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EGY SOKSZÍNŰ ISKOLA GÚTÁN
                                                
Csallóköz szívében, Gútán, 1991-ben jött létre a város első középiskolája, a 
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, majd 2020-ban az Iparművészeti 
Magániskola is megnyitotta kapuit. Megálmodóinak és fenntartóinak, Szokol 
Dezsőnek és feleségének olyan intézmény kialakítása volt a céljuk, amely min-
den területen egyértelművé teszi, hogy itt nem „csak” a szakmák oktatása folyik, 
hanem a diákok sokoldalú szellemi-gyakorlati felkészítése.

Az állandó megújulásra törekvő intézményben sokrétű oktatás folyik. A Ma-
gyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola nappali tagozaton 3 éves tanulmányi 
időben autószerelő, szakács, vendéglátás, fodrász, kovácsiparművész, cserép-
kályha- és kandallókészítő szakokon kínálja a továbbtanulási lehetőséget, vala-
mint az érettségi vizsgával végződő 4 éves tanulmányi képzés során kozmetikus, 
informatikai hálózatok műszerésze, üzletkötés és vállalkozás–idegenforgalom, 
személy- és vagyonvédelem szakok közül választhatnak a 9. osztályos tanulók. 
Az intézményben szakosító tanulmányokat is lehet folytatni a 2 éves nappali, 
illetve a 3 éves levelező tagozaton. 

A 2020/21-es tanévben, az egyre népszerűbb iparművészeti képzésnek kö-
szönhetően megalakult Iparművészeti Magániskolában reklámgrafi ka, terve-
zőgrafi ka, fotóművészet, beltéri dizájn, vitrázsüveg-készítő és díszzománcozó 
szakokra jelentkezhetnek a tanulók.

A jól felszerelt szaktantermek, rajztermek, kiállítótermek, műhelyek és gya-
korlóhelyek olyan alkotó környezetet biztosítanak az oktatónak és diáknak egy-
aránt, amely a magas színvonalú képzés előfeltétele. A diákok különféle hazai és 
nemzetközi programokban, projektekben, kiállításokon, diákrendezvényeken, 
előadásokon, tanfolyamokon vehetnek részt, szakköröket is látogathatnak, va-
lamint különböző versenyekbe kapcsolódhatnak be. A virtuális téren belül is 
számos kiváló eredményt értek el a diákjaink a járási, kerületi, országos és nem-
zetközi megmérettetéseken.

A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola és az Iparművészeti Magánisko-
la szeretettel vár minden diákot, aki szeretne egy nagy, sikeres csapat tagja lenni, 
és nemcsak tudással, hanem rengeteg élménnyel is gazdagodni.

MAGYAR TANNYELVŰ MAGÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 

IPARMŰVÉSZETI MAGÁNISKOLA, GÚTA
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ACKERMANNÉ KELŐ KAMILLA, pedagógus, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar oktatója, Kecskeméten él 
(kelo.kamilla@kre.hu);  BÁRDOS GYULA, a Csemadok elnöke, Szencen él; Mgr. BENCZE DÁVID, az egri Eszterházy Károly Egyetem történész-
doktorandusza, a Collegium Talentum ösztöndíjasa, Tardoskedden él (bencze.david@centrum.sk; david.benczeur@gmail.com); Mgr. BREZNAY 
DÁVID, a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola tanára, Deresken él (david.breznay@azet.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott 
pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); GYETVAI ANNA, a Semmelweis Egyetem Mentális 
Egészségtudományok Doktori Iskola doktorandusza, pszichológiai tanácsadó a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központban és Általános 
Iskolában, Budapesten él (anna.gyetvai94@gmail.com); Mgr. KLEMEN TERÉZIA, nyugalmazott magyartanár, a Lehár Polgári Társulás elnöke, 
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Eddigi életem során számos várost engedtem 
közel a szívemhez, ugyanis az egyetemista és a 
dolgozó évek alatt több nagyobb városban éltem 
már. Ilyen volt Nyitra, Pozsony és Dunaszerda-
hely is. Mégis: szülővárosa csupán egyetlenegy 
van az embernek, ezért számomra Érsekújvár 
jelenti a biztos pontot. Itt vagyok otthon, ide köt 
minden. Mindig is csodáltam a város történel-
mi hátterét, mert már az újkőkorra visszavezet-
hetőek a területén megtalált leletek. 

Érsekújvár a Kisalföld északi részén (Duna 
menti alföld), a Nyitra folyó partján fekszik. A 
város a Nyitrai kerülethez tartozó Érsekújvári 
járás székhelye. Nyitra vármegyéhez tartozik 
annak alapítása óta. Érsekújvár (szlovákul – 
Nové Zámky, németül – Neuhäus(e)l, latinul – 
Novum Castrum, törökül – Uyvar) az 1500-as 
években először még csak palánkvár volt, fej-
lődésének második szakaszát pedig már Oláh 
Miklós esztergomi érsek nevéhez köthetjük. Ő 
erősítette meg a palánkvárat, amelynek neve új 
vár (Castrum Novum) lett, de mégis a magyar 
megfelelőjét, az Oláhújvárat használták. A ké-
sőbbi hatbástyás várat az olasz Ottavio és Giulio 
Baldigara építészek tervezték. Emlékszem, min-
dig sikeresen kihagytam a hat bástyanév vala-
melyikét, de az évek során rögzültek a fejemben 
a fogalmak: Zserotin, Frigyes (később Mihály 
bástya), Forgách, Ernő, Császár és Cseh bástya. 
Szerettem volna saját szememmel látni ezeket a 
hatalmas falakat, csakhogy Újvár történelmé-
ben szerepet kapott a törökmegszállás (1600-as 
évek), és a várost a kuruc kor sem kerülte el. Ké-
sőbb pedig jöttek a világháborúk.

1704-ben a várat harc nélkül szállták meg 
a kurucok, 1706-ban maga II. Rákóczi Ferenc 
is meglátogatta Újvárt. A kedvenc történetem 
Ocskay László kuruc brigadéroshoz köthető, 
aki nem sokkal a trencséni csata után átállt a 
császár oldalára, így a saját népe árulója lett. 
Természetesen ez a gaztett nem maradt büntet-
lenül, ugyanis 1710-ben hadbíróság elé állítot-
ták a városban, majd január 3-án lefejezték őt 
Érsekújvár főterén (amelyen manapság csak úgy 
nyüzsögnek a galambok). Ma egy bronz emlék-
tábla bizonyítja a történteket, ezt a táblát gyak-
ran felkeresem, ha éppen nosztalgiázni vágyom.
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A város egyébként főleg mezőgazdasá-
gi jellegű település volt, bár amint kiépült a 
vasúthálózat, közlekedési csomóponttá fejlő-
dött. 1850-ben ugyanis megnyílt a forgalom 
a Párkánynána–Pozsony közti vasútvonallal, 
amelynek egyik jelentős gócpontja Érsekújvár 
lett (kialakult a vasúti összeköttetés Bécs és Pest 
közt, ami nagy szó volt akkoriban). Kislány ko-
romban a legnagyobb csodaságnak tartottam 
a pöfékelő mozdonyokat. Később a durrogós 
mozdonyoktól már féltem, de szerettem kijárni a 
peronra a vonatokat fi gyelni, ahogy közelednek 
és távolodnak Budapest vagy Pozsony felé. Per-
sze akkor még nem tudtam, merre van az egyik 
és a másik, de akkor nem is az volt a lényeg. Ki-
zárólag az érdekelt, hogy nagypapámmal kellő 
mennyiségű popcornt vettünk-e a vonatok meg-
szemléléséhez vagy sem. Ha nem, kértem még 
egy csomag gumicukrot is a pattogatott kuko-
rica mellé, majd felballagtunk az éppen aktuális 
peronra és leültünk a padra. Csodálatos volt!

Az első világháború még nem tett akkora 
károkat a városban, ám a második világhábo-
rú után Újvár bástyái sem maradtak meg, a 
bombázások mindent elpusztítottak, ami arra 
érdemes volt. A várost sokáig magyar ajkú em-
berek lakták, egészen a II. világháború végéig, 
amikor más nemzetiségek is megjelentek itt. A 
magyar szót lassacskán ásóval kell már keres-
ni a város frekventált helyein, mert olyannyira 
asszimilálódik mindenki, hogy rossz fi gyelni is 
a folyamatot. 

Mindazonáltal számos híres magyar szemé-
lyiség született vagy tevékenykedett városom-
ban. Ilyen például Kassák Lajos, akinek a nevét 
a helyi ifj úsági szervezet büszkén viseli magán 
(amelynek alelnöke szerény személyem), vagy 
Luzsica Lajos festőművész, Pázmány Péter, aki-
nek nevét a helyi gimnázium kapta, amelyben 
négy évig tanultam. Czuczor Gergely szerzetes-
pap nevét pedig az alapiskola őrzi. Folytatnám a 
sort, de elragadna a nosztalgiavonat, és ugyebár 
a múlt – az volt, a jövő pedig még várat magára. 
A jelenben van az élet. Éljük hát, mert akár mi 
is emlékezetessé tehetjük a jelent, s majd rólunk 
fognak írni mint kedves városunk híres szülött-
jéről.
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Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

Kedves Olvasóink!
Szíves fi gyelmükbe ajánljuk Fellinger Károly Zöld, de nem spenót című verseskötetét, ami kicsit és nagyot, gyermeket és felnőttet 
egyaránt elvarázsol. A könyv megrendelhető a marketing@liliumaurum.sk e-mail-címen.

Fellinger Károly: 
Zöld, de nem spenót
Kiadó: Lilium Aurum

Mi minden rejtőzik a „mindennek a teteje” 
és a „mindennek a legalja” között?

Hétköznapi, ám a gyerek számára elgon-
dolkodtató események; a felnőttek furcsa 
kijelentései; egy-egy helyzetben „érthetet-
len” viselkedése, amin a gyerek eltöpreng 
és amit a maga logikájával meg is ma-
gyaráz; óvodások, kisiskolások élményei, 
zökkenői, felháborodásai, jópofaságai, rá-
csodálkozása és szeretete az őket körülve-
vő világ felé, hisz ők azok, akik imádják a 
zöldségeket, „vagyis minden zöldet, / ami 
nem spenót.”

A Mindjárt gondoltam és a Zebra az 
autómosóban után Fellinger Károly kivá-
ló felvidéki költő harmadik, svéd típusú 
gyerekversektől színes kötetét tartja a ke-
zében az olvasó – aki pedig ha felnőtt, ha 
gyerek, legalább egy-két versben biztosan 
megtalálja önmagát. S ha ezt valamelyik 
felnőtt olvasó mégsem lesz hajlandó beval-
lani, a legkevesebb, ami érheti: az őszinte, 
frappáns gyerekmonológokat olvasva sok 
derűben lesz része, és maga is meghökken, 
mi minden jár a gyerekek (a gyerekei?) fe-
jében, amire érdemes lenne odafi gyelni...

Ára: 8 €

Megrendelhető a 
marketing@liliumaurum.sk 

e-mail-címen vagy 
a kiadó postacímén 

(Lilium Aurum Lap- és Könyv-
kiadó, Galantská cesta 658/2F, 

929 01 Dunajská Streda; 
tel.: 00421 (0)903 724 781)
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„Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul 
beszélünk, gondolkodunk, magyarul tanu-
lunk.“

Kányádi Sándor sorait azért választottam 
az alábbi – pedagógusnapi köszöntőnek is 
szánt – írásom mottójául, mert nagyon ta-
lálóan, szinte mérnöki pontossággal, rövi-
den, félre nem érthetően kifejezi a számbeli 
kisebbségben élő közösségek megmaradási, 
vagy ha úgy tetszik, túlélési, valamint érvé-
nyesülési stratégiáját. Igen, csakis a magyar 
iskola, a magyar nyelv és kultúra, a szín-
vonalas anyanyelvi oktatás jelenti nemzeti 
közösségünk tagjai számára az egyedüli 
megoldást, ha valóban komolyan gondol-
juk szüleink nyelvének megőrzését, és nem 
elégszünk meg konyhanyelvi változatának 
használatával. A tudást, az oktatás során 
szerzett ismereteket legalább az általános 
iskola szintjén anyanyelvünkön kell elsa-
játítanunk. Ha ezt tudatosítjuk s eszerint 
cselekszünk, akkor van esélyünk arra, hogy 
a következő nemzedékek tagjai is termé-
szetesnek vegyék: magyar gyermeknek az 
anyanyelvi oktatás biztosítja a leginkább a 
szilárd alapot a továbbtanuláshoz.

A szülőföldön való érvényesülés nélkü-
lözhetetlen intézménye a magyar óvoda és 
a magyar tanítási nyelvű iskola. A második 
világháborút követő hontalanság évei után 
a magyar oktatási intézményekben a peda-
gógusok odaadó és példaértékű tevékeny-
ségének köszönhetően indult meg a nehéz 
körülmények ellenére az a folyamat, amely 
a különböző rendszerekben – sokszor na-
gyon erős ellenszélben – a tanítók, a taná-
rok többségének a kitartó munkájaként azt 
eredményezte, hogy magyar iskoláink biz-
tos alapul szolgáltak a hazai vagy akár kül-
földi továbbtanuláshoz, az érvényesüléshez.

Természetesen nem lehet és nem is sza-
bad e tekintetben sem általánosítani, de 
azt egyértelműen megállapíthatjuk, hogy 
az anyanyelvi iskoláinkban oktató pedagó-
gusaink zöme vállalta a többletterhelést, s 
nemcsak az oktatási intézmények falai kö-
zött, hanem a társadalmi és kulturális, vala-
mint a sportélet területén is kivette a részét 
a munkából, s ha kellett, akár az irányító 
szerepet is vállalta. 

A rendszerváltozást követő évtizedek-
ben újabb kihívásoknak kellett és kell ma is 
megfelelnie az anyanyelvi oktatásban meg-
határozó szerepet vállaló pedagógusgárda 
tagjainak, az intézmények vezetőinek. Az 
elvárások egyre nagyobbak, a tanítók és 
tanárok társadalmi és anyagi megbecsülése 
pedig ezzel arányosan nem növekszik, sőt, 
még ma is szép számmal vannak olyan el-
lendrukkerek, akik megpóbálják lejáratni 
a szakmában tevékenykedőket. Az intéz-
ményvezetők a megmondhatói annak, hogy 
a számos kormányzati ígéret ellenére egyre 
több adminisztratív akadály leküzdése teszi 

még bonyolultabbá és nehezebbé a minden-
napi teendőket. 

Az országos járványügyi intézkedések 
következtében olyan kiszámíthatatlanság 
és bizonytalanság jellemezte, illetve jellem-
zi a tavalyi és az idei tanévet, amelyre eddig 
nem volt példa a hazai oktatási rendszerben. 
Sokszor csak néhány óra áll az intézmény-
vezetők rendelkezésére, hogy megteremtsék 
az iskolai vagy éppen a távoktatás nélkülöz-
hetetlen feltételeit. Azok, akik saját maguk 
nem tapasztalják a mai helyzet sokszor meg-
oldhatatlan problémáit, szinte el sem tudják 
képzelni, mi mindent kell fi gyelembe vennie 
a pedagógusnak, ha a jelenlegi áldatlan kö-
rülmények ellenére is éberen akarja tartani 
a diákok fi gyelmét, s a tanmenet során is a 
kitűzött célokat kívánja követni.

A tanító, a tanár, a pedagógus tevékeny-
ségét értékelni – még a korábbi megszokott 
időszakokban sem – jelent könnyű felada-
tot, mert az oktatás nem egyszeri tevékeny-
ség, hanem folyamat, amikor sokszor csak 
évek múltán látható, tapasztalható az ered-
mény. Boldog ember az, aki szívesen emlé-
kezik vissza iskoláira, pedagógusaira, akikre 
évek, évtizedek múltán is jószívvel gondol. 
Szeretett tanáraink gesztusai, kedvenc ki-
fejezései, szófordulatai, szokásai kitörölhe-
tetlenül megmaradnak emlékezetünkben. 
Van, akiben egy szó, egy verssor vagy éppen 
egy matematikai feladat sikeres megoldásá-
hoz vezetett sajátos módszer olyan erős ér-
zelmeket váltott ki, amelyek meghatározók 
lehetettek nemcsak a pályaválasztás idején, 
de akár a későbbi mindennapi életünkre 
is komoly ráhatással bírnak. A tanuló, a 
diák, az egyetemi hallgató sokszor olyan, 
akár jelentéktelennek tűnő információt is 
megjegyez, elraktároz, amely a későbbiek 
folyamán fontos szerepet tölthet be életünk 
során. Van, akire a pedagógus azonnali po-
zitív hatással bír, s van, aki csak jóval később 
kamatoztatja a hallottakat, a tapasztaltakat.

A tanár, a pedagógus nemcsak oktat, 
nevel, hanem gyakran szervez, irányít, sőt 
az is gyakran megtörténik, hogy szociális 
munkásként tevékenykedik, ha ezt a helyzet 
megkívánja. Pedagógusnak lenni minden 
korban kihívást jelent. Jó tanítóként, tanár-
ként teljesíteni, évről évre helytállni a napi 
taposómalomban még ennél is nehezebb. 
Ám aki ezt vállalja, szeretettel és szakérte-
lemmel teszi, megtapasztalhatja azt a le-
írhatatlan érzést, amikor egy-egy ragyogó 
szempár félreérthetetlenül jelzi, hogy az új 
ismeretek birtokában mennyire hálás taní-
tójának, a Tanárnak.

Az ifj ú nemzedéket nevelni, oktatni, nyel-
vi és kulturális identitását erősíteni, tudás-
szintjüket emelni valódi közösségi feladat. 
Elismerés és köszönet a sokéves áldozatos 
munkáért az óvópedagógusoknak, a taní-
tóknak, a tanároknak!

BÁRDOS GYULA

MAGYARUL SZÜLŐFÖLDÜNKÖN   



Van egy határozott nő. Szeret rajzol-
ni. Néha színészeket megszégyenítő 
módon képes verset mondani. Min-
den gyerekhez van egy mosollyal 
összekötött, jó szava. Az órái, akarva 
vagy akaratlanul, a tökéletességig fel-
építettek. Ha egy gyerkőc szomorú, 
megöleli. Az órái a tudás – emberköz-
pontúság – mosoly hármasán alapul-
nak. Folyamatos érdeklődéssel fi gyel, 
tanul, és mindig minden új tanítá-
si-tanulási ismeretet lejegyez. Egyik 
kollégája szerint doboznyi füzete 
van telis-tele jegyzetekkel. Ismerjék 
meg PaedDr. Jókai Évát, a komáromi 
Jókai Mór Alapiskola pedagógusát, 
mindenki Éva nénijét, akit Komá-
rom városa 2006-ban az év pedagó-
gusának választott, 2012-ben pedig 
az SZMPSZ díját kapta meg kiváló 
módszertani, nevelési és tudományos 
eredményekért kategóriában.

 Mentetted a menthetőt?! Valóban egy 
egész doboznyi füzeted van? 

 Igen, van egy rendes adagnyi füzet. 
Lényegében benne van az életem, hiszen 
minden fontos lépést, napi teendőt, új 
ismeretet és a különböző, magam világát 
megváltó gondolatmenetet is papírra ve-
tettem. Utólag összegezve röhej a köbön, 
hogy már ennyi minden van mögöttem. 
Komolyra fordítva a szót: tényleg egy do-
boznyi füzet gyűlt már össze. 

 Eme tömérdek információ tükrében, 
kérlek, meséld el nekünk, hogy miért 
épp a pedagógiát választottad, mikor a 
sokoldalúságod már nagyon ifj ú korod-
ban megmutatkozott! 

  Nevezzük úgy, lelkizős típus vagyok. 
Elsősorban el kell mondanom, hogy 
nekem fantasztikus lehetőségeket adott 
a Jóisten! Először is, beleszülettem egy 
nagyon jó családba. Pici gyerekként a 

VARGA TAMÁS

LEGYÜNK ANNYIRA BÖLCSEK, HOGY TANULJUNK EGYMÁSTÓL! 
BESZÉLGETÉS JÓKAI ÉVÁVAL

szüleim sokat dolgoztak, a nagymamám 
mellett cseperedtünk fel a húgommal, 
Ildikóval. Így a régi világ történései, a 
vallás és a család erős köteléke nagyban 
befolyásolta az életút azon részét, hogy 
szerettem meghallgatni az embereket, 
segíteni másoknak, és persze a meglévő 
tudásom kamatoztatni a jobb cél érde-
kében. Jó tanuló voltam, így az alapis-
kola után a komáromi magyar gimná-
zium hatalmas, ódon falai közé vitt az 
utam, ahol a legjobb tudásom szerint 
próbáltam leküzdeni az akadályokat. A 
negyedik év végére körvonalazódott a 
továbbtanulás irányvonala. Ebben pedig 
két dolognak volt igencsak nagy szerepe. 
Nevezetesen annak, hogy szépen rajzol-
tam, és tudtam is razolni, illetve Rácz 
tanár úrnak, aki az ábrázológeometria-
órát vitte. Így a pályaválasztás idején 
komolyan felmerült, hogy az építészeti 
szakirányt kellene választanom. A tanár 

NÉGYSZEMKÖZT



úr egy alkalommal megkérdezte tőlem, 
hogy ha mégsem jönne össze a mérnöki 
képzés, akkor mihez kezdenék. A vála-
szom szinte azonnal jött: „Akkor tanító 
szeretnék lenni.“ Erre pedig azt mondta: 
„Nem rossz választás!” Az ok, hogy vé-
gül is a döntés mégis a tanítás irányába 
vezetett, az volt, hogy elhitették velem, 
nem vagyok jó matematikából. A főisko-
la alatt pedig folyamatosan foglalkoztam 
a képzőművészettel, azon belül pedig 
magával a grafi kával. Mindig is elvará-
zsoltak az épületek ívei és azok minél 
pontosabb ábrázolása. Az érdekelt min-
dig, hogy részleteiben lássam az épüle-
teket és ebből adódóan a világot is. Így 
jutottam el a pedagógiáig.

 Amikor végeztél a nyitrai Tanítókép-
ző Főiskolán, akkor az volt a cél, hogy  
hazamész Gútára és kezedbe veszed a 
gyeplőt, okítod a népet szülővárosod-
ban? 

  Én hiszek abban, hogy a Teremtő irá-
nyítja az utunkat. Történt ugyanis, hogy 
egy csere folytán valóban Gútára kerül-
tem tanítani, ráadásul pont abba az is-
kolába, ahol hajdanán tanultam, és egy 
munkaközösségbe azokkal a pedagó-
gusokkal, akik engem tanítottak annak 
idején. Na, ez volt az a nem minden-
napi tényező, amit szintén meg kellett 
szokni, emellett tenni a dolgomat úgy, 
mintha ez a zavaró kihívás nem létezett 
volna.

 Valóban kihívás volt?
  Igen. Azonban én már akkor is nagyon 

szerettem a kihívásokat, és szó szerint 
loholtam a kollégáim után, akik vették a 
fáradtságot, és segítettek abban, miként 
tudok a legjobban fejlődni szakmailag, a 
lehetőségekhez képest a legmagasabbra 
feltornázni magam, a leghatékonyabban 
végezni pedagógiai munkámat. Szeren-
csére egyik kollégámban sem csalódtam. 
Nagyon sokat tanultam tőlük. Nem úgy 
álltam neki a munkának, hogy „mindent 
tudok, és majd én megmutatom“, hanem 
folyamatosan tapasztaltam és a szerzett 
tapasztalataimat kamatoztattam. Mind-
emellett az is hozzá tartozik a történethez, 
hogy mint minden végzett egyetemi hall-
gatónak, nekem is voltak elképzeléseim és 
céljaim, amelyeket igyekeztem apránként 
megvalósítani és beépíteni a szakmai re-
pertoáromba. Szerintem ugyanis fejlődni 
és fejleszteni mindenkinek kötelessége! 
Volt egyetemi tanárom és egyben példa-
képem, Teleki tanárnő azt mondta: „Ha 
negyven év múlva találkozunk, nem sze-
retnék egyetlen begyöpösödött kollégát 
sem látni!” Ez a motivációs mondat pedig 
egy életen keresztül azóta is velem van!

 Mondhatjuk tehát, hogy volt taná-
rod, Teleki tanárnő befolyásolta, il-
letve átadott gondolatisága még most 
is befolyásolja a pályád alakulását? 
Hozzátartozik tehát a munkádhoz, 
hogy a közvetlen környezetedben 
lévő kollégáiddal és gyakornokaiddal 
megosztod tapasztalataidat, tanácso-
kat adsz nekik, illetve olyan lehetősé-
geket vázolsz fel számukra, hogy az 
inspiráló, kedvcsináló, motivációval 
teli legyen? 

 Igen, mert az egymásnak adott ta-
nácsok mögött mindig ott kell lenni 
a segítőkészségnek és egy nagy adag 
szeretetnek. Fontos, hogy a mi szak-
mánkban mindenkinek adnia és kap-
nia is kell egymástól valamit. Csak így 
lehet közösen, egy úton, egy megadott 
cél felé haladni, és közös erővel el is 
érni azt. Ezen belül pedig az egyik leg-
fontosabb, hogy mindenki merítsen 
belőle annyit, amennyi az ő számára 
kellő inspirációval fog majd bírni.

 Ha már az inspirálásánál vagyunk, 
nem hagyhatom ki, hogy meg ne kér-
dezzem, miként fogadtad, hogy alsó 
tagozatos tanítóként az első letanított 
éved után felső tagozatos osztályt kap-
tál. Ahol, mondjuk ki őszintén, mások 
a prioritások és az elvárások is. Kérlek, 
mesélj nekünk az általad oly sokszor 
emlegetett 5. C osztályról!

  Abban az időben az alsó tagozatos dip-
loma mellé lehetett egy specializációt el-
végezni a nevelési tantárgyak közül, ami 
az én esetemben a képzőművészeti neve-
lés lett. A munkahelyemen pedig ennek 
köszönhetően próbálta a vezetőség egy 
kézben tartani a művészeti tantárgyakat 
az egész iskolában. Hát így kerültem én 
a felső tagozatra, osztályfőnöknek. Nehéz 
feladat volt, de megoldottuk. Együtt, kö-
zös erővel.

 Miben rejlik a nagy titok? Tudnál 
esetleg tanácsot adni a jelenleg kezdő 
osztályfőnököknek? 

  Viszonylag zöldfülűként az első dolog, 
amit lefektettünk az osztállyal, az nem 
volt más, mint a kölcsönös tisztelet. Egy-
más határainak tiszteletben tartása, illet-
ve a teljes bizalom kialakítása. A statiszti-
kai adatokon pörgő, információkat közlő, 
élettelen kommunikációban nem lesz si-
ker. A cél érdekében együtt közös erővel 
kell harcolni. Egy osztályfőnök az esetek 
nagy részében a tanáron kívüli pótszülő, 
barát, pszichológus és lelkitanácsadó-
szolgálat is egyben. Ahhoz pedig, hogy 
ez működni tudjon, jól felépített szülő 
– diák – tanár háromszögnek kell kiala-

kulnia. Ha ez működik, akkor minden 
megoldható. Óriási kihívás, de megéri!

 Nem titok, a felvidéki magyar ok-
tatás módszertanában a te neved ösz-
szefonódott az akkor épp bevezetésre 
kerülő Zsolnai-programmal, melyet 
Gútán kezdtél el a kollégáiddal, és vé-
gül a komáromi Béke utcai, mai ne-
vén Jókai Mór Alapiskolában tudtál 
csúcsra fejleszteni abban az iskolában, 
ahol a mai napig is tevékenykedsz ta-
nítóként és osztályfőnökként. Miért 
volt ez a program a pedagógiai pályád 
során a legmeghatározóbb pont, s mi 
mindenben alakítja még napjainkban 
is a tanóráidat? 

  A Zsolnai-program egy rendkívül 
összetett, azonban nagyon jól átgondolt, 
fantasztikusan felépített és jól kivitele-
zett program. A lényege abban rejlik, 
hogy az épp feldolgozásra váró informá-
ciókat taglaltuk és részletekbe menően 
kapcsoltuk össze más témakörökkel, 
úgy, hogy a végén egy egységes rendszer 
alakuljon ki a gyerekben. Rendszerben 
és összefüggésekben lássa a képet, me-
lyet ugyan az említett részletgazdag-
ságban is tökéletesen tud elemezni, de 
nem okoz számára gondot a kapcsolati 
tényezők megtalálása. Sajnos ez a prog-
ram a szlovák oktatási rendszer kusza, 
folyton változtatni akaró, de egységeset 
meg nem találó és ezáltal meg sem tartó 
folyamata miatt még az elkezdett for-
mában sem maradt meg, pedig szépen 
beilleszkedett a mai kor elvárásainak fej-
lesztési rendszerébe. A zsolnais gyerekek 
a mai napig képesek teljes rendszerben 
látni a körülöttük lévő világot, és ké-
pesek arra, hogy az információkat úgy 
tudják használni, hogy elemzésükkel és 
egymás mellé illesztésükkel szinte bár-
milyen problémát meg tudjanak oldani. 
Nem azt állítom, hogy zsenik nevelődtek 
azokból a gyerekekből, de mindenképp 
más módon közelítették meg az adott 
problémákat. Bátran mondhatom, hogy 
a ma oly sokszor említett modern okta-
tási módszereket alkalmazó fejlett orszá-
gok oktatási struktúrái is részben ehhez 
hasonló metódusokon alapulnak. Sok a 
hasonlóság a XXI. századi elvárásokkal 
kapcsolatos kompetenciák fejlesztését 
elősegítő progamok és a Zsolnai-prog-
ram között. Ajánlom mindenkinek, 
hogy pici kutakodást elvégezve próbálja 
beépíteni a saját osztályának a minden-
napjaiba, és gyorsan rájön arra, hogy a 
rendszerben való munka és az informá-
ciók összekötése a későbbiekben nagyon 
szépen és egységesen fogja megmutatni 
a gyermek fejlettségét és tudásszintjének 
folyamatos emelését.

NÉGYSZEMKÖZT



 Iskolád, a Jókai Mór Alapiskola 
nemcsak a Zsolnai-programban volt 
úttörő, hanem egyéb más újdonságot 
bevezető módszerek kipróbálásában 
is. A nevetekhez fűződik az egész na-
pos oktatás szlovákiai szinten történő 
kipróbálása és fejlesztése, mely ma 
már több, mint 20 éve működik, il-
letve a szintén újdonságnak számító, 
művészeti oktatással egybekötött, L. 
Ritók Nóra nevével fémjelzett vizu-
ális nevelés, vagy a most kiforróban 
levő technikai osztályok kialakítása 
is. Honnan ez a sok ötlet, és honnan 
ez a lendület az újdonságok kutatása 
terén?

 Iskolánk, a komáromi Jókai Mór 
Alapiskola tantestülete egy jó csapa-
tot alkot. Ebben a csapatban megvan 
a fejlődésre és az újításra való haj-
lam. Számtalan továbbképzés, szak-
mai fejlődési program elvégzése és 
alkalmazásának kipróbálása fűződik 
hozzánk. Azokat a programokat ré-
szesítjük előnyben, melyekben látjuk 
a lehetőséget, és el tudjuk képzelni, 
hogy beépíthető az iskola profi ljába, 
valamint a komáromi mindenna-
pokba. Az első és legfontosabb egy 
program elfogadásánál az, hogy igény 
legyen rá a szülők részéről. Másrészt 
pedig, hogy a csapat közös ügynek 
tekintse a program minden egyes 
részletét, és azt a lehető legmagasabb 
szinten tudják végezni.

