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Ahogy a véletlen találkozások, úgy a véletlen 
látogatások is mély nyomot hagyhatnak az em-
berben. Alkalmanként olyan helybe botlunk, 
mely megszólít, és már az utcáin tett első lépé-
seket megtéve otthonunknak érezzük, mintha 
mindeddig ránk vártak volna az egymás mellett 
sorakozó épületek és a derűs arcokat visszatük-
röző ablakok. 

Nekem Szentendre színpompás esernyői, a 
mediterrán hangulatú utcácskák, a macskakö-
ves út közepére állított asztalokon otthonra váró 
antikvár kötetetek jelentettek azonnali kötődést 
és azóta is tartó visszavágyódást. Szentendre tele 
van mosolygó arcokkal, tarka falakkal, vidáman 
dülöngélő lépcsőkkel és belső udvarokban meg-
búvó kopott zongorákkal. Hangulata megkapó, 
az égről lógó színes lámpabúrák alatt sétálva 
minduntalan arra gondol az ember, hogy min-
den rejtett kis sarkat megtöltöttek bohém művé-
szettel és kultúrával. 

Szentendre Pest megyében fekszik, a Duna-
kanyar kapujában. A Szentendrei járás székhe-
lye, és fekvésének, valamint bájának köszön-
hetően népszerű kirándulóhely. A város apró 
településként kezdte, és az évszázadok során 
több település csatlakozott hozzá, mire elérte 
ma ismert formáját. A kezdetben alig négyezer 
fős lakosság 2010-re elérte a 25 000 főt, és a fej-
lődés véget vetett a múltban szeretettel művelt 
gyümölcstermesztésnek és kertművelésnek.

A kellemes mediterrán hangulat, amitől úgy 
érzi a látogató, hogy a kisvárosnak lelke van, a 
soknemzetiségű lakosságnak köszönhető. A 
törökök kiűzése után szlovák, német, görög, 
dalmát és szerb telepesek népesítették be Szent-
endrét, és hátrahagyták kulturális és szellemi 
lenyomatukat. A művészi élet ma is aktív a 
kisváros inspiratív utcáin. 1929-ben jött létre a 
szentendrei művésztelep, és ennek hatása máig 
idecsalogatja az alkotni vágyókat – külön előnyt 
jelent a főváros kiállítási és munkalehetőségek-
kel kecsegtető közelsége.
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Szentendrén a múltban három fő gazdasági 
ágazat működött. Az ipar, a szőlő- és borterme-
lés, valamint a kereskedelem. A leggazdagabb, 
kereskedelemmel és bortermeléssel foglalkozó 
polgárok építtették a belváros sajátos, délies 
hangulatú emeletes házait, melyek hívogató 
melegsége engem azonnal megfogott. A 19. szá-
zadban bekövetkező árvizek Szentendre hanyat-
lását vonták maguk után, és bár a kisvárosi élet 
pezsgő, a munkalehetőségek száma folyamato-
san csökken. A lakosság többnyire Budapesten 
talál munkát, Szentendre túlnyomórészt alvóvá-
ros jellegű. 

Talán ez is hozzájárul ahhoz az érzéshez, 
amely elönti az embert a belváros kusza macs-
kaköveit taposva. A kopott borítójú könyvek kö-
zött válogatva könnyű megfeledkezni minden 
másról, a ponyván heverő kötetek kiszakítanak 
a dolgos mindennapokból, és gyorsan elszalad 
az idő a kellemes vendéglőkből kiszűrődő vi-
dám csevejt hallgatva, olvadozó jégkrémmel a 
kézben.

A város szerkezetét a már említett nemzeti-
ségek negyedei határozták meg, valamint az 
általuk épített templomok és létrehozott vallási 
közösségek. A hangulatos belváros központja 
a Fő tér és a Bogdányi utca, számtalan műem-
lék épülettel és múzeummal. A turisztikai lát-
ványosságokat a telepeseknek köszönhetjük, a 
szerb ortodox templomok például népszerűek 
az idelátogatók körében.

Bevallom, a színes esernyők alatt sétálva nem 
a város történelme és gazdasága nyűgözött le 
annyira, sőt, talán nem is az ízléses éttermek 
és élettől nyüzsgő, de mégsem túlzsúfolt utcák. 
Minden mást elnyomott az apró résekben meg-
búvó otthonos melegség, az a hívogató megér-
tés, amit otthon érez az ember, mikor ugyanarra 
a kanapéra heveredik le sokadszor, egy bögre 
teával a kezében.
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Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

FELHÍVÁS

Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése 
a 2021/2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a 
Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhetedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 54. Iri-
nyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2021/2022-es tanévre. Az elméleti verseny anyaga az álta-
lános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed 
az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati 
versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.

Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a har-
madik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll. 

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

Az 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői:

1.  Az iskolák igazgatói 2021. december 10-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanu-
lók létszámát, kategóriánkénti bontásban a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre igazgató részére és online 
bejelentkeznek a www.irinyiverseny.mke.org.hu/regisztracio honlapon.

2. A megbízott szervező 2022. január 10-ig elkészíti a feladatlapokat.
3. A Selye János Gimnázium 2022. január 21-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2022. január 27-én, csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
5.  Az iskola szaktanára 2022. január 31-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja 

azokat, és február 12-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
6. 2022. március 8-án (kedden) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
7. 2022 áprilisában zajlik az országos forduló Debrecenben, a járványügyi helyzet függvényében.

A versennyel kapcsolatos további információ a www.irinyiverseny.mke.org.hu oldalon található.

Információ a 2020/2021-es Katedra Matematikaverseny elődöntőiről:

Tisztelt Felkészítő Tanárok!
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a 2020/2021-es Katedra Matematikaverseny elődöntőit szep-

tember második hetében tartjuk meg. Az egyik elődöntő 2021. szeptember 9-én, csütörtökön lenne Kassán, a 
másik szeptember 10-én, pénteken Dunaszerdahelyen. A döntőt októberre tervezzük Dunaszerdahelyen. 

A részletekről időben értesítem a felkészítő tanárokat.
Horváth Géza, versenyszervező
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A 29. évfolyamát indító Katedra folyó-
irat számára 2021 ősze óriási változást 
hozott: platformot változtatott az új-
ság, és a papíralapú megjelenést elekt-
ronikus változatra cserélte. Az új „kön-
tös” azonban „régi anyagból” készült, 
hiszen mind a tartalom, mind a dizájn 
terén megőrizte a lap a jól ismert arcu-
latát. Arra is ügyeltünk, hogy a lapozás 
élménye megmaradjon: elég csupán a 
borítóra kattintani, és máris lehetőség 
nyílik egy kis virtuális lapozásra (igaz, 
érdemes a nagyítóval nagyobb betű-
méretre váltani). A megszokott mó-
don tördelt forma megőrzésével arra 
törekedtünk, hogy a lehető legjobban 
megőrizzük a Katedra folyóirat jól is-
mert jellegét.

 Az egyre szűkösebb anyagi körül-
mények között tengődő lap életében 
már évek óta felmerült a digitális térbe 
költözés opciója, amely felszabadítja az 
újságot a nyomdai és postai költségek 
alól, és tehermentesíti az ügyintézést a 
csomagolással és előfi zetéssel járó fel-
adatok megszűnésével. Az iskolaügyet 
is egyre inkább a virtuális világba szo-
rító koronavírus-járvány tovább nehe-
zítette a lap helyzetét azzal, hogy aka-
dályokat emelt a terjesztésben, hiszen 
egyre körülményesebbnek bizonyult 
az iskolák címére küldött folyóirat 
eljuttatása a tényleges olvasókhoz. A 
digitális forma választása mindkét di-
lemmára megoldást kínál: reményeink 
szerint ezentúl könnyebben elérhetővé 
és fenntarthatóvá válik a lap, és nap-
rakészen eljut a lehető legszélesebb 
olvasóközönséghez. Szilárd elhatáro-
zásunk, hogy az adott hónap első nap-
jaiban mindig elérhető legyen az újság 
aktuális száma. 

 A digitális folyóirattá történő át-
alakulást a www.katedra.sk oldal új-
jáépítése előzte meg. Ez a honlap a 
három egységből álló Katedra csoport 
tevékenységének gyűjtőoldala: külön 
aloldalon érhetők el a Katedra folyó-
irat, a Katedra-versenyek és a Katedra 
Társaság anyagai. A Katedra folyóirat 
oldalra lépve automatikusan az aktuá-
lis lapszám nyílik meg, de az „Archí-
vum” fülön keresztül visszamenőleg 
több évnyi Katedra-lapszámot lehet 
fellapozni. A borítók alatt szereplő 
elektronikus tartalomjegyzék és az 

oldal tetején található kereső menü 
segítségével a szerzők nevén vagy a 
keresett cikk címén keresztül könnyen 
megtalálhatók az olvasó számára ér-
dekes írások. Fontosnak tartjuk, hogy 
egy helyen, egyszerűen felkereshetők 
legyenek a folyóiratban közölt cikkek, 
akár több évre visszamenőleg is.

 A megújult honlapra költöztek át a 
Katedra-versenyek is. A tavalyi tanév 
megerősített minket abban, hogy tö-
retlen igény van ezekre a versenyekre, 
hiszen a bizonytalan életkörülmények 
ellenére is érdeklődést mutattak az is-
kolák a Katedra Matematikaverseny, 
Történelemverseny, Irodalomverseny, 
Alsó Tagozatos Verseny, Pénzes István 
Anyanyelvi Vetélkedő és Vámbéry Ár-
min Földrajzverseny iránt. Az egyes 
versenyek gesztorai – az iménti fel-
sorolás sorrendjében: Horváth Géza, 
Elek József, Tóth Mónika, Herdics 
Kalocsányi Mónika, Tóth Katalin és 
Tóth Tibor – ezentúl a Katedra-verse-
nyek aloldalán keresztül teszik közzé 
a levelezős versenyek feladatait, és itt 
jelennek meg a versenyekkel kapcso-
latos alapvető információk, a nevezés 
feltételei, a versenyhez ajánlott segéd-
anyagok is. A feladatlapok digitális 
úton lesznek elérhetők, de a megoldá-
sokat továbbra is a megszokott módon 
(e-mail-ben vagy hagyományos postá-
zással) várjuk a versenyszervezők által 
megadott címekre. A lebonyolítással 
kapcsolatos általános információk a 
Katedra-versenyek nyitóoldalán ol-
vashatók, de a konkrét versenyekre az 
adott verseny oldalán található Neve-
zési lap kitöltésével, a verseny gesztora 
által megadott e-mail-címen keresztül 
lehet regisztrálni. A regisztráció to-
vábbra is feltétele a versenyben való 
részvételnek. 

 A Katedra csoport harmadik pillé-
rét a Katedra Társaság képezi, amely a 
folyóirat és a versenyek szakmai hát-
terét kívánja biztosítani. Reményeink 
szerint az új körülmények a Társaság 
életét is sikeresen megújítják majd. 

 A Katedra folyóirat bízik abban, 
hogy az olvasói hűségesek maradnak 
hozzá. Sikeres tanévkezdést, sok peda-
gógiai örömet kívánunk az új iskolaév-
ben! 

PETRES CSIZMADIA GABRIELLA

KATEDRA A VIRTUÁLIS TÉRBEN   



Kelet-Szlovákia legdinamikusabban fej-
lődő iskolájának igazgatóhelyettes asz-
szonyával beszélgettem. Tóth Kornélia a 
középiskola befejezése után Sárospata-
kon, majd a Nyitrai Konstantin Filozó-
fus Egyetemen folytatta tanulmányait. 
Negyed évszázada áll a katedra másik 
oldalán, 2007 óta pedig a legnagyobb 
precizitással hasznosítja képességeit 
igazgatóhelyettesi munkakörben. Sze-
retném, ha mindennapi munkájába be-
pillantást nyernének nemcsak a szűkebb 
régiójában élők, hanem a Felvidék egész 
területén szorgoskodó magyar pedagó-
gusok is.

 Igazgatóhelyettes asszonyunk szá-
mára a kettévágott település intézmé-
nye mindig is meghatározó volt. Ő az, 
aki a mai napig is azon a helyen gyako-
rolja hivatását, ahol annak idején elsa-
játította az alapokat. Milyen emlékeid 
vannak arról a napról, amikor kisis-
kolásként először lépted át az iskola 
kapuját? 

 A mesevilág elhagyása után kiselsős-
ként megszeppenve léptem át az iskola 
kapuját. Annak ellenére, hogy édes-
anyám az intézmény nevelőnője és ké-
sőbb alsó tagozatos pedagógusa volt, tele 
voltam szorongással és félelemmel, mégis 
ezer kérdés fogalmazódott meg bennem. 

Kíváncsi voltam a tanító néninkre és az 
új barátaimra.

 Sokan azt hiszik, hogy pedagógusgye-
reknek lenni jó. Hogyan emlékszel erre 
vissza? 

 Édesanyám naprakész információkat 
kapott minden percemről. A segédeszkö-
zeimet véletlenül sem hagyhattam otthon, 
a tanítási órákra pedig a kisbetűs részeket 
is meg kellett tanulnom. Minden iskolai 
programon és iskolán kívüli rendezvé-
nyen részt vettem. 
Biztos vagyok abban, hogy nekem tízszer 
többet kellett dolgoznom az érdemjegye-
kért. A szülői felügyelet állandó volt szá-
momra, ami biztonságot nyújtott a min-
dennapjaimban.

 Mennyire volt édesanyádnak köszön-
hető az, hogy Te is a pedagóguspálya 
mellett döntöttél? 

 Családunk életében meghatározó 
szerepe volt az iskolának, a pedagó-
guspálya mindig is szimpatikus volt, 
és közel állt hozzám. Figyelemmel és 
lelkesedéssel hallgattam, ahogy édes-
anyám otthon gyerekdalokat dúdol, kí-
váncsian kacsintgattam egy-egy általa 
készített iskolai feladatra, képzőművé-
szeti alkotásra. Igazi példakép volt szá-
momra, tőle tanultam meg azt, hogy 

HACK LÁSZLÓ

MÁSODIK OTTHONOMMÁ VÁLT A KETTÉVÁGOTT TELEPÜLÉS ISKOLÁJA 
BESZÉLGETÉS TÓTH KORNÉLIÁVAL

gyerekeket tanítani felemelő érzés. Az 
egyetem elvégzése után napközis neve-
lőként tértem vissza alma materembe, 
majd alsó tagozatos tanító néni lettem. 
Pályám kezdetén sokat tanulhattam 
tőle, nemcsak az iskolában, hanem ott-
hon is nagy segítség volt számomra a 
tanítási órákra való felkészülés során.

 Jelenleg az oktatói-nevelői munka 
mellett 2007-től iskolánk igazgatóhe-
lyettesi posztját töltöd be. Mennyire 
változott meg a mindennapi munkád 
a kinevezésed után?

 Kinevezésem nagy megtiszteltetés és 
egyben nagy kihívás is volt számomra. 
Mivel kevesebb lett az óraszámom, mun-
kaköröm folyamatosan változott. Több 
lett a szervezési és irányítási munkám, 
a kötelező pedagógiai dokumentációk 
megírásával igyekszem megkönnyíteni 
az igazgató úr munkáját. Szerencsésnek 
is érzem magam azért, hogy egy olyan 
rátermett, önfeláldozó vezetőt tudhatok 
magam mellett, aki idejét nem sajnálva 
mindent megtesz annak érdekében, hogy 
az irányítása alatt működő intézmény fo-
lyamatosan fejlődjön.  

Továbbá foglalkozom a pályakezdő pe-
dagógusok munkájának koordinálásával, 
az iskolai beíratással, kapcsolatot tartok a 
helyi és a környék óvodáinak vezetőivel. 

NÉGYSZEMKÖZT



A 2008-as iskolai reform nagy változást 
hozott az intézmények életébe. Iskolai 
oktatási program lépett életbe, melynek 
megtervezésében és megírásában a tan-
testülettel együtt nagy szerepet vállaltam. 
Számomra óriási felelősség az igazgató-
helyettesi állás betöltése, mivel mindent 
a legnagyobb precizitással és szakmai tu-
dással próbálok elvégezni. Az évek során 
rájöttem arra, hogy mindenért keményen 
meg kell küzdeni, fi gyelemmel kell kísér-
ni mindazt, ami az intézmény falain belül 
zajlik. Rugalmasan kell reagálni a változó 
törvényi jogszabályokra, fenntartói elvá-
rásokra, valamint fi gyelembe kell venni 
az iskolahasználók igényeit. Az elmúlt 
tanévek soha nem tapasztalt kihívás elé 
állították az iskolákat, át kellett térnünk 
a digitális oktatásra. Igyekeztünk lehető-
ségeinkhez mérten diákjaink számára be-
biztosítani az online térben folyó oktatást.

 Kinevezésed előtt az alsó tagozaton 
teljes óraszámban tanítottál. Milyenek 
voltak számodra az ott eltöltött hosszú 
napok, órák? 

 Számomra máig a világ egyik legcso-
dálatosabb pillanata az iskolába érkező, 
kíváncsisággal teli gyermekkel való talál-
kozás volt. A feltett kérdések sokasága, a 
gondolkodásra sarkalló gyermekded 
tekintetek mindig elfeledtették velem a 
mindennapi gondokat, bajokat.  Édes-
anyám arra tanított, hogy úgy kell a 
gyerekekhez közelítenem, hogy ne szo-
rongjanak az iskolában. Ezért próbáltam 
őket érzelmekkel feltölteni, játékos peda-
gógiai módszereken keresztül tanítani. 
Rájöttem arra, hogy a játékos pedagógiai 
módszerek alkalmazásával a diákok úgy 
tanulnak és sajátítanak el új ismereteket, 
hogy szinte észre sem veszik. Mindig 
arra törekedtem és a mai napig is tö-
rekszem, hogy a gyermek igazán otthon 
érezze magát az iskolában.

 Azt látom, hogy a tanítási órák előtt 
a mai napig is lapozgatod a tanköny-
vet, jegyzeteket készítesz. Most is szí-
vesen használod az óravázlatokat?

 Számomra kezdő pedagógusként a 
tanórára való felkészülés szükséges do-
kumentuma volt az óravázlat. Fontos volt 
számomra, biztonságot nyújtott. Most is 
készítek jegyzeteket, csak nem olyan rész-
letességgel. Úgy gondolom, hogy az óra 
ismeretanyagának megvizsgálására min-
dig szükség van. A tantervi tananyagot át 
kell tanulmányozni, ha szükséges, nap-
rakész ismeretekkel is ki kell egészíteni. 
Szeretem előre meghatározni a tananyag 
feldolgozásának módját, és előkészíteni, 
illetve elkészíteni a hozzá felhasználható 

segédeszközöket. A váratlan helyzetekre 
is mindig felkészülök, mindig van a tar-
solyomban néhány játékos feladat.

 Milyennek tartod a vezetőség és ta-
nári kar viszonyát igazgatóhelyettes-
ként? 

  Úgy gondolom, hogy hivatásuknak 
elkötelezett, jól képezett pedagógusokkal 
könnyű együtt dolgozni, könnyű a kitű-
zött céljainkat elérni. A vezetőség engedi 
teljesen önállóan dolgozni a pedagóguso-
kat, és mindenben támogatjuk az önálló 
kezdeményezéseiket. Legfontosabb szá-
munkra az együttműködés feltételeinek 
a megteremtése, sok alkalmat szánunk a 
közös munkára. Nagyon lényeges, hogy 
megteremtsük az egymás tiszteletére 
épülő kommunikációt, és ezáltal  kiala-
kítsuk a jó partnerségi viszonyt.

 A nagyszelmenci alapiskola több 
mint 60 éve tesz eleget alapfokú ok-
tatási-nevelési funkciójának. Hogyan 
emlékszel vissza volt alma materedre? 

  Mindig családias, szeretetteljes légkör,  
nyugodtság és összetartozás jellemezte is-
kolánkat, ahol szinte otthon éreztük ma-
gunkat. Az iskola pedagógusai olyan is-
kolai légkört teremtettek, melynek alapját 
egymás tisztelete és szeretete adta. Erős 
alapokat nyújtó intézményként a régió 
elismert iskolájának számított, sok tehet-
séges diák került ki a falai közül. 

A több évtizedeken keresztül kialakí-
tott értékeinket igyekszünk a mindenna-
pi nevelő-oktató munkában megtartani 
és továbbvinni.

 25 év egy munkahelyen hosszú idő. 
Milyen változásokat tapasztaltál?

 Az épület kültéri és beltéri felújításait 
követően elmondhatom, hogy ma már 
egy olyan 21. századi modern épületbe 
léphetünk be, ahol diák és tanár igazán 
otthon érezheti magát. 

Az utóbbi évtizedben megtörtént az 
iskolaépület külső szigetelése és színezé-
se, a nyílászárók és a radiátorok cseréje. 
Biztonságunk megóvása érdekében az 
épületet kültéri és beltéri térfi gyelő kame-
rarendszerrel láttuk el.  A folyosó, az öltö-
ző és a tantermek is új arculatot kaptak. 
Az udvar egy részét és a járdát térkővel 
burkoltattuk, felújíttattuk a kerítést is. Az 
osztálytermeink hangulatosak. 
Intézményünk nemcsak külsőleg vál-
tozott meg, hanem szellemiségében is 
tovább erősödött, mivel 2005-ben fel-
vette az egri hős, Dobó István nevét. 
Nagyszelmencen Dobó István helytállá-
sához méltó módon védjük magyarsá-
gunkat, bástyaként funkcionálunk a vé-

geken. Iskolánk névadójának mellszobra 
2016 óta áll az intézmény parkjában, 
2021-ben pedig az iskola felső emele-
tén ü nnepé lyes keretek kö zö tt á tadá sra 
kerü lt a Dobó  Ifj ú sá gi Szá llá shely é s az 
Interkaktí v Dobó  Tá rlat.

 Miben látod leginkább közös mun-
kánk eredményességét?

 Talán leginkább abban, hogy tanuló-
ink az elmúlt tanévek során szép sikere-
ket és kimagasló eredményeket értek el a 
különböző hazai, külföldi, sőt a Kárpát-
medencei tantárgyi versenyeken. Tanuló-
ink hatalmas izgalommal vágtak neki az 
online versenyeknek is, ahol kimagasló 
eredményeket értek el. Különösen a ma-
gyar nyelv és irodalom, a matematika és a 
képzőművészet terén jeleskedtek. 

Továbbá megelégedettséggel tölt el, 
hogy volt diákjaink szülőként is a mi is-
kolánkat választják gyermekeik számára. 

Kitartó munkánk eredményeként az 
elmúlt időszakban egyre emelkedik a di-
ákok létszáma. A 2021/2022-es tanévtől 
185 diák látogatja a Dobó István Alapis-
kolát. Szerencsénkre két iskolabusz áll a 
rendelkezésükre, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a környező településekről érkezők 
is gond nélkül eljuthassanak az iskolába. 

Intézményünk jó híre és neve ma már 
határainkon kívül és belül is ismertté vált.

 A nyugodt, falusi környezet előnyeit 
kihasználva a természetet megismerni 
akaró, szerető és óvó tanulók nevelésé-
re és oktatására helyezzük a hangsúlyt. 
Véleményed szerint mi erősítheti még 
az iskolánkhoz való tartozást?

 Úgy gondolom, hogy a rendszeresen 
ismétlődő események, a tudatosan kiala-
kított szokások és jelképek erősítik az is-
kolához való tartozást. Fontosnak tartom 
a meglévő iskolai hagyományok ápolását, 
valamint új hagyományőrző tevékeny-
ségek kezdeményezését és felkarolását, 
hasznos és szórakoztató szabadidős prog-
ramok kialakítását.

 Milyen szabadidős programot láto-
gatnál legszívesebben, ha még egyszer 
beülhetnél a nagyszelmenci iskola-
padba?

 Ha alsó tagozatos lennék, mindenképp 
a táncot választanám, a Dobogó néptánc-
csoport felé húzna a szívem. Nemcsak a 
szakkört vezető pedagógusoktól tanul-
hatnék, hanem a Petőfi  Sándor Program 
ösztöndíjasai is segítségemre lennének, 
szakmai tanácsokkal látnának el. Szá-
mos rendezvényen szerepelhetnék. Fel-
léphetnék iskolai programokon, idősek 
napján, falunapokon, fesztiválokon, gá-
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laműsorokon. Nemcsak hazai, de külföldi 
színpadokon is táncolhatnék. Eljutnék 
a sárospataki Pünkösdi Gyermektánc 
Találkozóra és a Sárospataki Juhászújév 
Dömötörkor elnevezésű népművészeti 
rendezvényre is.

Felső tagozatosként Varga Katalin taní-
tó néni Dobó István Gyermekkórusának 
lennék a tagja, mivel a közös éneklés örö-
me és szépsége, a szereplés, a siker lehető-
sége motiváló számomra. Kórustagként 
az iskolai rendezvények állandó fellépője 
lehetnék, valamint a régiónk kulturális 
rendezvényeinek gyakori vendége.

A „retro főzősuli” elnevezésű főző szak-
kör is nagy kedvencem lenne. Társaim-
mal közösen sajátíthatnám el a konyha-
eszközök kezelését, a higiéniai szabályok 
betartását, az egyszerű, de egészséges 
ételek elkészítésének csínját-bínját. Leg-
nagyobb örömömre a munka végeztével 
az elkészített ételeket közösen el is fo-
gyaszthatnánk. Mivel azonban  diákként 
én már nem vehetek részt ebben az  iga-
zán pezsgő diákéletben, így kimondottan 
örülök annak, hogy kollégáimmal együtt 
sikeresen szervezhetjük és szervezzük 
mindazt, amivel nemcsak a diákok, ha-
nem a szülők  és nagyszülők tetszését is 
sikerült elnyernünk.

 Minden évben részt vállalsz a ha-
gyományőrző iskolai rendezvények 
lebonyolításában és szervezésében. 
Mesélnél egy kicsit ezekről a rendez-
vényekről?

 Az iskolai rendezvényeink palettája 
rendkívül gazdag. Egy-egy rendezvény 
megszervezése nagyon sok erőt és időt 
vesz igénybe, sokszor több hetes kemény 
munka áll mögötte. Napi szinten megbe-
széléseket folytatunk a szervező kollégák-
kal, programokat egyeztetünk. Úgy gon-

dolom, hogy minden alkalommal meg 
kell tenni az előkészületeket ahhoz, hogy 
a kitűzött célt el tudjuk érni.

Mindközül két nagyobb iskolai ren-
dezvényt szeretnék kiemelni. Elsősorban 
iskolánk névadójának, a hős egri vár ka-
pitányának a tiszteletére rendezett iro-
dalmi-történelmi vetélkedőnket, melyen 
környékbeli, magyarországi és kárpátaljai 
iskolák csapatai mérik össze tudásukat és 
ügyességüket. A vetélkedő Dobó István 
és az egri hősök korát, valamint életútját 
játékos formában tárja a résztvevők elé 
azzal a céllal, hogy tanuljanak az adott 
korról, megéljék azt, és életük későbbi 
szakaszában a jelenkorra is alkalmazható 
következtetéseket tudjanak levonni belő-
le. A jó hangulatot az ügyességi és kreatív 
feladatok biztosítják. A szoros küzdelem-
ből kikerült első három győztes csapat 
egri jutalomkiránduláson vesz részt. 

Szomorúságra azonban senkinek sem 
lehet oka, hisz minden egyes versenyző 
oklevéllel és szép könyvjutalommal tér 
haza. A napnak azonban nem a vetélkedő 
az egyetlen eseménye. A kultúrház kör-
nyékén is zajlik az élet, gazdag program 
várja a gyerekeket. A résztvevők meg-
ismerkednek a korabeli fegyverekkel, 
viselettel, mesterségekkel, előadást hall-
gatnak, íjászkodnak. A résztvevőket min-
dig fi nom falatok várják, az egész napos 
programot pedig a hangulatos lantzene 
teszi színesebbé. A zsűri tagjai is kitesznek 
magukért, hiszen ők XVI. századi viselet-
ben fogadják a rendezvény résztvevőit. 
Az emléknapot megelőzően hagyomá-
nyosan rajzversenyt is hirdetünk. Legna-
gyobb örömünkre, a pályázatra több mint 
150 kitűnő rajz érkezik a Bodrogköz és az 
Ung-vidék általános iskoláiból, valamint 
a határon túlról. A rajzverseny nyertesei 
és felkészítő tanáraik szintén meghívást 

kapnak az ünnepélyes eredményhirde-
tésre, és valamennyien könyvjutalomban 
részesülnek.

