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Megkezdődött a 2010/2011-es tanév
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége  

és az SZMPSZ Pozsony–Szenc Területi Választmányának 
szervezésében 2010. augusztus 28-án  

a pozsonyi református templomban került sor  
a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó 

Ünnepségére. 

A rendezvény ökumeni-
kus istentisztelet keretében 
valósult meg. Igét hirdetett 
Peres Imréné református 
lelkész és Haľko József kato-
likus plébános. 

Morvay Katalin, az 
SZMPSZ Pozsony–Szenc 
Területi Választmányának 
elnöke, a Pozsonyi Duna 
Utcai Gimnázium és Alap-
iskola igazgatónője Nemes 
Nagy Ágnes gondolataival 
köszöntötte a megjelente-
ket. Haľko József a szószék-
ről a rendezvény mottójául 
választott Szent-Györgyi 
Albert-idézetet elemezte 
igemagyarázatában: „Az 
iskola dolga, hogy megta-
níttassa velünk, hogyan kell 
tanulni, hogy felkeltse tudás 
iránti étvágyunkat, hogy 
megtanítson bennünket a 
jól végzett munka örömé-
re és az alkotás izgalmára, 
hogy megtanítson szeretni, 
amit csinálunk, és hogy se-
gítsen megtalálni azt,amit 
szeretünk csinálni.“

A magyar iskolába in-
duló elsős gyermekek meg-
áldása után Pék László, a 
Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségének orszá-
gos elnöke mondott ünnepi 
köszöntőt. „Értékközvetítés 
és iskola“ címmel tanévnyi-
tó ünnepi beszédet mondott 
Kovátsné Németh Mária, 
a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem győri Apáczai Cse-
re János Karának főiskolai 
tanára. Útravalóként Kovács 

képaláírás

képaláírás

László nyugalmazott tanár 
szólt a pályakezdő pedagó-
gusokhoz. Végezetül „Üze-
net a magyar iskolákba“ 
címmel a tanévnyitó ünne-
pély résztvevőinek felhívá-
sát ismertette Jókai Tibor 
irodavezető. Az ünnepsé-
gen közreműködött a Mécs 
Kórus Samarjay Mária ve-
zénylésével.

A tanévnyitó ünnepsé-
get jelenlétével megtisztelte 
Szantner Viktor kabinet-
főnök, a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium oktatási 
államtitkárságától; Király 
Annamária főtanácsos, 
az Oktatási államtitkár-
ság határon túli magyarok 
titkárságától; Gyetvai Ár-
pád, kijelölt osztályvezető, 
az Oktatási államtitkárság 
határon túli magyarok tit-
kárságától; Czimbalmosné 

Molnár Éva főosztályveze-
tő-helyettes, a Közigazgatási 
és Igazságügyi minisztéri-
um nemzetpolitikai állam-
titkárságtól;  Szabó József 
tanácsos, az MK pozsonyi 
Nagykövetségétől; Komzsík 
Attila, a nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetem dékánja; 
Szarka László, a komáromi 
Selye János Egyetem Ta-
nárképző Karának dékánja; 
Szigeti László, Bárdos Gyu-
la, Csáky Pál és Andruskó 
Imre, a Magyar Koalíció 
Pártjának képviselői.
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A legjobb nevelési 
módszer a példaadás

Ma a pedagógiai pálya mindenki előtt 
nyitott, aki érettségi vizsgát tett, ugyanis 
tanítói és szakos tanári oklevelet több 
felsőoktatási intézményben is szerezhet, 
egy részükben anyanyelvén, magyarul is. 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem ritka 
eset az, amikor a pedagógusi pálya iránt 
egyáltalán nem elkötelezett fiatalok szereznek jogosítványt pedagógusi 
tevékenység folytatására. Az sem ritka, hogy eleve nem is akar pedagó-
gus lenni az, aki ilyen irányú tanulmányokat folytat, s csak jobb híján 
kötött ki a pedagógiai karon. Ez a két ok nagyon sok pályaelhagyást 
eredményez, s jó, ha ez mindjárt az induláskor történik.
Én csak azoknak szeretnék útravalót adni, akik nem tartoznak ebbe a 
két kategóriába.
Mindjárt az elején arra kérem őket, hogy tudatosítsák, a pedagógus: 
értelmiségi. (Hangsúlyozom ezt azzal a rossz viccel szemben is, mely 
szerint megkérdeznek egy tanítót egy adatfelvétel kapcsán, hogy értel-
miségi? A válasz: nem, én pedagógus vagyok.) S a szlovákiai magyar 
értelmiségi szerepe ebben a nemzetrészben máig, sőt egyre inkább 
küldetés. Az értelmiségi egyfajta bizonyítványa a szlovákiai magyar 
társadalomnak arról, hogy mire képes, hogy van létjogosultsága. Az ér-
telmiségi ember legfontosabb jellemzője pedig a tudás, az újabb tudás 
megszerzésének képessége, s az újabb tudás megszerzésének igénye is.
A fiatal, kezdő pedagógus kell, hogy a szakmájában is átérezzen 
egyfajta küldetéstudatot, mely kettős irányú: a tudás átadásának belső 
kényszere az egyik, s a másik pedig a rábízott gyermekek jellemét ala-
kító nevelői szándék megnyilvánulása. Nem teljesíti igazán küldetését 
az, aki csak az egyik feladatának tesz eleget. 
A tudás átadásának készsége nagyon fontos, de a szakmai ismeretek 
magas szintje ennek előfeltétele. Ezért ajánlom a szakmai ismeretek 
folyamatos bővítését; az új ismeretek elsajátítását olyan tulajdon-
ságnak tartom, mely az igazi pedagógus legfőbb jellemzője minden 
életkorban, mert nincs befejezett tudás. Igaz megbecsülést, tiszteletet 
tanítványai részéről csak a magas szakmai tudás és az új ismeretek 
megszerzése iránti fogékonyság szerezhet a pedagógusnak.
A legjobb nevelési módszer a példaadás, a példák felmutatása. Elsősor-
ban a pedagógus személye legyen példa, magatartásával, egész életvite-
lével. A példák felmutatása pedig az oktatás folyamatában is szervesen 
megvalósulhat. A társadalomban, akár annak kiemelt szegletében, a 
politikában jelentkező rosszal való szembenállás legyen a pedagógus 
magatartásának legfőbb ismérve. A mindenkori politikai trend irányá-
ba való lojalitás pedig a pedagógus részéről a legrosszabb példa.
A szlovákiai magyar iskolák pedagógusainak, kezdőknek és nem kez-
dőknek van azonban még egy rendkívül fontos küldetése, amit nagyon 
egyszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy a rájuk bízott fiatalok 
nemzeti tudatának alakítása, formálása. Hisz fiatal nemzedékeink az 
egészséges nemzeti öntudatot csak a magyar iskolákban szerezhetik 
meg, ha megszerzik. Ezen a téren nagyon sok a csábítás még a peda-
gógus előtt is, hát még a tanuló előtt. Hisz tudjuk: már az elsajátítandó 
tananyagban – elsősorban a humán tárgyakban – szinte kódolva van 
a magyar nemzeti tudat lerombolásának a szándéka. Ezzel a pedagó-
gusnak kell szembeszállnia, ezt a harcot, mert ez harc, vállalnia kell. 
Tudnia kell, mit tanítson és azt, hogyan tanítsa például honismeretből 
és történelemből. A túlzott lojalitásnak – a mindenkori hatalom peda-
gógiai elképzeléseinek végrehajtásában – itt nincsen helye.
Ha üzenhetek igazán valami fontosat útravalóul a pályájukon most 
induló magyar pedagógusoknak, akkor csak bátorságra biztathatom 
őket, mert megmaradásunk egyetlen záloga ebben a személyes és 
kollektív bátorságban van.

Kovács László, nyugalmazott tanár, iskolaigazgató
(Részlet az országos tanévnyitó ünnepségen elhangzott Útravaló üzenetből)
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Az állami oktatásirányítás 
és a szakmai intézmények az 
elmúlt négy esztendőben csak 
periférikusan figyeltek oda a 
magyar nyelvű oktatás fejleszté-
sére. Bennünket hátrányosan 
érintő törvények születtek, és 
határozzák meg iskoláink min-
dennapos munkáját. Tovább 
csökkent képviseletünk az álla-
mi oktatásirányításban. Az éle-
tünket túlzottan átszövő politi-
kai hatalom más prioritásokra 
épített, és ma is rendkívül óva-
tos a kisebbségi oktatást érintő-
en. Mindeközben közösségünk 
igyekezett következetesen erőfe-
szítéseket tenni a változás érde-
kében, ahol erre esély mutat-
kozott. Mert nem mindig má-
sokon, de rajtunk is múlnak a 
dolgok. Nem lehetünk pusztán 
alkalmazói a mások által ránk 
kényszerített megoldásoknak. 
Iskoláink vezetői, politikai kép-
viseletünk, szakmai-civil szerve-
zeteink, felsőfokú intézménye-
ink érzik a kihívást és a felelős-
séget. Az eddigi eredményekre 
építve, és az állami szervekkel 
egyeztetve folytatjuk szakmai 

programjainkat, elsősorban a 
magyar nyelvű pedagógus-to-
vábbképzések szervezése, vala-
mint a tehetséggondozás terén. 
Iskoláink vezetői és pedagógu-
sai jól kidolgozott iskolaprog-
ramokkal, arculatteremtéssel, a 
helyi és a gyakorlati ismeretek 
kidomborításával, élményszerű 
ismeretszerzésre épülő tanulási 
formákkal és vonzó szabadidős 
tevékenységekkel teszik tudato-
sabbá tevékenységüket. A ma-
gyar kultúrához való kötődés, 
az identitáskialakítás és meg-
őrzés, a hatékony szlovák és 
idegennyelv-oktatás, egyaránt 
fontos területei a munkánknak

A parlamenti választások 
eredményeképpen újra véget 
ért egy korszak, melyben a Sz-
lovák Nemzeti Párt szellemisé-
ge nyomta rá bélyegét a szlová-
kiai oktatási történésekre. Az 
új jobbközép kormány tevé-
kenységére várakozással és el-
várásokkal tekintünk, és biza-
kodással abban a tekintetben, 
hogy több empátiával lesz ké-
pes viseltetni kezdeményezése-
ink iránt. Örömmel fogadtuk 

az oktatási miniszter bejelen-
tését a tankönyvliberalizáció 
ügyében. A tankönyvkiadás 
és -forgalmazás, valamint a 
tankönyvhasználat szabadsá-
gát európai normának tekint-
jük, és reménykedünk, hogy a 
tankönyvek hiánya rövidesen 
megszűnik a magyar iskolák-
ban is. Elvárjuk az új kormány-
tól a tanári bérfejlesztést, a mi-
niszter úrtól a valós hatáskö-
rökkel bíró nemzetiségi főosz-
tály létrehozását. A kisebbségi 
kultúra és oktatás tekintetében 
csak reménykedni tudunk ab-
ban, hogy a kisebbségekért fe-
lelős miniszterelnök-helyettes 
úr kompetenciái a megosztott 
hatáskörrel, a vétójoggal, és a 
megegyezésre irányuló politikai 
tárgyalások esélyével elégsége-
sek lesznek nemcsak az elmúlt 
időszakban született törvények 
alapvető módosítására, de új 
folyamatok elindítására is. To-
vábbra sem értünk egyet a két-
nyelvű dokumentációnak taná-
rokat érintő többletterheivel, 
az anyanyelvünkön használa-
tos földrajzi és történelmi meg-
nevezéseknek tankönyveinkből 
való kirekesztésével, sem az ál-
lami szimbólumok használatá-
nak hatalmilag túlszabályozott 
rendelkezéseivel.

Nem kívánunk a jövőben 
is a félmegoldások útvesztőin 
át bukdácsolni, beletörődni a 
kényszer szülte, méltányossá-
got nélkülöző kompromisszu-
mokba. Mindent elkövetünk 
annak érdekében, hogy a felső-
oktatás és a közoktatás együtt-
működésében létrehozzuk a 
kormányprogramban is rögzí-
tett önálló pedagógiai közpon-
tot, mely szolgáltatásaival fogja 
segíteni a magyar nyelvű ok-
tatást, lehetővé téve a magyar 

nyelvű pedagógiai továbbkép-
zési rendszer működtetését, a 
szakmai anyagok létrejöttét és 
kutatások elindítását.

Mindezen lépések elen-
gedhetetlenek ahhoz, hogy 
a kisebbségi oktatásügyben 
megállítsuk fogyatkozásaink 
mértékét. Valódi előrelépést 
azonban csak fokozottabb ön-
összeszedésünkkel, kisebbségi 
közösségünk politikai megosz-
tottságának az értékek mentén 
történő ésszerű feloldásával, s 
egy európai kisebbségvédelmi 
rendszer létrehozásával lehet 
elérni, mely az Európa más 
helyén is igényként jelentkező 
kettős állampolgárság kiterjesz-
tésének is általános, érvénye-
síthető megoldást talál. Szeret-
nénk bízni abban is, hogy az 
anyaország új kormányának a 
határon túli magyarság irányá-
ban fokozottabban megnyilvá-
nuló rokonszenve – a józan, 
körültekintő mérlegelésre, a 
hatékony kisebbségvédelemre 
és a regionális együttműködés-
re épülve – képes lesz erősíteni 
saját igyekezetünket, és megol-
dást találni a térség problémá-
ira.

Kívánom, hogy az állam 
és az iskolák viszonyában le-
gyen korrekt viszony! Az ön-
kormányzatok, az egyházak, 
a szakmai-civil szervezetek, a 
közélet és a gazdaság szereplői 
legyenek jótékony támogatói 
az oktatási intézményeknek. 
Az iskolák a szülőkkel való 
együttműködésben találjanak 
rá legjobb önmagukra. Ebben 
az esetben bízhatunk abban, 
hogy az idei tanévnyitó kezde-
te lesz egy eredményekben gaz-
dag tanévnek

Pék László (részlet az elhangzott 
ünnepi köszöntőből)

Vajon a szlovákiai magyar iskolák 2010/
2011-es tanévnyitója milyen üzenetet hordoz 
a nemzetiségi oktatás számára? Mit tartunk 
folytatásra érdemesnek, és milyen megújulási 
folyamat indulhat el a felvidéki magyar isko-
lákban a műveltség gyarapodása, közösségünk 
megelégedettsége, derűsebb világlátása érdeké-
ben? Megleljük-e a mai világ oly nehezen ki-
bogozható és értelmezhető változásaiban a he-
lyes utakat, önmagunkban az erőt és elszántsá-
got? Vállaljuk-e a cselekvést, s erőfeszítéseink-
hez társul-e az égiek áldása és kegyelme?
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Az országos tanévnyitó  
résztvevőinek üzenete a magyar iskolákba

Nagyon igaznak érez-
zük azt a gondolatot, ami 
ebben az idézetben szerepel. 
Változik a világ, a külvilág, 
változik az, hogy milyen 
gyerekeket, milyen embe-
reket szeretnénk, de a biz-
tos pont mégis – bármilyen 
változás van – maga a gye-
rek. Megtanítjuk neki, hogy 
kihozza magából a lehető 
legtöbbet, megtanítjuk ta-
nulni, és megtanítjuk arra, 
hogy neki ez fontos legyen.

Az értelmiség feladata 
tehát a kulturális reproduk-
ció biztosításán túl az em-
bert boldogabbá és nemeseb-
bé tevő értékek felfedezése 
és azoknak a mindennapok 
életvitelébe való beemelése: 
a pedagógus léleknemesítő-
nevelő munkája a kulturális 
információ egységeit és érté-
keket hordozó mémek finom 
műszerként való beültetése a 
növendékek gondolkodásá-
ba, hogy a tudás és az érzés 
együttese elvégezze a nemesí-
tés minőségi feladatát.

Pozsony, különböző ha-
tárok, nyelvek és kultúrák 
találkozási pontja, melyek jó 
időben népeket kötnek ösz-
sze, sorsokat határoznak meg, 
együttélésről, megértésről, 
szellemi építkezésről tanús-
kodnak és üzennek jelennek, 
jövőnek. Pozsony, Európa szí-
ve, ütőere, mindannyiunknak 
üzeni, hogy a régmúlt idők 
történései késztessenek ben-
nünket gondolkodásra, egy-
más elfogadására és közös tet-
tekre. A patinás Szent Már-
ton székesegyház 11 magyar 
király koronázásának volt 
tanúja, tornyának koroná-
ja nemzeti öntudatosságunk 

„A pedagógus király lehet a 
gyermek birodalmában, ha 
nemcsak törvényeket talál 

ki, hanem figyelembe veszi 
a gyermek törvényeit is.” 

és önazonosságunk emberi 
megélésére utal, az európai 
népek együttélésének példá-
ját kínálja a jelennek. A törté-
nelmi Óváros épületei embe-
rek sorsáról tanúskodnak, kö-
zös összefogásra buzdítanak. 
A pozsonyi Vár négyszögén 
ülő sisakos tornyok, zárt ud-
vara a pozsonyi vértörvény-
szék gonosz ítéleteinek volt 
a szemtanúja. Falai között 
rég feledésbe merült az egy-
kori protestáns prédikátorok 
bátor kiállása, akik nekünk 
üzennek: az igazak bátor cse-
lekedete felmagasztalódik, és 
emberi példának állíttatik. A 
mai Carlton Szálló helyén, 
az egykori Zöldfa épület er-
kélyéről hirdette ki Kossuth 
Lajos 1848. március 17-én 

Magyarország újjászületését. 
Sztentori hangjának fosz-
lányait őrzik még a hajdani 
országgyűlésnek helyet adó 
Magyar Királyi Kamara épü-
letfalainak repedései, figyel-
meztetve bennünket régmúlt 
idők bátor történéseire. Arra, 
hogy az adott időben meg kell 
tenni, amit a kötelesség és a 
haza kíván. Hunyadi Aka-
démia Istropolitanája, a XX. 
századi Erzsébet Tudomány-
egyetem, a mai Comenius 
Egyetem a szellem fellegvá-
rai, kisugárzó erejük táplálja 
a felvidéki magyarságot. 

Pozsony szelleme ma ve-
lünk volt. A város és az ősök 
példája, az általuk képviselt 

értékek, a teremtés és a közös 
szellemi építkezés az, ami 
meg- és összetart bennün-
ket, magyarokat a Kárpát-
medencében. Fontos, hogy a 
szlovákiai magyar közösség 
minden tagja hagyományai-
nak, kulturális értékeinek, a 
jó, az igaz és a nemes művelé-
sének tudatában élje és szer-
vezze mindennapjait, amely-
hez a megmaradásban és a 
fejlődésben való hit, meggyő-
ződés, komoly elszántság ad 
megtartó erőt.

A szlovákiai magyar 
pedagógusok dolga az anya-
nyelvben való hűség, a felne-
velő szülőföld iránti elkötele-
zett szeretet, az érzelmi kötő-
dés a családhoz, tájhoz. 

Üzenjük a szlovákiai 
magyar iskolákba, hogy nem-
zeti identitásunk tudatában, 
anyanyelvünk használatának 
biztos talaján, európai polgá-
ri állapotunkban ne a kisebb-
rendűség és a kishitűség, ne is 
a fellengzős hőzöngés és hő-
sies, mártír magatartás legyen 
mindennapjaink meghatáro-
zó életvitele, hanem a közös 
hagyományok, a kultúra, a 
közösségi érdekek és értékek 
mentén megtervezett építő 
párbeszéd vezesse életünket.  
Éltessük a hitet, a reményt, 
hogy feladatot teljesítünk, fon-
tos küldetésünk van a világban.  
A pozsonyi tanévnyitónak ez 
az üzenete a Kis-Kárpátoktól 
a Keleti-Kárpátok karéjáig, 
minden magyar szívéig.

Jókai Tibor, 
 az SZMPSZ  irodavezetője 

Pozsony, 2010. augusztus 28.

Jókai TIbor ünnepi beszéde
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Iskola és emberi jogok  

– érték  
vagy időpocsékolás?

„A demokráciában az együttélés képessége 
nem magától értetődő dolog. Azokat az 

ismereteket, készségeket és értékeket, amelyek 
a demokráciában éléshez szükségesek, egész 
életünkön át kell tanulnunk és fejlesztenünk.” 