Iskolánk hosszú ideje a városban 
egyedüliként végzi az egész napos ok-
tatás programját, melynek célja, hogy 
a diák hétfőn reggel megérkezik az 
iskolatáskájával, és azt csak pénteken 
viszi haza azokkal a tankönyvekkel, 
melyekből esetlegesen még ismételni, 
tanulni vagy épp pótolni kell valamit. 
Az egész napos oktatásnak a szakmán 
belül az az érdekessége, hogy az alsó 
tagozatos osztályfőnök és a nevelő 
pedagógus szorosan együttműködve 
alakítja ki a heti és a havi tervezett 
menetrendet az osztályban. A tanulás 
pedig a megszokott módon halad a 
délelőtti órákban az osztályfőnökkel, 
majd az ebéd és a pihenő után kerül 
sor délután a felkészülésre, a tan-
anyag rögzítésére a nevelőnőkkel.

Ennek a programnak a nagy elő-
nye, hogy másnap nem kell újra em-
lékeztetni, megismételni az előző 
nap tanultakat, hiszen az iskolai klub 
keretében az már megtörtént, így az 
általam megszabott ütemben halad-
hatunk tovább. Fontos, hogy előre 
betervezett anyagrészekkel bátran 
dolgozhatunk tovább, így megtör-

 Ha már a jövő nemzedékénél va-
gyunk, mesélnél arról, hogy miként 
látod jelenleg a pedagógusképzést, a 
pedagógustársadalom fejlődési irá-
nyát, beleértve a hagyományos, isko-
lai falak közötti oktatást és a lassan 
egy éve tartó online oktatási formát? 
Miként látod a jelenleg zajló átalaku-
lást az oktatás területén, értve itt a 
viszonylag nagy számban nyugdíjba 
vonuló tanárokat és a pályakezdő ta-
nárjelöltek rátermettségét?

  Nos, rákapcsolódnék a fentebb emlí-
tett képzésekre. Az egyetemi oklevél egy 
tanúsítvány, mely feljogosítja tulajdo-
nosát, hogy bizonyos tudományterüle-
tet oktasson. Azonban ez még csak azt 
jelenti, hogy szakmát szerzett. Ennek a 
szakmának megszerzése után az is hoz-
záadódik, hogy az ember elmegy dol-
gozni egy iskolába és munkájáért havi 
szinten fi zetést kap.

De mikor is válik ez hivatássá? Akkor, 
ha az ember szívvel-lélekkel csinálja azt. 
Ha a mindennapi munkája társul a tisz-
telettel, az oktatás és a diákjai szereteté-
vel. Csak így kerülheti el a kiégést, csak 
ez működtetheti azt a motort, amely 
az embert előbbre viszi. Ha úgy érzem, 
hogy ez egy hivatás és küldetésem van, 
szeretnék valamit alkotni, ki akarom 
próbálni az ötleteimet, akkor igenis van 
helye a tanári pályán a fi atalságnak. Fon-
tos tehát, hogy soha ne munkaként te-
kintsenek a hivatásukra.

Ami pedig a jövő nemzedékét illeti: 
mára a szlovákiai magyar pedagógus-
képzés három részre szakadt, és a ta-
nárjelöltek Pozsony, Nyitra és Komá-
rom irányából közelítik meg a katedrát. 
Ezeknek az intézményeknek még most 
is sokat kell tenniük ahhoz, hogy a ha-
tékonyságukat és elismertségüket növel-
ni tudják. Nem tagadom, én mindig is 
hangot adtam annak, hogy a pedagógusi 
pályára jelentkezőknek tehetségvizsgán 
kell átesniük, tehát valamilyen szintű 
kompetenciák meglétéhez kellene kötni 
a felvételüket. 

A mi hivatásunkat oktató-nevelőinek 
tartom. Nem csupán arról szól, hogy jól 
tudom például a matematika rendszer-
elméletét, tehát akkor belőlem jó pe-
dagógus lesz. Ezen tényezők fontosak, 
de kell mellé egy kis empátia, mely egy 
olyan plusz, amivel az adott tananyagot 
át is tudom adni, el tudom magyarázni 
úgy, hogy az engem hallgató diák meg 
is értse. Ez lenne az egyik dolog, melyen 
személy szerint változtatnék. 

A másik, amit hiányolok, a gyakorlati 
képzés. Egy-két hetes bejövök – nem jö-
vök „történet“ szerintem nem elég. Egy 
hosszabb terjedelmű gyakorlati képzés 
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ténhet a tananyagblokkok követke-
ző szintjének megugrása. Nem titok, 
ebbe a programba nagyon szépen be 
lehet építeni a különböző hatékony 
oktatási módszereket, melyek koráb-
ban már nagy sikert arattak a szülők 
és pedagógusok körében.

 ... és az iskola pedagógusközössége 
honnan szerzi az új programokról, 
módszerekről az infomációkat? 

  Az sem titok, hogy néhai férjem, Jó-
kai Tibor, a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetségének titkára, majd 
későbbi elnöke mindig tájékoztatta volt 
iskoláját az éppen aktuális újdonságok-
ról és azokról a programokról, melyek 
például Magyarországon sikeresnek bi-
zonyultak, illetve egy átalakított képzés 
keretében beilleszthetőek voltak a szinte 
még gyerekcipőben járó szlovák oktatási 
rendszer kereteibe. Így, amikor csak le-
hetett, a többi nemzetiségi iskolával kar-
öltve azon dolgoztunk mi, pedagógusok, 
Pozsonytól Tiszacsernyőig, hogy a lehe-
tő legmagasabb és legjobb minőségű ok-
tatást biztosítsuk az iskoláinkat választó 
szülők gyermekeinek. 

Ennek fényében buzdítok mindenkit 
továbbra is arra, hogy látogassa a Mód-
szertani és Pedagógiai Központ képzé-
seit, az SZMPSZ nyári egyetemei során 
vendégül hívott kimagasló szakembere-
inek tanulságos előadásait és a méltán 
híres Rozsnyói Pedagógiai Napokat. 
Szerencsésnek mondhatom magam, 
hogy olyan előadóktól meríthettem a 
munkám során, mint Czeizel Endre, 
Ranschburg Jenő, Vass Vilmos, Setényi 
János és még folytathatnám a sort... Ők 
voltak azok, akik felhívták a fi gyelmet 
arra, milyen alakulások várhatóak a jö-
vőben a pedagógiában, segítettek abban 
is, hogy miként lehet elkerülni a kiégést 
és ellaposodást. Közvetlen kollegáimmal 
azt valljuk, hogy a szakma szívből jövő 
szeretete a hivatás. S a hivatást az ember 
már nem munkának tekinti, hanem egy 
olyan kihívásnak, amely biztosítja a foly-
ton fennálló érdeklődést a mindenkori 
és a rendszeresen változó szakmai kihí-
vások iránt.

A változásokhoz pedig erő és aka-
rat kell. Bagdy Emőke mondta az egyik 
előadása során: „Ha változást akarsz, 
kezd önmagaddal!” Ezzel a mondattal 
állok neki mindig az éppen aktuális új-
donságoknak. Hiszek bennük, és bát-
ran mondhatom a csapatunk nevében 
is, hogy hiszünk abban, ha felvesszük a 
versenyt a kor kihívásaival és változása-
ival, akkor utat tudunk mutatni a jövő 
nemzedékének, s persze a mögöttük álló 
szüleiknek is.



az éppen aktuális online időszakról van 
szó.

 És az online-oktatás? Mit gondolsz 
a személyes jelenlét hiányáról? Lehet 
így tanítani?

  Függetlenül attól, hogy én a lélektől 
lélekig ható oktatás híve vagyok, alkal-
mazkodni kell a kor és a helyzet kihívá-
saihoz. Ez pedig abban nyilvánul meg, 
hogy egyik pillanatról a másikra mó-
dosítani kellett a sok éves tapasztalattal 
kipróbált módszereket. Be kellett vetni 
olyanokat, melyek biztosítják az online 
térben is a haladást és tudásanyag átvé-
telét. Hogy ezt meg tudjuk szervezni és 
jól működő hatékonyságot tudjunk el-
érni, elsősorban meg kellett tanulnunk 
nekünk, pedagógusoknak, hogy miként 
is lehet hozzáállni a gyakorlat online for-
mára való átalakításához. Ehhez pedig 
segítségül kellett hívni a fi atal kollégá-
kat, kikérni a tanácsukat, tapasztalatai-
kat és észrevételeiket az új helyzettel, on-
line rendszerekben való jártasságukkal 
kapcsolatban. Őszintén megmondom, 
hogy szerintem a pedagógustársadalom 
nem készült fel arra a helyzetre, amely-
ben most kénytelen boldogulni. 

Sajnos hiába voltak intő jelek, és hiá-
ba fi gyelmeztettek minket már évekkel 
ezelőtt a szakemberek, hogy el fog jönni 
az az idő, amikor a technika nagyobb te-
ret hódít majd az oktatásban, mint gon-

hozzásegíthetné a hallgatót az elméleti 
szinten megszerzett tudás alkalmazá-
sához, annak felhasználási módjához. 
Ekkor lenne lehetősége megtapasztalni, 
hogy egy osztályon belül mennyire más 
típusú gyerekek vannak, illetve melyek 
azok az egyéb tényezők, amik a negy-
venöt percen belül még elmozdíthatják 
az óra menetét ilyen vagy olyan irányba. 
Hiányolom azt is, hogy a módszertant 
oktató kollégák nem kísérik el a hallga-
tókat a gyakorlatokra. Ily módon nem is 
tudom, hogy tudják ellenőrizni azt, hogy 
a gyakorlatot vezető pedagógus milyen 
útravalót tud adni a szárnyait bontoga-
tó tanárjelöltnek. Vagy épp a hallgató 
milyen pluszt visz magával a gyakorlati 
képzésből. 

Mindenképpen szeretném megem-
líteni továbbá, hogy kifejezetten nagy 
problémának tartom a jövendőbeli ne-
velőnők képzésében meglévő hibákat 
is. Úgy gondolom, hogy az ő szerepük a 
közoktatás alsó fokán az egyik leglénye-
gesebb dolog. Sőt, ki merem mondani, 
hogy szerepük a tanítási folyamatban el-
engedhetetlen. Az osztálytanító csak és 
kizárólag rá tud alapozni és vele együtt, 
közös erővel tudja a kitűzött célokat el-
érni. Fontos, hogy a szakmán belül is na-
gyobb elismerésnek örvendjenek, hatal-
mas a feladatkörük ugyanis, akár az egész 
napos oktatási programról beszélek, akár 

dolnánk. Nem készültünk fel rá. Persze 
mindenki a maga módján és lehetősége-
ihez képest igyekszik megoldani az okta-
tás mikéntjét. Azonban ki kell mondani, 
az internetes tér nem megfelelő terep 
arra, hogy hatékony módon el tudják 
sajátítani a gyerekek az írás-olvasás csín-
ját-bínját. Szükség van a szakértelemre, 
melyet egy szülő nem tud egyik napról 
a másikra elsajátítani. Persze normális 
esetben ez nem is dolga egy szülőnek, 
hiszen nem ezt tanulta és nem kell, hogy 
értsen hozzá. 

Az online oktatás egyébiránt egy ha-
talmas lehetőség akkor, ha az állam fel 
van rá készülve, tehát minden segédesz-
közt és módszert, valamint a pedagógu-
sok szakmai felkészítését is biztosította 
a kivitelezéséhez. Talán csak ezután 
következne a szülő – diák – pedagógus 
hármas munkájának, szoros kötelékének 
a fontossága, ugyanis csak akkor képes 
úgy működni ez a kötelék, ha megvan az 
egymás iránt érzett bizalom és támoga-
tás, hiszen ezek nélkül nem megy!

 Mit üzennél a kollégáknak ebben a 
napról napra változó helyzetben? 

  Csak annyit: legyünk annyira bölcsek, 
hogy tanuljunk egymástól! S legyünk 
annyira alázatosak, hogy amit más tud, 
ismerjük el… 

 Köszönöm szépen.
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málásban, egy másik ember emberré 
válásban óriási szereped van.

Mire a tanító, a tanár oda eljut, hogy 
meg meri fogalmazni hitvallását, sok 
év telik el, sok minden megérik a lel-
kében és az elméjében. Lényegesnek 
hitt dolgok olykor átértékelődnek, a 
hangsúly sokszor helyeződik át az évek 
során. A tárgyi tudás mellett a jellem-
formálásra helyezed a fókuszt, a taní-
tás eszközeit használva. 

Eleinte bizonyítani szerettem volna 
a külvilágnak, a szülőknek, kollégák-
nak, gyerekeknek, hogy jól csinálom a 
munkám. Jó néhány év elteltével már 
nem a külvilági megfelelés volt a fon-
tos, csak a gyerek, a magam állította 
követelményeknek, a saját elvárásaim-
nak megfelelni. 

Pályám elején fontos volt, hogy 
mindig mindent megtanítsak, ami elő 
volt írva. Mindenáron, mindent. Alig 
akartam elhinni, hogy valami nem 
megy. Előfordult, hogy sok minden 
nem úgy sikerült, ahogy elképzeltem. 
Aztán rájöttem, hogy a gyerek nem 
mindig olyan, ahogyan a könyvek-
ben le van írva. A gyerek az gyerek. 
Mindegyik más, mindenki egyéniség a 
maga módján. Van, akiben nagy a tu-
dás iránti vágy, van, aki kevesebbel is 
beéri, van, akit a kevésre is buzdítani, 
noszogatni kell. És ez így van jól. 

Mikor elkezdtem tanítani, még nem 
voltak saját gyerekeim, csak nagy el-
várásaim a másokéval szemben. Az-
tán mikor megszületett az első gyer-
mekem, már egészen más szemmel 
néztem a másokét is. Sokkal elnézőbb 
lettem, sokkal szerethetőbbnek láttam 
a kisiskolásokat. Reálisabban láttam a 
mindennapi problémákat. Aztán mi-
kor iskolás lett a második gyermekem 
is, még inkább meglágyult a szívem. 
Soha nem felejtem el, amikor először 
megláttam egy tanítványom füzeté-
ben, hogy az anyuka írta meg a leckét, 
mennyire felháborodtam. 

Kislányként gyakran játszottam, hogy 
én vagyok a tanító néni, a babák pe-
dig a tanítványok. Volt olvasás- és 
számtanóra. A rakoncátlan betűket is 
megtanítottam minden babának. Szá-
molni is jól tudtak. A siker láttán egyre 
erősebben élt bennem a vágy, hogy va-
lóban kicsi gyerekeket tanítsak. Ez egy 
kicsit meseszerű, de van valóságalapja. 

Nehéz családi helyzetemből adódó-
an munka mellett végeztem a tanító-
képző főiskolát. Tanítottam úgy, hogy 
magam is tanultam a hivatásomat. Az-
tán az ember rájön, hogy igazából a ta-
nítást nem is a főiskolán tanulja meg, 
hanem az osztályteremben, a gyerekek 
között. Vagy van hozzá vonzalmad, 
kedved, érzéked, alázatod, elszántsá-
god, bátorságod, kitartásod, tehetsé-
ged, szereteted, lelked – vagy nincs. 
Ha van, maradsz, ha nincs, tovább 
állsz. Hiszem, hogy a felsoroltak közül 
a legtöbb dolog megvolt bennem ah-
hoz, hogy tanító, tanár, gyógypedagó-
gus váljon belőlem. 

Pedagógusi hivatásomat tanítóként 
kezdtem, tétován, bizonytalanul, de 
nagy elszántsággal, érdeklődéssel és 
szent akarattal. Tanítottam kisfelmenő 
rendszerben, majd nagyfelmenőben. 
Ismerkedtem a hivatással, a gyerekek 
lelkével, sokféleségével, tanultam a 
gyereket, az embert. És közben tanul-
tam magamat tanító szerepben. 

A legszebbnek az írni, olvasni ta-
nítást éreztem nagyon sokáig. Ma is 
úgy gondolom, hogy a tanítóság leg-
küzdelmesebb, de legszebb feladata 
első osztályban tanítani. Végigvezetni, 
kísérni az óvodából érkező hat évest 
egy labirintuson. Fogni a kezét, hogy 
ne tévedjen el. Úgy küldeni a kamasz-
korba, hogy meglegyenek az alapok a 
következő lépéshez. A gondoskodó, 
óvó, biztató, tanító – ha olykor kell, 
fi noman intő – szavak meghatározzák 
a gyermek személyiségét. Erre magad-
nak is rá kell jönnöd. Az emberfor-

Aztán egy alkalommal a saját lá-
nyom este tízkor felpattant az ágyból, 
hogy nincs kész az írás házi feladata. 
Meglepődtem, mert mindig sokat 
tanultunk, de nem csináltam belőle 
ügyet. Mondtam, aludj, kicsim, szé-
pen, majd reggelre valami jótündér 
megírja. Reggel gyöngybetűkkel sora-
koztak a mondatok a füzetben.

Ekkorra már bizonyos értelemben 
bölcs anyuka és bölcs tanító voltam. 
Nem sikerülhet minden tökéletesen. 
A vágy felébresztése a jóra, a köteles-
ségtudat kialakítása fontosabb az ér-
demjegyeknél. 

Bővült a munkaköröm, elvégeztem 
a gyógypedagógiát. A gyógypedagó-
giai főiskolán szerzett tudásomat nap 
mint nap használtam a tanításban. Egy 
új, nehéz, de szép területet ismertem 
meg. Ekkor még inkább szembesültem 
azzal, hogy a személyiségfejlesztés, a 
gyermek önmagához képest való fejlő-
dése a leglényegesebb a tanítás során. 
Az elfogadást ezen a területen lehet a 
legjobban gyakorolni. 

Hosszú éveket töltöttem el az isko-
lafalak között osztálytanítóként, majd 
a pedagógus pályán belül változott a 
munkaköröm. Gyógypedagógusként 
a diagnosztika és az egyéni fejlesztés 
lett a feladatom. Eleinte nagyon más 
volt ez a szerep. Hiányozott a nyüzsgő 
osztály. A mélyebb, személyes kapcso-
latok a vizsgálatok során egy alkalmas 
találkozásokra korlátozódnak. A fej-
lesztések során a kapcsolat kétszemé-
lyes vagy kiscsoportos. Az osztályta-
nítás szépségeit a tanulási nehézségek 
okának feltárása, az egyéni fejlesztések 
sajátossága váltotta fel. Mára otthono-
san érzem magam ezen a területen is. 

Az új munkakörömben is velem 
maradt a gyerekek világa. Ez a világ 
egy sajátos birodalom, ami életem, ön-
valóm meghatározó része lett.

LENGYEL PIROSKA NOÉMI

TANÍTÓI HITVALLÁSOM
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Az értékdefi níciók értelmezéseiben 
közös, hogy az értéket mindig az 
egyén vagy a közösség számára hasz-
nos, becses, hatékonyságot fokozó, 
örömre, sikerre vezető tulajdonság-
ként vagy jellemvonásként írják le. 
Értékfi lozófi ai kategóriaként azt fejezi 
ki, hogy mit tart egy adott társadalom 
fontosnak. Értékválasztásainkat sokfé-
le hatás próbálja befolyásolni. Az ér-
téktudat kialakítása (néha egymásnak 
ellentmondóan) több szinten folyik: 
a társadalom, az iskola, a pedagógus 
oktató-nevelő tevékenyége, a család és 
újabb ható tényezőként, a média tevé-
kenysége által (Kovácsné Duró, 2015). 
Mára az információk nagyon sokféle 
forrásból hozzáférhetők, a pedagó-
gus professzió kényszerűen átalakult, 
ezért azoknak az emberi tényezőknek, 
kvalitásoknak kell ismét a fókuszba 
kerülniük, melyek a jellemnevelést se-
gítik, hiszen a legfontosabb tananyag-
gá maga az ember vált. A pedagógus 
személyiségének minősége, értékori-
entációja tanítványai számára min-
taértékű, a család után ő a domináns 
értékforrás. Jelen írás azokból a sze-
mélyes jellemvonásokból, ideálokból 
emel ki néhányat, melyek személyisé-
günket s egyben pedagógushivatásun-
kat gazdagíthatják, eredményesebbé 
tehetik, s melyek diákjaink számára 
mintául szolgálhatnak. Pedagógusnap 
közeledtével álljunk meg egy percre és 

gondolkodjunk el néhány örök emberi 
értékünkről. Gondolkodásunk vezér-
fonalául Máncz István Kísértés a jóra 
című etikai könyve szolgál. 

JÓSÁG
Mindenekelőtt álljon: a jóság „a szív 
legszemélyesebb értéke, lelki egész-
ségünk feltétele” (Máncz, 1993, 15). 
Mindenek felett álló érték, mely-
re mindenki hivatott. A jóság belső 
hangja a lelkiismeret, amely a mások-
kal való jótételre, áldozatvállalásra in-
dít bennünket. Ez a belső hang segít 
tetteinket mérlegre tenni, s a mérleg 
pontosan megmutatja, hogy etikai ér-
telemben nem mindig az a jó, amely az 
egyes ember számára az. A jóság vá-
lasztása egyben a rossz elutasítását is 
jelenti. Seneca szerint a választásához 
akarat szükséges, s ebben az értelem-
ben, az akarat mozgósításával, a rossz 
elutasításával jóvá válni művészet. 
„A jóság »cselekvő szeretet«, mely a 
mindennapi életben nyilvánul meg” 
(Somogyiné Ficsor, 2016, 181). A sok-
szor véghezvitt cselekedetek, így a jó 
cselekedetek is formálják a jellemet. 
Így válik a jóság jellemmé. A jóságos 
ember meglátja a másik emberben a 
jót, a tettekben, tervekben, magatar-
tásban megbúvó, rejtőző jószándékot. 
A jóság stabil jellemzője a személyi-
ségnek. Biztonságos, kiszámítható 
klímát teremt maga körül, ahol nin-

csenek túlzott érzelmi amplitúdók. A 
jóság felébreszti a kíváncsiságot a má-
sik ember személye iránt. Ezt a jellem-
vonást elsősorban a környezetünkben 
élőkön, munkatársakon, tanítványo-
kon, szülőkön kell gyakorolnunk. Az 
első lépés mindig a miénk kell, hogy 
legyen, vagyis először nekünk kell 
példának lennünk a jóban. A jóság az 
iskolában tanítható, tanítandó érték. 
A kirekesztés, a szóbeli vagy fi zikai 
agresszió, a bullying minden formája 
visszaszorítható lehet az egymás iránti 
jó cselekedetek gyakorlásával. 

HÁLA 
A hálás szív orvosság a szomorúság 
ellen, felüdíti a lelket, mely így má-
sokat is képes felüdíteni, s megszület-
het a derű. A hála nem csupán vallá-
si kontextusban megjelenő, hanem 
mindennapi társas érzelmeink egyike. 
Tudományos kutatása a pozitív pszi-
chológia megjelenésével kezdődött, 
korábban szociológiai szempontok 
szerint értelmezték. A pszichológiai 
kutatások előterébe mint a mentális 
egészség feltétele került, hasonlóan 
olyan érzelmekkel, mint a remény vagy 
a megbocsátás. A hálát felfoghatjuk ér-
zelemként, aktuálisan megélt érzelmi 
állapotként, de stabil jellemvonásként 
is. „A hálára való hajlam összefügg a 
pozitív érzelmek (boldogság, remény, 
optimizmus) magasabb és a negatív 
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érzelmek (sértődöttség, szorongás, 
irigység) alacsonyabb szintjével, vala-
mint az élettel való nagyobb megelége-
dettséggel” (Nagy, 2013, 144). Szintén 
Nagy Beáta összegzéséből tudhatjuk, 
hogy a hálatelt személyek segítőké-
szebbek, nagyobb a megbocsátási haj-
landóságuk, kapcsolataik szeretettel-
jesebbek, bizalommal teltebbek, mint 
a kevésbé hálatelt személyek. A hála 
és az élettel való elégedettség pozitív 
irányú összefüggéseit számos vizsgálat 
igazolta, csakúgy, mint pozitív hatását 
számos pszichopatológiai megbetege-
dés megelőzésére. 

Hálát érezhetünk az életért, társas 
kapcsolatainkért, az anyagi javakért, 
az elért eredményekért, egyedi adott-
ságainkért, a hivatásunkért. Érzelmi 
egészségünk alapja is önmagunk el-
fogadása, megszeretése, az életünkért 
érzett hála. A hála életszemlélet, mely 
a hiányállapot megélésében, a szükség 
idején mutatkozik meg leginkább. A 
magától értetődő hétköznapok elmúl-
tával, 2020 márciusában élhettük át 
igazán életünk ajándék voltát. A ta-
nítványainktól, kollégáinktól való el-
zártság, a karantén megélése mutatta 
meg talán mindannyiunknak, hogy a 
mindennapi történéseink, a személyes 
találkozások lehetősége vagy az egész-
ség nem magától értetődően javaink. 
Mindezeket eddig talán természetes-
nek tekintettük, és éppen hiányukban 
értettük meg ajándék voltukat. Azon-
ban ha alaptermészetünkre jellemző 
a hála, vagyis helyzetünkért hálásak 
vagyunk, a mindennapjainkat átszö-
vi a megelégedettség és a hála érzése, 
akkor esetleges pillanatnyi negatív 
állapotunk sem homályosíthatja el 
világos látásunkat, és nem teszi hálát-
lanná gondolkodásunkat. Hálás szív-
vel könnyebb a jót tenni, észrevenni 
azokat a jócselekedeteket, melyeket 
mások tettek értünk és értékelni a 
körülöttünk lévőket. A hála átélése 
tanulható, tanítható és gyakorolható. 
Tanítványainkat is segítenünk kell a 
hála megélésére, kimondására vagy 
bármilyen módon történő kifejezésé-
re, ezzel pozitív irányba terelve társas 
kapcsolataikat, valamint saját életük 
történéseinek értékelését, végered-
ményben pedig elégedettebbé vál-
hatnak saját életükkel. A hála megje-
lenítésének módszertana több olyan 
gyakorlatot tartalmaz, melyeket diák-
jainkkal könnyedén elvégeztethetünk, 
pl. ilyen a mindennapos hálanapló, 
vagy valaki számára hálalevél írása, 
vagy a hála érzése cselekvésekbe fordí-

tással. Jócselekedeteink hálára indítják 
a gyermekeket, szüleiket és munkatár-
sainkat. Mi döntjük el, hogy az elége-
detlenség vagy a hála érzése lesz úrrá a 
szívünkben. 

MUNKA
A munka nem csupán gazdasági tevé-
kenység, hanem az egész személyisé-
get kibontakoztató erkölcsi érték. „Az 
ember foglalkozása meglátszik meg-
jelenésén, magatartásán, egész testén, 
sőt szellemiségén” (Máncz, 1993, 69.) 
A pedagógus a személyiségével dol-
gozik. Lényéből törekszik arra, hogy 
mindazt, amit megértett, átélt, ben-
sővé tett, átadja másoknak. Azonban 
mind a szakmai, mind a társadalmi el-
várások egyre gyarapodnak, új felada-
toknak kell megfelelnünk, a pályánk 
presztízse nem nő, s aggasztó jelen-
ségként jelenik meg a rutinizálódás. 
Munkánk értékét nem a mennyisége 
határozza meg, hanem a minősége, a 
„hogyan”-ra adható válaszok. A pe-
dagógiai munka nem képzelhető el 
szakmai fejlődés nélkül. Napjainkban 
számos kérdés fogalmazódik meg a 
tanárok körében: Hogyan hathatok 
az alfa generáció szülötteire? Mik az 
új pszichológiai, pedagógiai elméle-
tek, melyekkel meg kell ismerkednem, 
hogy a komplex problémákra komp-
lex választ adjak? Kommunikációs, 
együttműködési stratégiáim hogyan 
fejleszthetem? Tanítók és tanárok csak 
folyamatos fejlődéssel, tanulással tu-
dunk lépést tartani ezen kihívásokkal. 
Ahogy tanítványaink elé kitűzzük a 
célt és segítünk annak elérésében, ma-
gunknak is ki kell tűznünk újabb szak-
mai célokat. Olyan célokat, melyek 
gazdagítják személyiségünket, és ame-
lyek azonosak értékrendünkkel. E cé-
lok, ideálok meghatározásának fontos 
lépése az önismeret. Gyengeségeink, 
erősségeink pontos meghatározása. 
Bizonyos jellemvonások, különleges 
ajándékok, képességek csak sajátjaink. 
Ezek ismerete segít ráébredni, hogy 
miként bontakoztassuk ki pedagógus-
ként is személyiségünket. Mik ezek az 
ajándékok? Olyan tevékenységekben 
megnyilvánuló adottságok, melyek 
örömöt okoznak, melyekkel szívesen 
foglalkozunk, melyekben átéljük a 
fl ow-élményt, s melyekben teljesítőké-
pességünk fokozódik. Abba az irányba 
érdemes fordulni. Olyan tevékenysé-
geket kell a tanórákra bevinni, melyek-
ben mi kiteljesedhetünk, s így a diákok 
is kiteljesednek általunk, s az ered-
mény valódi intellektuális teljesítmé-

nyekben valósul meg. Bízunk-e saját 
képességeinkben? Ha igen, akkor ma-
gas ideálokra kell törekedni, melyeket 
lábujjhegyre kapaszkodva érhetünk 
csak el. A megvalósításukhoz fel kell 
emelkednünk, de olyan magasak kell, 
hogy legyenek, hogy ne okozzon csa-
lódást az elérhetetlenségük – mondta 
Mérei Ferenc. A nagyobb erőfeszítést 
igénylő feladatok elvégzéséhez sokszor 
ki kell lépnünk a komfortzónánkból. 
Minden napra érdemes egy célt ki-
tűznünk, melynek teljesítése motivál 
és szakmai eredményeinket fokozza. 
Pedagógus-továbbképzéseken gyakran 
feltesszük a kérdést: milyennek kép-
zeli el a szakmai életútját a következő 
tíz évben? Leggyakrabban pozitív jö-
vőképpel találkozunk, melyet min-
den esetben meg is erősítünk. Ezt a 
jövőképet célban határozzuk meg és 
igyekszünk lépésekre bontani. Tuda-
tosítsuk, hogy ezeknek a céloknak az 
eléréséért meg kell dolgoznunk, azon-
ban az egyes lépések megtétele elége-
dettséggel, eredményesség-érzéssel 
tölt el, s a továbbiakra ösztönző erejű. 

Történhetnek mégis olyan esemé-
nyek, válsághelyzetek, melyek kudar-
cot eredményeznek, melyek önbizal-
munk vesztését, csüggedést, s ezzel 
szoros összefüggésben teljesítmény-
romlást eredményeznek. Negatív én-
képpel, önmagunk alábecsülésével 
saját fejlődésünknek szabunk gátat. 
Sajnos olyan társadalmi valóságban 
élünk, ahol a munkánk sokféle tekin-
tetben alulértékelt. Gyakran emleget-
jük, hogy alulbérezésünk túlmunkát 
követel, amely miatt nem érünk rá az 
értelmiségi léthez méltó életmód foly-
tatására. Ebben a valóságban nem ma-
rad más, mint egymás munkáját, érté-
keit elismerni és sikereinknek együtt 
örülni. Bátorítsuk egymást, dicsér-
jük kollégáinkat, mutassuk ki feléjük 
nagyra becsülésünket!