A szívemhez igazán közel álló iskolai 
rendezvények között ott van a karácso-
nyi vásár is. Olyankor ugyanis mindig 
varázslatos élményben van részem. Az 
ünnepi illatok és színek gyermekkorom 
emlékeit elevenítik fel, azon a napon iga-
zán felkészülök az ünnepre. A vásáron 
minden osztálynak saját standja van a 
kultúrház ünnepi fényárban úszó udva-
rán, ahol portékáikat árulják a gyerekek. 
Mindenki mindenkitől vásárol, vidám 
alkudozás, nevetés hallatszik. A hangula-
tot csak emeli a fi nom rétes, a meleg tea, 
az óriáspalacsinta és természetesen csak 
a felnőttek által fogyasztható forralt bor. 
A vásáron befolyt pénzt aztán minden 
osztály saját belátása szerint költi el. A 
karácsonyi vásár hihetetlenül népszerű, a 
szülőkön kívül egyre több látogatót vonz. 
Öröm számomra, hogy volt diákjaink és 
leendő elsőseink körében tölthetjük az év 
utolsó tanítási napját, és együtt készülhe-
tünk a szeretet ünnepére.

 Mit vársz a következő tanévtől?
 Remélhetőleg folytatódik majd a ha-

gyományos tantermi oktatás. Pótoljuk 
mindazt, ami az elmúlt másfél évben 
kimaradt, újra járhatunk iskolai rendez-
vényekre, kirándulásokra. Hiszek abban, 
hogy közös munkánknak a továbbiakban 
is csak úgy lesz eredménye, ha a diákok, a 
szülők és a pedagógusok együttműködve, 
mindnyájunk megelégedésére együttdol-
goznak.

 Köszönöm szépen a válaszaidat! Büsz-
ke vagyok arra, hogy ilyen nagyszerű 
kolléganővel dolgozhatok együtt.
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A tanév igen különböző helyzeteket 
hordozhat magában, melyek helytál-
lásra késztetnek, kitartást, elmélyült 
fi gyelmet és teljesítőképességet kíván-
nak. Írásunk által célunk megerősíteni 
a teljesítménymotiváció fontosságát 
és támogatásának lehetőségeit annak 
érdekében, hogy a gyermekeket kísé-
rő szülők és pedagógusok számára is 
segítséget nyújtson a képességek ki-
bontakoztatásában akár a tanév meg-
próbáltatásai mellett is.

SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS 
A KOGNITÍV SZÜKSÉGLETEK 
TÜKRÉBEN

Az emberben mindig létezik egy bel-
ső hajtóerő a kibontakozás irányában, 
enélkül a lelki egészség, a belső har-
mónia sem volna megtapasztalható 
igazán. A tanév során a kibontakozás 
központi területeként kiemelt szerepet 
kapnak a kognitív folyamatok, vagyis 
a világ megismeréséhez és megértésé-
hez kapcsolódó információk gyarapí-
tásának, szervezésének fontossága. A 
kognitív szükségletek ugyanakkor, ne 
feledjük, hogy Maslow rendszerében 
csak akkor bontakoztathatók ki, ha 
a hierarchia alsóbb szintjein lévő ún. 
hiányszükségletek is legalább részben 

Bizonyosan minden gyermek, szülő 
és pedagógus másképp tekint egy új 
tanévre: ismeretekben és készségek-
ben való gyarapodásként, a társakkal 
közös élmények gyűjtésének lehetősé-
geként, talán meglévő vagy új céljaik 
kibontakoztatásának forrásaként. A 
2021/2022. tanév kezdete a korábbi-
akhoz képest abban is sajátos, hogy 
magában hordozza az utóbbi hónapok 
járványügyi megpróbáltatásait, an-
nak reményét, hogy talán a követke-
ző tanév már nyugalmasabb lehet az 
előzőnél, mégis, a készültséget is, va-
jon meddig tarthat ismét a személyes 
találkozások ideje, a kényszerű korlá-
tozások és a távolságtartás nélküli sza-
bad kapcsolódás.

Rajtunk is múlik az, hogy a járvány 
eddigi hullámai mit erősítenek meg 
bennünk: a károkat és a korlátozódás 
élményét vagy a fejlődés lehetőségét. 
Az új kezdet akár olyan mozzanato-
kat is segíthet megbecsülni, amelye-
ket korábban talán észre sem vettünk. 
Fontos tanulnunk az elmúlt időszak 
helyzeteiből, s olyan készségeinket is 
megerősíteni, amelyek immár új erő-
forrásainkká válhatnak. A gyermekek 
számára mindez értékes segítő mintát 
nyújthat a rájuk váró későbbi nehéz 
élethelyzetekkel szembenézés során is.

támogatást kaphattak: a fi ziológiai 
szükségletek, vagyis a testi állapot ki-
egyensúlyozottságától; a biztonsági 
szükséglet, vagyis egy kiszámítható 
környezet megélésének lehetőségén 
keresztül; a szeretet, a valakihez tar-
tozás, valamint az elismerés szükség-
letéig, melyeket mind elengedhetetlen 
támogatni ahhoz, hogy a teljesítőké-
pesség magasabb szintjei is elérhe-
tőkké váljanak  (Kő – Pajor – Szabó, 
2017).

Mindezen szükségletek egyúttal egy 
fejlődési út meghatározó pillérei is. 
Újszülöttkorban még kiemelt fontos-
sága van a testi szükségletekről való 
érzékeny, ráhangolódó anyai gondos-
kodásnak. Csak ezáltal tapasztalhatja 
meg a gyermek a bizalom élményét, 
s válhat valóra az anyában, majd az 
önmagában való megbízás is. A sze-
mélyiségfejlődés folyamatában előre-
haladva egyre inkább a saját készségek 
közvetlen megtapasztalása, vagyis az 
„én csinálom”, az énhatékonyság (au-
tonómia) élménye kap szerepet, az 
egyéni képességek kifejezésének szán-
dékával. Kisgyermekkorban az ed-
digiekben megtapasztalt bizalomra 
és énhatékonyságra építve a fő belső 
hajtóerő a kezdeményezőkészség meg-
tapasztalása lesz, vagyis tervek, célok 
kitűzése, az irányukban való kitartás, 
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az odaszánás, az elmélyült megva-
lósítás élményével való gazdagodás 
lehetősége. Mindezek megerősítésén 
át vezethet csak az út a kognitív tel-
jesítőképesség minél magasabb szintű 
eléréséhez, ahogyan a tudás, az isme-
retszerzés gazdagodása is megvalósul 
(Erikson, 2002). Erikson elméletére 
építve a gyermekek szüleinek és peda-
gógusainak legfőbb feladata a fejlődés 
előrehaladását követve társként segíte-
ni az életkorhoz illeszkedő élmények 
és készségterületek megtapasztalását, 
mely által az egyén szükségleteinek tá-
mogatása és belső egyensúlya is meg-
valósulhat.

A SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS MINT 
A JOBBÁ VÁLÁS FORRÁSA

Egy gyermek felnövekedésének útját 
kísérve fontos időről időre megerősí-
tenünk magunkban is, hogy „az em-
ber úgy épül fel, hogy az egyre telje-
sebb lét felé törekszik, ami nem más, 
mint amit legtöbben jó értékeknek, 
derűs nyugalomnak, kedvességnek, 
bátorságnak, becsületességnek, sze-
retetnek, önzetlenségnek és jóságnak 
neveznének.” (Maslow, 2003, 243) Az 
út az emberségesség fokozódásán túl 
megerősíti többek között az öröm, a 
felelősség, a problémákkal való bán-
ni tudás képességét, egyúttal általuk 
a jó, a szép és az igaz összekapcsoló-
dása is megvalósulhat. Mindezzel a 
belső értékek gyarapodásán túl az én 
meghaladása, a társak irányában való 
fi gyelem elmélyülése is segítséget kap, 
amely nélkül nem is válhatna teljessé 
egy szeretettel és jósággal kísért világ. 
„A szeretet megengedi, hogy igazán 
lássuk a másikat a maga teljességében, 
törődéssel, együttérzéssel és részvét-
tel.” (Fredrickson, 2014, 24)

„Az ember saját természetében 
mutatkozik meg az egyre teljesebb 
létezés, embersége egyre tökéletesebb 
megvalósítása irányába ható nyomás.” 
(Maslow, 2003, 249) Fontos építeni 
erre a belső hajtóerőre, közvetlenül 
is fi gyelni, tudatosítani a megmutat-
kozását, az egyén előrehaladását ezen 
az úton, mindemellett természetesen 
különösen fontos szerepe van a szü-
lőknek és a pedagógusoknak is abban, 
hogy a felnövekvő gyermekben ennek 
az emberségnek kibontakozását segít-
sék.

A humanisztikus pszichológia fel-
hívja ugyanakkor a fi gyelmet arra 
is, hogy a legjobb segítő szándékunk 

mellett is leginkább csak olyan készsé-
geket támogathatunk igazán, amellyel 
az egyén legalább valamely mérték-
ben már rendelkezik (Maslow, 2003). 
Elsősorban tehát azokra az értékekre 
lényeges tekinteni, amelyek kifejeződ-
nek a személy reakcióiban, s érdemes 
tudatosan is megerősíteni a jobbá vá-
lással összhangban lévő viselkedés-
módokat. Ha beszélünk minderről, 
közössé és megoszthatóvá, valamint 
tudatosabbá válhatnak a kapcsolódó 
élmények, azzal ugyancsak segítséget 
adunk a későbbi gyakoribb kifejező-
dés számára.

Az egészséges, emberséges szemé-
lyek alapvetően ún. növekedési érté-
keket (Maslow, 2003, 263) keresnek, 
erősítenek meg és bontakoztatnak ki, 
többek között a jóságot, a biztonság 
helyzeteit, egyúttal a csendet is. Ezeket 
az értékeket részben ugyancsak ma-
gunk fedezzük fel magunkban, hiszen 
azok már bennünk vannak, részben 
természetesen magunk is megteremt-
hetjük, fejleszthetjük, amennyiben a 
belső elmélyülésünk fokozódhat. A 
lelki élet teljességét is segít kibonta-
koztatni, ha mind a környezet, mint a 
belső világ felé fordulás megvalósul-
hat, a felfedezés és a nyugalmas feldol-
gozás, átgondolás összhangja egyaránt 
megtapasztalható. A gyermek felnö-
vekedését kísérő felnőttek számára 
ugyancsak fontos üzenetek mindezek.

A TELJESÍTMÉNYMOTIVÁCIÓ ÉS 
TÁMOGATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

A fejlődéshez, az egyéni kibontakozás 
jóságának támogatásához, az érző és 
értő feldolgozás teljességéhez a gyer-
mekek szüleinek és pedagógusainak 
fontos feladata a személyre hangolt 
fi gyelem biztosítása, a megmutatkozó 
értékes reakciók tudatosítása, a kere-
tek és a szabadság megadása, a felada-
tok irányában való elköteleződés és 
kitartás segítése.

Egyes tanulók maguk is szívesen 
tűznek ki új célokat, azoknak elérése és 
meghaladása egyaránt motiváló szá-
mukra, ám nem mindenkire jellem-
ző mindez. Aki belülről elkötelezett a 
teljesítés irányában, azt hajtja előre a 
megvalósítás vágya. A teljesítmény-
motiváció olyan lendületet is nyújt 
számára, ami az eredményességet köz-
vetlenül támogatja, ezzel pedig újabb 
belső erőforrásokat tesz elérhetővé. 
Maga a feladat hajt előre és határozza 
meg a személy fi gyelmét, aki felelős-

séget érez a megoldás megtalálásában 
és a kitartásban az addig vezető úton. 
Nehézség esetén is izgalmasnak talál-
ja a helyzetet, nem adja fel azt, így a 
magas elvárásoknak való megfelelés is 
könnyebben valósulhat meg. Mindez 
elvezethet bonyolultabb megoldások 
megtalálásához, magasabb szintű si-
kerélményekhez, ismét újabb eredmé-
nyességhez is.

A teljesítménymotivált személy tu-
datosan kíséri fi gyelemmel, hogy mi-
lyen célokat szeretne megvalósítani, 
mi szükséges ehhez és hogyan érheti 
el azokat. Céljai ugyanakkor különbö-
zőek lehetnek: az eredményorientált 
személyek a saját képességeik vissza-
igazolását remélik a helyzetmegoldá-
sok által, míg a tanulásorientáltak a 
képességeik fejlesztésére törekszenek. 
E kétféle cél egymásnak segítő kiegé-
szítője, kölcsönösen erősíthetik egy-
mást, egyúttal támogatásuk ugyancsak 
segítséget jelenthet az eredményesség 
növelése, esetleg további megtartása 
érdekében (Pajor, 2015).

A kérdéskörhöz kapcsolódóan ki-
emelt szerepe van az egyéni sikerek-
nek és kudarcoknak, azok belső meg-
élésének és a környezet reakcióinak. 
Amennyiben a gyermek sikeres teljesí-
tését korábbi saját eredményességéhez 
mérik, úgy saját folyamatos fejlődőké-
pessége és az abba vetett hite is támo-
gatást kap. Ehhez segítséget jelent, ha 
személyes visszajelzéseket nyújtanak 
számára, vagyis a belső hajtóerő meg-
tartásában a szülők és a pedagógusok 
tükröző-tudatosító szerepe fontos té-
nyező. Versengő környezetben érte-
lemszerűen a társak legyőzése, egymás 
eredményeinek meghaladása lényeges, 
így itt a társas összehasonlításnak van 
szerepe az egyén megítélésének alap-
jaként. Amennyiben lehetőség van 
kooperációra, úgy a csoport eredmé-
nyessége épül be a tagok önértékelé-
sébe, ennek formálásához a közösség 
összetartó ereje támogatandó, meg-
erősítendő (Pajor, 2015).

Tekintettel arra, hogy a gyermekek 
különböző élményeket hordoznak 
mind a társakkal való kapcsolatba lé-
pésről, mind a saját képességeik ered-
ményességéhez kapcsolódóan, ter-
mészetesen a legjobban akkor tudjuk 
támogatni a személyes belső hajtóerőt 
a teljesítménymotiváció hátterében, ha 
ezt a mögöttes élménysort is fi gyelem-
mel kísérjük. Akinek több része volt 
egyéni próbatételekben, majd a meg-
oldások örömének megosztásában és 
közvetlen visszajelzéseket kaphatott 
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támogatása szempontjából értékes 
segítséget jelent, ha ez utóbbi terüle-
ten, vagyis az érdeklődéssel is össz-
hangban lehetővé válhat elmélyülés, 
majd az elért eredmények megosztása 
másokkal (Balogh, 2012). Az egyén 
belső bevonódása mint hajtóerő köz-
vetlen megtapasztalásával segíthetjük 
a képességek egyre magasabb szintű 
kibontakoztatását is. Fontos bízni a 
személyes fejlődőképességben, bátorí-
tani az egyéni helytállást, visszajelezni 
a hatékonyságot, egyúttal kellő ma-
gyarázatot és szükség esetén akár köz-
vetlen segítséget is biztosítani. A meg-
oldás megtalálásának, ezzel az egyéni 
kompetenciának élménye egyúttal po-
zitív érzéseket erősít, mindezzel pedig 
újabb lendületet, kitartást tesz átélhe-
tővé, és ismét közelebb segít a Maslow 
által kiemelt jobbá váláshoz, az egyén 
számára önmaga meghaladásához, az 
emberségesség fokozódásához (Var-
ga, 2013; Kő – Pajor – Szabó, 2017). 
Bízunk abban, hogy az új tanév akár 
mindezek megvalósulását is magában 
hordozhatja.
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(POST)COVID(POST)COVID

Nem lehet onnan folytatni az életet, 
ahonnan a COVID–19 járvány kimoz-
dított. Egy olyan súlyos járvány söpört 
végig az emberiségen, amelynek sok-
rétű hatásait még csak most próbálják 
feltárnia a kutatók. A több hullámban is 
megjelenő COVID–19 vírus, majd an-
nak variánsai még most is veszélyeket 
hordoznak. Nem csupán a nagy való-
színűséggel bekövetkező további ví-
rustámadások szedhetik még az áldo-
zatokat, hanem a járvány hosszútávú 
hatásai is több szinten és formában 
okoznak fi zikai és lelki betegségeket.

A tünetek gyakran összefonódnak, 
elfedik és/vagy a háttérben erősítik 
egymást. Emiatt nem egyszerű észre-
venni a problémákat, és még kevésbé 
egyszerű megoldani.

Legalább ötféle hatás keveredik a 
kognitív és mentális zavarok kialaku-
lása során:

1. Közvetlen idegrendszeri hatások
2. A járvány keltette szorongás
3.  A karantén helyzet által okozott 

lelki hatások
4.  A távoktatásra való átállás okozta 

hatások
5. A káosz által kiváltott lelki hatások

IDEGRENDSZERI HATÁSOK ÉS 
A POSZT-COVID SZINDRÓMA
Az infl uenzavírusok legtöbbször az 
idegrendszert is megtámadják, de a 
SARS-CoV-2 vírus ebben a tekintetben 
is a szokásosnál sokkal veszélyesebb. 
A központi és a környéki idegrend-
szert egyaránt érintheti a betegség, és 
a mentális egészségre is hatással van 
– alvászavar, szorongás, depresszió 
alakulhat ki. Ingerlékenység, alacsony 
stressztűrőképesség is megjelenhet.

A SARS-CoV-2 megbetegedés 
utóhatásaként jelentkező összetett 
tünetegyüttes, a poszt-COVID szind-
róma, ami a tünetek kezdete utáni 
négy héten túl elhúzódó, késői marad-
ványtüneteket, károsodásokat jelent, 
amibe neurológiai tünetek és mentá-
lis megbetegedések is tartoznak. Ezek 
gyakran keverednek az egyéb okokból 
kialakuló lelki zavarokkal.

A poszt-Covid szindróma sokféle 
neurológiai tünettel jár. A leggyako-
ribb, amit „agyködnek” neveznek a 
betegek, de gyakori a fejfájás, zsib-

badás, íz- és szagérzékelés zavara és 
izomfájdalom (Liotta és mtsai 2020). 
A SARS-CoV-2 fertőzés hatással van 
olyan fontos kognitív funkciókra is, 
mint a fi gyelem és munkamemória 
(Alnefeesi és munkatársai, 2020). 
Ezeknek a működéseknek a meggyen-
gülése különböző teljesítményzava-
rokhoz vezethet, amelyek tovább ront-
ják a betegség utáni pszichés helyzetet.

A leggyakoribb nem neurológiai 
tünet a fáradtság (85%), a depresszió/ 
szorongás (47%), a légszomj (46%), a 
mellkasi fájdalom (37%), az álmatlan-
ság (33%), a szívritmus és a vérnyomás 
változása (30%), valamint a gyomor-
bélrendszeri tünetek (29%). Valami-
lyen szintű neuropszichiátriai sebez-
hetőségre utal, hogy a poszt-Covid 
szindromát mutató csoport 42%-a, 
ami a felnőtt átlag duplája, szenvedett 
a COVID–19 megbetegedés előtt is 
depresszió és szorongás miatt (Gra-
ham és mtsa, 2021).

POSZTTRAUMÁS STRESSZ 
SZINDRÓMA (PTSD)
A koronavírus-járvány során jelentő-
sen növekedett a PTSD aránya. Rogers 
és munkatársai (2020) a betegségen 
átesettek között 32,2%-os előfordulást 
találtak a betegség utáni fázisban, ami 
majdnem tízszerese a szokásos PTSD 
előfordulásnak.

A PTSD olyan szorongásos zavar, 
amely erős, tartós stressz hatására alakul 
ki, amit hosszabb lelki szenvedés okoz. 
Például az egyén saját vagy szerettei, 
esetleg a közeli környezetben élők sú-
lyos, krónikus betegsége, halála idézhet 
elő. Azzal, hogy valaki nem tudta fel-
dolgozni a ránehezedő korábbi terheket, 
újra és újra átéli a traumákat, a fájdal-
mas, a lelket romboló helyzetet, és így az 
újabb szorongások sokszorosan hatnak 
rá. A COVID–19 járvány minden tekin-
tetben növelte a szorongást, így jó esély-
lyel alapja lehet, illetve növelheti a PTSD 
gyakoriságát a továbbiakban is.

Egy korai kínai SARS-járványt túl-
élők hosszú távú pszichiátriai meg-
betegedéseit vizsgáló tanulmány 
kimutatta, hogy a PTSD volt a leggya-
koribb hosszú távú pszichiátriai zavar. 
A PTSD-ben szenvedő betegek össze-
sített aránya akkor 47,8% volt (Mak és 

mtsa, 2009). Úgy tűnik, hogy a korábbi 
pszichológiai traumának való kitettség 
a legmegbízhatóbb előrejelzője egy jár-
ványt követő PTSD-nek. A betegséget 
túlélők mellett az áldozatok családjai, a 
fertőző betegségben szenvedő betege-
ket ellátó egészségügyi szakemberek is 
erősen érintettek (Mak és mtsa, 2010).

A társadalmi elszigeteltség és a ka-
rantén jelentős negatív hatást gyakorol 
a gyermekekre. Szorongás, poszttra-
umás stressz, zavar és félelmi tünetek 
jelentkeznek. Nagyobb a mentális 
problémák kialakulásának kockázata a 
vidékieknél és a lányoknál. A 12–18 év 
közötti magasabb évfolyamokon tanu-
ló diákok különösen magas arányban 
számoltak be szorongásról és depresz-
szióról. A 7–12 éves korú gyermekek 
esetében a lányok szignifi kánsan na-
gyobb mértékű félelmet mutattak a 
fi úkhoz képest (C Fong, Iarocci, 2020). 

A gyermekeknél a PTSD kockázati 
tényezője a karantén megtapasztalása, 
valamint a szülők PTSD-tüneteinek 
szintjével korrelált (Sprang, Silman, 
2013). A karantén pszichológiai hatásai 
közé tartozott a szorongás, a bosszúság, 
az unalom, az álmatlanság, a szomorú-
ság és a tehetetlenség (Saurabh, Ranjan, 
2020). Mindez kedvez a depresszió 
kialakulásának, így maga a karantén 
helyzet is fokozhatta a depresszió meg-
jelenésének valószínűségét.

SZORONGÁS, DEPRESSZIÓ ÉS 
ÖNGYILKOSSÁG
Czeisler és munkatársainak (2020) 
tanulmányából kiderül, hogy a 
COVID–19 járvány idején a szoron-
gásos zavar tüneteinek előfordulása 
körülbelül a korábbi háromszorosára 
nőtt az USA-ban (25,5% versus 8,1%), 
a depressziós zavar prevalenciája pedig 
körülbelül négyszeresére (24,3% versus 
6,5%). Egy átfogó magyar kutatás ösz-
szevetette a hazai adatokat a nemzetközi 
eredményekkel, és ennek alapján a ma-
gyar populáció kifejezettebb szorongá-
sos (36,2) és depresszív tünetekről (34,1) 
számol be a 2020. májusi COVID karan-
tén idején, mint a fenti vizsgálat U.S.A 
populációja, de a spanyol, német (20% 
körüli) svájci (10,5%) vizsgált populáció 
is alacsonyabb szorongást és depressziót 
mutatott hasonló körülmények között 
(Szabó és mtsai, 2020). 

A válaszadók körülbelül negyede 
számolt be a világjárványhoz kapcso-
lódó traumával és stresszel kapcso-
latos tünetekről, és körülbelül min-
den tizedik válaszadó jelezte, hogy a 
COVID–19 miatt kezdett vagy növelte 
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a droghasználatot. Az öngyilkossági 
gondolatok is megemelkedtek, körül-
belül kétszer annyi válaszadó számolt 
be arról, hogy komolyan fontolgatta az 
öngyilkosságot (10,7% versus 4,3%). 

Az öngyilkosság tekintetében na-
gyon erős kockázati tényezők kelet-
keztek: a fertőzésektől való félelem, az 
elszigeteltség, a megszakított terápiás 
ellátás, a családon belüli erőszak, az 
alkohol, drog, az anyagi és létbizony-
talanság. Mindezek miatt és a ko-
rábbi nagy infuenzajárványok rossz 
tapasztalatai alapján a szakemberek 
előrevetítették az öngyilkosságok szá-
mának növekedését (például Holmes, 
O›Connor, Perry, et al. 2020). A nem-
zetközi statisztikák szerint azonban 
nem lett nagyobb az öngyilkosságok 
aránya 2020-ban. Ez lehet a problémá-
ra való fi gyelemnek is köszönhető, de 
az is elgondolkodtató, hogy az alkohol 
és drog okozta elhalálozás viszont gya-
koribbá vált 2020-ban.

A problémát tovább árnyalja, hogy a 
COVID–19 világjárvány idején nőtt az 
öngyilkossági kísérletek száma a 12–
17 éves serdülők, különösen a fi atal lá-
nyok körében (CDC, 2020). Ugyanez 
a tanulmány rámutat a sürgősségi osz-
tályokon az öngyilkossági kísérlet gya-
núja miatt tett látogatások számának 
növekedésére is. Vagyis a tényleges 
öngyilkosságok számának növekedése 
helyett az öngyilkossági kísérletek szá-
ma lett nagyobb. Ez sem megnyugtató, 
mert az öngyilkosság valószínűsége 
növekszik minden kísérlet után.

Sajnos a magyarországi ada-
tok szerint viszont 10%-kal nőtt az 
öngyilkosságok aránya is 2019-hez 
képest, amikor 1558 befejezett öngyil-
kosság volt, 2020-ban 1706.

A fi atal felnőttek számos, a világ-
járványhoz kapcsolódó negatív kö-
vetkezményt kellett, hogy megéljenek, 
például az egyetemek bezárását és a 
jövedelemkiesést, amelyek hozzájá-
rulhatnak a rossz mentális egészség-
hez. Az amúgy is az életkezdeti ne-
hézségekkel küzdők számára mindez 
sokszoros teher. A világjárvány ide-
jén a fi atal felnőttek (18–24 évesek) 
átlagosnál nagyobb hányada számolt 
be szorongásos és/vagy depressziós 
tünetekről (56%). Az összes felnőtthöz 
képest a fi atal felnőttek nagyobb való-
színűséggel számolnak be kábítószer-
használatról (25% versus 13%) és ön-
gyilkossági gondolatokról (26% versus 
11%) (Panchal és mtsai, 2021).

A legtöbb családot nagy stressz, 
szorongás és pénzügyi teher éri a vi-

lágjárványok idején. A szülők gyer-
mekeik fi zikai és mentális egészségé-
vel kapcsolatos félelmei, a lehetséges 
munkahelyvesztés és a gyermekgon-
dozás megszervezése miatti aggodal-
mak hozzájárulnak a megnövekedett 
stresszhez és a rosszabb közérzethez 
(C Fong, Iarocci, 2020).

Fontos adat, hogy a szorongásos és 
a depressziós tünetek aránya az adat-
közlő személyétől függően különböző. 
A szülők a gyermekeik szorongásával 
kapcsolatban alacsonyabb arányt (10%) 
sugalltak, mert a gyermekek önbeszá-
molói a depressziós (22%) és szoron-
gásos (19%) tünetek magasabb szintjét 
jelezték (C Fong, Iarocci, 2020).

A kényszerű összezártságban sok-
kal nehezebb egymást elviselni, és je-
lentősen megnövekedett a családon 
belüli erőszak. Ennek elkerülése a na-
gyon tiszta szabályok, megegyezések, 
szerződések kialakításával lehetséges. 
Akár hosszabbtávra is hasznos mód-
szer, ha a családtagok megbeszélik, 
hogy kinek mi fontos, mit szeretne 
mindenképpen biztosítani magának, 
mi az, ami jó lenne, mi az, amiről le 
tud mondani. Ezek összeegyeztetése 
lehet az együttélés alapja. 

