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatala, a
Pozsonyi Kerületi Műemlékvédelmi
Hivatal és a Pozsonyi Városi Műemlékvédelmi Intézet volt. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozások miatt minden előadást külön
rögzítettek, majd videófelvételekként
tették közzé azokat. Noha így elmaradt
az ilyen szakmai fórumok hozzáadott
értékének számító vita és eszmecsere,
a téma iránt érdeklődők hasznos információkkal és értelmezésekkel gazdagodhattak.
Juraj Droba megyei elnök, Branislav
Gröhling oktatásügyi miniszter és
Zuzana Aufrichtová Pozsony–óvárosi
polgármester köszöntője után Agáta
Mikulová, a megyei hivatal idegenforgalmi és kulturális szakosztályának vezetője ismertette a konferencia
programját. A megyei önkormányzat
oktatásügyi, ifjúsági és sportszakosztályát irányító Jana Zápalová a többi

közt arról adott áttekintést, hogy a
megye a tavaly őszi állapot szerint 57
jogalanyisággal rendelkező iskola és
más oktatási létesítmény fenntartója
volt, és további 40 olyan létesítményé,
amelyek az egyes iskolák részét képezik. Pozsony megye önkormányzata
fenntartóként mintegy 20 ezer tanuló képzését biztosítja több mint 2500
alkalmazott segítségével. (Hálózatába tartozik Pozsonyban a Duna utcai
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és
Gimnázium, valamint a Szencen működő Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola is.)
Az eredeti elképzelés szerint a
Fajnor utcai Gépipari Szakközépiskola
lett volna a konferencia helyszíne. Felix Dömény iskolaigazgató rövid tájékoztatást adott az intézmény 117 éves
történetéről. A „Fajnorka” impozáns
századeleji épületét Kolbenheyer Gyula, az akkori budapesti felsőipari iskola
igazgatója tervezte az 1903 őszén indított Pozsonyi Magyar Királyi Állami Fémipari Szakiskola céljaira. Ilyen
profilú létesítményre a 19–20. század
fordulóján rohamosan iparosodó, jól
képzett szakmunkásokat igénylő Pozsonyban nagy szükség volt.
Ľubica Kázmerová, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatója előadásában
összefoglalta, hogy miként formálódott a két világháború közti Csehszlo-

vákia és a szlovák állam (1939–1945)
oktatásügyi rendszere. Már 1918-ban
létrejött a csehszlovák kormány ún.
szlovákiai teljhatalmú minisztériumán
belüli iskolaügyi referátus. Mivel kezdetben hiány volt szlovák pedagógusokból és tankönyvekből, e kormányzati szerv 1400 cseh tanító Szlovákiába
küldését kezdeményezte. „Egyes cseh
oktatók meg voltak győződve a csehszlovák nemzeti egységről, és a szlovákiai lakosság részéről való fogadtatásuk nem mindig volt egyértelműen
kedvező” – fogalmazott a történész.
Mint mondta, a szlovák nyilvánosság
egy része azt is nehezen fogadta el,
hogy a cseh pedagógusok sok esetben
ateista nézeteket vagy huszita eszméket vallottak.
A szlovákiai felsőoktatás rendszere csak fokozatosan alakult ki. Jóllehet 1919-től működött a pozsonyi
Komenský (Comenius) Egyetem
(Jozef Tiso állama idején Szlovák
Egyetem néven), ám a Jogtudományi,
az Orvosi és a Bölcsészkar mellett csak
jóval később sikerült külön-külön karokon állandósítani a különféle természettudományi és gyógyszerészeti
szakokat, valamint a római katolikus
és evangélikus teológusképzést. Az
1940/41-es akadémiai évtől Kereskedelmi Főiskola is működött Pozsonyban. Az 1937-ben létrehozott Dr. Milan Rastislav Štefánik Állami Műszaki

BESZÁMOLÓ

Főiskola a bécsi döntés értelmében
Magyarországhoz visszacsatolt Kassáról – egy turócszentmártoni köztes állomás után – Pozsonyba tette át
székhelyét, és 1938 februárjától már
Szlovák Műszaki Főiskola volt a neve.
A Kázmerová által elmondottakat
árnyalta tovább pozsonyi példák felsorakoztatásával Ernest Huska, Pozsony–Óváros városrész önkormányzati hivatalának kulturális munkatársa,
aki a pozsonyi oktatásügy 1918 és 1934
közti alakulását vette górcső alá. Ismertetőjéből egyetlen példát emelek
ki: megemlítette a Pozsonyi Csehszlovák Állami Kereskedelmi Akadémiát,
amely monarchiabeli előzményből,
a Pozsonyi Kereskedelmi Akadémiából fejlődött ki, és az 1919-es impériumváltást követően magyar részleget is fenntartott. Huska előadása is
jól jelezte, hogy Popély Gyula, Soňa
Gabzdilová és mások eddigi komoly
kutatásai után is mennyi feladat áll a
pozsonyi helytörténettel, annak magyar vonatkozásaival és a szlovákiai
magyar oktatástörténettel foglalkozók
előtt, hiszen átfogóan rendszerezni
kellene, milyen intézményi és más változásokon ment keresztül 1919 után a
Duna-parti város magyar iskolahálózata.
Elena Londáková, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatója előadásában
az oktatásügy 1945 utáni fejlődésének
szociális-gazdasági és kulturális öszszefüggéseit vázolta. A pártállami időszak négy évtizedére fókuszált, szólva
egyebek mellett a marxista-leninista
ideológiai béklyóról, a kötelező orosznyelv-tanításról és az 1968 utáni
normalizáció oktatásügyi fejlesztéseiről is. Utalt arra, hogyan torzult a
tananyag tartalma az 1948-as kommunista hatalomátvétel után: „Az
irodalomból kivesztek az ideológiai
szempontból nem megfelelő művek,
szerzők. A legújabb kori történelem
oktatását a pártértelmezéshez idomították, amely szerint a történelmi
mozgalmakban – tekintet nélkül a valóságra – a kommunista párt játszotta
a főszerepet.”
Peter Szalay, a Szlovák Tudományos
Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa konkrét Pozsony
megyei példákon mutatta be, hogy a
18. század második felétől napjainkig
egyes korszakokban milyen szempontok alapján tervezték az iskolaépületeket. Az Osztrák–Magyar Monarchia
időszakából megemlítette a hajdani