ALÁZAT
„Belső szabadság, helyes önismeret” 
(Máncz, 1993, 73). Annak felismerése, 
hogy értékemet az egyediségem adja. 
Ha elfogadom magam az erényeimmel 
és hiányosságaimmal együtt, tiszte-
lettel adózom önmagam ember volta 
előtt, képes leszek másokat is elfogad-
ni és tisztelni. Ez megváltoztatja látás-
módomat és kapcsolatrendszeremet. 
Az értékességünket nem az érzéseink 
bizonyítják. Akkor is azok vagyunk, 
ha nem érezzük annak magunkat a 
családunkban vagy a munkahelyün-
kön, esetleg a világ szemében nem 
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vagyunk elég sikeresek. Az értékesség 
nem tökéletességet vagy hibátlanságot 
jelent, sokkal inkább törekvést a jóra. 
Ugyanakkor az alázat helyes önisme-
retet feltételez. Nem kishitűség, ha-
nem saját lehetőségeink és korlátaink 
pontos ismerete. Annak felismerése, 
hogy a szakmánk gyakorlásában van 
fejlődési potenciálunk. Ez teremti meg 
későbbi fejlődési lehetőségünket. A 
szerény ember nem dicsekszik. Nem 
kíván eredményeinek reklámot, díjat. 
Munkatársait, segítőit, tanítványait, s 
az ő eredményeiket azonban rendre 
elismeri, sőt, sokszor maga elé helye-
zi. Az alázat teremti meg az elfogadás, 
a személyes kapcsolat kialakításának 
lehetőségét, a másik nézőpontjának 
elismerését, esetleges elfogadását. Az 
alázatos ember ítélet és erőszak helyett 
tiszteli a másik embert, fi gyeli, meg-
ismeri és igényeinek megfelelően kö-
zelít hozzá. Megváltozott társadalmi 
helyzetük miatt a gyermekek sokszor 
követelőzők, türelmetlenek, jogaikat 
ismerik és minden áron érvényesítik, 
míg kötelességeikkel (ha tisztában is 
vannak velük) sokszor nem törődnek. 
Ezért az alázat tanítása napjainkban 
elsődlegessé válik, azonban annak 
felismerése, hogy alázatot kell tanul-
nunk, csak kellő alázat birtokában tör-
ténhet meg.

BÖLCSESSÉG
„Bölcs az, aki tudja, több LENNI, mint 
látszani. […] A bölcs ember egyszerű. 
Megelégedettsége miatt mindig meg-
van mindene. […] A bölcs tudja, hogy 
mikor kell szólnia és mikor mond töb-
bet a hallgatása” (Máncz, 1993, 55). 
A bölcsesség a pedagógushivatásban 
karöltve jár a becsületességgel, melynek 
alapja az önbecsülésünk. „Legmegbíz-
hatóbb becsületérzésünk őrzi tisztes-
ségünket, erkölcsi értékeinket. […] A 
becsületérzés óv meg attól, hogy akár 
csak titokban is olyat tegyünk, ami le-
aljasít. A becsület tesz megbízhatóvá 
minket mások előtt. A becsület élet-
mód. A becsület tekintélyt ad. A be-
csület személyhez fűződő jog. Védi a 
törvény […] A személy becsülete mel-
lett ismerjük a hivatásbeli becsületet” 
(Máncz, 1993, 64–65). A tanár a pe-
dagógushivatás becsületéért dolgozik. 
Szavát a gyermekek százai isszák, ezért 
szavahihetősége becsületének zálo-
ga. A hazugság, a képmutatás, a két-
színűség mind a becsület elvesztését 
eredményezik. Tetteink sem mond-
hatnak ellent szavainknak. A peda-
gógus önazonos kell, hogy legyen, az 

elvárásrendszerben nem veszhet el sa-
ját személyiségének egyedisége. A be-
csület jelen értelmezésben tehát hite-
lességet jelent, mely szavaink, tetteink, 
személyiségünk harmóniája. Ebből nő 
ki a diákok által fontosnak tekintett 
néhány pedagógus-jellemvonás: az 
őszinteség, a következetesség, a kiszá-
míthatóság és az előítéletmentesség.

LELKIERŐ
A pedagógus számára az érzelmi meg-
terhelést a munkával járó erős érzel-
mi töltet jelenti, mely megnyilvánul a 
gyermekszeretetben, a segíteni akarás 
szándékában vagy a problémaérzé-
kenységben. Folyamatosan adnunk 
kell saját lényünkből empátiát, fi gyel-
met, megértést, elnézést, bátorítást, 
megbocsátást. Néha azzal szembesü-
lünk, hogy segítségre van szüksége a 
gyermeknek, a szülőnek vagy éppen 
munkatársunknak, hogy hatékonyab-
bá, magabiztosabbá váljon saját sze-
repében. Szerteágazó problémákkal 
találkozunk, melyek egy része érzel-
mileg megterhel bennünket. És gyak-
ran úgy érezhetjük, hogy jó lenne 
mindezeket valahonnan visszakapni, 
vagy legalábbis ezekhez erőt meríte-
ni. Sajnos nem mindenkinek van meg 
a forrása. Sokat segíthetne ebben a 
saját személyiségünkre, nézeteinkre, 
tevékenységünkre irányuló refl exió 
gyakorlása. A refl ektív gondolkodás 
tudatos fejlesztése történhet önállóan 
vagy segítőpartnerek segítségével. Az 
önismereten és valós önértékelésen 
alapuló „énerős” személyiség képes 
céljait elérni és másokat is magával ra-
gadni. A kollégák, szülők vagy a tanu-
lók visszajelzései, pozitív, segítő érté-
kelései, dicséretei javíthatnák szakmai 
kompetenciaérzésünket. A vélemé-
nyek azonban tartalmazhatnak olyan 
tulajdonságokat, személyiségjegyeket, 
szokásokat, viselkedéseket, melyekkel 
szembesülni kellemetlen, néha fájó ér-
zés. Éppen ezért a  refl exiók kikérésé-
hez, meghallgatásához és azok alapján 
a változás megkezdéséhez nem kevés 
bátorságra van szükség. 

BÁTORSÁG
„Nagy úr a félelem. A félelemnél csak 
a bátorság hatalmasabb […] A kezde-
ményezés bátorsága legyőzi az isme-
retlen miatti félelmet […] Bátor az, 
aki kitartóan meggyőződése mellett 
szól, és aszerint cselekszik még akkor 
is, ha ezért gúny, értetlenség, megvetés 
éri. A bátor ember mer önmaga lenni. 
A bátorság tesz szabaddá a közvéle-

mény erőszakosságától. A bátorság 
ikertestvére az okosság. Együtt őrzik az 
embert a gyávaságtól és a vakmerőség-
től (Máncz, 1993, 104-105). Minden 
változás gátja a félelem. Bátorság, a 
félelem és a kétségek leküzdése szük-
séges a kockázatvállaláshoz, az új öt-
letekhez, módszerek kipróbálásához, 
kapcsolataink rendezéséhez. Mi min-
dentől tartottak vissza vélt vagy valós 
félelmeink, milyen gátak épültek ben-
nünk miattuk? 

A pedagógus minta. Életmódja, érték-
választása, élethelyzeteinek megélése, 
személyiségének fejlesztése, kulturális 
szokásai, konfl iktuskezelése, döntései 
egyaránt modellértékűek a diákok szá-
mára. A hiteles pedagógus személyisé-
gét, szerepeit nyíltan megéli és vállalja. 
Nevelési feladataink kiterjednek a di-
ákok önazonossá válásának segítésére 
is, arra, hogy megtalálják saját szere-
püket és helyüket a társadalomban. 
Vajon a tanítványaink jónak látnak? 
Alázatosnak, szavahihetőnek, szorgos-
nak, erősnek, bátornak tartanak? Az 
értékek listája bővíthető, mint ahogy 
személyiségünk fejleszthető. A jelen 
írásban átgondolt erények nem ered-
ményeznek nagy, vastapsos sikereket 
az életben, sokkal inkább belső meg-
elégedettséget. Hordozásukkal ero-
dálódásuknak szabunk gátat, és sze-
mélyiségünk gazdagodik, értékesebbé 
válik általuk. A pedagógus személyi-
sége maga az ÉRTÉK, mely nevelési, 
oktatási intézményeinket nem csupán 
oktatóvá, hanem jellemnevelővé is te-
szi. 
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a szociológia (Szélesné, Hornyák, 
2018). Ez is mutatja, mennyiféle ab-
lakból van lehetőségünk e különleges 
jelenségre tekinteni. Viszont az egyes 
tudományterületeken belül is többfé-
le megközelítéssel találkozhatunk, így 
van ez a pszichológia esetében is. A 
hedonia szerint a boldogság egy érzés, 
amely egy elért állapotot határoz meg; 
az eudaimonia cselekvések folyamata-
ként defi niálja. Napjainkban ismerhe-
tünk olyan elméleteket is, amelyek öt-
vözik a kettőt, nincsenek éles határok 
a két megközelítés között (Szélesné, 
Hornyák, 2018). 

Seligman (2011) úgy véli, hogy 
a globális jóllét egy ernyőfogalom, 
amelyet több tényező határoz meg. 
Elméletében öt elemet emel ki: pozi-
tív érzelmeket, elmélyülést, értelmet, 
pozitív kapcsolatokat, teljesítményt. 
Különbséget tesz a jóllét és a boldog-
ság között, ugyanis a jóllétet összetett 
fogalomként, a boldogságot pedig ta-
pasztalati jelenségként írja le. Szerinte 
a boldogság is a jóllét egyik aspektusa, 
amelyet az elégedettség mérésével le-
het felmérni. A boldogság elemeinek 
a pozitív érzelmeket, az elmélyülést és 
az értelmet tekinti, amelyek átfedésben 
vannak a jóllét elemeivel is. Mivel ezt a 
három elemet önmagukért választjuk, 
így ezek mentén lehet meghatározni 
azt is, hogy milyen fókusszal törek-
szünk a boldogságra: élvezetkereső 
boldogságként (kellemes élet), áramlat-
kereső boldogságként (elmélyült élet), 
értelemkereső boldogságként (értelmes 
élet) közelítjük-e meg azt. Kiemeli azt 
is, hogy mindenkiben megvan mind-
három elem, csak az arányok térnek el 
személyenként. 

Diener (1984) defi níciója szerint 
„a szubjektív jóllét a pozitív érzelmek 
gyakori átélését, a negatív érzelmek 

Sok boldogságot, légy boldog, találd 
meg a boldogságot, ne legyél soha 
boldogtalan – mondjuk és halljuk éle-
tünk során számtalanszor. Vajon mit 
is értünk e jókívánságok alatt? Gondo-
lunk-e mögötte konkrét tartalomra? 
Érezzük, hogy súlya van kívánsága-
inknak? Vagy csak mondjuk, mert ez 
a szokás? Azért kívánunk egymásnak 
boldogságot, mert szüleink, nagyszü-
leink, dédszüleink és az ő szüleik is 
így tettek? Vagy azért, mert mi is át-
éltük ezt a nagyszerű állapotot, és azt 
szeretnénk, ha a másik is megtapasz-
talná minden porcikájában ezt az ér-
zést? Tudjuk, mi a boldogság? Hogyan 
lehetünk boldogok? Mi alakítjuk a 
boldogságunkat, vagy nincs felette ha-
talmunk? Boldogságkeresés… Tényleg 
keresni és megtalálni kell? 

A fi atal pedagógusok boldogok, 
mert még a pályájuk elején vannak és 
lelkesek? Az idős pedagógusok boldo-
gok, mert kiteljesedhetett az életük egy 
szép hivatásban? A pedagógusok hely-
zete több szempontból sem egyszerű, 
de attól vannak még boldog pedagó-
gusok? Vagy minden pedagógus bol-
dog? Összefügg-e a választott pálya a 
boldogsággal?

A boldogság egy olyan állapot, 
amelyre minden ember vágyik, min-
denki szeretné elérni, magáénak tud-
ni. Jelen tanulmányban áttekintjük a 
boldogság különböző aspektusait, a 
boldogság és a pedagógusok helyzetét, 
illetve ötleteket kaphat a kedves Olva-
só, hogy mit is lehet tenni a boldog-
ságért. 

BOLDOGSÁG-ELMÉLETEK
A boldogság kutatásával több tudo-
mányterület is foglalkozik, például 
a közgazdaságtan, a pszichológia, az 
agykutatás, a fi lozófi a, a politológia, 

kisebb arányú megtapasztalását és 
az élettel való elégedettséget jelen-
ti” (Kun, Szabó, 2017). Deci és Ryan 
(2000) azt mondják, hogy „a jóllét 
egyfajta szubjektív boldogságérzet, 
amelyet életünk eseményeinek pozi-
tív értékelése által kapunk” (Borbáth, 
2020). A pozitív érzelmek átélése kitá-
gítja a személy kognitív és cselekvési 
repertoárját, növeli a kreativitást, fej-
lődésre ösztönöz, a megjelenő negatív 
érzelmek gátló és ártó hatását is csök-
kenti (Frederickson, 2004).  

Lyumborsky és mtsai (2005) a bol-
dogságot és a szubjektív jóllétet szi-
nonimaként használja. Kutatásuk arra 
mutat rá, hogy a boldogságot három 
tényező befolyásolja: 50% – geneti-
kailag meghatározott alapérték, 10% 
– környezeti tényezők, 40% – szemé-
lyes aktivitás. Ezen eredmények láttán 
talán meglepődhetünk, hogy milyen 
nagy mértékben lehetünk a boldogsá-
gunk alakítói. Seligman (2008) szerint 
például máris a saját segítségünkre si-
etünk, ha azonosítjuk a karaktererős-
ségek alatt és ezeket a lehető legtöbb 
helyzetben aktívan használjuk. A 
karaktererősségek alatt tulajdonkép-
pen az egyénre jellemző erősségeket, 
képességeket érti. Úgy gondolja, ha 
például ezen erősségeket a munkánk 
során alkalmazni tudjuk, kiteljesed-
hetünk benne, illetve, ha olyan kihí-
vásokkal találkozunk, állítjuk szembe 
magunkat, amelyek tökéletesen illesz-
kednek képességeinkhez és felismer-
jük ezt, akkor átélhetjük a fl ow-áramlat 
élményét. Minél gyakrabban és 
konstruktívabban használjuk a már 
felismert erősségeket és éljük át a fl ow-
élményt, annál közelebb kerülhetünk 
a boldogsághoz és az elégedettséghez. 
Csíkszentmihályi (2010) is hasonló 
véleményen van, amelyet talán a 
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következő idézet nagyon jól illusztrál: 
„A boldogság olyan állapot, amelyre 
fel kell készülni és mindenkinek ma-
gának kell ápolnia és óvnia. Azok az 
emberek, akik megtanulják, hogyan 
kell irányításuk alatt tartani a belső él-
ményeiket, képesek arra, hogy életük 
minőségét meghatározzák – ennél kö-
zelebb egyikünk sem igen kerülhet a 
boldogsághoz.”

Layard (19) elméletében nagyobb 
arányban a környezeti tényezőket ve-
szi alapul, amelyek szintén nagy hatást 
gyakorolhatnak a boldogságra. Hét 
boldogságtényezőt sorol fel, melyek a 
következők: családi kapcsolatok, anya-
gi helyzet, munka, társas kapcsolatok, 
egészség, személyes szabadság, szemé-
lyes értékek.

És az örök kérdés, hogy tanulható-e 
a boldogság. Megfontolandó válasz 
lehet Seligman és Bucshanan (1995) 
kutatása, amelyet pesszimista egyete-
misták körében végeztek. Felméréssel 
kiszűrték a legpesszimistább hallgató-
kat, majd véletlenszerűen két csoport-
ba osztották őket. A vizsgálati csoport 
tagjai egy nyolchetes stresszkezelési 
tréningen vettek részt, a kontrollcso-
port pedig semmilyen hasonló prog-
ramnak nem volt a részese. A tréning 
végeztével azt állapították meg, hogy 
a vizsgálati csoport esetében nőtt az 
optimizmus, javultak a tanulmányi 
eredmények, kevesebb betegséget ta-
pasztaltak az azt követő 30 hónapban 
a kontrollcsoporthoz képest. Tanul-
ságként tehát elmondható, hogy már 
nyolchetes munka és „boldogságtanu-
lás” is milyen kiemelt hozadékot jelent 
a mindennapi életet tekintve, hosszú 
távon is.

A BOLDOGSÁG ÉS A MUNKA
A társadalom jólléte és boldogsága 
nemcsak az egyén szempontjából je-
lentős, hanem a szervezetek, munka-
adók oldaláról is. Több kutatási ered-
mény is alátámasztja, hogy a minél 
gyakoribb pozitív érzelmi élmények 
kapcsolatban vannak a sikerrel, a bol-
dogabb munkavállalók kreatívabbak, 
produktívabbak, segítőkészebbek a 
munkatársakkal, kisebb az esélye a ki-
égésnek és jobb a stresszel való meg-
küzdésük (Kun, Szabó, 2017). 

Briner és Deweberry (2007) vizs-
gálatukban azt találták, hogy a peda-
gógusok jólléte hatással van a diákok 
eredményeire. Caprara és munkatár-
sai (2006) hasonló következtetésre ju-
tottak. Viszont fontos kiemelni, hogy 
a tanárok jólléte összefüggésben van 

a munkahelyi elégedettséggel és az 
elkötelezettséggel is. Ezek hiányában 
munkahely- vagy akár pályaelhagyás 
is történhet (Kun, Szabó, 2017). A 
diákok eredménye és a pedagógusok 
pályán maradása elég nyomós érv le-
het, hogy átgondoljuk, mi befolyásolja 
a munkahelyi jóllétet, boldogságot. A 
teljesség igénye nélkül a leggyakrab-
ban említettek: visszajelzés a mun-
káról, teljesítményről, a munka felett 
érzett kontroll, autonómia, a munka-
terhelés mértéke, a diákok viselkedése, 
érzelmi munka, énhatékonyság érzése, 
a vezetőktől, szülőktől, kollégáktól ka-
pott támogatás, a pozitív munkahelyi 
kapcsolatok, a munka elismerése és ju-
talmazása (Kun, Szabó, 2017). A fent 
említett tényezők közül ez esetben a 
visszajelzések meghatározó szerepét 
hangsúlyoznám. A munkáról kapott 
konstruktív visszajelzés olyan pozi-
tív érzelmeket válthat ki, mint példá-
ul az öröm, elégedettség, lelkesedés, 
amelyek a teljesítményre, a szubjektív 
jóllétre, az elkötelezettségre és az elé-
gedettségre is jelentős hatást gyako-
rolnak (Eccles, Wigfi eld, 2002). Ezen 
visszajelzések érkezhetnek a felettes-
től, a kollégáktól, a szülőktől, a gyer-
mekektől, egyformán fontosak. Ezek 
alapján talán érezhetjük a súlyát, hogy 
mekkora ereje lehet, ha kollégáinkat 
minél gyakrabban egy-egy kis pozitív 
visszajelzéssel ajándékozzuk meg. 

A KIÉGÉS
Ha munkahelyi elégedettségről és bol-
dogságról beszélünk, nem mehetünk 
el szó nélkül a másik oldal mellett sem, 
ami a kiégés jelensége. A kiégés fogal-
mát először Herbert Freudenberger 
alkalmazta 1974-ben. Így defi niálta: 
„A szindróma krónikus, emocioná-
lis megterhelések, stresszek nyomán 
fellépő fi zikai, emocionális, mentális 
kimerülés állapota, mely a remény-
telenség és inkompetencia érzésével, 
célok és ideálok elvesztésével jár, s 
melyet a saját személyre, munkára, 
illetve másokra vonatkozó negatív at-
titűdök jellemeznek” (Fekete, 1991). 
Egy másik defi níció szerint „a kiégés 
olyan mentális egészségügyi zavar, 
amely szinte minden foglalkozásnál 
előfordulhat, de azok tartoznak az 
igazán veszélyeztetett csoportba, akik 
viszonylag hosszú időn keresztül em-
berekre irányuló, állandó koncentrá-
lást és érzelmi igénybevételt követelő 
munkát végeznek” (Maslach, Jackson 
1981). Maslach és Jackson (1981) 
három dimenzió mentén írják le a 

kiégést: 1. hosszú idejű emocionális 
kimerülés, 2. érzelmi eltávolodás, 
deperszonalizáció, 3. személyes alkal-
matlanság, csökkent teljesítőképesség 
érzése. 

A kiégés nem csak mentális, de 
egészségügyi szempontból is jelentős 
veszélyforrás ugyanis, összefüggésbe 
hozható pszichoszomatikus betegsé-
gekkel, például alvászavarral, gyomor-
panaszokkal, valamint káros egész-
ségmagatartási formákkal is, például 
megnövekedett alkoholfogyasztással és 
dohányzással (Salavecz és mtsai., 2006). 

A pedagógusok tekintetében el-
mondható, hogy igencsak veszélyez-
tetett csoportnak számítanak a kiégés 
terén, ugyanis osztoznak a diákok 
különféle mentális, szociális és fi zi-
kai problémáiban is, így a sajátjai-
kon kívül sokkal több nehézséggel 
kell megküzdeniük (Petróczi, 1999). 
Tanárok mintáján is igazolt eredmény, 
hogy a kiégésben szerepet játszanak 
a maladaptív megküzdési stratégiák, 
míg az adaptívak segítik annak elke-
rülését (Salavecz és mtsai., 2006). Azt 
feltételezhetjük, hogy a kiégés problé-
mája csak az idősebb kollégákat veszé-
lyezteti, de számos eredmény rámu-
tatott, hogy a fi atal, akár pályakezdő 
kollégák is érintettek lehetnek (Gás-
pár és mtsai., 2006). A pedagógusok 
körében a kiégés három dimenziója 
közül az érzelmi kimerültség fordult 
elő a leggyakrabban (Tandari-Kovács, 
2018). 

Súlyos és sokakat érintő probléma a 
kiégés, amiről napjainkban talán egyre 
több szó esik, de mégsem elég, ami a 
gyakorlatot érinti. Jóllétünk érdeké-
ben fontos, hogy időben azonosítsuk 
a kiégést, vagy még jobb, ha teszünk a 
megelőzése érdekében.  Számos egyé-
ni és szervezeti lehetőség van, amely-
lyel aktívan tehetünk a kiégés ellen, a 
boldogságunkért. Több tanulmányban 
hívják fel a fi gyelmet a sport szerepére 
a prevencióban (Kissné, 2009; Terry, 
1997). A megfelelő, kielégítő alvás is 
elengedhetetlen a kiégés elkerülése 
szempontjából (Terry, 1997). A mi-
nőségileg eltöltött szabadidő is segít-
heti saját jóllétünket (Seidman, Zager, 
1991). A zene és a kreatív tevékeny-
ségek is védőfaktorként szolgálnak 
(Tandari-Kovács, 2018).  Kolosai és 
Bognár (2007) vizsgálatából kiderült, 
hogy azok a pedagógusok, akik folya-
matosan esetmegbeszélő és önismereti 
csoportokban vettek részt, képesek 
voltak az empátiás törődésre, odafor-
dulásra és magasabb elégedettséget is 



mutattak. A feszültségoldás a kiégés 
megelőzésében is tud segíteni, amely 
relaxációs technikákkal, mindfulness 
gyakorlatokkal, autogén tréninggel 
hatékonyan elérhető (Tandari-Kovács, 
2018). 

E tanulmányban igyekeztem rávilá-
gítani, mennyire fontos, hogy önma-
gunkra is fi gyeljünk, önmagunkkal is 
törődjünk, mert az ember képes alakí-
tani a boldogságát, hatalma van a jól-
léte felett. 

Pedagógusnapi meglepetésként egy 
hangulatnaplót hoztam a kedves Olva-
sóknak, amelynek segítségével napról 
napra és hónapról hónapra nyomon 
tudják követni, milyen hangulatok, 
érzések uralják a mindennapjaikat. 
Ez a fajta önmonitorozás segíthet ki-
csit kiszakadni a mókuskerékből és 
rácsodálkozni, hogy milyen pólusú ér-
zelmeknek tulajdonítunk nagyobb je-
lentőséget, és ha esetleg nem vagyunk 
elégedettek az eredménnyel, lehetőség 
van a változtatásra. A kis körök fölé 
fontos felírni a hónap napjait és este, 
amikor átgondoljuk a napunkat, az ak-
tuális kört kiszínezhetjük a színkódok 
szerint. Egy kört akár több színnel is 
színezhetünk. A lap szélére vagy másik 
oldalára megjegyzéseket is írhatunk, 
illetve minden hónap elején meghatá-
rozhatjuk az adott hónap célját, mot-
tóját. (Ha úgy érzi, hogy hatékonynak 
bizonyul a módszer, a gyerekekkel is 
kipróbálható, használható). 

Nem maradt más hátra, mint a kö-
zelgő pedagógusnap alkalmából sok 
BOLDOGSÁGOT kívánjak minden 
kedves Olvasónak! 
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Március 28-a a pedagógusok napja, 
melyen köszöntjük a kisgyermekeket 
és ifj akat nevelőket: csecsemőgondo-
zókat, óvodapedagógusokat, tanítókat, 
tanárokat, gyógypedagógusokat, hit-
tanoktatókat, akik mintegy második 
szülőként hordozzák gyermekeinket. 
Hálával gondolunk egykori nevelő-
inkre, tanárainkra, akik sokféle formá-
ban támogatták, egyengették utunkat, 
s bizony sokszor csak utólag értettük 
rejtőzködő vagy nyilvánvaló nagy-
ságukat, szándékaikat, s még hosszú 
idők múltán is meg-megemlegetjük 
közös élményeinket, a tőlük kapott ja-
vakat. Talán nem véletlen, hogy éppen 
ez a nap lett erre megjelölve, hiszen az 
egyik legnagyobb hatású tudós emlék-
napja ez: Comenius Ámos János szü-
letésnapja. Dezső Lajos, a sárospataki 
tanítóképezde egykori igazgatója, az 
ő 17. századi elődje munkásságának 
kutatója és fordítója oly magasztosan 
szólt e napról, mint ami „Comenius 
eszméi feltámadásának ünnepe” (De-
zső, 1892, 142). Illő tehát nekünk is 
hathatósan emlékeznünk róla ezek-

ben a járványos, megváltozott élet- és 
nevelési körülményeket ránk rovó 
időkben, hiszen maga is sokféle és 
igen nehéz körülmény közepette al-
kotta meg pedagógiai elméletének és 
gyakorlatának kiapadhatatlan kincses-
bányáját (Ködöböcz, 1990, 25). „Sokat 
hányattatott életén a következő nagy 
eszme vonul keresztül: boldogítani az 
összes emberi nemet a nevelés által s 
a nevelést eszközölni, módszertani 
oktatás által” (Kiss, 1872, 76). Bár gaz-
dag repertoárjából nehéz választani, 
mégis ahhoz nyúljunk ez alkalommal, 
mely a mindenkori pedagógusjelöltek 
tanulmányaiban is előkerül, melyről 
szólunk és tanítunk képzőinkben, de 
méltatlanul keveset idézzük míves 
gondolatait. Pedig milyen szép sza-
vakkal buzdítja, tanítja a kezdőt épp-
úgy, mint az ereje teljében vagy annak 
fogyatkozásában lévő kollégát, hogy 
hivatását betöltse most e világjárvány 
kihívásai közepette is. Arra hívom 
becses Olvasóimat, tartsanak velem, 
merítsünk együtt Comenius nyájas, 
kedves módszeréből!

A DIDACTICA MAGNA
A Didactica Magna vagy Nagy oktatás-
tan 1628-ban már tervezetként, majd 
1632-re teljességében cseh nyelven 
előállt, végül latinul 1657-ben gyűj-
teményes kötetben került kiadásra. 
Manapság talán jószándékú barok-
kos túlzásnak érezzük a mű alcímét: 
„Egyetemes mesterség, amely feltár-
ja, hogyan kell mindenkit mindenre 
megtanítani”. Elolvasva azonban nem 
lehet kétségünk sem a jóakarat, sem 
a szakmai elkötelezettség felől: „meg-
bízható és kipróbált útmutatás” van a 
kezünkben a tanításhoz, a keresztyén 
neveléshez. Mert ne legyen kétségünk: 
Comenius úgy alkotott nagyot és ma-
radandót e műve által is, hogy azt 
teológusként, lelkipásztorként min-
denekért felelősen tette. Vezérfonalát, 
célkitűzését mind a nevelőt, mind a 
növendéket, mind az egész társadal-
mat mint közösséget szem előtt tart-
va fogalmazta meg: „Kutassuk ki és 
találjuk meg azt a módot, amellyel a 
tanítók kevesebb munkája mellett a 
diákok mégis többet tanulnak: az isko-
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lákban kevesebb legyen a zúgolódás, 
undor és hiábavaló küszködés, annál 
több a szabadidő, az öröm és a szilárd 
előrehaladás; a keresztény államban 
pedig kevesebb legyen a sötétség, za-
var és széthúzás; annál több a fény, a 
rend, a nyugalom és a békesség.”

Úgy kívánta mindezt Comenius 
elérni, hogy a reformátori törekvések 
alapján vallotta és szorgalmazta, 
hogy minden városban és községben 
fi úknak és lányoknak iskolák állíttas-
sanak fel, akik a tudományok mellett 
„erkölcsökben és vallási téren nyer-
jenek kiképzést” {XI.3}. Különösen 
fontosnak tartotta, hogy az iskola 
munkálkodjék a jámborság és az er-
kölcsösség előmozdításán, mivel ezt 
kellene legfőképpen a gyermekek szí-
vébe vésni. Ostorozta azon iskolákat 
és akadémiákat, amik elhanyagolva 
ezeket komolytalan, tudománytalan 
és helytelen műveltséget közvetítettek, 
„melyeknek pedig elsősorban kellett 
volna az emberi kultúra fellegvárai-
nak lenni” {XI.8.} –, s belőlük „szelíd 
bárányok helyett fékezhetetlen szama-
rak, vásott öszvérek kerültek ki, és a 
jámborsághoz szokott erkölcsi érzék 
helyett álszemérmesség, különleges 
dölyfös öltözék és világi hívságokban 
gyakorlott szem, kéz és láb került elő-
térbe” {XI.8.}.

Mindezek okaként azonban nem a 
gyermekeket állította, nem is a tanító-
kat, hanem a „kellemes módszer” hiá-
nyát, amivel jó időbeosztással lehetne 
csepegtetni és plántálni az értelem-
be a számára szükségeseket, helyette 
azonban „beleerőszakolás” van, idő-
húzás, tiszta és világos feltárás helyett 
zavaros és bonyolult eljárások sorjáz-
nak {XI.9.}. Különösen kárhoztatja a 
„dolgok velejének” hiányát: „jórészt 
csupán a szavak és vélemények héjával 
(levegőverdeséssel és szajkózással) a 
dolgok léhájával és pelyhájával terhel-
ték őket” {XI.10.}.