AZ ISKOLA FELELŐSSÉGE
A karanténhelyzet nagy problémája a 
külső személyes kapcsolatok hiánya is. 
Ez mindenki számára megterhelő, de a 
tizenéves és fi atal felnőtt korosztályok-
nak különösen nagy gond. A 14–18 
évesek az identitásfejlődés közepén 
járnak, amikor a szülőktől éppen 
el kellene távolodni és fejlődéshez 
a társakkal való kapcsolatra van 
szükség. Akik éppen középiskolába 
mentek, a régi társaságukból már ki-
kerültek, az új osztály még nem tudott 
kialakulni. Nem véletlen, hogy a 15–
18 éves serdülők általában magasabb 
stresszmutatókról számoltak be, mint 
a 12–14 éves fi atalabbak (Schwartz, és 
mtsai, 2021). A magas rezilienciaszintű 
fi atalok kisebb érzékelt stresszről, de-
presszióról és szorongásról számoltak 
be (Szabó és mtsai, 2020).

A rezilienciának, a rugalmas ellenállá-
si képességnek többek között a szoron-
gás és depresszió megelőzésében, vala-
mint a traumákkal való megküzdésben 
van nagy jelentősége. A biztonságot adó 
család mellett a sikeres tanulás és az ak-
tív közösségi élet kulcsszerepet játszik a 
kialakításában, megerősítésében, vagyis 
az iskola felelőssége nagy.

A karantén idején a hazai oktatás-
ban csak szórványosan jelentek meg 

olyan módszerek, amelyek távokta-
tásban is használhatók, és nem a sze-
mélyes jelenlét paródiái. Az amúgy is 
az elmaradott, minősítő-számonkérő 
szemléletű oktatás által legyengített 
diákok többsége számára további ter-
heket jelentett ez a nehézkes és gyak-
ran sikertelen távoktatás. Egészen kö-
zel került az iskola ahhoz a ponthoz, 
hogy elveszítse a gyerekek tanulásában 
betöltött szerepét, ami az utóbbi évti-
zedekben amúgy is egyre csökkent.

A járvány első hulláma érhette várat-
lanul az iskolákat, de nem kellett volna 
felkészületlennek lenni. A Digitális Ok-
tatási Stratégia 2016 óta vár arra, hogy 
bevezetésre kerüljön, és még mindig vár-
hat sokat, mert összeegyeztethetetlen az 
évszázados minősítő-számonkérő szem-
lélettel, a frontális tanítással, a tantár-
gyakkal, a tanórákkal, az osztályzatokkal, 
az igazolatlan hiányzásokkal, házi fel-
adatokkal, a dolgozatokkal, felelésekkel, 
a diákok interakcióinak letiltásával, az 
átlagra szabott egységes haladással, stb., 
ami ma is jellemzi az oktatást. Még most 
is alakul olyan iskolahálózat, amelyben 
a vezetőinek a tervei szerint tilos lesz a 
digitális eszközök használata. A digitá-
lis korban a tanulásnak nem a digitális 
eszközök a legfontosabb elemei, de a kul-
túrához és a tanuláshoz tartozó tárgyak, 
mint a könyv, a ceruza és a papír.

Lényeges előrelépést a korszaknak 
megfelelő megismerő-fejlesztő szem-
lélet jelenthet. Nem csupán a képes-
ségek és gondolkodás fejlesztésében 
van ennek jelentős szerepe, hanem a 
lelki egészség szempontjából is. A 21. 
században megtapasztalt gyors vál-
tozás nem fog hirtelen leállni, sőt to-
vább gyorsul, és robbanásszerű gyor-
sulások várhatók (Kurzweil, 2001). 
Ebből kapott ízelítőt az emberiség a 
COVID–19 járvánnyal. A gyorsuló 
változás önmagában is hatalmas lelki 
teher, amit a közösségeknek meg kell 
tanulni kezelni. Ilyen közösségek le-
hetnek az iskolák és az iskolai osztá-
lyok, ha hozzáértők és nem múmiák 
sürgölődnek a reformok körül.

A COVID–19 járvány megmutat-
ta, hogy miről van szó, csak oda kell 
fi gyelni. A feladat egyszerűbb, mint 
gondolnánk, csupán mindent fordítva 
kell tenni, mint eddig:

 a diákok aktívabbak a tanulásban, 
mint a pedagógus a tanításban

 egységes tananyag helyett a gye-
rekek megismerésén alapuló adaptív 
tanulási környezet

 utasítások követése helyett ön-
irányította tanulás és feladatválasztás



már most, a meggyötört diákoknak és 
pedagógusoknak ilyen tevékenységek-
kel kell lelki feltöltődéssel tanulni. Sőt, 
minthogy bármikor újabb járvány/
karanténhelyzet alakulhat ki, ideje a 
21. századi szemléletet és tanulási le-
hetőségeket előtérbe helyezni.

A 21. században a tanulás részben 
elválik a közösségtől, mert az egyéni 
haladás, önálló tanulás számára ha-
talmas tér nyílt meg a digitális térben. 
Ugyanakkor sokkal intenzívebbé és 
komplexebbé válik a társas tanulás. 
Hasonlóan a munka világához az önál-
ló haladás és a csapatmunka jól megfér 
egymás mellett, kiegésztik egymást.

A 21. század páros lábbal rúgta be az 
ajtót a COVID–19 vírussal. A megszo-
kott életmódját és szemléletét feladni 
nem akaró emberiség sűrítve szembe-
sült a krízissel, amelyet nem akar  elfo-
gadni, és még most is a legtöbben arra 
várnak, hogy visszatérjen a „normali-
tás”. Olyan ez, mint mikor a már fel-
nőtt ember még mindig a kamaszkor 
viselkedési mintáihoz ragaszkodik. Ha 
marad a régi út, és az új kihívásoknak 
megfelelő szemlélet és módszerek nem 
nyernek teret, újabb és újabb nehéz 
helyzetek alakulnak ki. Változni ne-
héz, nem változni végzetes.

Az oktatás stratégiai kérdés, hiszen 
meghatározza a jövő generációinak nem 
is elsősorban a tudását, hanem az atti-
tűdjeit, motivációit, szemléletét. Ahol 
ezek nem illenek össze a 21. századi 
kihívásokkal, ott lemaradásra és szenve-
désre készülhet a jövő generációja.
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 a tanórák mellett közösségi tevé-
kenységek

Különösen sokat segít a dráma, de 
bármely művészeti ág eszközeinek be-
építése, mert ezek a mentális stabilitás 
és reziliencia erősítéséhez is hozzájá-
rulnak. A digitális eszközök segítségé-
vel és személyesen is lehet tematikus, 
moderált, önsegítő csoportokat szer-
vezni. A megküzdést segítik azok a 
projektek, amelyek az egészség- és klí-
mavédelemre épülnek, illetve a társas 
és társadalmi folyamatok megismeré-
sét célozzák. Ilyen foglalkozások szer-
vezése a megoldás a karantén alatt on-
line és utána személyesen is lehetséges. 

FELKÉSZÜLÉS A 21. SZÁZADRA
A valóban 21. századi iskolában a taná-
rok a tanulás szervezői, partnerek, tré-
nerek, mentorok és coachok. Az osztá-
lyok, csoportok mint önsegítő egységek 
a problémaalapú tanulás során önirá-
nyítottan, de a tanár által adott kere-
tek között haladnak. Ezáltal rendkívül 
sok társas helyzet, interakció alakul ki, 
amelyet a tanári koordináció–mediáció 
támogat, egyenget. A projekt- és prob-
lémaalapú tanulásban nincsenek tan-
tárgyak, hanem fejlődési területek. A 
játék, kutatás és kultúra eszközeivel ta-
nulnak a diákok, amelyek:

1. Mozgás, tánc, sport, zsonglőrkö-
dés, bűvészkedés – a neurológiai har-
mónia fejlesztői

2. Ének és hangszeres zene tanulása 
– általános intelligencia fejlesztő tevé-
kenységek

3. Színjátszás, regény- és novellaol-
vasás – az érzelmi intelligencia kiváló 
fejlesztői

4. E-sport, robotika, 3D nyomtatás, 
VR, légdeszka – a digitális kor eszkö-
zeinek használatára és a szabálytudat 
fejlesztésére kiválóak

5. Matematika, informatika, straté-
gia – a logikát és a rendszerben való 
gondolkodást építik

6. Egészség- és klímavédelem – a 
természettudományos gondolkodást 
egyéni és globális megközelítésben ta-
nítja

7. Mese- és történetmondás, törté-
nelem – a társas és társadalmi folya-
matokat tanítják

8. Magyar és idegen nyelvek, vita-
kultúra, média – a kommunikációs 
képességeket fejlesztik

9. Közgazdasági, pénzügy és gazdál-
kodási ismeretek – a gazdasági gon-
dolkodást alapozzák meg.

Mindezek a tevékenységek men-
tálhigiénés megerősítést adnak, ezért 
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PINTES GÁBOR

TÁVOKTATÁS – DIGITÁLIS OKTATÁS: MIÉRT, MIKÉNT, 
MERRE, MEDDIG…?

ronavírus világjárványával és az azzal 
kapcsolatos nevelési/oktatási korlá-
tozásokkal függ össze. Ráadásul még 
azt is megjegyezhetjük, hogy nem 
egyéb vész- és korlátozó körülmények 
és intézkedések miatt történt kidol-
gozásra és gyakorlati alkalmazásra. 
Az, ami ma tényleges távoktatásnak 
tekinthető, mindenképpen összefügg 
az új technológiák, az internet és a 
digitalizáció fejlődésével. S még egy 
lényeges mozzanattal, konkrétan, a 
felsőoktatás egyre szélesebb körű tér-
nyerésével. Jó néhány, klasszikusnak 
mondható általános didaktikai és pe-
dagógiai szakkönyvet tanulmányozva 
juthatunk el arra a megállapításra, 
hogy a nyitott és távoktatás elméletét 
és gyakorlatát elsősorban a felnőttok-
tatás számára „találták” ki és kezdték 
alkalmazni a gyakorlatban. Többek 
között a Falus Iván által szerkesztett 
Didaktikában (2003), Ivan Turek Di-
daktikájában (2008) és Geoff  Petty 
Teaching Today: A Practical Guide 
(2014) alapműnek számító publikáci-
ójában olyan tanítási és tanulási kon-
cepciót, stratégiát és metodikát emlí-
tenek, melyek segíthetnek orvosolni 
és kiküszöbölni a felnőttoktatással 
összefüggésbe hozható idő- és térbeli, 
oktatásszervezési, anyagi és személy-
re szabott és szabható akadályokat, 
problémákat. Ily módon nyílhatott 
meg a felsőoktatás (és egyben a fel-
nőttoktatás is) egyre szélesebb töme-
gek előtt, melynek be- és kilépő kor-
határa lényegesen kitolódott. Felfelé. 
Ez kihangsúlyozandó. Ugyanis mind-

Amikor a Tisztelt olvasó lapozni kez-
di a Katedra XXIX. évfolyamának 
első, azaz szeptemberi számát, már 
nem fog újdonságként hatni az az in-
formáció, mely ezen szakcikk írása-
kor (2021. július utolsó napjai) még 
aránylag frissnek hatottak. Azt, hogy 
a pandémiának lesz harmadik hul-
láma, lehetett sejteni, ámde a szak-
emberek inkább szeptember végére, 
október elejére prognosztizálták eljö-
vetelét. Ezzel szemben 2021. július 28-
án  minden mérvadó sajtóorgánum 
közölte a „nagy” hírt, tudniillik, az 
aktuális adatok alapján már hivatalo-
san is megérkezett a világjárvány im-
máron harmadik hulláma. A Katedra 
hasábjain és egy nevelésről/oktatásról 
szóló tanulmányban nem szándéko-
zom vakcinációs elméletekkel és gya-
korlatokkal foglalkozni. Sokkal inkább 
azzal, ami jelentős mértékben határoz-
ta meg a világjárvány első két hullá-
mát – az intézményes (iskolai) nevelés 
és oktatás terén. Kívánnám, hogy ne 
legyen igazam, de mégis tartok tőle, 
hogy sok esetben még a további hullá-
moknak is velejárója lesz a klasszikus 
jelenléti oktatás beszüntetése és ezzel 
párhuzamosan átmenet a távoktatás/
digitális oktatás valóságába.

KIINDULÓPONTOK ÉS HELYZET-
ELEMZÉS

Gondolom, az szinte mindenki szá-
mára nyilvánvaló, hogy a táv- és di-
gitális oktatás koncepciója nem a ko-

az, ami a távoktatás kezdeti (a 20. szá-
zad hetvenes éveitől kezdődően) gon-
dolatától egészen napjainkig jellemzi 
és feltételezi annak hatékonyságát és 
sikerét, jelentős mértékben összefügg 
a „képzendő” és „oktatott” célcsoport 
életkorától, fejlettségétől, tapasztala-
tától, belső motiváltságától, fegyel-
métől. A távoktatás lényege abban 
áll(t), hogy a klasszikus módon csak 
nehezen elérhető és megvalósítható 
felnőttoktatásnak (amelybe beleértjük 
a felsőoktatást is) új formát és módot 
találjanak. Ehhez nyújt(ott) óriási se-
gítséget az ICT rohamos fejlődése és a 
digitális edukációs tartalmak robba-
násszerű elterjedése. Mindennek, ter-
mészetesen, feltétele az oktató/képző 
személy időszerű metodikai felké-
szültsége is, ami alatt azt értem, hogy 
képes a klasszikus, jelenléti oktatással 
közel megegyező célokat teljesen más 
eljárások, metodikák segítségével 
elérni, ill. redefi niálni az egyirányú 
oktatás  archaikus paradigmáját egy 
személyre szabott és a kornak, elvá-
rásoknak megfelelő tanítási-tanulá-
si stratégiává, metodikává. Kritikai 
szemmel meg kell jegyeznem, hogy 
a pandémia (2020 márciusa) előtti 
időszakra a mi felsőoktatásunkra sem 
volt jellemző a táv- és digitális oktatás 
alkalmazása. Az online technológiák 
többé-kevésbé rendelkezésre álltak, s 
a digitális tartalom problémája se lett 
volna leküzdhetetlen. A gond inkább 
a jelentős volumenű szemléletvál-
tásban lakozhat(ott), amely szerint 
teljes mértékben át kellett volna gon-



nikai háttér mellett egy teljesen új 
tanítási-tanulási világba helyezni át 
mindazt, ami addig az iskola falai kö-
zött folyt. A következő nagy tapasz-
talat pedig az volt, hogy semmi sem 
megy olyan könnyen és gördüléke-
nyen, mint azt elsőre hinnénk. És be-
leestünk egy óriási hibába – elhittük, 
hogy mindez már mögöttünk van, 
holott a digitális- és távoktatás a má-
sodik hullám alatt sokkal erősebben 
köszönt vissza.

Igaz, ami igaz, hittük is meg nem 
is, hogy lesz ennek folytatása. S lett – 
és nem is akármilyen. Pár hét telt el 
az új iskolai (akadémiai) évből, és ok-
tóber elején ugyanott voltunk, ahol 
júniusban már nem akartunk lenni. 
Közel félévnyi tapasztalattal a hátunk 
mögött sokan hitték (és máig hiszik), 
hogy tudják, mit és hogyan kell tenni 
eme megváltozott körülmények kö-
zött. Tapasztalatom viszont inkább 
az, hogy leggyakrabban jól becsaptuk 
önmagunkat. De úgy, hogy gyakran 
nem is tudtunk róla, ill. csak na-
gyon keveset tehettünk volna azért, 
hogy mindez másképp történjen és 
alakuljon. Ne haragudjon meg most 
rám senki, de az ideális (ami a gya-
korlatban nem létezik) az lett volna, 
ha szabadságot, kirándulást, pihenést 
félretéve minden egyes tanár, tan-
tárgybizottság, tanári kar, módszer-
tani központok… azon kezdtek volna 
el dolgozni, hogy az esetleges máso-
dik hullámra miként lehetne jobban 
felkészülni és előkészíteni a tényle-
ges táv- és digitális oktatást. Ez csak 
nagyon kevés helyen vagy sehol sem 
történt meg. Mindez valahol érthető 
is, és kevesen vádolhatók ennek elmu-
lasztásával. A tény viszont az, hogy 
a pandémia második hullámának 
kezdetekor majdnem ugyanannyira 
felkészületlenek voltunk, mint hét 
hónappal korábban. Gondolom, 
most sokan tiltakoznak, mivel már 
tudták használni az Edupage-et, a MS 
Teams-t, a Zoom-ot s megannyi más 
platformot. Az eredmény viszont az 
lett, hogy a maximum, amit az isko-
lai oktatás megmentéséért tenni tud-
tunk, az volt, hogy a digitális – táv – 
online technológiát ráhelyeztük arra 
a tartalomra, azokra a módszerekre, 
formákra, órarendre, mely alapvető-
en az iskolai (fi zikai értelemben) vett 
nevelő-oktató munkához lett kitalál-
va – nagyvonalakban még Comenius 
idejében. Ha valaki tényleg elhitte, 
hogy ezt jelenti a táv- és digitális 
oktatás, elég nagyot tévedett. Csapó 

dolni és értelmezni sok mindent ab-
ból, ahogy és amiért tettünk azelőtt. 
Tudom, közhelynek hangzik, mégis 
úgy hiszem és tapasztalom, hogy a 
szokás, a sok éves-évtizedes beideg-
ződések döntő (gyakran visszatartó) 
erővel bírnak. Már közel másfél éve 
viszont azt mondogatjuk hol han-
gosabban, hol csendesebben, hogy a 
világjárvány lecsengése után semmi 
sem lesz olyan, mint azelőtt. Osztom 
ezt a nézetet. A kérdés az, hogy mit 
(pozitívat) tudunk átmenteni ebből 
az időszakból a jövőbe, amikor nem 
kényszerből, hanem meggyőződésből 
kezdünk valami újba.

MIKÉNT ALKALMAZZUK/
ALKALMAZTUK 
A TÁVOKTATÁST?

A fenti gondolatomra csatlakozva 
jegyzem meg, hogy az a táv- és digitális 
oktatás, amit 2020 márciusától 
alkalmazunk az alapiskola első 
osztályától egészen a doktori (PhD) 
képzésig, leginkább, sőt szinte 
kizárólag kényszer által motivált. S 
egyben az is nagy gond az egésszel, 
hogy miért is nem alkalmazunk 
tényleges táv- és digitális oktatást.

A pandémia első hullámakor (isko-
lai oktatásra vetítve 2020 márciusától 
csaknem június végéig), mondhatni, 
„mélyütésként” érte az iskolákat a 
jelenléti oktatás megszakítása. Sze-
rencsére a technológiák nagyjából 
rendelkezésre álltak, azonban ezen a 
téren is jelentős regionális különbsé-
gek adódtak. Az oktatásügyi minisz-
térium több felmérést is végzett annak 
megállapítása céljából, miként is folyt 
ezen időszakban a táv- és digitális 
oktatás. Az alkalmazott megoldások 
tárháza meglehetősen színes volt, 
és ebben nemcsak regionális, de 
intézményi, tantárgyi és személyi 
sajátosságok is közrejátszottak. Volt, 
ahol nagyszerűen és aránylag rövid 
idő alatt voltak képesek átállni a 
(kényszerű) innovációra, máshol 
ez döcögősebben ment, s volt, ahol 
megállt az élet. Az első hullám nagy 
tapasztalata volt az is, hogy a klasszi-
kus didaktikai háromszöget (tanár – 
diák – tartalom) ki kellett egészíteni 
az oktatási és tanulási technológiák 
és stratégiák pólusával. Technológia 
alatt persze nem csak az ICT-t értem, 
de mindazon módszertani tudást, 
tapasztalatot és innovációt, mely el-
engedhetetlen volt a megfelelő tech-

Benő (Eduline, 2021) mellett számos 
más kutató és oktatásügyi szakember 
osztja azt a véleményt, hogy a mögöt-
tünk tudott időszaknak a veszteségeit 
jelenleg még fel sem tudjuk mérni és 
hosszantartó hatása lesz, amely mind 
a kognitív, mind az aff ektív szférában 
feltételezett „veszteségeket” is ma-
gába foglalja. Kutatóként lubickol-
nom kellett volna ezen időszakban, 
ugyanis ideális kutatási témát kínált 
a pandémia. A valóság viszont kijó-
zanító volt és tényleges kutatásokra 
nem nagyon adott lehetőséget. Az 
edukációs kutatás egyik sajátossága, 
hogy leggyakrabban nem laboratóri-
umi körülmények között kutatja azt, 
ami a kutatás tárgyát és értelmét ké-
pezi. A mi esetünkben viszont inkább 
„tűzoltásról” szólt az innovatív táv- és 
digitális oktatás bevezetése és alkal-
mazása, semmint előre elhatározott 
és újító szándékú stratégiáról.

S úgy gondolom, hogy leginkább 
ez lehetett az oka annak, hogy a 
magunk mögött hagyott időszak-
ra szívesebben tekintettünk úgy, 
hogy „de jó, hogy már mögöttünk 
van” és „soha többé nem kérünk 
ilyesmiből”. Újításoknál, innováció 
bevezetésénél nem ez szokott lenni 
az ember érzése. Amennyiben most 
végigvennénk és elemeznénk, hogy 
az intézményes oktatás (távneve-
lésről igazán nehéz lenne beszélni) 
egyes szintjein mennyire volt haté-
kony és elfogadható a táv- és digitá-
lis oktatás, túl sok pozitívumot nem 
találnánk. Szerencsére az óvoda nem 
is próbálkozott eff éle megoldással. 
Az alapiskola alsó tagozatán, kivált-
képp az első évfolyamban domboro-
dott ki az iskola és a tanító hiánya, 
és kergette sokszor őrületbe és re-
ménytelen helyzetbe a szülőket az, 
hogy az online téren és időn kívül mi 
mindenre van még szüksége a gyer-
meknek. Olyasmire, amit a táv- és 
digitális oktatás képtelen helyette-
síteni és nyújtani. Hasonló módon 
folytathatnánk a sort egyre feljebb, és 
jutnánk arra a következtetésre, hogy 
az életkor, a tanulási tapasztalat, a 
motiváció, a belülről fakadó érdeklő-
dés, aktivitás, fegyelem és önállóság 
óriási szerepet tölt be a megváltozott 
körülmények és stratégiák minél 
hatékonyabb alkalmazásakor. Ezek 
inkább (fejlődés)lélektani tényezők, 
de alapvetően befolyásolják azt is, 
hogy kivel (diákkal – tanárral), 
miért, mit és hogyan lehet tervezni 
és megvalósítani. 



tartalom, mellyel ilyen körülmények 
között dolgozni fogunk. Itt minden-
képpen hangsúlyoznám annak a „bal-
lasztnak” az elhagyását, mellyel nem 
tudunk konkrét eredményeket elérni. 
A tartalom digitalizált formája ma-
gától értetendő, és elengedhetetlen 
olyan digitális tartalmakat is bevonni 
a képzés és az oktatás folyamatába, 
melyek ezidáig inkább csak kiegészítő 
színfoltjai voltak ennek a folyamatok-
nak. Kulcsfontosságú eleme a táv- és 
digitális oktatásnak a szervezés és a 
metodika teljes mértékű átértékelése 
és átdolgozása. Ahogy azt már ko-
rábban említettem, a hagyományos 
45 perces – igaz, online – órákkal és 
hagyományos értelemben vett óra-
renddel nem lehet táv- és digitális 
oktatást megvalósítani. Az eszközök 
kérdését talán már említenem sem 
kell, mivel az online tér eleve megha-
tározza annak lehetőségeit, de egyben 
korlátait is. Mindebből az következik, 
hogy a tényleges táv- és digitális ok-
tatásnál legjobb, ha szakítunk a ko-
rábbi beidegződéseinkkel, gyakran 
elvárásainkkal is. Az eff éle folyamat 
megtervezése alapvetően kihat a ké-
sőbbi hatékonyság mértékére. Legin-
kább azért, mivel egy merőben új és 
eddig nagyon be nem járatott képzé-
si/oktatási, s ezzel együtt tanítási/ta-
nulási folyamatról van szó. Többször 
hangsúlyoztam már, hogy a célok 
kerülnek először is fókuszba. Nincs 
értelme olyan célokat követni, melyek 
elérése utópiának számít a táv- és 
digitális oktatás alkalmazásakor. Eb-
ből kiindulva olyan nagyobb egysé-
gek, modulok meghatározására van 
szükség, melyeket aztán különböző 
és a szokásostól jelentős mértékben 
eltérő metodikákkal, tartalommal, 
tanítási/tanulási stratégiákkal lehet 
elérni. Mindehhez rendelkezésünkre 
áll egy sor, már kidolgozott és igazolt 
koncepció és stratégia, melyeket a 
táv- és digitális oktatás körülménye-
ihez kell igazítani és nem utolsósor-
ban helyesen alkalmazni. Példaként 
említhetem a projektoktatás általános 
és nagyon gyakori rossz alkalmazá-
sát – amely egyébként, megfelelően 
használva, kitűnő részét képezhetné a 
táv- és digitális oktatásnak. A tényle-
ges porjektoktatástól fényévekre van 
az a hibás gyakorlat, hogy a diák kap 
egy témát, otthon kinyomtatja az első 
keresési találat szövegét és képeit, ki-
ollózza és felragasztja egy A4-es vagy 
A3-as rajzlapra, majd ezt megpróbál-
ja felolvasni az órán. A pedagógus 

MEDDIG TARTHATÓ FENT 
A (PANDÉMIA MÁSODIK 
HULLÁMÁBAN ALKALMAZOTT) 
JELEN ÁLLAPOT, ÉS MIT ADOTT 
NEKÜNK MINDEZ A „POST-
PANDÉMIÁS” IDŐSZAKRA?

Azért, hogy ne csak a veszteségekről, 
elkövetett hibákról tegyünk említést, 
nézzük, mit is tudunk kezdeni mind-
azon tapasztalattal, mellyel a közel 
másfél évben gazdagodtunk! Még ak-
kor is, ha nyilvánvalóan kényszerből 
kellett új platformokhoz, formákhoz, 
metodikákhoz nyúlnunk, vitathatat-
lan tény, hogy olyan világba cseppen-
tünk és kezdtünk napi szinten létezni, 
ami addig (mondhatni) csak az elmé-
let szintjén létezett (sokaknál). Tény 
az is, hogy ezek a platformok, eszkö-
zök és innovatív megoldások mára 
sokkal közelebb állnak hozzánk, és 
szerencsés esetben nem kell „forra-
dalmi” utat bejárnunk azok általános 
alkalmazásához, a mindennapi edu-
kációs folyamatba való beépítéséhez. 
Azt viszont mindenképpen tisztázni 
kell, hogy a klasszikus és a korábban 
megszokott részegységek (értem ez 
alatt a célokat, tartalmat, módszere-
ket, formákat…) csupán online térbe 
való áthelyezésével sokat nem érünk 
el, és ez nem fog jelenteni semmifé-
le konkrét innovációt. A változtatást 
mindig az alapoktól, kiindulópon-
toktól kell kezdeni. Szükségszerű 
átgondolni elsősorban azt, hogy a 
táv- és digitális oktatással tarthatók-e 
mindazon célok, melyeket a jelenléti 
edukáció tervezésekor határozunk 
meg. Szilárd meggyőződésem, hogy 
nem, mivel a nevelési komponens 
nagyrészt elvész/ megsemmisül a táv-
oktatás során, jobban mondva nincs 
szinte semmilyen lehetőség nevelési 
célok elérésére és komplex szemé-
lyiség- és jellemnevelésre. Emiatt 
szükségszerű módosítani a képzés/
oktatás céljait is, amelyben egyértel-
műen a kognitív komponens fog do-
minálni. Azt, hogy ez nem felel meg 
teljes mértékben az általánosságban 
vett közoktatás fi lozófi ájának, el kell 
fogadnunk tényként. Éppen ezért fej-
tettem ki azt, hogy a táv- és digitális 
oktatás elsősorban a felnőttoktatás 
színterére összpontosít, és (korban) 
minél lejjebb megyünk az egyes szin-
teken, annál inkább fogjuk érezni an-
nak korlátait, beszűkült lehetőségeit. 
A módosított (gyakran jelentősen 
redukált) célokból következik az a 

részéről elengedhetetlen a minőségi 
elméleti alapozás és az innovatív tech-
nikák és stratégiák gyakorlati próbá-
ja. Ennek eredményeként jut(hat) el 
a pedagógus olyan alternatív tanítási 
stratégiákhoz, melyeket a megfelelő 
helyzetben alkalmazni tud, ill. alkal-
maznia kell. 