Pozsonyi Magyar Királyi Szőlészeti és
Borászati Iskola (Pártos Gyula, 1901–
1902) komplexumát és a már említett
egykori fémipari szakiskola épületét.
A Szalay által az első „republika”
idejéből felsorolt példák közül két
funkcionalista épületre utalok: a
Kézművesipari
Iskoláéra
(Škola
umeleckých remesiel; Alois Balán és
Jiří Grossmann, 1928–39; az iskola
jogutódja ma Josef Vydra Iparművészeti Iskola néven működik), továbbá a Védcölöp úti (Palisády) egykori
Dr. Milan Hodža Állami Népiskoláéra (Ján Burjan, 1935–1937, ma: Milan Hodža Alapiskola és Óvoda). A
Bauhaus-tanintézmények mintájára
kialakított Kézművesipari Iskoláról
az előadó beltéri képeket is mutatott,
amelyek közül az egyik fotón az iskolába vendégelőadónak hívott MoholyNagy László képzőművész, a Bauhaus
ismert képviselője is látható. A Dr. Milan Hodža Állami Népiskola építése
pedig politikai hátterét tekintve egyike
azon gesztusoknak, amelyekkel a harmincas évekbeli szlovák emancipációs
törekvések közepette a központi prágai vezetés Csehszlovákia integritását
igyekezett erősíteni. Az akkor csehszlovák miniszterelnökként tevékenykedő Milan Hodža szlovák politikus
az iskola 1937-es átadási ünnepségén
is részt vett.
A második világháború után főként Rudolf Miňovský és Vladimír
Dedeček hatott a szlovákiai/pozsonyi
iskolaépítészetre, megteremtve az ún.
pozsonyi típusú iskolák terveit, amelyeknek adaptációi az egész pártállami
időszakot uralták.
Sabina Jankovičová művészetteoretikus a már említett Josef Vydra
Iparművészeti Iskolát és elődjét, a
Kézművesipari Iskolát mutatta be,
ahová az oktatók alapító nemzedéke a
legjelesebb szlovák képzőművészekből
verbuválódott (Janko Alexy, Mikuláš
Galanta, Ľudovít Fulla és mások).
Innet Baloghová, a Pozsonyi Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa két olyan műemlék iskolaépületről adott elő, amelyekkel Szalay
is foglalkozott. Az egyik a hajdan a
Pozsonyi Királyi Katolikus Főgimnázium céljaira emelt, ma szlovák gimnáziumnak helyet adó, Lechner Ödön
tervezte, 1908-ra elkészült Grössling
utcai szecessziós iskolaépület volt,
a másik pedig a Duna utcai Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium épülete (Herczegh Zsigmond,
1909–1911), amely jóval szerényebb

előzményével együtt több intézményt
is szolgált (1875–1883: Ipartanítónőképző Intézet; 1883–1916: Magyar
Királyi Állami Felsőbb Leányiskola;
1916–1919: Magyar Királyi Leánygimnázium; 1919–1939: Csehszlovák
Állami Leánygimnázium stb.).
A kutató a korabeli mérnöki dokumentáció bemutatásával is érzékeltette, mennyire megfontoltan készültek
mindkét iskola tervei egy olyan időszakban, amikor az egyre sokrétűbb
oktatáshoz már például modern laboratóriumokra,
szaktantermekre,
tornatermekre és gyakorlópályákra is
szükség volt.
Baloghová beszámolt arról, milyen
műemlékvédelmi szempontok alapján
újult meg bő egy évtizeddel ezelőtt a
Lechner-féle Grössling utcai iskolaépület. A Duna utcai magyar tanintézmény épületével kapcsolatban megjegyezte, hogy azt eddig teljeskörűen
nem újították fel, csak a főhomlokzat
egy részénél eszközöltek részleges javításokat. Hangsúlyozta, a kerületi
műemlékvédelmi hivatal egy jövőbeni
komplex renoválás esetén ügyelni fog
arra, hogy a lehető leghívebben őrizze meg Herczegh sajátos formanyelvét, amelyre a budapesti szecesszió és
Lechner is hatott.
Martina Kočí, az Oktatásügyi és
Pedagógiai Múzeum igazgatója az
1970-ben létrehozott intézmény fél
évszázadát tekintette át. Mivel a múzeumnak helyet adó volt dévényújfalui
népiskola 1926-ban emelt épületét
most újítják fel, az intézmény egyelőre
nem látogatható. A jövőben azonban a
szlovákiai magyar iskolatörténeti kutatásokat folytató szakembereknek is
érdemes lesz felmérniük a gazdag állományt, mert például – nem térve ki
itt más részletekre – több mint 26 ezer
egységből álló könyv- és folyóiratgyűjteménye van, amelynek iskolai értesítők és évkönyvek is részét képezik.
A konferencián elhangzott előadások szerkesztett, bővített változata
nyomtatott és elektronikus tanulmánykötetben is megjelenik, miként
a korábbi tíz évfolyam is szép kivitelű,
gazdag tartalmú kiadványokat eredményezett – például Pozsony megye
kulturális örökségéről, római kori és
szakrális emlékeiről, kastélyairól és
kúriáiról, ipari és műszaki műemlékeiről, történelmi parkjairól és kertjeiről,
Pozsony vármegye első világháború
alatti helyzetéről vagy éppen a mai
megye területének 1919 utáni száz
évéről.
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RADICS RUDOLF

„ELEGÁNSAN OLVASNI, NAGYLELKŰEN” – A LEGERE
IRODALMI VERSENY A TIZEDIK ÉV BŰVÖLETÉBEN
Jorge Luis Borges, az argentin irodalom egyik legmeghatározóbb alakja
úgy véli, „az ember különféle szerszámai között kétségkívül a könyv a
legbámulatraméltóbb. A többi mind
testének a meghosszabbítása. A mikroszkóp, a távcső a látásé, a telefon a
hangé, aztán itt van az eke és a kard,
ami az emberi kar meghosszabbítása.
Ám a könyv egészen más: a könyv az
emlékezet és a képzelet meghosszabbítása.” (Borges, 2011, 222) Talán a
szerző könyvről – mint az emlékezet és a képzelet meghosszabbításáról – szóló gondolata megérinthette a
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányok Karának
oktatóit is (név szerint Bárczi Zsófiát,
Polgár Anikót, N. Tóth Anikót, Petres
Csizmadia Gabriellát és Benyovszky