(Kiskompasz)

2009 tavaszán kaptam 
egy - már első olvasatra 
– figyelemre méltó tréning-
leírást: „A tolerancia és rész-
vétel kultúrájának fejlesztése 
az iskolákban (a demokrá-
cia erősítése az emberi jogok 
formális intézményi keretek 
között való oktatása révén)“ 
címmel. Az igazat megvallva, 
jót mosolyogtam magamban, 
mert az első gondolatom 
az volt, kit is érdekelne ez a 
képzés. Nem akarom a pe-
dagógusok önbecsülését sár-
ba tiporni, de ismét kiderült, 
hogy a kollégák érdektelenek, 
sokan úgy vélekedtek erről a 
témáról, hogy még szóra sem 
méltattak a szétküldött anyag 
kapcsán, mások úgy véleked-
tek, hogy már letudtuk ezt a 
dolgot a pedagógiai prog-
ramban.... Még akik érdek-
lődést mutatottak is, egy idő 

után őket sem lehetett elérni. 
Nagy kár, mert aki kisebbség-
ben él, sok-sok tapasztalat-
tal térhetett volna haza, és a 
pedagógusok is kaptak volna 
némi ötletet, hogyan lehetne 
az emberi jogokat, a demok-
ráciát, toleranciát beépíteni a 
nevelési-oktatási folyamatba, 
közelebb vinni a diákokhoz, 
jobban megértetni velük a vi-
lágban történő folyamatokat.

A képzés időpontja 2010. 
július 1-10. között volt, a hely-
szín Szováta, meghirdetője 
a marosvásárhelyi székhelyű 
CEMO. Bemutatásuk helyett 
hadd idézzem azt a pár sort, 
amellyel ők önmagukat jellem-
zik: „A Civil Elkötelezettség 
Mozgalom egy civil szervezet, 
amely azzal a céllal alakult, 
hogy aktívan támogassa a 
civil ekötelezettséget, az ak-
tív állampolgárságot és nem 

utolsó sorban a szolidaritást, 
toleranciát, sokszínűséget, 
valamint a demokráciában 
való nagyobb részvételt.“ „... 
külön hangsúlyt szeretnénk 
fektetni a fiatal generáció 
oktatására, akiket az aktív 
állampolgárságra való neve-
léssel, valamint a civil elköte-
lezettség elsajátításával sze-
retnénk arra motiválni, hogy 
bekapcsolódjanak közössé-
günk ügyeibe és elkötelezett 
állampolgárokká váljanak.“

A képzés időszerűségét 
az Új Szó 2010. augusztus 7-i 
száma is alátámasztja, ugyan-
is ebben a számban olvasható 
„A magyarnyelv-használat 
nyomában“ című írás. A cikk 
az anyanyelvhasználat vagy 
nemhasználat problémáját 
boncolgatja. Margóra jegyez-
ném meg, hogy örvendetes 
az a lépés, hogy hazánkban 
egy átfogó tanulmány készül 
e témában. Mindeddig ter-
mészetesnek vettem, hogy 
bemehetek egy hivatalba és 
magyarul intézhetem a dolga-
imat. Erdélyben szembesül-
tem azzal a jelenséggel, hogy 
milyen pánikot tud okozni, ha 
egy kisebbségi anyanyelvén 
szeretné intézni ügyeit; hogy 
Marosvásárhelyen nincsenek 
kétnyelvű feliratok, holott 
Romániában is érvényes az, 
hogy ahol a kisebbséghez tar-
tozók aránya eléri a 20%-ot, 
ott a közigazgatásban törvény 
szavatolja a magyar nyelv 
használatát. Mint a saját bő-
römön átélt példa is mutatja, 
a XXI. században az Európai 
Unión belül mégsem annyira 
nyilvánvaló az anyanyelv sza-
bad használata.

Szovátára egy nagyon 
nyitott társaság érkezett Fel-
vidékről, az anyaországból 
és Erdélyből, volt közöttünk 
óvódapedagógus, alsós ta-
nító néni, felső tagazaton ta-
nító, középiskolai és egyete-
mi tanár, egyetemisták, civil 
szerevezetek alkalmazottai. 
Az első napon mindenki őszin-
tén bevallotta, hogy nem iga-
zán sejti, miről is szól majd az 

együtt eltöltendő nyolc nap. 
A képzők, Szigeti Enikő, Hor-
váth Ádám és Batizán Emese 
Emőke mindent megtettek 
azért, hogy pár nap alatt 
egy jó csapattá álljunk össze. 
Először is nagyon fontosnak 
tartották megértetni velünk, 
hogy csak együtt vagyunk 
képesek átfogó dolgokat cse-
lekedni. Ezért az első három 
napunk az önismeretről, a 
másik megismeréséről, egy-
más elfogadásáról és segíté-
séről, a csapatépítésről szólt. 
Ennek elérése érdekében sok 
csoportos feladatot csinál-
tunk, a folyamatnak a kitelje-
sedése a kötélkertben történt 
meg. Az itt megélt élménye-
ket nagyon nehéz szavakba 
önteni. Teljesen egymásra 
voltunk utalva. Ahhoz, hogy 
a feladatokat végre tudjuk 
hajtani, nagyfokú bizalomra 
volt szükségünk. Egyikünk 
sem engedte meg magának, 
hogy cserben hagyja a mási-
kat, a társat, a társakat. Mert 
mindenki mindenkinek a tár-
sa volt. Párban megmásztuk 
Jákob lajtorjáját. A nap kiérté-
kelésében kiderült, mindenki 
felülmúlta önmagát, átlépte 
addig átléphetetlennek tar-
tott határait, legyőzte bizal-
matlanságát, tériszonyát, ön-
bizalomhiányát. Fantasztikus 
volt látni, ahogyan a csapat 
egy emberré válva biztatta 
az éppen mászókat. Képe-
sek voltunk a levegőben lógó 
két párhuzamos gerendán is 
egymásra utalva végigmen-
ni. Mindez csak rajtunk múlt. 
Megcsináltuk!

Foglalkoztunk konflik-
tuskezeléssel is. Az ilyen 
esetekben elmaradhatatlan 
szerepjátékoban kipróbálhat-
tuk magunkat, taktikáinkat, 
az új módszereket. Be kell 
vallanom, nem volt egyszerű. 
Sokat hibáztunk, de levontuk 
a következtetéseket, és min-
den nap végén azzal a gon-
dolattal mentünk vacsorázni, 
hogy mire kell majd jobban 
ügyelnünk a mindennapi gya-
korlatban.
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A képzés végén megismer-
kedtünk a KOMPASZ-szal. Ez 
egy sok éves tapasztalat alap-
ján összeállított segédanyag, 
amit iskolai körülmények kö-
zött is nagyon jól hasznosítha-
tó. A könyvnek van magyar és 
szlovák nyelvű fordítása is, a 
magyar változat az internetről 
is letölthető.

Az utolsó napon azzal a 
feladattal igyekeztünk meg-
birkózni, hogy milyen módon 
lehet a KOMPASZ-t beépíteni 
az iskolai pedagógiai prog-
ramba. Több alternatíva is 
született: beépíthető az etika 
tantárgyba és az osztályfőnö-
kibe is, a társadalomismeret 
órákról nem is beszélve, mi-
vel mindennapi problémákat 
vet fel és dolgoz fel. Sok, a 
könyvben tárgyalt téma közül 
a középiskolai tananyaggal 
azonos, akár az idegen nyel-
vi órákba is beépíthető, az 
érettségi követelményekben 
szerepelnek, mint a másság 
elfogadása, a tolerancia, a 
munka világa, hogy csak né-
hányat említsek.

Úgy gondolom, hogy az 
iskoláknak nem csak névle-
ges, kipipálandó feladatként 
kellene az emberi jogok ta-
nítását kezelni. Sajnos azt ta-
pasztalom, nemcsak itthon, 
de Magyarországon is, hogy 
a pedagógusok, az iskolák 
félnek az emberi jogok taní-
tásától, mert sokszor hallot-

tam tanítók, tanárok szájából, 
hogy a diákoknak túl sok a 
joguk, de elfeledkeznek a kö-
telességeikről. Ez nézőpont 
kérdése, meg vagyok győződ-
ve arról, hogy a diákok egy-
általán nincsenek tisztában 
azokkal a jogokkal, amelyek 
az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatában vannak ösz-
szegezve. Ugyan mi, felnőtt 
állampolgárok mennyire va-
gyunk tisztában a jogainkkal 
a mindennapi és a munkahe-
lyi életünkben? Hányan láttuk 
a szóban forgó nyilatkozatot? 
Mennyire tudjuk magunkat 
megvédeni bizonyos hely-
zetekben? Mennyire tudjuk 
kezelni konfliktusainkat? Mi-
lyen technikákat ismerünk, 
ha meg kell védeni igazunkat? 
Hallottunk-e már a speak up 
technikáról? Mennyire ismer-
jük önmagunkat? Tapaszta-
lataim azt mondatják velem, 
hogy a pedagógusok nagyon 
nagy hányada kevés ismeret-
tel rendelkezik e kérdéseket 
illetően. Nem is csodálkozom 
azon, hogy ódzkodnak eze-
ket a kérdéseket érinteni az 
iskolák tantermein belül és 
kívül is. Pedig rajtunk, peda-
gógusokon múlik, alattvalók 
vagy állampolgárok lesznek-e 
tanítványaink. A demokrácia 
tanítása nem iskolai tantárgy 
kérdése, hanem ez nevelés, 
illetve gyakorlás. Legyen 
bátorságunk a jogokat más 
oldalról is megközelíteni és 

megbeszélni a tanítványaink-
kal. Idővel megeshet, hogy a 
diákoknak a kötelességeik fog-
nak hamarabb eszükbe jutni, 
mint a diákjogaik. Egy próbát 
mindenképpen megér.

Én azzal az elhatározásssal 
jöttem haza, hogy az új tan-
évben felhasználom a könyv 
adta lehetőségeket, a gya-
korlatokat, szerepjátékokat 
beépítem a tanóráimba, ezzel 
is változatossá, élvezetessé és 
még gyakorlatiasabbá téve a 
diákoknak az együtt töltendő 
perceket.

Szeretném megosztani 
három nagyon kedves cso-
porttársamnak a véleményét, 
akik nem pedagógusok, de 
véleményük sokat elárul arról, 
miért is lenne szükség e témát 
nagyon komolyan venni:

„A foglalkozások fő jel-
lemzője volt, hogy elméleti 
megalapozás után a tanul-
tak gyakorlati alkalmazá-
sa következett a résztvevők 
csoportmunkáján keresztül. 
Külön élmény volt a kötélkert-
ben megvalósított gyakorla-
tok sora. Gyönyörűen kijött, 
hogy csapatban fantasztikus 
dolgokat tudunk megvalósí-
tani, ha elég motiváltak va-
gyunk. A képzés elérte célját, 
gyakorlatias ismeretekkel 
gazdagodva térhettünk ha-
za.“ Pató Zsolt, résztvevő

„Számomra a szovátai 
képzés rendkívül hasznos volt. 

Érezhetően jobban átlátom a 
problémákat, amelyek törté-
netesen az emberi jogok be 
nem tartásából fakadnak. A 
képzés hatására még inkább 
elmélyültem a lehetőségek ku-
tatásában, hogy hol, merre, 
mikor, milyen formában tud-
nám továbbvinni azt, amit ott 
megtanultam. Véleményem 
szerint az egész képzés ideje 
alatt az volt a legfontosabb, 
hogy nem valamilyen tőlünk 
távol álló problémák kerül-
tek megbeszélésre, hanem 
számunkra is a mindennapi 
élet, konfliktusra okot adó 
szituációi voltak terítéken. 
Szó volt a nyelvi jogokról, 
ami szinte valamennyiünket 
érintett, sztereotípiákról, 
diszikriminációról - tehát min-
denről, ami határon túl érhet 
minket. Megtanultam, milyen 
az, amikor rá vagyok bízva 
a társaimra, mikor a saját 
egyéni sikeremhez szüksé-
gem van az ő teljes testi-lelki 
jelenlétükre. Ha lehetőségem 
lenne rá, jövőre is örömmel 
részt vennék rajta.“ Horváth 
Veronika, egyetemista

„Az emberi jogi nevelés 
nem valami unalmas kiselő-
adás, hanem, ahogyan én 
társaimmal megtapasztaltam 
egy izgalmas, vicces és játékos 
tanulás lehet, ami barátságo-
kat alakít és lelkesítő tudást 
ad. Úgy feltölt energiával és 
tetterővel, elűzi a letargiát és 
kedvtelenséget, mint egy séta 
a szabadban a legszebb tá-
jon a legkedvesebb emberek-
kel, ha hagyjuk és nyitottak 
vagyunk rá. A mindennap-
okban annyi gond és baj ér 
minket, hogy gondolhatjuk: 
nincs nekem erőm/időm er-
re. Nem gerillákká kell vál-
nunk, hanem büszke, okos 
emberekké, akik kiállnak a jó 
mellett és a rossz ellen. Saját 
véleményt kell formálnunk, és 
ami még nehezebb, meg kell 
tanulnunk meghallgatni má-
sok véleményét.“ Tóth Dávid, 
egyetemista

Ádám Lilla

képaláírás
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Sikeres évadot zárt a komáromi Gaudium vegyes kar

A Gaudium vegyes kar 
a komáromi Jókai Mór (volt 
Béke Utcai) Alapiskola és a VM-
K kórusa. Az énekkart 8 évvel 
ezelőtt az iskola gyermekka-
rának azon egykori tag jai ala-
pították, akik gyermekként 
szerették meg a közös éneklést, 
a kórusmuzsikát és felnőttként 
is gaudiummal, azaz örömmel 
énekelnek, innen az énekkar 
neve is. Mi ösztönzi a kórus 
tag jait a rendszeres munkára – 
éneklésre, kitartásra? Az, hogy 
mind a próbákon, mind a fellé-
péseken tapasztalhatják a „ko-
dályi üzenet“ igazát: „Az ének 
megszépíti az életet, az éneklők 
másokét is“. Teltházas helyi ren-
dezvényeik – hangversenyeik, 
sikeres vendégszerepléseik egy-
aránt cáfolata a „zenei ponyvát“ 
pártolók hazug állításának: ko-
runkban nincs igény a valódi 
kultúrára, a nemesebb zenére, 
a nemesebb szórakozásra.

A Gaudiumnak a 200-
9/2010-es évadjában 10 fel-
lépése volt: énekelt Zsérén 
a Zoboralja női kar által – a ki-
váló szlovákiai magyar zene-
szerző Szíjjártó Jenő születésé-
nek 90. évfordulója alkalmából 
rendezett emlékesten; a ko-
máromi Jókai Közművelődési 
és Múzeum Egyesület Petőfi 
emlékestjén; közreműködött 
a Csemadok megalakulásának 
60. évfordulója alkalmából 
rendezett gálaesten. Adventi 
Hangversenye a járvány miatt 
elmaradt, de adventi műsorát 

– a nagymegyeri Bárdos Lajos 
vegyes kar meghívására – si-
kerrel énekelte Nagymegyeren. 
A Jókai Mór Alapiskola kórusai 
– a Kicsinyek Kórusa, karvezető 
Pfeiferlik Annamária; a Nagyok 
Kórusa, karvezető Juhász Móni-
ka; a Gaudium vegyes kar, kar-
vezető Stirber Lajos – március 
15-én nagy sikerrel szerepeltek 
a nyilvános ünnepi műsorban. 
A Gaudium március végén 
a Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok XVI. Országos Találkozóján 
Rozsnyón lépett fel. „Az estet 
a komáromi Gaudium vegyes 
kar nagysikerű hangversenye 
zárta“, írta Ádám Zita a kon-
ferenciáról írt tudósításában. 
Az énekkar ezúton is köszöni 
a meghívást, az élményekkel 
teli két szép napot. A kóru-
s tag jai örültek, hogy kedves 
közönségüknek örömöt sze-
reztek; hogy megtekinthették 
Krasznahorka büszke várát és 
a Betléri kastélyt; felidéződtek 
az egykori iskolai kirándulások 
élményei, hangulata. Áprilisban 
a Komáromi Városi Művelődési 
Központ és a Gaudium vegyes 
kar (egyben polgári társulás) 
kilencedik alkalommal ren-
dezte meg a VOX HUMANA 
kórusfesztivált, a komáromi 
énekkarok találkozóját, a 19. 
Komáromi Napok Nyitóhang-
versenyét. Az idén a felnőtt 
kórusokon volt a sor – helyiek 
voltak: a Dél-komáromi Zene-
iskola Habanera kórusa, karve-
zető Horzák Adrienn; a VMK és 
a Csemadok Városi Szervezete 
Concordia vegyes kara, karve-
zető Stubendek István; a VMK 

Kantantína női kara, karvezető 
Katarína Čupková; a vendég-
kórusok: a budapesti Ozvena 
vegyeskar, karvezető Marta 
Pálmayová-Pápaiová; a solymári 
Corvinus vegyes kar, karvezető 
Lógó Tibor; a zsérei Zoboralja 
női kar, karvezető dr. Simek 
Viktor. A hangversenyt – amely 
egyben főhajtás volt Erkel Fe-
renc, a magyar nemzeti opera 
megteremtőjének emléke előtt 
születésének bicentenáriuma 
alkalmából – az egyesített kó-
rusok összkara (mintegy 250 
énekes) Erkel F.–Vörösmarty 
M. Szózatának közös éneklé-
sével nyitotta és Erkel F.–Szabó 
M. Éljen a haza című kórus-
dalával zárta; közreműködött 
a helyi Művészeti Alapiskola 
hangszeres kamaraegyüttese. 
Dráfi Mátyás, Jászai Mari-díjas 
érdemes művész Sajó Sándor 
Magyarnak lenni című költe-
ményének mélyen átélt tolmá-
csolásával emelte a rendezvény 
fényét. A hangversenyt meg-
tisztelte jelenlétével Szijjártó 
Jenőné Nagy Ilona is.

A Gaudium a Komá-
romi Napok keretében fogad-
ta a brünni Lumír vegyes kart 
is. Május 2-án, a vendégekkel-
l tartott közös hangversenyen, 
ismét fellépett a Jókai Mór 
Alapiskola mindhárom kórusa. 
A Kultúrpalotát (Duna Menti 
Múzeum) zsúfolásig megtöltő 
közönség Kodály Zoltán Esti 
dal és Eugen Suchoň Aká si mi 
krásna című művének közös 
előadását – mint elárulták a v-
endégek: ez ideig sehol másutt, 

„...többsége annak, amit naponta szerte a világban 
hallunk: a mindennapok, hétköznapok,  

emberi gyarlóságok zenéje  
– nem is érdemli a zene nevet.“ 

(Kodály Z.)

csak Komáromban volt részük 
ilyen élményben – a közönség 
felállva vastapssal köszönte 
meg. Mi sem „természetesebb”: 
a Komáromi Városi Televízió 
most sem volt kíváncsi sem 
a VOX HUMANAra, sem a Ba-
ráti Kórustalálkozóra; egyik-
ről sem tájékoztatta a város 
adófizető polgárait. Az ifjúság 
példaértékű tevékenységének 
a televízió szerkesztősége általi 
(önmagát minősítő) ilyen fokú 
lekezelése felettébb sértő és 
megalázó!

A Gaudium nagy megtisz-
teltetésnek vette, hogy a komá-
romi TÜKÖR polgári társulás 
meghívására közreműködhe-
tett a Trianoni békediktátum 
90. évfordulója alkalmából tar-
tott istentiszteleten. A kóru-
s köszöni a Komáromi Városi 
Művelődési Központ dolgozói-
nak – élükön Varga Anna igaz-
gatónővel – a becsületes együtt-
munkálkodást; gratulál a Jókai 
Mór Alapiskola gyermekkarai-
nak elért szép eredményeikhez; 
az iskola vezetőségének, s a ti-
sztelt szülőknek ahhoz, hogy 
ápolják a hagyományt: „csak 
tiszta forrásból” merítenek.

A Gaudium vegyes kar 
minden egyes tag jának köszö-
nöm az együttműködést, elnök-
ségének – Kolozsi Ildikónak, 
Mikolai Margit mérnöknőnek, 
Pipper Lászlónak – az eredmé-
nyes szervezőmunkáját. Vivát, 
Gaudium!