Mindez viszont egy hosszú és át-
gondolt folyamat része kell, hogy le-
gyen. A tavaly márciusban kezdődő 
(vész)helyzet sok mindenre nem adott 
elegendő időt, lehetőséget egy komp-
lex stratégia kidolgozásához. Ameny-
nyiben mindez csak arra kell és arra 
jó, hogy a jelenléti oktatás kényszerű 
alternatívája legyen, nem jutunk előre 
egy lépést sem. Pedig szilárd meggyő-
ződésem, hogy a táv- és digitális okta-
tásra nem csak a pandémia ideje alatt 
van/lesz szükség, hiszen megfelelő 
tervezéssel, előkészítéssel és alkalma-
zással valós kiegészítése, párhuzama, 
ill. alternatívája lehet a hagyományos 
jelenléti oktatásnak. Azt viszont, 
hogy a táv- és digitális oktatásnak is 
vannak korlátai, már az alkalmazásá-
nak tervezésekor tudatosítanunk kell. 
Mindez nem egy csodaszer, sokkal 
inkább egy innovatív stratégia, mely 
az elmúlt másfél évben félre lett de-
fi niálva és értelmezve. Az okokat ért-
jük, nem volt nagyon más választá-
sunk. Most viszont lehetőségünk van 
meríteni a hirtelen jött és nem várt 
tapasztalatokból, és kijavítani mind-
azt, amit tévesen alkalmaztunk.
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GERGELY VIKTÓRIA

A SZLOVÁKIAI MAGYAR DIÁKOK OLVASÁSI SZOKÁSAI

lyek szerint szövegértésből a szlováki-
ai diákok az OECD-átlag alatt teljesí-
tenek évről évre  (Forrás 1), (Forrás 2).

A korábbi kutatások eddigi eredmé-
nyei arra utalnak (Kocaarslan, 2016), 
hogy az olvasási attitűd és az olvasási 
teljesítmény között kölcsönhatás van. 
Jelen tanulmány célja képet adni a 
szlovákiai magyar nemzetiségű diá-
kok olvasási szokásairól, továbbá arra 
keresni a választ, hogy az életkor ho-
gyan befolyásolja az olvasáshoz és a 
szövegértéshez való hozzáállást.  

A FELMÉRÉS MÓDSZERE 
ÉS KÖRÜLMÉNYEI

 
A vizsgált célcsoport két délnyugat-
szlovákiai kétnyelvű település magyar 
tannyelvű alapiskolájának negyedikes 
és hetedikes tanulói, valamint a ma-
gyar tannyelvű gimnázium harmadi-
kos diákjai voltak. A felmérésről a diá-
kok előre nem tudtak, anonim módon 
zajlott, minden diák egy számszerű 
kódot kapott, hogy a további kutatá-
sok során össze tudjuk hasonlítani a 
szubjektív nézeteiket a valós eredmé-
nyekkel. A vizsgálat önkitöltős kér-
dőívek formájában kerültek kitöltése 
az adott iskolákban egy tanítási óra 
alatt. A felmérésben eltérő életkorú 
diákokat kérdeztünk meg az olvasási 
szokásaikról, otthoni kulturális kör-
nyezetükről, az iskolához, valamint a 
szülőkhöz fűződő olvasással kapcsola-
tos viszonyáról. A kérdőív segítségével 
rákérdeztünk arra is, hogy a diákok 
saját bevallásuk szerint milyennek 
tartják a szövegértési képességeiket, 
vagyis hogy önbevallásuk alapján ők 
maguk hogyan értik meg az olvasott 
szövegeket. Önértékelésük és tényle-
ges szövegértésük eredményeinek ösz-
szevetésére a kutatás további fázisában 
kerül sor. A mérés egy nagyobb kuta-
tás pilot tesztje, országos reprezentatív 
mintán való lekérdezése jelenleg fo-
lyamatban van. A mintavétel szakértői 
mintavétel volt, amely azt a stratégiát 
követte, hogy a kiválasztott egyének 
hasonló kétnyelvű környezetből szár-
mazzanak, és azonos külső tényezők 
folyásolják be a mindennapjaikat. 
Célunk felmérni a szlovákiai magyar 

Az olvasás a megismerőrendszer archi-
tektúrájának perspektívájából jellegze-
tes helyet tölt be. Azon magasan szer-
vezett nyelvi funkciók közé tartozik, 
amelyek megértéséhez elengedhetetlen 
a látás és a hallás észlelésének, a fi gye-
lemnek, az emlékezetnek, a tudásnak és 
a nyelv alapvető szerveződési tulajdon-
ságainak az ismerete. Az olvasás olyan 
információszerzésnek a közvetítője, 
ami a valóság mentális képviseletéhez 
fűződik. Kulturális kódrendszerként 
lehetővé teszi az emberi gondolko-
dás, tudásszerzés, közösségi emlékezet 
fenntartását (Csépe-Győri-Ragó, 2007, 
86). Az olvasás a kultúránk alapja. Az 
írás és az olvasás teszi lehetővé az em-
beri gondolatok nagyobb távolságra 
való közlését és hosszabb időre való 
megőrizhetőségét, továbbá lehetővé te-
szi a gondolatok megismételhetőségét 
(Tóthné Szűcs, 2011). Ezt bizonyítja a 
közismert mondás is, mely szerint: „A 
szó elszáll, az írás megmarad”. A be-
széd fi zikai értelemben nem hagy nyo-
mot maga után, azonnali feldolgozást 
igényel. A leírt szöveg megmarad, és 
elolvashatjuk később is, nem szüksé-
ges azonnal reagálni rá. Viszont az írás 
nem csupán a beszéd láthatóvá tétele, 
bizonyos mértékben annál több, bizo-
nyos mértékben annál kevesebb: „Az 
írásban rögzített nyelv saját identitásra 
tesz szert, másféle funkciókat szolgál, és 
eltérő szerkesztési elveket követ, mint a 
beszédbeli párja” (Tóth, 2005, 4).

Közismert tény, hogy az olvasás po-
zitívan befolyásolja a szóbeli és írásbeli 
gondolatcsere színvonalát, és jótékony 
hatása kimutatható a szókincs és fo-
galomkészlet fejlődését illetően is. És 
nem utolsósorban a szépirodalom ol-
vasása a lelki egészség megőrzésének 
egyik módszere lehet, a mai frusztrá-
ciókkal teli, rohanó világban (Tóthné 
Szűcs, 2011). Igaz, hogy az olvasásnak 
rengeteg előnye van, mégis számos 
kutató hívja fel a fi gyelmet az olvasás 
népszerűtlenségére, és az ehhez kap-
csolódó olvasási és szövegértési telje-
sítmények hiányosságaira. Szlovákia 
mai tizenéves populációjának olvasá-
si-szövegértési teljesítményei a rend-
szerszerű nemzetközi mérések alap-
ján nem kielégítők. Ezt bizonyítják a 
PIRLS- és PISA-eredmények is, me-

iskolások olvasási szokásait. A felmé-
rés eredményei statisztikai számítások 
alapján lettek kiértékelve, egyváltozós 
elemzés szerint. A felmérésben össze-
sen 98 diák vett részt. A nemek elosz-
lását illetőleg 50 fi ú (51%) és 48 lány 
(49%), ebből 23 gimnazista (14 lány és 
9 fi ú), 38 felső tagozatos hetedikes (20 
lány és 18 fi ú) és 37 alsó tagozatos ne-
gyedikes (14 lány és 23 fi ú). 

Diá-
kok 

száma

Lá-
nyok 

száma

Fiúk 
száma

Gimná-
zium

23 14 9

7. 
évfolyam

38 20 18

4. 
évfolyam 

37 14 23

Összesen 98 48 50

1. táblázat: A felmérésben résztvevő 
diákok száma

Lakhely szempontjából a diákok 51%-
a származik faluról és 49%-a kisvá-
rosból. Az eredmények kiértékelése 
folyamán nem teszünk különbséget a 
fi úk és lányok között, sem a származá-
si hely között. Független változóként 
tekintünk az életkorra, függő változó-
ként pedig az olvasási szokására.

A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

A KÉRDŐÍV BEMUTATÁSA 

A jelen tanulmányban bemutatott ké-
rőív rákérdez a diákok otthoni nyelv-
használatára, az otthoni kulturális 
környezetükre, az olvasási szokása-
ikra, az iskolához, valamint a szülők-
höz fűződő olvasással kapcsolatos 
viszonyukra. A kérdések segítségével 
választ kapunk arra is, hogy a diákok 
hogyan értékelik a saját szövegértési 
képességeiket. 

A kérdőív összesen 28 kérdésből 
állt, ebből hét kérdés volt nyílt végű, 
amelyből két esetben a diákoknak be 
kellett írniuk a szüleik foglalkozását, 
öt esetben pedig az iskolában tanult 
nyelvekből kapott bizonyítványje-
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gyükről kérdeztük őket.  A kérdőív 21 
zárt végű kérdést tartalmazott, ebből 
öt kérdés táblázatos (mátrix) kérdés-
formátumban volt megszerkesztve, 
tizenhét esetben pedig egyszerű fele-
letválasztással kellett kiválasztaniuk a 
hozzájuk legközelebb álló lehetősége-
ket. Ha az általunk megadott válasz-
lehetőségek nem feleltek meg nekik, 
akkor a legtöbb esetben megadhattak 
egyéb lehetőséget. 

A kérdőív tematikai elrendezését te-
kintve három fő kérdéskörre osztható. 
Tizenhat kérdésben rákérdezett a diá-
kok hátterére és kulturális környezeté-
re, tehát, hogy milyen neműek, milyen 
jegyük volt magyar nyelvből és a tanult 
idegennyelvekből az utolsó bizonyít-
ványban, és mi a szüleik foglalkozása. 
Ezenkívül rákérdeztünk az otthoni 
nyelvhasználatra és a diákok szabad-
idős tevékenységeire is.  Kilenc kérdés 
a diákok olvasási szokásaira fókuszált, 
szóval, hogy mit olvasnak szívesen, és 
miért olvasnak, milyen szövegeket ré-
szesítenek előnyben, és honnan szer-
zik be az olvasott könyveket. Továbbá 
rákérdeztünk arra is, hogy mekkora az 
otthoni könyvtáruk, és milyen gyak-
ran szokták látni a szüleiket olvasni.  
Három kérdésben az önbevalláson 
alapuló szövegértési képességeikre és 
a szabadidős, illetve iskolában zajló 
olvasásra koncentráltunk. Mind a há-
rom kérdés táblázatos kérdésformá-
tumban volt megszerkesztve, és a di-

ákoknak összesen húsz állítást kellett 
értékelniük, hogy milyen mértékben 
értenek egyet az adott állítással. 

Ebben a tanulmányban a tematikai 
elrendezés szerinti három kérdéskör 
összegző kiértékelésre kerül sor. 

A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ 
ALANYOK OTTHONI NYELV-
HASZNÁLATA ÉS TÁRSADALMI 
HÁTTERE 

A kutatásban résztvevő alanyok 
mindegyike állami támogatottságú 
szlovákiai magyar tannyelvű általá-
nos, illetve középiskolát látogatott. 
A kétnyelvűséget illetőleg ezen diá-
kok többnyire tömbhelyzetben élő 
kétnyelvűnek tekinthetők, a magyar 
nyelv dominanciájával. A válaszok 
alapján bebizonyosodott, hogy az ott-
honi nyelvhasználatukat tekintve a 
válaszadók túlnyomó többsége (80%) 
csak magyarul beszél, és magyarnak 
is vallja magát. A diákok mindössze 
20%-a vallja azt, hogy a magyar mel-
lett a szlovák nyelvet is használják az 
otthoni környezetben.

A szülők iskolai végzettségét tekint-
ve mind a három korcsoportnál a leg-
többen a középfokú végzettséget írták 
be. A megkérdezett diákok válaszait 
összesítve a szülők 59%-a rendelkezik 
középfokú végzettséggel, konkrétan az 
édesanyák 59%-a és az édesapák 58%-

a. Az évfolyamokat külön véve a gim-
nazisták édesanyjuknak 82%-ban, az 
édesapjuknak 78%-ban, a hetedik év-
folyamot tekintve az édesanyák 39%-
ban, az édesapák 39%-ban, a negye-
dik évfolyamot tekintve az édesanyák 
67%-ban, az édesapák 65%-ban ren-
delkeznek középfokú végzettséggel.

A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ 
ALANYOK OLVASÁSI 
SZOKÁSAI ÉS SZABADIDŐS 
TEVÉKENYSÉGEI 

Az olvasási szokásokat tekintve rá-
kérdeztünk, hogy inkább a nyom-
tatott vagy az online szövegeket 
preferálják-e a diákok. A megkérde-
zettek közül a gimnazisták 65%-a és 
a negyedik évfolyamosok 70%-a azt 
mondja, hogy szívesebben olvas pa-
pírlapú könyveket. Viszont a hetedik 
évfolyamos diákok ennek ellentétjét 
vallják, miszerint nekik a 66%-uk in-
kább az internetes oldalakat részesíti 
előnyben. 

Megkérdeztük a diákokat, hogy 
milyen műfajokat olvasnak a leg-
gyakrabban. A válaszadók 12 lehető-
ség közül három lehetőséget is meg-
jelölhettek, illetve egyéb lehetőséget 
adhattak meg. A három csoport vá-
laszai életkor alapján nagymértékű 
szórást mutatnak. Minden korcso-
portnak mások az érdeklődési körei, 

1. ábra: Milyen műfajú könyveket olvasol a leggyakrabban?



sportolás egy kis mértékben megelőz-
te a virtuális világot. A negyedikesek 
kedvenc szabadidős tevékenysége 
egyértelműen a barátokkal való játék. 
Kijelenthetjük, hogy a tévénézés már 
végképp nem számít népszerű sza-
badidős tevékenységnek a mai tizen-
évesek körében. Az általunk készített 
kérdőívben, a válaszadók közül ösz-
szesen hárman választották kedvenc 
időtöltésének a tévénézést. Bár az 
olvasás megelőzte a tévénézést, még-
is csupán a diákok töredéke mondja 
azt, hogy szereti olvasással tölteni a 
szabadidejét (gimnázium: 13%, 7. 
évfolyam: 8%, 4. évfolyam: 10%). Vi-
szont ha ideszámítjuk a tankönyvek 
olvasását és az internethasználatot is, 
akkor a megkérdezett diákok 40%-a 
napi több mint egy órát tölt olvasással 
(gimnázium: 52%, 7. évfolyam: 40%, 
4. évfolyam: 32%).

Ezt követően felmértük, hogy a 
válaszadók szoktak-e, illetve honnan 
szoktak könyveket kölcsönözni. A 
gimnazisták közül csupán 35% vá-
laszolt igennel, hasonlóan a 7. évfo-
lyamhoz, ahol az igen válasz 32% volt. 
Viszont a 4. évfolyam 81%-ban vallja 
azt, hogy rendszeresen szokott köny-
veket kölcsönözni. Az igennel vála-
szolók közül a többség a helyi/városi 
könyvtárból szokta az olvasmányait 
választani (gimnázium: 50%, hete-
dikesek: 38%, negyedikesek: 50%). 
A második legelterjedtebb könyvek-
hez jutási mód a gimnazisták köré-
ben (50%) és a hetedikesek körében 
(46%) a barátoktól való kölcsönzés, 
a negyedikeseknek csupán töredéke 
(6%) kölcsönöz a barátoktól. Az is-
kolai könyvtárak használata a negye-
dikesek körében viszonylag magas 
(44%), míg a hetedikesek és gimna-
zisták között (15% és 0%) kimondot-
tan alacsony. 

Vizsgáltuk azt is, hogy a diákok 
szoktak-e az olvasmányaikról valaki-
vel beszélgetni. Ebből a szempontból 
a gimnazistáknál (50%) kiemelkedő 
szerepet kaptak a barátok. Tehát kor-
társaikkal, azonos érdeklődési körű 
barátaikkal szoktak a könyvekről be-
szélgetni. A barátokkal való beszélge-
tés csökkenést mutat az évfolyamok 
csökkenésével. A hetedikesek 38%-
ban, a negyedikesek viszont csupán 
19%-ban beszélik meg a kortársaik-
kal az olvasmányaikat. Míg a gim-
nazisták végképp nem osztják meg 
tanáraikkal az olvasmányaikat, addig 
a hetedikesek 5%-a és a negyedikesek 
34%-a elsősorban tanítójával beszéli 

így az olvasási szokásaik is eltérők, s 
ezek megfelelnek az adott életkorok-
ra jellemző érdeklődési köröknek. A 
válaszokból is jól látszik, hogy az alsó 
tagozatos diákokhoz a mese van a leg-
közelebb, míg a felső tagozatosok már 
szórakoztató, illetve a cselekménydús 
történeteket részesítik előnyben. Az 
eredmények azt mutatják, hogy a 
gimnazisták (44%) kedvenc műfaja 
a kalandregény. Ez a műfaj a hetedi-
kesek 37%-a, a negyedikesek 30%-a 
által lett kiválasztva. A 7. évfolyam 
kimagaslóan nagy mértékben (66%) 
választotta a szórakoztató története-
ket, a 4. évfolyam 38%-a kedveli eze-
ket, viszont ez a műfaj a gimnazisták 
csupán 26%-ánál lett közkedvelt. A 4. 
évfolyam kedvenc műfaja korukhoz 
megfelelően a mese (51%), ezt a mű-
fajt a 7. évfolyam 13%-a választotta, 
míg a gimnáziumból csupán 4%. Ér-
dekes módon a verseket a 4. évfolya-
mosok kedvelik a legjobban, nekik a 
37%-uk olvas szívesen verseket.  Vi-
szont a 7. évfolyamosok és gimnazis-
ták közül csupán 5% és 13% jelölte 
meg ezt a lehetőséget.

A válaszadók közül, saját bevallá-
suk szerint, a gimnazisták több mint 
fele (57%), ha elkezd olvasni egy 
könyvet, mindig végigolvassa azt. Vi-
szont a hetedikesek és negyedikesek 
csupán töredéke (35%) olvassa végig 
az elkezdett olvasmányt, ezen diákok 
több mint fele (7. évfolyam: 63%, 4. 
évfolyam: 57%) gyakoriság tekinte-
tében a néha válasz mellett döntött, 
tehát néha sikerül végig olvasniuk az 
elkezdett olvasmányt.  A csoportok 
csupán töredéke (gimnázium: 14%, 
7. évfolyam: 26%, 4. évfolyam: 19%) 
vallja azt, hogy muszájból olvas. A 
gimnáziumi diákok több mint fele 
(55%) kijelentette, hogy az érdeklő-
dési köreiknek megfelelő szövegeket 
olvasnak. A hetedikesek és negyedi-
kesek viszont jóval kisebb arányban 
(39%, 32%) mutatnak érdeklődést az 
olvasmányaik iránt. 

A következő kérdésben rákérdez-
tünk a diákok szabadidős tevékenysé-
geire. Kérdőívünkben összesen hatfé-
le szabadidős tevékenységet soroltunk 
fel. A diákoknak ebből egyet kellett 
választaniuk, illetve megadni egy más 
lehetőséget. A különböző lehetősé-
gek közül népszerűség tekintetében a 
szabadidős tevékenységek ranglistája 
élén a számítógépezés és a sportolás 
áll. A hetedikesek nagy része inkább 
a számítógépes játékokat részesíti 
előnyben, míg a gimnazistáknál a 

meg, hogy mit olvasott.  A gimnazis-
ták 87%-a és a negyedikesek 81%-a 
szívesen beszélget az olvasmányairól 
valakivel, viszont a hetedikesek 40%-
a nem osztja meg senkivel az olvasói 
tapasztalatait. Összesítve a diákok 
20%-a beszélget a szüleivel az olva-
sásról, itt fő szerepet kapnak az édes-
anyák (80%). 

Az olvasást befolyásoló külső mo-
tivációs tényezők közül nagy szerepe 
van annak, hogy a diákok közvetlen 
környezetében van-e olyan személy, 
aki gyakran olvas, és ezzel példát mu-
tat a gyermeknek. Összesítésben a 
diákok több mint fele (59%) látja az 
édesanyját napi szinten olvasni, vi-
szont a válaszadók csupán negyede 
(27%) véli úgy, hogy az édesapjuk na-
ponta olvas. Összefüggés mutatható 
ki a diákok olvasáshoz való hozzáállá-
sa és a szülő olvasási gyakorisága kö-
zött. Azok a diákok, akik napi szinten 
olvasnak, 50%-ban jelölték meg, hogy 
otthon a szüleiket is látják olvasni. A 
szülők olvasása nagy befolyással van 
a gimnazistákra, a gimnazista napi 
szinten olvasó diákok háromnegyede 
(75%) látja a szüleit is naponta olvas-
ni. Ez a százalék korral csökkenő ten-
denciát mutat. A napi szinten olvasó 
hetedikesek fele (50%), a negyedike-
sek pedig kevesebb mint fele (41%) 
látja a szüleit is olvasni. Azok a diá-
kok, akik azt vallották, hogy mindig 
végigolvassák az elkezdett könyvet, 
bár többségben nem beszélnek a szü-
leikkel a könyvekről, mégis túlnyomó 
többségük (76%) látja őket otthon, 
napi szinten olvasni.

Ezt követően megkérdeztük a di-
ákokat, hogy hány darab könyv ta-
lálható az otthoni könyvespolcokon. 
Összesítve csupán a diákok töredéke 
(8%) mondta azt, hogy tíz vagy an-
nál kevesebb könyv található náluk. 
A diákok majdnem fele (44%) kije-
lentette, hogy az otthoni könyvtáruk 
hatalmas és több száz könyvet tartal-
maz. A további kérdésekben felmér-
tük a diákok az iskolában ajánlott 
olvasmányokhoz való viszonyát. Elő-
ször megkérdeztük, hogy a tanárjuk 
szokott-e ajánlani olvasmányokat. 
Erre a kérdésre a gimnazisták közül 
voltak páran (26%), akik azt mond-
ták, hogy a tanárjuk nem szokott 
ajánlani könyveket. Mindenki más 
azt válaszolta, hogy igen, szokott. A 
gimnazisták 39%-a, a hetedikesek 
60%-a és a negyedikesek 68%-a val-
lotta, hogy ezeket a könyveket el is 
kell olvasniuk. 



OLVASÁS

A DIÁKOK SZÖVEGÉRTÉSI 
KÉPESSÉGE, SAJÁT BEVALLÁSUK 
SZERINT

A kérdőív harmadik kérdéskörében 
megkérdeztük a diákokat, hogy saját 
bevallásuk szerint milyen szövegértési 
képességekkel rendelkeznek. Össze-
sítve a három évfolyam diákjainak a 
49%-a (gimnázium: 74%, 7. évfolyam: 
24%, 4. évfolyam: 60%) azt vallja, hogy 
az olvasás könnyen megy neki, és min-
dent megértenek, amit olvasnak. A vá-
laszadók 44%-a ért részben egyet az 
adott állítással (gimnázium: 26%, he-
tedikesek: 53%, negyedikesek: 38%). 
A válaszadók közül csupán heten (7%) 
inkább nem értenek egyet. Erre a kér-
désre senki nem válaszolt egyértelmű-
en nemmel.

Saját nézőpontjuk szerint a diákok 
62%-ának végképp, 18%-ának több-
nyire nem okoz problémát az sem, ha 
a szövegben hosszú mondatok van-
nak. Csupán a diákok 19%-a ért egyet 
teljesen vagy részben az állítással, 
hogy a hosszú mondatok problémát 
okoznak a szövegek megértésében. A 
diákok 59%-a nem ért egyet vagy in-
kább nem ért egyet azzal az állítással, 
hogy a szöveg megértése problémát 
okoz, ha a szöveg ismeretlen témájú. 
Minden csoport túlnyomórészt azt 
vallotta, hogy a képek és egyéb vizua-

lizáció nagyban segít megérteni a szö-
veget. Minden korosztályból egyér-
telműen a többség (71%, gimnázium: 
83%, hetedikesek: 68%, negyedikesek: 
67%) kijelenti, hogy nincs problémája 
a szövegértéssel.

Rákérdeztünk arra is, hogy a diákok 
mit gondolnak az olvasásról. A diákok 
többsége, életkortól függetlenül, egyet-
ért abban, hogy örülnek, ha könyvet 
kapnak ajándékba. Ehhez hasonlóan 
egyik csoport sem ért egyet azzal az ál-
lítással, hogy az olvasás unalmas lenne. 
Viszont már nagyban eltérő válaszok 
érkeztek arra, hogy szeretnének-e több 
időt tölteni az olvasással. A gimnazisták 
65%-a és a negyedikesek 49%-a egyér-
telműen szeretne több időt szánni az 
olvasásra, viszont a hetedik évfolyam 
csupán 13%-ban válaszolt igennel. A 
hetedikesek 36%-a részben egyetértett 
az adott állítással, viszont a többség 
(50%) részben nem vagy végképp nem 
szeretne több időt szánni az olvasásra 
(a gimnazisták 26%, a negyedikesek 
35%-ban válaszoltak inkább nem, il-
letve végképp nemleges válasszal). A 
túlnyomó többség tisztában van azzal 
is, hogy az olvasás által sokat tanul, sok 
új információ birtokába juthat. Tetszik 
nekik, ha a könyv által más világokat 
tudnak elképzelni, és egyértelműleg an-
nak is tudatában vannak, hogy a szüleik 
örömmel fogadják, ha olvasnak.  Végül 

megkérdeztük a diákoktól, hogy mi a 
véleményük az iskolában való olvasás-
ról. A negyedikesek kivételével (89%) a 
diákok nem örülnek a hangos olvasás-
nak. Megoszlanak a nézetek arról, hogy 
érdekesek-e az iskolában olvasott szö-
vegek, viszont a diákok többsége abban 
teljesen vagy legalább részben egyetért, 
hogy szívesebben olvasnak tankönyvön 
kívüli szövegeket. Nem értenek egyet 
azzal az állítással sem, hogy az iskolá-
ban alig olvasnak.  Mind a három kor-
osztály úgy véli vagy legalább részben 
egyetért vele, hogy a tankönyvek szöve-
gei érthetőek, és megértésük nem okoz 
nekik nagyobb gondot.

ÖSSZEGZÉS 

Jelen kutatás célja a diákok olvasási szo-
kásainak feltérképezése volt. Főképp 
annak a kutatási kérdésnek a megvá-
laszolása, hogy az egyes korosztályok 
olvasási szokásai milyen mértékben 
változnak. A kutatás egyidőben zajló, 
keresztmetszeti vizsgálatnak számított. 

Az adatok elemzése alapján kije-
lenthető, hogy a három életkor között 
különbségek fi gyelhetők meg, főleg a 
könyvtárhasználatot, a könyvekről való 
beszélgetést, iskolai olvasást illetően.

Összesítve kijelenthető, hogy nincs 
nagy különbség a különböző korosz-

2. ábra: Milyen jól olvasol?
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tályok olvasási attitűdjeiben. A meg-
kérdezettek válaszai alapján bebizo-
nyosodott, hogy a tanulók minden 
korcsoportjának csupán töredéke olvas 
szabadidejében, az olvasás mindegyik 
korcsoportnál a szabadidős tevékeny-
ségek közül az utolsó helyek egyikén 
foglal helyet (gimnázium: 13%, 7. év-
folyam: 8%, 4. évfolyam: 10%). A ka-
pott adatok alapján kijelenthető, hogy 
a tévénézés sem számít már népszerű 
tevékenységnek, az adott korosztályok 
inkább a sportolást, számítógépes já-
tékokat és a barátokkal való játszást ré-
szesítik előnyben. 

Az adatok alapján a három korosz-
tály olvasási attitűdjei között bizonyos 
hasonlóságok és eltérések fi gyelhetők 
meg. Mind a három korcsoport nega-
tív olvasási attitűdökkel rendelkezik. 
A gimnazisták inkább a kalandregé-
nyeket részesítik előnyben, hasonló-
an a felső tagozatos diákokhoz, akik a 
kalandregény mellett cselekménydús 
szórakoztató történeteket olvasnak a 
legszívesebben. Az alsó tagozatosok-
hoz pedig, korukhoz megfelelően, a 
mese áll a legközelebb. A gimnazisták 
és az alsó tagozatosok inkább a papír-
lap alapú könyveket preferálják, míg 
a felső tagozatosok inkább az online 
könyveket. A diákok többségének nem 
pozitív a hozzáállása az olvasáshoz, 
annak ellenére sem, hogy tisztában 
vannak az olvasás pozitív hatásával, 
tudják, hogy olvasás által sokat tanul-
nak, és a szüleik is szívesen látják a 
gyermekeik kezében a könyvet. 