Krisztiánt), akikben már 2011-ben
megfogalmazódott az igény egy olyan
irodalmi verseny megszervezésére,
mely elősegíti a különböző szövegértelmezési technikák elsajátítását, az élményszerű befogadást és műértelmezést, az irodalomtörténeti és -elméleti
ismeretekben való elmélyülést, illetve
az olvasás iránti pozitív(abb) attitűd
kialakítását.
A 2011/2012-es tanévben meghirdetett I. Legere Irodalmi Verseny keretén belül a diákok Kosztolányi Dezső
regényeivel, novellisztikájával és lírájával ismerkedhettek meg. A következő
években pedig Örkény István egypercesei és drámái, a szlovákiai magyar
irodalom, valamint az irodalom és
szerelem tematikák kerültek az értelmezés középpontjába. A verseny során

górcső alá került József Attila, Mikszáth Kálmán és Arany János életműve, sőt az olvasmánylistán helyet kaptak a kortárs magyar irodalom méltán
híres képviselői is. A IX. Legere Irodalmi Verseny rendhagyó módon három
szerző – Radnóti Miklós, Csáth Géza
és Kaffka Margit – életművére helyezte
a hangsúlyt. Az idei jubileumi év ünnepi hangulatát pedig Márai Sándor és
Szabó Lőrinc művei emelték.
A tizedik alkalommal megrendezett
verseny első fordulójára október 5-én
került sor, a járványügyi helyzetre való
tekintettel online platformon, a Microsoft Teams felületén. 72 diák, azaz 24
háromfős csapat szállt versenybe, hogy
a felkészülés során szert tegyen olyan
irodalomelméleti, irodalomtörténeti
ismeretekre, amelyek elmélyült meg-
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szerzésére a középiskolai irodalomórákon nem igazán adódik alkalom.
A verseny témáit a szervezők általában
évfordulókhoz kötik, így került fókuszba a 120 éve született Márai Sándor
és Szabó Lőrinc munkássága. A versenyzők az egyes fordulókra egyrészt
házi olvasmánylista alapján készültek,
mely szépirodalmi szövegekből állt
össze, másrészt felkészítőikkel együtt
áttanulmányozták az online térben
közzétett Csehy Zoltán Idegenség, normaszegés, lázadás (Közelítések Márai
Zendülők című regényéhez), valamint
Nagy Csilla Szabó Lőrinc költői pályája című előadását, melyeknek anyaga
alapvető forrásul szolgált a tudásanyag
bővítéséhez, és a tesztfeladatokban
is visszaköszönt. A verseny második
fordulójára november 4-én, a harmadikra pedig december 1-jén került sor.
A csapatok az előző évektől eltérően
csak az első és második fordulóban
töltöttek ki feladatlapot, melynek során nemcsak tárgyi tudásukat, hanem
kreativitásuknak, valamint egyéni
kifejezésmódjuk érvényesítésének is
teret adhattak. A harmadik forduló olvasmányaiból merítve ötperces kisvideókat készítettek a csapatok, számos
kreatív megoldással – narrált videóval,
bábjátékkal, műtrailerrel – lepve meg
a zsűrit (Sándor Anna, Brutovszky
Gabriella, Benyovszky Krisztián, Kantár Balázs, Schulcz Patrik, Radics Rudolf). A kisvideók versenye a Legere
alversenyének számított, a feladatlapoktól függetlenül értékelték. Az első
és második forduló során a diákok és
a felkészítő tanárok két workshopon
vettek részt, amelyek interaktív formában zajlottak. A résztvevők Vinczellér
Katalin (Veres Pálné Gimnázium, Budapest) és Arató László (a Magyartanárok Egyesületének elnöke, az ELTE
Radnóti Miklós Gyakorló Általános
Iskola és Gyakorló Gimnázium tanára)
online foglalkozásába kapcsolódhattak be, ahol Márai Sándor Zendülők,
illetve Szabó Lőrinc Semmiért Egészen
című műveinek korszerű értelmezési
lehetőségeivel ismerkedhettek meg. A
harmadik fordulóban a Legere módszertani kézikönyv (Petres Csizmadia
– N. Tóth, 2020) bemutatójára került
sor, a két szerzővel – N. Tóth Anikóval és Petres Csizmadia Gabriellával
–Brutovszky Gabriella beszélgetett. A
verseny kísérőprogramokat is kínált: a
résztvevők a zárófordulón a Beszélgetés
– nem csak Márairól című beszélgetésbe kapcsolódhattak be, ahol Gazdag
József, Mellár Dávid, Jitka Rožňová

Márai Sándorról, valamint szlovák
nyelven megjelent műveiről folytatott diskurzust, a beszélgetést Németh
Zoltán irodalomtörténész, egyetemi
oktató moderálta. A jubileum alkalmából a szervezők egy ankétba vonták
be azokat, akik kapcsolatba kerültek
a Legerével: versenyzőket, felkészítő tanárokat, előadókat, módszertani
foglalkozás-vezetőket, valamint zsűritagokat, így kapva képet a Legere jelentőségéről, hozadékáról. A beérkezett
válaszok a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Facebook, valamint
Instagram oldalán olvashatók.
Az ünnepélyes díjkiosztón a következő eredményeket hirdették ki:
GIMNÁZIUM KATEGÓRIA:

1. MÚZSÁK csapat (rimaszombati
Tompa Mihály Református Gimnázium) – Czégény Anikó, Majoros Lilla, Tóth Adrienn. Felkészítő:
Majercsík Mária
2. Márai-sok csapat (pozsonyi Duna
utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium) – Lajos Sára
Andrea, Benkó Emese, Bajkai Barbara. Felkészítő: Demcsák Edit
3. Ferrenek csapat (dunaszerdahelyi
Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium) – Cséfalvay Franciska,
Godó Fanni, Nagy Eszter Hedvig.
Felkészítő: Horváth Péter
SZAKKÖZÉPISKOLA KATEGÓRIA:

1. Tisztaszívűek csapat (királyhelmeci
Műszaki Szakok és Mesterségek
Szakközépiskolája) – Anderkovics
László, Kocsis Szabolcs, Ficzu Ferenc. Felkészítő: Pankovics Andrea
2. Regénylovasok csapat (Gútai Magyar Tannyelvű Iparművészeti Magániskola) – Barczi Szilvia, Lelkes
Eszter, Hrdlica Nikol. Felkészítő:
Bálint Katalin
3. Schwarzwälder Kirschtorte csapat
(rozsnyói Egészségügyi Középiskola) – Mészáros Vivien, Barkai Bernadett, Nagy Nikolett. Felkészítő:
Lakatos Hajnalka
KISVIDEÓK VERSENYE:
GIMNÁZIUM KATEGÓRIA:

1. Dior csapat (komáromi Selye János
Gimnázium) – Bakoš Orsolya Virág, Lénárt Dóra, Vankó Izabella.
Felkészítő: Farkas Adrianna

2. Az ősz mosolya csapat (érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium)
– Bárczi Laura, Benyovszky Adél,
Bombitz Ferenc. Felkészítő: Dózsa
Roland
3. Irodalmi
Remeték
csapat
(Nagykaposi Gimnázium) – Soltész Luca, Jakab Zsuzsanna, Szűcs
Alexandra Antónia. Felkészítő:
Szomráky Emese
3. Varázs csapat (Füleki Gimnázium)
– Bettes Krisztina, Sonkoly Dalma,
Gáspár András. Felkészítő: Szvorák
Zsuzsanna
SZAKKÖZÉPISKOLA KATEGÓRIA:

1. Küllők csapat (dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola) –
Vaczulka Júlia Viktória, Hajas Viktória és Marafkó Bernadett. Felkészítő: Kis Lívia
2. En-Er-En csapat (Bátorkeszi Magán
Kereskedelmi és Szolgáltatópiari
Szakközépiskola) – Petrezsil Erika,
Semecky Enikő, Ďurkovič Enikő.
Felkészítő: Csákvári Ágnes
3. MNT csapat (nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia) – Čahák Vivien,
Sidó Nikolett, Varga Viktória. Felkészítő: Papp László
A verseny a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, az Arany
A. László Polgári Társulás és a Bázis
– Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában közreműködésével,
valamint a Kisebbségi Kulturális Alap
és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács támogatásával valósult meg.

