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Pedagógusfórum n A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala konferenciája

Kisiskolák és iskolahálózatunk problémái
a Kerekasztal konferenciáján
„A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyitott, politikai pártoktól független, önkéntes és
informális intézmény, amely a szlovákiai magyar szervezetek egyeztető fóruma. … Az önkéntes részvételen, de a közös felelősségvállaláson alapuló szerveződésként jött létre a
Kerekasztal, és azóta is ennek alapján működik.” (Részlet a Kerekasztal bemutatkozási szövegéből – http://www.kerekasztal.org/
rolunk/)
Nagymegyeren tartotta éves konferenciáját a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala,
amelynek témái a szakmai bizottságok beszámolói mellett a helyi kezdeményezések és sikertörténetek, továbbá a kisiskolákkal kapcsolatos problémakörök voltak.
Tokár Géza, a Kerekasztal szóvivője nyitóbeszédében értékelte az elmúlt évet. Kiemelte,
hogy az előző ciklusban két, a Kerekasztal
által támogatott tüntetést is sikerült megszervezni – tiltakozás a kisiskolák bezárása ellen,
ill. a Malina Hedvig melletti kiállás.
A sűrű választási évvel kapcsolatban elmondta, hogy szükség van az egységes magyar képviseletre… „Az elnökválasztás mérföldkövet jelentett a szlovákiai magyar közösség szempontjából. Reméljük, hogy négy év
múlva is fel tudjuk vállalni egy magyar jelölt
támogatását” – tette hozzá.
A Kerekasztal jövőbeni tervei között szerepel a legfőbb közjogi méltóságokkal való
találkozók megszervezése, a szorosabb kapcsolattartás a tagszervezetekkel és a szlovák
szervezetekkel is.
Tok ár G é z a b e s z ámol ój a ut án a
Kerekasztal szakbizottságainak munkája került értékelésre.
Bolemant Lilla, az Esélyegyenlőségi Bizottság koordinátora a női esélyegyenlőség
és az eredményegyenlőség problematikáját
mutatta be. Rajkovics Péter, a Gazdasági Bizottság vezetője kifejtette, hogy a Bizottság
fennállásának két éve alatt próbáltak rámutatni a magyar lakta régiók gazdasági problémáira. A kisebbségek jogállását Szekeres Klaudia foglalta összes, aki elmondta, hogy több
mint 100 személytől érkezett bejelentés a Jogsegélyszolgálathoz, amiből szerinte az is kiderül, hogy az emberek tudatosabbak a nyelvi
jogokkal kapcsolatban.
A beszámolókat követően több észrevétel
is elhangzott a tagszervezetek részéről, melyek során a kulturális és az oktatási témák
kerültek az előtérbe. Balázs F. Attila, a Szőrös
Kő irodalmi folyóirat kiadója egy kulturális
bizottság felállítását szorgalmazta, amely a kisebbségi támogatások problémáit lenne hivatott rendezni egy új koncepció felállításával.

QQ Az oktatással foglalkoztak
(Balról: Albert Sándor, Pék László, Madarász Róbert, Csáky Csongor)
Ezt a tervezetet a Kerekasztalon belül dolgoznák ki. A kezdeményezés végeredménye,
hogy Balázs F. Attila, Bárdos Gyula, Czibula
Csaba, Haraszti Gyula, valamint Huszár
László részvételével megalakul egy testület,
amely megkezdi a munkát az adott területen
még a decemberi hónap folyamán. A tervezetről a Kerekasztal tagszervezetei is tudomást szereznek majd, s amennyiben elkészül, meg kell találni a megfelelő módot arra,
hogy azt át lehessen ültetni a gyakorlatba is.
A blokk során szóba kerültek a konferencia
oktatásügyi vonzatai és a kisebbségi bírálóbizottságok összetételének problémája.