Az olvasási szokások negatív érté-
kelése ellenére a csoportok koruktól 
függetlenül szubjektíven azt állítják, 
hogy nem rendelkeznek semmilyen 
nehézségekkel a szövegértést illetően. 
Állításuk szerint az olvasás könnyű 

számukra, így megértenek mindent, 
amit olvasnak. A hosszú mondatok, 
illetve az ismeretlen szavak sem okoz-
nak számukra gondot.

 Megállapítható, hogy ezek a kijelen-
tések ellentmondanak a nemzetközi 
felmérések eredményeinek. Ennek az 
indoka az lehet, hogy a diákok saját tu-
dására vonatkozó értékelése nem min-
dig pontos. Tudományos kutatások 
megerősítik azt, hogy a diákok gyak-
ran nincsenek tudatában annak, hogy 
valójában mit tudnak és mit nem. Ez 
magyarázza azt, hogy a diákok néha 
úgy gondolják egy teszt előtt, hogy 
több ismeretük vannak, mint ahogy 
az a későbbi teljesítményükből kide-
rül (Willingham 2003). A Dunning–
Kruger-hatás szerint minél kevesebbet 
tud valaki egy adott dologról, annál 
inkább hajlamos túlbecsülni a saját 
tudását. Tehát azok a diákok, akik 
gyengén teljesítenek a valóságban, 
hajlamosak túlbecsülni a saját képes-
ségeiket (Kruger – Dunning 1999). 
Ezek az eredmények további kutatást 
igényelnek a szlovákiai magyar tanu-
lók olvasási szokásainak és olvasási is-
mereteinek vizsgálatára.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A tanulmány alapjául szolgáló kutatás 
az APVV-17-0071 projekt keretén be-
lül készült. 
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A TÉRSZEMLÉLET FEJLESZTÉSE LONGITUDINÁLIS 
ISKOLAI KÍSÉRLETBEN
A TÉRSZEMLÉLET FEJLŐDÉSE ÉS ÓVODAI, ISKOLAI FEJLESZTÉSE (1. RÉSZ)

TÉRSZEMLÉLET A MINDENNA-
POKBAN: VALÓS ÉS DIGITÁLIS 
TÉRI MŰKÖDÉSÜNK

A térben való műveletek mindennap-
jainkban és a munka világában sok 
helyen jelen vannak. A túlélésben az 
ősembert segítő tájékozódás, vagyis 
a téri kapcsolatok felidézése később 
a kétdimenziós térképrajz értelme-
zésével bővült, és ma már a nézetek 
változtatását is megengedő, digitális 
térképek olvasását jelenti. A tárgyak 
elhelyezését a térben kezdetben ma-
nuálisan végeztük: tologattuk a búto-
rokat, és bosszankodtunk, ha a meg-

vásárolt tárgy az áruházban másként 
nézett ki, mint otthon, a többi bútor 
között. Ma már itt is rendelkezésünkre 
állnak digitális segédeszközök. Nem 
csak az építészeknek, akik évtizedek 
óta szinte kizárólag géppel terveznek 
(az egyik, világszerte legnépszerűbb 
program, az ARCHICAD, magyar 
programozók műve). A gépészmérnö-
kök, gyógyszervegyészek, csillagászok 
modelljeiket a virtuális térben forgat-
ják és alakítják kívül-belül. Ha házat 
veszünk vagy bútort vásárolunk, mi 
is találkozhatunk olyan számítógépes 
alkalmazással, amely a kiszemelt tár-
gyat vagy épületet nemcsak fotón és 

alaprajzon, két dimenzióban, hanem 
a virtuális térben, három dimenzióban 
mutatja be. Az IKEA például egysze-
rűen kezelhető tervező programot kí-
nál, amely segít lakásunk valódi mére-
teihez illeszteni az új bútordarabokat. 

Hasonló a fejlődés más téri prob-
lémák megoldásakor is: előbb a valós 
térben kísérletezünk, majd képet, vé-
gül digitális segédeszközt kapunk. Az 
autó helyzetét régen előre-hátrafor-
gással próbáltuk felbecsülni, vagy – ha 
téri képességeink ezt lehetővé tették – 
elképzeltük, merre forog a kocsi hátsó 
része egy-egy kormánymozdulatnál. 
Ma már parkolás közben kamerán kö-
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vethetjük nyomon, beférünk-e a kisze-
melt helyre. Térképhajtogatás helyett 
mindig szemünk előtt van az útvonal 
dinamikusan változó képe. Digitá-
lis segítőink száma egyre gyarapszik: 
egyes online ruhaboltokban már el-
készíthetjük testünk virtuális mását 
és eldönthetjük, valóban előnyös-e a 
kiválasztott ruhadarab. A fodrászhoz 
készülve, egy fotónkra applikálhat-
juk a kiválasztott frizurát, így még az 
ecset és az olló működésbe lépése előtt 
eldönthetjük: jó ötlet-e, ha az eddigi 
szőke, hullámos hajunkat rövid, vö-
rösre cseréljük.

Egyre több számítógépes alkalma-
zás segít bennünket – de csak akkor, 
ha téri képességeinket az óvodában, is-
kolában megalapozták és fejlesztették 
a pedagógusok. A gép csak arra vála-
szol, amit kérdezünk – helyettünk nin-
csenek alkotó ötletei. Számos kísérlet 
igazolja, hogy a valós térben végzett 
műveletekkel alapozhatjuk meg, majd 
digitális és hagyományos eszközök 
összehangolt pedagógiai programjaival 
fejleszthetjük igazán hatásosan a téri 
képességeket (Babály – Budai – Kár-
páti, 2013; Babály – Kárpáti, 2015). 
Ezt vizsgálva egy innovatív, három 
tantárgyban összehangoltan, integra-
tív pedagógiai módszerekkel fejlesztő 
új pedagógiai programot terveztünk 
meg és próbálunk ki a Nyitrai Kons-
tantin Filozófus Egyetem Közép-Eu-
rópai Tanulmányok Karán, egy KEGA 
(Kultúrna a edukačná grantová agen-
túra – Kulturális és oktatási támogatá-
si iroda) kutatási program keretében.

A KUTATÁS KERETEI

A kutatás a 2020-as év első felében in-
dult és időtartama három év. Fő célja, 
hogy a matematika, informatika és a 
képzőművészeti nevelés területein ha-
tékonyan fejlessze az általános iskolák 
5. és 6. osztályos tanulóinak térbeli 
alkotó és befogadó képességeit. Nem 
véletlen az adott területek kiválasztá-
sa, ugyanis próbáljuk követni a nem-
zetközileg elismert STEAM-modellt 
(Science, Technology, Engineering, Arts 
and Mathematics), amelynek célja a 
természettudományos és a művészeti 
oktatás integrálása. A tanulói korosz-
tály (11–13 évesek) kiválasztásakor 
kutatási eredményekre alapoztunk, 
melyek a téri képességek fejlesztése 
egyik leghatékonyabb időszakának a 
11-12 éves kort tekintik (Hejný, 1990). 

Különös fi gyelmet fordítunk a lá-
nyok téri képességeinek fejlesztésére, 
mivel a gyakorlat azt mutatja, hogy 
gyakran a fi úkéhoz képest alacsonyabb 
szintet képviselnek. Az interdiszcip-
lináris fejlesztő program fi gyelembe 
veszi a mindennapi élet és a munka 
világa követelményeit, az e területeken 
szükséges téri képességek fejlesztését 
célozza meg. Az innovatív program a 
következő tantárgyi tartalmakra fóku-
szálva, három tantárgy tananyagába 
épül be: 

 vizuális és esztétikai nevelés: tér-
beli észlelés, kifejezés, téri viszonyla-
tok ábrázolása

 informatikai nevelés: a vizualizá-
ció azon típusai, amelyeket objektu-
mok virtuális térben való konstruálá-
sakor használunk

 matematika: geometriai tananya-
gok szemléletes oktatása

A projekt vezetése és koordinálása, 
ill. a fejlesztő program kidolgozása a 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
oktatóinak a feladata. Az oktatóprog-
ram kidolgozásakor a tanulói aktivi-
tások és feladatok optimális nehézségi 
fokára is ügyelni kell, mivel az feltétele 
a motiváció és érdeklődés kialakítá-
sának (Nagyová Lehocká, 2008). To-
vábbá fontos ügyelni az előírt állami 
alaptanterv tartalmára is, hogy az in-
novatív program ezzel a lehető legna-
gyobb összhangban legyen. 

Ez utóbbi követelményt gyakran 
nem egyszerű megvalósítani. Bizonyos 
feladatok megoldásához, amelyek kü-
lönösen hatékonyan tudják fejleszteni 
a téri képességeket, speciális didaktikai 
építő játékokra van szükség, ilyenek le-
hetnek például a Polydron, Geomag, 
Zoometoll creator, Jomili, Ubongo, 
Kugeli stb. (Nagyová Lehocká – Csáky 
– Žitný, 2021). Néhányat ezek közül 
már sikerült beszereznünk és a közös 
munkában részt vevő általános iskolák 
számára odaajándékoznunk.

Az innovatív fejlesztő program az 
alábbi szerkezetet követi:

 a matematika tanórához feladat-
lapokat készítünk, didaktikai célokat 
szolgáló építő játékokat használunk;

 az informatika tanórához feladat-
lapokat készítünk, 3D digitális mo-
delleket alkalmazunk (manipuláció és 
konstruálás) a téri képességek támoga-
tására; 

 a képzőművészet tanórán pedig 
módszertani tanácsokat és fejlesztési 
témaköröket javaslunk.

Természetesen nem lenne értelme a 
program kidolgozásának, ha azt nem 

próbálhatnánk ki a gyakorlatban, nem 
vetnénk alá vizsgálatnak. Az iskolai 
kipróbálás segít megismerni a három 
tantárgy részére kidolgozott feladatok 
fejlesztő hatását és iskolai alkalmazha-
tóságát. A kutatásba bevont, a progra-
mot kipróbáló három általános iskola: 
a Corvin Mátyás Alapiskola (Gúta), a 
Czuczor Gergely Alapiskola (Érsekúj-
vár) és a Svätopluk Király Alapiskola 
(Nyitra). Az iskolák tannyelvéből kö-
vetkezik, hogy a program magyar és 
szlovák nyelven is kidolgozásra került. 

A beválásvizsgálat hagyományos 
módon, azaz a kontroll- és kísérleti 
tanulócsoportok (osztályok) előméré-
sen és utómérésen elért eredményeik 
összehasonlításával zajlik. Mindhá-
rom iskolában van kontroll és kísérleti 
osztály is. Meg kell még jegyezni, hogy 
nem egyszerre dolgozunk az 5. és 6. 
osztályokkal, hanem longitudinális is-
kolai kísérletet végzünk: a 2020/2021-
es tanévben az 5. osztállyal indulva, 
majd velük 6. osztályként folytatva a 
következő tanévben. A fejlesztés így 
két tanéven át tart, elősegítve, hogy 
átfogó képet kapjunk a program ha-
tásosságáról. Mindhárom tantárgy 
tantervébe félévente négy témakört 
illesztünk, így a program összesen 48 
aktivitást tartalmaz – ezeket a kutatás 
végén egy módszertani kézikönyvben 
publikáljuk. 

Kutatásunk során kiemelten fontos-
nak tartjuk az általános iskolákkal való 
együttműködést, hiszen pedagógus-
képző intézmény vagyunk. A kutatók 
és a pedagógusok munkáját azonban 
nagyban megnehezítették a koronaví-
rus-járvány okozta korlátozások, me-
lyekkel a tervezésnél még nem lehetett 
számolni. A fejlesztőprogramokon be-
lüli aktivitások némelyikének megva-
lósítása újragondolást vagy a tanulók 
kreativitását, leleményességét igényel-
te. A projekt mindemellett lehetőséget 
kínált arra is, hogy betekintést nyer-
jünk az online térben történő oktatás 
folyamatába. Reméljük, hogy az előt-
tünk álló tanévben már hagyományos, 
jelenléti formában oktatva tesztelhet-
jük a projektünket.

Bízunk abban, hogy a projektnek je-
lentős oktató és nevelő hatása van és 
lesz is a jövőben, az iskolai gyakorlat 
számára is. Célunk az, hogy növeljük a 
tanulók érdeklődését a műszaki tudo-
mányok iránt, és hatékonyabbá tegyük 
a fi atalok gyakorlati felkészültségét a 
műszaki jellegű munkaerőpiacra (pl. 
építészet, gépészet, tervezés, egészség-



TÉRSZEMLÉLET

ügy stb.), amely területeken kiemelten 
fontosak a téri képességek.

A következőkben a kutatás elméleti 
háttereként a téri képességek össze-
tevőiről és fejlesztési lehetőségeikről 
közlünk egy rövid áttekintést.

A TÉRI KÉPESSÉGEK 
ÖSSZETEVŐI

Ha tudni szeretnénk, mennyire fejlett 
a térszemléletünk, és mely területeken 
szorul fejlesztésre, gondoljuk át: meny-
nyire vagyunk sikeresek az alábbi mű-
veletekben?

1) Téri észlelés (percepció): a teret 
megjelenítő vizuális ingerek befoga-
dása, felismerése, értelmezése. Ezt a 
műveletet végezzük, ha valós teret ész-
lelünk, de akkor is, ha egy perspekti-
vikus rajz vagy festmény – tehát „a tér 
képe”, ezúttal szó szerint értelmezve a 
kifejezést – értelmezése a feladat. Sok 
szerző szerint a tér elképzelése is a tér-
észleléshez tartozik. A belső képalko-
tási folyamat – a mentális kép előállí-
tása – elválaszthatatlan a valós térben 
szerzett tapasztalatainktól. A Gestalt-
lélektan elmélete szerint például a 
térszemlélet műveletei valós térben 
és az elképzelt környezetben hason-
lóak (Arnheim, 1975). Téri észlelést 
végzünk, ha körülnézünk egy magas-
latról, de akkor is, ha emlékezetünkbe 
vésünk és később felidézünk magunk-
ban egy útvonalat. 

2) Téri vizualizáció: a tér megjele-
nítése két- vagy háromdimenziós, sta-
tikus vagy mozgó képen. Bonyolult, 
több lépésből álló manipulációkat tar-
talmazó téri műveletek ezek, amelyek 
érdekes módon a gyerekjátékokban 
és a munka világában vannak inten-
zíven jelen. Egy LEGO játék felépí-
tése a szerkezeti rajz alapján hasonlít 
egy szerelő munkájához, aki műszaki 
rajzból dolgozik. Ha egy gyerek a szá-
mítógépes játékban repülő fi gurákkal 
vagy tárgyakkal manőverezik, hason-
ló gondolkodási és mozgásos (agyi 
működésen alapuló, pszichomotoros) 
műveleteket végez, mint egy gépko-
csi vagy repülőgép vezetője. (Nem 
véletlen, hogy a szimulációk egysze-
rűbb formában izgalmas játékok, hi-
teles megjelenésükben pedig pilóták 
és autóversenyzők kiképzésre hasz-
nált eszközök). A téri vizualizációhoz 
sorolhatjuk a mentális transzformá-
ciókat is, amikor egy téri alakzatot a 
képzeletünkben alakítunk át, például 
tükrözést, csavarást, hajtogatást vég-

zünk képzeletben. A tervezők gyak-
ran végeznek ilyen műveleteket, és az 
óvodában, iskolában, otthon az építés, 
tárgyalkotás ezeket a bonyolult műve-
leteket alapozza meg (Pataky, 2010).

3) Mentális forgatás: két- és három-
dimenziós formák elmozdítása kép-
zeletben. Ilyenkor a tárgy egészében 
fordul el, míg a mentális transzfor-
máció végzésekor csak egyes részeit 
mozdítjuk meg fejben. Ha elképzeljük, 
hogyan néz majd ki egy bútordarab a 
szoba más-más sarkaiból szemlélve, 
ilyen műveletet végzünk. Ha átgondol-
juk, hogyan lenne érdemes elhelyezni 
a bőröndünkben úti felszerelésünket, 
kísérletezhetünk a tárgyak ide-oda he-
lyezésével, de hatékonyabb, ha elkép-
zeljük: mi lenne, ha elfordítanánk ezt 
vagy azt tárgyat?

4) Téri orientáció: térbeli tájékozó-
dás. Míg a mentális forgatásnál a tárgy 
helyzete változik a térben (hiszen el-
forgatjuk), addig a téri orientációnál 
egy olyan műveletet hajtunk végre, 
ahol a tárgyak helyzete nem változik, 
csak a saját nézőpontunkat mozdítjuk 
el. Térbeli elrendezéseket értelmez-
zünk, és követni tudjuk az abban be-
következett változásokat, meghatároz-
va az irányt és a távolságot. Fontos a 
térben tájékozódó személy pozíciója 
is: például egy utca elején még nem 
vagyunk biztosak a jó irányban, de a 
közepén már felismerjük az egymást 
követő házak formáját, a háttérben 
feltűnik egy templomtorony… Nem 
tévedtünk el, térbeli tájékozódó képes-
ségünk jól működött!  Kétféle téri ori-
entáció lehetséges: (1) egocentrikus, 
ha saját testünkhöz, illetve nézőpon-
tunkhoz képest határozzuk meg más 
tárgyak helyzetét, (2) allocentrikus, ha 
saját testünk helyzetétől független né-
zőpontot veszünk fel, például egy tá-
voli épület alapján képzeljük el, merre 
vezet a helyes út (Séra – Kárpáti – Gu-
lyás, 1983; Babály és Kárpáti, 2015).

Valamennyi téri művelet kialakítha-
tó és fejleszthető, bár nem mindenki-
nél azonos mértékben. Mint minden 
képesség, a térszemlélet műveletei is 
különböző mértékben vannak jelen a 
tulajdonságaink között. A matemati-
ka, az informatika és a vizuális nevelés 
tanítói, tanárai, de már az óvodapeda-
gógusok is sokat tehetnek azért, hogy 
a meglévő jó képességek kibontakoz-
zanak, hiszen a térben való gyors és 
sikeres eligazodás számos szakmában 
alapvetően fontos. Nemcsak egy épí-
tésznek vagy esztergályosnak kell jó 
térlátás, de egy sebész, molekulákat 

modellező gyógyszerész vagy a virtuá-
lis teret tervező informatikus sem nél-
külözheti. Több száz mesterség alapja 
ez a képességrendszer, érdemes tehát 
megismerkedni a fejlődésével óvodás-
kortól 14 éves korig, hogy az oktatási 
intézményben vagy otthon gondoz-
hassuk, és tanítványaink, gyermekeink 
maguk és fejlődhessenek ezen a terü-
leten. Ez a cikksorozat az ilyen (ön)
fejlesztő munkához ad segítséget. 
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ÓVODÁSOK TÉRSZEMLÉLETE  

A téri gondolkodás kialakulásának 
kezdeti szakaszában mozgással, ta-
pintással és más érzékszervi tapasz-
talatokkal ismerjük meg a teret. A 
fejlődést a térmegismerő cselekvési le-
hetőségek, a taktilis és más érzékszervi 
tapasztalatok határozzák meg. Később 
egyre fontosabb szerepe lesz a szimbo-
likus megismerésnek, például a nyelv, 
a gesztusok, a szimbolikus ábrák, jelek 
és a modellek használatának: értelmet 
nyer az „ott van”, „messzire megyünk”, 
vagy a „felfelé”. A vizuális és a nyelvi 
kifejezőkészség kapcsolatának vizsgá-
latai bizonyítják, hogy azok a kisgyer-
mekek, akik a játék során a térbeli hely-
zetre vonatkozó instrukciókat kaptak a 
szülőktől, a térbeli viszonylatokat job-
ban és gyorsabban értik meg. A gesz-
tusokkal kiegészített nyelvi megerősí-
tés különösen jó hatással van a térbeli 
gondolkodás fejlődésére. 

A kisgyermek megfi gyeli a könyvek-
ben, utcai jeleken vagy kiránduláson, 
autóban ülve a térképen megjelenő 
téri reprezentációkat, és ezek emlékké-
pe megjelenik a rajzaiban is. A térkép-
olvasás – legyen az a legegyszerűbb, 
pár vonalas ábra, amelyen megmutat-
juk, hogyan jutunk majd el otthonról 
az óvodába – elősegíti olyan mentá-
lis modellek, koncepciók kialakítását 
nagy léptékű terekről, amelyekre a 
valós környezetben a kisgyermeknek 
nem lenne lehetősége. A térszemlélet 
fejlődésének vizsgálata során Piaget és 
Inhelder (2004) három fejlődési sza-
kaszt különített el: 

(1) A kisgyermek megtanulja a tár-
gyak forma és távolság szerinti meg-
különböztetését (egyes tárgyak és 
emberek elkülönítése, csoportok fel-
ismerése). Ez még kétdimenziós érzé-
kelés. Egyéni fejlődési utaktól függően 
3-5 éves korra alakul ki a téri képessé-
geknek ez a minősége. 

(2) A második szakaszban az 5-6 
éves óvodás már el tudja képzelni a 
háromdimenziós tárgyakat különböző 

nézőpontokból, érzékeljük a mozgásu-
kat, átalakulásukat a térben. A bonyo-
lult, ismeretlen formák értelmezése 
még nehézséget okozhat. 

(3) A harmadik szakaszban, amely 
már átnyúlik a kisiskolás korba, ké-
pessé válunk egyre bonyolultabb tér-
beli viszonylatok, méretek és távolsá-
gok felismerésére, és ezekkel a belső 
térképzetekkel egyre magasabb szintű 
műveleteket hajtunk végre (pl.: forga-
tás, tükrözés, összeillesztés). 

A téri képességek fejlesztése Fried-
rich Fröbel Gyermekkertjében jelent 
meg először. „Adományok” nevű já-
tékeszköz-rendszere, amelyhez mód-
szertani leírásokat is készített, a tér-
szemlélet kialakításakor a gondol-
kodás fejlesztését összekapcsolta a 
pszichomotoros tevékenységekkel: a 
formálással, variálással, kombinálás-
sal. A geometrikus elemek közötti 
szerkezeti összefüggések felismeré-
sétől nem vonta el a fi gyelmet a játé-
kok tarkasága, hiszen ezek többsége 
monokróm volt. A reformpedagógia 
az érzékszervek sokoldalú fejlesztésé-
nek módszereivel gazdagította a kis-
gyermekek térszemléletének fejlesz-
tését. Maria Montessori óvodájában 
például jelentős szerepet kapott az 
anyagminőségek érzékelése: a forma, 
a felület, a szín, az anyag látványa, 
tapintása, felületének minősége és 
súlya. A gyerekek itt a dolgok egyik 
tulajdonságaként érzékelik a teret, 
amelyben szabadon játszanak és kí-
sérleteznek az eszközök használatával 
(Pukánszky – Németh, 1997).

Akiket nem fejlesztenek és maguk-
tól sem foglalkoznak a tér megisme-
résével (pl. kiránduláson, autóveze-
téssel vagy térbeli műveleteket igénylő 
játékokkal), azoknak a második és a 
harmadik fejlődési szakasz műveletei, 
vagyis a tér érzékelése, a mentális ké-
pek létrehozása és a belső térképzetek-
kel végrehajtott műveletek még felnőtt 
korban is nehézséget okozhatnak. En-
nek oka, hogy a téri problémák meg-
oldása különböző gondolkodási mű-

veletek (pl.: összehasonlítás, vizuális 
emlékezet, nézőpontok integrálása) 
összehangolását igénylő, komplex fo-
lyamat (Tóth, 2013). 

ÓVODÁS RAJZOK, PLASZTIKÁK: 
A TÉR ELFOGLALÁSA 

A képi nyelv kialakulásának első, alap-
vető jelentőségű korszaka a fi rkálás, 
melynek értékére Magyarországon vi-
szonylag későn, az 1970-es években fi -
gyelt fel Székácsné Vida Mária (1982). 
Neki köszönhető, hogy az óvodai ne-
velési programban megjelent a szabad, 
kötetlen kísérletezés a nyomhagyó 
eszközök széles körével: a fi rkálás. Ko-
rábban az ábrázolási konvenciók elsa-
játítása már az óvodában elkezdődött, 
a rajzlapon az alapvonal kijelölése és 
a papírból kivágott sémák, a részletes 
táblai mintarajz – ezek a 19. századból 
örökölt segédeszközök – megszokott-
nak számítottak. A képzőművész és 
pszichológus Székácsné felismerte a 
szabad rajzoló mozgás jelentőségét a 
képi nyelvünk alapját képező jelek, a 
grafémák kialakulásában. A magyar 
rajzfejlődés-kutatók közül ő hívta fel 
először a fi gyelmet a vizuális nyelv és a 
gondolkodás fejlődésének kapcsolatá-
ra, feltárva a kisgyermek és környezete 
közötti kapcsolatrendszer megértését 
a fi rkából kibontakozó emberrajzo-
kon. 

A vizuális képességek fejlődését a sze-
mélyiségfejlődéssel összekapcsoló, orga-
nikus fejlődéselmélete szerint a grafi kus 
ábrázolás nem köthető körülhatárolt 
életkori szakaszokhoz és nem is line-
áris. Minden fejlődési szakaszban visz-
szanyúlhatunk korábbi ábrázolásmód-
jainkhoz. A fejlődést nyomon követő 
vizsgálatokkal csak azt határozhatjuk 
meg, melyik az az életkor, amelyet el-
érve már minden gyermeknek képes-
nek kell lennie a képi nyelv egy-egy 
elemének, ábrázolási módjának vagy 
kompozíciós szerkezetének előállítá-
sára. 
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1. kép: Kompozíciók gregorián dallamra: 
fi gurális és a fi rka örökségét megőrző, ha-

sonlóan kifejező nonfi guratív gyermekrajz. 
Forrás: Székácsné Vida Mária, 1982, 77. old.

A rajzfejlődés kutatásának közép-
pontjában a 20. század végéig kor-
szakok leírására, fejlődési trendek 
megfi gyelése állt. Ma már többet 
foglalkozunk a kulturális környezet 
hatásával, a sajátos fejlődési utakkal 
– tehetség, elakadás – és a fejlesz-
tő programok hatásával. A rajzolás 
kezdeteit sokan vizsgálták (vö. Feuer, 
2000) és az óvodai évekre (3–6. év) 
teszik a fi rkáktól a formákig való el-
jutást, a jelentőshordozó sémák meg-
jelenését. A gyakran változó tartal-
mú, variálható, kombinálható saját 
alapjelek megalkotásának ideje ez: 
ma még mozdony, holnap már vi-
torlás hajó látható a kisgyermek sze-
rint, ugyanazon a rajzán. A gyakori 
fi lmnézés alaposan megváltoztatta a 
kisgyermekkori ábrázolást, de nem 
káros, hanem fejlesztő hatással. A raj-
zokon megjelentek a fi lmes „plánok”: 
a térábrázolás szempontjából igen 
fontos elöl- és felülnézet, az egészen 
közelről látható arc, a fi gurából vagy 
tájból egy-egy részletet kivágó „kisto-
tál”. Néha még előfordul, de nem túl 
gyakori az átlátszatlan felületek (fa-
lak, dobozok, testfelület) átlátszóként 
ábrázolása, azaz a transzparencia je-
lensége. Ennek oka a sokféle és folya-
matosan elérhető mozgókép, amelyet 
fi gyelve az óvodások nemcsak a tör-
ténetet, de ennek ábrázolásmódjait is 
elsajátítják (Kárpáti, 2019).

A térábrázolás első megjelenési for-
mája az eseményeket, szereplőket előbb 
egyetlen alapvonalra fűző, később pár-
huzamos sávokba rendező, szimbolikus 
térkifejezés. A színhasználat a médium-
tól függ (a színes ceruzával több fi nom 
árnyalat, a vastagon fogó zsírkrétával, 
temperával homogén, élénk színű fol-
tok kerülnek a papírra). Gyakori az ér-
zéki élmények kifejezése (pl. szeretet, 
félelem, kíváncsiság), az ábrázolás és 
játék összekapcsolása (Kárpáti, 2001). 
Az első formák közül sokat csak akkor 
értünk meg, ha alkotója elmagyarázza, 
és ez a magyarázat naponta változhat. 
A rajzolás célja nem a leképezés, hanem 
a kifejezés. A mesék, versek világából 
vett témák és fi gurák egy-egy jellemző 
részlete, élménymozaikok és emlékké-
pek teszik a pszichológiai vizsgálatok 
nélkülözhetetlen eszközévé az óvo-
dások (és kisgyerekek) rajzait (Gerő, 
1981). 