FELHASZNÁLT IRODALOM
Borges, Jorge Luis (1999): Bábeli könyvtár. Európa Könyvkiadó, Budapest.
Petres Csizmadia Gabriella – N. Tóth Anikó: Legere – Módszertani kézikönyv a modern irodalomoktatáshoz. Közép-európai
Tanulmányok Kara, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 2020.

IN MEMORIAM

OLÁH IMRÉNÉ DOMONKOS ILONA EMLÉKÉRE
1936–2021
A komáromi magyar gimnázium – a
Selye János Gimnázium – ismét gyászol. A kedves épületen fekete zászló
jelzi: valaki végleg elment közülünk,
hogy intézményünknek újabb nagy
halottja van, életének 85. évében elhunyt Oláh Imréné Domonkos Ilona,
nyugalmazott matematika–fizika szakos gimnáziumi tanárunk, aki 38 éven
át állt a katedrán. Habár már 25 éve
annak, hogy 1996-ban nyugdíjba vonult, de bizonyára nagyon sokunk emlékezetében még felidéződik a tanárnő
alakja, aki kifogyhatatlan hittel és erővel tudott lelkesíteni, s ez a lendület
átragadt tanítványaira és kollégáira is.
Oláh Imréné Domonkos Ilona
1936-ban született Nagymegyeren, pedagógus–kántor családban. Az ott töltött gyermekkort maga mögött hagyva
1954-ben érettségizett Dunaszerdahelyen, majd a Comenius Egyetem Természettudományi Kara következett,
ahol 1958-ban fejezte be tanulmányait:
matematika–fizika szakos tanár lett.
1958-tól az akkor 11 éves komáromi
középiskolaként működő intézmény
tanára volt egészen 1996-ban történt
gimnáziumi nyugdíjba vonulásáig.
A gimnáziumban ismerkedett meg
Oláh Imre tanár úrral, akivel hathetes ismeretség után 1958 karácsonyán
kötöttek házasságot. Közös jelszavuk,
amely egész életüket is jellemezte:
„Soli Deo Gloria” – Egyedül Istené a
dicsőség. 54 éven át kiegyensúlyozott,
békés házasságban éltek, egymást segítve mindenben. Mivel gyermekük
nem születhetett, az iskolának, tanítványaiknak szentelhették idejüket és
energiájukat.
Az Oláh házaspár munkájának is
köszönhetően az ’50-es, ’60-as években matematikából és fizikából az
egész ország első iskolái közé emelke-

dett a magyar gimnázium, a tanárnőnek volt az első eredményes megoldója a fizikaolimpia versenyében. Ő volt
az egyik megalapítója a gimnázium
szellemiségének. A tanárnő gyakran
hangoztatta, hogy az ember életében
a legfontosabb az istenhit, majd utána
következik a család, a nemzeti hovatartozás megélése és a hivatás.
Édesapja 1927-ben érettségizett a
komáromi bencés gimnáziumban, a
„piros téglás” iskolában, s élete végéig nagy tisztelője volt e nagy múltú
intézménynek. A tanárnő is hithű reformátusként vallotta a bencés atyák
jelmondatát: „Ora et labora” – imádkozzál és dolgozzál.
A tanárnő nagyon sokszor volt osztályfőnök, de nemcsak tanított, nevelt
is, bátran hirdette: hogy nem vagyok
másodrangú állampolgár, hogy az itt
élő magyarságban van akarat, tehetség, szorgalom, és hogy a múltunk
nem fásulttá, hanem épp ellenkezőleg,
lelkiekben gazdagabbá tett bennünket.
S kötelesek vagyunk nyelvünket, kultúránkat továbbadni diákjainknak.
Tanítványai, diákjai máig emlegetik
a közös kirándulásokat, a nagy beszélgetéseket, az otthonában tett látogatásokat, a mézzel ízesített tea illatát, a
tanárnő segítőkészségét, bölcs gondolatait, aki mindig is azt vallotta: „dicsérettel sokkal többet el lehet érni, mint
büntetéssel”.
A tanárnő aktív volt a közéletben is,
26 évesen alapító tagja volt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Kórusának,
ma Vass Lajos Vegyeskarának, 1990
márciusában újraindította az 1881ben alapított Protestáns Nőegyletet,
melynek húsz évig elnöke volt. A komáromi református gyülekezet történetében ő volt az első női gondnok.
Tizennégy éven át a Komáromi Ön-

kormányzat mellett működő szociális
bizottság munkájában is tevékenykedett. Szabadidejében férjével, Oláh
Imre tanár úrral méhészkedett is.
A komáromi Csokonai-szobor felállításának is egyik kezdeményezője
volt, és aktívan támogatta a Komáromból elhurcolt és meggyilkolt zsidók emlékére a Duna-parton leleplezett emlékművet is. Feldolgozta a
komáromi bencés gimnázium múltját,
történelmét is, amely 1995-ben jelent
meg a Honismereti Kiskönyvtár sorozatban.
A tanárnő több elismerésben is részesült: 2007-től a vitézi rend tagja
volt, 2012-ben megkapta Komárom
városának Pro Urbe-díját, de amire
talán a legbüszkébb volt, 2013-ban
Budapesten, a Magyar Tudományos
Akadémia székházában az Oláh család tagjaként Magyar Örökség Díjban
részesült, ott fogalmazta meg tanári
hitvallását: „Aki gyökereit nem ismeri,
jelleme sivár, jövője pedig nincs”, illetve „A jó pap holtig tanul, a jó tanár
pedig halála után is tanít”.
Kollégái, tanítványai mindig is
csodálták a Tanárnő munkakedvét,
sziporkázó gondolatait, segítőkészségét, példaértékű életvitelét. Hiteles és
őszinte ember volt minden szavában,
cselekedetében. Az Oláh tanárnőhöz
hasonló tanáregyéniségek őrzik meg
nekünk, az utódoknak a pedagógusi
pálya becsületét.
Köszönjük a sorsnak, hogy kortársai
lehettünk. Batta György szavaival – a
komáromi magyar gimnázium – a Selye János Gimnázium volt és mai tanárai, diáksága nevében búcsúzom drága
halottunktól:
„Ahol szeretet van,
remény és jövő van;
hit ez a dal is, ez a hű,
ez az érted is szóló mű,
mely majd ott áll
a sírodnál,
megmondja, ki voltál,
porod is neki szolgál.”
Legyen Örök pihenőhelye Komárom földje. Drága Tanárnő, nyugodjék
békében.
Tisztelt gyászoló gyülekezet, tisztelt
gyászoló rokonság, Cicerót idézve:
„Találkozás, búcsúzás, emlékezés, ez
az ember élete” – méltóságteljes emlékezést és vigasztalódást!
Andruskó Imre
Forrás: Kustyán Ilona és dr. Kalácska
József írásai a Komáromi Öregdiákban.