Comenius hatása oly nagy volt, 
hogy Lorántff y Zsuzsanna Patakra 
hívta azzal, hogy „üdvös segítségül 
[…] itt nálunk nemzetek szerte dicső-
íteni kezdett természetes módszere-
det valódi, teljes és világos példában 
mutasd be” (Ködöböcz, 1990, 27.) E 
módszert Kiss Áron, a fentebb emlí-
tett Dezső Lajos kortársa, a nagykőrö-
si, majd budai tanítóképző igazgatója 
neveléstörténeti könyvében ekként 
ajánlotta a prepák fi gyelmébe: „…egy 
bátor és zseniális vonásokkal írt, töké-
letes oktatástan.” Nem ok nélkül tette, 
hiszen az Oktatástan célkitűzései közt 

a tanító törekvéseinek sikerességét, 
a lendületes, nehézségektől mentes 
kedvtelt tanítást, és a felszínesség he-
lyett a maradandó, szilárd ismeretát-
adást kínálta föl, ami elvezethet az iga-
zi tudományokhoz, a tisztes erkölcshöz 
és a bensőséges jámborsághoz {Üdv az 
Olvasóknak! 3.}. Az iskolától megkí-
vánta, hogy az emberek igazi, eleven 
műhelyeivé, az egyházi állami, családi 
élet nevelő helyeivé váljanak”, felvi-
rágoztatásukat pedig az egyházak, az 
államok és a családok hármasegység 
javára kívánta végezni {Légyen Isten-
nek… 33.}.

Élethosszon át tartó hatást kívánt 
meg az iskolai oktatástól, melynek ön-
magán túlmutató törekvései az egész 
életben hatnak: „I. a szellem elméleti 
és gyakorlati ismerete terén kiműve-
lődjék, II. a nyelv kifejezőképessége 
fi nomodjék, III. az erkölcsök tisztes-
séges irányban fejlődjenek, IV. Istent 
őszintén tiszteljék” {X.2.}.

AZ ISKOLAI OKTATÁS MINT 
MŰVÉSZET ÉS SZAKÉRTELEM
Comenius a magától növő vetés pél-
dázata szerint (Mk 4,26–29) örömmel 
nyugtázta, hogy a tanítás során „Isten 
az, aki mindenben véghez visz min-
dent, […] az ifj úság nevelőire semmi 
más kötelezettség nem nehezedik, 
mint az, hogy a tudás magvait he-
lyesen szórják el a lelkekben, és Isten 
palántáit gondosan öntözzék, a növe-
kedés és gyarapodás majd felülről fog 
jönni” {XVI.1–2.}. Ehhez az oktató-
nevelő munkához pedig művészi érzék 
és mesterségbeli jártasság, szakértelem 
kívántatik meg {XVI.3.}. Mindezt a 
következő alaptételekben fogalmazta 
meg tanítómesterünk.

1. Szánj megfelelő időt az értelem 
kiművelésére, melyben a gyermek sa-
ját fokozatai szerint haladjon! Ismerd 
meg életkori sajátosságait, vedd fi gye-
lembe a napszakokat is! {XVI.7-10.}

2. Gondoskodj mindenfajta haszná-
latra kész eszközről: könyv, tábla, pél-
datár, tervezet. Legyenek:

a) jó tankönyvek és eszközök
b)  a(z idegen) nyelv előtt az értelmet 

műveljék ki
c)  az idegen nyelvet ne nyelvtanból, 

hanem megfelelő szerzőkből ta-
nítsák

d)  a reáltárgyak előzzék meg a 
grammatikaiakat (a tárgyi is-
meretek tapasztalata vezet el az 
összefüggések felismeréséig, az 
általánosításig)

e)  a példák pedig a szabályokat 
{XVI.11–19.}.

3. Diff erenciálj és motiválj, hogy 
„akit iskolába járatnak, maradjon is 
meg benne.” A gyengébb képességű-
ekben is ébreszd fel a tudás vágyát! 
{XVI.20–25.}

4. Taníts egyszerre egy dolgot! (A 
kevesebb, több…!) Az iskola jusson 
el oda, hogy „a tanulókat egy időben 
csak egy tantárgyra veszik igénybe” 
{XVI.26–32.}.

5. Ragadd meg a gyermek értelmét 
magyarázatokkal! Segítsd a megértés-
ben! {XVI.33–37.}

6. Az általánostól az egyedi felé 
haladj! „Bármely nyelvet, elméleti 
és gyakorlati ismeretet előbb legegy-
szerűbb alapelemein keresztül kell 
tanítani, hogy annak teljes eszméjét 
felfogják, azután bővebben szabályok 
és példák segítségével, harmadszor az 
egész rendszer által, hozzákapcsol-
va a kivételeket […], aki pedig már 
alapjában érti a dolgot, nincs is szük-
sége magyarázatra, inkább ő maga 
tud nemsokára utána magyarázatokat 
adni” [XVI. 38–45.}.

7. Fokozatosan haladj! 
a)  Oszd fel a tananyagot! Az alapok-

tól indulj!
b)  Oszd fel a tanításra/tanulásra 

szánt időt! Tűzz ki célokat!
c)  Haladj a terv szerint! {XVI.46–50.}
8. Taníts folyamatosan, következete-

sen és teremtsd meg hozzá a körülmé-
nyeket!

a) Tartsd meg a tanítványaidat!
b) Legyen csend a tanuláshoz!
c)  Teljesítsd az előírásokat! (törvény, 

jogszabály, tanmenet)
d)  Tarts fegyelmet (kimaradást, ki-

csapongást ne engedj)! {XVI.51–
56.}

9. Légy igényes a (tan)könyvekre! 
„Úgy kell ezeket a könyveket megszer-
keszteni, hogy joggal és méltán mond-
hassák ezeket a bölcsesség, erények és 
jámborság tölcséreinek” {XVI.57–63.}.

A „NYÁJAS MÓDSZER” {XI.4.}
Az iskola megjavítására a tartalmi és in-
tézményi változtatások mellett a mód-
szer megújítását is kezdeményezte: 
„mindez pálca, szigor, kényszer nél-
kül, a lehetőséghez képest könnyen, 
kellemesen és mintegy önkéntesen 
történjék” {XII.1.}. Mindezek a tanító 
érdekeit is szolgálják, hogy idejüket és 
erejüket ne vesztegessék el fáradtságos 
igyekezetükben. E Comenius által kí-
nált nyájas módszer hét elemét kíná-
lom az alábbiakban.



1. A REND(EZÉS) MESTERI 
TECHNIKÁJA
Az iskolai tanítás technikai alap-
ja a rend: „az időnek, anyagnak és 
módszernek mesteri elrendezése” 
{XIII.105.}. Ezt a rendet, rendezést, 
tervezést a mesteri és művészi módon 
felruházott óraszerkezethez hasonlí-
totta, amely nemcsak kiegyenlítetten 
és biztonságosan jár, hanem a szemlé-
lése is „kedves és kellemes” {XIII.15–
16.}.

2. MOTIVÁCIÓ
Az ember Isten képmásaként „azon 

fáradozik, hogy kifürkéssze a hoz-
záférhetetlent” {V.4.}. A tudásvágy 
– ahogyan Comenius a motivációt 
nevezte – az emberrel születik. Ez a fo-
galom nála azonban ezt teszi: munka-
bírás és a munka után való vágy, ami a 
korai gyermekkortól egész életünkben 
elkísér {V.7.}. Ma ezt az egész életen át 
való tanulás kifejezés fedi le. A tudás-
vágy ellentéte a henyélés és a tespedés, 
minek ellenpólusaként a motivációt a 
lélek epekedéseként is megfogalmaz-
ta: „mindig vágyakozik, telítve van a 
kutatás vágyával; mindent befogad, 
mindenért lelkesedik, fáradhatatlan 
mindenütt…” {V.12.}.

3. KÖNNYEDSÉG ÉS JÁTÉKOSSÁG
A könnyedséget mint nevelői attitű-
döt azért ajánlotta, hogy az ifj ak „ne 
rettenjenek el a tanulmányoktól, sőt 
inkább mintegy hízelgésekkel édes-
gessék őket […], hogy a tanulmányok-
ban a gyerekek ne találjanak kisebb 
gyönyörűséget, mint amikor egész nap 
dióval, labdával játszanak és szórakoz-
nak” {XI.3.}. A tanulókat „nehézség, 
keserűség, jaj, veszekedés és ütlegek 
nélkül, mintegy játék és tréfa útján ve-
zethessük fel a tudományok ormaira”, 
amik által az iskolák „valóban játszó-
helyekké, öröm és gyönyörűség hajlé-
kaivá válnak…” {Az oktatás mestersé-
gének haszna 3.}.

4. A TAPASZTALATI ÚT ELVE
Isten világának megismerése tapaszta-
láson alapul {VI.2.}. Még az angyalok 
is „szemlélődés útján tanulnak, s ezért 
az ő megismerésük – akárcsak a miénk 
– tapasztaláson alapul” {VI.2.}. A sok-
oldalú érzékszervi tapasztalatszerzést 
állítja a megismerés, az ismeretszerzés 
szolgálatába. Az ember számára „szer-
vek állnak rendelkezésére, mindannyi 
felderítő és hírszerző, melyek segítsé-
gével a külvilág minden dolgát nyo-
mon követi: mégpedig a látás, hallás, 

ízlelés, tapintás szervei.” […] „Ezek 
szerint tehát a látható világban semmi 
sincs, ami látással, hallással, szaglással, 
ízleléssel vagy tapintás útján mennyi-
ségileg és minőségileg megismerhető 
ne lenne…” {V.6.}.

5. A FOKOZATOSSÁG ELVE
Fentebb, a művészi és szakértői tanítás 
kapcsán kétféle módon is szóltunk a 
fokozatosságról, de a megerősítés okán 
ez elvek közt is kapjon helyet. Come-
nius Hésziodosz Munkák és napok 
művét megidézve szólt az elme gazda-
gításáról. „Az a mód, ahogyan az érte-
lem elsajátítja a dolgok ismeretét nem 
más, mint amit ezen ismert verssorok 
tanítanak:

Rakj a kevésre kicsinyt 
a kicsinyre megint valamicskét,
S büszke halomban áll kis idő 
múltával a kincsed” {XV.14.}.

6. „KORAI FEJLESZTÉS”
Comenius vallotta, tapasztalta, hogy 
gyermekkorban oly mértékben ne-
velhető az ember, mint később soha. 
Különösen is igaz ez a jellemformá-
lásra, a hitbeli és erkölcsi nevelésre: 
„[…] már az első években kell hitet 
plántálni annak szívébe, akinél gyö-
kérhajtást akarunk elérni; ha azt óhajt-
juk, hogy valakit az erények szépsége 
jellemezzen, zsenge korában kell azt 
csiszolnunk […]” {VII.5.}. Az ifj úkor 
e javait teremtettségünk sajátosságai 
közt említi, a tanulásra szánt alkalmas 
időnek, mely a produktív életszakasz-
ban fordul igazán termőre. „Terem-
tőnk jól meggondolt terve szerint arra 
méltatott minket, hogy megmutassa 
kegyelmét, amidőn nekünk adta a fi -
atalság éveit ahhoz, hogy annál több 
időnk legyen az erény begyakorlásá-
ra; azért nem tett minket a gazdasági 
és közügyekre oly sokáig alkalmassá, 
hogy annál ügyesebbek legyünk éle-
tünk hátralevő éveire (sőt magára az 
örök életre is)” {VII.6.}. S folytatta ezt 
úgy, hogy abból az érzelmi nevelés 
jelentősége is felsejlik: „Csak az a be-
nyomás marad meg az emberben szi-
lárdan és állhatatosan, amely zsenge if-
júságában hatotta át lelkét…” {VII.7.}.

7. A TANÍTÁS ÉS TANULÁS KÖNY-
NYŰSÉGÉNEK ALAPELVEI {XVII.}
Az ifj úság korai képzése, a gyerme-
kek nevelése hordozzon könnyed-
séget a tanító részéről. A tanulás és 
tudás iránti vágy fellobbantásával 
nemcsak a kíváncsiság és érdeklődés 
ébreszthető fel, hanem csökkenthető 

a tanulás fáradtsága, ezért bontsd le a 
tanulás állhatatossága előtti akadályo-
kat! {VII.10–20.} Ennek érdekében a 
tanító úgy forgolódjék, hogy a szülők 
is megbecsüljék, nyerje meg támoga-
tásukat nevelői törekvéseihez. A taní-
tó legyenek közlékeny és nyájas: bán-
jon szeretettel a növendékekkel, hogy 
könnyen megnyerje szívüket, „úgy 
gyakran szívesebben vannak az iskolá-
ban, mint otthon”. S ez utóbbihoz még 
az intézmény ethosza is: „Legyen az is-
kola kellemes hely, és hozzon a szem-
nek kívülről-belülről gyönyörűséget!” 
{XVII.17.}

Comenius hitte, hogy az „…az ember 
célja az örök boldogság Istennel…” {Az 
örök életre… 1.}. Születésének emlék-
ünnepe ez esztendőben igen jeles nap-
ra esik: a Nagyhét kezdetére, Virágva-
sárnapra. Így a napok szép egybeesése 
okán adja Isten, hogy nagy tanítónk 
elkötelezettsége, életműve, eszméi fel-
támadása, „nyájas módszere” újítsa 
meg a mi nevelési eljárásainkat, erősít-
sen meg minket nevelői és szülői hi-
vatásunkban és hitünkben, miképpen 
vallotta maga is: „Amilyen nyilvánvaló 
az, hogy az anyánk méhében eltöltött 
idő testi életünk előkészülete, ugyan-
olyan bizonyos az, hogy testi életünk 
viszont előkészülete annak az életnek, 
mely a mostaninak folytatása, és örök-
kön örökké fog tartani. Boldog az, aki 
jól formált tagokkal születik meg any-
ja méhéből! Ezerszer boldogabb azon-
ban az, aki innen jól csiszolt lelket visz 
magával” {Mostani életünk… 6.}.
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reakcióba lép velük, megjegyzi a szer-
vezetbe bekerült antigéneket, ismételt 
érintkezés esetén pedig biztosítja a 
védelmet, valamint megelőzi a szerve-
zet esetleges károsodását (Čalkovská, 
2017, 38–46).

Az egyre fokozódó járványügyi 
helyzet miatt fontosnak érzem tágítani 
és felfrissíteni az esetlegesen már meg-
lévő ismereteket az írásomat érintő té-
mákkal kapcsolatosan. Mindemellett 
szeretném felvilágosítani a diákokat az 
immunrendszer-erősítésének fontos-
ságáról.

AZ ÉLŐ SZERVEZET 
VÉDEKEZÉSE (AZ IMMUNITÁS) 
Szervezetünkben olyan alkalmazko-
dási képességek alakultak ki, amelyek 
segítségével védekezni tudunk a be-
hatoló kórokozókkal szemben. Orga-
nizmusunk képes elpusztítani az élő 
kórokozókat, maradékaikat pedig el-
távolítani. Ezt a funkciót közös kifeje-
zéssel ellenállásnak (rezisztenciának) 
vagy védettségnek (immunitásnak) 
nevezzük. Ez a fajta védettség lehet ve-
lünk született vagy szerzett. Vizsgáljuk 

Johannes Hinrich von Borstel, német 
orvos és író egyszer azt mondta: „A 
test belső részei és a külvilág közti min-
den kapcsolat utat nyithat a kóroko-
zóknak, vagyis nem csekély fertőzés-
veszélyt jelent. A kórokozóknak nem 
szabad bejutniuk, ezért ha csak lehet, a 
kapukat zárva kell tartanunk”.  E soro-
kat olvasva egy laikusban is megfogal-
mazódhat a kérdés, vajon hogyan tud-
nánk ezeket a bizonyos kapukat minél 
hosszabb ideig zárva tartani. Minden 
élő szervezet képes különbséget tenni 
a saját és az idegen anyagok között. 
Ezt a funkciót, amely a nem kívánatos 
helyzetekben (főleg fertőzés esetén) az 
egyén túlélését szolgálja, az immun-
rendszer biztosítja. Tegyük tisztába 
tehát, mit foglal magába ez a fogalom!

Mint ismeretes, az immunrend-
szer (latinul immunitas = védettség, 
mentesség) az idegrendszerrel és az 
endokrin rendszerrel együtt a szer-
vezet alapvető kontrollrendszereihez 
tartozik. Ha a védekező mechaniz-
musunk jól működik, akkor felismeri 
az idegen anyagokat (antigéneket) a 
szervezetben, közvetlenül vagy speci-
álisan előállított antitesteken keresztül 

meg közelebbről, mi is a kettő közötti 
különbség (Bowman, 2015, 1–4). 

VELESZÜLETETT IMMUNITÁS
A természetes vagy másnéven 
aspecifi kus immunitás kialakulása 
embrionális korra tehető. Ezt a fajta 
védettséget a leukociták fagocita cso-
portjába tartozó sejtek és a testnedvek-
ben jelenlévő komplementrendszerek 
alkotják. Az immunitás nem igényel 
előzetes találkozást a kórokozóval. Ez 
azt jelenti, hogy nem specifi kus az élő 
kórokozónak megbetegítő (patogén) 
vagy rokon (apatogén) változatával 
szemben, viszont percek alatt reagál. 
Ellenállása (rezisztenciája) nem ve-
zethető vissza fajlagos immunizáláson 
alapuló, szerzett immunitásra.

FAJLAGOS (SZERZETT) 
IMMUNITÁS
Az aspecifi kus ellenállás működte-
tő elve igen sokszor hasztalannak 
bizonyul a fertőzés megakadályozá-
sával szemben. Ilyenkor lép életbe a 
fajlagos immunitás, ami a T- és B- 
limfocitákon alapul. Ezt a fajta immu-
nitást csak az adott patogénnal való 
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AKTUALITÁS

kontaktus hozhatja létre, és csak az 
adott patogénnal szemben garantálja 
a védettséget. A szervezet védekezé-
si reakcióit a kórokozó szervezetben 
való hosszabb jelenléte váltja ki, ami 
a későbbiekben védettséget biztosít az 
adott fertőző betegséggel szemben. A 
fajlagos immunitásra születésünk után 
teszünk szert, természetes vagy mes-
terséges úton. 

TERMÉSZETESEN SZERZETT 
IMMUNITÁS
Fertőzés esetén az immunrendszerünk 
aktiválódik. Amennyiben képes felül-
kerekedni a betegségen, információt 
raktároz el az azt okozó anyagról, illet-
ve az ellene applikálható antitestekről. 
Mivel a védekező mechanizmus emlé-
kezetét memóriasejtek alkotják, képes 
felkészülni az adott kórokozóval törté-
nő következő találkozásra. A felkészült 
immunrendszer a betegség lefolyását 
szinte tünetmentessé tudja tenni.

MESTERSÉGESEN SZERZETT 
IMMUNITÁS
Sajnos előfordulnak olyan súlyos nya-
valyák is, amik képesek megtalálni a 
kiskapukat az immunrendszer műkö-
désében, ezzel is meggátolva, hogy a 
szervezetünk megbirkózhasson velük. 
Ebben az esetben lép életbe a mester-
séges immunitás kialakítása, aminek 
eszköze a védőoltás. Egy védőoltás 
legyengített kórokozókat vagy kész 
antitesteket tartalmaz. A szervezetbe 
jutásuk után az immunrendszer akti-
válódik, könnyedén legyőzi a beteg-
séget, ami tünetmentesen zajlik le, a 
memóriasejtek segítségével memori-
zálja a kórokozókat, és rezisztensé vá-
lik az agresszívabb példányaik ellen is. 
A folyamat végére kialakul a védettség 
(Balla – Szekeres, 2007, 67–68). Nem 
kell sokáig keresgélnünk példa után, 
hiszen napjainkban és az elmúlt idő-
szakban pont egy ilyen kórokozóval 
találjuk magunkat szemben. Gondo-
lom, senkinek sem kell bemutatnom a 
már sokak életét megkeserítő Covid–
19-et.

MIKOR VAN SZÜKSÉG A GYERE-
KEK IMMUNRENDSZERÉNEK EGY 
KIS ERŐSÍTÉSRE? 
Fontos tisztában lennünk azzal, hogy 
a gyermekek sokszor energikusab-
bak, ellenállóbbak, mint a felnőttek. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy őket 
nem érheti baj. Nem ritka, hogy az 
óvodás illetve iskolatársak „adják-

veszik” egymás közt a betegségeket. 
Ahhoz, hogy minimalizálni tudjuk 
az ilyesfajta szituációk kialakulását, 
fontos, hogy megadjuk gyermekeink 
immunrendszerének a megfelelő tá-
mogatást. A gyerekekhez hasonlóan 
az immunrendszerük is folyamatosan 
tanul. A fentebb említett fehérvérsej-
tek, az ún. memóriasejt variánsai, a 
vérükben keringenek, amelyek me-
morizálják a kórokozókat, és a követ-
kező találkozásnál legyűrik azokat. 
Az immunrendszer erősítésével rend-
szerint akkor kezdünk el foglalkozni, 
ha közelegnek a téli hónapok, gyako-
riak a szervezetben az olyan periodi-
kus fertőzések, mint az arcüreg- és a 
tüdőgyulladás, vagy ha egy esetleges 
műtét után legyengült állapotba kerül 
a gyerek. Mára már nyilvánvalóvá vált 
a koronavírus-járvány következtében, 
hogy egész évben fontos a felkészült-
ség, a védelem és az egészség megőr-
zése.

HOGYAN ERŐSÍTHETJÜK GYER-
MEKEINK IMMUNRENDSZERÉT A 
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ALATT? 
Mivel minden mindennel összefügg 
és egy körülményes rendszerről beszé-
lünk, fontos, hogy többlépcsős eljárás-
ként gondoljunk az immunerősítésre. 
Fektessünk kellő hangsúlyt az egyes 
korosztályok helyes táplálkozására, 
valamint az ásványi anyag- és vita-
minpótlásra egyaránt (Mauri, 2005, 
48). Figyeljünk arra, hogy a gyerekek 
sokat tartózkodjanak a friss levegőn, 
mozogjanak a szabadban, ezzel is 
D-vitamint juttatva a szervezetükbe. A 
testmozgás következtében fokozódik 
a vérkeringés, amely segíti a szerveze-
tet a betegségek leküzdésében. Mind-
emellett ügyeljünk a megfelelő, réteges 
öltözködésre és a fokozatosság elvére 
is (Bowman, 2015, 7).

Tegyük rendbe gyermekeink étrend-
jét! Legyen az változatos és egészséges! 
A feldolgozott élelmiszerek, azon belül 
is a szénhidrát tartalmú ételek jó né-
hány betegség forrásai. Képesek táp-
lálni a kórokozókat és elnyújtani a kó-
ros állapot időintervallumát. Adjunk a 
gyerekeknek több kvercetin tartalmú 
gyümölcsöt és zöldséget! Bizonyított 
tény, hogy a zöldségek és gyümölcsök 
folyamatos fogyasztása segítő kezet 
nyújthat számos visszatérő betegség 
leküzdésében, valamint képesek el-
nyomni a vírusok szaporodását. A 
fl avonoidok, más néven biofl avinok a 
C-vitaminnal fordulnak elő a szerve-
zetben. Nagy segítséget nyújthatnak 

a neurológiai, daganatos és kardio-
vaszkuláris betegségek kezelése során. 
A biofl avinok legismertebb típusai a 
kvercetin, a kempferol és a myricetin 
(Breznay, 2017, 17). A kvercetin nevű 
fl avonoid már a Covid–19 elleni meg-
mérettetésben is sikerrel vizsgázott. 
Hírnevét nemcsak annak köszönheti, 
hogy remek immunerősítő, hanem 
annak is, hogy képes meggátolni a 
gyulladást elősegítő citokinek felsza-
badulását, amik a sejtkommunikáci-
óban játszanak alapvető szerepet. Ez 
azért fontos tényező, mert a koronaví-
rus-fertőzés miatt bekövetkezett halál 
az immunsejtek közötti információát-
adást szolgáló fehérjemolekulák vihar-
aktivitásának köszönhető. A kutatások 
kimutatják, hogy kvercetinben na-
gyon gazdag a hagyma, brokkoli, bab, 
alma, barack és a szilva.  Kvercetin-
tartalmuk a következő táblázatban te-
kinthető meg, az értékeik mg/kg-ban 
vannak feltüntetve (lásd: 1. táblázat).

Gyümölcsök és 
zöldségek

Kvercetin-
tartalmuk 

mg/kg
hagyma 347

bab 39
brokkoli 30

alma 36
 barack 25
szilva 9

1. táblázat: (Breznay, 2017, 17)

Ahogy már említettem, kellő fi gyel-
met kell fordítani az ásványi anyag- és 
vitaminpótlásra is. A következőkben 
azokat a mikronutrienseket emelem 
ki, amelyek a koronavírussal szembeni 
harcban is bizonyították fontosságu-
kat. 

D-VITAMIN
A D-vitamin valójában nem vitamin, 
csupán orvostörténeti okokból nevez-
zük így. Elővitaminja, az ergoszterin, 
a bőrben termelődik, majd napfény 
hatására D-vitaminná alakul, amely-
nek jelentős részét szervezetünk saját 
maga állít elő. Kutatások szerint a D3 
-vitamin segíti az immunrendszer 
működését a vírusok elleni küzdelem-
ben. Ezért is tanácsos minél többet 
tartózkodni a friss levegőn. Jó időben 
és a nyári hónapokban, amikor hét 
ágra süt a nap, ez tökéletesen műkö-
dik, azonban az őszi-téli időszakban a 



napsugárzás nem elegendő, így tehát  
az emberek többségénél a szervezet 
nem képes elegendő D-vitamint ter-
melni (Mandžuková, 2005, 280). Mi-
vel a vírusok, mint jelen esetben a ko-
ronavírus, nagy előnyre tesznek szert, 
fontos a gyerekeknél a D-vitamin ún. 
preventív biztosítása. A lazac, a ton-
hal, a halmáj, a tojássárgája, a vaj és a 
tej fogyasztása nagyban hozzájárul a 
D-vitaminhiány pótlásához. Azok pe-
dig, akik szeretnének alaposak lenni, 
gyógyszertárakból vagy akár az inter-
netről is beszerezhetnek magas dózisú 
D-vitamin-készítményeket az immun-
rendszer erősítésének érdekében, ezzel 
is elkerülve az esetleges fertőzésve-
szélyt (Szendi, 2018, 127).

C-VITAMIN
Az antioxidáns hatású aszkorbinsav 
az immunrendszer működésében, a 
sebek gyógyulásában, a vas felszívó-
dásában és a sejtek fertőzéstől való 
védelemben segít (Breznay, 2019, 28). 
A kínai kormány hivatalos bejelenté-
se szerint a koronavírus magas dózisú 
C-vitaminnal kezelhető. A C-vitamin-
adag testtömeg-kilogrammonként 50 
milligrammnál kezdődik, de elérhe-
ti akár a 200 mg/kg értéket is. Atsuo 
Yanagisawa kutató azt nyilatkozta: 
„Az intravénás C-vitamin biztonsá-
gos, hatékony és széles spektrumú 
vírusellenes kezelési módszer”. Mivel 
az intravénás folyamat nem minden-
ki számára kivitelezhető, maradjunk 
a számunkra barátságosabb módszer-
nél. A nyers zöldségek és gyümölcsök 
fogyasztása, mint pl. a paprika, brok-
koli és a citrusfélék, ugyanúgy bebiz-
tosíthatják számunkra a szükséges 
mennyiséget. A mostani pandémia 
idején érdemes megemelnünk 1000–
2000 mg-ra napi a C-vitaminbevitelt.

CINK
Mint a nyomelemek többsége, a cink 
is kiemelkedő szerepet tölt be a szer-
vezetben. Egy rendkívül fontos ás-
ványi anyagról van szó, ami szerepet 
játszik a sejtosztódásban, a sejtnöve-
kedésben és a programozott sejtha-
lál koordinálásában is. Ha alacsony 
a cink szintje a szervezetben, akkor 
rövid időn belül az immunológiai fo-
lyamatok megfelelő működésének za-
varát is okozhatja, ezáltal gyengülhet 
az immunrendszer és megnövekedik 
a fertőzésveszély (Breznay, 2019, 32). 
Nem meglepő tehát, hogy spanyol ku-
tatók a koronavírus elleni küzdelem 
során rámutattak ennek az ásványi 

anyagnak a fontosságára. A barcelonai 
Hospital del Mar szakembere, Dr. Ro-
berto Güerri-Fernández szerint: „Ha 
a kórházba való felvételekor a páciens 
cinkszintje alacsony volt, a fertőzés 
miatt fellépő gyulladás súlyosabb ké-
pet mutatott, és a beteg is nehezebben 
viselte a Codvid–19-et”. Mivel a cink 
segít meggátolni a vírusok megtapa-
dását az orrnyálkahártyán, valamint 
megakadályozza a szaporodásukat és 
a növekedésüket, ezért képes a meg-
betegedés időintervallumát jelentősen 
lecsökkenteni.

MÓDSZERTANI JAVASLATOK
Módszertani javaslatomban azokat a 
tippeket és ötleteket szeretném bemu-
tatni, amelyekkel tágíthatjuk a gyere-
kek tudáshátterét, hogy felkészültebbé 
tehessük őket egy esetleges fertőzésve-
széllyel szemben. Véleményem szerint 
minél korábban kezdjük megismertetni 
a tanulókkal ezeket a tudásmorzsákat, 
annál korábban sajátítják el a szükséges 
információkat, amelyeket a későbbiek-
ben gond nélkül beépíthetnek minden-
napjaikba. Ez azt eredményezné, hogy 
körültekintőbb és megfontoltabb maga-
tartást tanúsítanának. Az egészségtuda-
tos magatartás kialakítása természete-
sen nemcsak a szülők, hanem az iskolák 
és az iskolák tanárai feladata is. Célom 
a tanári kompetenciák bővítése, a mód-
szertani eszköztár gyarapítása, valamint 
az  oktatási és nevelési célok köreinek 
szélesítése.

Az immunrendszer ellenállóké-
pességének megőrzésével foglalkoz-
hatunk biológiaórán, testnevelésórán 
és az egészség fontosságára emlékez-
tet világnapokon is, ilyen például az 
egészség vagy az egészséges táplál-
kozás világnapja. Jómagam először 
egy biológiaórán belül foglalkoztam 
a témával. Az óra bevezető részében 
ismertettem az óra témáját, majd az 
Egyszer volt, hol nem volt az élet – A 
test őrei (web 1) címet viselő animált 
videó segítségével bemutattam magát 
az immunrendszert. A videó megte-
kintését egy beszélgetés követte arról, 
hogy mi a különbség a bakteriális és a 
vírusos fertőzések között. Ezután elka-
nyarodtunk a vírusos kórokozók felé, 
hiszen a Covid–19 ebbe a csoportba 
tartozik. Ezt a témát egy további is-
meretterjesztő kisfi lm segítségével 
vezettük be, amely A nonkalorigén 
tápanyagok, azaz a vitaminok és az ás-
ványi anyagok (web 2) címet viseli, és 
betekintést kínált a mikronutriensek 
világába, valamint kiegészítő informá-

ciókat nyújtott a korábban már meg-
beszélt D- és C-vitamin, valamint a 
cink fontosságáról, ezek koronavírus 
elleni küzdelemben betöltött szere-
pükről. Fontos megjegyezni, hogy a 
tanulók nagy érdeklődést mutattak 
a téma iránt, folyamatos kérdéseket 
tettek fel a látottakkal-hallottakkal 
kapcsolatban. A téma súlyosságát egy 
kis humorral szerettem volna enyhí-
teni, ezért az óra végén megtekintet-
tük a Tomi és a vírus (web 1, web 2) 
című, enyhén szatirikus hangvételű 
animációt, amiben szó esik a fertőzés 
forrásáról, átviteléről (közvetetett és 
közvetlen érintkezéssel), a veszélyez-
tetett személy ellenállóképességéről, 
valamint a gyerekek személyi higiéni-
ájának fontosságáról is. Mivel fontos 
a visszacsatolás, az óra végén kérdezz-
felelek formában ismételtünk. Az új is-
meretek rögzítése érdekében csoport-
munkát alkalmaztam, amely során 
minden csoport egy kártyát szereplő 
résztémakör összefoglalását kapta fel-
adatul. Házi feladatként azt kértem tő-
lük, gyűjtsenek minél több kiegészítő 
információt, érdekességet a résztéma-
körükkel kapcsolatban.
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A Monarchia felbomlásának a kérdése 
kétségtelenül leginkább a két világhá-
ború közötti időszak történetírását 
foglalkoztatta (ezt az előző részben 
már részleteztük). A második világhá-
ború után a magyar politika és szelle-
mi élet Trianon-felfogásában radikális 
és realista irányú fordulat vette kezde-
tét. A hatalomra került koalíciós pár-
tok a két világháború közötti baloldali 
ellenzék mérsékelt revíziós elképzelé-
seiből indultak ki, és azokat próbálták 
alkalmazni az új helyzetre. Ez pedig 
megmutatko zott a történetírók műve-
iben is.