A Régiós kitörési pontok blokkon
belül bemutatásra került a Kürti Borfesztivál is, a helyi kezdeményezést, valamint
az Autentista Borászok Szövetségét Sütő
Zsolt társalapító mutatta be. Őt Németh
Gyula, a Tűzvirág fesztivál ötletgazdája követte, aki a fesztivál szervezésének, finanszírozásának és fenntartásának hátterébe avatta
be az egybegyűlteket. Az előbbi előadás kapcsán alakult ki a konferencia legélénkebb vitája is, melynek tárgyát a borfesztivál nyelvhasználata és kommunikációja, továbbá
ennek a kifelé való közvetítése képezte. Konszenzus alakult ki abban, hogy a felvidéki magyar közösség irányában feltétlenül szükséges
használni a magyar nyelvet, s nem lehet védeni a nyelvhasználat hiányát.
Az éves konferencián, a hagyományokhoz
híven, idén is átadták a Civil díjat, amelyet
minden évben egy-egy olyan szerveződés
vehet át, amely elősegíti a polgári öntudat fejlődését és fennmaradását. Ezúttal a Honismereti Kerékpártúra szervezői kapták az elismerést, a mozgó rendezvény ugyanis már
negyven éve építi és erősíti példásan a közösséget, a díjazottat Lacza Tihamér méltatta.
Utolsó programpontként a kisiskolák
problémái, az országos és a regionális állapotuk bemutatása, és a lehetséges megoldási

lehetőségek kerültek terítékre. Elsőként Pék
László szólalt fel. Megemlítette az iskolabuszokat, mint megoldási lehetőséget, azonban
ezek szerinte át fogják rajzolni a vonzáskörzeteket. Kérdés ugyanakkor szerinte az is, hogy
ezek mennyiben segítenék az iskolák megmaradását. A problémák közé sorolta többek
között az óvodák helyzetét, a rivalizálást az
egyes iskolák között, a nulladik osztályok hiányát, a központi iskolák vonzását a kisebb intézmények rovására, a magyar–roma viszonyt
az intézményekben, ill. a szlovák nyelv elsajátításának nehézségeit. Albert Sándor, a Selye
János Egyetem volt rektora ezt kiegészítve
hozzátette, olyan iskolákat kell megalapítanunk, ahová a szülők szívesen viszik a gyerekeiket. Az iskoláinkat meg kell reformálni,
meg kell erősíteni. A szlovák közoktatás részei
vagyunk, de a teljes reformokra hiába várunk.
Madarász Róbert, a komáromi Marianum
Egyházi Gimnázium igazgatója a komáromi
járás alapiskoláinak helyzetét mutatta be különböző táblázatok és grafikonok segítségével.
Ezekből kitűnt, hogy csökkent a tanulók száma
a magyar iskolákban. Hozzátette, nagyon
fontos, hogy a megszüntetéstől való félelem
ne egészségtelen rivalizálást eredményezzen,
hanem mindenki számára elfogadható, közösségünket megtartó megoldásokat. Mindennek
forrását a folyamatos párbeszédben és az ezt
elősegítő szakmai alapon működő kommunikációs csatornák kialakításában és fenntartásában látja.
A vitába a jelenlévő szervezetek is bekapcsolódtak, a Kerekasztal a jövőben aktívabban
szándékozik fellépni a koordináció területén
ebben a témában is. A konferencia kimenete,
hogy aktívabb fellépésre van szükség a szervezettől a jövőben a magyar nyelvhasználat, az
oktatás és a kultúra terén.
(Forrás: http://www.kerekasztal.org/
2014/12/136-szervezettel-folytatodik-akerekasztal-munkaja/#sthash.lg5T6tvD.dpuf)
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Nevelj
zsenit!
Zseni vagy! Szeptemberben az első alkalommal, félig humorosan, félig komolyan,
ezzel engedem haza a középiskolás diákjaimat matematika, informatika óráimról.