ISKOLAHÍREK

A COGITO ORSZÁGOS ESSZÉÍRÓ PÁLYÁZAT ABSZOLÚT GYŐZTESE MÁSODIK ALKALOMMAL IS A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJA
A tehetség nagy adomány, de csak akkor van kézzel fogható eredménye, ha
kitartással, szorgalommal párosul. Lénárt Dóra, a Selye János Gimnázium
2. évfolyamos diákja sokszínűen kamatoztatja talentumát. Kitűnő tanuló, tehetséges szavaló, anyanyelvi versenyek
sikeres megoldója, díjazottja. A szívügye mégis az írás. Úgy ír, hogy az olvasó a leírt történeteit olvasva szinte érzi
Dóri finomságát, lelki érzékenységét.
Dóri az első évfolyamban országos
győztese lett a Cogito esszéíró verseny-

nek, novellája több lap hasábjain is megjelent. Ez a tanév a járványügyi helyzet
miatt rengeteg bizonytalanságot teremtett. A hagyományos országos esszéíró
verseny „sorsában” azért bíztunk, mert
a személyes jelenlétnek az ünnepélyes
díjkiosztáson lett volna „csak” igazán
szerepe. A díjazottak mellett évente van
egy abszolút győztese is a versenynek.
Ez a rangos elismerés Dórinak 2020ban második alkalommal sikerült. A
tavalyi Lebegés című novella után a
szakmai zsűri tagjai – Cs. Liszka Györ-

gyi, Szemet Edit, Bolemant Éva személyében – idén Dóri Cica című novelláját
tartották érdemesnek a fődíjra. Dóri! A
tavalyi győzelem után idén második alkalommal sikerült! Tehetségedhez nem
fér kétség! Kitartásod, alkotókedved
pedig maradjon meg sokáig!
Részlet a győztes műből: „Hogy fut
a táj! Nincs idő megnézni részletesen!
Mostanában minden tilos. Tilos lett a
szabadság. Tilos lett a vágy. Tilos lett
a vélemény. Tilos lett a szó. Tilos lett
járni, látni, érezni, tapintani. Robognak
vonatok és életek. Mikor tűnt el? Talán januárban, mikor a hírekben egyre
többször hallottuk? Vagy márciusban,
az első, szobába zárt napon? Vagy valamikor április közepén? Év végén?
Mikor tűnt el az élet? ... Hagyták, hogy
elhiggyem, hogy visszajön, és minden
biztossá válik. Hogy lesz időm bepótolni a nyáron a kihagyott vicceket, nevetéseket, csókokat… Elhittem. És ott a
park, a régi szerelmek lábnyoma.”
Farkas Adrianna,
a versenyző magyartanára

EGY NEM MEGVALÓSULT SZALAGAVATÓ OSZTÁLYFŐNÖKI KÖSZÖNTŐJE…
…A Selye János Gimnázium IV. A osztályának 2020. december 12-én – kicsit másként!
Az utolsó, nem is oly rég készült fotónk
akár illusztráció is lehetne egy történelemkönyvben „2020-ról, diákszemmel”
címmel! Mert minden benne van! Hiányos
osztálylétszám, távolságtartás, amivel nehéz kibékülni, bizonytalanság és kételyek:
lehet még rosszabb? Ugyanakkor a gyermeki humor és önfeledtség is ott van, ami
nemcsak a fiatal kor sajátossága!
Kedves Diákjaim! Ezeknek az óráknak,
perceknek másról kellene szólniuk! Igen,
tudom! Izgatottságé, készülődésé, a várakozásé kellene lenniük! Én is ezt érezném,
de érdekes módon ezt is érzem most, ebben
a helyzetben is! Megmagyarázhatatlan, de
így van!
Per aspera ad Astra! Megpróbáltatásokon át a csillagokig! – int egy régi bölcsesség. És én hiszek benne! Kell! Muszáj hinni!
Mert – és ez most fájni fog kicsit – ez a nap
is elmúlt volna, ugyanúgy, mint a többi! Tudom, ott állni, átélni a zöld szalag kitűzését,
az egyik legmaradandóbb emlék az ember

életében! Mégis, amit belül rejt ez a nap, az
a lényeges, s az előtted álló álmaid a fontosak, hiszen azok kísérnek majd végig az
Utadon, itt a Földön!
És miután a Zöld Szalagot kitűzném,
talán így folytatnám: Gyerekek! Kívánom,
hogy mindig tudjatok örülni a szépnek,
rajongani a jóért, lelkesedni az igazságért!
Tévedéseteket mindig lássátok be, abból
tanuljatok! Fejlesszétek ízléseteket, teremtsetek kulturáltságot a környezetetekben!
Soha ne oda álljatok, ahova a kedvetek tartja, hanem ahol szükség van Rátok! Hogy
mindig alázattal viseljétek, amit a sors rátok mér, de sose felejtsétek, hogy tovább
kell mennetek! Hogy sokszor nem elég a
megelégedés kényelme, néha kell a józan
elégedetlenség is, hogy fejlődjön a világ!
És igen! Széchenyi örökérvényű szavait is
idézném: „Csak a gyenge szereti önmagát,
az erős egész nemzetet hordoz a szívében!”
És ha mindent összegezve – most csak
képzeletben – feltűztem a szalagot, meg-

kérdezném: Mondd, hol és mikor szerettél,
szeretnél élni? Félnék a válaszotoktól, igen,
félnék, mit mondotok majd épp erre a kérdésre, ezekben a nehéz időkben! És talán
ki sem kellene mondanotok, elég lenne, ha
ezt látnám a szemetekben: „Tanárnő! Most!
2020-ban, és itt, ahol magyarul szólítanak, s
magyarul szólhatok másokhoz!”
Annyi mindenre akartalak még Benneteket megtanítani! Hiányzott, hiányzik az
idő! Sok együtt eltöltött nap, hét, hónap...
De ezért az egyetlen mondatért, tudom,
azt érezném, hogy megérte!
PaedDr. Farkas Adriana,
a Selye János Gimnázium tanára
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h
?v=WPFF_3roXY&fbclid=IwAR1MER
bH9eB-HN95nyxjhDuHIDU1cwmNatmEUdb4WCru4
Y4T2UrEU07eQ0
(A gimnázium IV.A osztályának „szalagavatói” videója)

A KORONAVÍRUS IDEJÉN

A KORONAVÍRUS IDEJÉN PÁLYÁZAT LEGJOBB ALKOTÁSAIBÓL
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége óvodás gyermekek, alapiskolás tanulók és középiskolás diákok
részére meghirdetett a KORONAVÍRUS IDEJÉN pályázatára 365 alkotás
érkezett, 4 kategóriában (képzőművészet, vers, próza, fotó). A Katedra folyóiraton belül folyamatosan tesszük
közzé a szakmai zsűri által legjobbnak
ítélt alkotásokat.