A korosztály a plasztikai ábrázo-
lásban a grafi kaihoz képest a médium 
technikai kihívásai miatt lassúbb, de 
itt is jól nyomon követhető néhány 
képességelem fejlődése. Ilyen példá-
ul a megjelenítés, a technikai fogások 
alkalmazása, a kísérletezés, az eredeti-
ség, az ötletgazdagság és a téralakítás 
(Pataky, 2017). Ha a kisgyermek két-
éves korában sem fi rkál, ha négyéve-
sen sem építi a maga számára értel-
mes formákká a fi rkákból kirajzolódó 
alakzatokat, és ha hatévesen sem rajzol 
felismerhető jeleket és képeket, akkor 
grafi kus fejlődése lassú, és az írás elsa-
játításához feltétlenül fejlesztésre szo-
rul (Feuer, 2000; Vass, 2021). Ha már 
kétévesen képeket alkot, négyévesen 
bárki felismeri, amit ábrázol, és hat-
évesen úgy rajzol, „mint egy felnőtt”, 
akkor ügyességre, a technika magas 
szintű elsajátítására gondolhatunk, 
amelyből tehetség fejlődhet. Az, hogy 
műszaki vagy művészi ábrázolásban 
lesz-e kiváló a kisgyermek, csak a ka-
maszkorban dől el.

ÓVODÁSOK TÉRÁBRÁZOLÁSÁ-
NAK VIZSGÁLATA

A gyermekek vizuális nyelve fejlődé-
sének vizsgálatára ismerős élethely-
zetekhez és izgalmas narratívákhoz 
kötődő feladatsort dolgoztunk ki, 
amelyben három, a képi nyelv haszná-
latát igénylő téma adott módot a téri 
képességek vizsgálatára hagyományos 
és digitális (táblagépen vagy interak-
tív táblán megvalósuló) rajzokkal. Tíz 

magyarországi óvodában (3-6 éves 
óvodások) vizsgáltuk a vizuális ábrá-
zolás kezdeteit, kilenc fővárosi és egy 
vidéki óvodában, 411 gyermek bevo-
násával. A térábrázolással kapcsolatos 
feladatok egyikét mutatom be ebben a 
cikkben:

Térkép egy látott vagy elképzelt hely-
ről, ahová szívesen elmennék (újra). A 
feladatot bevezető beszélgetés kezdő 
mondatai: „Voltál-e az idén nyáron 
vagy máskor egy érdekes helyen, aho-
vá szívesen elmennél újra? Képze-
letbeli hely is lehet vagy mesebeli táj, 
amit szívesen felfedeznél. Rajzolj egy 
térképet erről a helyről, hogy a bará-
taid is odataláljanak. Ha készen vagy, 
mondd meg, mit ábrázol ez a térkép!”

2. kép: Ötéves, hét hónapos, három éve 
óvodába járó fi ú térképrajza.

A feladat (2., 3. kép) a vizuális megfi -
gyelőképességet, a formaábrázolást, a 
térbeli megjelenítést, a színkezelést és a 
szimbólumalkotást vizsgálja. A téráb-
rázolási konvenciók tudatos használa-
ta és valós térélmények megjelenítése 
átlagos képességű rajzolóknál csak 8-9 
éves korban jelentkezik. Azonban a 
térkép műfaja már az óvodások szá-
mára is jól ismert, hiszen kirándulá-
son, a televíziós időjárás-jelentés alatt 
vagy az autóban ülve gyakran látták a 
környező helyek vagy távoli országok 
jelekkel visszaadott, kicsinyített má-
sát. Az óvónőket arra kértük, hogy ha 
a térképet néhány példán szeretnék 
bemutatni, sokféle ábrázolást adjanak 
közre, nehogy az óvodások mintának 
tekintsék őket, és a szépen színezett, 
bonyolult ábrák elvegyék a kedvüket 
az alkotástól. A vizsgálatban szereplő 
több mint 400, 5-6 éves óvodás közül 
mindössze 25 volt, aki korábban so-
sem látott még térképet.

A rajzokat öt értékelési szempont 
mentén pontoztuk: képi kommuniká-
ció (a feladat megértésének jegyei), fi r-
kák mellett formák ábrázolása, jelek és 
szimbólumok alkalmazása, színek ki-
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fejező használata, komponálás. A raj-
zok mindegyikéhez szöveges magya-
rázatot is kértünk az alkotóktól, ezeket 
90 esetben videón rögzítettük, a többi 
gyermek válaszait az óvónők szöve-
gesen jegyezték le. A három-négy 
évesek fi rkálnak, de az érdekes téma 
hatására gazdagodik a jelkészletük: 
megjelennek bennük olyan elemek, 
amelyek kapcsolódnak a helyekhez, 
ahová a térképük vezet. A négyéves 
és idősebb gyermekek konvencionális 
vizuális jelzéseket kezdenek használ-
ni, melyek által könnyebben érthetővé 
teszik rajzaikat a szemlélő számára. A 
rajzok mintegy fele szóbeli magyarázat 
nélkül is megfejthető, hiszen alkotóik 
egyre inkább elsajátítják a vizuális 
kommunikáció jegyeit. Ilyen, a térké-
peken hagyományosan alkalmazott 
jegyek a víz, a kiindulás és a cél (ld. 3. 
kép), az út vagy az autópálya. Szinte 
látjuk, amint elindulnak a lakótelepről, 
vonatra szállnak vagy autóba ülnek, 
és meg sem állnak a Balatonig vagy a 
nagymama falujáig. 

Az adatok elemzésekor a vizuális 
alkotóképesség-csoport feladatokkal 
lefedett képességelemeinek fejlettsé-
gi szintjét összevetettük a gyermekek 
életkorával és az óvodában töltött idő-
vel. (Ez utóbbi azért lényeges, mert 
az óvodai fejlesztésben a téri képes-
ségrendszer megalapozása fontos 
szerepet kap a gyurmázás, bábozás, 
tárgykészítés és szabadtéri játék so-
rán. Kutatásunk legfontosabb eredmé-
nye, hogy az óvodai fejlesztés hatása 
csaknem akkora jelentőséggel bír, mint 
az ebben az életkorban igen jelentős 
spontán fejlődés. A szimbólum-hasz-
nálat minősége, amely a vizuális nyelv 
élethosszig tartó alkalmazásában köz-
ponti szerepet játszik, erősebb össze-
függést mutatott az óvodában eltöltött 
idővel, mint az életkorral (Gaul-Ács 
– Kárpáti, 2018).  Feltétlenül szükség 
van tehát tervszerű és folyamatos vizu-
ális képességfejlesztésre – otthon és az 
óvodában egyaránt.
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lönbségeket mutatnak, de ezek a fejlesztés hatására iskoláskorig eltűnhetnek. Az óvodában 

eltöltött idő nagyon fontos, de a fejlesztő játékok (ilyenek az építő játékok, térbeli kirakósok), 
az agyag- vagy gyurmaszobrok készítése és a térbeli megjelenítést kívánó rajzi témák (pl. 
mesehős lakása, síelés a hegyekben) otthon is elvégezhető, élvezetes fejlesztő lehetőségek.
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A digitális oktatás a járványhelyzet 
súlyosbodásával párhuzamosan vált 
egyre többet emlegetett és egyre több 
embernek ismerős fogalommá. A di-
gitális társadalom magyartanárának 
szerepe részben hasonlóan változik, 
mint bármely más pedagógusé. Általá-
nosságban igaz ugyanis az a már-már 
közhelynek számító pedagógiai tézis, 
hogy a pedagógusok nem kizárólag 
a tudás átadói és közvetítői, hanem 
tutori-facilitátori szereppel is ren-
delkeznek. Így a feladatuk túlmutat a 
hagyományos értelemben vett tudás-
átadáson: sokkal inkább a tudáskonst-
ruálás elősegítése, megalapozása a 
feladatuk, amely folyamatban a tanuló 
aktívan vesz részt. Ahhoz, hogy a ta-
nuló aktív szereplője lehessen a tanu-
lási-tanítási folyamatnak, az anyanyel-
vi órák jelenlegi bevett gyakorlatának 
a megváltozása szükséges több szem-
pontból is. Ennek egyik alappillérét 
a magyart tanító pedagógusok által 
használt segédanyagok képezik.

Jelen cikk elsősorban azokra az esz-
közökre fókuszál, amelyek segítséget 
nyújthatnak a nyelvtanórák megter-

vezésében és kivitelezésében. Olyan 
digitális és nyomtatott segédanya-
gok kerülnek bemutatásra, amelyek 
a modern nyelvészeti, pedagógiai és 
oktatásnyelvészeti alapelvekkel össz-
hangban adnak kapaszkodókat a ma-
gyartanárok számára. Fontos azonban 
megemlíteni, hogy a továbbiakban is-
mertetett anyagok, eszközök listája a 
teljességre való törekvés igénye nélkül 
készült, így minden bizonnyal fellelhe-
tők még további kiváló segédanyagok 
e területen.

NYOMTATOTT SEGÉDANYAGOK

Mind Magyarországon, mind a ha-
táron túli magyarlakta területeken 
– így Szlovákiában is – a tantervi és 
tankönyvi fejlesztések kevésbé haladó 
szellemben történtek, történnek vagy 
teljességgel hiányoznak. Magyarorszá-
gon bár a mai napig fejlesztenek tan-
könyveket, és 2020-ban egy új nemzeti 
alaptanterv is hatályba lépett, érdemi 
változás valójában nem történt. Sőt, 
több esetben a korábbiakhoz képest 

negatív változás következett be, leg-
alábbis a magyar nyelv és irodalom 
esetében. A szomszédos országokban, 
ahol a magyarság helyzete – nyelvi és 
társadalmi értelemben – alapvetően 
problematikus, a magyar nyelvű tan-
könyvek kérdése még nagyobb prob-
lémaforrást jelent. Egyrészt az orszá-
gos szabályozások és az asszimilációs 
törekvések miatt, másrészt a részben 
ebből adódó megújításuk hiányának 
okán. Romániát leszámítva a környező 
országokban évtizedek óta nem szület-
tek átfogóbb munkák (pl. tankönyvek 
vagy oktatási segédanyagok formá-
jában), a korábbi anyagok minősége 
pedig megkérdőjelezhető, szemléletük 
törvényszerűen idejemúlt.  

De nem csak megfelelő tankönyvek 
és munkafüzetek terén szenvednek hi-
ányt a magyart tanító pedagógusok. A 
magyar nyelvtudomány és anyanyelv-
pedagógia mindezidáig adós maradt 
egy friss szemléletű, modern, a nyelv- 
és neveléstudomány újabb eredmé-
nyeit integráló módszertani segédlet-
tel. Ilyen jellegű írásmű közel 20 éve 
nem jelent meg magyar vonatkozás-
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ban. Azonban több olyan anyag is elér-
hető, amely üdítő kivétel az anyanyelvi 
nevelés és oktatás területén.

Kádár Edit egyelőre kétkötetes fel-
adatbankja az egyik ilyen, amely ro-
mániai magyar környezetre íródott 
ugyan, de kiválóan használható ide-
haza is. „A nyelvre vonatkozó isme-
retanyag nem átadandó a tanulóknak, 
hanem kibontandó belőlük” – Szende 
Aladár ma is aktuális gondolatai talán 
nem is kerülhettek volna jobb hely-
re, mint egy olyan feladatgyűjtemény 
s egyben tanári segédlet elejére, ami 
maga is ezt az elvet követi. A Feladat-
bank anyanyelvi tanórák tervezéséhez 
az V–VIII. osztályban c. négyrészesre 
tervezett sorozat első két kötete nem 
csupán mottóként használja az idézett 
sorokat, hanem elkötelezett híve is an-
nak. Szintén romániai magyar környe-
zetben született meg Bartalis Boróka 
és kollégáinak Magyar nyelv és iroda-
lom (anyanyelv) V. osztály c. munkája, 
ami szintén bővelkedik korszerű nyel-
vészeti elemekben, például pragmati-
kai és szemantikai vonatkozásokat is 
beemel a nyelvtantanításba.

Viszonylag szintén frissnek mond-
ható anyag a Kugler Nóra főszerkesz-
tésében megjelent gyakorlatgyűjte-
mény és tanári kézikönyv. A két kötet 
egyike a felsőbb évfolyamnak szánt 
Magyar nyelvtan – a nyelvi jel. Funk-
cionális szemléletű gyakorlatok 9–12. 
évfolyam számára címet viseli, míg 
a másik a Magyar nyelvtan – a nyelvi 
jel. Tanári kézikönyv címet. A feladat-
gyűjtemény mintegy munkafüzetként 
funkcionál(hat), míg a tanári kézi-
könyv ezt kiegészítve nyújt segítséget 
a pedagógus számára: az egyes felada-
tokhoz tartozó lehetséges megoldáso-
kon túl minden esetben meghatároz-
za a téma relevanciáját, az ide tartozó 
nyelvészeti alapismereteket, végezetül 
fölvázolja a kulcsfogalmakat, szüksé-
ges eszközöket, lehetséges munkafor-
mákat, módszereket stb.

Két, a fentieknél valamivel rövidebb 
és specifi kusabb munkát is érdemes 
megemlíteni a nyelvtan vonatkozá-
sában. A korábbi Beregszászi Anikó 
2012-es Lehetetlent lehetni című útmu-
tatója és feladatgyűjteménye, az újabb 
Parapatics Andrea Nyelvjárástani 
munkafüzete. Mindkét kötet elsősor-
ban a nyelvjárásokkal, illetve az azok-
kal kapcsolatos attitűdökkel foglalko-
zik, s abban próbálnak meg segíteni, 
hogy egy jóval toleránsabb nyelvszem-
léletet közvetítsünk és használjunk az 
iskolában.

Nem kihagyható a sorból Cs. Nagy 
Lajos több évfolyamot (3-8.) és téma-
kört lefedő nyelvtani gyakorlókönyv-
sorozata. A kilencvenes évektől kezdő-
dően megjelenő, több száz feladatot és 
azok megoldásait tartalmazó kötetek 
legújabb példányai idén jelentek meg, 
így friss támaszt nyújtanak a magyar 
nyelvtant tanítók számára. A főbb té-
makörök pedig a helyesírás, a szófaj-
tan, valamint a mondattan.

DIGITÁLIS ESZKÖZÖK

A tankönyvek, munkafüzetek és a 
magyartanárokat segítő módszertani 
kötet mellett további hiányosság az 
anyanyelvi nevelésben a digitális esz-
közök területén mutatkozik. Bár szá-
mos remek honlap, tanulástámogató 
rendszer és digitális feladat elérhető 
az anyanyelvi neveléshez (is), azon-
ban nincs egy komplex, rendszerezett, 
tanuló- és tanárbarát felület e téren. 
Azonban a magyar szakos kollégák – 
ahogy ezt egy ez évben végzett, 234 
magyartanár vizsgáló kutatás mutat-
ja (l. Jánk – Lőrincz 2021) – nagyon 
találékonyak, és meglehetősen nagy 
számú és változatos felületet, eszközt 
ismernek és használnak a nyelvtan-
tanítás során. Ennek ellenére vannak 
olyan felületek és lehetőségek, amik 
csak kevesek által ismertek, különösen 
a nyelvtantanítás során.

Kicsit távolabbról megközelítve a 
nyelvtantanítás témakörét érdemes 
egy nyelvpedagógiából ismert foga-
lommal kezdeni. Az autentikusság az 
idegen nyelvek tanításában egyrészt a 
valódi, létező szövegekre utal, olyas-
félékre, amelyekkel jó eséllyel talál-
kozhat a nyelvtanuló a célnyelven. 
Az autentikusság másik jelentése a 
hitelesség, eredetiség, ami ez esetben 
azt is jelenti, hogy anyanyelvi beszé-
lőtől származik a beszéd. Ez nemcsak 
az idegen nyelveknél lehet fontos, 
hanem az anyanyelveknél is, többek 
között a nyelvjárások tanításánál. 
Több olyan nyelvjárási hangoskönyv 
létezik magyar vonatkozásban, amely 
autentikus nyelvjárási szövegeket tar-
talmaz a legkülönfélébb régiókból és 
nyelvjárásokból, lejegyzésekkel és for-
rásmegjelöléssel. Szlovákiai magyar 
viszonylatban ez a Szlovákiai Magyar 
Nyelvjárási Hangoskönyv, amelyet 
Presinszky Károly készített el hall-
gatók segítségével. A magyarországi 
nyelvjárásokkal a Magyar nyelvjárási 
hangoskönyv foglalkozik, illetve létezik 

még Romániai magyar hangoskönvv, 
valamint Magyar nyelvjárások is. A 
lényeg, hogy amennyiben a nyelvjárá-
sokat, valamint az ahhoz kapcsolódó 
témaköröket az említett hanganya-
gok nélkül tanítjuk, akkor a tanítási 
folyamat teljesen értelmét veszti. Ez 
esetben ugyanis a nyelvjárások csu-
pán életidegen, a gyerek tudásához 
szervetlenül kapcsolódó elméleti 
képződményként kerülnek átadásra, 
annak ellenére, hogy nagyon is élők 
és a kultúránk részei, ahogy a külön-
féle hagyományok vagy szokások is.
A digitális lehetőségek közül bátran 
ajánlható a #school felülete, amely egy 
komplex oktatástámogató rendszer. 
Azért kiemelkedő a többi közül, mert 
egyrészt magyar fejlesztés, másrészt 
integrálja az összes lényegesebb tanu-
lástámogató eszközt. Bele van építve 
például videóchat, videóüzenet, inter-
aktív játékok, feladat- és tesztkészítő 
alkalmazás, értékelőrendszer és még 
számos lehetőség. Tény, hogy először 
az oldal használatát kell elsajátítani, 
nem egy készen kapott dologról van 
szó, ám a koronavírus által kialakult 
helyzetben sokat emlegetett digitális 
távoktatás valahol itt kezdődik. Ezt 
persze kiegészítheti több olyan oldal, 
amelyek egyedi megoldásokat, spe-
ciális funkciót biztosítanak a peda-
gógusok számára. A következőkben 
bemutatott eszközök ugyan nem ki-
fejezetten a nyelvtanórát segítik, an-
nál általánosabbak, de nagy hasznát 
vehetik a magyartanárok a munkájuk 
során.

Az idővonal- vagy timeline-készítők 
funkciója az információk lineáris 
elrendezése, időrendbe szervezése, 
szerkesztése, illusztrálása, valamint az 
ok-okozati összefüggések megértésé-
nek elősegítése. Tévhit, hogy csak tör-
ténelemórára, korszakok időszakok, 
események szemléltetésére alkalmas, 
annál jóval sokrétűbb. A Knightlab 
felületén például sok példát láthatunk 
erre, méghozzá használati útmutatóval 
és ingyenesen.

A fogalomtérképeket valószínűleg 
senkinek sem kell külön bemutatni, 
ám annak digitális változatát bizonyára 
kevesebben ismerik. Az alapvető funk-
ciót, a fogalmak, gondolatok, folyama-
tok bonyolult hálózatának, szemantikai 
kapcsolatainak ábrázolását ez esetben 
kiegészíti egy interaktívan és koopera-
tív lehetőség, illetve egy gyakorlatilag 
végtelen javítási és felülírási lehetőség. 
Míg a papír és ceruza használatával pa-
píralapú fogalomtérképnél egy idő után 
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elfogy a felület, itt ez a veszély nem áll 
fenn. Több ingyenes változat is elérhető 
az interneten például a GoConqr olda-
la. A fogalomtérképek kapcsán meg-
jegyzendő, hogy részben hasonló funk-
ciót tölthet be egy-egy szókép- vagy 
szófelhőkészítő, például a Wordart, ami 
egyszerűen szerkeszthető és különféle 
alakzatokat képes megjeleníteni álta-
lunk beírt szavakból.

A QR-kódok mintha kissé veszítettek 
volna népszerűségükből, ám hozzáadott 
értékük a tanulási folyamathoz meg-
kérdőjelezhetetlen. Egyfelől nem olyan 
frusztrálóak, mint egy hosszú link, 
másfelől megtörik a megszokott rutint, 
s önmagukban is képesek motiválni a 
kindertojásjellegük miatt. Ráadásul na-
gyon egyszerű elkészíteni őket, elég egy 
online generátor hozzájuk.

A számonkérések vagy általános-
ságban a mérés-értékelések során 
több felület is kiemelhető. Az egyik, 
tanárok által leginkább kedvelt oldal a 
Redmenta, ami különféle feladattípuso-
kat képes megvalósítani, illetve a tanu-
lói válaszokat is kiértékeli (ez valójában 
nagyon hasonló a Google-kérdőívhez). 
Ennél sokkal játékosabb a Kahoot, ami 
által szórakoztatóbb formában történ-
het meg a tananyagfeldolgozás, jóllehet 

ez klasszikus számonkérés esetében 
kevésbé alkalmazható. Végül nem sza-
bad kihagyni a sorból a Mentimeter 
felületét, mi változatos feladattípusokra 
ad lehetőséget és a szinkron értékelés 
különféle formáira; példának okán: a 
szöveges válaszokból azonnal, automa-
tikusan szófelhőt generálhatunk, vagy 
látványos, élő statisztikákat készíthe-
tünk a beérkező adatokból.

Természetesen kész feladatokat is 
lehet találni az interneten, kifejezet-
ten nyelvtanórához is, bár ezek sok 
esetben ad hoc módon jelennek meg. 
A tanárszakos hallgatók körében az 
egyik legnépszerűbb felület, melyen 
kész feladatok, játékok találhatók, a 
Learningapps. E sorok szerzője ugyan 
nem igazán kedveli az oldalt, de az 
egyszerű és játékos feladatkészítő mi-
volta végett megemlítendő. Ugyanígy 
az OkosDoboz, a Sulinet Tudásbázis, 
illetve angolul tudóknak a Read Write 
Th ink, valamint SMART exchange 
oldalak mind-mind tartalmaznak di-
gitális nyelvtani feladatokat, bár ezek 
minősége rendkívül széles skálán 
mozog. Éppen ezért, ahogy minden 
készen átvett feladat, eszköz esetében, 
ezeknél is érdemes fokozottan fi gyelni 
a tartalmi vonatkozásokra.
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Amennyiben az élő természet megis-
merésének történetét tűztük ki célul, 
nem kerülhetjük el az emberiség törté-
nete egy-egy korszakának az érintését 
sem. Hiszen a világ egészének az át-
tekintése kimondottan emberi dolog. 
Rajtunk kívül erre egyetlen más élő 
faj sem képes, legfeljebb csak annyira, 
amennyire az az illető faj fennmaradá-
sához szükséges. Azonban mindegyik-
nek a testfelépítése, alkalmazkodási 
képessége, a magasabb rendűeknek a 
szellemi képességei külön-külön s az 
egész élővilágot egybevetve ámulatba 
ejti az embert. Ám mi sem természe-
tesebb, mint az, hogy miután az ember 
társadalmi lénnyé vált, egyre inkább 
tudatosultak benne olyan dolgok, 
amelyekhez más fajok mindmáig csak 
ösztönösen tudnak viszonyulni. Ilyen 
többek között a testi sérüléseik, sőt 
némely belső bajaik gyógyításának a 
módja. No de ne előzzük meg a gon-
dolatmenetünket. Egyelőre marad-
junk a saját, emberi problémáinknál. 

Az előző fejezetben a hippokratészi 
eskü szövegét elemezve felvetődött a 
kérdés, miért csak egy olyan beteg-
séget említ a szöveg, amelyhez külön 
(sebészeti) szakértelem szükségeltetik. 
Talán a többi nem lett volna annyira 
igényes, mint a „hólyagkövek” eltávo-
lítása? Dehogynem. Archeológiai lele-
tek bizonyítják, hogy koponyalékelést 
már minden ókori államban (biro-
dalomban) végeztek. Az más kérdés, 
hogy milyen célból és mennyire ered-
ményesen. Aszklépioszszal kapcsolat-
ban is megemlítettük, hogy az egyik 
fi a „sebész” volt. De vajon az őssebé-
szek miféle betegségeket gyógyítottak? 
Természetes, hogy inkább felületi sé-
rüléseket, mindenekelőtt csonttörése-

ket, húzódásokat, fi camokat és persze 
zúzódásokat, idegentestek (nagyobb 
szálkák, illetve szilánkok, lándzsahe-
gyek, nyilak) eltávolítását a testből, 
harapásokat, és ami meglepő, daga-
natokat is. Mégpedig úgy, hogy késsel 
kivágták őket. Állítólag maga Hippok-
ratész is megtette ezt, sőt a hasított 
sebeket be is varrta. A gennyről kez-
detben gyógyító hatást feltételeztek, 
de aztán elég hamar rájöttek, hogy ez 
tévedés, ezért azt tanították, hogy a 
sebeket mielőbb ki kell tisztítani, köt-
szernek meg csak tiszta anyagot sza-
bad használni. Kérdés viszont, hogy az 
operációikat érzéstelenítéssel végez-
ték-e, vagy egyszerűen csak lefogatták 
a betegeket, és addig „kínozták” őket, 
amíg el nem ájultak. Valamikor olyan 
rémtörténeteket is olvastam, hogy a 
műtét előtt jól fejbe kólintották, ese-
tenként leitatták a pácienseket. Persze 
ilyesfélék előfordulhattak, nemcsak az 
ókorban, hanem a legújabb kori hábo-
rúkban is, amikor semmi más nem állt 
az orvos rendelkezésére, viszont a sé-
rültek életét minden áron igyekezniük 
kellett megmenteni. 

Egyes gyógynövényeket szinte 
ősidők óta ismer az ember. A mák 
(Papaver somniferum) éretlen gubójá-
nak nedvét, a máktejet (az ópiumot és 
származékait) a sumérek mint nyugta-
tót és érzéstelenítőt már i. e. 3 400-tól 
használták. Persze más ókori népek is. 
Viszont az ókori birodalmak bukása 
(inkább azt mondhatnánk, felőrlő-
dése) után következett az ún. „sötét 
középkor”, amiről sokan úgy tudják, 
megállt benne a tudomány fejlődése. 
Persze ez korántsem vagy nem telje-
sen igaz, mert voltak tudományok, 
melyeknek a kibontakozása ez alatt 

az ezer év alatt (5–15. század) történt 
meg. Például a vegyészeté. Mivel ez 
idő alatt a sebészet nem tartozott az 
orvosi mesterségek közé, mindenfé-
le más szakmákat gyakorló emberek 
(később felcserek) segítettek a sérülé-
sek (betegségek) által előállt fájdalmak 
leküzdésében. Olykor bizony barbár 
módszereket is alkalmaztak, mint pél-
dául a gennyes sebek kiégetése, az üsz-
kösödésnek indult végtagok levágása, 
stb. Mindazonáltal voltak orvosok, 
többek között a bolognai Guglielmo 
de Saliceti (1210–1277, neve több 
változatban is leíródott), akikről felje-
gyezték, hogy a sebészetet iparkodtak 
bevonni az általános orvosi gyakorlat-
ba, és műtét előtt érzéstelenítő főzetet 
adtak a betegeiknek. A gennyesedő ré-
szeket pedig nem tüzes vassal, hanem 
hideg késsel távolították el. A chirurgia 
kifejezés is a bolognai orvosi iskola ki-
rurgusaitól (seborvosaitól) származik. 
Ám ahhoz, hogy a gyógyászatban ug-
rásszerű áttörés menjen végbe, egy új 
történelmi korszaknak, a reneszánsz-
nak (14–16. század), magyarul újjá-
születésnek kellett beköszöntenie. De 
mi született újjá e nagyjából kétszáz év 
alatt? Sokak szerint az elfeledett ókor, 
ám ez csak részben igaz, mert nem 
újrakezdték, hanem teljesen új dolgo-
kat gondoltak ki. Mindez kezdetben 
eléggé felszínes (tobzódó életörömök) 
formájában jelentkezett. Hányszor ját-
szódott le ez azóta a történelemben, de 
akkora változást, ha nem éppen visz-
szahátrálást egyik sem eredményezett, 
mint az az első, a nagy, a felülmúlha-
tatlan. Ne gondoljuk, hogy mindjárt 
a természettudományokat vette célba!