Stirber Lajos
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A vadászkastély gyermek és felnőtt számára óriási élményt 
jelentett. Sok szép bútort, értékes festményt, kitömött állatot 
láttunk, s a kastély udvarában és a környékén is gyönyörű 
környezet fogadott. Azonban egy sajnálatos dolog is történt: 
annak ellenére, hogy Selmecbánya közelében voltunk, oda 
már nem jutottunk el, mivel sofőrünk eltévedt. A gyönyörű 
táj ugyan mindenkit lenyűgözött, de a szerpentineket nem 
mindenki bírta. „Minden jó, ha vége jó” – tartja a mondás. 
Nyitrán megálltunk egy áruházban, mindenki megnyugo-
dott, s aztán szerencsésen hazaértünk. 

Reméljük, ha becsúszott is egy kis hiba, azért mindenki 
jól szórakozott, s jövőre ismét együtt indulunk útnak: gyer-
mek, pedagógus és szülő egyaránt.

Futó Mária

Tanév végi élményeink
A Nemeskajali Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola minden év végén sikeres kirándulást szervez ha-

zánk nevezetességei, és azok magyar vonatkozásainak megismerése céljából. Az elmúlt iskolai év végén 
sem volt ez másként. Úticélunk ezúttal Selmecbánya és Szentantal volt. A rendezvényünkre a szülőket és 
jövendő iskolásainkat is meghívtuk.

 Csoportkép az autóbusznál

A vadászkastélyban trófeákat és kitömött állatokat  is láthattunk

A szentantali kastély

Csoportunk a szökőkútnál

Németországi vakáció
Az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium egy diákja 

a tavalyi tanév végén is megkapta a lehetőséget arra, 
hogy a DSD II. program keretében részt vehessen egy 
két és fél hétig tartó németországi nyári táborozáson. 
Ezúttal a hetedikes Slama Szilvia lett a szerencsés. Azt 
mondja, hogy a tökéletes programnál csak az volt még 
jobb, hogy az ott töltött idő alatt játékosan és könnyedén 
fejleszthette a német tudását. Mindezt anélkül, hogy tu-
datosította volna, tulajdonképpen folyamatosan tanul. Ki 
tudja, talán az élménybeszámolója a többi diák kedvét 
is meghozza az idegen nyelvekhez, hiszen jövőre újra 
utazik valaki…

Benkő Timea
képaláírás
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Kincskereső tábor Szádelőben

Néhány egyetemista 
társammal, akiknek a fel-
hívás szintén felkeltette az 
érdeklődését, hétfőn elin-
dultunk Szádelőbe. Meg-
érkezésünkkor a völgy 
torkánál található szálló-
helyen megismerkedtünk 
a táborvezető Szanyi Má-
riával, a Jánokról szárma-
zó, de jelenleg Galántán 
élő néprajzkutatóval, és 
a Kincskereső resztvevő-
ivel. A csoportot diákok 
és tanárok alkották az 
ország összes zugából. 
Mivel azonnal maguk kö-
zé fogadtak bennünket, 
hamarosan összebarát-
koztunk mindenkivel. A 
délelőtti és kora délutáni 
módszertani bevezetés 

Sok ember úgy tartja, hogy a kincs kizárólag tárgyi jellegű lehet. Ez azonban nem teljesen így 
van. A kincs ugyanis tudást is jelenthet, mely sokszor minden aranynál értékesebb. Éppen az e 
fajta kincset igyekezett felfedezni a Szádelőben megrendezett Kincskereső honismereti tábor, 
melyre Juhász Attila, tornai plébános hívta fel a figyelmemet.

Dukon András bemutatása

után elindultunk a köz-
ségbe adatgyűjtésre, 
mely sajnos nem volt túl-
ságosan sikeres. Az idő-
sebb szádelői lakosokkal 
nem sikerült kapcsolatot 
teremtenünk. Azt tapasz-
taltuk, hogy valószínűleg 
az ide érkező rengeteg 
idegen turista miatt lettek 
zárkózottak. Egy kissé 
csalódottan tértünk visz-
sza a tábor szálláshelyére 
a vacsorához, majd haza 
(mivel mi részben tornaiak 
voltunk, minden este ott 
hagytuk a tábort és csak 
másnap reggel tértünk 
vissza). 

Kedden Dukon And-
rás, szádelői reformá-
tus lelkész előadásában 
megismerkedhettünk a 
község történetével, meg-
csodálhattuk a templo-
mot és a parókián őrzött 
ereklyéket. Ebéd után mi 
ugyan hazamentünk, de 
a csoport a vadregényes 
Szádelői-völgyben és a 
fennsíkon való túrával töl-
tötte a délutánt. 

A szerdai nap kirándu-
lással telt el. Az első meg-
állónk Szepsi volt, ahol 
Bertalan Gábor esperes 
plébános a gótikus stí-
lusban épült római kato-
likus templomot mutatta 
be. Tovább menet Jász-
ón megcsodálhattuk az 
apátságot, illetve annak 
könyvtárát és templomát. 
Érdemes megemlíteni, 
hogy maga Bartal Károly 
Tamás, premontrei apát 
vezetett körbe minket és 
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osztotta meg velünk tudá-
sát erről az impozáns épü-
letegyüttesről. Jászóról 
Mecenzéfre jutottunk, 
ahol Rudolf Schuster, volt 
köztársasági elnök kine-
matográfiai múzeumát te-
kinthettük meg, melyet a 
gyűjteménynek helyt adó 
szülőházával együtt a 
Szlovák államnak adomá-
nyozott. Utolsó megállónk 
Stósz volt, melynek teme-
tőjében Fábry Zoltán ma-
gyar író sírja előtt tiszte-
legtünk, majd a házában 
is körülnézhettünk.

Csütörtökön délelőtt a 
csoport Szádudvarnokon 
volt adatgyűjtésen, ahol 
nagy eredményt ért el. A 
résztvevők sokat meg-
tudtak a helyi szokások-
ról az idősebb lakosoktól. 
Délután a szádudvarnoki 
kultúrházban kis konfe-
renciára került sor. Elő-
ször az itteni bronzkori 
temető 1960-as évekbeli 
feltárását vezető dr. Lami 
Mária régész előadását 
hallgathattuk meg, aki 
megosztotta velünk a 
feltárásokon szerzett él-
ményeit is. Ezután a leg-
sikeresebb kincskeresők 
mutatták be a tavalyi ku-
tatásaik eredményeit. Az 
érdekes előadások után 
a helyi tájházban dr. Lami 
Mária bemutatta a bronz-
kori temetőben talált tár-
gyak másolatait, majd a 
néprajzi gyűjteményt cso-
dálhattuk meg. E progra-
mot Szádudvarnok pol-
gármesterének, Miliczky 
Sándornak köszönhetjük, 
aki napi kapcsolatban volt 
a „kincskeresőkkel”, hogy 
segítse munkájukat. 

A hét folyamán a ki-
rándulások és a gyűjté-
sek alkalmával szerzett 
ismereteket Szanyi Mária 
egészítette ki, aki széles-
körű tudással rendelkezik 
a helyi szokásokról és 

Dukon András bemutatása

történelemről. Tőle tanul-
tuk meg a gyűjtött anyag 
cédulázásának és rend-
szerezésének a módját is, 
amelyre a tábor kiértéke-
lésével együtt pénteken 
került sor.

A tábor végén nem-
csak új ismeretekkel, de új 
barátokkal is gazdagodva 
búcsúztunk a kincske-
resőktől, és megígértük, 
hogy jövőre is részt ve-
szünk a táborban, amely-
nek a szervezését már 
most tervezgetjük úgy, 
hogy akkor majd Tornán 
is végezzünk gyűjtéseket. 

Nagy megtisztelte-
tés volt számunkra, hogy 
részt vehettünk a jól meg-
szervezett honismereti tá-
bor programjain. Renge-
teg érdekes információ-
val lettünk gazdagabbak. 
Minden korosztálynak 
szívből ajánlom a részvé-
telt, aki csak egy kicsit is 
érdeklődik helyi kultúránk 
iránt. Ezzel hozzájárulha-
tunk annak a kincsnek a 
megtalálásához, amelyet 
őseink hagytak ránk a régi 
szép időkből. 

Surovec Róbert

Dukon András bemutatása

Dukon András bemutatása
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Minden családnak megvan a maga nyelve

- Amellett, hogy dékán-helyet-
tes vagy, oktatóként a magyar 
tanszékhez tartozol. Úgy tu-
dom, az oktatók többsége fi-
atal.

Valóban az, bár én egy-két kol-
légámmal inkább már a közép-
korosztályba vagyunk besorolha-
tók, viszont a munkabírást, azt is 
mondhatnám, a megterhelhető-
séget illetően, ha nem tévedek, 
épp ez a legkedvezőbb szakasz 
az ember életében. Véleményem 
szerint Sándor Annának kiváló 
csapatot sikerült összeválogat-
nia. A tanszéken olyan szakmai 
közösség jött létre, amely egész 
Kárpát-medencében megállja 
helyét. Nem túlzok, ha azt mon-
dom, kollégáimnak mindegyike 
a saját szakterületén kimagasló-

an tehetséges és persze szorgal-
mas is. 

- Javaslom, nevezzük meg 
őket!

Nyelvészek: Sándor Anna, 
Bauko János, Menyhárt József, 
Presinszky Károly, Kozmács Ist-
ván (magyarországi vendégtanár), 
Szabómihály Gizella (tolmács-for-
dítói szak), Tolcsvai Nagy Gábor. 

Irodalomelmélet és irodalomtör-
ténet: Bárci Zsófia, Benyovszky 
Krisztián, Polgár Anikó és N. Tóth 
Anikó. Föltételezhető, hogy pub-
likációik, nyelvészeti munkáik és 
irodalmi alkotásaik révén legtöbb-
jük neve ismert a pedagógus kö-
rökben. 

- Előbb már szó esett közöt-
tünk a nyitrai magyar pedagó-

Amikor elvállaltam e sorozat írását, Vančoné Kremmer Ildi-
kót az elsők között szerettem volna megszólítani, de rengeteg 
elfoglaltsága miatt beszélgetésünk időpontja többször elmaradt, 
végül mégis csak sor került rá. Beláttam, valóban nem könnyű a 
helyzete. Családanyaként, lakhelye révén, Párkányhoz kötődik, 
munkahelye Nyitrán van, tagja a dunaszerdahelyi Gramma Nyelvi 
Irodának, ám e felsorolás korántsem fejezi ki, hogy vállalt teendői 
milyen lekötöttséggel járnak. Ha nem élne benne lelkes szakma-
szeretet motiválta elhivatottság, aligha tudná teljesíteni feladata-
it. No, meg ha nem lenne mögötte biztos családi háttér, és nem 
olyan munkatársak vennék őt körül, akikre mindig és mindenben 
számíthat.

Születésétől fogva ismerem őt. Szülei, Kremmer László és 
Könözsi Julianna, pedagógusi pályám folyamán kezdettől a be-
fejezésig, három iskolában, kisebb megszakításokkal, négy év-
tizeden át a kollégáim és barátaim voltak. Nemcsak azért va-
gyok kénytelen múlt időt használni, mert már rég nyugdíjasok 
vagyunk, hanem főleg azért, mert édesapja pontosan tíz eszten-
deje, hogy örökre eltávozott közülünk. 

Szinte törvényszerű, hogy Ildikó nem lett más, mint pedagó-
gus, pontosabban magyartanár, s e szakmán belül is nyelvész. 
A nyolcvanas évek első felében a budapesti ELTE-n elvégezte 

a magyar nyelv és irodalom – könyvtáros – eszperantó szakot, 
majd rá tíz évre ezt a pozsonyi Komenský Egyetemen bővítette 
angollal. Pályáját fordítóként kezdte az Új Szónál, de csakhamar 
elment tanítani. Három évig dolgozott a Somorjai Magyar Tany-
nyelvű Alapiskolában, ahonnan a Párkányi Gimnáziumba került. 
Innen hívta meg őt 2003-ban Sándor Anna, a nyitrai Konstantin 
Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője, egye-
temi oktatónak. Az egyetemen valószínűleg azért figyeltek fel rá, 
mert 2002-ben Budapesten nyelvtudományból megszerezte a 
PhD. tudományos fokozatot. 

Alig melegedett meg Nyitrán, László Béla, a Közép-európai 
Tanulmányok Kara első dékánja mellett elnyerte a Közép-európai 
Tanulmányok Kara (közismertebben nemzetiségi kar) dékán-he-
lyettesi funkcióját, amelyet most már ötödik éve tölt be. Hadd ne 
soroljuk fel, mi mindenből tevődnek össze a kari ügyek, amelyek 
nem kis hányadának intézése a helyettesre hárul. Eszmecserénk 
egyik elhalasztásának oka például éppen az volt, hogy Ildikó-
nak egy külföldi konferencián kellett részt vennie, ha jól tudom, 
Sziktivkárban (Udmurt Köztársaság, Oroszország). Most pedig 
(több ízben folytatott beszélgetésünk ideje 2010 áprilisa) a nyitrai 
magyar pedagógusképzés elindítása ötvenedik évfordulójának 
megünneplését készíti elő kollégáival. 

gusképzés ötven évéről. Bizo-
nyára meg fogtok emlékezni 
azokról az egykori tanárokról is, 
akik útnak indították és hosszú 
éveken, évtizedeken át, nehéz 
akadályokat leküzdve, képesek 
voltak életben tartani a ma-
gyar tanítók-tanárok felkészíté-
sét Szlovákiában, nevezetesen 
Nyitrán. Amikor e beszélgeté-
sünk kinyomtatására sor kerül, 
már rég túl lesztek az április 28 
– 29.- re tervezett megemléke-
ző konferencián. 

- Most viszont minden energiá-
mat lekötik az előkészítő munkák 
– mondta. 

  (Láttam az arcán, hogy kérdé-
seimre nehezen tud összpontosí-
tani, ezért megegyeztünk abban, 
hogy a beszélgetést két hét múlva 
folytatjuk. Amikor felhívtam telefo-
non, így kezdte):

Tíz perce, hogy hazaérkeztem. 
Rettenetesen fáradt vagyok, 
ugyanakkor tele élményekkel. 
Minden jól sikerült. Mind a száz-
nyolcvan meghívott előadó el-
jött, a munka két napon keresztül 
nyolc szekcióban folyt, és óriási 
volt az érdeklődés. Sok minden-
ről szó esett, de a konferencia ve-
zérfonala: „A tudomány és az ok-
tatás kapcsolata, ennek különféle 
aspektusai”, nem engedte meg 
az elkalandozást. 

- Honnan jött ez a rengeteg 
előadó?

A hazaiakon kívül kilenc ország-
ból, legtávolabbról Hollandiából. 
Kivétel nélkül kimagaslóan kép-
zett szakemberek voltak. Név 
szerint felsorolni őket e beszél-
getésben képtelenség lenne, de 
gondolom, senki nem veszi rossz 
néven, ha közülük kettőt még-
is megemlítek: Heller Ágnest, a 
nemzetközileg elismert és nagyra 
becsült filozófust, aki az oktatás 
céljait taglalta és Monok Istvánt, 
az Országos Széchenyi Könyvtár 
volt igazgatóját, akinek most járt 
le a megbízatási ideje.

- Föltételezem, hogy a konfe-
rencia anyaga teljes egészében 
meg fog jelenni, ezért nem is 
faggatlak róla tovább. Helyette 
inkább egy kényesebb kérdést 
teszek fel. Nem gondolod-e, 
hogy nálunk, pontosabban a 
szlovákiai magyarok esetében, 
túl nagyméretű a pedagógus-
képzés? Nem ad okot az aggo-
dalomra, hogy a két egyetem-
ről (Nyitra és Komárom) kike-
rülő sok száz vagy inkább több 
ezer fiatal tanító, tanár majd hol 
tud elhelyezkedni?

Biztos, hogy mindnyájan nem 
fognak tanítani, de hiszen ez már 
évtizedekkel ezelőtt is így volt. Az 
újságírók, írók, a kulturális élet irá-
nyítói, szervezői zömmel diplo-
más tanárok voltak, ma is azok. 
Most pedig minden szakterüle-
ten, nemcsak Szlovákiában túl-
méretezett az értelmiségi pályák-
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ra való felkészítés. Viszont ehhez 
hozzátartozik az is, hogy kitoló-
dott a fiatalok éretté válásának 
a szakasza. Tehát ha eljutnak a 
mestervizsga letételéig, nem fe-
jeződhet be számukra a tanulás. 
Számolni kell pályamódosítások-
kal is, de aki a pályán maradt, ah-
hoz, hogy ott megállja a helyét, 
elengedhetetlen lesz a folytonos 
továbbtanulás. Ezt a fiatalok is 
tudják, és nagyon helyesen te-
szik, hogy már a szaktantárgyaik 
megválasztásakor viszonylag so-
kan egy-egy idegen, pontosab-
ban világnyelv mellett döntenek, 
és ez leginkább az angol. 

Kis nemzet vagyunk, ráadásul mi, 
szlovákiai magyarok, nemzeti ki-
sebbség is. Számunkra, csak a 
kapcsolattartás szempontjából 
is, elengedhetetlen, hogy leg-
alább három nyelvet tudjunk. Erre 
sok mindent fel lehet építeni.

- Családi neved óhatatlanul ar-
ra enged következtetni, nem 
valószínű, hogy tősgyökeres 
magyar vagy. 

Mi más lehetnék? Hogy Közép-
Európában ki milyen nemzetiségű, 
abban a famíliák nevének az ég-
világon semmi jelentősége nincs. 
Az elmúlt évszázadok folyamán a 
nemzetek között számtalan keve-
redés lejátszódott, gondolom, a 
fő okok mindenki számára ismer-
tek. Apám neve például német, 
de szívvel-lélekkel magyar volt. 

- Veje pedig szlovák lett. Em-
lékszem, milyen jót derültünk 
rajta, hogy Te Budapesten, di-
ákként ismerkedtél meg leen-
dő férjeddel, olyan párkányi fi-
úval, aki egy kukkot se tudott 
magyarul. Három gyermeketek 
született, két kislány és egy fiú. 
A családi kétnyelvűségről írtál 
is tanulmányokat. Ha nem ha-
ragszol, rákérdezek, mindhá-
rom gyereked egy az egyben 
valóban kétnyelvű?

Igen, természetesen. Igaz, hogy 
magyar domináns kétnyelvűek, 
és másodnyelvtudásuk más-más 
szintű. Legkisebb mértékben An-
na tud szlovákul, aki most negye-
dikes az alapiskolában. Neki már 
több erőfeszítésre lesz szüksége 
ahhoz, hogy magas szinten elsa-
játítsa a szlovák nyelvet. 

- Valamikor régen azt olvastam, 
hogy a több nyelvet beszélő 
embereknél is van egy ún. do-
mináns, amolyan vezérnyelv. 

A két- és többnyelvűek esetében 

általában mindig van egy domi-
náns nyelv. A vegyes házassá-
gokban idővel spontán módon 
kialakul, hogy melyik nyelv lesz a 
család nyelve. Hogy az melyik le-
gyen, tapintatlanságnak, sőt bu-
taságnak tartom, hogy ebbe be-
le akar avatkozni a politika. Amíg 
egy gyerek van, addig nem gond, 
hogy a felnőttek közül ki-ki a sa-
ját anyanyelvén beszéljen hozzá, 
ameddig kicsi. Csak aztán jön 
az iskola, meg a testvérek is. A 
gyerek környezetének hatására 
napi élményeit egyre inkább az 
oktatás nyelvén fogja elmonda-
ni. Kulcsszavak, ha úgy tetszik, 
szakkifejezések rögződnek ben-
ne azon a nyelven, melyen az is-
kolában elsajátít. Ezért alapvető 
fontosságú, hogy ez az anyanyel-
vén történjen.