Takarítsál, ahol lépked,
Nagy szemekkel nézve téged.
Minden percben hozzál kávét,
Almalevet, limonádét,
„Segíts” neki a munkába’,
Mindent dobj ki a kukába…
S mérgelődjél, ahogy neked
Nem díjazza jó lelkedet.

BIHÁRYOVÁ BIANKA:

Öltözzél át pótruhába,
Vonuljál be a konyhába!
Kevergessél, kavargassál,
Mikrót, sütőt beavassál,
Cukor, krumpli, tojás, lekvár,
A hűtőbe’ csakis rád vár!
Mindenből kell kicsit venni
(De ne akard majd megenni),
S ha kérdezik, hogy ez mi jó:
Kémiai reakció!

8 tuti tipp, mit csinálj a
karantén alatt
Depressziós önsajnálat
Addig nem vagy menő állat,
Míg nem megy az önsajnálat.
Sajnáld magad, ez a menő!
A világnak ez a kellő!
Rosszkedv máma neked járul,
Bőgéssel is vígan párul…
Ne sírjon itten az árva,
Hogyha te meg be vagy zárva!
Sirasd meg a rossz jegyeket,
Barátokat, egyebeket,
A szülődnek szeme kerek:
„Megőrült-e ez a gyerek??!”

Kockulás
Ha a világ majd kimerít,
Kockulj egyet! Az is segít!
Utadba most senki nem áll,
Mobil, tablet… Neked szolgál!
Vegyed elő, bámulj belé,
Titkaidat tárjad elé,
Hipnózisba essél gyorsan,
Ne zavarjon senki mostan!

Sétálgatás
Sétálgassál kint a napon,
Ezt mondja a szülőd nagyon.
Sétálgassál körbe-körbe,
Hátad legyen közbe’ görbe.
Ha nem jó a truccos séta,
Barátod legyen a kréta:
Rajzold tele a járdákat,
De kerüld a nagymamákat!
És ha ez se tetszik neked,
Nemt’om, mit csináljak veled.
Nézegesd a tájat, amint
Szívod be a D-vitamint.

Emberek zavarása segítése
Ne bámuljál ilyen bután,
Járkálj inkább anyád után!

Főzőcskézés

Történetet, elbeszélést,
Fantáziád kapjon élést,
És szerényen mondom néked:
Ilyen szuper versikéket!
VERS – ALAPISKOLÁSOK

arany sáv – 1. helyezés:
Biháryová Bianka – Magyar
Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Pozsony

Bambulás
Bámuljál egy percre balra,
Arra a szép, fehér falra.
Ne pislogjál, az nem kellő!
Emlékeket idézz elő,
Valóságból, álmaidról,
Legkedvencebb sztárjaidról,
Lazítani kezdesz nagyon,
Végül alfa szinten vagyon…
Töprengj el a létezésen,
Kételyeken, lélegzésen,
Gondolataiddal játssz…
Nem hallasz már, nem is látsz!

1. hely: Lancz Sofia, 5 és fél éves

Zenélés
Hogyha a stresszt már nem bírod,
Könnyeid hiába sírod.
Zenebonát csapjál inkább
(Apád haja máris ritkább):
Zongorázás, gitár, ének,
Szüleid csak ennek élnek!
Hegedű, sípok és dob,
Jókedvvel ez csak megdob!
És ha mégse tudsz zenélni,
Nem kell ugyan nagyon félni:
Improvizáció némi –
Örül majd a szomszéd néni.

Olvasgatás
Soroltam itt egy-két cuccot,
S ha mégis vágod a truccot…
Olvasgassál regényeket,
Mézesmázos reményeket,
Vagy meg írjál igen sokat
(Nyűgözd le a haverokat!),

2. hely: Fiala Elina Lia, 4 éves

KÉPZŐMŰVÉSZET –
ÓVODÁSOK

arany sáv – 1. helyezés:
Lancz Sofia – Magyar Tannyelvű Óvoda, Nagymegyer
arany sáv – 2. helyezés:
Fiala Elina Lia – Óvoda, Köbölkút

SZMPSZ

XIV. HARMOS KÁROLY
ORSZÁGOS
KÉPZŐMŰVÉSZETI
PÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), a Szlovák Nemzeti Múzeum a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a társszervezők 2020/2021-es tanévben is meghirdetik a szlovákiai magyar iskolák és óvodák XIV. Harmos
Károly Országos Képzőművészeti Pályázatát.
A nevezési lap letölthető az SZMPSZ (www.szmpsz.sk) honlapjáról is. A kitöltött nevezési lapot és a tanulók alkotásait
a kiírásban szereplő formátumban kérjük beküldeni a következő címre: Zväz maďarských pedagógov na Slovensku –
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (ZMPS – SZMPSZ), Elektrárenská 2., 945 01 Komárno.
Beküldési határidő: 2021. május 31., péntek
A beérkezett munkákat képzőművészekből, művésztanárokból álló szakmai zsűri értékeli. A legjobbnak ítélt alkotások
beküldőit és felkészítő tanáraikat meghívjuk az ünnepi kiállításra, amelyre az SZNM Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában kerül sor. A tárlat ünnepélyes megnyitóján értékes díjakkal jutalmazzuk a legjobb munkák alkotóit és az őket
felkészítő pedagógusokat.
Az alkotásokat az iskoláknak is lehetőségük lesz kiállítani saját intézményükben, erre előzetes egyeztetés után nyílik
lehetőség.
A beküldött munkákat a szervezők nem küldik vissza.
A pályázattal kapcsolatosan Novák Monika szervezési és programkoordinátor nyújt tájékoztatást az alábbi elérhetőségek valamelyikén: +421 915 757 227, novakmonika.szmpsz@gmail.com

A pályázatra a következő kategóriákban és
témákkal lehet nevezni:

3. kategória: alapiskola felső tagozata és a nyolcosztályos
gimnáziumok első négy évfolyama

1. kategória: óvoda
• Mészöly Miklós: Pipiske és a fűszál
vagy
• Nemes Nagy Ágnes: Barátaink a ház körül

• Nemes Nagy Ágnes: A gondolj-rám-virág
vagy
• Őshonos állatok a Kárpát-medencében

2. kategória: alapiskola alsó tagozata
• Nemes Nagy Ágnes: Ki ette meg a málnát
vagy
• Nemes Nagy Ágnes: Szökőkút

4. kategória: középiskola
• Nemes Nagy Ágnes: Kettős világban
vagy • Védett növényeink
5. kategória: speciális alapiskola
• Lázár Ervin szabadon választott műveinek illusztrálása
vagy • Kedvenc állatom