Az első nagy változás a gazdaságot, 
illetve a kereskedelmi hajózást érin-
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tette, ezzel érkezett a pénzforgalom 
mérhetetlen nagy fellendítése, utána 
következett a művészeteké, s végül 
rákerült a sor a tudományokra is. A 
biológiában az anatómia hozott átütő 
sikereket azzal, hogy 1543-ban meg-
jelent Andreas Vesalius (1514–1563), 
brüsszeli anatómus, hétkötetes köny-
ve az emberi test részletes és pontos 
leírásáról. Magában a könyv szövege 
nem is keltett volna olyan nagy fel-
tűnést, mint amekkorát Jan Stephan 
van Calcar (1499–1546) grafi kusnak 
a hozzá csatolt képei. Mindazonáltal 
maga Vesalius is készített rendkívül 
plasztikus anatómiai képeket, amelyek 
évszázadok múltán is megállják a he-
lyüket. Ráadásul még didaktikailag is 
kiválóak.

Vesaliusszal egy időben, sőt még 
meg is előzve őt, már mások is írtak 
anatómiai könyveket, és rajzokat is ké-
szítettek, mégis ő volt az, aki az emberi 
szervezet felépítését pontosan leírta, és 
ráirányította a fi gyelmet. S ezzel egyút-
tal elindította az ismeretterjesztő iro-
dalom kibontakozását is. A könyvek, 
rajzok azonban csak kiindulópontok 
lettek volna, ha az anatómusok csak a 
tanítványaik előtt végzik a boncolást. 
Hogy az emberek a tényeket elfogad-
ják, ahhoz az is kell, hogy a nagykö-
zönség meggyőződjék a tiszta valóság-
ról. Ezért elkerülhetetlenné váltak a 
nyilvánosság előtt végzett boncolások. 
Nem volt ez akkor ennyire magától 
értetődő dolog. Fölöttébb erős volt az 
egyház hatalma, a papság pedig ki-
tartóan tiltotta az emberi szervezetbe 
mint Isten legtökéletesebb alkotásá-
ba való morbid beavatkozást. Nem 
mintha nem tudtak volna a titokban 
történt, a halottasházakból éjente el-
lopott hullák felboncolásáról. Hiszen 
megtette ezt olyan kiváló természet-
búvár, festő, polihisztor, ezermester is, 
mint Leonardo da Vinci (1452–1519) 
és rajta kívül még sokan mások. Azt 
se gondoljuk, hogy Vesalius vakmerő-
sége után teljesen szabaddá vált volna 
az út. Jóval Vesalius halála után, ki-
mondottan tudományos célból, tehát 
nem szenzációkeltés végett, boncolá-
sokat végzett az angol Villiam Harwey 
(1578–1657), aki a 16. század első fe-
lében felfedezte a vérkeringést. Micso-
dát? Hiszen ahhoz élő ember testébe 
kellett volna betekintenie, hogy mű-
ködésük közben láthassa a szerveket. 
De hol volt még akkor ennek a lehető-
sége? Ezért vissza kellett térni az ókori 
elődeik javaslatához, az állatboncolás-
hoz. Sajnos ez sem éppen emberséges 

dolog. Harwey ugyanis egy élő borjú 
testét nyitotta fel. Jóllehet, megtettek 
ehhez hasonlót már ezer évekkel előbb 
is. Mégis ki kell mondanunk, hogy az 
állatokon, érzéstelenítés nélkül végzett 
kísérleti boncolások épp olyan kegyet-
len dolgok, mintha azokat embereken 
végezték volna. Azonban bűnbánóan 
be kell vallanunk, ezek az embertelen 
állatkínzások indították el azokat a fo-
lyamatokat, amik a mai, rutinná vált 
sebészi bravúrokhoz vezettek.

A szívről és a vérerekről már 
Galénoszék, azaz másfél ezer év óta 
tudtak az orvosok. Csakhogy ezek az 
„ismeretek” igencsak tévesek voltak. 
Elfogadták és továbbadták, hogy a szív 
jobb fele az ereken át juttatja el a táp-
lálékot a testbe, a szív bal fele pedig az 
üres ereken át a levegőt pumpálja, ami 
a „világlélek” része. Ezt Harweyéknek 
sikerült megcáfolniuk, mégis mind-
máig tartja magát az a nézet, hogy az 
ember lelke a szívében „lakik”. Gyak-
ran tapasztalhatjuk, hogy eskü letétele 
és erős érzelmi megnyilvánulások al-
kalmával az emberek sokasága, a meg-
győzés hitelességéért, szinte ösztönö-
sen, jobb kezét a mellkasa bal oldalára, 
vagyis a szíve fölé helyezi. Erélyes szá-
monkérésnél megkérdezzük a másik-
tól: „van neked szíved”? A támogató 
kedvességet pedig a „jószívű” jelzővel 
méltányoljuk. Akkor hát mégis mit 
fedeztek fel Harweyék? Igen fontos 
dolgokat, amelyeket ma már az alapis-
kolákban is tanítunk. Azt, hogy a szív 
két pitvarból és két kamrából áll, a két 
szívfelet belül izomfal választja el egy-
mástól, a jobb fél és a tüdő között ta-
lálható a kis vérkör, mely a fáradt vért 
a tüdőbe szállítja, ahol az a levegőtől 
felfrissül és visszakerül a szívbe. A szív 
jobb fele a friss vért a nagy vérkörön 
át a testbe pumpálja. És így megy ez 
egész életen át. Azt is észrevették, hogy 
a vér visszaáramlását mind a szívben, 
a pitvarok és a kamrák közt, mind az 
erekben billentyűk akadályozzák meg. 
Úgy működik ez, mint valami ember 
alkotta szerkezet. Ne felejtsük el, hogy 
Harwey a nagy fi zikai felfedezések, 
más néven a mechanika korában élt, 
s a mechanikai gondolkodásmód rá is 
rányomta bélyegét. Ezzel csupán egy 
baj lett. Az egyszerű emberek élő szer-
vezetekre vonatkozó gondolkodás-
módja, úgy látszik, örökre „leragadt” 
Harweyéknél. A mai ember is amolyan 
búgó, berregő, döcögő, néha meg szá-
guldozni is képes, valamiféle gépezet-
nek képzeli el az élő szervezeteket, sőt 
a magáét is, aminek hol az egyik, hol 

a másik alkatrésze hibásodik meg. Az-
tán ha annyira elhasználódott valame-
lyik, akár ki is lehet azt cserélni. Van 
is ebben némi igazság, csak az nem, 
hogy az élő organizmus amolyan ösz-
szetákolható masinéria lenne, akár egy 
hozzá hasonló, némely munkavégzés-
ben őt magát is lekörözni képes robot-
féleség, végső soron a komputer. Úgy 
tűnik, teljesen hiábavaló az iskolákban 
biológiai ismereteket tanítani, az orvo-
si rendelőkben az alapjában véve mű-
velt emberek is úgy viselkednek, mint 
a közmondásbeli „borjú az új kapu 
előtt”. Mi haszna lett hát annak a né-
hány ezer alapfogalomnak, amit annak 
idején kötelező volt bifl ázniuk? Ehhez 
csak annyit, az iskola is egyfajta rozoga 
gépezetté vált, s ahelyett, hogy valakik 
újat konstruálnának helyette, ügyeske-
dő kontárokra bízzák, hogy alkalom-
adtán ők bütykölgessenek rajta ezt-
azt. Ilyen vonatkozásban Harwey egy 
kiváló konstruktőr volt. Sajnos a lehe-
tőségei korlátozottak voltak. Például a 
hajszálerek létezését ugyan sejtette, de 
leírni szerepüket azért nem volt képes, 
mert még nem állt rendelkezésére egy, 
a biológiában nélkülözhetetlen eszköz, 
a mikroszkóp. Művét egy olasz tudós, 
Marcello Malphighi (1638–1694) vitte 
tovább, mondhatnánk azt is, befejezte 
azzal, hogy felfedezte a hajszálereket. 
(Azért fogalmazok ilyen határozat-
lanul, mert a biológiai kutatásokban 
nincsenek lezárt, azaz befejezettnek 
tekinthető dolgok). Épp ezért legyünk 
őszinték, ha lett is volna Harweynek 
mikroszkópja, az ő érdeklődése csak 
a vérkeringésre korlátozódott, ám ma-
gába véve ez sem volt kevés.

Annyit tán minden érettségizett 
embernek illenék tudni – ezt azért 
bátorkodom leírni, mert már az alap-
iskolás tananyagnak is része –, hogy az 
emberi szervezet 12+2 szervrendszer-
ből épül fel. Azért vagyok ismét ilyen 
határozatlan, mert két szervrendszer 
épp mostanság került az érdeklődés 
középpontjába. A többiről tanultakat 
meg évek múltán – mivel az iskolában 
tanultak felújítására igen ritkán van 
szükségünk –, mi sem természetesebb, 
elfelejtjük. Ilyen szempontból az isme-
retterjesztés helyett talán helyesebb 
lenne ismeretfelújítást és ismeretek 
bővítését mondanunk. Tehát amit én 
(is) művelek, inkább egyfajta „hasz-
nos szórakozásnak” tessék tekinteni. 
Ameddig lehetőségem nyílik rá, foly-
tatom. 
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„Önmagát becsüli meg minden nem-
zedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a 
világ nem vele kezdődött.”

(Sütő András)

A Csengő Énekszó a szlovákiai magyar 
gyermek- és ifj úsági kórusok – három-
évenként Érsekújvárban megrende-
zésre kerülő – országos seregszemléje, 
egyúttal versenye is. Meghirdetője és 
megrendezője a Csemadok Országos 
Tanácsa, valamint a Szlovákiai Ma-
gyar Zenebarátok Társasága, karöltve 
a Csemadok Érsekújvári Alapszerve-
zetével, az érsekújvári Regionális Nép-
művelési Központtal, valamint Érsek-
újvár városa támogatásával. 

Belelapozva a seregszemle króniká-
jába felidézhetjük az eltelt fél évszázad 
legfontosabb eseményeit. Mindenek-
előtt álljon itt azoknak a neve, akik a 
Csengő Énekszó megálmodói, elindí-
tói voltak: Schleicher László, Szíjjártó 
Jenő, Ág Tibor, Viczay Pál, Janda Iván, 
Moyzes Imre, Tóth Sándor, Dunajszky 

Géza, Hritz Júlia, Duka Zólyomi Eme-
se, Kazán József.

Az I. Csengő Énekszó még nem 
versenyként, csupán bemutatkozó 
jelleggel 1971. június 21–22-én került 
megrendezésre a következő énekkarok 
és karnagyok részvételével: 

Alapiskolás énekkarok: Csilizrad-
vány – Jarábik Imre és Kebuszek Ru-
dolf; Diószeg – Szabó Zoltán; Galán-
ta – Balogh Csaba; Kassa – Homolya 
Éva; Komárom – Pálinkás Zsuzsa és 
Stirber Lajos; Köbölkút – Szabó Zoltán; 
Nagykapos – Kovács Aladár; Nagy-
kér – Simek Viktor; Nagymegyer – 
Ág Tibor és Szeder Irma; Párkány – 
Lengyelfalussy Miklós és Steiner Mária; 

Középiskolás kórusok: Pozsony – a 
Gimnázium Leánykara – Viczay Pál és 
Kulcsár Tibor; Ógyalla – a Gimnázi-
um Leánykara – Bögi Béláné.

Kezdetben az alsó tagozatos ének-
karok részére nem volt kategória és 
minősítés sem, azok meghívott ven-
dégként szerepeltek.

A szlovákiai magyar kórusélet fej-
lődésére nagyon nagy hatással volt az 
1964-ben megalakult Csehszlovákiai 
Magyar Tanítók Központi Énekkara 
(ma a Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Vass Lajos Kórusa). Vass Lajos, a 
tanítók kórusának magyarországi ven-
dégkarnagya, Erkel-díjas zeneszerző, 
kórusmozgalmunk felpezsdítőinek 
egyike – és általában a zsűri elnöke – a 
IV. Csengő Énekszóval kapcsolatosan 
így írt az Új Szóban: „A meghívott 11 
énekkart több mint 30 közül választotta 
ki a Népművelési Intézet és a Csemadok 
előzetes zsűrije”. Jarábik Imre, a duna-
szerdahelyi Bartók Béla Vegyeskar kar-
nagya Jegyzetek az V. Csengő Énekszóról 
c. írásában 55 nyilvántartott szlovákiai 
magyar gyermek- és ifj úsági kórust 
említ. 1989-et megelőzően a Csengő 
Énekszó országos fesztiválra való felju-
tás feltétele a járási és a kerületi fordu-
lókon való sikeres megmérettetés volt, 
nem (mint jelenleg) csak a nevezési díj 
befi zetése. A nevezési díj bevezetésének 
kettős oka van: egyrészt az egyre kor-
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látozottabb állami támogatás, másrészt 
gyermek- és ifj úsági kórusaink számá-
nak sajnálatos csökkenése. Tudjuk, eh-
hez az állapothoz nagyban hozzájárult 
a gyermekek számának fogyatkozása is 
iskoláinkban. Mindezek ellenére Ko-
dály Zoltánnal valljuk – mert az évti-
zedek óta működő kórusaink az ékes 
bizonyíték rá –, a kórusalapításhoz ma 
sem kell más, mint az olyan énektanár, 
„…aki déli harangszókor nem dobja 
vissza a maltert a vakolóládába. Akinek 
lelki szükséglete az a kis munkatöbblet, 
amire hivatala nem kötelezi, de ami 
éppen a hivatalos munka ízét, lelkét, 
értelmét adja meg. Szerencsére vannak 
ilyenek is.” Az idézet 1929-ből, Kodály 
Zoltán Gyermekkarok c. tanulmányából 
való. Lássuk, hol tartunk most, hányan 
vannak azok, akik ma sem dobják visz-
sza „a maltert a vakolóládába”!

A legutóbbi fesztivál, a XVII. Csen-
gő Énekszó – 19 versenyző énekkar 
részvételével – 2019. május 9-én és 
10-én valósult meg, hagyományosan 
Érsekújvárban.

I. kategória: 
Érsekújvár – Czuczor Gergely AI Ki-

csinyek Kórusa (Pethes Emese)
Komárom – Jókai Mór AI és a VMK 

Kicsinyek Kórusa (Pfeiferlik Annamá-
ria); Marianum Egyházi Iskolaköz-
pont Schola Mariana Kicsinyek Kóru-
sa (Orsovics Yvette); 

Párkány – Ady Endre AI Primulács-
ka Gyermekkara (Hanza Rolanda)

II. kategória:
Felsőszeli – Széchenyi István AI és 

Óvoda Csalogány Gyermekkara (Lé-
nárt Krisztina)

Galánta – Kodály Zoltán AI Gyer-
mekkara (Balogh Csaba)

Ipolyság – Fegyverneki Ferenc Közös 
Igazgatású Katolikus Iskola Magnifi cat 
Gyermekkara (Wollent Andrea)

Komárom – Eötvös Utcai AI Nagyok 
Kórusa (Polák Lýdia); Jókai Mór AI és 
a VMK Gyermekkara (Juhász Móni-
ka); Marianum Egyházi Iskolaközpont 
Schola Mariana Nagyok Gyermekkara 
(Orsovics Yvette)

Párkány – Ady Endre AI Primula 
Énekkara (Hanza Rolanda)

Szenc – Szenczi Molnár Albert AI 
Gombocska Gyermekkara (Tóth Ka-
talin)

Zselíz – Magyar Tanítási Nyelvű AI 
Franz Schubert Gyermekkara (Hor-
váth Diana)

III. kategória:
Ipolyság – Fegyverneki Ferenc Közös 

Igazgatású Katolikus Iskola Ifj úsági Ka-
marakórusa (Wollent Andrea); Szondy 

György Gimnázium Bartók Béla Ifj úsá-
gi Vegyeskara (Béres Gábor)

Komárom – Selye János Gimnázi-
um Énekkara és Hangszeres Kamara-
együttese (Stirber Lajos)

IV. kategória:
Alistál – Művészeti Alapiskola Gyer-

mekkara (Oros Márta)
Muzsla – Papp Katalin Magán Mű-

vészeti Alapiskola Gyermekkara (Be-
rek Aranka)

Nagymegyer – Janiga József Mű-
vészeti Alapiskola Gyermekkara 
(Orsovics Yvette)

A versenyző énekkarok teljesítmé-
nyét (nemzetközileg elfogadott pon-
tozás alapján) hazai és nagyrészt ma-
gyarországi zenei szaktekintélyekből 
összetevődő zsűri minősíti. Örvende-
tes, hogy a magyarországi szakemberek 
– maguk is kiváló karnagyok, tanárok 
– részéről nagy elismerést tapasztalunk 
a Csengő Énekszó kapcsán, beleértve 
a kórusok felkészültségét, a szerve-
zők odaadó munkáját, a rendezvény 
színvonalát. Kertész Attila, címzetes 
egyetemi docens, a Magyar Kodály 
Társaság elnöke, Liszt-díjas karnagy, a 
XVII. Csengő Énekszó bíráló bizott-
sága elnöke így értékelt: „Nagyszerű 
fesztivál, nagyon szép gálaműsor volt. 
A zsűri tagjai és a magam nevében 
nagyon köszönöm, hogy meghívtak 
bennünket erre a csodálatos fesztiválra, 
ahol az utánpótlás éneklését, muzsiká-
lását hallhattuk. Nagyon-nagyon fon-
tos, hogy az utánpótlás milyen minősé-
get képvisel, hogy biztos legyen a jövő a 
mi területünkön.”

Summa summarum, aki belesze-
relmesedik abba a csodába, amit úgy 
hívnak, hogy kórusmuzsika, mi több: 
gyermek- vagy ifj úsági kórus, an-
nak munkájában, életében a Csengő 
Énekszó nagyon nagy jelentőséggel 
bír. Gyermek- vagy ifj úsági kórust 
rendszeres gyakorlásra, folyamatos 
működésre bírni csak úgy lehet, ha 
minél több fellépést biztosítunk a 
számára. A Csengő Énekszó egyike a 
nagy lehetőségeknek: folyamatosan 
van mire készülni, a háromévenkénti 
megmérettetés a karvezető számá-
ra ösztönző kihívás, a kórus számára 
felbecsülhetetlen értékű motiváció. A 
nemes versengés „kondícióban” tart-
ja a karvezetőt és a kórust egyaránt, 
emellett a nevelés leghatékonyabb 
formáinak egyike: tartást s módot ad 
egy bizonyos értékrend kialakulására, 
ösztönzőleg hat az egészséges csapat-
szellemre, amely a siker elérésének el-
engedhetetlen feltétele.

Befejezésül, megszívlelésre „nagyja-
ink” néhány üzenete: 

Kodály Zoltán: 
„Akinek nem mindegy, mi lesz itt a 
zenében egy-két emberöltő múlva, 
nem mehet el közömbösen az iskola 
mellett, amikor ének hallik ki belőle. 
Mit mond ez az ének? Nagyobbára 
ezt: »Nekünk így is jó! Kevés az idő, 
kevés a fi zetés; az igazgató nem szereti 
a karéneket. Nekem semmi ambícióm, 
örülök, hogy élek … Nem ez a szöve-
ge, mégis ez szól ki belőle mindennél 
hangosabban.” 

 „…Minden gyermeknek joga, hogy 
az iskola kezébe adja azt a kis kulcsot, 
amellyel, ha ő is akarja, bejut a zene 
csodakertjébe, s azzal egész élete érté-
két megsokszorozza.” 

„Meglehet, vannak, akik művészet 
nélkül is boldogok. Ignoti nulla cupido. 
Ne irigyeljük őket. Igyekezzünk a 
bennök elhervadt nemes szervet a fi a-
talság tömegeiben kifejleszteni.”

Ág Tibor:
 „A kicsinyek kórusainak szükségessé-
gét már néhány évtizede hangoztatjuk. 
Jó lenne, ha minden iskolában lenne 
ilyen utánpótlást biztosító, többszóla-
mú éneklést előkészítő együttes.”

Koncsol László:
„A szó: anyád, otthonod, nemzeted.
A dallam a mindenség, s az emberiség: 
Ez együtt egyben az ének. 
Dalolj hát! (Bíztató)

Sütő András: 
„Otthon, amidőn valamelyikünk 
hosszú útra indult, öregeink ezt kér-
dezték: Jól felöltöztél-e? Hát éneket 
viszel-e magaddal? Vagyis védelmet a 
sötétség, az úti veszedelmek ellen? Azt 
mondanám én is: ne hagyjátok cser-
ben az éneket.”

Tisztelt kolléganők és kollégák, kedves 
gyerkőcök és ifj úság! Fogadjátok meg 
a jótanácsot! Ne hagyjátok cserben az 
éneket! Szívleljétek meg Kodály tanár 
úr üzenetét: „… akad itt elég: 
„Miket nem dall minden gyermek, 
Férfi ak se mind ismernek,
Ez ínséges esztendőben
E veszendő végidőben.” (Kalevala 3; 
17. ének)

De éppen ez a cél! Hadd »dallja őket 
minden gyermek», hogy mire felnő,  
másképp érezze magát magyarnak és 
embernek.”



ISKOLAHÍREK

A FIZIKUM VISELI MAJD DR. IPÓTH BARNABÁS NEVÉT

MEGYEI ELNÖKI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT 
A KOMÁROMI SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM HÁROM DIÁKJA

2021. augusztus 27-én 14 órakor ismét 
tantermet nevezünk el iskolánk volt 
diákjáról, tanáráról és igazgatójáról, 
dr. Ipóth Barnabásról (1941–2017), 
aki 1958-ban érettségizett a komáro-
mi magyar tannyelvű gimnáziumban, 
Czókoly Béla osztályában.

A pozsonyi Komenský Egyetemen 
matematika–fi zika szakos diplomát 
szerző Ipóth Barnabás pályafutása 
alatt nagy hangsúlyt fektetett a tehet-
séggondozásra, diákjai rendszeresen 
a fi zikai olimpiák kerületi és országos 
fordulóinak élmezőnyében végeztek. 
Rendszeresen publikált szakmai fo-
lyóiratokban, s előadásokat tartott 
különféle konferenciákon és szemi-
náriumokon. 1983 óta a fi zika olim-
pia felügyelő tanácsának tagjaként is 
tevékenykedett, 2000-ben pedig az 
elnökség tagjává választották őt. A ko-
máromi magyar tanítási nyelvű gim-
názium 1995-ben az ő kezdeményezé-
sére vette fel a Selye János Gimnázium 
nevet, és nevéhez fűződik a Király 
Püspök Alapítvány újraindítása is. 
Neki köszönhető az iskolaépület előtt 
álló Király József-szobor leleplezése és 

Minden tanévben Nyitra megye el-
nöke a középiskolák javaslata alapján 
kitüntetésben részesíti azokat a kö-
zépiskolás diákokat, akik nemzetközi, 
illetve országos tanulmányi versenyek 
résztvevőiként öregbítik iskolájuk jó 
hírnevét.

A komáromi Selye János Gimnázi-
um diákjai évről évre nagy létszám-
ban vesznek részt a megyei ünnepsé-
gen, amely idén csak online formában 
zajlott. Doc. Ing. Milan Belica, PhD., 
Nyitra megye elnöke a 2020/2021-es 
tanévben 66 középiskola 44 diákját 
tüntette ki, közülük hárman voltak a 
Selye János Gimnáziumból:

Csaplár Viktor, gimnáziumunk 
VII. N osztályos magántanulója, a 
Budapesti Fazekas Mihály Gyakor-
ló Általános Iskola és Gimnázium 
végzős diákja. Viktor sikereivel évek 
óta öregbíti iskolánk hírnevét, hiszen 
csakúgy, mint tavaly, idén is bekerült 

a nyolcosztályos gimnáziumi képzés 
bevezetése is: az általa irányított in-
tézményben 1992-ben hirdették meg 
az első primo osztályt. Létrehozta az 
Ipóth-díjat, hogy támogassa a több te-
rületen kimagasló eredményeket elérő 
ifj ú tehetségeket. Igazgatósága idején 
(1991–2001) a Selye János Gimnázium 
nemcsak Nyitra megye, hanem egész 
(Cseh)Szlovákia egyik legsikeresebb 
középiskolájává vált. Legjelentősebb 
kitüntetései közé a „Példás tanár” el-
ismerés (1989) és a 2000-ben az okta-
tási minisztertől kapott Szent Gorazd-
emlékérem tartozik. Aktív közéleti 
tevékenységet is folytatott. 1994–1998 
között a városi önkormányzat képvi-
selőjeként munkálkodott Komárom 
felvirágoztatásáért. Emiatt 2013-ban 
megérdemelten Pro Urbe-díjban (A 
városért) részesült.

2005-ben a Közép-európai Ala-
pítvány segítségével megújult a fi zi-
ka szaktanterem, idén, 2021-ben dr. 
Ipóth Barnabás családja támogatásá-
val további korszerűsítésre került sor. 
Köszönjük a segítséget.

a legtehetségesebb öt tanuló közé, 
akik Szlovákiát képviselték a Nem-
zetközi Matematikai Diákolimpia 
döntőjében. A döntőt Szentpétervár 
rendezte, és online formában zajlott. 
Viktor ezüstérmet szerzett. Gratulá-
lunk az elért eredményekhez.

A névadó ünnepségen dr. Ipóth 
Barnabás özvegye, Éva asszony és 
gyermekei, Tímea és Szilárd, a Selye 
János Gimnázium igazgatósága és 
Hevesi Anikó, a fi zika tantárgybi-
zottság vezetője közösen avatták fel a 
megújult fi zikumot.

Andruskó Imre,
az SJG igazgatója

Jakab Béla, IV. A osztályos tanuló 
– a nehéz időszak ellenére – az utób-
bi tanévek egyik legsikeresebb diákja 
volt intézményünknek. Tanulmányi 
eredményei a négy év alatt kiválóak, 
végig kitüntetett tanuló volt. Legran-
gosabb eredményei:

– országos rapid sakkbajnokság 1. 
helyezettje az U18-U20-as kategóriá-
ban 2019-ben és 2020-ban;

– országos sakkbajnokság 2. helye-
zettje az U18-U20-as kategóriában;

– országos ifj úsági liga 3. helyezett-
je 2019-ben;

– felnőtt országos sakkbajnokság 3. 
helyezettje 2019-ben;

– nemzetközi szinten: U16 kategó-
riában rapid sakkban világbajnoki 8. 
helyezett. (Görögország).

Koczkás Eszter, III. D osztályos 
tanuló, sokrétű tehetség, a múltban 
ugyanis nagy sikereket ért el a kajak 
sportágban is. Jelenleg viszont diák-Csaplár Viktor
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ZSIGÁRDI GYERMEKEK A KÁRPÁT-MEDENCEI ANYANYELVI TÁBORBAN

A Rákóczi Tábor és Rendezvényköz-
pont Kelet-Magyarországon Sátoral-
jaújhelyen, 300 méter magasan egy 
fenyveserdőben helyezkedik el. A 
dombról gyönyörű kilátás nyílik Sá-
rospatakra és a Bodrogközre. A tábor 
területén még felújítási munkálatok 
zajlanak és sportkomplexum is épül. 
Június 25–30. között rendezték meg 
a Kárpát-medencei Anyanyelvi Tá-
bort, ahol közel 400 felvidéki magyar 
alapiskolás táborozott. A kisdiákok 
Pozsonytól a keleti végekig a Felvidék 
különböző régióiból érkeztek. Iskolán-
kat tíz tanuló képviselte. 

A megnyitón Soltész Miklós, egy-
házi ügyekért felelős államtitkár kö-
szöntötte a fi atalokat. Maruzsa Zol-
tán köznevelésért felelős államtitkár 
és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövet-
ség elnöke  is felkereste és üdvözölte 
a táborozókat. A gyerekek csopor-
tokban dolgoztak, a csoportvezetők 
délvidéki, felvidéki és kárpátaljai fi a-

lányunk a zene, azon belül pedig az 
éneklés felé vette az irányt. A komá-
romi Művészeti Alapiskola tanulója, 

talok, általában leendő pedagógusok 
voltak. Csapatzászlót készítettek és 
csapatépítő játékokkal kovácsolták 
össze a közösség tagjait. 