1945 és 1946 fordulóján a kommu-
nista és a szociáldemokrata politikai 
elit álláspontja annyiban változott, 
hogy Erdélyt illetően hozzájárultak az 
1920-as határok módosításának fel-
vetéséhez. Egyetértés alakult ki az elit 
között abban is, hogy Jugoszláviával 
szemben értelmetlen lenne területi 
követelésekkel fellépni. A határmenti 

szlovák területek jövőjével kapcso-
latban azonban továbbra is ellentét 
mutatkozott. Megjelent az elképzelés 
a „kompakt magyar többségű vidé-
kek” visszakövetelésével kapcsolatban, 
azonban ez csupán elképzelés maradt, 
hiszen a magyar kommunisták és a 
szociáldemokraták képviselői halla-
ni sem akartak erről. Sőt mi több, a 
nagyhatalmak világosan kifejezésre 
juttatták elképzeléseiket, melyek sze-
rint az 1938 előtti határok visszaállí-
tása a prioritás. Így 1946. július 29-én 
kezdődő békekonferencián a magyar 
delegáció Csehszlovákiával szemben 
nem támasztott területi követelést. 
Romániától viszont igen, ám ezt az el-
képzelést amerikai tanácsra augusztus 
második felében a magyar delegáció 
redukálta. A békekonferencia azonban 
– ismeretes módon – ezt is elutasította, 
s a Pozsonnyal szembeni hídfő kivéte-
lével, amit Csehszlovákiának ítélt, az 
1920-as határokat állította helyre.

A békeszerződést 1947. február 10-
én írták alá Párizsban. Lelkesedést 
Magyarországon természetesen senki 
részéről sem váltott ki, de olyan elke-
seredést és pánikot sem, mint 1920-
ban a trianoni békeszerződés aláírása. 
Ilyen körülmények között, illetve a 
kommunista teljhatalomnak köszön-
hetően a Trianonnal kapcsolatos nar-
ratíva megváltozott a két világháború 
közötti Trianon-narratívához képest. 

BALRA TOLÓDÁS 1945–1948 
KÖZÖTT ÉS A TRIANON 
BALOLDALI NARRATÍVÁJA

A kommunista térnyerés időszakában 
a baloldali történetírás sokkal nagyobb 
fi gyelmet fordított a történelem ka-
nonizálása, mintsem az értelmezések 
szabad megfogalmazására. Elsőként 
Andics Erzsébet karmesteri szerepére 
kívántak hivatkozni abban a tekintet-

BENCZE DÁVID1 

KI A FELELŐS TRIANONÉRT? (2. RÉSZ)
TRIANON NARRATÍVÁJA 1945-TŐL 1989-IG

_______________________________________
1  A szerző köszöni Magyarország Collegium Talentum programjának támogatását.
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ben, hogy mit kell gondolnunk a Ta-
nácsköztársaságról, Trianonról vagy 
éppen a Horthy-korszakról. Andics a 
Fasizmus és reakció Magyarországon 
című művében már 1945-ben meg-
szabta a narratíva irányvonalát. A 
szélsőséges és nem egyszer pontatlan 
megállapításokkal teletűzdelt munka a 
fasiszta erők előretöréseként könyvel-
te el a korszakot (Andics, 1945). Az is 
érdekes, hogy Trianonról és az azt kö-
vető területvesztésekről alig esik szó, 
s a magyar Vörös Hadsereg elbukását 
is a „reakció” számlájára írta (Andics, 
1945, 9). Andicsot követően elsőként 
Kassai Géza Trianon és Párizs című 
munkája volt az, mely a marxista ká-
nont követve értelmezte a történteket. 
A brosúra nagyon keveset foglalkozott 
a határon túli magyarok helyzetével, 
meggyőződésesen hirdette, hogy a 
kommunista integráció pótolhatja az 
elcsatolt gazdasági erőforrásokat. Tri-
anon felelősségének a kérdésére azon-
ban sokkal nagyobb hangsúlyt helye-
zett. Úgy vélekedett, hogy „Trianont 
azonban a magyar reakció tette lehető-
vé. Nemcsak azért, mert a magyar re-
akció vitte Magyarországot abba a há-
borúba, amely Trianonnál végződött. 
Azért is, mert a magyar reakció egye-
zett bele a trianoni békeszerződésbe, 
hogy megmenthesse és biztosíthassa 
osztályuralmát. (…) Miért kötötték 
meg a trianoni békeszerződést a ver-
sailles-i és saintgermain-i béke után? 
Azért, mert a magyar proletárforra-
dalom és a Magyar Tanácsköztársaság 
megakadályozta a trianoni békeszer-
ződés megkötését 1919-ben” (Kassai, 
1959). Az Andics Erzsébetet követő 
történeti szintézisek mindegyike igye-
kezett erősíteni ezt a képet, amelyet a 
„marxista triász”, Révai József, Mód 
Aladár, Molnár Erik is diktált. Véle-
ményük szerint a békeszerződést a 
reakciós körök azért írták alá, hogy 
hatalmukat megtartsák. A revíziós 
propagandát pedig hol az imperialista 
térhódítási szándék számlájára írták, 
hol pedig szofi sztikált hangnemben az 
elit hungarocentrikus szemléletének a 
görcsös ragaszkodásában láttatták. A 
külhoni magyarok helyzetéről a legrit-
kább esetben ejtettek szót a szocialista 
időszak Magyarország történetét leíró 
nagyművek (Heckenast – Karácsonyi 
– Lukács – Sipra, 1951; Molnár, 1964).

Bibó István sokkal inkább a népi 
mozgalomhoz kötődő demokrata volt. 
A kelet-európai kisállamok nyomo-
rúsága című munkájában természe-
tesnek tartotta a nemzetiségek saját 

államiság utáni törekvéseiket. A kiin-
dulópontja természetesen a magyar 
kérdés volt, s a magyar ügy górcsövén 
keresztül szemléltette az egész közép-
európai régiót. Trianonnal kapcsolat-
ban megállapította, hogy a történelmi 
Magyarország felbomlása az 1848–49-
es szabadságharc egyik  illúziójára 
vezethető vissza: „a magyar demok-
ratikus és nemzeti mozgalom hívei 
úgy képzelték, hogy a demokratikus 
szabadság egyben a nemzeti egységet 
is létre fogja hozni a történeti Magyar-
ország keretén belül. Ez a remény illú-
ziónak bizonyult, mert 1848-ban, mi-
dőn a magyar nemzet nagy lendülettel 
nekivágott annak, hogy függetlenítse 
magát a Habsburgoktól, szemben ta-
lálta magát országának másnyelvű 
nemzetiségeivel. (…) Európa Magyar-
országot függetlenségi harcában cser-
benhagyta,  a másik tanulság az volt, 
hogy  az idegen nyelvű nemzetiségek 
a demokratikus szabadságot az elsza-
kadásra fogják felhasználni.  Az előb-
bi tanulságból született meg az 1867. 
évi osztrák–magyar kiegyezés (…) A 
második tanulság nyomán kezdődött 
az a fejlődés, mely Magyarországot 
eltávolította a demokratikus ideálok-
tól, mert az 1848–49. évi katasztrófa 
nyomában az a félelem rögződött meg 
a magyarokban, hogy a demokrácia 
összes következményeinek a vállalása 
a nemzetiségi területek elszakadására 
fog vezetni. (…) Emellett kialakult egy 
meglehetősen szűk látókörű politika, 
mely azt képzelte, hogy ha a különféle 
magyarországi nem magyar nyelvek 
közjogi érvényesülését kicsinyes mó-
don megakadályozza, ezzel biztosítja a 
történeti Magyarország fennmaradá-
sát. Ennek pedig az lett az eredménye, 
hogy a déli részben lévő s már teljesen 
különálló nemzeti tudatra jutott nem-
zetiségek után most már az északi terü-
letek szlovák és orosz lakossága is vég-
leg elszakadt a történeti Magyarország 
gondolatától. Ebben a helyzetben érte 
Magyarországot az 1918. évi összeom-
lás, amikor hamarosan kiderült, hogy 
a történeti Magyarország felszámolása 
elkerülhetetlen. Ez a felszámolás azon-
ban olyan hebehurgya módon történt 
meg, hogy Magyarországtól  nemcsak 
más nyelvű területeket, hanem, ráadá-
sul meglehetősen bőven adagolva, ma-
gyar területeket is elcsatoltak. Ennek a 
következménye egyrészt az volt, hogy 
Magyarországot sorozatos belpolitikai 
válságok rázták meg, melyek végül is 
a legsötétebb reakciót juttatták ura-
lomra, másrészt az, hogy a magyar po-

litikai szemlélet  egész Magyarország 
felosztását egyszerűen brutális erő-
szaknak és a győzők hipokrízisének 
tulajdonította, és nem volt képes disz-
tingválni  a leválásra érett  másnyel-
vű területek elcsatolása és az oktalanul 
és  igazságtalanul elszakított magyar 
nyelvű területek  elszakítása között. 
Ennek következtében nem tudott el-
szakadni a  történeti nagy Magyaror-
szág ábrándképétől,  és még inkább 
abba a lelkiállapotba került, hogy Eu-
rópa neki egy súlyos igazságtalanság-
gal adósa” (Bibó, 1986, 202–204).

A Kádár-időszak liberalizálódó tár-
sadalmi változásainak köszönhetően 
az újra szakszerűsödő magyar törté-
netírás az 1960-as évek közepére nagy 
lépéseket tett afelé, hogy szakítson a 
korábbi Andics által fémjelzett propa-
gandisztikus és politikailag motivált 
Trianon-szemlélettel. Ez ekkor még 
természetesen nem azt jelentette, hogy 
a többszempontú Trianon-narratí-
va megjelenik, mindenesetre hosszú 
szünet után először L. Nagy Zsuzsa 
volt az, aki 1965-ben komoly levéltá-
ri forráskutatásra épülő monográfi át 
jelentetett meg. Ez a munka már nem 
kizárólag a belső okokra vezette visz-
sza Trianon bekövetkeztét (L. Nagy, 
1965). Rávilágított többek között arra, 
hogy a vezetőrétegben hiányzott a si-
keres külpolitikai manőverezés alap-
feltétele, így az antanthatalmakkal 
való kapcsolatfelvétel elhúzódott, s 
ennek oka, hogy már a Károlyi Mi-
hály-féle rendszert sem ismerték el 
tárgyalóképes rezsimnek Párizsban 
(L. Nagy, 1965, 75). Emellett sorra 
bemutatta, hogy a háború alatti titkos 
szerződések jóvoltából Magyarország 
sorsa megpecsételődni látszott, illetve 
ezeket a megállapodásokat az ország 
kisebbségei sikeresen használták az el-
szakadás reményében. Így konklúziója 
végül is, hogy Trianon döntő tényezői 
a nagyhatalmi érdekek és az emigráns 
kormányok lobbija volt. L. Nagy Zsu-
zsa munkájának megjelenését köve-
tően olyan munkák láttak napvilágot, 
amelyek inkább a revízió megértésére 
helyezték a hangsúlyt. 

A DISKURZUS SZAKSZERŰSÍTÉSE

A hatvanas évek második felétől te-
hát sorra jelentek meg azok az elemző 
jellegű művek, amelyek a korszak kül-
politikai tevékenységét szerették volna 
papírra vetni (Juhász, 1968; Márkus, 
1968). Ezen szerzők végképp szakítot-
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tak Andics, Kassai vagy éppen Nemes 
dogmatikus és sematikus szemléleté-
vel. Ezt bizonyítja Hanák Péter 1975-
ben megjelenő műve, a Magyarország 
a Monarchiában. A kötet utolsó tanul-
mánya szól a felbomlás folyamatáról. 
Hanák a Monarchia felbomlását egy 
hosszú folyamatként értelmezi, mely-
ben a központi tényező a folyamatosan 
erősödő külső és belső nacionalizmus 
volt. Trianon oka – Hanák értelmezé-
sében – a kisebbségek és a szomszé-
dos országok nacionalizmusára adott 
megkésett és hatástalan ellenstratégia.   

A Monarchia felbomlásának egy-
re sokoldalúbb vizsgálata mellett két 
évtizedes „csend” után, 1983-ban 
jelent meg Ormos Mária Padovától 
Trianonig című kötete. Ez a mű amel-
lett, hogy a francia diplomáciai iratok 
alapján próbálta rekonstruálni az ese-
ményeket, bizonyos tekintetben az új 
perspektívák feltárásától az új szintézis 
igényére is felhívta a fi gyelmet. Egyik 
jelentősebb része a műnek, amikor a 
Monarchia felbomlásának okait vizs-
gálva a szerző megállapítja, hogy az 
iratok alapján már a háború elején és 
annak folyamatában az antant részben 
titkos szerződésekkel és szövetségesek 
közötti megállapodásokkal, valamint 
a nemzetiségi mozgalmak vezetőinek 

tett ígéretekkel, nyilatkozatokkal meg-
ásták a birodalom sírját. A nagyhatal-
mi törekvések mellett a Monarchia fel-
bomlásának a másik fontos tényezője 
a belső feszítő tendenciák kiéleződése 
volt (Ormos, 1983, 13–15). Amíg Or-
mos Mária a francia diplomácia, addig 
Jeszenszky Géza a brit közvélemény és 
a nyilvánosság vezéreinek az áthan-
golódását mutatta be könyvében (Je-
szenszky, 1986).

Az 1945 utáni politikai és társadal-
mi változások magukban hordozták 
az 1920-as évektől megalapozott Tri-
anon-diskurzust. Az Andics Erzsé-
bet nevével fémjelzett korszak, amely 
nagyjából a 60-as évek közepéig tar-
tott, egyedüli és kizárólagos felelőssé 
a reakciósnak és fasisztának bélyegzett 
Horthy-korszak elitjét tette meg. Az 
1960-as évek közepétől a Kádár-kor 
liberálisnak mondható tudományos 
életének köszönhetően fokozatosan 
háttérbe szorultak a Trianonnal kap-
csolatos propagandisztikus értelmezé-
sek. A kor történészei igyekeztek raci-
onálisabb tényezőket hozni a felszínre. 
A történeti munkák jellemzően két 
tényezőnek tulajdonítottak meghatá-
rozó szerepet, egészen a rendszervál-
tozásig. Az első ilyen népszerűnek szá-
mító tényező a nagyhatalmak háború 

alatti elképzeléseinek a hangoztatása, 
a második meghatározó magyarázat 
pedig a belső nemzetiségi ellentétek 
radikalizálódása volt.
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A Katedra előző számában ismertet-
tem azokat a nyelvi revitalizációs tö-
rekvéseket, melyek a fi nnországi szá-
mi nyelvek fennmaradását célozzák 
meg. Jelen írásban az oktatás terén 
megvalósított konkrét lépéseket mu-
tatom be.

A SZÁMI NYELVHASZNÁLAT ÉS 
OKTATÁS TÖRVÉNYI KERETE

A számi nyelvhasználatot külön nyelv-
törvény garantálja, biztosítva a nyelvi 
és kulturális jogokat a számik számá-
ra Finnországban (Saamen kielilaki 
[Számi nyelvtörvény] 1086/2003 tör-
vény. https://www.fi nlex.fi /fi /laki/
alkup/2003/20031086 [utolsó elérés 
2020. 11. 29.]).2 A törvény célja, hogy 
segítse a nyelvmegőrzést, nyelvfel-
élesztést abban a helyzetben, ahol a 
generációk között már megszűnt a 
nyelvátadás. A törvény pontosan meg-
nevezi azokat a kerületeket és hivatalos 
szerveket, intézményeket, amelyekre a 
törvény rendelkezései vonatkoznak. 
Meghatározza a nyelvhasználati jo-
gokat, többek közt kijelenti, hogy az 
olyan hivatalos ügyekben, amelyekben 
csak számik vesznek részt, a hivatalos 
szerveknek a számi nyelvet kell hi-
vatalos nyelvként használni (10§). A 
számik lakta területeken széles lehe-
tőséget biztosít a számi anyanyelvű-
eknek az anyanyelvhasználatra. Ennek 
érdekében a törvény elrendeli, hogy 
ezeken a területeken a munkaadók-
nak biztosítani kell, hogy az ügyfelek 
az ügyeiket számi nyelven intézhessék, 
azaz a munkavállalók alkalmazása so-
rán vegyék fi gyelembe a számi nyelv 
ismeretét  (14§). A törvény elrendeli, 
hogy amennyiben a hivatal nem tud-
ja biztosítani a számi nyelvű ügyin-
tézést, az ügyfélnek akkor is joga van 
anyanyelvén intézni ügyeit. Ezekben 

az esetekben az állam köteles a tolmá-
csolás és dokumentumok fordításai-
nak költségét magára vállalni  (22§). 
A törvény előírja, hogy a hivatalos 
szerveknek törekedniük kell a számi 
nyelvű szolgáltatások nyújtására, azo-
kat nyilvánosan is közzé kell tenniük 
számi nyelven  (25§). A  nyelvtörvény 
lehetőséget ad a nyelvmegőrzésre, -fel-
élesztésre abban a helyzetben, ahol a 
generációk között megszűnt a nyelvát-
adás. A pozitív tényezők közé tartozik 
a bizonyos fokú számi kulturális auto-
nómia. Az állami támogatás összegét a 
Számi Parlament kapja meg, a támo-
gatás szétosztásáért a Parlament a fele-
lős. A program vezetője a program ko-
ordinátora, a nyelvi jogok titkára, aki 
az erre vonatkozó javaslatot kidolgoz-
za. A támogatás összegének felhaszná-
lásáról a végső döntést a számi Nyelvi 
Tanács hozza meg. 

A nyelvi revitalizáció jelenlegi meg-
valósítás színterei:  

1.  nyelvi fészek az óvodáskorú gyer-
mekek számára

2.  számi nyelvű általános iskolai ok-
tatás létrehozása, megalapozása 

3.  szakoktatási központban hagyo-
mányos mesterségek számi nyel-
vű oktatása 

4.  felnőtt nyelvoktatási programok – 
internetes oktatás keretében is

5.  tanárképzés (számi nyelv és kultú-
ra tanárképzés Ouluban) 

Kiemelendő, hogy a számi nyelv 
revitalizációs stratégiája minden kor-
osztály számára kidolgozott, s korlá-
tozott mértékben az oktatás minden 
szintjén, óvodától a felsőoktatásig 
megvalósul. Hiányosságai a közép-
szintű és felsőszintű oktatás szűk ke-
resztmetszete, középszinten csupán 
néhány hagyományos mesterség elsa-
játítása lehetséges számi nyelven, a fel-

sőoktatásban csupán számi tanító- és 
tanárképzés folyik.  

NYELVI FÉSZEK AZ ÓVODÁSKO-
RÚ GYERMEKEK SZÁMÁRA 

A revitalizációs program keretében jött 
létre a nyelvi fészek program, melynek 
célja az őshonos nyelvek és kultúrák 
felélesztése. A törvényi támogatáson 
kívül a kiindulópont az az alulról in-
duló kezdeményezés, amely a nyelv- és 
kultúravesztést tudatosítva vált moti-
válttá a kisebbség nyelvének feléleszté-
sére. Az anyagi támogatás problémá-
ja a számi fészkek fenntartásában is 
megjelent. Az anyagi hátteret ugyanis 
külön törvény nem garantálja, a számi 
szakértők jelenleg ennek a helyzetnek 
a megváltoztatásán dolgoznak, céljuk 
a törvényileg garantált anyagi támo-
gatás elérése. Az évente jóváhagyott 
keretet egy összegben kapják meg a 
program fenntartói. A számi fészkek, 
valamint az egyes fészkek kapacitásá-
nak növelésére lenne társadalmi igény, 
két tényező azonban fékezi ezt a folya-
matot. Egyrészt az anyagi támogatás a 
program további bővítését nem teszi 
lehetővé, másrészt a szakképzett peda-
gógusokból is hiány van. A községek 
és városok a népcsoport alulról jövő 
kezdeményezés fi gyelembe vétele mel-
lett anyagilag is érdekeltek a progra-
mok beindításában és megtartásában, 
a programra fordítható összeg 15%-át 
kapják meg minden évben.

2019-ben 12 nyelvi fészek létezett 
Finnországban, 9 számi földön, 3 
Finnország egyéb területein. Ezek 
a nyelvi fészkek szülői igény alapján 
jöttek létre. A nyelvi fészket a közsé-
gek és városok a korai – óvodai okta-
tás-nevelés részeként szervezik meg. 
A fi nn oktatási alapelvnek megfele-
lően a nyelvi fészekben megvalósuló 

NYELVI REVITALIZÁCIÓ AZ OKTATÁSON KERESZTÜL1

A FINNORSZÁGI SZÁMIK PÉLDÁJA (2. RÉSZ) 

VANČO ILDIKÓ

_______________________________________
1   A tanulmány létrejöttét az MTA Domus programja keretében 2019-ben megvalósított Az államnyelv oktatása a Kárpát-medencében – elmé-

let, gyakorlat, jövőkép elnevezésű kutatás tette lehetővé.
2  Az oktatás mindenki számára kötelező tartalmát a fi nn oktatási törvény 11. §-a sorolja fel (ehhez l. Kozmács, 2017).

TÖBBNYELVŰSÉG



_______________________________________
3   Az oktatás mindenki számára kötelező tartalmát a fi nn oktatási törvény 11. §-a sorolja fel (ehhez l. Kozmács, 2017).
4  http://www.utsjoki.fi /fi /palvelut/opetus--vapaa-aika-ja-kulttuuripalvelut/utsjokisuunkoulu/lukuvuoden-tyoesuunnitelma.php

oktatási programok nem központo-
sítottak, a községeknek, városoknak 
saját oktatási programjaik vannak. 
Az ott oktató pedagógusok kapcso-
latban állnak egymással, közös fej-
lesztési napokat tartanak, ahol a jó 
gyakorlatokat mutatják be és oszt-
ják meg egymással, létrehozva így a 
nyelvi fészkek szakmai hálózatát. Be-
számolójuk alapján a nyelvi fészekbe 
járó gyermekek hatására sokszor a 
szülők is elkezdik a számi nyelv tanu-
lását. Céljuk a működő kétnyelvűség 
kialakítása iskoláskorig, valamint a 
családi nyelvhasználat bővítése. Táv-
lati céljuk a nyelv életképességének 
erősítése, a nyelv eltűnésének meg-
akadályozása a legfi atalabb generá-
ciónál. 

A foglalkozások teljes nyelvi fürdő 
megvalósításával történnek otthon-
szerű környezetben, az oktatás nem-
csak a szlogenek szintjén személyre 
szabott, minden fészekbe bekerülő 
gyermek számára az ott dolgozó pe-
dagógusnak személyre szabott okta-
tási programot kell kidolgoznia. Az 
oktatás jellege a kétnyelvű oktatás 
nyelvi belemerítési típusába sorolható 
be. A foglalkozások kiscsoportokban 
történnek, egy pedagógus maximum 
3 gyermekkel foglalkozhat. A nyelv 
átadása az egy személy – egy nyelv 
kétnyelvű helyzetben történő nyelvi 
szocializációs elv alapján történik. A 
pedagógusok kétnyelvűek, a foglal-
kozásokat azonban csak egy nyelven 
– számi nyelven tartják. Ez a nyelv 
minden helyzetben elsődleges, de 
a gyermekek bármelyik nyelvükön 
megszólalhatnak. A pedagógusok a 
számi nyelvet támogatják, de annak 
használata a gyermek számára nem 
kötelező. Megnyilatkozásaikat nem 
javítják, nem módosítják. A felnőttek 
törekszenek a jól tagolt, lassú beszéd-
re, beszéd közben az állandó szem-
kontaktusra, a nyelvelsajátítást játé-
kok, mutogatás és szituációhoz kötött 
szókincsbővítés segíti. A módszerre 
jellemző ugyanazon szó, kifejezések 
gyakori használata egy adott szituáci-
óban. A megértést képek és testmoz-
gás segíti, illetve a gyermek szavait 
számiul mondják vissza. A szókincs-
bővítés során először a szó hangzik 
el, majd kép felmutatása történik, és 
lehetőség szerint szituációban törté-

nő használat segítségével történik a 
rögzítés. 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 

Számi területen az általános iskolában 
való oktatást az 1998-ben megúju-
ló fi nn alapfokú oktatásra vonatkozó 
törvény tette lehetővé 2000. augusztus 
1-jétől. A 10. paragrafus rendelkezik 
az oktatás nyelvéről, a következőkép-
pen: Az iskolában és máshol, mint az 
iskolában szervezett oktatás nyelve 
a fi nn vagy a svéd. Az oktatás nyelve 
lehet továbbá a számi, a romani vagy 
a jelnyelv. Ezenkívül az oktatás egy 
részét lehetséges a fent megnevezett 
nyelveken kívül más nyelven is foly-
tatni, ha azok nem garantálják, hogy a 
gyermek az oktatást követni tudja. Ily 
módon 2000-től kezdve lett a községek 
kötelezettsége, hogy a számi nyelvű 
gyerekek számára az oktatást főleg szá-
mi, azaz anyanyelven biztosítsák. Ez 
tette lehetővé, hogy első nyelvi fészek-
ben anyanyelvet elsajátító inari számi 
gyermekek Inariban az iskolában is 
anyanyelvükön tanulhassanak 2000 
őszétől kezdve. A számi nyelvű oktatás 
néhány iskolában, s az iskolák néhány 
osztályában valósul meg. Az oktatás 
számi nyelvű, a tanárok kétnyelvűek. 
A diákok hallják, fi gyelik a számi nyel-
vet, játszanak ezen a nyelven. A számi 
osztályba járó diákok számi nyelvtu-
dása eltérhet egymástól, van, aki jól 
beszéli a számi nyelvet, van, aki kezdő 
szinten bírja azt. Az oktatás az általá-
nos iskolában is kis létszámú osztá-
lyokban, személyre szabottan történik.  
A számi nyelven való oktatásig vezető 
út hosszú és nehéz volt. Különösen 
igaz ez az inari számi nyelvre, amely-
nek becslés szerint 350–400 beszélője 
lehet. A továbbiakban erről a számi 
nyelvről lesz szó az írásban. 

Az inari számi nyelvet 1976-ban 
kezdték tanítani, heti egy órában, 
választható tantárgyként anyanyel-
vi beszélő gyerekeknek az alsó tago-
zaton. Az oktatás „félig illegálisan” 
(Morottaja 2010, idézi Pasanen 2015, 
122) folyt, mivel sem a törvényi sza-
bályozás nem rendelkezett róla, sem 
tanterv nem állt rendelkezésre, így a 
hivatalos szervek nem viszonyultak tá-
mogatóan a kezdeményezéshez. A ma 
folyó számi tannyelvű oktatást törvény 

garantálja, az oktatás bemutatására 
példaként álljon itt az Utsjokiban mű-
ködő iskola programjából kiragadott 
részlet: 

„Az oktatási programok szerint az 
iskola kétnyelvű és sokkultúrájú. Az 
oktatás nyelvei: az északi számi és a 
fi nn. A kétnyelvűség megjelenik az 
iskola működésében: a hirdetmények, 
információk mindkét nyelven meg-
jelennek, az ünnepségek kétnyelvűek 
stb. A számi kultúra mindennap jelen 
van az oktatásban, az aktuális esemé-
nyekben, más számi iskolákkal való 
együttműködésben, és speciális té-
mákként is.  Az iskola teljesíti a köz-
ség (kunta3) által támasztott oktatási 
célokat mind a számi nyelv és a számi 
tannyelvű oktatás, mind a fi nn nyelv 
és fi nn tannyelvű oktatás terén. A 0–6. 
osztályokban főleg számi vagy fi nn 
nyelvű az oktatás, a diákok anyanyelve 
szerint.4 

A fi nn oktatási rendszerben a be-
tűkkel való megismerkedés öt-hat 
éves korban kezdődik, hang – írott jel 
megfeleltetés után a szótagoló olva-
sástanítás módszerét alkalmazzák. A 
gyermek tempója alapján a folyékony 
olvasásig 8 éves korra jutnak el. A 
számiban a fi nnhez képest több hang 
van, azok jelölésének megtanulása is 
befejeződik 8 éves korukig. A gyerme-
kek összevont osztályokban tanulnak. 
Az oktatás az általános iskolában is 
kis létszámú osztályokban, személy-
re szabottan történik. Még 2015-ben 
is az előkészítő iskolai osztályban, az 
első és második osztályban összesen 
9 tanuló volt, míg a 3–5. osztályokban 
5 fő. A számi nyelvű oktatás egyik fő 
problémája a tanítóhiány. Jól mu-
tatja ezt pl., hogy az inari iskolában 
az inari számi nyelvű tanár minden 
számi nyelvű diákot inari számiul, 
míg az északi számi anyanyelvű tanár 
minden diákot északi számi nyelven 
tanított. 2010 őszén kezdődött el az 
inari számi nyelv használata a felső 
tagozat tantárgyainak tanítása során. 
Az anyanyelven kívül a matematikát, 
biológiát, földrajzot, vallást, egész-
ségtant, a történelmet és a társada-
lomismeretet tanítják 2015 óta szá-
mi nyelven. Ivaloban az inari számi 
tannyelvű oktatás 2014-ben indult. 
A számi nyelvű iskolai oktatás te-
hát megindult, de további problémát 
okoz a tankönyvek hiánya. A számi 
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nyelvű tananyagok előállításáért a 
Számi Parlament Oktatási és Iskolai 
Tananyagfejlesztési Irodája felel, a 
fi nanszírozó a fi nn Oktatási Minisz-
térium. 

A következő inari számi nyelvű tan-
könyvek érhetők el (2020-as adat): 

  Anyanyelv, 1–2. osztály
   Inari számi idegen nyelvként 1–6., 
7–9. osztály és gimnázium 1. és 2. 
kurzus 

  Matematika, 1–4. osztály 
  Vallástan, 2–3. osztály, 6. osztály 
  Környezetismeret, 1–4. osztály
  Biológia/Földrajz, 5–7. osztály 
  Földrajz, 7–9. osztály 
  Fizika és kémia, 6. osztály
  Társadalomismeret, 9. osztály 
  Rénszarvastáplálás5 

A tanárok sokszorosított, fénymá-
solt tananyagokat is használnak. Több 
esetben az írott tananyag fi nn nyelvű 
ugyan, de az oktatás és a tananyag 
megtárgyalása számi nyelven történik.  
A tanár- és tananyaghiány minden 
számi nyelvet érint. Különösen nehéz 
a nem tömbben élő számik anyanyelvi 
képzése. 