A pályamunkákat A/4-es, A/3-as méretben is el lehet készíteni, szabadon választott technikával.
Az alkotásokat nem szükséges paszpartuzni.
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ÖKO-logika

Főszerkesztő: Hodossy Gyula

Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny

Vezető szerkesztő:
Petres Csizmadia Gabriella,
Petres Sándor

az alapiskolák 7–9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 2–4. évfolyamos tanulói részére

VERSENYKIÍRÁS – 2020/2021

Örökös munkatárs: Turczel Lajos
A szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor

KATONA NIKOLAS

BALATONFÜRED
Ü
Ha egyetlen várost választhatnék, ahol szízízí
ívesen lennék ebben az epidemikus helyzetetetet
ben, és kizökkentene a monotonikus rendnd-szerből, az mindenképpen Balatonfüred
reed
lenne. Volt szerencsém látni a várost a té
téli
élii
és a nyári időszakban is, így tudom, a táj éss a
város szépsége évszaktól függetlenül el tudja
djaa
varázsolni az embert.
Balatonfüred város Veszprém megyében
en
en
található, a Balatonfüredi járás székhelye. A
település eredetileg Szent István király korárá-tól 1946-ig Zala vármegyéhez tartozott. „„A
A
Balaton északi partjának fővárosa”, a Balalala
ton-part legrégebbi üdülőhelye. Kereskedelel-mi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
káák
tekintetében Magyarország hatodik legnépép
pszerűbb települése. Ismertségét a Balaton
on
közelsége mellett elsősorban szénsavas fororrásainak és mediterrán jellegű klímájának
ak
köszönheti. Jelentős vitorláskikötő.
Területe három részből tevődik össze:: a
vasútvonal két oldalán húzódó őstelepülés,
és,,
a gyógyforrások körül kialakult régi gyógygyyhely, valamint ennek két oldalához csatlalakozóan a legújabb Füred üdülő/idegenforor-galmi életét befogadó központok, szállók,
ók,,
kemping, üdülőtelep stb. térsége. Az egykoko-ri Balatonarács községet 1954-ben csatolták
táák
hozzá.
Egyik legkiemelkedőbb látványossága,
ga,,
amin érdemes végismenni, az a Tagore-sésétány. Ajánlom mindenkinek, hogy naplelelemente alkalmából vigyenek ki magukkal
kal
egy finom édes bort, majd üljenek le egy
gy
padra, és csodálják a tájat. Persze, azonkívül,
ül,
hogy a hely gyönyörködtető, számos neveve-zetessége is van. Rabindranáth Tagore 1926.
26..
november 1-jén érkezett a szanatóriumba,
ba,,
majd gyógyulásának örömére fát ültetett.
ett.
ett
E fa előtt 1956-ban egy indiai küldöttség
séég
felavatta Tagore bronzszobrát, és 1957-től
tőll
a korábban Deák Ferencről elnevezett ssééé-tány is az ő nevét viseli. A fa mellé emlékékk
ktáblát tettek, amelyen a költő ez alkalomra
mra
mr
írt verse olvasható. Tagore példáját először
zör

2

indiai politikusok követték, s ezután néhány
év alatt hagyománnyá vált, hogy az itt megfordult híres személyiségek fát ültetnek a
parkban. Marx György fizikus kezdeményezésére a Nobel-díjasokkal folytatták a sort,
őket különféle hírességek követték, napjainkban pedig magyar politikusok szaporítják az ültetett fák és emléktáblák számát. Fát
ültetett itt többek között: Farkas Bertalan és
űrhajóstársa, Valerij Kubaszov, Leonov, a
Gandhik, Göncz Árpád, Benoit Mandelbrot, Wigner Jenő és több magyar Nobel-díjas. Emellett szobra vagy mellszobra van itt
Széchenyinek, Kisfaludy Károlynak, Deák
Ferencnek, valamint Salvatore Quasimodo
olasz költőnek, akinek a tiszteletére évente
rendeznek költői versenyeket.
A sétány közepét augusztusban a Borhetek sátrai és padjai foglalják el, a sétányon
pedig tűznyelők, utcai zenészek, köztük egy
perui banda, élő szobrok, artisták és mozgó
árusok hada található.
Tavaly nyáron volt szerencsém ellátogatni az 1932 óta napjainking megrendezett
Baltonfüredi Borhetek eseménysorozatára
is. Az egész sétányon különféle standok állnak, melyeken meg lehet kóstolni a térség
legízletesebb borait. Ha az ember kikapcsolódásra vágyik, különféle magyar együttesek
szórakoztatják az embereket a jó ital mellé.
Sokszor vágyódom vissza erre a helyre.
Itt mindig megnyugvásra lel az ember, és a
lelke mindig lecsendesül a hullámok ringásával. Lehet, hogy egyszer még itt töltöm el a
hátralevő életem, ahogy a móló partján nézem a maplementét egy jó bor kíséretében, s
verset költök, de egyelőre az is nagy érték lehetne, ha nem csak fotókról elmékezhetnék
vissza a helyre. Gondolatmenetem Kasza
Béla soraival zárnám, ami elmond mindent
arról, miért kedves ez a térség számomra:
„Itt a világ szíve, legragyogóbb bája,
tájak gyönyörkeltő édes muzsikája.
Kedvem szárnyalása, örök remény bókja,
boldogság színtere, a szabadság csókja.”

Kiadványunkat támogatta a Szlovák
Köztársaság Kisebbségi Kulturális
Alapja.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

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

A verseny célja:
A környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák
és a földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex ökológiai gondolkodás megalapozása. A természettudományos ismeretek gazdagítása, tehetséggondozás.
A verseny ismeretanyaga:
• Alapiskolai földrajzi, biológiai tananyag
• Környezetvédelemre vonatkozó alapismeretek
• A Természetbúvár magazin kijelölt cikkei (a szervező a nevezés lejárta után minden jelentkező csapathoz eljuttatja)
A verseny lebonyolításának módja:
A verseny csapatverseny, a csapat három tagból áll – a vegyes korcsoport engedélyezett.
A verseny összetevői:
• írásbeli forduló: fő témakörök: környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések (a felkészülési anyagot a nevezés lejárta
után e-mailben kapják meg a felkészítők)
• szóbeli kiselőadás: a lakóhelyi vagy környéki környezetvédelmi problémák feltárása, kutatása megoldási javaslatokkal vagy szintén
lakóhelyi, környéki természetvédelmi értékek bemutatása; alternatív lehetőség: bármilyen ökológiai, természetvédelmi téma. A kiselőadás szemléltetése számítógépes prezentációval történik.
A verseny lebonyolítása:
A verseny az aktuális járványügyi helyzethez igazodva online módon vagy személyes részvétellel történik majd. Az írásbeli forduló
online teszten keresztül történik, a szóbeli kiselőadást a döntőt megelőzően 1 héttel kell videóként a zsűri részére eljuttatni.
A szlovákiai döntő ideje: 2021. április 22.