A lelkükre kötöm, hogy ezt mondják el otthon is a szüleiknek. Ezzel
rögtön két jó pontot szerzek, az egyiket a gyerektől, hogy milyen jó iskolába jött, a másikat a szülőtől, mert végre úgy érzi, hogy valaki felismerte az ő gyermekében a szunnyadó tehetséget. És éppen a szun�nyadó tehetségen van a hangsúly. Vannak olyan gyerekek, akiknél
rögtön kiskorukban a felszínre törnek a bennük rejlő, átlagon felüli képességek. Viszont a többségnél igencsak nehéz előcsalogatni ezeket a
rejtett arany tartalékokat.
A jelenlegi iskolarendszer csak nagyon korlátozott mértékben tudja
felismerni a tehetséges gyerekeket. Nemcsak jó szavalókat, énekeseket,
táncosokat, esetleg a természettudományi tantárgyakban kitűnő tanulókat kellene megtalálni, hanem például a kevésbé népszerű sportágakban, zenében, művészetben, tudományban sikereket elérő tanulókat is fel kellene fedeznünk. Hogy fog kiderülni valakiről, hogy fantasztikus sakkozó, golfozó, klarinétos, kovács stb. lehetne, ha sohasem fogja
kipróbálni egész életében. Ezek a képességek egész életében rejtve maradnak, jó mélyen, az egyén és a társadalom nagy sajnálatára. Az ilyen
egyén a potenciális (azaz rejtett) zseni kategóriát fogja erősíteni.
A címet az egyik kedvenc könyvem címéről kölcsönöztem. Az
1990-es évek elején nagy hatással volt rám Polgár László könyve,
melyben leírta, hogy a lányaiból (Zsuzsa, Zsófi, Judit) milyen módon
nevelt sakkvilágbajnokokat. Nem receptet adott, hanem egy szemléletmódot próbált közkinccsé tenni. Az idő őt igazolta, hiszen világsikereket értek el a lányai a sakkban, és a mai napig aktívan részt vesznek
a sakkozás világában. Nagyon szorítok Polgár Judit új kezdeményezésének is, a sakkpalotának. Új módszertani programot dolgozott ki az
általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok
pótlására. Magyarországon hivatalosan is bekerült a Nemzeti Alaptantervbe ez az újonnan kifejlesztett képességfejlesztő tantárgy.
Sajnos, iskoláinkban még mindig a szuperátlag-nevelés a meghatározó tényező. Az oktatási rendszerünk a tanítás órákon nem biztosít
teret a tehetséges tanulókkal való mélyebb foglalkozásnak. Még mindig
az átlag alatti tanulót kell felhozni az átlagos szintre, mert a szülők ezt
várják el. A tehetséges tanuló szülei nagyon ritkán jönnek be panaszkodni, hogy ők szeretnék, ha még többre lenne képes a gyerekük.
A tehetséges gyerek a kötelező tananyagot tudja kitűnőre, és ezzel
majdnem mindenki elégedett. Csakhogy itt vesznek el a tehetségeink.
Kiemelkedő képességű gyerekekkel csak akkor tudunk sikereket elérni,
ha pluszfoglalkozásokat vezetünk körök, pluszórák formájában. Ami
a gyerektől és a tanártól is több időt, energiát követel. És sajnos, a tanárnak ebből anyagi haszna nem származik, pedig többletmunkát végez.
De akkor is érdemes a tehetséges gyerekekkel foglalkozni, mert sikeres,
boldog embereket nevelhetünk belőlük, akik tudnak logikusan, kreatívan gondolkodni, és megtalálják a helyüket a társadalomban. Az persze
igaz, hogy csak kiváló tanárokkal lehet kimagasló eredményeket elérni.
Csakhogy ehhez azt kellene tudnunk, hogyan képezzünk kitűnő tanárokat. Ez a McKinsey-jelentésben (2007) részletesen ki van fejtve. Miért
is fontos ez? A sikeres emberek többségének voltak igazán nagyszerű tanáraik, és kitűnő képzésben volt részük. Részben ezért is lettek sikeresek.