- Azért annyit elárulhatunk az 
olvasóknak, hogy a magyar 
nyelv szlovákiai változatáról 
már nyilvánosan is vitatkoz-
tunk szakmai összejövetele-
ken, viszont dűlőre jutni nem 
tudtunk. Ennek oka pedig az 
volt, hogy Te a nyelvészet, én 
pedig a nyelvművelés szem-
pontjából közelítettem meg a 
problémát. Jólesett veled vi-
tatkozni, mert nem hivalkodtál 
a szakmai fölényeddel. Igaz, 
nemtetszésedet jelezve meg-
megcsóváltad a fejed, de nem 
akartál személyeskedéssel el-
hallgattatni. Ez jólesett. Már-
mint az, hogy végighallgattál, 
és ellenérveket sorakoztattál 
fel, tiszteletben tartva a vita-
kultúra íratlan szabályait. Vi-

szont ma is csak azt tudom 
mondani, hogy nem minden 
közszájon forgó idegen, ese-
tünkben szlovák szót kell siet-
ve meghonosodott jövevény-
szóként elfogadni és belepré-
selni a magyar szókészletbe. 
Ehelyett inkább olyan szótára-
kat kellene összeállítani, ame-
lyek feltárnák, melyek azok az 
„idegen” szavak, amelyek sa-
játossá teszik a „határon tú-
li” magyarok anyanyelvhasz-
nálatát. Különben dicséretre 
méltó az a törekvés, amit a 
Gramma Nyelvi Irodában ki-
fejtetek, gondolok elsősorban 
a különböző szakmák, foglal-
kozások szlovák szakkifejezé-
seinek magyarul történő alkal-
mazására, rendszerint a tükör-
fordításból eredő torzítások 
kiküszöbölése céljából. Hadd 
kérdezzem meg, sokan fordul-
nak hozzátok nyelvhelyességi 
kérdésekkel?

Hogy pontosan hányan, azt 
nem tudom megmondani, leg-
feljebb annyit közölhetek, hogy 
szerda a közönségszolgálati 
nap. A válaszokat Misad Kata-
lin és Szabómihály Gizella szok-
ták megadni, ami évente néhány 
százra tehető. 

- Ma már kevesen emlékeznek 
rá, hogy az ún. nyelvtervező 
munkacsoport létrehozására 
és működésére vonatkozó kon-
cepciót még a nyelvirodák lét-
rehozása előtt a Katedra Társa-
ságban fogalmaztuk meg, amit 
2002-ben Debrecenben, az 
MTA Debreceni Akadémiai Bi-

zottság által szervezett Műhely-
fórum a Magyar Nyelvről kon-
ferencián el is mondtam. (Fel-
szólalásom szövege megjelent 
a Debreceni Szemle 2002. júni-
usi számában.) Tájékoztatómat 
nem más, mint Vizi E. Szilvesz-
ter, az MTA akkori alelnöke, ké-
sőbbi elnöke méltatta. Pedig 
sem ő, sem a Műhelyfórum fő 
szervezője, Berényi Dénes pro-
fesszor, az MTA egykori elnöke, 
nem nyelvész. Egyik agykutató 
orvos, a másik pedig atomfi-
zikus. Ezt korántsem dicsek-
vés végett mondom el, hanem 
azért, hogy érzékeltessem, az 
anyanyelv, esetünkben a ma-
gyar nyelv tisztaságára ügyel-
ni nemcsak a nyelvészek, illet-
ve nyelvművelők dolga, hanem 
minden magyar tanítóé, tanáré, 
sőt már az óvónőké is.    Elné-
zést kérek, hogy ilyen hosszan 
beszélek erről akkor, amikor a 
Te véleményed felszínre ho-
zása a feladatom. Iskolánkban 
épp édesapád volt, aki nyel-
vünk tisztaságának védelmé-
ben a legtöbbet tette. Nekem 
is, ha helytelen szót, vagy akár 
szórendet használtam, azonnal 
szóvá tette, esetenként még 
nyilvánosan is. Pedig nem is 
annyira nyelvész, mint inkább 
irodalmár volt. Gyakran publi-
kált az Új Szóban, egy időben 
volt is olyan szándéka, hogy 
átvált az újságírói pályára. Sze-
rintem jól tette, hogy pedagó-
gus maradt. Azonban kár, hogy 
nem a felsőfokú képzésben ta-
lálta meg a helyét, ahol tudása, 
szakmai felkészültsége jobban 
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kibontakozhatott volna. Persze 
ez akkoriban nem volt olyan 
egyszerű. Pályakezdő korunk-
ban velünk a politikai hatalom, 
pontosabban az iskolaügyi mi-
nisztérium rendelkezett, ahová 
helyeztek bennünket, oda kel-
lett menni, legfeljebb a járást 
pályázhattuk meg. A mai fia-
talok már el sem hiszik, hogy 
ilyesmi is lehetett.

Apám sok mindenhez értett. Pél-
dául, saját maga épített motor-
csónakot, amivel sokat kirándul-
tunk a Dunán. 

- Muzslán, mivel nem volt tor-
naterem, az iskola udvarán 
nyújtóállványt állított össze, 
amihez tudnia kellett hegeszte-
ni. Párkányban pedig meseda-
rabokat írt, s az egyikkel nagy 
sikere is lett, amikor tanulóink-

kal színpadra vitte. A Csema-
dok helyi színjátszó csoportjá-
nak ő volt a rendezője. Hirtelen 
eszembe jutott, hogy fényké-
pezett is. Az első osztályképe-
met Csilizközben ő készítette.  
Édesanyád pedig tantestüle-
tünknek egyik olyan tagja volt, 
akivel a legidőszerűbb szakmai 
kérdéseket meg tudtam vitatni, 
aki rendszeresen olvasott pe-
dagógiai, pszichológiai irodal-
mat, egy-egy friss kiadványra 
kölcsönösen hívtuk fel egymás 
figyelmét. Ma pedig nyugdíjas-
ként tankönyvírással tölti sza-
bad idejét.

Illetve annak egy részét, mert mint 
nagymama, nekem is sokat se-
gít, különösen a gyerekeink ne-
velésében, de a háztartásban is. 
Most jutott eszembe apám ezer-
mesterségeinek egyike. Kremmer 

nagyapám pék volt, s ő megtanult 
tőle kenyeret sütni. Ma is szám-
ban érzem házikenyereinek, lán-
gosainak az ízét. Nem szeretek 
róla beszélni, de meggyőződé-
sem, hogy hirtelen halálát orvosi 
műhiba okozta.  

(Amíg a fényképalbumot lapoz-
zuk, felidézzük közös élménye-
inket, különösen az együtt bejárt 
autós turista utakat Romániában, 
Szlovákiában, Magyarországon 
és Csehországban. Ti kocsitok 
haladt az autókaraván élén, s az 
előre megtervezett utakon, mint 
jól felkészült idegenvezető, jeles 
történelmi helyekre édesapád ka-
lauzolt el bennünket. 

Újra magam előtt látom Ildikót, 
az öccsét, a fiamat, a barátaink 
gyerekeit, akik azóta felnőttek, sőt 
már az ő gyerekeik is). 

- Belőled tudományos kutató, 
mondhatnánk, tudós nyelvész 
lett. Komoly szakmunkákat tet-
tél le az asztalra, amelyek an-
golul is megjelentek, külföldi, 
például a New York-i Columbia 
Egyetemen, bécsi egyetemek 
kiadványaiban, és szerepelsz 
az MTA Magyar nyelv című vas-
kos kiadványában is, ami nem 
kis elismerés. Mi valójában a 
szűkebb szakterületed?

A szociolingvisztika (a kétnyelvű-
ség különböző aspektusai) és a 
pszicholingvisztika (szövegértés).

- Mi a további célod, céljaid?

Folytatni a munkámat, aminek 
úgy érzem, még mindig csak az 
elején tartok.

Csicsay Alajos

A napi hat óra tanulást - 
amely a nyári kirándulás alap-
jául szolgált - nagyon színesen 
és érdekfeszítően készítették 
elő vendéglátóink. Nemcsak 
az adott témára (esetemben az 
immunrendszer működésére) 
nyerhettünk nagyobb rálátást, 
hanem alkalmunk nyílt külön-
böző tanulási módszerek elsajá-
títására is. A poszterek, prezen-
tációk és előadások készítése, az 
állandó csoportmunka mind azt 
a célt szolgálták, hogy a nekünk 
szánt ismeretanyagot a lehető 
legjobban a magunkévá tegyük. 
Mindemellett még kísérletez-
hettünk is. Mikroszkóppal vizs-
gáltuk a rendelkezésünkre álló 
vérmintákat, majd megállapít-
hattuk vezetőink vércsoportját, 
ill. végeztünk allergia- és ter-
hességi tesztet is. 

Ez a tábor viszont nemcsak a 
tanulásról szólt. Délutánonként 
és esténként különböző kur-
zusokon kívüli tevékenységek-
re is sor került. Kipróbálhattuk 
a kórusban való szereplést is, 
részt vehettünk moderntánc-
órákon, ill. különböző nyelv-

Nyári táborunk
A nyári tábort augusztus 5-től 21-ig rendezték, szálláshelyül a metteni kolostor egyik szárnyát kaptuk. A rendelkezésünk-
re álló 17 nap alatt általában rossz idő uralkodott. Mivel ez a kertváros főként hegységek és erdők közt található, gyakoriak 
voltak az esőzések és a komor, szeles időjárás. Nekünk, résztvevőknek mégsem lehetett semmi okunk a panaszra, ugyanis 
a nap minden órájában változatos programok zajlottak.

órákon, pl. román, cseh, orosz 
vagy bajor. Alkalmat kaptunk 
az éjjeli fényképkészítésre, a 
fényfestésre, valamint könyv-
tárlátogatásra is. Két alkalom-
mal elsősegélynyújtási alapokat 
is kaptunk, mely során szintén 
nemcsak száraz elméletet hall-
gattunk végig, hanem kipró-
bálhattuk magunkat „vészhely-
zetben” is. A nyílt sebek, töré-
sek, eszméletlenség, asztma és 
hiperventilláció mind terítékre 
kerültek, nem utolsósorban pe-
dig egy depressziós öngyilkos-
jelöltet kellett megmenteni erei 
felvágásától. A fantáziának tehát 
nem volt határa.

Állandó közös esti program 
volt a sportolás: röplabda, foci, 
kosárlabda – ha netán még va-
laki unatkozott volna. A tábor 
színesítése érdekében szervez-
tek ún.  „Länderabend”-et, ahol 
a különböző országokból érke-
ző diákok a saját kultúrájuk ér-
dekességeit mutatták be pre-
zentáció, színjátszás, ének, tánc 
segítségével. 

A második héten a röplabda-
mérkőzés alkalmával lehetőség 

nyílt a négy kurzus, ill. a vezetők 
összecsapására. Utána felüdü-
lésként hatott a rockkoncert, 
majd diszkó.

Számomra a legélvezete-
sebb az utolsó előtti napon zaj-
ló hangverseny volt, melynek 
keretében mindenki megmu-
tathatta zenei tehetségét. A kö-
zel kétórás koncertet mindenki 
élvezte. 

A búcsúestén rövid beszél-
getés után a résztvevők közösen 
táncoltak és szórakoztak, ferge-
teges volt a hangulat. Búcsúzóul 
pedig mindenki kapott egy saját 
dévédét az egész akadémiáról.

Úgy érzem, érdemes erőt, 
energiát és időt fektetni a né-
met nyelv tanulásába, a német 
nyelvi diploma megszerzésé-
be (DSD II. der Kultusminister 
konferenz), hiszen nagyszerű-
en tudjuk kamatoztatni és érvé-
nyesíteni a megszerzett tudást 
és kommunikációs készséget.

Slama Szilvia



15Pedagógusfórum    Nyári rendezvényeink

Az iskola tanárai mellett 
neves szakemberek segítették 
a munkafolyamatot, gazdagí-
tották a táborozók ismereteit.

A programösszeállításnál 
odafigyeltünk arra, hogy a 
média majd minden területét 
érintsük úgy, hogy minden je-
lenlévő korosztály találjon szá-
mára érdekes gyakorlatot, elő-
adást. Természetesen – gondo-
lom, ezt elismeri a kedves ol-
vasó is - a mércét mindig egy 
picivel magasabbra kell tenni, 
hogy kihívás legyen egy-egy 
feladat, ezzel segítve a diákok 
fejlődését.

 Ennek tükrében állt ösz-
sze tehát az a program, amely-
lyel meghirdettük a táborun-
kat, melyet Cseri Ilona tanár-
nő szervezett. Az ő munkáját 
segítette Szapu Tünde, kiváló 
angol- magyar szakos tanár-
nő, aki gazdag módszertani 
ismereteivel tette színesebbé 
a táborozók életét. Ugyan-
csak nélkülözhetetlen segít-
séget nyújtott Csáki Edina 
Ipolynyékről, média- kom-

munikációt végzett szakem-
ber, aki főleg a szakmai oldalat 
erősítette.

Körünkben üdvözölhettük 
Kovács Magda írónőt, Buglya 
Sándor producer-rendező- 
operatőr tanár urat egy-egy 
előadás, beszélgetés keretében. 
Kedden délután Cúth Csaba 
mutatott rá a nyelvhaszná-
lat buktatóira, majd szerdán 
Cs. Liszka Györgyivel beszél-
gettek a gyerekek a Vasárnap 
számainak megjelenése körüli 
munkákról, feladatokról, va-
lamint arról, hogyan válhat 
valaki újságíróvá, milyen el-
várásoknak, követelmények-
nek kell megfelelnie. A ven-
dégelőadók sorát gazdagította 
Hodossy Gyula és Lacza Ger-
gely - ők a Katedrával ismer-
tették meg a diákokat. Este is 
volt tematikus beszélgetés a 
magyar nyelvről, használatá-
ról a magyarság megéléséről 
Samu Istvánnal.

Ezek mellett a táborveze-
tőktől tanulták meg táboro-
zóink a kommunikáció alap-

fogalmait, csemegéztünk az 
eltűnt műfajokból, tisztáztuk 
az újságírók alapvető felada-
tait és közfeladatait, rendsze-
reztük a tényközlő és véle-
ményközlő műfajokat, külön 
kitértünk a portrékészítésre. 
Volt árverés, ahol mindenki 
50 aranytallérból gazdálkod-
hatott, készült közléshiányos 
szerenád és szövegtúltengéses 
búcsúbeszéd előre megadott 
szavakból. A feldolgozott saj-
tótörténeti témákból remek 
vetítettképes előadások szü-
lettek, a megírt- elkészített 
feladatok előadása után közö-
sen beszéltük meg, hogy meg-
felel-e az írás a műfaji követel-
ményeknek, hogyan kellene 
átalakítani, formálni. Szerda 
délután már úgy kezdte meg 
minden csapat saját tábori 
lapjának szerkesztését, írását, 
hogy a Magyar Géniusz pro-
jektiroda munkatársai – rá-
diós, TV-s szakemberek már 
meginterjúvoltak bennünket, 
a Gúta TV-hez hasonlóan.

Nagyon kreatív csemeték-
kel áldott meg az ég bennün-

Médiasztárokkal zajlott  
a Médiaismereti szaktábor
2010. augusztus 23 - 26. között valósult meg az első Médiaismereti szaktábor 
Gútán, a Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola falai között. 

ket, mert amikor pihenőidőt 
kaptak, akkor költötték a Le-
gyen mindig szép a holnap...
című dalt, amely megtalálható 
a  www.youtube.com interne-
tes oldalon . Így lett himnusza 
a gútai Médiaismereti szaktá-
bornak. 

Az utolsó napon Pozsony-
ban jártunk a Vasárnap és az 
Új Szó szerkesztőségében. Ez 
mindannyiunk számára óriá-
si élmény volt, főleg az, hogy 
azokat az újságírókat, akiket 
eddig csak névről ismertünk 
ott személyesen is megismer-
hettünk. Kubík Katalin és 
Cs.Liszka Györgyi kalauzol-
tak bennünket végig a szer-
kesztőségeken – és aki ismeri 
a hölgyeket, biztosan tudja, 
hogy nem maradtunk ajándé-
kok nélkül. A Vasárnap leg-
utolsó augusztusi számának 
egyik oldalát is a Médiaisme-
reti szaktábor újságíró-palán-
tái szerkeszthették közösen a 
főszerkesztőnővel, ami - vall-
juk be őszintén - nem kis do-
log a mi életünkben.

A gyerekek véleményét is 
örömmel vettem, hiszen a leg-
többen azt írták, hogy többet 
kaptak a négy naptól, mint 
amit az első napon a kíván-
ságfára felírtak. A temérdek 
szellemi érték mellett apró fi-
gyelmességekkel kedveskedett 
Szokol Dezső mérnök úr is a 
táborozóknak.

Bízom abban, hogy a diá-
kok hasznosítani fogják majd 
élményeiket, ismereteiket sa-
ját iskolaújságjaik szerkesztő-
ségében, valamint a szeptem-
berben újrainduló Médiasztár 
II-ben is.

Cseri Ilona,  
tanár, a tábor szervezője
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Mind a Komáromi, mind 
a Kassai Nyári Egyetem 
programjában szerepelt 
az osztályfőnökök számá-
ra meghirdetett képzés 
Osztályfónöki kompetenciák 
címmel. Mindkét esetben  na-
gyobb számban  jelentkeztek 
pedagógusaink, tehát nagy 
népszerűségnek örvend az 
Önök képzési programja. Mi 
ennek a titka?

- Az „osztályfőnök“ olyan 
hívószó, amely sokkal többet 
jelent önmagánál. Iskoláinkban 
ő az egyetlen olyan szereplő, 
aki a nevelés mindannapjaival 
foglalkozik, és napi tevékeny-
ségében kénytelen szembesülni 
a mai gyerekekkel adódó aktu-
ális gondokkal. Ott van tehát az 
arcvonalban, nem tudja kivárni 
míg a társadalmi viszonylatok 
konszolidálódnak, azonnal kez-
denie kell valamit a hihetetlen 
gyorsasággal változó helyzettel, 
reagálnia a nem várt  problé-
mákra. Úgy vélem, elsősorban 
ez a körülmény indokolja az 
erős érdeklődést. A kollégák – 
saját bevallásuk szerint is – ab-
ban a reményben jelentkeztek 
erre a kurzusra, hogy sikerül 
válaszokat kapniuk az őket fog-

lalkoztató gyakorlati kérdések-
re, hatékony módszereket meg-
ismerni a halmozódó nevelési 
problémák  megoldásához.  

Nekem Kassán úgy tűnt, 
hogy az Önök csoportja volt 
a „leghangosabb“.  (Komá-
romban csak azért nem, 
mert hangerőben a zenepe-
dagógusok vitték a príme-
t.) Számomra úgy tűnt, hogy 
az osztályfónökök csoportja 
hívta fel magára leginkább 
a figyelmet. A teremből 
gyakran kihallatszott az ön-
feledt, kollektív nevetés is. 
Mivel ennek a közösségi él-
ménynek nem voltam a rés-
zese, elmondaná röviden, 
hogyan épült fel témakörök-
ben az Ön csoportjában az 
egyhetes képzés?

- A foglalkozást Török Ildi-
kóval együtt tartottuk tréning 
formájában. Egy tréning pe-
dig csak akkor lehet sikeres, 
ha bizalomteli, oldott légkört 
sikerül kialakítani. Ez a felté-
tele annak, hogy a résztvevők 
fesztelenül, nyíltan és őszintén 
beszéljenek az őket foglalkoz-
tató kérdésekről. Ezért a kurzu-
s első részében különösen nagy 

hangsúlyt fektettünk a csapaté-
pítésre, a csoport tagjai közöt-
ti jó kapcsolat kialakítására.  
A teremből kiszűrődő gyakori 
nevetés bizonyította, hogy sike-
rült jó légkört teremteni. A fejle-
sztő program állomásai a köv-
etkezők voltak: önismeret, stabil 
és pozítív énkép, asszertivitás, 
kommunikációs és kooperációs 
technikák, problémaazonosítás 
és problémamegoldás, a konfl-
iktuskezelés néhány kipróbált 
modellje. Mindez strukturált 
gyakorlatok és játékok segít-
ségével valósult meg, amelyek 
alkalmat adtak bizonyos cso-
portdinamikai jelenségek meg-
élésére, illetve saját korábbi 
élmények felidézésére és újra-
gondolására. 

Sajnos, gyakran tapasz-
talom, hogy pedagógusaink 
zöme nem veszi komolyan 
az osztályfőnöki órákat. A n-
yári egyetemi képzésen kívül 
honnan, mlyen kiadványok-
ból meríthetnek inspirációt, 
juthatnak ötletekhez, témák-
hoz az osztályfőnökök?