A tábor gazdag programot kínált a 
gyermekeknek. Ellátogattunk a Ma-
gyar Nyelv Múzeumába, ahol meg-
néztük az Aranyul – Toldi Miklós és 
a magyar nyelv  című kiállítást, mely 
Arany János születésének 200. évfor-
dulója alkalmából nyílt meg. Betekin-
tést nyertünk Kazinczy Ferenc életé-
be és munkásságába is. A széphalmi 
herbáriumban rácsodálkoztunk a 
természet és a költészet kapcsolatára. 
A tárlatvezetés szórakoztató és tanul-
ságos volt. 

A Karos – Honfoglalás Kori Láto-
gatóközpontban interaktív eszközök, 
animációk, makettek segítségével 
megismertük a honfoglalás történe-
tét: a sztyeppéken való vándorlást, 
a Vereckei-hágón való átkelést, lete-
lepedést és országalapítást. Láttunk 
ostorcsattogtatást, íjászbemutatót, de 
a gyerekek maguk is kipróbálhatták a 

valamint állandó résztvevője a Selye 
János Gimnáziumban megrendezett 
ünnepi eseményeknek, amelyeken kü-

kardforgatást, íjászkodást, felpróbál-
hatták a honfoglalás korában viselt 
harci ruházatot. Karos községnél tár-
ták fel ugyanis az egyik legnagyobb 
honfoglalás kori temetőt. 

Ökumenikus hálaadó, zenés tábori 
istentiszteleten is részt vettünk, ahol 
együtt imádkozott és énekelt a gye-
reksereg. 

A szórakozásból sem volt hiány: 
kézműveskedtünk, illatos szappant, 
bőrkarkötőt készítettünk, nemezel-
tünk, kígyót bűvöltünk és sast simo-
gattunk. A Garagulyás Gólyalábas 
Komédiás Kompánia műsorán önfe-
ledten kacagtunk, a tűzfújó előadást 
hol gyönyörködve, hol pedig lélegzet-
visszafojtva fi gyeltük. A táncházban 
a gyerekek, a zsigárdi néptánc tá-
borban elsajátított lépéseket felele-
venítve és új lépésekkel kiegészítve, 
jót táncoltak. A szervezők Ki mit 
tud?-ot is rendeztek, ahol a kisdiákok 
igazán találékonyak és leleményesek  
voltak, ugyanis az előadás összeállí-
tására és begyakorlására mindössze 
egy délelőtt állt a rendelkezésükre. 
A szervezők nem feledkeztek meg a 
sport- és ügyességi játékokról sem, 
ahol a gyerkőcök kedvükre kiélhették 
mozgásigényüket.

Köszönjük a Rákóczi Szövetségnek 
ezt az élményekben gazdag szép hetet! 
Hálásak vagyunk, hogy ott lehettünk 
az anyanyelvi táborban és reméljük, 
hogy jövőre ugyanitt találkozunk.

Žiaček Adrianna, igazgató

lönleges hangjával örvendezteti meg 
tanárait, diáktársait és a nagyközönsé-
get egyaránt. Eszter nemcsak énekel, 
de dalszövegeket is ír. Jelen pillanat-
ban az első albumán dolgozik.

Az elmúlt egy évben sikert sikerre 
halmozva szerepelt több nemzetközi 
online megrendezésű énekversenyen. 
A “Th e Song” online énekversenyen 45 
ország versenyzői közül Eszter a III. ka-
tegória 1. helyezését szerezte meg.

Diáklányunk továbbá a Partiumi 
Keresztény Egyetem Művészeti Tan-
székének kreativitási versenyén a 
„Heaven” c. saját szerzésű dalával ki-
érdemelte a Pro Universitate Partium 
Alapítvány különdíját.

-sjg-

Jakab Béla Koczkás Eszter
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NOVÁK MONIKA

ORSZÁGOS TANÉVNYITÓ ZSIGÁRDON

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége augusztus 28-án rendez-
te meg a Szlovákiai Magyar Iskolák 
XXI. Országos Tanévnyitó Ünnepsé-
gét. Tanévkezdés előtt évről évre más-
más régióban kerül sor e lélekemelő 
eseményre. Idén az alábbi mottót vá-
lasztották a szervezők: „Az okos em-
ber másnak a példáján tanul, s a maga 
tapasztalataival előbbre viszi a jót, mit 
örökölt, elődeitől átvett. Ez minden 
nemzedék társadalmi kötelessége.” 
(Erdélyi László Gyula)

Az ökumenikus istentiszteletnek a 
helyi református templom adott ott-
hont, ahol három felekezet képviselője 
celebrált: Szénási Szilárd, a komáromi 
egyházmegye esperese, Varga Róbert, 
római katolikus plébános és Nagy Oli-
vér, alsószeli evangélikus lelkész. A 
Józsa Mónika karnagy vezette galántai 
Kodály Zoltán Daloskör színvonalas 
előadásával járult hozzá a rendezvény-
hez.

A hagyományokat követve az ün-
nepség egyházi részét a világi követte, 
melyet mindig a régió területi választ-
mányának elnöke nyit meg és köszön-
ti a meghívott vendégeket. Ezúttal az 
SZMPSZ Galánta–Vágsellye Területi 
Választmányának elnöke, Narancsík 
Szilvia töltötte be e szerepet. Idén is 
számos szervezet, oktatási és egyéb 
intézmény vezetője tette tiszteletét az 
országos tanévnyitón. 

Az ünnepség legmeghatóbb, szim-
bolikus jelentéssel bíró pillanata, mi-
kor az óvó nénik bevezetik a leendő 
elsősöket, hogy a bemutatkozásuk és 
megáldásuk után az osztályfőnökeik-

nek átadhassák őket. Idén a zsigárdi is-
kolakezdők mellett a vágfarkasdi és ki-
rályrévi gyermekek is részesei lehettek 
az ünnepi pillanatnak. Csáky Csongor, 
a Rákóczi Szövetség elnöke jóvoltából 
ők vehették át elsőként ebben a tanév-
ben az ajándék iskolatáskát és az isko-
lakezdőknek szánt ösztöndíjat. 

Az ünnepélyes tanévnyitón több 
szónok is tolmácsolta köszöntőjét az 
egybegyűltek számára: Fekete Irén, az 
SZMPSZ elnökének biztató gondolata-
it Dr. Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erő-
források Minisztériuma nemzetközi 
és Kárpát-medencei kapcsolatokért 
felelős államtitkára; Czimbalmosné 
Molnár Éva, a Nemzetpolitikai Állam-
titkárság Felvidékért felelős főosztály-
vezetője; majd Burus-Siklódi Botond, 
a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége elnöke üdvözlő szavai kö-
vették.

Az ünnepség további részében az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
adományozott az intézményvezetők 
és az SZMPSZ javaslata alapján a meg-
érdemelt nyugdíjas éveiket kezdő pe-
dagógusoknak. Idén az elismerésben 
részesülő 43 díjazott közül 30 szemé-
lyesen vette át az emlékérmet Lőrinczi 
Zoltán államtitkártól és Fekete Irén 
elnök asszonytól. A díjazottak névsora 
a https://szmpsz.sk/ oldalon olvasható.

A pályakezdő pedagógusokat az ün-
nepi tanévnyitón nyolcan képviselték. 
Szetyinszky Veronika, az SZMPSZ 
Galántai Regionális Pedagógiai Köz-
pontjának vezetője mutatta be őket az 
egybegyűlteknek. Az alábbi intézmé-

nyekben kezdik meg pedagógiai hiva-
tásuk gyakorlását:

Bircsák Izabella – Tarczy Lajos Alap-
iskola, Hetény

Farkas Viktória – Döme Károly Alap-
iskola és Óvoda, Izsa

Fekete Cyntia – Feszty Árpád Alapis-
kola és Óvoda, Ógyalla

Kovács Györgyi – Alapiskola, Duna-
mocs

Kovacsics Dávid – Tarczy Lajos Alap-
iskola, Hetény

Kováč Maximilián – Pázmány Péter 
Alapiskola és Óvoda, Vágsellye

Seres Aida – Életke Református Óvo-
da, Vágfarkasd

Šimovič Nikoletta – Amade László 
Magyar Tannyelvű Alapiskola, Bős

Varga Szilárd – Nagyboldogasszony 
Egyházi Iskolaközpont, Gúta

 A pályakezdőkhöz intézett Útrava-
ló üzenetet Katona Ilona, a zsigárdi 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
egykori igazgatója fogalmazta meg. Az 
ünnepélyes tanévnyitó zárásaként Pék 
László, az SZMPSZ egykori elnöke 
tolmácsolásában a tanévnyitó részt-
vevőinek Üzenete hangzott el, mely a 
magyar iskolák diákjainak, pedagógu-
sainak és a szülőknek szól. 

Az ünnepséget felemelővé és még 
színvonalasabbá tették a fellépő ta-
nulók és művészek, közreműködtek: 
Vadkerti Imre, Zsapka Attila, Sipos 
Dávid, Bertók István, Žiaček Margaré-
ta és a helyi alapiskola tanulói.

Az országos tanévnyitóról szóló 
részletes tudósítás, valamint a hely-
színen készült videófelvétel a https://
szmpsz.sk/ oldalon érhető el.

Katona Tamás fevételei
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PÉK LÁSZLÓ 

ÜZENET A MAGYAR ISKOLÁKBA

Régebben nemzedékek biztos pont-
jai voltak a templomok és az iskolák, 
melyek értékrendet és tudást adtak, 
közösséget formáltak. Mára a temp-
lomok tornyai elvesznek a városok 
épületegyüttesei között, a tudástartal-
makat éles viták kísérik. Napról napra 
kaotikusabb helyzetekbe sodródunk, s 
a civilizáció melléktermékeit – konf-
liktusok,  éghajlatváltozás,  népesség-
áradatok, világjárvány – formájában  
kell elviselnünk.     

Merre tovább, iskola? Néhány nap 
múlva elkezdődik az újabb tanév, rá-
kötődve az előző foghíjasra. A magyar 
iskolák ez évi utánpótlása, a kiselsősök 
alig várják, hogy egymással versenyre 
keljenek, barátokra leljenek. Menni 
fog nekik a tanulás, hiszen a család-
ban megélt történetekbe, az óvó nénik 
meséibe és a sok-sok közös játék élmé-
nyébe kapaszkodhatnak.  

A nagyobb diákok számára tovább 
nyílhatnak a tudás titkainak kapui, 
ha megvan bennük a kíváncsiság és 
az igyekezet, s ha az oktatás mellett 
érdeklődő diákközösségek, szakkö-
rök, csoportok, csapatok tagjaként is 
kipróbálják képességeiket. A pedagó-
gusok és a munkájukban összehangolt 
tantestületek bizonyára kihasználnak 
minden bevált és újszerű lehetőséget, 
mely diákjaik előrehaladását segíti.

Sok ígéretes példáról hallani az 
oktatás házatájáról: egyházi és szór-
ványóvodák alakulásáról, gyermek-
fejlesztési központ működéséről, 

tehetséggondozó programok és gyer-
mektáborok gyarapodásáról. Az is-
kolavezetők a tanévet a jelenléti és a 
távoktatási formára is előkészítették, 
de reménykedjünk, hogy az oktatás 
feltételeinek megteremtésén túl a di-
ákélet örömteli eseményei, az idén újra 
színessé varázsolják a tanévet. 

A család számára a gyermek a leg-
nagyobb érték. A világban hatékony 
technológiák, gyógyszerek, művészi 
értékek születnek. Napjainkban azon-
ban a diákok könnyen kiszolgálta-
tottjaivá válhatnak a veszélyeknek is. 
Képesek-e a szülők, a pedagógusok a 
különféle praktikák megállítására? 

 Önök, kedves szülők, gyermekük 
számára  azt az iskolát választották, 
ahol a diák az anyanyelvre építve szer-
zi meg a tudást, miközben megőrzi 
kötődését felmenőivel, s egy sajátos és 
gazdag kultúra részese lesz. Szlovákul 
is megtanul, hiszen a magyar iskolák-
ban a legkisebbek számára is teret nyer 
a játékos szlovák nyelvtanulás. A Cse-
regyerek program is jótékonyan járul-
hat hozzá az előítéletekkel nem terhelt 
fi atalok kapcsolatainak alakulásához, 
hiszen számukra az idegen nyelvek és 
egymás nyelvének használata ma ki-
hívást, a jövőben egymás egyenrangú 
elfogadását jelentheti. 

A felvidéki magyarság a jövőbe kí-
ván tekinteni, azonban sajnálatos, 
hogy ma is szembesülünk olyan hely-
zetekkel, melyek iskoláinkat is nega-
tívan érinthetik. Értetlenül fogadtuk 

például a kisebbségi oktatásért felelős 
államtitkár indoklás nélküli leváltá-
sát, a külügyi államtitkár felvetését 
a magyar közösség nemzetbiztonsá-
gi kockázatáról, s nehezményezzük, 
hogy országunk, melyben élünk, az 
európai kisebbségjogi kezdeményezés 
ellenében foglal állást. Ezek a megnyil-
vánulások minket, itt élő magyarokat, 
másodrangú állampolgárrá minősíte-
nek, s közösségünk fejlődését akadá-
lyozzák. 

Mindezen hatások ellenére sem 
lenne célszerű, ha csak külső erő ál-
dozataként tekintenénk önmagunkra. 
Helyette arra a kérdésre próbáljunk 
választ találni, hogy mit kéne más-
képpen vagy jobban tennünk. Ha 
erre összpontosítunk, és nem mások 
vélekedésével leszünk elfoglalva, fi -
gyelmünket saját erőforrásainkra irá-
nyíthatjuk. Így reményünk is erősebb 
lesz a cselekvésre és a változtatásra. 
Magunk vagyunk alkotói sorsunknak!  

Minden magára valamit adó közös-
ségnek, így a miénknek is, a boldogu-
lás érdekében szüksége van tudást és 
tartást adó kiváló iskolákra, melyek 
a múltat a jövővel összekötik. Melyek 
megtartják mindazokat az értékeket, 
amelyek egy nép tisztességes szán-
dékaihoz a felgyorsult időben szük-
ségeltetnek, s hogy az itt megszerzett 
műveltség fundamentuma legyen fi -
ataljaink számára önmaguk és a világ 
megismeréséhez és gyümölcsöző kap-
csolataik kiépítéséhez!
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Tisztelt Vendégeink, kedves Pedagó-
gusok!

Szeretettel köszöntöm mindnyáju-
kat a 2021/22-es ünnepélyes országos 
tanévnyitón. Engedjék meg, hogy kü-
lön szeretettel köszöntsem a pályakez-
dő fi atal kollégákat!

Sokat töprengtem, milyen biztató, 
lelkesítő beszéddel vértezzem fel a pe-
dagógusi pálya rögös útján épp elin-
dulni készülő ifj ú embertársainkat. A 
töprengésem vége az lett, hogy az iga-
zat, csakis az igazat fogom mondani.

Tény, hogy nem könnyű hivatás a 
pedagógusé. Egy középkori mondás 
azt tartja, hogy akit az istenek gyűlöl-
tek, azt tanítóvá tették. Olyan hivatás 
ez, mely valóban elhivatott egyéneket 
feltételez, ugyanis művelni csak szív-
vel-lélekkel lehet és csak úgy érdemes. 
Ehhez a munkához késve érkezik a 
motiváló köszönet, viszont nincs az a 
tisztességes tanítvány, aki felnőtt korá-
ban ne hálával és szeretettel gondolna 
egykori tanítóira, a legkiválóbbakra 
egészen biztosan. Azokra, akik szeret-
ték a munkájukat és kiváltképp azokat 
szerették, akiket tanítottak. E hivatás 
legfontosabb része a nevelés. Nevelni 
pedig jó példamutatással lehet, mert 
csak akkor hiteles. Szeretettel nevelni 
a gyermeket, azt a gyermeket is, aki 
valamilyen oknál fogva nem képes 

vagy nem eléggé motivált az ismeretek 
befogadására. Megfelelő pedagógu-
si hozzáállással csodák érhetők el az 
ilyen tanulónál is. Ez az igazi kihívás 
a pedagógus életében, akivel szemben 
számtalan az elvárás a társadalom, az 
iskola és a szülő részéről.

A társadalom megköveteli, hogy 
ismeretei korszerűek legyenek, hogy 
szüntelen önműveléssel tartson lépést 
a tudomány és technika fejlődésével. 
Elvárja az ifj úság jó irányba terelését, 
erkölcsi értékek közvetítését.

Az iskola mint intézmény elvárása, 
hogy a pedagógus munkájával legyen 
elégedett a szülő és a gyermek egy-
aránt. Oktató-nevelő tevékenysége fo-
lyamán olyan módszereket alkalmaz-
zon, amelyek a gyermek aktív köz-
reműködésére, önálló tevékenységre 
serkentenek. Nem biztos, hogy ez 
minden esetben a modern segédesz-
közök alkalmazását jelenti csupán.  
Sokkal inkább feltételezi a pedagógus 
leleményességét, lényének kisugárzá-
sát, melyek a legigényesebb feladatot 
is vonzóvá tehetik.

A harmadik partner a szülő, aki jog-
gal várja el, hogy gyermekét ismere-
tekkel, tárgyi tudással ruházzák fel és 
szeretné, ha gyermeke az iskola falain 
belül elfogadó, megértő közösségre lel-
ne, ahol őt segítik és szeretik. Elvárás 

nemcsak a jó tanulmányi eredmény, 
hanem a gyermek egészséges testi-lel-
ki fejlődésének biztosítása is.

Háromfajta követelmény, három kü-
lönböző oldalról. Nem kétséges, hogy 
az eredményes pedagógusi tevékeny-
ség alappillére a szakmai felkészültség, 
de önmagában nem elég. A gyermeket 
önmaga megismeréséhez, önértékei 
felismeréséhez kell vezetni. Alkalmat 
kell teremteni, hogy ismereteit egysze-
rű élethelyzetekben kipróbálhassa, ez-
által legyen sikerélménye és növeked-
jen egészséges önbizalma. Keressétek a 
módját annak, hogy a szülő–pedagó-
gus–gyermek viszony őszinte legyen 
és kölcsönös bizalmon alapuljon. Ösz-
szefogásra van a legnagyobb szükség, 
mert a közösségben megtartó erő van, 
nem engedi, hogy bárki is elkallódjon 
tagjai közül. A sikeres életpályához jó 
adag empátia, kellő alázat és kitartás 
szükséges, mert az elismerés, a befek-
tetett energiáért egyébként megérde-
melten járó köszönet nem jön egyik 
napról a másikra.

   Kívánok hát minden kedves pálya-
kezdő pedagógusnak erős hitet, kitar-
tást, sok sikert és megérdemelt, hálás 
köszönetet a társadalom, a szülők és 
tanítványok részéről egyaránt!

KATONA ILONA

„ÚTRAVALÓ” ÜZENET A PÁLYAKEZDŐ PEDAGÓGUSOKHOZ

Katona Tamás fevétele
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PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); 
FEHÉR ÁGOTA, a Károli Gáspár Református Egyetem  Pedagógiai Kar oktatója, Budapesten él (feherago@gmail.com); PaedDr. HACK 
LÁSZLÓ, a Nagyszelmenci Alapiskola igazgatója (hacklaci@gmail.com); Mgr. GERGELY VIKTÓRIA PhD, a nyitrai Közép-európai Tanulmá-
nyok oktatója, Nyitrán él (vicky.gergelyova@gmail.com); Dr. GYARMATHY ÉVA, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszicho-
lógiai Intézetének tudományos főmunkatársa, Zebegényen él (gyarmathy.eva@gmail.com); Dr. JÁNK ISTVÁN, az Eszterházy Károly 
Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa, Egerben él (jank.istvan@uni-eszterhazy.hu); Prof. dr. habil. KÁRPÁTI ANDREA, 
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara Pedagógusképző Intézetének egyetemi tanára, Budapesten 
él (akarpati@ukf.sk); KOVÁCS KITTI, a Comenius Egyetem hallgatója, Tardoskedden él (kovacs.kitti4444@gmail.com); Mgr. PETRES 
CSIZMADIA GABIRELLA PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Intézetének adjunktusa, a Katedra szerkesztője, Hidaskürtön él (gpetres@ukf.sk); Dr. habil. PAP FERENC PhD, a Ká-
roli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar egyetemi tanára és Pedagógiai Kar dékánja, Nagykőrösön él (pap.ferenc@kre.hu); 
doc. PINTES GÁBOR PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának dékánja, a Katedra Társaság elnöke, Dunaszerdahe-
lyen él (gpintes@ukf.sk, edu.gpintes@gmail.com); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, 
a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com); Mgr. SZABÓ TIBOR PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-Európai Tanulmányok Kara dékánhelyettese, Nyitrán él (tszabo@ukf.sk)

Ahogy a véletlen találkozások, úgy a véletlen 
látogatások is mély nyomot hagyhatnak az em-
berben. Alkalmanként olyan helybe botlunk, 
mely megszólít, és már az utcáin tett első lépé-
seket megtéve otthonunknak érezzük, mintha 
mindeddig ránk vártak volna az egymás mellett 
sorakozó épületek és a derűs arcokat visszatük-
röző ablakok. 

Nekem Szentendre színpompás esernyői, a 
mediterrán hangulatú utcácskák, a macskakö-
ves út közepére állított asztalokon otthonra váró 
antikvár kötetetek jelentettek azonnali kötődést 
és azóta is tartó visszavágyódást. Szentendre tele 
van mosolygó arcokkal, tarka falakkal, vidáman 
dülöngélő lépcsőkkel és belső udvarokban meg-
búvó kopott zongorákkal. Hangulata megkapó, 
az égről lógó színes lámpabúrák alatt sétálva 
minduntalan arra gondol az ember, hogy min-
den rejtett kis sarkat megtöltöttek bohém művé-
szettel és kultúrával. 

Szentendre Pest megyében fekszik, a Duna-
kanyar kapujában. A Szentendrei járás székhe-
lye, és fekvésének, valamint bájának köszön-
hetően népszerű kirándulóhely. A város apró 
településként kezdte, és az évszázadok során 
több település csatlakozott hozzá, mire elérte 
ma ismert formáját. A kezdetben alig négyezer 
fős lakosság 2010-re elérte a 25 000 főt, és a fej-
lődés véget vetett a múltban szeretettel művelt 
gyümölcstermesztésnek és kertművelésnek.

A kellemes mediterrán hangulat, amitől úgy 
érzi a látogató, hogy a kisvárosnak lelke van, a 
soknemzetiségű lakosságnak köszönhető. A 
törökök kiűzése után szlovák, német, görög, 
dalmát és szerb telepesek népesítették be Szent-
endrét, és hátrahagyták kulturális és szellemi 
lenyomatukat. A művészi élet ma is aktív a 
kisváros inspiratív utcáin. 1929-ben jött létre a 
szentendrei művésztelep, és ennek hatása máig 
idecsalogatja az alkotni vágyókat – külön előnyt 
jelent a főváros kiállítási és munkalehetőségek-
kel kecsegtető közelsége.
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Szentendrén a múltban három fő gazdasági 
ágazat működött. Az ipar, a szőlő- és borterme-
lés, valamint a kereskedelem. A leggazdagabb, 
kereskedelemmel és bortermeléssel foglalkozó 
polgárok építtették a belváros sajátos, délies 
hangulatú emeletes házait, melyek hívogató 
melegsége engem azonnal megfogott. A 19. szá-
zadban bekövetkező árvizek Szentendre hanyat-
lását vonták maguk után, és bár a kisvárosi élet 
pezsgő, a munkalehetőségek száma folyamato-
san csökken. A lakosság többnyire Budapesten 
talál munkát, Szentendre túlnyomórészt alvóvá-
ros jellegű. 

Talán ez is hozzájárul ahhoz az érzéshez, 
amely elönti az embert a belváros kusza macs-
kaköveit taposva. A kopott borítójú könyvek kö-
zött válogatva könnyű megfeledkezni minden 
másról, a ponyván heverő kötetek kiszakítanak 
a dolgos mindennapokból, és gyorsan elszalad 
az idő a kellemes vendéglőkből kiszűrődő vi-
dám csevejt hallgatva, olvadozó jégkrémmel a 
kézben.

A város szerkezetét a már említett nemzeti-
ségek negyedei határozták meg, valamint az 
általuk épített templomok és létrehozott vallási 
közösségek. A hangulatos belváros központja 
a Fő tér és a Bogdányi utca, számtalan műem-
lék épülettel és múzeummal. A turisztikai lát-
ványosságokat a telepeseknek köszönhetjük, a 
szerb ortodox templomok például népszerűek 
az idelátogatók körében.

Bevallom, a színes esernyők alatt sétálva nem 
a város történelme és gazdasága nyűgözött le 
annyira, sőt, talán nem is az ízléses éttermek 
és élettől nyüzsgő, de mégsem túlzsúfolt utcák. 
Minden mást elnyomott az apró résekben meg-
búvó otthonos melegség, az a hívogató megér-
tés, amit otthon érez az ember, mikor ugyanarra 
a kanapéra heveredik le sokadszor, egy bögre 
teával a kezében.

SZENTENDRE SZÍNEI

KOVÁCS KITTI

AZ ÉN VÁROSOM FELHÍVÁS

y p
Főszerkesztő: Hodossy Gyula

Vezető szerkesztő: 
Petres Csizmadia Gabriella, 
Petres Sándor

Örökös munkatárs: Turczel Lajos

A szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor

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

Nyomdai előkészítés: 
Rácz Éva

Kiadja: 
a Lilium Aurum Könyvkiadó 
és a Katedra Alapítvány

Felelős kiadó: 
Hodossy Gyula

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

KATEDRA  
mesačník
ročník XXIX., 1. číslo, september 2021
Vydavateľ: 
Lilium Aurum, s.r.o.
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda
IČO: 17642183
Nadácia Katedra
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda
IČO: 35591609 
ISSN 2729-9066  

9 
66    EV: 611/08

Náklad: 2500 ks

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

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

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

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

FELHÍVÁS

Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése 
a 2021/2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a 
Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhetedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 54. Iri-
nyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2021/2022-es tanévre. Az elméleti verseny anyaga az álta-
lános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed 
az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati 
versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.

Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a har-
madik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll. 

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

Az 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői:

1.  Az iskolák igazgatói 2021. december 10-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanu-
lók létszámát, kategóriánkénti bontásban a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre igazgató részére és online 
bejelentkeznek a www.irinyiverseny.mke.org.hu/regisztracio honlapon.

2. A megbízott szervező 2022. január 10-ig elkészíti a feladatlapokat.
3. A Selye János Gimnázium 2022. január 21-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2022. január 27-én, csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
5.  Az iskola szaktanára 2022. január 31-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja 

azokat, és február 12-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
6. 2022. március 8-án (kedden) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
7. 2022 áprilisában zajlik az országos forduló Debrecenben, a járványügyi helyzet függvényében.

A versennyel kapcsolatos további információ a www.irinyiverseny.mke.org.hu oldalon található.

Információ a 2020/2021-es Katedra Matematikaverseny elődöntőiről:

Tisztelt Felkészítő Tanárok!
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a 2020/2021-es Katedra Matematikaverseny elődöntőit szep-

tember második hetében tartjuk meg. Az egyik elődöntő 2021. szeptember 9-én, csütörtökön lenne Kassán, a 
másik szeptember 10-én, pénteken Dunaszerdahelyen. A döntőt októberre tervezzük Dunaszerdahelyen. 

A részletekről időben értesítem a felkészítő tanárokat.
Horváth Géza, versenyszervező
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Aranykárász-tavon

Iskolai színjátszó 
csoportunk

Fényképészeti 
szakkörünk

Úszótanfolyamon a 
Nagymegyeri termálfürdőben

A Fordított Határtalanul prog-
ram keretében Pécsett

A Rákóczi Szövetség 
Kárpát-medencei Anya-
nyelvi Táborában, 2021

Természetiskolában

Néptánccsoportunk

Sítanfolyamon

Sakk-körünk

Sportnap

Őrség-Pórszombat – őshonos magyar gyü-
mölcsfákat oltottunk Kovács Gyulával