A számi tannyelvű osztályokban a 
fi nn nyelvet heti egy órában tanítják 
ebben az oktatási formában. A fi nn 
órán a hangsúly a fi nn nyelv sajátos-
ságain és a fi nn nyelvű szövegértésen 
van.  

A SZAKOKTATÁS  

A szakoktatás számi nyelven az észa-
ki számi nyelv Oktatási Központjában 
(Saamelaisalueen koulutuskeskus) va-
lósul meg. A kollégiummal is rendel-
kező központban hagyományos számi 
mesterséget sajátíthatnak el a jelent-
kezők. Az iskola nyelvi tájképe számi, 
vagy számi és fi nn nyelvű. A mester-
ségek szerszámainak neve mindenhol 
ki van írva számi nyelven is, az osz-
tálytermi táblán látható a számi nyelvű 
magyarázat. A képzésbe nemcsak is-
koláskorú, hanem a felnőtt korosztály 
is bekapcsolódhat. A szakoktatás célja 
a nyelvmegtartáson kívül a hagyomá-
nyos számi népi mesterségek tovább-
élése. Az oktatásban résztvevő diákok 
száma azonban alacsony.

A FELNŐTT NYELVOKTATÁSI 
PROGRAM 

A felnőtt nyelvoktatási programok-
ban a számi nyelvet idegen nyelvként 
tanítják, az oktatás kétféleképpen va-
lósul meg: osztálytermi és internetes 
kurzusok segítségével. Az osztályter-
mi kurzusokat számi nyelvterületen, 
az internetes oktatást Finnország egész 
területén élő számik számára hirdetik 
meg. Mindkét típusban különböző 
nyelvi szintű képzésben lehet részt 
venni, az oktatás kiscsoportos. Az ok-
tatást az állam támogatja, a legtöbb 
kurzus ingyenes a hallgatók számára. 
Külön kiemelendő az internetes okta-
tás szervezettsége, kidolgozottsága. A 
tanfolyamok során a technikai részt 
számítógépes „technical helper” se-
gíti, aki minden számítástechnikával 
kapcsolatos problémát segít megolda-
ni. Egy csoport maximális létszáma 
15 fő. A számi nyelvet a fi nn nyelv 
segítségével tanulják. A résztvevők 
többsége egyáltalán nem tud számiul, 
a képzések hossza egy év. Sokan közü-
lük pedagógusok, akik számik által is 
lakott vidéken laknak és tanítói, tanári 
tevékenységük színvonala javítása ér-
dekében tanulják a számi nyelvet. Cél 
emellett olyan nyelvismeret megszer-
zése, amellyel a későbbiekben a mun-
kaerőpiacon előnyt jelenthet a nyelvet 
tudó számára. Mivel a számi területen 
a kétnyelvűséget törvény biztosítja, az 
államigazgatásban dolgozóknak bizo-
nyos szinten bírniuk kell a nyelvet.  

Ez a rendelkezés, az oktatás biztosí-
tása mellett, véleményem szerint olyan 
fontos eleme a nyelvi revitalizációnak, 
mely a sikeres nyelvújraélesztésben 
meghatározó szerepet játszhat. A meg-
kérdezett felnőttek többsége azzal in-
dokolta a számi nyelv tanulását, hogy 
annak elsajátítása után munkahelyén 
bére emelkedik. 

Az anyanyelvi képzés ismertetett 
problémái mellett különösen érzékeny 
terület a számi nyelv nyelvhasználati 
lehetőségeinek kérdése. Elsősorban az 
oktatás különböző szintjei azok, ahol a 
nyelvet használni lehet. Ezért is fontos, 
hogy az iskolában fi gyelmet fordítsa-
nak a számi nyelvhasználatra, mert 
a tanulók maguk között a tanórákon 
kívül fi nnül beszélnek. Több kutatás is 
igazolta, hogy bár a diákok nagyra ér-

tékelik a számi nyelvüket, és fontosnak 
tartják, hogy születendő gyermekük 
megtanulja számi anyanyelvét, maguk 
között fi nnül beszélnek (pl. az északi 
számi beszélők, ld. Taipale, 2012, idézi 
Pasanen, 2015, 134). 

ÖSSZEGZÉS 

Írásomban a fi nnországi számi nyel-
vekre irányuló revitalizációs törekvé-
seket ismertetve nem titkolt szándé-
kom az volt, hogy a szlovákiai magyar 
oktatási gyakorlat számára is bizonyos 
helyzetekben hasznosítható gyakorla-
tot mutassak be. 

A fi nnországi példa megmutatja, 
hogy az eltérő nyelvi helyzetekhez al-
kalmazható, nem a centralizáltságot 
fő szempontként kezelő oktatási rend-
szerben egymás mellett létező alrend-
szerek mi módon alkothatnak sikeres 
egészet. A többségi társadalom, a po-
litikai döntéshozók, az öntevékeny és 
öntudatos civil tevékenység megte-
remtheti annak lehetőségét, hogy egy 
állam oktatási rendszerén belül egy-
mástól jelentősen eltérő helyzetben 
lévő kisebbségek számára eredménye-
sen és a társadalom számára hasznosan 
legyen megvalósítható a kétnyelvűség 
kialakítása. Bemutattam azt is, hogy a 
hatalmi többség hogyan vállalta fel azt 
a feladatot, hogy a kisebbségi beszélők 
számára megteremtse veszélybe került 
nyelvük revitalizálásának lehetőségét.  
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Cikksorozatom előző részeiben kü-
lönböző nyelvtanulási készségekkel 
foglalkoztunk, melyek közül három 
(olvasás, hallgatás, beszéd) a nyelvta-
nulási készségek nagy négyeséhez tar-
tozik. Hogy teljes legyen a kép, egészít-
sük most ki ezt a hármast a negyedik 
„taggal”, az íráskészséggel. Az összes 
eddig átvett nyelvtanulási készség kö-
zül talán az íráskészség az, amelyik fej-
lesztésével igazán két legyet üthetünk 
egy csapásra. Hogy pontosan mit értek 
ez alatt, azt meghagyom a cikk végére.

 Az idegennyelvi íráskészség fejlesz-
tésére legtöbbször az ösztönöz ben-
nünket, hogy valamilyen tesztelési 
formában (pl. nyelvvizsgán) sikeresen 
teljesítsük a megadott követelménye-
ket. Természetesen motiválhat minket 
akár az is, hogy a munkahelyünkön 
helyesen tudjunk elektronikus levele-
zést folytatni egy ügyféllel az idegen 
nyelven, bár idő(sor)rendben (előbb 
nyelvvizsga, aztán az adott munkahely 
és/vagy beosztás) általában a standard 
kritériumoknak való megfelelés az 
első (megint csak sikeres nyelvvizsga). 
Mindez azért fontos, mert – és kivált-
képp így van ez, ha autodidakta módon 
tanuljuk az idegen nyelet – a többi nyel-
vi készséggel ellentétben (ahol ez nem 
feltétlenül az elsődleges szempont) az 
íráskészségnél konkrét elvárásoknak 
kell megfelelnünk, amelyeket (rész)
célokként kitűzve eleve meghatározott 
ütemű és szerkezetű tananyagot kell 
átvennünk. Ha van egy konkrétan be-
határolt cél, azt könnyebb is elérni, per-
sze ha rendelkezünk a megfelelő esz-
közökkel. Nézzünk meg néhány olyan 
technikát, amelyeket hatékonyan lehet 
alkalmazni az idegennyelvi íráskészség 
fejlesztésénél!

 Az első tanács, hogy a sok helyte-
lenséggel teli összetettség helyett az 
egyszerű, de helyes szövegek megfo-
galmazására fókuszáljunk. Igaz, hogy 
a nyelvvizsgákon általában meg kell 
mutatnunk, hogy az adott idegen nyel-
ven szépen, választékosan tudunk írni, 

viszont az is igaz, hogy ettől fontosabb, 
hogy amit megfogalmazunk, az helye-
sen legyen leírva. Éppen ezért az írás-
készség fejlesztésénél a nyelvhelyesség-
re fektessük a hangsúlyt, minden más 
szempontnak kisebb prioritást adva.

 Ahhoz, hogy elkerüljük a nyelvi hi-
bákat, érdemes összeállítani és nagy 
alapossággal memorizálni a leggyako-
ribb (és leghasznosabb) kifejezéseket, 
kötőszavakat, (mondat)szerkezeteket, 
melyek helyes használata erős arzenál-
ként szolgálhat, bármilyen jellegű szö-
veget is kelljen megfogalmaznunk és 
megírnunk. Különösen ügyeljünk rá, 
hogy ismerjünk és használni tudjunk 
kötőszavakat, melyekkel össze tudunk 
hasonlítani, össze tudunk vetni, pél-
dákat tudunk adni, véleményt tudunk 
kifejezni, illetve általánosítani tudunk. 
Fontos az is, hogy ki tudjuk fejezni, ha 
valamiben bizonyosak vagyunk, és azt 
is, ha valamivel csak részben értünk 
egyet, illetve hogy az ok-okozati kap-
csolatokra is tudjunk utalni. Az időre 
vagy periódusra való hivatkozáshoz, 
valamint a feltételek kifejezéséhez 
szükséges szókapcsolatok ismerete 
szintén rendkívül hasznos a különböző 
vizsgákon.

 Annak érdekében, hogy sikeresen 
teljesítsük a terjedelmi követelménye-
ket egy íráskészséget felmérő feladat-
ban, legtöbbször vissza kell fognunk 
magunkat a szószámot illetően. Hogy 
ennek ellenére a mondandónkkal még-
is képesek legyünk megmutatni színes 
szókincsünket, érdemes (be)gyako-
rolnunk a leggyakoribb melléknevek 
szinonimáit, illetve keresni olyan mel-
lékneveket, amelyek kiválthatják a leg-
többször használatos kifejezéseket (pl. 
az angolból kiindulva a ‚very happy’ 
[nagyon boldog] helyett mondhatjuk 
azt, hogy ‚ecstatic’ [eksztatikus, elra-
gadtatott]).

 Ügyeljünk arra, hogy sok idegen 
nyelv esetében az íráshoz kapcsolódnak 
bizonyos formai követelmények is. Az 
angol esetében például el kell kerülni 

a rövidített alakok használatát (I’m – I 
am; don’t – do not stb.).

 Figyeljünk, hogy rendszeresen ol-
vassunk megfelelő típusú szövegeket. 
Valószínűleg nem tűnik intuitívnak ol-
vasással készülni az írásra, mégis, hihe-
tetlen ereje van annak, ha megfelelően 
választott szövegeket olvasunk külön-
böző írásgyakorlatok elvégzése előtt. 
Az is tény, hogy a „mesterségesen”, egy 
adott feladat teljesítésére írt szöveg (pl. 
fogalmazások, levelek) nem igazán 
nevezhető hiteles nyelvi mintának, a 
célunk elérésének érdekében (a nyelv-
vizsga sikeres letétele) mégis ezekben 
találunk majd a legtöbb olyan kifejezést 
és mondatszerkezetet, amelyek való-
ban segíthetnek, amikor élesben kell 
írnunk.

 Végül két dolog maradt még, amire 
nagyon kell vigyáznunk: az egyik, hogy 
mindig nézzük át az irományunkat, 
közvetlenül a megírás után is, illetve 
némi idő (néhány nap) elteltével is – 
ebből rengeteget tanulhatunk. Az utol-
só fontos dolog pedig az, hogy mindig 
nézessük át az írásainkat valakivel, aki 
az adott kritériumrendszer (pl. vizsga, 
teszt, feladat) alapján le is tudja ellen-
őrizni és hasznos megjegyzésekkel tud-
ja ellátni azt.

 Az elején említettem, hogy az írás 
gyakorlásával két legyet is üthetünk egy 
csapásra. Azt értettem ez alatt, hogy a 
gondolataink írásban való kifejezése 
amellett, hogy fejleszti az idegennyelvi 
íráskészségünket, (bónuszként) kimon-
dottan pozitív lélektani hatást is fejthet 
ki személyiségünkre, mint ahogy azt 
oly sok tudományos kutatás eredmé-
nye is alátámasztja. A naplóbejegyzések 
írásával például hatékonyan köthető 
össze a kellemes a hasznossal, az önte-
rápia a nyelvtanulással. Cikksorozatom 
következő részében megnézzük, hogy 
miképpen fejleszthetjük a kiejtés(ünke)
t egy idegen nyelven. Mielőtt azonban 
a mássalhangzók vagy a zöngétlen han-
gok tengerébe vetnénk magunkat, ír-
junk egy kicsit...

NYELVTANULÁSI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS (6. RÉSZ)

AZ ÍRÁS

ZOLCZER PÉTER

IDEGEN NYELV



A digitális környezetben hatékonyan 
alkalmazható – az egészen életen át 
tartó tanulást megalapozó kompeten-
ciák fejlesztését is eredményesen szol-
gáló – applikációkkal a Katedra ko-
rábbi számaiban2 már részletesebben 
is megismerkedhettek az olvasók. Az 
utóbbi írásom (Radics, 2019, 28–29) 
mintájára, vagyis annak folytatásaként 
e módszertani javaslat a Pädagogische 
Hochschule Bern munkatársai által ki-
dolgozott LearningApps.org interaktív 
tankockakészítőben rejlő oktatási le-
hetőségeket hivatott bemutatni.

DIGITÁLIS TECHNOLÓGIÁVAL 
TÁMOGATOTT TANULÁS ÉS 
TANÍTÁS

Napjaink digitális, tudásalapú társa-
dalma megköveteli az információs tár-
sadalmi technológiák magabiztos al-
kalmazását, illetve a különféle oktatási 
applikációk aktív, értő, problémameg-
oldó, kritikus használatát. A közok-
tatásban részt vevő diákok interaktív 
közreműködésére alapozott tanulási-
tanítási folyamat eredményessége – az 
oktatási cél(ok) megvalósítása mellett 
– elsősorban a társadalom és a mun-
kaerőpiac által elvárt digitális kompe-
tenciák elsajátításán, valamint az ok-
tatásban is hatékonyan alkalmazható 
informatikai eszközök szélesebb körű, 

tanulást és kommunikációt támogató 
funkcióinak ismeretén és felhasználá-
sán alapul. Ennek a tanulói aktivitásra 
épülő tudásszerző folyamatnak fontos 
szereplője ugyanakkor a pedagógus, 
akinek kellő digitális jártasságra és 
megfelelő tanulásszervezési forma, 
valamint módszer kiválasztására van 
szüksége ahhoz, hogy a digitális peda-
gógiai módszertant web-alapú tanulá-
si környezetben alkalmazza. Azonban 
a digitális pedagógiai módszertan 
alkalmazása nem kis kihívást jelent a 
gyakorlatban, hiszen a tanár részéről 
nemcsak egy új didaktikai szemlélet 
kialakítását, de a hagyományos mód-
szertani eszköztár újragondolását, 
megújítását is igényli. Mivel a peda-
gógusok módszertani eszköztárának, 
digitális eszközhasználatának fejlesz-
tése, korszerűsítése kiemelt területe a 
felsőoktatásról szóló gondolkodásnak, 
ezért a digitális eszközök és internetes 
lehetőségek oktatási célú felhasználá-
sát és ezek tanulási-tanítási folyamatra 
való hatását az elmúlt években számos 
konferencia és műhelybeszélgetés tár-
gyalta. A pedagógiai köztudatban te-
hát már megjelentek a digitális oktatá-
si módszerek, a gyakorlatban azonban 
még nem igazán terjedtek el. Egyelőre 
nem beszélhetünk rendszerszintű vál-
tozásokat hozó módszertani innová-
ciókról, inkább csak az eredményes 
ismeretszerzést befolyásoló korszerű-

sítésről, amely döntően a pedagógus 
szintjén valósul meg. Jelen írás a tech-
nológiával támogatott tanuláshoz és 
tanításhoz kíván ötleteket és javaslato-
kat felsorakoztatni, különös tekintettel 
a kortárs magyar irodalom értékeinek 
tudatosítására és népszerűsítésére. 
Tudniillik az irodalomoktatás elsőd-
leges célja „nem az irodalmi kánon 
átadása, hanem az értő befogadáshoz 
szükséges képességek fejlesztése, az 
iskola elvégzése után is fennmaradó 
olvasási szokások kialakítása, a felké-
szítés az önálló kulturális tájékozó-
dásra” (Arató, 1996). E szakszerűen 
meghatározott célok megvalósítását, 
illetve a különféle digitális készségek 
fejlődését szolgálja a LearningApps.
org tankockakészítő.

A LEARNINGAPPS.ORG A 
BEFOGADÁSKÖZPONTÚ ÉS 
KOMPETENCIAFEJLESZTŐ 
IRODALOMTANULÁSI FOLYAMAT-
BAN

A digitális technológia és az infokom-
munikációs eszközök rohamos fejlő-
dése hatással van a tanítás és tanulás 
folyamatára, a közoktatásban és a fel-
sőoktatásban egyaránt. Ez a változás 
maga után vonja a hagyományos tanu-
lási környezet digitálizálását, valamint 

RADICS RUDOLF

KORTÁRSAK A DIGITÁLIS TANTEREMBEN 
A DETEKTÍV ESETE AZ INTERAKTÍV TANKOCKÁKKAL1 
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_______________________________________
1  Jelen írást a Collegium Talentum 2020/2021 programja támogatta.
2 A Katedra XXVII. évfolyamának 8. számában megjelent írásomban – A digitális tér kínálta módszertani lehetőségek – a digitális eszközök és 
internetes lehetőségek oktatási célú felhasználására próbáltam rávilágítani.



IRODALOMDIDAKTIKA

az eddig ismert és oktatási folyamatban 
eredményesen alkalmazott oktatás-
technikai eszközök, illetve módszerek 
innovációját. A modern IKT-eszközök 
oktatási folyamatban való adaptív 
alkalmazása szükségessé teszi az új 
technológiákhoz való pozitív attitűd 
kialakítását, s így az eszközhasználati 
és módszertani repertoár folyama-
tos megújítását. Mindezek elérésére 
és fejlesztésére épül a Pädagogische 
Hochschule Bern munkatársai által ki-
dolgozott LearningApps.org interaktív 
tankockakészítő. A LearningApps.org 
a felhasználók körében nagy népsze-
rűségnek örvendő, ingyenes webkettes 
alkalmazás. Népszerűségének oka, 
hogy komplex és szakszerű megol-
dást kínál az egyes tananyagrészekhez 
kapcsolódó feladatok változatos ösz-
szeállítására és a tanulók haladásának 
értékelésére is. A mobiltelefonnal és 
digitális eszközökkel támogatott ta-
nulást elősegítő online platform in-
teraktív oktatási segédanyagok, vagy-
is tankockák segítségével járul hozzá 
az információszerzés és -feldolgozás 
készségének a fejlesztéséhez. A fel-
adattípusok változatosak (párkereső, 
csoportba rendezés, idővonal, rövid 
válasz, hiányos szöveg stb.), biztosítják 
az ismeretszerzés, a rögzítés és a gya-
korlás lehetőségét, teret engednek az 
alkotó jellegű, kreatív gyakorlatoknak. 
Emellett alkalmasak az egyéni, cso-
portos és frontális munkaformában 
történő feldolgozásra is. Számos érv 
szól amellett, hogy a LearningApps.
org felületet alkalmazzuk a konst-
ruktivista tanulásszemléleten alapuló 
befogadásközpontú és kompetencia-
fejlesztő irodalomtanulási folyamat-
ban: egyrészt a felület kínálta feladatok 
megoldása során a diák nem passzív 
befogadó, hanem a tanulási-tanítási 
folyamat aktív, alakító részese; más-
részt a LearningApps.org egy olyan 
felület, mely a felhasználói ismeretek 
elsajátításán túl a saját tudás konstru-
álására és a logikus, kreatív gondolko-
dás fejlesztésére is hatással van.

SZÖVEGFELDOLGOZÁS 
A DIGITÁLIS TÉRBEN

Csabai László műfajilag is sokszínű 
(krimi, detektívtörténet, kalandre-
gény stb.) Szindbád Szibériában című 
kötete 2013-ban jelent meg a Magve-
tő gondozásában. A művet 2014-ben 
Aegon Művészeti Díjra jelölték. Mint 
ismeretes, az Aegon Magyarország 

által létrehozott weboldal számos, a 
módszertani ismeretek bővítését, il-
letve az olvasás és a kortárs magyar 
irodalom népszerűsítését támogató 
tanítási segédletet, illetve óravázlatot 
kínál a középiskolai irodalomtanárok-
nak. Ezen fejezet ehhez a mozgalom-
hoz kíván csatlakozni. E módszertani 
javaslat célja a Szindbád Szibériában 
(visszatérés a tajgába) című fejezeté-
nek elemzése és értelmezése, különös 
tekintettel a választott fejezet motívu-
mainak és jelentéseinek feltárására, a 
LearningApps.org kínálta lehetőségek 
segítségével. A szövegkorpusz olyan 
kérdéseket mozgósít, mint a kultúrák 
szerepe és jelentése, a gasztronómiai 
motívumok cselekményt befolyásoló 
funkciója, illetve ezek jelentősége az 
emlékek felidézésében, a kulturális 
különbségek tudatosításában. A moti-
vációs tényezők erősítését és a kompe-
tenciák folyamatos, tervszerű fejleszté-
sét szolgáló tanítási-tanulási folyamat 
a diákok részéről a problémák kreatív, 
egyéni (esetleg csoportos) megoldását 
igényli.

ÉRTELMEZÉSI SZEMPONT(OK) 
KIJELÖLÉSE

Véleményem szerint a szövegelemzés 
egyik szempontja lehet a gasztronómi-
ai motívumok vizsgálata. Csabai mű-
vében jelentős helyet foglal el a gaszt-
ronómiai tárgykör és motívumkör 
ábrázolása. A gasztronómiai motívu-
mok különféle időintervallumokban, 
ám legtöbbször mégis a nyomozás kö-
zötti, illetve nyomozást lezáró jelene-
tekben fordulnak elő. Ez az akaratlan 
emlékezés következtében gyakran jár 
különböző idősíkok és kulturális kö-
zegek szembesítésével, ütköztetésével. 
A Szindbád Szibériában az első kötet, 
vagyis a 2010-ben megjelent Szindbád, 
a detektív történetét folytatja. Ahogy a 
cím is utal rá, a főhős arra kénysze-
rül, hogy szeretett munkahelyét és 
otthonát elhagyva egy idegen ország 
politikai elítéltje legyen. Azonban 
éles eszének és nyomozói képességé-
nek hála hamar megmenekül a láger 
fogságából, sőt kiváltságos helyzetét 
mi sem bizonyítja jobban, hogy még 
nyomozói munkáját is folytathatja. A 
Szindbád, a detektív c. kötet a monu-
mentális étkezések, zabálások, íny-
csiklandozóbbnál ínycsiklandozóbb 
menüsorok tárháza, az étkezések, az 
étkező ember látványa már-már Krú-
dy Gyula gasztronovelláinak világát 

idézi. Míg a Szindbád Szibériában c. 
kötet gasztronómiai jellegét vizsgálva 
az éhezés, a szerény étkezések, a silány 
minőségű ételek mentén körvona-
lazható. Azonban a kulturális vonat-
kozásokat, vagyis az ételek kulturális 
jellegét tekintve a kötetek egy közös 
pontban érintkeznek, ez pedig az étel 
identitást kovácsoló funkciójában ér-
hető tetten. A Szindbád Szibériában 
c. kötet (visszatérés a tajgába) című 
novellájában egy merénylet áldoza-
tául esett litván forradalmárról, Leo 
Binkisről olvasunk, aki – mielőtt még 
elmondhatná Inknek, hogy ki felel a 
torkán található vágásért – meghal. 
A nyomozást Szindbádék a tajgában 
folytatják, mely egy kicsit sem idegen 
terep a detektívnek. Azonban mielőtt 
tüzetesebben belevetnék magukat a 
nyomozásba, elmélyülnek a halászat 
rejtelmeiben, hogy kíváncsiságuk ki-
elégítése előtt a gyomruk igényeinek 
tegyenek eleget.

SZINDBÁD ESETE AZ INTERAK-
TÍV TANKOCKÁKKAL

Mielőtt interaktív tankockákká ala-
kítanánk Csabai művét, érdemes ki-
jelölni az olvasási időkeretet. Mivel 
esetünkben csak egy fejezet feldolgo-
zásáról van szó, így a diákok a szöveg 
elolvasására legalább két hetet szánja-
nak. A választott fejezet – (visszatérés 
a tajgába) – tankockákká alakításában 
négy feladattípussal dolgoztam: Le-
gyen Ön is milliomos!, Idővonal, Cso-
portba rendezés, Rövid válasz. A fel-
adattípusok a tananyag feldolgozását 
és a kritikai gondolkodás fejlesztését 
szolgáló RJR-modell bármelyik fázisá-
ban alkalmazhatók. 

A Legyen Ön is milliomos! feladat-
típus például rendkívül jól alkalmaz-
ható a diákok előzetes tudásának és 
tapasztalatainak mozgósítására, ahogy 
a lexikai ismeretek bővítésére is. A fel-
adat szerkesztése során feladatleírással 
láthatjuk el a tankockát, helyes megfej-
tés esetén pedig visszajelzést adhatunk 
a diákoknak. A diákok a játék során 
négy lehetőség közül választhatnak. A 
következőkben két kérdés ismertetésé-
re törekszem, a helyes választ félkövér 
szedéssel jelölöm.

a.) Gyima édesanyja miért próbálja 
fenyőmézzel „elédesíteni” a detektív 
érzékeit?

1.  mert elnyerte a tetszését a nyomo-
zó konyhában való jártassága
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2.  mert el akarja vonni Szinbád fi -
gyelmét az ügyről

3.  mert a nyomozóhoz hasonlóan fi a 
is krimirajongó

4.  mert szeretné elterelni magáról a 
gyanút

b.) Szindbád a fenyőméz hatására 
egy bagdadi emlékbe próbál kapasz-
kodni, ezt a narráció is hangsúlyozza: 
„Szindbád orra visszaemlékezik a bag-
dadi baklavákra.” A fenyőméz miért 
éppen egy Bagdadhoz köthető édesség 
illatára emlékezteti?

1.  mert néhány éve Bagdadba köl-
tözött az édesapja, így az ünnepi 
asztalra mindig baklava kerül

2.  mivel a nagyszülők Bagdadban 
születtek, így mindig baklavával 
várták hazatérő unokájukat

3.  tizennégy éves volt, amikor 
édesapjával elhagyta Bagdadot, 
ezért számos kötődése van az ott 
készült ételekhez

4.  mivel az első sikeres ügye után ezt 
az édességet kapta jutalmul, ezért 
mindig jó emlékeket idéz benne

A magasabb szintű gondolkodási mű-
veletek támogatását, illetve különféle 
szöveg, kép, hanganyag, videófájl idő-
rendi sorrendben történő grafi kus áb-
rázolását szolgálja az Idővonal. A vizu-
ális ábrázolásra alkalmas feladattípus 
teret ad a diákok önálló gondolkodá-
sára és az összefüggések felfedezésére 
is. Ezen feladat kapcsán a következő 
instrukcióval láthatjuk el a diákokat: 

a.) Helyezzétek el az idővonalon a 
(visszatérés a tajgába) című fejezet ese-
ményeit! Kezdjétek a legkorábbival! 

A helyes sorrendet jelen esetben a 
sor elején feltüntetett számok adják. 
Példaként álljon itt néhány sorrendbe 
állítható esemény:

2.  Gyima, a szemtanú levelet küld a 
kapitányságra 

1.  Gyilkossági merényletet követtek 
el egy ismeretlen férfi  ellen

3. Szindbád tajgába érkezése
4.  Gyima édesanyja mézzel próbálja 

elterelni a gyanút
6. Szindbád leleplezi a fi út
5.  Gyima édesanyja elmondja 

Szinbádnak, hogy a fi ú ágybon-
táskor mesélte el a történetet

Az általánosítás, az osztályozás és 
rendszerezés fejlesztésében jelentős 
szerepet tölt be a képek és szövegek 
csoportosítására alkalmas Csoport-
ba rendezés lehetőség. Alkossunk két 
oszlopot, az első a detektívre jellemző 
állítások, a második a detektívre nem 

jellemző állítások elnevezéseket kap-
ja. A diákok feladata, hogy előzetes 
tudásuk, vagyis olvasmányélményük 
alapján sorolják be az egyes állításokat 
a helyes oszlopba. Az egyes állítások 
mellett a helyes megoldás feltüntetésé-
re is sor kerül.

A detektívre jellemző/nem jellemző 
állítások a következők:

a)  egy igazi gourmet (jellemző állí-
tás)

b)  imádja fi togtatni a tudását (jel-
lemző állítás)

c)  nem a precizitásáról híres (nem 
jellemző állítás)

d) az emlékek rabja (jellemző állítás)
e)  emlékei csak Nyárligethez köthe-

tők (nem jellemző állítás)
f)  a nyomozás számára teher (nem 

jellemző állítás)

A feladattípusok sorából nem marad-
hat ki a diákok tudásának feltérképezé-
sét elősegítő Rövid válasz sem. Ahogy 
az elnevezés is jelzi, a feltett kérdésre 
egy rövid szöveggel válaszolhatunk. A 
tankocka készítése során akár szöve-
get, képet, hanganyagot vagy videófájlt 
is feltüntethetünk tartalomként. A kö-
vetkező – az asszociációs készség fej-
lesztését támogató – feladat így szól: 
Egészítsd ki rövid címkékkel a meg-
adott tartalmakat! 

A diákok a feladat elindítása után a 
kiválasztott szöveghez kapcsolódó ké-
pekkel szembesülnek. Az ábrázolásra 
alkalmas képek a következők lehetnek: 
tajga, méz, baklava, levél, egy Poirot-
ot ábrázoló kép, stb.. A szövegrészek 
kiválasztása során legyünk körülte-
kintőek, s törekedjünk a pontos meg-
fogalmazásra. 

Az alábbi javaslattal élnék: 
1.  A szemtanú neve, aki levelet küld 

a kapitányságra
2. A bagdadi emlékek stimulálója
3. Az ételtől való undor kiváltó oka
4.  Gyima ennek a műfajnak a rajon-

gója

BEFEJEZÉS 

A hazai középiskolai irodalomoktatás-
ban sajnos mind a mai napig csekély 
súllyal szerepel a kortárs magyar iro-
dalom témaköre. A középiskolai di-
ákok és egyetemi hallgatók – tanítási 
tapasztalatom alapján – alig olvasnak 
kortárs magyar irodalmat, amely az 
érvényben lévő tantervekben is csu-
pán korlátozott óraszámban jelenik 
meg. Pedig kortárs irodalmunk jeles 

alkotóinak művei nemcsak a diákok 
kulturális-szellemi horizontjának ki-
szélesedését, hanem a hatékony ol-
vasásértéshez szükséges befogadási, 
olvasási stratégiák megismerését, 
valamint hatékony alkalmazását is 
elősegítik. Ezen állapotok változtatá-
sára (kivételt képez a témára fordít-
ható óraszám növelése) rendkívül jó 
lehetőségeket kínál a LearningApps.
org, hiszen színes eszköztárának se-
gítségével eredményesen fejleszthető 
a diákok irodalmi kompetenciája és 
olvasási készsége. A diákok ugyanis a 
feladatok megoldása során a kortárs 
magyar irodalom szövegkorpuszára 
alapozva, az egyes irodalmi alkotások 
értelmezésébe, a szövegalkotás folya-
matába kapcsolódhatnak be.
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Az európai felvilágosodás mint egye-
temes eszmerendszer változatos képet 
vetít elénk. Nyugat-Európában – mint 
a Katedra előző számában láttuk – a 
felvilágosodást meghatározó társa-
dalmi csoport a polgárság volt. Ma-
gyarországon azonban a polgárosodás 
megkésett, így elsősorban a közép- és 
főnemesség köreiben kezdődött meg, 
és a felvilágosodás hirdető gondolatok 
és az azokat terjesztő könyvek a Má-
ria Terézia udvarában szolgáló magyar 
testőrírók közvetítésével jelentek meg 
először Magyarországon. 