Azt hiszem, az oktatásban kell leginkább jól dolgozni annak érdekében, hogy egy országnak biztos jövője legyen. Ne az átlag legyen a viszonyítási alap és az etalon! Jól kell csinálni a dolgokat! De fontosabb
jó dolgokat csinálni!
RNDr. Tomolya Róbert, PhD.
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Pedagógusfórum n Tehetséggondozás

A határon túli
Tehetségsegítő
Tanácsok
munkája az
elmúlt két évben
A Tehetségsegítő Tanácsok Kárpát-medencei Kollégiumán belül
működik a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok munkacsoportja.
A munkacsoport tagszervezetei:
-- Vajdasági Tehetségsegítő Tanács
(képviselője: De Negri Ibolya);
-- Erdélyi Tehetségsegítő Tanács (képviselője: András Szilárd);
-- Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
(képviselője: Bereczki Kinga);
-- Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (képviselője: Pék László);
-- Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács
(képviselője: Váradi Natália);
A munkacsoport céljai:
-- A külhoni magyar tehetségsegítő szervezetek munkájának
összhangba hozása a magyarországi Nemzeti Tehetségprogrammal;
-- a határon túli térségekben minél több Tehetségpont
megalakítása, regisztrálása;
-- a tehetségpontok hálózatosodása;
-- szakmai segítség a tehetséggondozásban;
-- a tehetséggondozó programok folyamatos
koordinálása a régióban;
-- szakmai kapcsolatok építése anyaországi és határon
túli tehetséggondozó szervezetekkel;
-- adatbázis létrehozása a mentoráltakról és mentorokról,
azok erkölcsi támogatása tehetségnap keretén belül;
-- szakmai továbbképzések a magyar nyelven is oktató
tanárok részére anyaországi előadókkal;
-- tehetségbarát társadalom kialakítása,
ösztönzőprogramok megvalósítása;
-- gazdasági partnerek bevonása.
A tagszervezetek tevékenysége: A határon túli Tehetségsegítő Tanácsok az elmúlt két évben lendületes, sokszínű munkát
folytattak, számos rendezvény keretén belül. Minden régiónak
megvan a sajátossága, a helyi körülményeket, adottságokat figyelembe véve, de ugyanakkor globálisan szemlélve a tehetséggondozás feladata, célkitűzései megegyeznek minden határon
túli régióban. Minden területen csakúgy, mint az anyaországban
is, a legfontosabb, hogy hatékony tehetséggondozó program
folyjon, ami azt követeli, hogy mielőbb megtörténjen a tehetségazonosítás, beválogatás, majd a tehetségsegítés, mentorálás, tudományos munkákba való bevezetés. Mindehhez komoly szakmai
tudásra és társadalmi támogatásra van szükség, hiszen csak így
lehet megvalósítani a sikerességet. Ennek érdekében kiváló magyarországi szakemberek révén számos pedagógusképzésre ke-

rült sor, s ezáltal a határon túli pedagógusok új szemléletet, módszertant, jó gyakorlatokat sajátítottak el, melyet beépítettek saját
munkájukba annak érdekében, hogy hatékony tehetséggondozó
munkát végezzenek.
A határon túli Tehetségsegítő Tanácsok feladata a tehetséggondozás népszerűsítése és térhódítása oktatási intézményekben, civil
szervezetekben. Az eredmények pozitívak, hiszen a Tanácsok közreműködése, segítsége révén minden régióban számos új Tehetségpont alakult, melyek regisztrálódtak, sok esetben a Tanács segítségével, illetve jelentős számban minősítéskor megkapták a Kiváló Tehetségpont címet. Ugyanakkor a Tanácsok koordinációs szerepet is folytattak tehetségprogramok, versenyek, táborok megszervezésével, melyekre a mentorok tanítványaikat küldték. Számos
program valósult meg:
-- Minden Tanács megszervezte a régió Tehetségnapját,
amelyen kitüntették a kiváló tehetségeket;
-- Tehetségnapokat szerveztek a Tehetségpontok;
-- Műhelymunkák folytak a Tehetségpontokban,
melyeket a Tanács koordinált;
-- Évközi és nyári táborok valósultak meg;
-- Tudományos diákköri konferenciák szerveződtek.