- Az osztályfőnöki óra az 
osztályfőnök és osztálya együtt-
létének sajátos terepe, lehető-

ség a kötetlen beszélgetések-
re, esetleg közösségi projektek 
megszervezésére,  az adott kor-
osztály foglalkoztató, aktuális 
problémák felvetésére, megvi-
tatására stb.  Vannak iskolák, 
ahol ez az óra fontos szerepet 
kap a pedagógiai folyamat-
ban, van ahol nem. Megjegy-
zem: az osztályfőnöki óra nem 
jelenti a szerep lényegét, hiszen 
maga az osztályfőnöki funkció 
több mint egy évszázaddal ko-
rábban jött létre, mint ahogyan 
az osztályfőnöki óra egyáltalán 
felbukkant a tantervben. Mivel 
azonban óratervi óráról van szó, 
érdemes az adott lehetőséget 
kihasználni. Az Osztályfőnökök 
Országos Szakmai Egyesülete 
honlapján (www.osztalyfonok.
hu)  sok vitaindításra alkalmas 
szöveget, fejlesztő gyakorlatot, 
módszert tettünk közzé, amit 
nagy örömmel használnak is 
a pedagógusok.  A közelmú-
ltban megjelent Történetek, 
módszerek című új nevelési 
kézikönyvünkben találhatók 
jól alkalmazható gyakorlatok, 
foglalkozási tervek, játékok. 
Számos elméleti tudnivalót és 
gyakorlati ajánlást lehet találni 
Földes Petra és Peer Krisztina 

A legjobb az, ha a pedagógus  
hiteles tud maradni

Szekszárdi Júlia magyar-német szakos 
középiskolai tanárként nem egész két évtizeden át tanítot-
ta mindkét szakját egy 12 évfolyamos iskolában. 1980-tól 
az Országos Pedagógiai (később Közoktatási) Intézet külső 
majd alkalmazott munkatársaként foglalkozott az osztályfő-
nöki munkával, pedagógiai értékeléssel és az iskolai konf-
liktusokkal. Több mint 30 éve tart rendszeresen pedagógus 
továbbképzéseket, főként a jelzett témakörökből. Tudomá-
nyos tevékenységet a 80-as évek közepétől folytat, főbb 
kutatási témái a konfliktuspedagógia és az erkölcsi neve-
lés. Két évtizede egyetemeken oktat pedagógiát (Veszprémi 
Egyetem, ELTE PPK, kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegye-
tem). Rendszeresen szakmai folyóiratokban publikál, több 
könyve is megjelent. A tíz éve megalakult Osztályfőnökök 
Országos Szakmai Egyesületének alapító tagja és elnöke, 
valamint honlapjának (www.osztalyfonok.hu) felelős szer-
kesztője.  Az idei Kassai Nyári Egyetemen volt lehetőségem 
Szekszárdi Júliával beszélgetni.
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Alkotva tanulunk című köteté-
ben (http://www.osztalyfonok.
hu/cikk.php?id=566) illet-
ve az én Új utak és módok 
című kontliktuspedagógiai 
kézikönyvemben (http://
www.osz taly fonok.hu/cikk.
php?id=641).

Honi pedagógusainknak 
a nyári egyetemen kívül tan-
év közben is van lehetősé-
gük egy-egy képzésen részt 
venniük? Ha igen, milyen 
formában és kinél kell je-
lentkezniük?

-  Erről az SZMPSZ munka-
társai tudnak részletes és pon-
tos tájékoztatást adni.

Ha nem tévedek a jó 
osztályfónöknek rendkívül 
jó lélekelemzőnek, ember-
ismerőnek kell lennie. Vajon 
mennyire és milyen mérték-
ben  töltheti be az osztályfő-
nök „pszichológusként“ ezt 
a szerepkört?

- A pedagógus szerepe (nem 
csak az osztályfőnöké) feltételez 
egy pszichológiai alaptudást, 
tudnia kell, hogy hogyan mű-
ködik a gyerek, mi jellemzi az 
adott életkorú tanulókat, milyen 
csoportdinamikai folyamatok 
játszódhatnak le az osztályban 
stb.  Egy bizonyos határon be-
lül tehát pszichológusnak is kell 
lennie. Persze egy bizonyos ha-
táron túl szüksége van speciális 

szakemberekre, pszichológusra 
vagy gyógypedagógusra, szo-
ciális munkásra esetleg orvosra 
vagy akár jogászra is. A nevelői 
gyakorlat interdiszciplinaritást 
feltételez, ami persze nem jelenti 
azt, hogy egy gyakorló tanárnak 
minden tudományágban elmé-
lyült tudással kell rendelkeznie. 
A probléma azonosítása után 
viszont tudnia kell, hogy kikkel 
szükséges együttműködnie, il-
letve az adott esetben kihez 
fordulhat segítségért. 

Az osztályfónökök szá-
mára íródott Történetek, 
módszerek c. nevelési kézi-
könyvben irodalmi szemel-
vények és példák segítégével 
építi föl az osztályfónöki be-
szélgetéseket. Ezt nyilván 
a magyar szakosok nagy 
évezettel és haszonnal is al-
kalmazhatják az osztályfő-
nöki órákon. Más szakosok, 
mondjuk a mateamatika, 
kémia, fizika szakos  osz-
tályfőnökök részére milyen 
– nem csak irodalmi jellegű 
– „erkölcsi példákkal“ lehet 
szolgálni?

- A könyvben nem csupán 
irodalmi szemelvények vannak, 
és az ott lévők sem irodalmi 
elemzés szándékával kerültek 
be a gyűjteménybe.  A céljuk, 
hogy beszélgetést indítsanak, 
vitát generáljanak, apropót 
szolgáltassanak fontos témák 

felvetéséhez, illetve felszínre 
hozzák a gyerekek hasonló sa-
ját élményeit.  Feltételezhetően 
nem csak a magyar szakos ta-
nárok akarnak osztályfőnök-
ként (vagy más minőségükben) 
beszélgetni a gyerekekkel  az 
élet dolgairól vagy átélt konflik-
tusaikról,  napi problémáikről.  
E beszélgetések tartalma nagy-
ban függ az adott pedagógus 
érdeklődési körétől, személyi-
ségétől, életkorától, speciális 
érdeklődésétől is. A legjobb, 
ha minden pedagógus olyan 
tartalmakat és módszereket 
választ, amelyek számára elfo-
gadhatóak, amelyek alkalma-
zása során hiteles tud maradni.  
Természetesen előfordulhat, 
hogy egy-egy felvetett témára 
vagy korábban bevált módszer-
re nem úgy reagálnak a gye-
rekek, ahogyan a tanár elkép-
zelte. Ilyenkor tudni kell váltani 
és változtatni, hiszen bármilyen 
fontos is a tudatos tervezés, 
spontaneitás és rugalmasság 
nélkül a legjobb elképzelések 
is kudarcba fulladnak, esetleg 
a visszájukra fordulnak. 

Végezetül a pedagógu-
sainkkal való beszélgetések, 
a Kassán tapasztalt cso-
portbeszélgetések alapján 
kérem fejtse ki véleményét 
azzal kapcsolatban, hogy 
van-e egyáltalán különb-
ség a szlovákiai magyar és 

a magyarországi pedagógu-
sok között? 

- Az utóbbi években számos 
tréninget tartottam Magyaror-
szágon és a határon túl is, Szlo-
vákián kívül Észak-Bácskában, 
azon kívül 10  éve tanítok a kolo-
zsvári Babes-Bólyai Egyetemen. 
Úgy érzékelem, hogy a határon 
túli kollégák nyitottabbak,  és 
lényegesen kevesebbet panasz-
kodnak, mint a hazaiak. Éppen 
ezért  a határon túl vezetett tré-
ningek hangulata általában de-
rűsebb, lelkesebb, mint a haz-
aiaké. Ugyanezt tapasztalták 
azok a trénereink, akik Komá-
romban és Csíkszeredán vezet-
tek foglalkozásokat. Ezt a han-
gulati különbséget leszámítva 
a pedagógusokat foglalkoztató 
problémák határon innen és 
túl is hasonlóak. Mindegyikük 
tapasztalja a gyorsan változó 
világ, a globalizáció hatásait, 
az értékek zűrzavarát, az isko-
la presztízsének hanyatlását, 
a tanári tekintély csökkenését.
A határon túl mintha nagyobb 
lenne az összetartás a kol-
légák között, – érthető okokból 
– erősebb a védekezési ösztön, 
egyértelműbb a nemzeti identi-
tás megőrzésének szándéka.  

Köszönöm a beszélge-
tést.

Hajtman Béla

Pomichal Richárd tanár úr emlékére 

2010. szeptember 5-én 59 éves korában elhunyt Pomichal Richard 
dunaszerdahelyi középiskolai tanár. Biológusként, biológia szakos tanárként, 
muzeulógusként, természetvédőként, újságíróként lelkesedéssel végezte munkáját, tevé-
kenykedett a szlovákiai magyar közéletben. Szakcikkek szerzőjeként, előadóként, kutató 
tanárként sokan ismerték és kedvelték az országban. 

Az ismeretlen felfedezése vonzotta, gyalog és kerékpáron bebarangolta Európa több 
országát. Úti élményeit, világjáró tapasztalatait szívesen megosztotta másokkal is. Köz-
vetlen környezetének, szülőföldjének megismerésére áldozta legtöbb idejét. A Csallóköz 
természeti értékeinek szakavatott ismerője volt.    

A Pedagógusszövetségben évek óta szervezte a Kitaibel Biológiai Verseny felvidéki for-
dulóját. Hasznos tanácsaival sok tehetséges diák segítségére volt . Több alkalommal vett részt 
előadóként a diákok nyári környezetvédelmi és a földrajztáboraiban. 

Pomichal Richárdot a csallóközaranyosi temetőben helyezték örök nyugalomra. 
(PL)
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800 évvel ezelőtt történt

A harmadik koronázás
„Útnak indítjuk hozzátok az általatok hiányolt és kért 
– alább megnevezett – felettébb kedves unokánkat, 
Károlyt, gyermekünknek, Magyarország jó emlékű királyának
fiát, aki hamarosan meg fog hozzátok érkezni…” 
(Részlet II. Károly nápolyi király magyar előkelőknek írt leveléből)

Az Úr 1300. esztendejé-
ben a szokásosnál jóval na-
gyobb volt a jövés-menés a 
pápák városában. VIII. Bo-
nifác ugyanis az említett 
esztendőt szentévnek nyil-
vánította. Zarándokok so-
kasága érkezett Rómába, 
hogy a város kegyhelyeit fel-
keresve teljes bűnbocsánat-
hoz jusson. Ez a kegy addig 
csak a Szentföldön harcoló 
kereszteseknek adatott meg. 
Róma ezzel immár minden 
tekintetben a keresztény vi-
lág központjává vált.

Amíg a zarándokok a 
szent város felé tartottak, 
az itáliai Apuliából há-
rom hajó indult a dalmáciai 
Spalato felé. Fedélzetén egy 
tizenegy éves gyermekkel, 
az Anjou-házból származó 
II. (Sánta) Károly unokájá-
val, Carobertóval. A kisfiúra 
nem kisebb feladat várt, mint 
érvényesíteni a francia szár-
mazású, de pápai segítséggel 
Szicíliában, majd Nápoly-
ban hatalomra jutott Anjo-
uk magyarországi trónigé-
nyét. Az Anjou-dinasztia, 
amelyik történetünk idején 
már kiszorult Szicíliából, 
úgy került kapcsolatba az 
Árpád-házzal, hogy a Ná-
polyt megszerző I. Károly 
szövetséget kötött V. István 
magyar királlyal. A szövet-
séget kölcsönös házassá-

gi szerződéssel pecsételték 
meg: István fia, IV. (Kun) 
László feleségül vette Kár-
oly lányát, Izabellát, ugyan-
akkor I. Károly fia, Sánta 
Károly herceg frigyre lépett 
V. István lányával, Máriával. 
A nápolyi herceg és a ma-
gyar hercegnő házasságából 
13 gyermek született, közü-
lük Caroberto apja, Martell 
Károly nápolyi helytartó IV. 
László 1290-ben bekövet-
kezett halála után anyjá-
nak, Árpád-házi Máriának 
Provance-ban kiadott nyílt 
levele értelmében bejelen-
tette igényét a magyar trón-
ra, 1292-től használni kezd-
te a magyar királyi címet is. 
Az Anjouk nem ismerték 
el III. András (1290-1301) 
Árpád-házi származását. 
A korabeli pletykák szerint 
ugyanis András apja, István 
herceg nem az akkor már 
öreg és beteges II. András-
tól, hanem annak nádorától, 
Dénestől született, akivel II. 
András harmadik felesége, 
Este Beatrix házasságtörést 
követett el. Amennyiben te-
hát (Utószülött) István her-
ceg nem az Árpádok nem-
zetségéből származik, úgy 
értelemszerűen a fia sem. 
Az Anjouk helyzetét azon-
ban megnehezítette, hogy a 
magyar előkelők végül elis-
merték III. András Árpád-

házi származását, és 1290-
ben királyukká koronázták.

De hát akkor miért ha-
józott Caroberto a Magyar 
Királysághoz tartozó dalmát 
tengerpart felé, 1300 nya-
rán, ha a trón be volt töltve? 
A kérdésre a válasz a nápo-
lyi udvar politikai játszmá-
iban keresendő. Caroberto 
apja, Martell Károly 1295-
ben váratlanul elhunyt. Ha-
lála után az elsőszülöttségi 
jogot öccse, Róbert kapta 
meg. Ő lett a nápolyi kirá-
lyi trón várományosa. Anjou 
Róbert számára egyre kelle-
metlenebb volt unokaöccse 
jelenléte az udvarban, aki 
ekkor már tulajdonképpen 
az egyetlen reális ellenfelé-
nek számított. Ezért melegí-
tették fel az Anjou-ház ma-
gyarországi trónigényét, s II. 
(Sánta) Károllyal egyetértés-
ben a kisfiút hajóra rakták, 
hogy minél távolabb legyen 
a nápolyi udvartól. Persze a 
kezükre játszott az is, hogy 
Magyarországon az eszter-
gomi érseki székbe kerülő 
Bicskei Gergely és néhány, a 
királlyal éppen szembeszál-
ló oligarcha VIII. Bonifác 
pápától Anjou-házi királyt 
kért III. András helyett.

Ám amikor Caroberto 
partra szállt Spalatóban, 
csupán Bicskei Gergely és a 
hagyományosan Anjou-pár-

ti horvát Šubičok fogadták. 
A többi báró, köztük Csák 
Máté, a Kőszeigek vissza-
tértek III. András hűségére. 
Néhány hónap múlva azon-
ban újabb fordulat követke-
zett be: 1301. január 14-én 
elhunyt III. András, a „szent 
királyok nemzetségének” 
utolsó sarja. A helyzetet ki-
használva Bicskei Gergely 
érsek egy alkalmi koroná-
val Esztergom közelében I. 
Károly néven megkoronázta 
Carobertót (egyes történel-
mi szövegekben I. Károlyt 
helytelenül Károly Róbert-
nek, esetenként Róbert Kár-
olynak is nevezik). A magyar 
előkelők többsége azonban a 
koronázást nem fogadta el, 
válaszul a Přemysl-házból 
származó Vencel cseh her-
ceget hívták meg a trónra, 
aki dédanyja révén szintén 
az Árpádok rokona volt. 
Őt Székesfehérvárott János 
kalocsai érsek a Szent Ko-
ronával megkoronázta. A 
14. század második felében 
keletkezett Képes Krónika 
szerint a magyar oligarchák 
ekkor két táborra szakadtak. 
Kezdetben Vencel tűnt erő-
sebbnek, aki Budán rendez-
kedett be, míg Károly a déli 
területekre szorult. A nehéz 
helyzetbe került Károly érde-
kében ekkor fellépett VIII. 
Bonifác pápa. Boccassini 

„Útnak indítjuk hozzátok az általatok hiányolt és kért 
– alább megnevezett – felettébb kedves unokánkat, 
Károlyt, gyermekünknek, Magyarország jó emlékű királyának
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Miklós legátust küldte Ma-
gyarországra, hogy járjon 
közbe a magyar egyházi és 
világi méltóságoknál I. Kár-
oly ügyében. Mi több, a két 
megkoronázott gyermeket 
maga elé rendelte Anagniba 
– Magyarországot Károly-
nak ítélte. A pápa hamaro-
san meghalt, de a Szentszék 
politikája Magyarország irá-
nyában utóda idejében is vál-
tozatlan maradt.1304-ben 
II. Vencel cseh király fegy-
veres erővel sem tudta meg-
szerezni a trónt a fiának. 
Ezért úgy döntött, hogy ha-
zaviszi. A magyar királynak 
szánt fiú apja halála után 
1305-ben III. Vencel né-
ven Csehország uralkodó-
ja lett. Még ebben az évben 
lemondott a magyar királyi 
címéről, a magyar koroná-
hoz való jogát átruházta tá-
voli rokonára a 44 éves ba-
jor Wittelsbach Ottóra, aki 
anyja révén egyúttal az Ár-
pád-ház rokona is volt. III. 
Vencelt 1306-ban meggyil-
kolták.   

Ottót 1305 decembe-
rében Székesfehérvárott a 
Szent Koronával a veszpré-
mi és a csanádi püspök meg-
koronázta. Tényleges hatal-
mat azonban a bajor sem 
tudhatott maga mögött. V. 
Kelemen pápa pedig a kikö-
zösítés terhe mellett felszólí-
totta, hogy ismerje el Károly 
királyságát. 1307-ben Kán 
László erdélyi vajda elfogta, 
és elvette tőle a Szent Ko-
ronát. Az oligarcha később 
szabadon engedte Ottót, aki 
viszontagságos körülmé-
nyek között tért vissza Ba-
jorországba. Magyar királyi 
címét 1312-ben bekövetke-
zett haláláig megtartotta, de 
a magyar politikában többé 
nem játszott szerepet.

Károly egyedül maradt 
a porondon, ellenben a ma-

gyar előkelők az 1301-ben 
történt megkoronázását nem 
tartották törvényesnek. Ek-
kor ugyanis már érvényben 
volt a magyar királykoroná-
zás három alapvető szabá-
lya: a koronázást az eszter-
gomi érsek végzi a Szent ko-
ronával Székesfehérvárott. 
Károlyt pedig nem a Szent 
Koronával koronázta meg 
Bicskei Gergely, s nem is a 
koronázóvárosban. Károly 
pozíciójának megerősítése 
céljából Magyarországra ér-
kezett Gentilis pápai legátus. 
Jelentős szerepe volt abban, 
hogy 1308-ban az előkelők 
Károlyt királynak válasszák. 
A következő évben a buda-
vári Nagyboldogasszony-
templomban egy erre a célra 
készített és felszentelt koro-
nával másodszor is megkoro-
názták. Ám a közhangulatot 
ezzel sem tudták lecsillapí-
tani. Gentilis bíboros végül 
egyházi átok kilátásba helye-
zésével kikényszerítette Kán 
Lászlótól a Szent Korona ki-
adását. 1310. augusztus 27-
én a magyar királykoronázás 
összes szabályának betartá-
sával I. Károlyt harmadszor 
is megkoronázták.

Bár csak nagy erőfeszíté-
sek árán tudta megszerezni 
a magyar trónt, I. Károly-
lyal Magyarország jól járt. 
Az céltudatosnak bizonyu-
ló uralkodó megerősítette az 
Árpád-kor végén meggyen-
gült királyi hatalmat, miu-
tán megtörte az oligarchák 
ellenállását. Sikeres gazda-
ság- és pénzügyi politiká-
ja révén egy erős Magyar-
országot hagyott utódaira. 
Nevét méltán említhetjük a 
legnagyobb magyar királyok 
sorában. 

Pelle István

Károly szobra a Hősök terén

Legend of Saint Ladislas (from the Anjou Legendarium)
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Iskolánk, az Ady Endre Gimnázium 26 éves, dinamikusan 
fejlődő debreceni belvárosi gimnázium. Az idei tanév végén 
a tanulói létszám 21 osztályban 746 fő volt. A tantestületnek 
70 tagja van. A könyvtárban két teljes állású könyvtárostanár 
dolgozik, ez teszi lehetővé a folyamatos nyitva tartást napon-
ta fél nyolctól négyig, illetve heti egy alkalommal fél négyig.