   Foglalják össze a diákok, hogy mi-
lyen életvitelbeli és gondolkodási 
különbségek, eszmék kapcsolód-
hattak a polgársághoz és a nemes-
séghez!

A felvilágosodás korának jellem-
ző korstílusa a klasszicizmus, amely 
Franciaországból indult el. Az építé-
szetben és a szobrászatban kimagasló 
helyen lép fel Pollack Mihály és Feren-
czy István.

   Internetes kutatás alapján mutassa 
be egy diák az osztálytársainak a 
két alkotó életművét!

A testőrírók között Bessenyei György 
munkássága a legjelentősebb: Ágis tra-
gédiája című művének megjelenési éve 
(1772) a magyar felvilágosodás  szim-
bolikus kezdőpontja.

   Mit jelenthet Bessenyei Magyarság 
című írásában a következő meta-
fora: „megszűkültünk a magyar-
ságban”?

   Milyen metaforákat használ még a 
szöveg? 

   Három pontba szedve foglalják 
össze a diákok az idézett szöveg 
programját saját szavaikkal! 

   „Köpedelemre méltó”, ahogy a 
magyarok becsmérlik önmagukat, 

saját anyanyelvüket. Keressenek 
három érvet, ami indokolja ezt a 
durva kifejezést Bessenyei írásában! 

   Gyűjtsenek példát az alábbi mű-
fajokra Bessenyei életművéből 
az előzőekben végzett „kutatás” 
alapján! Ha szükséges, nézzenek 
utána a felsorolt műfajoknak le-
xikonban, interneten! A műfajok 
a következők: tragédia, komédia,  
regény,  röpirat,  bölcseleti írás

   Bessenyei mindvégig egy tudós 
társulás létrehozását sürgette. 
Mikor és hogyan vált valóra Bes-
senyei elképzelése a Magyar Tu-
dományos Akadémia megalapítá-
sáról?

   Bizonyára hallották már a diákok a 
következő szállóigét, hogy „a stílus 
maga az ember.”  Nézzenek utána 
az interneten, hogy kitől szárma-
zik ez a megállapítás! Fejtsék ki 
5‒6 mondatban, mit jelenthet ez a 
mondás!

   II. József nyelvrendelete felzú-
dulást keltett Magyarországon, 
ugyanakkor a nyelvújító mozga-
lomnak is lendületet adott. Gyűjt-
senek érveket az intézkedés mel-
lett és ellen!

   Röviden mutassák be, kik voltak 
a jozefi nisták és mi volt a céljuk a 
nemesi ellenállás híveinek!

   Az internet segítségével mutassa-
nak be egy XVIII. századvégi ma-
gyaros öltözetet!

A magyar felvilágosodás szorosan 
összefonódott a tudományos és iro-
dalmi élet megszervezésére, vala-
mint a nyelv tudatos fejlesztésére tett 
első kísérletekkel. Kazinczy Ferenc, 
aki nem csupán költő, de a korszak 
legfontosabb irodalomszervezője és 
a nyelvújító mozgalom vezéralakja 
volt, Orthologus és neologus nálunk és 

más nemzeteknél című írásával zárta le 
a nyelvújítás kérdésében szembenálló 
két tábor vitáját. 

„A mi nyelvünk anya, leány s ismert 
rokon nélkül úgy áll a több nyelvek 
között, mint a főnix az ég madarainak 
számában…” (Kazinczy Ferenc: Orto-
lógus és neológus nálunk és más nem-
zeteknél).

   Mit tanultak a diákok, miért szá-
mít különösnek a magyar nyelv a 
legtöbb európai nyelvhez képest?

   Milyen „veszélyek” fenyegették a 
magyar nyelvet Kazinczy korában, 
milyen kihívásokkal kell szembe-
néznie ma?

   Milyen jövőt jósolnak a diákok 
nyelvünknek? Miért?

A radikális nyelvújítók ellenzői bar-
bárságnak érezték a „nemes fa” meg-
nyesését, erőszakos átszabását. 

   Finomkodásnak, mesterkéltség-
nek tartják-e, ha valaki „szépen”, 
választékosan beszél? Válaszukat 
indokolják!

   Fejtsék ki a véleményüket a trágár, 
primitív, igénytelen stílussal kap-
csolatban!

NYELVÚJÍTÁSSAL KAPCSOLATOS 
FELADATOK 

   Keressenek példákat a következő 
nyelvújítási módszerre: elavult sza-
vak felújítása, szóképzés, szóösszeté-
tel, idegen szavak lefordítása, szóel-
vonás, szóösszerántás, szórövidítés, 
tájnyelvi szavak köznyelvbe emelése.

   Ötletbörze módszerrel soroljanak 
fel minél több idegen eredetű, nap-
jainkban gyakran használatos szót! 
Csoportmegbeszélés segítségével 
vitassák meg, a példák közül melye-
ket akarnák/lehetne „magyarítani”? 

KLEMEN TERÉZIA

A KLASSZICIZMUS ÉS 
A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS
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Beszéljétek meg azt is, van-e értelme 
a „magyarításnak”! Érveiket és el-
lenérveiket rögzítsék kártyára, ame-
lyeket a feladat végeztével vitassanak 
meg egy másik csoporttal!

   Egy kis kutatás: Nézzenek utána a 
jottista-ypszilonista „háborúnak”! 
Foglalják össze, hogy kik és milyen 
céllal vettek benne részt!

   Írjanak egy képzeletbeli helyszíni 
közvetítés tervét a rádió számára az 
akkori irodalmi élet központjából, 
Kazinczy otthonából, Széphalomból!

   A felvilágosodás kora kedvezett az 
újságok, folyóiratok megjelenésé-
nek. Mutasson be egy diák közülük 
hármat egyes szám első személyben, 
mintha az újságot magát szólaltatná 
meg!

Csokonai Vitéz Mihály  életművét 
rendkívüli műfaji gazdagság és stilisz-
tikai kísérletezőkedv jellemzi: lírája 
mellett epikus  (Dorottya)  és drámai 
(Az özvegy Karnyóné) műveket is al-
kotott, művészetére a kor minden 
jelentős irányzata, a rokokó, a szen-
timentalizmus, a klasszicizmus, sőt a 
népiesség is hatással volt. 

   Nézzenek utána a diákok az inter-
neten, hogy költőink és íróink kö-
zül kik kerültek ki még a debrece-
ni híres kollégium iskolapadjaiból!

   A debreceni diák Csokonai ars po-
eticája így szólt: vidám természetű 
poéta. Beszéljék meg a diákok, mi 
lenne az ő ars poeticájuk, ha egy 
kifejezésben kéne magukat meg-
határozni!

   Különítsék el az epikus, lírai és 
drámai elemeket a Szegény Zsuzsi 
a táborozáskor című versben! 

   Mely kifejezések teszik népdalsze-
rűvé, népiessé a verset?

   Csokonai életében legnépszerűbb 
költeménye a Szerelemdal a csi-
kóbőrös kulacshoz című bordal és 
szerepvers volt.  A vers elolvasása 
után állapítsák meg, hogy mi a ko-
mikum elsődleges forrása a vers-
ben! 

   Kikhez és milyen szempontok 
alapján hasonlítja a kulacsot a be-
szélő? 

   A költemény záró egysége a „De 
jaj...” kezdetű szakasszal indul. 
Hogyan változik meg itt a vers té-
mája, hangulata? Mennyire marad 
komikus, mennyire komorul el a 
szöveg? 

   Válasszák ki a diákok a kedvenc 
tárgyukat, és írjanak hozzá egy rö-

vid szerelemdalt, majd mutassák 
be az osztálytársaiknak!

   Az estve című vers szövegéből ke-
ressenek ki rokokó miniatűr képe-
ket! Foglalják össze a pictura rész 
hangulatát!

   Olvassák el a vers sentencia részét! 
Ez a rész Rousseau-i gondolatokat 
fejt ki: a magántulajdon megjele-
néséről és annak következménye-
iről szól. Írjanak miniesszét „Így 
éltek az emberek a magántulajdon 
megjelenése előtt” címmel.

   Készítsenek képzeletbeli riportot a 
költővel! Hogyan érzi magát a tár-
sadalomban?

   A tihanyi Ekhóhoz című vers ere-
deti címe ez volt: A füredi parton. 
Mely sorok igazolják azt, hogy a 
lírai én tartózkodási helye esetleg 
Balatonfüred? Fogalmazzák meg a 
két cím közötti különbségeket! 

Berzsenyi Dániel munkássága a klasz-
szicista stílusjegyek mellett a születő 
romantika vonásait is magán viseli. 
Részben ez a kettősség magyarázza a 
klasszicizmus szemszögéből ítélkező 
Kölcsey lesújtó bírálatát, amely elmé-
lyült tanulmányokra, költészeti alapel-
vei kidolgozására ösztönözte a költőt. 
Közösségi ódái a nemzet sorsának ro-
mantikus témáját helyezik középpont-
jukba. Míg A magyarokhoz (I.) szerke-
zete idő- és értékszembesítésre épül, 
addig A magyarokhoz (II.) a jelen kihí-
vásaira helyezi a hangsúlyt.

A KÖZELÍTŐ TÉL
   Egy max. 10 soros esszében írják 
le a diákok a véleményüket, hogy 
mikor tűnik gyorsnak és mikor 
lassúnak az idő múlása! Csak-
ugyan rövid az ember élete, vagy 
éppenséggel bőven elég, nagyon 
is hosszú, amit felesleges lenne to-
vább nyújtani?

   A vers eredeti címe Az ősz volt, 
amelyet Berzsenyi Kazinczy javas-
latára változtatott meg. Fejtsék ki, 
mi a különbség a két cím hangula-
ta között! Mi lehetett a széphalmi 
mester kifogása az elsővel szem-
ben?

   Magyarázzák meg, hogy az utolsó 
két versszak mely sorai ábrázolják 
a költő boldogságát! Miért kap-
csolódik ezekhez mégis elégikus 
hangulat? 

MAGYAROKHOZ I. ÉS II.
   Foglalják össze a diákok mai 
nyelvhasználattal, hogy milyen 

tulajdonságokat tart Berzsenyi 
erénynek és hibának! 

   Ma is ugyanazokat tartjuk a leg-
főbb erényeknek és a legsúlyosabb 
hibáknak, mint Berzsenyi korá-
ban?

   Készítsenek irodalmi útlevelet 
Bessenyei Györgyről, Batsányi 
Jánosról és Kármán Józsefről! Az 
előlapra szerkesszék rá az író fény-
képét, az életével kapcsolatos leg-
fontosabb információkat, a hátlap-
ra pedig idézeteket, gondolatokat, 
műcímeket írjanak!

A MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS 
KEZDETEI 

   Készítsenek a diákok listát arról, 
hogy mit tudnank a vándorszíné-
szetről!

   Nézzék meg Makk Károly Liliomfi  
című fi lmjének első 12 percét! Fi-
gyeljenek meg minden részletet, 
amely a vándorszínészek életére 
vonatkozik! Készítsetek maguk-
nak jegyzeteket a részlet alapján!

   Készítsenek listát a pozitív színhá-
zi élményeikről és az irodalomórá-
kon megismert drámai művekről!

   Volt-e magyar nyelvű színház 
Magyarországon a XVIII–XIX. 
század fordulóján? A történelmi 
térkép segítségével állapítsák meg, 
hol voltak kőszínházak ebben az 
időben!

KATONA JÓZSEF: BÁNK BÁN
   Képzeljék el a diákok, hogy az 
Erdélyi Múzeum bíráló bizottsá-
gának a tagjai. Indokolják, hogy 
miért nem értékelték Katona be-
küldött művét!

   Tervezzék meg a mű plakátját az 
1848. március 15-i bemutatóra!

   Miért és mely témák miatt vál-
hatott 1847–48-ban nemzeti drá-
mánkká a Bánk bán?

   Írjanak egy képzeletbeli tudósítást 
a híres március 15-i bemutatóról. 
Figyelemfelkeltő címet használja-
nak!

   Csoportosítsák a szereplőket, 
majd egyet közülük jellemezzenek 
írásban!

   Képzeljék el a diákok, hogy a vé-
delem tanúi. Bánk bán tárgyalásán 
hogyan védenék meg a bánt? So-
roljanak fel érveket büntetésének 
csökkentése érdekében!



Sorozatunk legújabb részében vissza-
térünk a természettudományokhoz, 
ráadásul egy különösen aktuális témát 
veszünk elő: a koronavírus-vakcinák-
kal kapcsolatban felmerült tévhiteket. 
Azokat a kérdéseket tárgyaljuk majd, 
amelyekről valóban érdemes beszélni, 
amelyeket joggal tesznek fel az érdeklő-
dők, amelyeket fontos tisztázni ahhoz, 
hogy a vakcináció, amely jelenlegi tu-
dásunk szerint a járvány legyőzésének 
egyetlen módja, sikeres legyen. A „ke-
rül-e mikrocsip a vakcinába?”-típusú 
felvetésekkel ugyanis nincs értelme 
foglalkozni. Az oltással kapcsolatos leg-
több kifogást csak tudományos ered-
mények tükrében érdemes vizsgálni, 
bármikor újra elvégezhető kísérletek és 
kutatások igazolhatják vagy cáfolhatják 
érvényességüket. A mikrocsipes össze-
esküvés-elméletek nem ilyenek. 

Az egyik leggyakrabban elhangzó 
kifogás és tévedés a koronavírus-vak-
cinák kapcsán, hogy míg egy-egy oltó-
anyag kifejlesztése hosszú éveket vesz 
igénybe, addig a COVID-oltást tulaj-
donképpen néhány hónap alatt sike-
rült előállítani a semmiből. Az kétség-
telen tény, hogy az alapállítás igaz, a 
koronavírus elleni oltóanyagokat való-
ban rekordgyorsasággal sikerült előál-
lítani, a tavaly kora tavasszal indult fej-
lesztés decemberre már engedélyezett 
vakcinákat eredményezett. Jogos tehát 
a kérdés, miként lehetséges ez. Már az 
elején le kell szögeznünk, a gyorsaság 
biztosan nem ment a biztonság ro-
vására az engedélyezett vakcináknál. 
Egyrészt azért, mert a fejlesztés során 
nem nulláról indultak a kutatók. Nem 
tavaly februárban álltak neki lerakni 
az alapokat, koronavírus-fertőzés-
sel már korábban is foglalkoztak. A 
SARS- vagy a nálunk kevésbé ismert 
MERS-járványok után, amelyeket 
szintén koronavírus okozott, elindult 

a fejlesztés. Mindkettő jóval veszélye-
sebb volt, mint az aktuális Covid–19. 
Szerencsére világjárvány egyikből sem 
lett, ugyanakkor a vakcinafejlesztések 
nem álltak le, kevesebb pénzből, las-
sabban, de folyamatosan dolgoztak 
a kutatók, akkor is, amikor 2019 ele-
jén világossá vált, globális járvány 
lesz a Covid–19-ből. Nem kellett te-
hát nulláról indulni, ez az egyik oka 
a rendkívüli gyorsaságnak. A má-
sik, hogy egész egyszerűen minden 
virológus, járványügyi szakember, 
biotechnológus és fejlesztőmérnök 
egy dologra koncentrált: a vakcinára. 
Soha korábban nem volt ekkora, egy 
irányba mutató tudományos erőfeszí-
tés, legfeljebb az atombombáért vagy 
a világűr meghódításáért folyó ver-
seny mérhető a mostanihoz. Nemcsak 
emberi erőforrás, hanem anyagi hoz-
zájárulás szempontjából is. Ömlött a 
pénz a kutatásba, olyan lehetőségek 
nyíltak meg, amelyek soha korábban. 
Egy működő vakcina nemcsak óriási 
elismerést, hanem elképesztő anyagi 
hasznot is hoz az azt előállító vállalat-
nak, nem csoda hát, hogy igyekeztek 
minél előbb piacra dobni egyet.

Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, 
s ez is egyike a tipikus félreértéseknek, 
hogy az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) által engedélyezett vakcinák ne 
mentek volna át az ilyenkor szokásos 
minőségbiztosításon. A gyógyszerek 
vagy oltóanyagok engedélyeztetési 
eljárása általában két részből áll. Az 
egyik tulajdonképpen papírmunka, 
átnézik a szükséges dokumentációt, 
ellenőrzik, megvan-e minden adat, 
rendben van-e a könyvelés és hason-
lók. A másik a vakcina biztonsága 
szempontjából sokkal fontosabb, ezek 
az ún. klinikai fázisok, amelyekből ál-
talában három van. Ezek, hétköznapi 
esetben, követik egymást, véget ér az 

első, kiértékelik, majd jön a második 
és így tovább. A koronavírus-járvány 
azonban nem hétköznapi eset. Itt a há-
rom fázis átfedésben zajlott le. Elindult 
az első, s mielőtt az lezajlott volna, jött 
a második, majd kisvártatva a harma-
dik fázis. Megvolt tehát mindegyik, 
ahogy azt kell, de nem egymás után, 
hanem egymással átfedésben folytak, 
hiszen sürgetett az idő. Egyetlen eleme 
sem maradt ki a szokásos eljárásnak, 
csupán felgyorsították a máskor túlsá-
gosan bürokratikus folyamatot. 

Vizsgáljunk meg egy másik közke-
letű félreértést, mely szerint a vakcina 
átalakítja a génállományunkat! Érde-
mes megfi gyelni, hogy arra a kérdésre, 
ezt mégis miként teszi, soha nem ka-
punk választ, az egész lóg a levegőben. 
Ennek egyetlen oka van, az, hogy nem 
igaz. A jelenleg Európában engedélye-
zett vakcinák mindegyike ún. mRNS-
vakcina. Az mRNS pedig be sem jut a 
sejtmagba, oda, ahol a DNS-ünk talál-
ható. Az mRNS a vírus egy fehérjéjéről 
tárol információkat, amelynek segítsé-
gével a szervezetünk elő tudja állítani 
ezt az immunrendszerünk által felis-
merhető fehérjét. Nagyon leegyszerű-
sítve: tulajdonképpen anélkül „mutat-
juk be” a vírust az immunrendszernek, 
hogy az valójában megjelenne a szer-
vezetünkben, így, ha végül felbukkan, 
szervezetünk már felkészülve várhatja. 

Ezért van hát szükség a védőoltásra. 
A magunk dolgát könnyítjük meg az-
zal, hogy olyan védelemmel „szereljük 
fel” saját testünket, mellyel az eredmé-
nyesen veheti fel a harcot a fertőzések 
ellen – legyen szó mumpszról, tuber-
kulózisról, rubeóláról vagy épp koro-
navírusról. Nehéz elvárni a segítséget 
másoktól, ha mi sem akarunk segíteni 
saját magunkon!

POMICHAL KRISZTIÁN

KORUNK LEGNAGYOBB TUDOMÁNYOS TÉVHITEI (7. RÉSZ)
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Az ókori birodalmak létrejötte szem-
pontjából nehéz eldönteni, melyiket 
illeti meg az elsőbbség. A fennmaradt 
uralkodói neveket illetően talán a Ní-
lus völgyében hosszan elnyúló Egyip-
tomot, ami i. e. mintegy 3 ezer évvel 
alakult meg. Viszont hozzávetőlegesen 
vele egyidőben a Tigris és az Eufrátesz 
folyók között feltűnt Mezopotámia, és 
vele együtt a Közel-Kelet első civilizá-
cióját alkotó nép, a sumér. Mivel vá-
rosállamaik még nem központi irányí-
tás alatt álló katonai hatalmat alkottak, 
ezért nem tekinthetőek birodalomnak. 
Ez csak a velük szomszédos sémi né-
pek közé tartozó akkádokat illeti meg, 
akik azáltal, hogy elfoglalták a sumér 
városokat, megteremtették a feltéte-
leket ahhoz, hogy első uralkodójuk 
Nagy Szárgon, más néven Sarru-kín 
(i. e. 2371–2316) hódító hadjáratokba 
kezdjen. Meg kell itt említenem En-
hedu-ana nevű lányát, aki agyagba raj-
zolt verseket alkotott, így ő az első nő, 
akinek a neve mindmáig fennmaradt. 
Az ő emlékének ajánlotta Josef Klíma 
cseh asszirológus Mezopotámiáról írt 
könyvét, melyet Ágh András fordított 
magyarra 1983-ban. Írásomban tőle, 
azaz Klímától (is) fogok idézni néhány 
igencsak érdekes gondolatot, adatot.

 Mezopotámia területe a régi Asz-
szíriával, Föníciával, Palesztinával és 

Alsó-Egyiptommal együtt alkották 
az ókori termékeny félholdat, vagy ha 
úgy tetszik, a Bibliából ismert Kána-
ánt. Azt is mondhatnánk, e területen 
helyezte el első éléskamráját Gaia. A 
Bibliából tudjuk, hogy éhség idején 
Jákob Egyiptomba küldte fi ait gabo-
nát vásárolni. A görögök is nagyrészt 
onnét szokták beszerezni a búzaszük-
ségletüket. Okkal felmerülhet a kér-
dés, miért nem Mezopotámiából. Va-
lószínűleg azért, mert Mezopotámia 
fő gabonaféléje nem a búza, hanem az 
árpa volt. Mind a kétsorosat, mind a 
hatsorosat termesztették, az előbbit 
északon, az utóbbit délen. Nálunk a 
kétsorosat, vagyis a tavaszi árpát, ha 
kiváló a termése, sörárpaként vásárol-
ják fel. Mezopotámiában viszont nem 
direkt árpából főzték a sört, hanem 
pirított árpakenyérből. A hatsoros őszi 
vetésűt pedig szemestakarmánynak 
termesztették. Az árpának létezik egy 
négysoros változata is, de ezt meg 
sem említi Klíma professzor, viszont 
megjegyzi, hogy „Közel-Keleten se-
hol sem termesztettek rozst és zabot, 
de ismerték a kölest, azaz a duhnut, 
amely durra néven e területen mind-
máig elterjedt kultúrnövény.” Csak az 
nem derül ki a szövegből, hogy melyik 
a sumér és melyik az akkád (eredetű) 
szó, mert az árpa és búzafajtáknál ezt 

feltünteti, sőt a Linné-féle latin nevü-
ket is, ami (mondani sem kell) jóval 
későbbi eredetű. Ettől függetlenül ne-
künk az ókori növény- és állatneveket 
tanácsos a mai taxonómiai (rendszer-
tani) megnevezésük szerint írni. Miért 
bajlódok én ennyit e nevekkel? Mert 
szeretném hangsúlyozni, hogy szá-
mos kultúrnövényünk és háziasított 
állatfajtánk Mezopotámia népeinek 
közvetítésével jutott el hozzánk, akár-
csak a sok évszázada alkalmazott föld-
művelésnek az a módja, amit egészen 
a 19. század közepéig alkalmaztak a 
Kárpát-medencében is. (Hogy milyen 
is volt valójában, arról részletesen szá-
mot adok szülőfalum, Csiliznyárad 
szociográfi ájában.) Nem kizárt, hogy 
földművelésünk formája is hozzájárult 
annak a 19. században keletkezett hiú 
ábrándnak a fel-feléledéséhez, misze-
rint a magyar nép sumér eredetű. Ez-
zel itt nem lenne érdemes foglakozni.

 Az emberek 5-6, némelyek szerint 
már 9-10 ezer évvel ezelőtt rájöttek, 
hogy a pázsitfűfélék (Gramineae) kö-
zül a gabonafélék – már a kőkorszak-
ban gyűjtögették őket – termesztésére 
legalkalmasabbak a folyók melléki ár-
területek. A Nílus mentének mintegy 
15-20 kilométernyi sávját öntötte el 
rendszeresen a folyó, miközben ren-
geteg, ásványokban gazdag iszapot 

CSICSAY ALAJOS

HOL RINGOTT AZ EURÓPAI CIVILIZÁCIÓ BÖLCSŐJE?
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hagyott maga után. A delta környéke 
viszont már a 200 kilométert is elérte. 
Ez összesen kb. 35 ezer négyzetkilo-
métert tett ki. Mezopotámia termőte-
rülete pedig mintegy 50 ezer négyzet-
kilométer. Abban térnek el egymástól, 
hogy Egyiptomé évezredek óta alig 
változott, a Tigris és az Eufrátesz azon-
ban gyakran változtatták a medrüket, 
miáltal a hordalékukat is mindig má-
sutt rakták le. Ráadásul sok meszet is 
lehordtak a hegyekből, előbb kiszárad-
tak és itt-ott elszikesedtek. A folyók 
áradásai sem voltak annyira kiszámít-
hatók, mint a Nílusé. Mindazonáltal 
mindkét birodalomban alkalmazták 
az elárasztásos öntözést. Állattartásuk-
ból arra következtethetünk, hogy Me-
zopotámiában már a sumérok rájöttek 
az állati izomerő felhasználásának, 
illetve teljesítőképességének az elő-
nyeire. Ehhez minden bizonnyal hoz-
zájárult a kerék feltalálása, ami hosszú 
évezredekig alig lendített valamit a 
technika fejlődésén. Mégse felejtsük 
el, hogy a súrlódás legyőzéséhez veze-
tő úton az első lépést ők tették meg. El-
képesztő, hogy a kerék mivé lett képes 
átalakítani a modern kor társadalmát. 
De maradjunk csak tovább Mezopotá-
miában. 

 Az ottaniak, akár a többi ókori nép, 
az állataikat legeltették, ezért nagy 
becsületnek örvendtek náluk a pász-
torok, akikről még írásos emlékek 
(versek) is fennmaradtak. A szarvas-
marha fogalom szintén tőlük ered, 
mivel rövid és hosszú szarvú marhá-
kat tenyésztettek, míg az egyiptomiak 
szarv nélkülieket. A szarvasmarhát 
igavonásra, szántásra és cséplésre (is) 
használták. Étkezéseikhez a tejét fo-
gyasztották, viszont a húsát csak rit-
kán, általában templomi áldozatokat 
mutattak be vele. Azért sem ettek sok 
marhahúst, mivel az állatok tartásához 
nagy mennyiségű szemestakarmány 
kellett, amiért az igénytelenebb kecs-
két és a többhasznú juhot részesítették 
előnyben. Fontos árucikk volt még a 
marhák bőre, amiből ivóvíz és tej szál-
lítására alkalmas tömlőket és lábbelit 
készítettek. A ló is minden bizonnyal 
Mezopotámiából került Európába, 
ám ott, akárcsak Egyiptomban, majd 
később a Római Birodalomban, har-
ci szekerek elé fogták őket. Hátas- és 
igásállatnak, valamint teherhordásra a 
szamarat használták, illetve a vadsza-
már  (Aquus onager hemippus) szelídí-
tett változatát. Tenyésztették az egy- és 
kétpúpú tevét is. Előbbit, a dromedárt, 
amit „tengeri szamárnak” neveztek, a 

nomád araboktól szerezték. Az utób-
bi viszont Ázsia hűvösebb területeiről 
került hozzájuk. Assur-ban-apli, más 
néven Asszurbanipal (i. e. 668–631), 
Asszíria királya kedvenc harci állata 
volt a dromedár. Azonban a róla fenn-
maradt kép szerint oroszlánvadászata-
it lóhátról, lándzsával űzte.

 Tévedés ne essék, Mezopotámia 
területe nemcsak termőföldből állt, 
hanem volt ott sivatag, félsivatag és 
mocsár is bőven. Mint tudjuk, lakói 
(egymást váltó, különböző nyelveket 
beszélő népei) városállamokba tö-
mörülő, egymással hol békességben 
élő, hol pedig egymás ellen harcoló 
birodalmakat alkottak, melyek békés 
időkben kereskedelmi és diplomáciai 
kapcsolatban álltak az akkori világnak 
nemcsak a hozzájuk közeli népeivel. 
Érdekes, hogy míg a közel-keletiek 
többsége ma sem fogyaszt sertéshúst, 
ők nagyban tenyésztették ezt az igen-
csak rendetlen, piszkos és büdös ál-
latfajt, mi több még áldozatok bemu-
tatására is használták. Háziállatként 
tartották a kutyát, a macskát és kígyók 
pusztítása végett a menyétféle monguzt 
is. Sok gyümölcsöt: almát, körtét, grá-
nátalmát, birsalmát, naspolyát, szedret 
(nyilván földiszedret, mert az eperfa [a 
selyemhernyó tenyésztés céljából] igen 
megkésve került hozzánk Kínából), 
cseresznyét, pisztáciát és mandulát. 
Ne feledkezzünk meg a szőlőről, mely-
ből állítólag ötfajta bort készítettek. 
Legjobban a vöröset kedvelték. Gyü-
mölcseik között első helyen a datolya 
állt. A datolyapálma gyümölcsét éle-
lemként fogyasztották nyersen és szá-
rítva. Levéből üdítőitalt készítettek, sőt 
e célból fáját is megcsapolták. Továbbá 
bort és mézet, vagyis műmézet is elő-
állítottak a terméséből, annak ellenére, 
hogy kezdettől fogva méheket is tar-
tottak. A datolya szárított magjával fű-
töttek, vagy vízben duzzasztva állato-
kat etettek vele. (Mellékesen jegyzem 
meg, kamaszkoromban ettem először 
datolyát. Az ötvenes évek elején, ami-
kor megalakult nálunk a földműves-
szövetkezet, honnan-honnan nem, 
egy traktorpótkocsi datolya került az 
egyik hosszú sertésól elé. Perszehogy 
mi, gyerekek, lopva megdézsmáltuk. 
Érdekes íze volt, hasonlított a túlérett 
nyári körtéhez.)

 Európában nélkülözhetetlen ipari 
növény volt a len és a kender. Meg-
jegyzem, nem rokon fajok, de ősidők 
óta termesztik őket. A házi lent (Linum 
usitatissimum) részben az olajban gaz-
dag magvaiért, másrészt a háncsáért 

termelték, amiből a megfonást köve-
tően ruhának való anyagot készítettek. 
Az újkorban már csak viaszos vászon-
nak használták. A kender (Cannabis 
sativa) – a textiliparnak máig fontos 
alapanyaga – csak az időszámítás előt-
ti első évezredben került Mezopotá-
miába. Nálunk nemcsak vásznat – az 
én időmben lepedőt, zsáknak valót – 
szőttek a fonalából, hanem különféle 
köteleket, melyek nélkül lehetetlen lett 
volna a gazdálkodás. Nem sorolom 
fel, hányféle kötelet kellett ismerniük 
a korombelieknek, sőt a kézi orsóval 
font fonál, „pörgő kajmóval” sodort 
módját is, mely műveletben már ser-
dülő fi úknak is részt kellett venniük. 
A kender termelésére olyan talajokat 
használtak fel, melyeken a vizenyős 
helyeket kedvelő gyomokon, esetleg 
a nádon kívül más nemigen termett 
meg. Mindkettőnek a feldolgozása 
külön szakmának is beillett volna. Ta-
kács és szabómesterség már létezett 
Mezopotámiában is. A nádat, akárcsak 
nálunk, a folyók menti ókori népek is 
elsősorban tetőfedésre termelték ki. 