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

A verseny szakmai szervezője: Bagita Judit, tel.: 0905 693 905, e-mail: bagitajudit@gmail.com
Jelentkezni elektronikusan lehet az alábbi linken:
https://forms.gle/sigwjksk54KJiZSz6
Jelentkezési határidő: 2021. február 28.

Laprendelés:
marketing@liliumaurum.sk,
00421 903 724 781
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SZERZŐINK
Mgr. BENCZE DÁVID, történész-doktorandusz, Eszterházy Károly Egyetem Eger, Collegium Talentum ösztöndíjas, Tardoskedden él
(bencze.david@centrum.sk; david.benczeur@gmail.com); Ing. BETÁK NORBERT, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Idegenforgalmi Tanszékének oktatója, Érsekújvárban él (nbetak@ukf.sk); Mgr. BRUTOVSZKY GABRIELLA, PhD,
a budapesti Jedlik Ányos Gimnázium oktatója, Budapesten-Rozsnyón él (brutigabi@gmail.com); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); FEHÉR ÁGOTA, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának oktatója, Budapesten él (feherago@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott tanár, a
Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@chello.sk); Mgr. KATONA NIKOLAS, alap- és főiskolai tanár, költő, tanulmányíró, Dunaszerdahelyen él (soldier.nick@citromail.hu); Mgr. KLEMEN TERÉZIA, nyugalmazott magyartanár, a Lehár Polgári Társulás
elnöke, Őrsújfaluban él (tereziaklemen@gmail.com); KORPÁS ÁRPÁD, idegenvezető, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke, a komáromi
Selye János Egyetem Tanárképző Kara Történelem Tanszékének doktorandusza (korpasarpad@outlook.com); Dr. habil. PAP FERENC, PhD,
a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának egyetemi tanára és a Tanítóképző Főiskolai Karának dékánja, Nagykőrösön él;
PaedDr. PATAI ILONA, PhD, a nyitrai KeTK Pedagógusképző Intézetének oktatója, Alsóbodokon él (hpataiova@ukf.sk); POMICHAL
KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); Mgr. RADICS RUDOLF, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok doktorandusza, Nyitrán él (rudolf.r17@gmail.com); Mgr. SÁNDOR ZSUZSANNA, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Idegenforgalmi Tanszékének oktatója, Nyitrán él (zsandorova@ukf.sk);
Mgr. SCHULCZ PATRIK, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok doktorandusza, Dunaszerdahelyen él (schulcz.patrik@gmail.com);
Dr. habil. VANČO ILDIKÓ, PhD, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok oktatója, Párkányban él (ivancova@ukf.sk); PaedDr. ZOLCZER
PÉTER, PhD, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

ÓSZEG
MAGÁN SZAKKÖZÉPISKOLA, DI
Az online oktatás ideje alatt az iskola fejlesztésén dolgoztunk. Átalakítottunk két
klasszikus osztálytermet, valamint a szaktantermeinket, hogy az iskolába való viszszatérés után még magasabb színvonalon folytathassuk a tanítást.
Sikerült egy iskolabuszt vásárolnunk, hogy a jövőben ezzel is megkönnyítsük az
iskolába járást a beutazó diákjainknak.

Klasszikus osztályterem

Tanulmányi szakunk a nappali tagozaton: Digitális média grafikus szak
Tanulmányi idő: 4 év
Tanítási nyelv: magyar és szlovák
Felvételi feltételek: az alapiskola 9. osztályának sikeres befejezése
Végzettség: teljes fokú szakközépiskolai végzettség – érettségi vizsga, valamint
szakmunkás-oklevél, nemzetközi IES (International Education Society) tanúsítvány
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A 3447 K digitális média grafikus tanulmányi szakon oktatott szaktantárgyak: elektronikus publikáció, digitális médiák, kép- és szövegszerkesztés, szekvenciák feldolgozása, grafikai dizájn, szakmai gyakorlat.
A szakmai gyakorlat az iskolában folyik.
KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT LEHETŐSÉGE AZ ERASMUS MOBILITY
PROGRAM KERETÉN BELÜL.
SZAKMAI PARTNEREINK:
Szlovák Rádió és Televízió, Pátria Rádió, Lux TV, Markíza TV, Szeredi Nova Mozi,
CINEMAX, Szlovák Filmintézet

Grafikaterem

Számítógépes terem

Tanulmányi szakok távoktatás formájában (szlovák nyelven):
2381 M gépészet
6317 M kereskedelmi akadémia
• A gépészeti tanulmányi szakon oktatott szaktantárgyak: műszaki rajz, mechanika,
gépészeti technológia, méréstechnika, gépszerkesztés, automatizáció.
• A kereskedelmi akadémia tanulmányi szakon oktatott szaktantárgyak: vállalati gazdaságtan, könyvvitel, adminisztráció és levelezés, makroökonómia, gazdasági jog.
A távoktatásban működő 4-éves szakok tanulmányi ideje záróvizsgával (inaslevéllel)
rendelkezők számára 2 év.
Végzettség: teljes fokú középiskolai végzettség (érettségi vizsga).
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA – MAGÁN SZAKKÖZÉPISKOLA
Sládkovičovo – Diószeg
Kapcsolatfelvétel
Telefonszám: 031 784 0134
Mobil: 0907 513 525
E-mail-cím: info@ssos-sladkovicovo.sk
Web: www.ssos-sladkovicovo.sk

Iskola

Diákjainak
munkái

A HÓNAP TÉMÁJA:
TÖBBNYELVŰSÉG – TÖBBKULTÚRÁJÚSÁG
BRUTOVSZKY GABRIELLA: „AHÁNY EMBER,
ANNYI VÁLTOZAT, ANNYI FORDÍTÁS”
BESZÉLGETÉS JIŘÍ ZEMANNAL
BETÁK NORBERT – SÁNDOR ZSUZSANNA: IDEGEN
NYELVI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODERN MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL
VANČO ILDIKÓ: NYELVI REVITALIZÁCIÓ AZ OKTATÁSON
KERESZTÜL (1. RÉSZ)
SÁRKÖZI MÁTYÁS: FELVIDÉKI HUNGARO-BRITEK

SCHULCZ PATRIK: EGY FELSŐOKTATÁSI
INTÉZMÉNY TANTÁRGYKÍNÁLATÁNAK
VIZSGÁLATA AZ EU
KOMPETENCIA-ELVÁRÁSAINAK TÜKRÉBEN
BENCZE DÁVID: KI A FELELŐS
TRIANONÉRT? (1. RÉSZ)
CSICSAY ALAJOS: MIT TUDHATTAK
ÓKORI ELŐDEINK AZ ÉLETRŐL?