Jellemzően humán jellegű képzési formáinkban intenzív 
angol,német, olasz és francia nyelvoktatás folyik: emelt szintű (angol-
német) nyelvi képzés, két tanítási nyelvű (angol célnyelvű), hat évfolya-
mos, valamint emelt szintű drámai és ének-zenei képzés. Országszerte 
ismert és elismert a művészeti képzésünk.

Harmadik éve mérjük fel az iskola bejövő osztályaiba járó (7. a, 9. 
b, 9. c, 9. d) és végzős (ebben a tanévben 12. a, 13. b és 13. c) diákok 
könyvtárhasználati és olvasási szokásait, valamint az iskolai könyvtár 
szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét. A kérdések egy része sor-
rend felállítását, rangsorolást (legszívesebben,….., legkevésbé szíve-
sen) követel meg, másik része felsorolás jellegű választ igényel. A ta-
nulmány ennek a méréssorozatnak a 2009/2010. tanévi eredményeit 
kívánja bemutatni.

Ismeretes, hogy a mai ifjúság egy része nem szeret olvasni, illetve 
érdeklődésük korlátozódik a szórakoztató irodalomra. Olvasásszocioló-
giai kutatások bizonyítják, hogy az olvasás tagadása, elutasítása össze-
függ a helytelen, rossz olvasási szokásokkal. Holott a tanulók személyi-
ségének fejlődéséhez, gazdagodásához; képességeinek, készségeinek 
árnyaltabbá válásához elengedhetetlenül szükségesek a színvonalas, 
értékes olvasmányok, szépirodalmi élmények. Mindez csak akkor kö-
vetkezik be, ha értő olvasó az olvasó.

Tapasztalataink szerint az iskolánkba járó 13-19 éves tanulók köré-
ben is megcsappanni látszik az érdeklődés a szépirodalmi művek iránt. 
Jó részüknél az olvasás korlátozódik a kötelező olvasmányokra. Az or-
szágos mérések eredményei is hasonlóak. Nagy Attila, Gereben Ferenc, 
Katsányi Sándor, Vidra Szabó Ferenc, Kamarás István vizsgálatai, meg-
állapításai, a PISA mérések eredményei magukért beszélnek. Egyre ke-
vesebb időt fordít a mai fiatalság az olvasásra. Nő az olvasást elutasítók 
száma. Egyre több gond van az értő olvasással. Fantáziatréning nélkül, 
olvasni tudás nélkül azonban a mai kor embere nem boldogul, hiszen a 
legfőbb információforrás - saját mérésünk szerint is - az internet, ahon-
nan csakis értő olvasó tud hasznos információhoz jutni!

Kiemelten fontos feladatnak tartjuk könyvtári munkánk során az 
olvasóvá és tudatos könyvtárhasználóvá nevelést. A kérdőív segítségé-
vel választ keresünk arra, milyenek az iskolánkba járó tanulók könyvtár-
használati és olvasási szokásai, mit tartanak meghatározó olvasmány-
élményüknek, kiknek a szerepét emelik ki olvasóvá válásukban, milyen 
típusú könyveket szeretnek olvasni, mekkora a családi könyvtáruk, mi-
lyen alkalomból jutnak könyvekhez, 

A kérdőív 24 kérdést tartalmazott, amelyet 126 hetedikes és kilen-
cedikes tanuló, valamint 86 tizenkettedikes és tizenharmadikos tanuló 
töltött ki név nélkül, csak osztályjelzéssel ellátva 2010 januárjában. (A 
válaszok többségükben értékelhetőek voltak, csak néhány esetben ta-
pasztaltunk komolytalanságot, s voltak olyanok, akik nem válaszoltak 
minden kérdésre.)

Az elemzésben szereplő ábrák és táblázatok általában kétkompo-
nensűek. A „kicsik” jelzéssel a bejövő (7, 9. évfolyamosok), a „nagyok” 
jelzéssel a kimenő (12. és 13.) évfolyamosok szerepelnek.

A kérdések első része arra vonatkozott, hogy milyen gyakran, mikor 
és milyen célból látogatják a tanulók az iskolai könyvtárat.

Peternainé Juhász Zsuzsa - Kónya István: 
Könyvtárhasználati és olvasási szokások mérése  
a debreceni Ady Endre Gimnáziumban

A kicsik fele, a nagyok több, mint 80%-a hetente vagy havonta 
többször is megfordul az iskolai könyvtárban. Ez igen jó eredmény, mu-
tatja a könyvtár szolgáltatásainak globális eredményességét és hasz-
nosságát.

A válaszokból kiderül azonban az is, hogy néhányan (a végzősök 
13%-a) úgy vélik, hogy még sosem jártak az iskolai könyvtárban, ho-
lott bejövő évfolyamosként könyvtárbemutató foglalkozásokon vesz-
nek részt,s az informatika tantárgyon belül tanulnak könyvtárhaszná-
lati ismereteket is, amelyhez szükséges a könyvtár használata. Inkább 
arról lehet szó, hogy önszántából nem volt még 13%-uk a könyvárban. 
A kicsiknél ez az arány 48%, de ott a felmérés időpontjában még több 
csoport a könyvtárhasználati órák előtt állt. 

Használati idő tekintetében kiugró a kicsik aktivitása óraközi szü-
netekben (több, mint 50%). Ez a fajta igénybevétel kíváncsiságot jelez, 
de a tapasztalatok szerint azt is, hogy az otthon felejtett tankönyveket 
igyekeznek a könyvtári állomány segítségével az órára pótolni. A lyu-
kasórabeli látogatottság aránylag magas értéke arra utal, hogy sokan 
vannak, akik ilyen formában akarják a rendelkezésükre álló üres idősza-
kot eltölteni. Ez mindenképpen pozitívum. A nagyok esetében a könyv-
tár igénybe vétele megoszlik, nagyjából harmadolódik: lyukasórában, 
utolsó óra előtt, első óra előtt. Náluk minimális az óraközi szünetekben 
való igénybevétel. Délután 4 óra után már a válaszadók döntő többsé-
ge nem venné igénybe a könyvtári szolgáltatásokat. Az a néhány tanu-
ló, aki mégis, főleg az olvasótermi szolgáltatásokat használná. A könyv-
tárhasználat órákon kialakult személyes jó kapcsolat mutatkozik meg 
abban is, hogy szívesen jönnének tanulni, anyaggyűjtéshez segítséget 
kérni, beszélgetni, olvasmányokhoz ajánlatot kérni. A nagyok közül 
csak páran dolgoznának a jelzett időszakban is a könyvtárban, tanulás, 
olvasás, kutatómunka céljából. Kölcsönözni ekkor már csak néhányan 
szeretnének mindkét korosztályból. 

A következő kérdéscsoportban arra kerestük a választ, hogy mi-
lyen módon jutnak a legfontosabbnak vélt információkhoz, továbbá 
néhány felsorolt könyvtári szolgáltatást milyen gyakran vesznek igény-
be a tanulók. Ebben a kérdéscsoportban kérdeztük meg az olvasóte-
remről a véleményüket, valamint azt is, hogy mivel kellene szerintük 
bővíteni a könyvtári szolgáltatások jelenlegi listáját.

Az olvasás az információszerzés legfőbb eszköze: akár számítógé-
pen, akár könyvekből szerezzük is meg az új ismereteket. Ezt látszik 
alátámasztani a kiugróan magas százalékarány az internet mint leg-
főbb információforrás esetében. A kicsik 70%-a, míg a nagyok 80%-a 
csaknem mindig a világhálót használja informálódás céljából, s csak 
ezt követően a többi forrást.

Periodikákat, újságot, folyóiratot információszerzés céljából a kicsik 
36, a nagyok 33 %-a olvas gyakran, az otthoni könyvtár könyveit a kicsik 
39, a nagyok 54%-a forgatja hasonló célból, a könyvtári könyveket még 
ennél is kevesebben, a kicsik 14, a nagyok 23 %-ban mondják, hogy on-
nan szerzik gyakran az információkat.

A televízió és a rádió híradásait már jóval kevesebben jelölik meg, 
a kicsik 34, a nagyok 36%-a használja informálódásra ezeket a médiá-
kat. Nagyobb szerep jut a verbális kommunikációnak, a szülők, barátok, 
tanárok információközvetítő hatása sokkal erőteljesebb, közülük is a 
legmeghatározóbb a szülőké. Érdekes módon a kicsiknél alacsonyabb 
az arány, 47%-uk, míg a nagyok 68%-a mondja, hogy gyakran informá-
lódik a szüleitől.

A csaknem mindig válaszokra is érdemes figyelni, bár nagy a szóró-
dás ezen a téren. A kicsiknél még 25% a tévéből, rádióból informálódik 
szinte állandóan, 21%-uk a szülőket, 17%-uk a tanárait tartja legfőbb 
információforrásnak.

1 Mit és miért olvasnak a mai gyerekek? / Bozzai Judit, Nagyváradi Enikő. – In : Iskolakönyvtáros, 14.évfolyam, 2010/1.sz. 3.p.
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A könyvtár általános szolgáltatásainak igénybevétele az 1. sz. táblázatban lévő adatok szerint alakult a megkérdezettek között.

1.sz. táblázat: A könyvtári szolgáltatások igénybevétele (K= kicsik, N=nagyok)

A tankönyvek órára történő kölcsönzése kétkomponensű folyamat. 
Az egyik az, amikor a diák otthon felejti a könyvet, és a tanórán szükség 
lenne rá, a másik pedig az a lehetőség, hogy a tanár mondja meg az óra 
előtt, hogy milyen tankönyvet, segédkönyvet vagy forrásgyűjteményt 
fognak az órán használni a tanulók.

A könyvkölcsönzés, azaz a legalapvetőbb klasszikus könyvtári 
szolgáltatás esetében, a havi rendszerességnél ritkább kölcsönzés el-
fogadható gyakoriságú, hiszen a diákok az egyéb tennivalóik mellett 
nem minden esetben tudnak időt fordítani a könyvtárban fellelhető 
könyvek olvasására. A helyben tanulás, olvasás ritka volta szoros össze-
függést mutat a mostani olvasóteremnek nevezett helyiség alkalmat-
lanságával. Könyvtár igazi művelődési és kutatási, alkotói helyszínné 
válása ténylegesen olvasásra használható olvasóhelyiség nélkül nagy 
nehézségek árán képzelhető el, sőt szinte elképzelhetetlen.

A számítógép-használat iránti igény azért lehet havi rendszerességű 
mindkét korosztályban, mert az iskolánkban meglévő „Nyitott internet-
pont”-okon 8 géphez tudnak naponta hozzáférni a tanulók, míg a 
könyvtárban csak kettőhöz, s azok is elég korszerűtlenek. 

A szakirodalom összegyűjtése, kutatása ritkaságának eredménye 
erősen összefügg a tényleges olvasóterem hiányával, továbbá azzal, 
hogy a gimnáziumi életkor még nem kutatási életkor az esetek több-
ségében, de kivétel akad. Növelhető ez az arány azzal is, ha a tanórákon 
kutatási, keresési feladatokat kapnak bizonyos témakörökhöz a tanu-
lók (lásd később). Ide kapcsolódik szorosan azoknak a tantárgyaknak a 
felsorolása, amelyekhez a leggyakrabban használják a diákok az isko-

lai könyvtárat. Az első 3 helyen a magyar nyelv és irodalmat, az angol 
nyelvet és a történelmet jelölték meg a nagyok és a kicsik is. Negyedik 
helyen a matematika áll mindkét korcsoportnál. Erőteljes még a könyv-
tári dokumentumok használata a kicsiknél földrajzból (talán a sok órára 
kölcsönzött atlasz, valamint a sok, könyvtárat is igénylő keresőfeladat 
az oka), valamint a nagyoknál olaszból (a nyelvvizsgákra való intenzív 
készülés miatt).

Jó volna, ha ezek a kölcsönzések nemcsak a tankönyvekre terjedné-
nek ki, hanem az irodalmi és ismeretközlő műveket is nagyobb arány-
ban keresnék a tanulók, hiszen az iskolai könyvtár nem tankönyvtár!

A kézikönyvtár használatában nagy versenytárs az internet, ahol 
valószínűsíthetően hamarabb hozzájut a tanuló az azonnali átfogó in-
formációhoz. A folyóirat- illetve újságolvasás gyakorisága elhanyagol-
ható a tanulók körében. Ennek egyik okát abban látjuk, hogy a diákok 
számára nincs kényelmes olvasóhelyiség folyóirat olvasására, illetve a 
pénzügyi lehetőségek szűkössége miatt a periodikák száma csökkenő 
tendenciát mutat.

Tény, hogy az olvasóterem jelenlegi állapotában elmélyült munká-
ra alkalmatlan (átjárás, megvilágítás, szellőzési gondok, áthallás a ta-
náriból), legfeljebb beszélgetésre, rövid idejű tanulásra, számítógép-
használatra megfelelő. A kritikusabb és a könyvtárat elmélyültebb 
munkára is használni kívánók körében 83 (kicsik) és 57 (nagyok) %-os 
az elégedetlenség. 

(Csak figyelemfelkeltésül: Az előző tanévi mérésben ez a két szám 
16% és 28% volt!) 

2.sz. táblázat: Tanulói igények – szolgáltatásbővítés, új szolgáltatások bevezetése

Kiemelkedő mind a kicsik, mind a nagyok részéről a fénymásolás 
lehetőségének, valamint a számítógéppark bővítésének igénye. Előb-
bivel kapcsolatosan valószínűleg az ingyenes fénymásolásra gondol-
nak, hiszen az iskolában a diákok számára van lehetőség fénymásolás-
ra. Érdekes jelenség, hogy a kicsiknek csaknem a fele szeretne hangos 

A szolgáltatásbővítési és egyéb igényekről a 2. sz. táblázat ad tájékoztatást.

olvasót is, pl. zenehallgatás, hangoskönyv hallgatás céljából. Ez nyil-
vánvalóan a számítógéppark bővítésével és kényelmes, csendes, nyu-
godt munkára alkalmas olvasóterem létrehozásával egyidejűleg lenne 
kialakítható.
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A következő kérdéscsoport a tanulók konkrét olvasási szokásairól, 
olvasott könyveiről, kedvelt műfajairól érdeklődött.

Az elmúlt egy évben a megkérdezettek a kötelező olvasmányokon 
kívül az 1. sz. ábrán látható mennyiségű könyvet olvasták el.

1.sz. ábra: Az utóbbi egy évben elolvasott könyvek számának eloszlása

Aránylag jónak mondható ez az eredmény, hiszen rendszeres ol-
vasónak azt tartják olvasásszociológusok , aki havonta legalább egy 
könyvet elolvas. Örömmel tölt el bennünket az, hogy végzős diákjaink 
34%-a a kötelezőkön kívül olvas havonta egy könyvet, s még ennél is 
többet 10 %-uk. A kicsiknél is ígéretesnek mutatkozik a 13 % rendszeres 
olvasó. Érdemes odafigyelni arra a 29 % -ra, akik évente 12 könyvnél is 
többet is olvasnak a bejövő évfolyamosok (7.,9.) közül!

Vizsgáltuk azt is, hogy milyen témájú olvasmányokat olvasnak leg-
szívesebben, illetve legkevésbé szívesen. A válaszokból a következő 
kép rajzolódott ki.

A romantikus regény esetében a két szélsőség a legjellemzőbb 
mindkét korosztályban. Vagy nagyon szívesen, vagy egyáltalán nem 
szívesen olvasnak ilyen témájú könyveket. A kalandos történeteket jel-
lemzően a kicsik szeretik leginkább. A történelmi regények szereteté-
nek megítélésében a kicsik nem szívesen olvassák, egyébként a kép 
kiegyensúlyozott, inkább a kevésbé szeretett művek irányába eltoló-
dó. A verseket sajnos egyik korosztály sem szereti igazából. A mesét, 
meseregényt - meglepő módon - a nagyok egy része (27%) viszonylag 
szívesen olvassa, míg a kicsik csaknem ekkora hányada (28%) elutasítja. 
Az ismeretterjesztő művek esetében két ellentétes tendencia rögzül. 
A kicsik inkább nem, a nagyok inkább szeretik olvasni az ilyen témájú 
műveket. Végezetül az egyéb (horror, krimi stb.) műfaját a kicsik na-
gyon szeretik, míg a nagyok esetében ismét két véglet a jellemző: Vagy 
nagyon szeretik (26%), vagy nagyon nem szeretik (35%).

Az egyes műfajok pontos elhatárolása igen nehéz még a szakem-
ber ismereteivel is, a tanulók tudatában valószínűleg még kevésbé tud-
nak ezek egymástól elkülönülni, ezért az ábrákban inkább a tendenci-
ák, mintsem a konkrét számok érdekesek.

Izgalmas olvasni, melyek a mai diákok legmeghatározóbb könyv-
élményei, amelyek saját bevallásuk szerint a legnagyobb hatással vol-
tak rájuk.

Igazolódni látszik az az olvasásszociológiai megállapítás, hogy nap-
jainkban a nemzeti és világirodalmi klasszikusok helyét a divatos an-
gol és amerikai szerzők veszik át. Nálunk a kicsik között vezet Rowling 
a Harry Potter sorozattal és közvetlenül a nyomában az új bestseller, 
Stephenie Meyer sorozata áll, akit meglepő módon főleg a hetedikesek 
említenek nagyobb számban! 

Jó látni azonban, hogy a  nagy klasszikusok, Exupéry, Gárdonyi, Mik-
száth, Molnár sőt Brontë és Jókai is megjelennek meghatározó olvas-
mányként, s nem marad ki a sorból természetesen Agatha Christie sem, 
a „krimi királynője”. Őt a nagyok is említik, de első helyen náluk Coelho 
művei állnak. Felbukkan Kundera A lét elviselhetetlen könnyűsége és 
Keyes Virágot Algernonnak című műve, valamint Stendhal Vörös és fe-
ketéje, Tolkien tündérmeséje, A Gyűrűk Ura és Orwell 1984 című re-
génye is. Érdekes, hogy a nagyok közül továbbra is megemlítik páran 

a Harry Potter sorozatot és Darren Shan vámpírsorozatát is! Rowling 
nagy érdeme, hogy a gyerekek tömegeit vezette vissza a könyvhöz, az 
olvasáshoz! Vámpírtörténetek ekkora hatását érezni még 18-19 évesen 
is nem túl örvendetes, de tény -Ranschburg Jenő pszichológus meg-
állapítása szerint -, hogy a gyerek szeret félni, s a borzongás közös, ha 
másnap még a barátaival is megbeszélheti az élményt,s ezzel enyhíthe-
ti a szorongást. A neves pszichológus szerint a horrorolvasás valójában 
az érzelmi kapcsolatkeresés egyik módja. A gyerekek valós démonok-
kal küzdenek, nem lebecsülendő hát az effajta irodalom olvasása sem1 
Hiszen már az nagy eredmény, ha olvas a mai gyerek, illetve fiatal.

Megkérdeztük, hogy miért szoktak olvasni a tanulók. Ez az egysze-
rű és olykor nehezen megválaszolható kérdés sok érdekes választ ho-
zott magával

A kicsik több, mint 50, a nagyok 60%-a elsősorban tudásvágyból 
olvas. Ez azt jelenti, hogy a tanulókban roppant erős az ismeretszerzési 
attitűd, ami igen jó dolog. Persze a tudásvágy szerkezete a kicsik és na-
gyok között más és más, de a lényeg a tudni akarás. Szorosan összefügg 
a tudásvággyal a kíváncsiság, amelyben látható a hasonló eloszlás, a 
nagyoknál talán kiugróbb mértékben. Érzelmi gazdagodás céljából a 
kicsik 46, a nagyok 50%-a olvas. Persze senki sem úgy vesz a kezébe 
egy könyvet, nem azért olvassa el, hogy érzelmileg gazdagodjon általa. 
Ez a hatás mindig csak utólag érezhető. De az jó dolog, hogy a tanulók 
közel fele úgy érzi, hogy egy-egy könyv elolvasása érzelmi gazdago-
dást hozott számára. Hasonló képet mutat a szórakozási, kikapcsolódá-
si indokból történő olvasás megítélése is. A kötelezőség miatti olvasás 
eléggé vegyes képet mutat, itt kiemelkedő a kicsiktől kapott „legutolsó 
sorban” válaszok magas aránya (40%).