 Csodálom, hogy a keletkutatók a 
rostcsalánt (Urtica cannabina) és a Szi-
bériában is előforduló hócsalánt, más 
néven ramit (Boehmeria nivea), me-
lyek Délkelet-Ázsia trópusi és szubtró-
pusi növényei, meg sem említik. Ezek-
ből inkább vásznakat (az utóbbiból 
fi nomabb kelmét, például gyolcsot is) 
készítettek.

 A datolyapálma háncsából szin-
tén kötél készült Mezopotámiában. 
A szántóföldeken nagyban termeltek 
borsót, babot, mustármagot és (kerti) 
zsázsát (Lepidium sativa). Megvallom, 
én csak a vadon élő, mezei változatát 
ismerem, és sosem hallottam róla, 
hogy létezik „kerti”, azaz termesztett 
fajtája is. Klíma professzor a sumér 
(za-hi-li) és az akkád (szahlú) nevét is 
elárulja. Szerinte megpirítva gyógy-
szerként használták, de kenyeret is 
szoktak fűszerezni vele. Ugyancsak 
sok kerti veteményt felsorol, melyek-
nek az eredeti nevét agyagtáblákon 
olvasta, mint például a kerti zsázsán 
kívül a kaprot, édesköményt, répát 
(valószínűleg a sárgarépát, ami a vad 
murokból származik), céklát, retket, 
uborkát, sáfrányt, koriandert, kakukk-
füvet, mákot, cikóriát, mentát stb.. 
Szándékosan hagytam utolsónak az 
izsópot. Nevét először gyerekkorom-
ban hallottam a nagypénteki passió-
ban. Utólag csodálkozom rajta, mert 
a négy evangélium közül csak Szent 
Jánoséban fordul elő, a balonyi temp-
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lomban viszont a Szent Máté szerintit 
énekelték. Aki olvasta a Bibliát, emlé-
kezhet rá, hogy amikor Jézus a keresz-
ten kínok közt szenvedett, és erősen 
szomjazott, a bámészkodók közül va-
laki nádszálon ecetbe mártott sziva-
csot nyújtott fel neki. Csak a negyedik 
evangélista írt nádszál helyett izsópot. 
Az izsópot (Hyssopus offi  cinalis) mint 
gyógynövényt már az ókorban is is-
merték. Csak homályosan emlékszem 
rá, mintha a passióban ecetet és izsó-
pot énekeltek volna. Ugye a kettőnek 
együtt már egészen más a kicsengése. 
A nádszál a megalázás egyik eszkö-
zeként szerepel az evangéliumban, 
vagyis a gonoszságot szimbolizálta, a 
gyógynövény pedig a könyörületesség 
kinyilvánítását. A kettő egymásmellet-
tiségében rejlene az oratórium átírá-
sának a kulcsa? Ki tudja? Egyébként a 
Bibliában eléggé gyakori az eff éle ket-
tősség. Akárcsak a régmúltban élt és a 
ma élő emberek lelkivilágában.

 Máig azt tartjuk, hogy az európai 
orvostudomány atyja a görög Hip-
pokratész. Ez annyira beleivódott a 
köztudatba, hogy mit sem változtattak 
rajta Josef Klíma kutatásai, miszerint a 
mezopotámiai orvostudomány 2 ezer 
évvel megelőzte a görögöket. Azt is 

közli Klíma, hogy a világ első név sze-
rint ismert orvosa az i. e. 1700 körül 
Úr városában működő sumér Lulu 
volt. Rajta kívül még három orvost 
említ. Az egyiknek, akinek a neve is-
meretlen, fennmaradt tízegynéhány 
receptje, melyeken „nyoma sincs a 
ráolvasásnak és a mágiának”, ami a 
későbbi orvosoknál (a görögök sem 
voltak kivétel) ezer évekig dívott. Ami 
megdöbbentő lehet, csak éppen nem 
akarunk róla tudomást venni, mi is 
hajlamosak vagyunk rá, hogy az or-
vosainknak némi bűvös varázserőt 
tulajdonítsunk. Gondoljunk arra, mi-
lyen megkönnyebbülést érzünk, ha 
valamelyiktől, pláne szakorvostól azt 
halljuk, a betegségünk nem is annyi-
ra komoly, mint amilyennek hittük. 
Mintha rajta múlna a riasztó tünetek 
megszűnése egy-két megnyugtató szó 
hatására, ami sok esetben így is törté-
nik. Ilyenkor akcióba lép a saját pszi-
chikumunk, s a jó orvosok ezzel tisz-
tában vannak és velünk örülnek.

 Mint ismeretes, a mezopotámiaiak 
évezredeken át agyagtáblákra írtak és 
pecsétnyomókat is használtak. Ezek 
alapján tudjuk, hogy az orvosoknak is 
voltak pecséthengereik, ráadásul azt is, 
hogy milyen szakorvosok használtak 

ilyeneket. Voltak, akik növénykivona-
tokkal gyógyítottak, olyanok, akik a 
szüléseknél működtek közre, akik se-
bészeti beavatkozásokat végeztek, vagy 
éppen „fogorvosokként”, s ami még 
meglepőbb, a szarvasmarhák, illetve 
a szamarak gyógyításában, tehát állat-
orvosokként működtek. Rájuk utalnak 
az óbabiloni király, Hammurapi (i. e. 
1792–1750 vagy 1728–1686) híres-
sé vált törvényeinek egyes fejezetei. 
Hammurapi megszabta az orvosok és 
az állatorvosok tiszteletdíját és persze 
a jövedelemadójuk nagyságát is. Tőle 
tudhatjuk, hogy időnként az embere-
ket és az állatokat egyaránt ragályok 
sújtották, s ezek elhárítására „körzeti 
higiénikusaik” voltak, akiknek jelen-
téseiről szintén feljegyzések tanúskod-
nak. Előfordult, hogy egy-egy körzet-
ben naponta két-három ember halt 
meg. Hogy mi okozhatta a kórt és a 
ragályt, miként lehet megállítani, ha-
lovány fogalmuk sem volt róla. Legfel-
jebb annyi, hogy a ragályos betegeket 
az egészségesektől el kell különíteni. 
Nyugodtan mondhatjuk, sok ezer év 
lezajlása alatt egészségvédelem szem-
pontjából nincs semmi új a nap alatt.
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MIRE JÓ A 
KÉNYSZERSZÜNET?

2020 valószínűleg azon évek egyike 
lesz, melyekre az emberiség tragikusan 
tekint majd vissza. Az ausztrál termé-
szet és a népesség hatalmas kihívásnak 
nézett elébe, mikor az országuk lángba 
borult. Irán és Törökország borzasztó 
földrengéseket szenvedett. Brazíliát el-
árasztotta a víz.  Sorolhatnánk tovább.

Erre, miután mindannyian azt gon-
doltuk, hogy „ennél rosszabb már 
nem is lehetne”, a nyakunkba szakadt 
egy pandémia. Annak ellenére, hogy 
pesszimista teremtménynek véljük az 
embert, nagyon sokan keresik a pozi-
tívumot ebben az egész világot megál-
lító eseményben. 

Azok közé tartozom, akik először 
a rossz oldaláról közelítik meg a dol-
gokat – elvégre, nem láthatunk csilla-
gokat, ha nem megyünk ki a sötétbe, 
és nem kereshetünk gyógymódot, ha 
nem értjük meg a betegségünket. Meg 
kell engednünk magunknak, hogy 
néha borúsan lássuk a valóságot. Aki 
felkészül a legrosszabbra, azt meglepe-
tés már nem igazán érheti. 

Mik a negatívumok ebben, hogy 
beszorultunk otthonainkba? Sokan 
munkanélkülivé váltak. Megtapasz-
talták, hogy egy szerződés nem tesz 
ételt az asztalra. Van, aki éhezik. Van, 
aki attól retteg, mikor kapcsolják ki az 
áramot a házában. Van, aki össze lett 
zárva problémás családtagjaival. Pél-
dául átok lehet ilyenkor huszonnégy 
órában elviselni egy alkoholistát. A 
szülők több időt töltenek együtt a fe-
szült hangulatban, ezért gyakoribbak 
az indulatos veszekedések, amit ki 
tudja, hány gyermek néz végig tehe-
tetlenül. Sajnos az ilyen eseteken csak 
akkor tudunk segíteni, ha tudunk róla. 
Ne felejtsünk el barátaink után kérdez-

ni, s ha mi vagyunk ilyen helyzetben, 
merjünk segítséget kérni! Menthetünk 
életet, sorsokat, és megérdemeljük, 
hogy megmentsenek minket.

Ideje keresni a fényt az alagút végén. 
Ha hirtelen szokatlanul sok idővel ren-
delkezik az ember, unatkozik, akkor 
módot keres arra, hogyan töltse nap-
jait úgy, hogy a lehető legboldogabb 
legyen. Keressük a boldogságot! Ez 
mindig egy nehéz feladat, főleg átlagos 
napokon. De most, a pandémia idején, 
amikor mindenki megállt, amikor a 
világ elcsitult, jobban hallhatjuk igazi 
önmagunkat. Több időnk marad ma-
gunkra. Így, amikor a körülöttünk lévő 
betegség beszorít minket, gyógyíthat-
juk azt a „kórt”, ami belülről emészt 
minket fel. Don Miguel Ruiz A szere-
tet iskolája  című könyvében rengeteg 
érdekes gondolatot írt, de a következő 
sorok most kifejezetten érdekesek vol-
tak számomra: „A Föld gyakorlatilag 
egyetlen, hatalmas mentális lepra-
telep… Mindennapi létünket meg-
mérgezik az előítéletek, az irigység, a 
gyűlölet, a szomorúság és a fájdalom. 
Mi magunk hívjuk életre ezeket az 
apró démonokat, mert megtanultuk, 
hogyan tegyük pokollá saját életün-
ket.” Ruiz több könyvet is írt a boldog-
ság titkairól és eléréséről, s nem ő az 
egyetlen. Tele vannak a polcok önsegí-
tő könyvekkel, amelyek a boldogságot 
tárgyalják – de a válasz már több ezer 
éve itt van az orrunk előtt.

Az eudaimonia – a görögök szerinti 
boldogság. Ennek nagy része a sztoi-
cizmuson alapszik, amely olyan te-
vékenységeket foglal magába, mint a 
meditáció, a gondolataink papírra ve-
tése megkönnyebbülési és önismereti 
célokból, vagy az önuralom. Marcus 

Aurelius Elmélkedések c. könyvében 
ezt olvashatjuk: „Vannak dolgok az 
életben, melyeket tudunk irányítani, 
és vannak dolgok, melyek hatalmun-
kon kívül történnek.” Ezt most, 2020-
ban mindannyian megtapasztaltuk, és 
megkönnyíthetjük a helyzetünket, ha 
sztoikusan állunk mindahhoz, amit az 
élet elénk rak.

Szóval, mire is jó a kényszerszünet? 
Felismerhetjük, hogy vannak dolgok, 
amiket nem tudunk megváltoztatni, 
mint például a kényszerbezártságot. 
Elkezdhetünk jobban azokra a dol-
gokra összpontosítani, amelyek ha-
talmunkban állnak. Megtanulhatjuk 
kezelni a gondolatainkat és az érzése-
inket. Visszatérhetünk a szeretethez. 
Dolgozhatunk a fi zikai, mentális és 
spirituális önmagunkon. Gyakorolha-
tunk hálát. Az, aki mindig talál okot 
arra, hogy hálás legyen (legyen az a 
friss levegő, a mozgásra való képesség, 
vagy a tiszta vízhez való hozzáférés), 
mindennap talál nyugalmat. Örül-
nünk kell a jelennek és mindennek, 
ami már a miénk, hisz a holnap so-
sincs megígérve.

Szerintem nincs áldás vagy büntetés 
– csak a világ és saját magunk törvé-
nyei. S ha meg is tanított engem bármi-
re ez a helyzet, az az volt, hogy nem tu-
dom megváltoztatni a világ történéseit.  
Más emberek lelkét sem. Azt viszont én 
döntöm el, hogy mit engedek be a lel-
kembe és szívembe, és én hogyan cse-
lekszem. S ha eddig hibákat követtem 
el, most másként akarom. Erre jó szá-
momra a kényszerszünet. Soraimat egy 
Seneca-idézettel zárnám: „Több dolog 
van, Lucius, mi megijeszt minket, mint 
mi megsebez, és többet szenvedünk 
képzeletben mint valóságban.”

_______________________________________
Kiss Csenge (Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola, Érsekújvár, 18 éves) az SZMPSZ által meghirdetett A koronavírus idején című 
pályázat 1. helyezettje lett a középiskolások kategóriájában.
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KÍNÁLAT – SZAKMAI ELŐADÁSOK ÉS MŰHELYEK MEGTARTÁSÁRA
Az SZMPSZ szeretne segítséget nyújtani a szlovákiai magyar pedagógusok és oktatási intézmények közötti hatékonyabb tudás-
megosztásban, hogy ezzel is hozzájáruljon a tanári közösségek szakmai fejlesztéséhez. Ezért tette közzé a pedagógusoknak szóló 
felhívását előadás, műhelymunka, szakmai tréning megtartására, melyre 14 előadó 22 előadással, szakmai műhellyel jelentkezett.

A jelentkezők listájából készült egy KÍNÁLAT az előadók nevével, elérhetőségével, az előadások témájával, típusával és tartal-
mával. Az oktatási intézmények vezetői az aktualizációs belső képzések szervezésekor meríthetnek ezekből. 

Az előadások, szakmai műhelyek anyagi része az érdeklődő intézményt terheli, azaz önköltséges. Érdeklődés esetén e-mail-
ben fordulhatnak az alábbi előadókhoz a részletek tisztázása céljából.

BATHÓ ANNAMÁRIA, Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, 
Ógyalla 
annamari.batho20@gmail.com
Szókincsfejlesztés angol órákon az alsó tagozaton
Célcsoport: alsó tagozatos pedagógusok, nyelveket, humán, neve-
lési tantárgyakat oktató pedagógusok

CSÁKVÁRI ÁGNES, Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari 
Szakközépiskola, Bátorkeszi
kiscsakvari@gmail.com  
Használd a mobilod! – innovatív módszerek a középiskolai iro-
dalomoktatásban
Célcsoport: nyelveket, humán tantárgyakat oktató pedagógusok

DÓCZÉ MÓNIKA, Magyar Nyelvű Óvoda, Nagyszarva
nanika.docze@azet.sk  
Mozgásfejlesztés a népi hagyományok eszközeivel
Célcsoport: óvónők, nevelőnők, alsó tagozatos pedagógusok

GYURÁN ÁGNES, SEBŐK CSILLA, Bátkai Alapiskola 
gyuranovaa@gmail.com   
Fabatkázva tanulni öröm
Miért kellene újragondolni az iskola és a szülők együttműkö-
dését?
Célcsoport: óvónők, nevelőnők, alsó tagozatos pedagógusok, 
nyelveket, humán, természettudományi, nevelési tantárgyakat 
oktató pedagógusok, osztályfőnökök, iskolavezetők

HANESZ ANGELIKA, Alapiskola, Buzita 
hanesz@gmail.com   
Edukációs robotikai képzés LEGO WeDo eszközzel
Célcsoport: alsó tagozatos pedagógusok, természettudományi 
tantárgyakat oktató pedagógusok
Edukációs robotikai képzés LEGO Education SPIKE Prime 
eszközzel
Célcsoport: természettudományi tantárgyakat oktató pedagógusok
EduPage – komplex oktatásszervezői rendszer
Célcsoport: nevelőnők, alsó tagozatos pedagógusok, nyelveket, 
humán természettudományi, nevelési tantárgyakat oktató peda-
gógusok, osztályfőnökök, iskolavezetők 

HENZEL GYÖRGY, Katona Mihály Alapiskola, Búcs 
henzel.gyorgy@gmail.com  
Digitális közösségi alkotóműhelyek létrehozása, akár a kisis-
kolákban is
Célcsoport: alsó tagozatos pedagógusok, természettudományi, 
nevelési tantárgyakat oktató pedagógusok, iskolavezetők
IKT-val támogatott projektoktatás. Jógyakorlatok bemutatás: 
A Digitális Témahetek díjazott projektjeinek bemutatása.
Célcsoport: természettudományi, nevelési tantárgyakat oktató pe-
dagógusok, iskolavezetők
Virtuális osztálytermek a hibrid oktatásban 
Ingyenes Microsoft  Teams (virtuális osztályterem) az online 
oktatás szolgálatában (is) 
Célcsoport: alsó tagozatos pedagógusok, humán, természettudo-
mányi, nevelési tantárgyakat oktató pedagógusok, osztályfőnö-
kök, iskolavezetők 

KOVÁCS GIZELLA, Alapiskola, Buzita
19zella72@gmail.com  
Angol játszóház alsó tagozatosoknak
Célcsoport: óvónők, nevelőnők, alsó tagozatos pedagógusok, 
nyelveket, humán tantárgyakat oktató pedagógusok 

MÉSZÁROS KRISZTINA, Szent Erzsébet Főiskola
meszaroskrisztina84@gmail.com     
Az iskolai és évfolyamtársi mediáció 
Célcsoport: nevelőnők, alsó tagozatos pedagógusok, nevelési tan-
tárgyakat oktató pedagógusok, osztályfőnökök, iskolavezetők

RÉVI BERNADETT DÓRA  
do7bre11@gmail.com  
Tanulás hatékonyan-örömmel, otthonról is
Célcsoport: óvónők, alsó tagozatos pedagógusok, osztályfőnökök

TÓTH ATTILA, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra 
atoth2@ukf.sk  
Térszemlélet-fejlesztés, avagy miért fontos a geometria?
Miért fontosak a kísérletek a fi zikában?
Célcsoport: természettudományi tantárgyakat oktató pedagógusok 

TOMOLYA RÓBERT, Füleki Gimnázium 
tomolya@gmail.com  
A Geogebra lehetőségei a matematika oktatásban
Micro:bit programozása
Digitális oktatás, virtuális osztálytermek (MS Teams) – Felhő-
alapú adattárolás (G-drive, Onedrive)
Célcsoport: nyelveket, humán, természettudományi tantárgyakat 
oktató pedagógusok 

VÁRADY KORNÉLIA, Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, 
Csallóközaranyos
varadynelli@gmail.com  
Workshop iskolai színjátszó csoportok vezetőinek
Célcsoport: nevelőnők, alsó tagozatos pedagógusok, nyelveket, 
humán tantárgyakat oktató pedagógusok, osztályfőnökök

VARGA TAMÁS, Jókai Mór Alapiskola, Komárom 
vargatomi7@gmail.com  
Feladatlap-típusokkal történő tanórai munkaformák
Célcsoport: nyelveket, humán, természettudományi tantárgyakat 
oktató pedagógusok

Az előadások és műhelyek nem az SZMPSZ szervezésében való-
sulnak meg. A kínálatból az intézmények választhatnak és tantes-
tületük számára belső képzést szervezhetnek. 

Az egyes szakmai műhelyek, előadások egyéb részleteiről – 
típ usa, tartalma, időtartama – az SZMPSZ honlapján közzé tett 
anyagból tájékozódhatnak.

https://szmpsz.sk/kinalat-szakmai-muhelyek-es-eloadasok-megtar
tasara/?fb clid=IwAR1i0P72zFvomVH7OOkUKLSEgTp1U1icFup
3blZiLOzX6kWJyMFlF5ZkcXg
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ACKERMANNÉ KELŐ KAMILLA, pedagógus, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar oktatója, Kecskeméten él 
(kelo.kamilla@kre.hu);  BÁRDOS GYULA, a Csemadok elnöke, Szencen él; Mgr. BENCZE DÁVID, az egri Eszterházy Károly Egyetem történész-
doktorandusza, a Collegium Talentum ösztöndíjasa, Tardoskedden él (bencze.david@centrum.sk; david.benczeur@gmail.com); Mgr. BREZNAY 
DÁVID, a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola tanára, Deresken él (david.breznay@azet.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott 
pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); GYETVAI ANNA, a Semmelweis Egyetem Mentális 
Egészségtudományok Doktori Iskola doktorandusza, pszichológiai tanácsadó a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központban és Általános 
Iskolában, Budapesten él (anna.gyetvai94@gmail.com); Mgr. KLEMEN TERÉZIA, nyugalmazott magyartanár, a Lehár Polgári Társulás elnöke, 
Őrsújfaluban él (tereziaklemen@gmail.com); LENGYEL PIROSKA NOÉMI, gyógypedagógus, író, Bugyin él (piroska.noemi17@gmail.com); 
LEHOCZKY MÁRIA MAGDOLNA, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának oktatója, Nagykőrösön él 
(lehoczky.maria.magdolna@kre.hu);  POMICHAL KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); 
Mgr. RADICS RUDOLF, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének doktorandusza, 
Nyitrán él (rudolf.r17@gmail.com); Mgr. RECZAI LILLA, újságíró, Érsekújvárban él (reczai.lilla@gmail.com); Dr. habil. VANČO ILDIKÓ, PhD, 
a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének oktatója, Párkányban él (ivancova@ukf.sk); 
PaedDr. VARGA TAMÁS, földrajz-magyar szakos tanár, a komáromi Jókai Mór Alapiskola pedagógusa, Gútán él (vargatomi7@gmail.com); 
PaedDr. ZOLCZER PÉTER, PhD, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

Eddigi életem során számos várost engedtem 
közel a szívemhez, ugyanis az egyetemista és a 
dolgozó évek alatt több nagyobb városban éltem 
már. Ilyen volt Nyitra, Pozsony és Dunaszerda-
hely is. Mégis: szülővárosa csupán egyetlenegy 
van az embernek, ezért számomra Érsekújvár 
jelenti a biztos pontot. Itt vagyok otthon, ide köt 
minden. Mindig is csodáltam a város történel-
mi hátterét, mert már az újkőkorra visszavezet-
hetőek a területén megtalált leletek. 

Érsekújvár a Kisalföld északi részén (Duna 
menti alföld), a Nyitra folyó partján fekszik. A 
város a Nyitrai kerülethez tartozó Érsekújvári 
járás székhelye. Nyitra vármegyéhez tartozik 
annak alapítása óta. Érsekújvár (szlovákul – 
Nové Zámky, németül – Neuhäus(e)l, latinul – 
Novum Castrum, törökül – Uyvar) az 1500-as 
években először még csak palánkvár volt, fej-
lődésének második szakaszát pedig már Oláh 
Miklós esztergomi érsek nevéhez köthetjük. Ő 
erősítette meg a palánkvárat, amelynek neve új 
vár (Castrum Novum) lett, de mégis a magyar 
megfelelőjét, az Oláhújvárat használták. A ké-
sőbbi hatbástyás várat az olasz Ottavio és Giulio 
Baldigara építészek tervezték. Emlékszem, min-
dig sikeresen kihagytam a hat bástyanév vala-
melyikét, de az évek során rögzültek a fejemben 
a fogalmak: Zserotin, Frigyes (később Mihály 
bástya), Forgách, Ernő, Császár és Cseh bástya. 
Szerettem volna saját szememmel látni ezeket a 
hatalmas falakat, csakhogy Újvár történelmé-
ben szerepet kapott a törökmegszállás (1600-as 
évek), és a várost a kuruc kor sem kerülte el. Ké-
sőbb pedig jöttek a világháborúk.

1704-ben a várat harc nélkül szállták meg 
a kurucok, 1706-ban maga II. Rákóczi Ferenc 
is meglátogatta Újvárt. A kedvenc történetem 
Ocskay László kuruc brigadéroshoz köthető, 
aki nem sokkal a trencséni csata után átállt a 
császár oldalára, így a saját népe árulója lett. 
Természetesen ez a gaztett nem maradt büntet-
lenül, ugyanis 1710-ben hadbíróság elé állítot-
ták a városban, majd január 3-án lefejezték őt 
Érsekújvár főterén (amelyen manapság csak úgy 
nyüzsögnek a galambok). Ma egy bronz emlék-
tábla bizonyítja a történteket, ezt a táblát gyak-
ran felkeresem, ha éppen nosztalgiázni vágyom.
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A város egyébként főleg mezőgazdasá-
gi jellegű település volt, bár amint kiépült a 
vasúthálózat, közlekedési csomóponttá fejlő-
dött. 1850-ben ugyanis megnyílt a forgalom 
a Párkánynána–Pozsony közti vasútvonallal, 
amelynek egyik jelentős gócpontja Érsekújvár 
lett (kialakult a vasúti összeköttetés Bécs és Pest 
közt, ami nagy szó volt akkoriban). Kislány ko-
romban a legnagyobb csodaságnak tartottam 
a pöfékelő mozdonyokat. Később a durrogós 
mozdonyoktól már féltem, de szerettem kijárni a 
peronra a vonatokat fi gyelni, ahogy közelednek 
és távolodnak Budapest vagy Pozsony felé. Per-
sze akkor még nem tudtam, merre van az egyik 
és a másik, de akkor nem is az volt a lényeg. Ki-
zárólag az érdekelt, hogy nagypapámmal kellő 
mennyiségű popcornt vettünk-e a vonatok meg-
szemléléséhez vagy sem. Ha nem, kértem még 
egy csomag gumicukrot is a pattogatott kuko-
rica mellé, majd felballagtunk az éppen aktuális 
peronra és leültünk a padra. Csodálatos volt!

Az első világháború még nem tett akkora 
károkat a városban, ám a második világhábo-
rú után Újvár bástyái sem maradtak meg, a 
bombázások mindent elpusztítottak, ami arra 
érdemes volt. A várost sokáig magyar ajkú em-
berek lakták, egészen a II. világháború végéig, 
amikor más nemzetiségek is megjelentek itt. A 
magyar szót lassacskán ásóval kell már keres-
ni a város frekventált helyein, mert olyannyira 
asszimilálódik mindenki, hogy rossz fi gyelni is 
a folyamatot. 

Mindazonáltal számos híres magyar szemé-
lyiség született vagy tevékenykedett városom-
ban. Ilyen például Kassák Lajos, akinek a nevét 
a helyi ifj úsági szervezet büszkén viseli magán 
(amelynek alelnöke szerény személyem), vagy 
Luzsica Lajos festőművész, Pázmány Péter, aki-
nek nevét a helyi gimnázium kapta, amelyben 
négy évig tanultam. Czuczor Gergely szerzetes-
pap nevét pedig az alapiskola őrzi. Folytatnám a 
sort, de elragadna a nosztalgiavonat, és ugyebár 
a múlt – az volt, a jövő pedig még várat magára. 
A jelenben van az élet. Éljük hát, mert akár mi 
is emlékezetessé tehetjük a jelent, s majd rólunk 
fognak írni mint kedves városunk híres szülött-
jéről.
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Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

Kedves Olvasóink!
Szíves fi gyelmükbe ajánljuk Fellinger Károly Zöld, de nem spenót című verseskötetét, ami kicsit és nagyot, gyermeket és felnőttet 
egyaránt elvarázsol. A könyv megrendelhető a marketing@liliumaurum.sk e-mail-címen.

Fellinger Károly: 
Zöld, de nem spenót
Kiadó: Lilium Aurum

Mi minden rejtőzik a „mindennek a teteje” 
és a „mindennek a legalja” között?

Hétköznapi, ám a gyerek számára elgon-
dolkodtató események; a felnőttek furcsa 
kijelentései; egy-egy helyzetben „érthetet-
len” viselkedése, amin a gyerek eltöpreng 
és amit a maga logikájával meg is ma-
gyaráz; óvodások, kisiskolások élményei, 
zökkenői, felháborodásai, jópofaságai, rá-
csodálkozása és szeretete az őket körülve-
vő világ felé, hisz ők azok, akik imádják a 
zöldségeket, „vagyis minden zöldet, / ami 
nem spenót.”

A Mindjárt gondoltam és a Zebra az 
autómosóban után Fellinger Károly kivá-
ló felvidéki költő harmadik, svéd típusú 
gyerekversektől színes kötetét tartja a ke-
zében az olvasó – aki pedig ha felnőtt, ha 
gyerek, legalább egy-két versben biztosan 
megtalálja önmagát. S ha ezt valamelyik 
felnőtt olvasó mégsem lesz hajlandó beval-
lani, a legkevesebb, ami érheti: az őszinte, 
frappáns gyerekmonológokat olvasva sok 
derűben lesz része, és maga is meghökken, 
mi minden jár a gyerekek (a gyerekei?) fe-
jében, amire érdemes lenne odafi gyelni...

Ára: 8 €

Megrendelhető a 
marketing@liliumaurum.sk 

e-mail-címen vagy 
a kiadó postacímén 

(Lilium Aurum Lap- és Könyv-
kiadó, Galantská cesta 658/2F, 

929 01 Dunajská Streda; 
tel.: 00421 (0)903 724 781)
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Diákjainak 
munkái

EGY SOKSZÍNŰ ISKOLA GÚTÁN
                                                
Csallóköz szívében, Gútán, 1991-ben jött létre a város első középiskolája, a 
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, majd 2020-ban az Iparművészeti 
Magániskola is megnyitotta kapuit. Megálmodóinak és fenntartóinak, Szokol 
Dezsőnek és feleségének olyan intézmény kialakítása volt a céljuk, amely min-
den területen egyértelművé teszi, hogy itt nem „csak” a szakmák oktatása folyik, 
hanem a diákok sokoldalú szellemi-gyakorlati felkészítése.

Az állandó megújulásra törekvő intézményben sokrétű oktatás folyik. A Ma-
gyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola nappali tagozaton 3 éves tanulmányi 
időben autószerelő, szakács, vendéglátás, fodrász, kovácsiparművész, cserép-
kályha- és kandallókészítő szakokon kínálja a továbbtanulási lehetőséget, vala-
mint az érettségi vizsgával végződő 4 éves tanulmányi képzés során kozmetikus, 
informatikai hálózatok műszerésze, üzletkötés és vállalkozás–idegenforgalom, 
személy- és vagyonvédelem szakok közül választhatnak a 9. osztályos tanulók. 
Az intézményben szakosító tanulmányokat is lehet folytatni a 2 éves nappali, 
illetve a 3 éves levelező tagozaton. 

A 2020/21-es tanévben, az egyre népszerűbb iparművészeti képzésnek kö-
szönhetően megalakult Iparművészeti Magániskolában reklámgrafi ka, terve-
zőgrafi ka, fotóművészet, beltéri dizájn, vitrázsüveg-készítő és díszzománcozó 
szakokra jelentkezhetnek a tanulók.

A jól felszerelt szaktantermek, rajztermek, kiállítótermek, műhelyek és gya-
korlóhelyek olyan alkotó környezetet biztosítanak az oktatónak és diáknak egy-
aránt, amely a magas színvonalú képzés előfeltétele. A diákok különféle hazai és 
nemzetközi programokban, projektekben, kiállításokon, diákrendezvényeken, 
előadásokon, tanfolyamokon vehetnek részt, szakköröket is látogathatnak, va-
lamint különböző versenyekbe kapcsolódhatnak be. A virtuális téren belül is 
számos kiváló eredményt értek el a diákjaink a járási, kerületi, országos és nem-
zetközi megmérettetéseken.

A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola és az Iparművészeti Magánisko-
la szeretettel vár minden diákot, aki szeretne egy nagy, sikeres csapat tagja lenni, 
és nemcsak tudással, hanem rengeteg élménnyel is gazdagodni.

MAGYAR TANNYELVŰ MAGÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 

IPARMŰVÉSZETI MAGÁNISKOLA, GÚTA