Ez arra enged következtetni, hogy a kötelezőség nem túlzott mo-
tivációs erő egyik korcsoportban sem! Nagyon fontos tehát a jól meg-
választott irodalom ajánlása! Az unaloműzés céljából történő olvasás 
egyenletes eloszlású mindkét korosztályban, általában nem ezért ol-
vasnak a tanulók. 

Érdemes megnézni az olvasásmotivációs rangsort másképp is! (Ösz-
szevetettük az idei eredményeket az előző két év mérési eredménye-
ivel is). Az elsősorban az adott motivációs okot választók arányát mu-
tatja a 2. sz. ábra, amelyen legmagasabb pontszámmal a legnagyobb 
motivációt jelöljük. Első helyeken így a kikapcsolódás és érzelmi gazda-
godás vágya áll a kicsiknél, valamint a kíváncsiság és a kikapcsolódás a 
nagyoknál. A 3. helyen a kicsiknél a kíváncsiság, a nagyoknál azonban a 
tudásvágy és az egyéb-meg nem nevezett – okok szerepelnek.

A következő kérdéscsoport már nem kifejezetten az olvasásra vo-
natkozott, hanem a szabadidő eltöltésének formáira. Itt felsoroltunk 
sokféle lehetőséget, ezeket kellett rangsorolni oly módon, hogy legszí-
vesebben, illetve legkevésbé szívesen tölti így a szabadidejét a tanuló. 
(lásd 4. sz. táblázat) 

2.sz. ábra: Olvasásmotiváció

Az adatok itt három év felmérésének az eredményét mutatják. 
Elemzésünkben most csak a 2010-es adatokat vizsgáljuk. Mélyebb ér-
tékelésre, tanulságok leszűrésére akkor kerül sor, amikor az először be-
jövőként mért diákokat két év múlva kimenőként is megkérdezzük.
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Természetes, hogy a barátokkal való együttlét mindkét korosztály-
ban (kicsiknél 68%, nagyoknál 77%) kiemelkedően a legszívesebben 
választott szabadidő eltöltési mód. Elgondolkoztató azonban, hogy 
mindkét korosztályban vannak tanulók igaz, csak 2-3, akik a szabad-
idő eltöltésének ezt a módját legkevésbé szívesen választják. A tanulók 
többsége szívesen kirándul, vagy játszik a szabadban (kicsiknél 59%, 
nagyoknál 55%). Arányaikban ugyanennyien videóznak, DVD-znek 
szabadidejükben szívesen. A két korosztály között lényeges különbség 
nincsen. 

Szépirodalmat viszont a kicsiknek egyötöde, a nagyoknak közel 
harmada olvas szívesen szabadidejében! Fontos adat ez, hiszen jelzi 
az olvasáshoz való pozitív hozzáállást. Sajnos még így is csak a 11-12. 
helyen szerepel az olvasás a szabadidős tevékenységek között! Elgon-
dolkoztató a tavalyi 6. helyről a 12.-re visszaeső eredmény a nagyok-
nál. Az ismeretközlő irodalom olvasása meglehetősen háttérben van, a 
válaszadók közel 80%-a mindkét korosztályban hátra sorolta ezt a sza-
badidő eltöltési formát.

Tanulóink szeretik a számítógépes játékokat , a nagyok harmada 
ezzel tölti legszívesebben a szabadidejét. Mind a kicsik, mind a nagyok 
esetében az interneten történő böngészés a második leginkább sze-
retett szabadidő eltöltési tevékenység. Mindkét korosztályban a vá-
laszadók több, mint kétharmada ezt jelölte be az első vagy a második 
helyen. A televíziózás esetében inkább a két korosztály közti eltérés 
érdekes. A kicsik (49% legszívesebben, vagy eggyel kisebb rendű kate-
góriát választ) sokkal szívesebben néznek tévét szabadidejükben, mint 
a nagyok (35% legszívesebben, vagy eggyel kisebb rendű kategóriát 
választ). Médiakutatói feladat lenne ennek okának mélyebb kiderítése. 
Általában szívesen járnak moziba, itt nincs lényeges különbség a két 
csoport között. Szívesen hallgatnak könnyűzenét, s a komolyzene hall-
gatása is az első tíz szabadidős tevékenység között foglal helyet!. Úgy 
véljük, hogy a zenehallgatás elsősorban háttértevékenységet jelent, de 
zenei képzésünk, rendszeres komolyzenei koncertjeink, az ének tago-
zat hatása is megmutatkozik abban, hogy a kicsik 17, a nagyok 14 %-a 
szeret komolyzenét hallgatni.

A megkérdezettek harmada legszívesebben sportol szabadidejé-
ben, a többi besorolás nagyjából egyenlő mértékű. Zenélni, énekelni a 
tanulók közül a kicsik szeretnek inkább, a nagyok ezt a szabadidő eltöl-
tési formát kifejezetten elutasítják, s csak 10 %-uk kedveli. A színjátszás 
és a tánc, mint szabadidő eltöltési forma elsősorban iskolánk drámata-
gozatos növendékeinek kedvenc időtöltése lehet, a kicsik 26%-át, akik 
legszívesebben ezzel foglalkoznak szabadidejükben vélhetően a kilen-
cedik évfolyamos drámás tanulók jelentik. A nagyok esetében ebben a 
tanévben nincs végzős osztály ebben a képzési formában, onnan ezért 
hiányzik hasonló erejű adat!

A következő kérdéscsoport a tanulók környezetében lévők olvasá-
si attitűdjeiről, a könyvekről, könyvélményekről való beszélgetésekről 
szólt, mindez a megkérdezettek szemszögéből.

Kik szeretnek legjobban olvasni a felsoroltak közül? Valószínűleg 
természetesen a barátot, barátnőt, osztálytársat jelölték meg sokan, és 

3 sz. táblázat : A szabadidős tevékenységek rangsora  
(összehasonlítva a korábbi mérésekkel)

figyelemre méltó, hogy a kicsik 67, a nagyok 64%-a az apát jelöli még 
meg, az édesanyákat jóval kevesebb arányban tartják olvasni szerető-
nek. A nagyszülőket is figyelemre méltóan nagy számban említik (kicsik 
45%, a nagyok 62%). A tanár esetében nem vizsgálható, hogy gondol-
tak-e konkrét tanárra. A nagyok esetében természetes, hogy az iskolá-
ban együtt töltött évek során közvetett tapasztalatot nyerhettek arról, 
hogy tanáraik olvasnak.

Olvasmányélményeikről nyilvánvalóan azokkal szoktak leggyak-
rabban beszélgetni, akikről tudják, hogy szeretnek olvasni. Így termé-
szetes, hogy a döntő többség baráttal, osztálytárssal beszélget erről, 
valamint az, hogy az apával. Érdekes, hogy a nagyszülővel már nem, 
holott a nagyok 62, a kicsik 45%-a mondja, hogy szerinte szeret olvasni 
a nagyszülő. Pedagógussal ritkábban beszélgetnek a tanulók könyvek-
ről, valószínűleg az alkalom hiányzik hozzá, hiszen az olvasni szeretők 
között a kicsik 51%-a, a nagyok 76%-a felsorolta a pedagógusokat is.

Érdemes ennél a kérdésnél kitekinteni az országos mérések ered-
ményére! Ábrahám Mónika és Nagy Attila felmérései azt mutatják 
(1977, 1997, 2004), hogy a gyerek a barátjával, kortársával szeret legin-
kább olvasmányélményről beszélgetni. Megdöbbentő azonban, hogy 
a 2004-es felmérésben 53,1% senkivel sem osztja meg könyvélmé-
nyét, pedagógust alig említenek, könyvtárost pedig egyáltalán nem. 
Nálunk 20%-ot sem éri el azok aránya, akik nem beszélgetnek egyál-
talán könyvélményükről senkivel sem a két korcsoportban. Ez jó ered-
mény! De örvendetes az is, hogy a kicsik 16%-a, s a nagyok 31%-a meg-
osztja olvasmányélményét a tanárával, tanáraival, sőt a kicsik 12%-a a 
könyvtárostanárral is. A nagyoknál ez utóbbi arány már csak 6%. 

Megkérdeztük azt is, hogy szívesen beszélgetnének-e könyvekről 
az iskolai könyvtárban. A válaszok eloszlását a 3. sz. ábra mutatja.

3 sz. ábra: Beszélgetés könyvekről a könyvtárban

A válaszok motivációja és oka lehet az, hogy az iskolában eltöltött 
évek alatt természetszerűleg kialakul egy „könyvtárlátogató törzskö-
zönség”, akik közül sem mindenki beszélget ott a könyvekről. Cél lehet 
az, hogy a kicsikben meglévő nyitottságot ez iránt a tevékenység iránt 
fenntartsuk egészen a tanulmányok befejezéséig. Nagy eredménynek 
tartjuk, hogy a kicsik közel fele, s a nagyok ötöde igenlő választ adott. 
Ez komoly igény!

A következő kérdéscsoport a saját illetve az otthoni könyvállo-
mányra, valamint a könyvekhez való jutás alkalomszerűségére vonat-
kozott.

A házi, otthoni könyvtárban lévő könyvek számát becsültettük meg 
velük, majd az ebből saját könyveik számát (a tankönyvek kivételével). 
A válaszok eloszlását az 5. sz. és a  6. sz. táblázatok mutatják.

A könyvek számának megbecsülése igen nehéz feladat. Ezért a vá-
laszokat inkább csak tendenciájukban lehet értékelni, messzemenő 
következtetések levonása tévútra vezethet. Országos mérésekhez vi-
szonyítva (Nagy Attila, 2003, Ábrahám Mónika 2004) azonban látha-
tó, hogy míg Újbudán 2003-ban a családi könyvtárban 100-nál több 
könyv 37%-nál volt, 2004-ben Komárom-Esztergom megyében 57 %-
nál, addig az Ady Endre Gimnáziumban 51-200 könyv között a kicsik 26, 
a nagyok 21%-a rendelkezik családi könyvtárral, 500-nál több könyvvel 
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5. sz. táblázat: A saját könyvek száma

4. sz. táblázat: Az otthoni könyvek száma

rendelkezik a kicsik 26, a nagyok 24%-a, s ezernél is többel a kicsik 17, 
a nagyok 35 %-a. 

A legutóbb olvasott könyvhöz való jutásban jellemzően a kicsik és 
a nagyok is vagy vásárolták vagy ajándékba kapták könyveiket. A köl-
csönzés valamilyen könyvtárból kevésbé jellemző. Viszonylag kicsi az 
aránya azoknak a tanulóknak (kb egy ötöde), akik az otthoni könyvek 
közül választottak olvasnivalót.

Érdekes lehet az is, hogy milyen alkalomból szoktak könyvet kapni 
a diákok A válaszokból kiderült, hogy főleg a nagyok névnapra vagy 
születésnapra kapnak könyvet, a többi lehetőség (húsvét, karácsony, 
egyéb ünnepek) egyenlő mértékben vannak jelen. Jó érzés, hogy ver-
senyeredmény jutalmaként is sokan kaptak könyvet (mindkét korosz-
tályra jellemző ez). Azt az örvendetes tényt is megtudtuk, hogy „csak 
úgy”, vagyis mindenféle konkrét alkalom nélkül mindkét korosztály 
harmada is szokott könyvet kapni.

Az utolsó kérdéscsoport speciálisan az iskolánkban lévő eszközök-
re, illetve néhány könyves rendezvényre vonatkozott. Iskolánkban har-
madik éve működik nyitott internet pont, ahol nyolc számítógép áll a 
tanulók rendelkezésére. Ennek használata a megkérdezettek csaknem 
felének esetében havi rendszerességnél ritkábban történik, de tapasz-
talataink szerint az ott működő gépeket mindig használják az iskola 
tanulói. Sajnos nem a legkorszerűbb gépek ezek, talán ezért sem olyan 
gyakori a géphasználat!

Iskolánkban könyvkiállításokat is szoktunk rendezni. Ezek haszná-
ról, látogatottságáról is kérdeztük a tanulókat. A válaszokból látható, 
hogy nagy többségük (főleg a nagyok, majdnem mindannyian) látta 
a kiállításokat. Inkább a kicsik tartják hasznosnak, 79 %-ban, míg a na-
gyok 64 %-ban. A nagyok kritikusabbak. Talán nem kötötte le annyira 
a figyelmüket a könyvtárba kerülő sok új könyv, egy pályázaton nyert 
kötetekből készült kis bemutató vagy a két tanítási nyelvű oktatást se-
gítő könyvek, szótárak válogatott gyűjteménye.  

Ez a kiállításfajta ebben a tanévben kezdődött, így remélhetőleg a 
felnövekvő tanulókat még jobban rábírja majd a könyvek, az olvasás 
szeretetére.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a vizsgált korosztály olva-
sási, könyvtárhoz, könyvekhez való viszonyulásai, valamint szabadidő 
eltöltési szokásai az országos mérések eredményeinek többnyire meg-
felelnek. Néhány érdekesebb tényre azonban fel kell hívni a figyelmet.

A könyvtárba járás gyakorisága főleg a nagyok esetében örven-
detes, hiszen több, mint 80%-uk hetente vagy havonta többször jár 
könyvtárba. Nyilván ez a gyakoriság a kölcsönzött könyvek darabszá-
mával is összefüggésben van, illetve a könyvtárba járás okával is.

Életvitelükhöz, kíváncsiságuk kielégítéséhez szükséges informáci-
óikat elsősorban az internetről, valamint az otthoni könyvekből szerzik 
be. Újságból csak kevesen, (ez jelzésértékű lehet az újságokban lévő 
tartalom felé is.)

A könyvtár szolgáltatásai közül nagyon magas arányban veszik 
igénybe a tankönyvek kölcsönzését, aminek több oka is lehet. Részint 
a feledékenység (otthon felejtett tankönyv), részint az órát tartó tanár 
igényei, amennyiben olyan könyveket kér az órára bevinni, amelyek a 
könyvtárban megfelelő példányszámban vannak meg, és ezért a diá-
koknak nem kellett megvenni. A többi lehetőséget csak kismértékben 
használják ki a tanulók, ennek az okát elsősorban az olvasóterem hiá-
nyában látjuk. Több volna a rendszeres könyvtárhasználó (nem csupán 

10-13%),ha nem volnának szűkös keretek, nem akadályozná a zsúfolt-
ság a használatot. Több, korszerű számítógép híján a tanulók nem a 
könyvtárban szerzik be információikat, pedig a legfőbb információhor-
dozóként az internetet jelölték meg.

A tantárgyakhoz használt segédkönyvek a válaszok szerint főleg 
a magyar nyelv és irodalomhoz, angol nyelvhez és a történelemhez 
kapcsolódnak. Ezek mind érettségi tantárgyak, több segédanyagot 
igényelnek. Kiugró a kicsik esetében földrajzból a kellő segédkönyvek 
használatának magas szintje, ez az atlasz használatnak és az olyan jel-
legű házi feladatnak tudható be, amely elkészítése során könyvtári bú-
várkodás szükséges.

Tanulóink sokat olvasnak. Ezt mutatja a mérés, de javítani mindig 
lehet az elért eredményeken. Célunk azok elérése, olvasóvá nevelése, 
akik nem sorolják magukat ebbe a csoportba, akik nem szeretnek ol-
vasni vagy elutasítják azt. További cél az is, hogy az olvasás kerüljön 
vissza az első tíz legkedveltebb szabadidős tevékenység közé.

Kiemelkedően a tudásvágy miatt olvasnak a diákok. Ez természe-
tes is ebben az életkorban. Figyelemre méltó azonban, hogy a kötele-
zőségnek (kötelező olvasmányok) alig van motiváló jellege. Több oka 
lehet ennek is. Először is a kötelezőséggel szembeni ösztönös ellenál-
lás ebben az életkorban, másodsorban azon is el lehetne gondolkozni, 
hogy a kötelezőként összeválogatott irodalom vajon megfelel-e a di-
ákok életkori, érdeklődési sajátosságainak? Talán inkább arra kellene 
törekedni, hogy elsősorban olvasson a tanuló! 

Az olvasni szeretők tekintetében a barátokat, osztálytársakat emlí-
tik leginkább a megkérdezettek. De érdekes módon a családon belül 
kiugró az apa megjelölése, valamint a nagyszülőké! Ez mindenképpen 
figyelemre méltó adat. 

Könyvekről szoktak beszélgetni a tanulók, főleg egymással. Ez na-
gyon lényeges, mert közös élményfeldolgozást jelent, véleményfor-
málást, ütköztetést, konfliktuskezelést, értelmezést. Pozitív visszacsa-
tolás és örömteli eredmény az, hogy könyvtárostanárral (azaz velünk) is 
megosztják olvasmányélményeiket a tanulók. Ebben vizsgálatunk eltér 
az országos eredményektől. Ábrahám Mónika 2004-es felmérésében2 
0% (!) volt ez az arány, míg nálunk a kicsik 12, a nagyok 6 %-a beszélget 
könyvről a könyvtárban, sőt sokuknak igénye is ez. Jóval több tanuló 
igénye azonban ez a beszélgetés, mint akik ezt meg is teszik. A kicsik 
47, a nagyok 19 %-a mondja azt, hogy szívesen beszélgetne könyvek-
ről a könyvtárban (könyvtári rendezvények keretében). Meg kell találni 
a megfelelő formát ehhez az intim, bensőséges alkalomhoz. Jó kezde-
ményezés iskolánkban az Élő Újság, ahol interjúk hangzanak el élőben 
különböző témában. Nagyon örülünk annak, hogy sikerült könyvekről, 
olvasmányokról is beszélgetni tanárral-diákkal a kulturális rovatban! 
Keresni kell az egyéb lehetőségeket, hiszen van rá igény! S tudjuk – Ko-
dály Zoltán a zenére értette, de az olvasásra is értelmezhető - : olvasás 
nélkül lehet élni, csak nem érdemes.3

Örvendetes tény, hogy a mérés szerint megkérdezett diákjaink 
több, mint 30%-a mindenféle alkalom (névnap, születésnap, ünnep 
stb.) nélkül, „csak úgy” szokott könyvet kapni, illetve „csak úgy” jutott a 
legutóbb olvasott könyvéhez. A könyv tehát fontos része az életüknek, 
s a család életének is. Partnerré kell, hogy váljunk a közös ügy érdeké-
ben! Talán nem véletlen, hogy az idei év a Családi olvasás éve hazánk-
ban! A Könyvtári Intézet (Országos Széchenyi Könyvtár) idei kampá-
nya rámutat arra, hogy a család az olvasóvá nevelés egyik legfontosabb 
színtere. Ahogy az iskola is! Közös erővel tehetünk hát ezért az ügyért, 
amely hitünk szerint minden könyvtáros, könyvtárostanár szívügye! 

A szó sokszor kevés, a tett a lényeges, akkor is, ha nincsenek megfe-
lelő tárgyi, pénzügyi, környezeti adottságok! Olvasni szerető emberek, 
az olvasás ügyéért elkötelezett szakemberek és a család összefogásával 
új, az olvasást egyre nagyobb arányban kedvelő generáció nevelhető.

A mérés ebben a tanévben immár harmadik alkalommal történt 
meg. Az, hogy összehasonlítsuk a korábbi mérési eredményekkel, nem 
ennek a tanulmánynak a feladata. Igazán izgalmassá az ilyenfajta ösz-
szehasonlítás akkor válik majd, amikor a bejövőként mért diákokat két 
év múlva kimenőként is megkérdezzük és akkor láthatóvá és igazol-
hatóvá válik a könyvtárral, az olvasással, művelődéssel kapcsolatban 
megtett fejlődésük.

2 Mit olvasnak a 12-14 évesek? / Ábrahám Mónika – In : Új pedagógiai Szemle, 2006.1. szám 3-23 p. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2006-01-ta-Abraham-12#top
3. Horváth Tibor: Az olvasás jövőjéről. – In :  Könyv és nevelés, III. évf. 2001. 3. szám. 10-11. p.
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Intézményünk, amely a köz-
elmúltban emlékezett alapításá-
nak 360. évfordulójára, a Fel-
vidék legnagyobb, önálló igazga-
tású magyar gimnáziuma. Idén 
szeptemberben már százkét éve 
annak, hogy 1908-ban felépült 
gyönyörű épülete, s falai közt 
köszöntötte első nagygimnazista 
bencés diákjait. Tanulóinak szá-
ma mintegy 550, akik jelenleg 
20 osztályban tanulnak. Négy-
, hat- és nyolcéves gimnáziumi 
osztályokban folyik a maga-
s szintű oktató-nevelő munka. 
Nemcsak a Komáromi és a k-
örnyező járások, hanem a távol-
abbi vidékek legjobb képességű 
magyar nemzetiségű tanulói is 
jelentkeznek hozzánk, hiszen 
hosszú évtizedek óta biztosítjuk 
a dél-szlovákiai magyar ajkú fia-
talok felsőoktatási intézmények-
ben való továbbtanulását; a ná-
lunk érettségizett tanulók 95 
százaléka jelentkezik felsőokta-
tási intézménybe, s körülbelül 
ennyi százalékuk kerül be ma-
gyarországi, szlovákiai és cseh-
országi főiskolára, egyetemre. 
A tanulmányi versenyekben év-
tizedek óta eredményesen részt 
veszünk, a diákok matematika-, 
fizika-, biológia-olimpiáin nem-
zetközi viszonylatban is komoly 
eredményeket érnek el, több 
esetben voltunk a Szlovákiát 
képviselt csapatok tagjai a kül-
önböző világversenyeken Bel-
giumtól Indonéziáig. 2003-ban 
például a Szlovákiát képviselt 
ötfős diákválogatottban két ta-
nulónk vett részt a Nemzetközi 
Fizikaolimpián Tajvanban, ahol 
akkor egyik tanulónk bronzér-
mes, a másik eredményes ver-
senyző lett. Abban a tanévben 
harmadik tanulónk pedig (aki a 
válogató után ugyancsak beke-
rült a fizikaválogatottba) a Nem-
zetközi Matematikaolimpián 
szerzett dicsőséget iskolánknak 
Tokióban, ahol a szlovák válo-
gatott legjobb helyezését, bronz-
érmet ért el. Nemzetközi diák-
olimpián 2007-ben sikereket el-
ért diákunk Iránban képviselte 

A komáromi Selye János Gimnázium
Szlovákiát, ahonnan ugyancsak 
bronzéremmel térhetett haza, 
legutóbb pedig a 2010-es Nem-
zetközi Biológiaolimpián Dél-
Koreában szerepelt diákunk 
a szlovák válogatott tagjaként. 
A természettudományi tantár-
gyak (fizika, matematika, bioló-
gia) külön is erősségeink közé 
tartoznak, hiszen 1987-től fizi-
kából összesen 13 alkalommal 
kerültek be fiataljaink Szlovákia 
válogatottjába, míg matematiká-
ból és biológiából kétszer-két-
szer. Már több alkalommal is 
Nyitra megyében a tanulmányi 
versenyekben elért eredmények 
alapján a megye 26 gimnáziu-
ma közül a legeredményesebb 
középiskola lettünk.

A ma működő gimnázium 
több évtizedes küldetésnek tesz 
eleget: a Felvidék magyar ajkú 
fiataljai szellemi - erkölcsi ér-
tékekkel való feltöltésének, ta-
nításának feladatát teljesíti. Az 
1649-ben alapított iskola tör-
ténelmi viharok sokaságát élte 
túl: bezárták és újraindították, 
elvették nyelvét, majd visszaad-
ták. 360 éves múltjának meg-
élését Illyés Gyula gondolatai 
tudják kifejezően szavakba ön-
teni: „A szél támadásával szem-
ben a fa gyökereivel védekezik.” 
Mindig is éltette lelkes tanárgár-
dájának meg nem alkuvása és 
elkötelezettsége, s növeli erejét 
ma is a bencés örökség ápolá-
sa, tanulóinak hagyományos 
többet akarása révén, igazolva 
az anyanyelven történő tanulás 
életképességét.

Az iskola bencés gyökerei 
Pannonhalmáig nyúlnak vissza. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a 
nemzeti művelődés e meghatá-
rozó bástyáját mondhatjuk elő-
dünknek, a bencések 1945-ig 
tanítottak gimnáziumunkban. S 
hogy tiszteleghet a 21. század is-
kolája elődeinek öröksége előtt? 
Őrzi a folytonosságot azzal is, 
hogy az intézmény mai igazga-
tója a pannonhalmi főapát, dr. 
Várszegi Asztrik aláírásával el-

látott gyémántmatúra-bizonyít-
ványokat nyújtott át a 60 éves 
érettségi találkozók hűséges 
öregdiákjainak.

Az 1945–1950 közti „hall-
gatás éveiben” Szlovákiában be-
zárták a magyar iskolákat, a ko-
máromi nyitotta meg 1950-ben 
elsőként kapuit a magyar ajkú 
ifjak előtt. Eme 60 éves évfor-
duló kapcsán iskolánk ünnep-
séget szervezett 2010. szeptem-
ber 17-én 1600 órai kezdettel 
az iskola dísztermében. 

Az alma mater hazavárja 
az 1950 után érettségizett több 
ezer volt tanítványát is. Pár éve 
a hűséget bizonyító szép kezde-
ményezés indult útjára, amikor 
megalakult az iskola öregdiákja-
inak és tanárainak baráti köre. 
A valamikori diákság összefogá-
sa mellett új színfolttal gazdagít-
ja és nemesíti intézményünk te-
vékenységét.

Identitásunk őrzésében mi 
más játszhat meghatározó sze-
repet, ha nem az anyanyelv ta-
nítása. Az anyanyelvi ismeretek 
elsajátíttatása mellett gimnáziu-
munkban több évtizedes hagyo-
mánya van a diákok körében a 
vers- és prózamondásnak. Több 
tucat szavalónk, prózamondónk 
végzett az országos versenyek 
élén. A hatvanas évek elejétől 
működik irodalmi színpadunk; 
amíg a diktatúra évtizedeiben a 
kimondhatatlanról vallottak ösz-
szeállításaik, az elmúlt 20 évben 
új kifejezési formákat keresve 
mintegy ezer tanulónk kapott 
lehetőséget a szereplésre. A te-
hetségeseknek bemutatkozást 
biztosító előadások más fontos 
célt is teljesítenek: a szereplőket 
közösséggé kovácsolják, mely-
nek tagjai megtanulják a fegyel-
mezett, együttes munka értékét 
is. Az ünnepnek számító mű-
sorokat szülők sokasága tekinti 
meg, s így találhat egymásra a 
magyar szülő, a tanuló és az is-
kola hármasa.

Az elmúlt években testvé-
rekre találtunk, amikor bará-

ti egyezmény megpecsételte 
együttműködést alakítottunk 
ki a budapesti XIV. kerületi 
Szent István és a székelyföldi –
székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnáziummal. Nem formális, 
nagyon is élő kapcsolatokat ala-
kítottunk ki a tanárok és a di-
ákok körében; rendszeressé vál-
tak kölcsönös találkozóink a kü-
lönféle iskolai események, ver-
senyek, évfordulók kapcsán. A 
három országban működő, egy 
anyanyelvet beszélő három gim-
názium 2009. évi, gyönyörű fo-
tókat tartalmazó közös naptára 
egy apró, de biztos jele annak, 
hogy közös a sorsunk, közös 
a jövendőnk. Az elmúlt 60 év 
– legújabb korszakunk – gim-
náziumi történéseinek is emlé-
ket állítunk: asztali és falinaptár 
gyűjti egybe az időszak képanya-
gának legszebb darabjait, illetve 
évkönyv segít felidézni eme 60 
év legfontosabb hivatalos ese-
ményeit és személyes emlékeit.

A komáromi Selye János 
Gimnázium bemutatása hadd 
záruljon Tamási Áron gondo-
lataival:

„Bizony, nem egyedülvalók 
vagyunk, hanem valamiféle 
szerves egységhez tartozunk: egy 
családhoz, melynek a nyelvén 
szólunk. Ennek a családnak 
országföldje van, s ha most ke-
vesebb is, mint a nagy bűnök 
előtt, annál édesebb ez a föld. 
Történelme van, mely gyakran 
szerencsétlen volt is, de hősi 
volt és önzetlenségében költők 
tollára méltó. Irodalma van, 
mely nyelvi társtalanságában 
a mesék pazar színeiben lüktet. 
Halottai vannak, kiknek a neve 
nem számadat, hanem csillagok 
a föld alatti égen. Élő népe van, 
mely munkával és az erkölcsi 
érzék örökségével keresi a bol-
dogulás útját: és álmai vannak, 
amelyek nem a zsiványoké, ha-
nem a jövendőé.”

Kustyán Ilona, Labancz Roland
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 Kedves Kollégák!

Mivel az iskolák valószí-
nűleg a napokban készítik 
a pedagógusok továbbképzé-
sének tervét, szíves figyelmük-
be ajánlok néhányat a   www.
mpc-edu .sk /vzdelavac ia-
cinnost    linken található  
akkreditált programok leg-
frissebb jegyzékéből. 

Külön a magyar iskolák 
számára készült programok:

 82/2010-KV  Posilňovanie 
komunikačných kompetencií 
v predmete slovenský 
jazyk  a slovenská litera-
túra v základných školách 
s vyučovacím jazykom 
maďarským
 a program résztvevői az 

új szlovák nyelv és szlovák 
irodalom tankönyvekkel 
dolgoznak

 a pedagógusok gyakorlati 
útmutatást kapnak mun-
kájukhoz

 az SZMPSZ Nyári Egyete-
me keretében már 47 szlo-
vák szakos kolléga sikere-
sen látogatta a képzést és 
ezért 11 kreditponhoz jut.
233/2010 – KV  Tvorba 

didaktických testov vo 

všeobecno -v z delávac ích 
predmetoch s vyučovacím 
jazykom maďarským
 a program résztvevői el-

méleti ismeretekkel gazda-
godnak és azokat gyako-
rolva felmérőket készíte-
nek 

 a résztvevők ezáltal is el-
lenőrizhetik, eddig helye-
sen jártak-e el munkájuk 
során

 a képzés sikeres elvégzésé-
ért 12 pont jár.
A többi képzés  szlovák 

nyelven készült. Található 
köztük sok érdekes és értékes 
is.

Felhívnám a figyelmüket 
néhányra:

225/2010 – KV  Program 
efektívnej drogovej prevencie 
v školách a školských 
zariadeniach
 minden iskolában betölti 

ezt a munkakört egy  kol-
léga, 

 ez a képzés  nagyban hoz-
zájárulhat a munka ered-
ményesebb végzéséhez
35/2010-KV Microsoft 

Office 2007 v edukačnom 
procese
 a kevésbé jártas kollégák 

fejlődhetnek
 a jártas kollégák 10 pont-

hoz juthatnak viszonylag 
kevés munkával
Az interaktív tábla és a di-

gitális technológiák haszná-
latában pedagógusaink vi-
szonylag jártasak, ezért aján-
lom, várják meg a magyar 
iskolák részére előkészített 
programot.

Mivel szeretnénk elérni, 
hogy a magyar pedagógus ma-
gyarul képezhesse magát, arra 
lenne szükség, hogy a jelent-
kezési lap kitöltésekor jelöljék 
be, hogy az iskolájuk oktatási 
nyelvén kívánják magukat ké-
pezni.

A képzéssel kapcsolatos 
tudnivalók:

Az iskola megítélésének egyik fontos tényezője a pedagógus munkájának minősége. Intézetünk azzal szeretné 
segíteni a pedagógusok munkáját, hogy képzéseket kínál  számukra. Az akkreditált képzéseken segítséget kaphat-
nak az állami tantervnek (ISCED) tananyaggá alakításához, jártasságot nyerhetnek a mostanában szorgalmazott 
oktatási módszerek alkalmazásában, esetleg feleleveníthetik ismereteiket.

A tanfolyam hallgatóinak egy 
része feladatmegoldás közben

Fodor Attila és Fabó Mária az iskolavezetők képzésvezetőiként 
Párkányban

 Egy tanfolyamot csak 25-
30 jelentkező esetén indít-
hatunk.

 A képzés helyszínére 
igyekszünk (a jelentkezők-
k területi megosztása sze-
rint) a lehető legelőnyö-
sebb megoldást találni.

 Ha az indított csoport 
résztvevői kérik, tartha-
tunk oktatásokat a tanítás-
i szünnapokon is.

 A képzések valószínűleg 
nem lesznek egy napon, 
ezért nem kell tömeges hi-
ányzástól tartani az isko-
lákban.

 A 82/2010-KV és  a  233/2-
010 – KV számú képzése-
ket megfelelő számú ér-
deklődő esetén már az ősz-
szel indíthatnánk.

 A jelentkezési lapokat, 
amelyen jelölték, hogy az 
iskola oktatási nyelvén 
szeretnék magukat képez-
ni, saját kezűleg aláírva és 
az iskola igazgatósága által 
jóváhagyva kérem szep-
tember végéig eljuttatni a 
módszertani központba.  

 Bíztatom a pedagógusokat, 
jelentkezzenek a képzések-
re, hiszen kreditpontjaikat 
f e l h a s z n á l h a t j á k 
attesztációjuk megszerzé-
séhez vagy fizetésük ki-
egészítésére kreditpótlék 
formájában.
Az igazgatókat pedig ké-

rem, hogy pozitív hozzáállá-
sukkal segítsék pedagógusaik 
szakmai fejlődését.

Varga Zsuzsanna,   
a Módszertani-pedagógiai 

Központ Nyitrai Kirendeltségének 
munkatársa
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Selye János (1907-1982)

Selye János a szó szoros ér-
telmében osztrák-magyar csa-
ládból származott: édesanyja 
osztrák, édesapja magyar volt. 
A Selye család életét döntően 
befolyásolta a huszadik század 
első nagy eseménye, az első vi-
lágháború is: a családfőt – aki 
katonaorvos volt – Komáromba 
rendelték. Ennek köszönhetően 
a fiatal Selye Jánost a helyi ben-
cés gimnáziumba íratták szülei. 
A gimnázium elvégzése után 
Prágában, Párizsban és Rómá-
ban is tanult, 1929-ben Prágá-
ban vegyészetből doktorált, s 
ugyanitt kezdett el tanítani. 

1932-ben a tengerentúl-
ra távozott, Rockefeller-ösz-
töndíjasként a kanadai McGill 
Egyetemen már kutatóként te-
vékenykedik. Első publikáció-
ja a Nature folyóiratban jelent 
meg 1936-ban. A stressz kuta-
tójaként szerzett világhírt, vi-
szont Életünk és a stressz című 
műve csak évtizedekkel később, 
1964-ben jelent meg magyarul. 

„A stressz az élő szervezet 
válasza, bármilyen természe-
tű megterhelésre. Mindössze 
két alapvető reakciótípus léte-
zik: aktív válasz, azaz küzde-
lem, vagy pedig passzív válasz, 

azaz menekülés vagy eltűrés.“ 
– fejtette ki a stressz fogalmát. 
– „A stressz előidéző tényezők 
- az ún. stresszorok - mint pél-
dául az erőfeszítés, megfeszí-
tett figyelem, fájdalom, beteg-
ség, kudarc, öröm, sikerélmény. 
Mint e felsorolásból is látszik, a 
stressz jelenthet kellemetlen, de 
kellemes dolgot is. A distressz 
fogalom mindig bajt, kellemet-
lenséget jelöl. Ezek a behatások 
bár különbözőek mégis lénye-
gileg azonos élettani/biokémiai 
változásokat hoznak létre, így 
idegfeszültséget, gyorsult szív-
működést, a vérnyomás- és vér-
cukorszint emelkedését.“

1945-1976 között Mont-
realban egyetemi tanár volt. 
Ugyanakkor az amerikai had-
sereg általános sebészeti ta-
nácsadójának szerepét is ellátta. 
Több ezer publikációja mellett 
könyvei, előadásai világszer-
te elismertté tették, a hideghá-
ború idején még azt is megen-
gedhette, hogy a vasfüggönytől 
keletre lévő országokból, így 
Magyarországról is fogadjon 
kutatókat. „Szemünkben már 
akkor, ismeretlenül is, ő volt a 
Kutató, a kreativitás, eredetiség 
megtestesítője.“ – írta róla Dr. 
Lázár György, aki szintén eltöl-

tött egy évet Selye János mont-
reali intézetében. 

Lázár Györgynek köszön-
hetően betekintést nyerhetünk 
mi is, milyen élet zajlott Selye 
professzor körül. A magyar 
ösztöndíjas nemcsak a földfé-
meket tanulmányozta, hanem 
azt a környezetet is: „A mont-
reali intézet folyosóján függött 
egy világtérkép, amelyen apró 
égő villanykörték jelezték azo-
kat az országokat, városokat, 
ahonnan fiatal ösztöndíjas ku-
tatók látogattak az intézetbe. 
Ezen a térképen Magyarország 
világított a legfényesebben. Írá-
som célja, hogy mint Selye pro-
fesszor hajdani munkatársa, el-
juttassam a fogékonylelkűekhez 
gondolataimat Selye Jánosról, 
fölfedezésről a stressz, és adap-
táció fogalmáról, valamint inté-
zetéről és híres könyvtáráról, és 
ezzel is segítsek megőrizni va-
lamit a kutatóhely szelleméből, 
amely sok magyar fiatal kuta-
tónak felmérhetetlen segítséget 
nyújtott pályáján.“ Az intézet 
szellemi motorja maga Selye 
professzor volt, aki fontosnak 
tartotta, hogy a jó közérzet 
és a munkakedv adott legyen, 
ezen felül egy kitűnően felsze-
relt könyvtár álljon a kutatók 
rendelkezésére. A napi 12 órás 
munkát úgy tette könnyebbé, 
hogy kávészüneteket iktatott 
be, s ezekről a kötetlen beszél-
getésekről ezt írta: „A legtermé-
kenyebb viták nem a szabályos 
megszervezett szemináriumok, 
hanem olyan emberek előre át 
nem gondolt eszmecseréi, akik 
történetesen beszélgetni kez-
denek arról, ami foglalkoztatja 
őket.“

S hogy milyen eredménye-
ket hozott a sok-sok kísérlet? 
Selye János a hivatása iránti leg-
nagyobb alázattal jegyzi le: „A 
kutatásban a kudarc sokkal gya-
koribb, mint a siker... A kudarc 
tudomásulvételéhez szükséges 
erő a sikeres tudós egyik leg-
értékesebb tulajdonsága, mert 
végeredményben ennek az erő-
nek köszönhet majd egy vagy 

két sikert a számtalan kudarc 
közepette, s akkor érdemes volt 
kitartani.“ Évtizedeken át vé-
gezte, felügyelte a montreali  in-
tézetben folyó kísérleteket, be-
osztva erejét és idejét: kora reg-
gel úszás vagy biciklizés, majd 
az írásnak szentelt néhány órát, 
ugyanis a délelőtt érezte magát 
szellemileg olyan frissnek, hogy 
alkotni tudjon. A konzíliumok 
és az eszmecserék után este hat-
kor utolsónak hagyta el a labo-
ratóriumot. Selye Jánost még 
az ünnepnapok sem akadályoz-
ták meg abban, hogy munkáját 
folytassa. 

1982-ben – ahogy talán ő is 
fogalmazná – minden stressztől 
megszabadult. Az osztrák-ma-
gyar származású kanadai fizi-
ológust Montrealban helyezték 
örök nyugalomra. Észrevételei 
viszont a mai ember számára 
egyre aktuálisabbak: a fokozód-
ó stresszhatások eredményeit 
már nem muszáj laboratóriu-
mi körülmények közt vizsgálni, 
hiszen mindennapos társunkká 
vált a stressz. „Ha egyszerű-
en csak arról van szó, hogy so-
kat dolgoztunk - még ha nem 
is egyfajta munkát, - általános 
stressz lép fel. Ennek egyetlen 
orvossága a pihenés.“ – jegyezte 
le egyik művében. 

Intézetének bejárata felett 
kedvenc mottóját olvashatta 
a látogató:

„Sem témád fontossága, 
  sem műszereid  
teljesítménye,  
  sem tudásod  

nagysága, 
  sem terveid  

pontossága nem  
pótolhatják 

  gondolataid  
eredetiségét 

  és megfigyelésed  
élességét.“ 

Elek József, Selye János  
Gimnázium, Komárom
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