Az elhivatott pedagógusmunka, a szülők elismerése és köszönete mellett a Tanácsoknak legfőképp anyagi gondjaik voltak, hiszen az igény a tehetséggondozásra sokkal nagyobb, mint a lehetőségek. A Tanácsok részére nagy segítséget jelentenek az anyaország felől érkező pályázati támogatások, melyek lehetőséget nyújtanak a programok megvalósítására.
Szinte minden régiónak nehézséget jelent bevonni a társadalmi, gazdasági szereplőket annak érdekében, hogy szakmai és
anyagi támogatást nyújtsanak. A jövőben ezt az ágazatot is mindenképp meg kell nyerni a tehetségügynek.
A határon túli Tehetségsegítő Tanácsok a jövőben is folytatni
szeretnék a tehetséggondozó munkát bázisként, tanácsadóként, tehetségközpontként működve, ahol szakmai és anyagi támogatást kaphatnak a tehetségprogramok. Fontos a Tanácsok
működését biztosítani, anyagi támogatást nyújtani hozzá, hogy
folyamatos, hatékony munkát tudjanak végezni. Nagyon nagy
szükség lenne arra, hogy a Nemzeti Tehetség Program a határon
túli Tehetségsegítő Tanácsok számára, működésre és a programok koordinálására anyagi forrást biztosítana. A gyakorlat is
azt mutatja, ha egy régión belül működik egy koordinációs bizottság (pl. Tehetségpontok képviselői) együtt, közös megbeszéléssel, közös gondolkodással, stratégiával, sokkal jobban előre
tudják vinni a tehetségügyet.
A Nemzeti Tehetség Program keretén belül megszervezendő
díjkiosztások, díjazások kapcsán a Tanácsok szeretnének delegálni
sorukból személyt az elbírálásokra, pl. Bonis Bona díj, Fiatal Tehetségek díj. A régiókból a Tanácsok tennének javaslatot ezekre a díjakra, azok közül, akik már a régióban is díjazottak, így emelnénk
kárpát-medencei szintűre a Magyarországon megrendezésre kerülő díjkiosztásokat.
A munkacsoportot érintő javaslatok a következő időszakra: A jövőben a munkacsoport félévenként tartana tanácskozást az együttműködés, tapasztalatcsere céljából. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartja a kapcsolatépítés végett az egymáshoz látogatást, egyeztető megbeszélés vagy tehetségprogram megtekintése (Tehetségnap) alkalmából.
A Nemzeti Tehetség Program keretén belül a Tehetség Tanácsoknak nagyobb szerepük kellene, hogy legyen a tehetségügy
kapcsán, hiszen húzóerők lehetnek ebben a munkában. Reméljük, a
jövőben méltó helyre kerülnek a tehetségrendszerben.
De Negri Ibolya,
a Határon túli Tehetségsegítő Tanácsok elnöke
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Az SZMPSZ tanulmányi versenyei

a tehetség szolgálatában

Gondolatok a tehetséggondozó konferenciák és a gyakorlat,
illetve a hazai rendszeralkotás,
programok, műhelyek, a tervezés
és a tanulmányi versenyek mint
a tehetséggondozás egyik formájának kapcsolatáról
„A nehézség, a szükségszerűség és az
érték – három tartalmilag összefüggő fogalom: csak az a nehéz, ami szükségszerű,
csak az az értékes, aminek súlya van.”
(Kundera: A szabadság elviselhetetlen
könnyűsége)
Teljesen azonosulok a Kunderaidézettel, mert megfogalmazza az élet értelmét, megfogalmazza, hogy a nehéz és
értékes célokért lehet kitartóan küzdeni,
csakis ezekért érdemes energiát áldozni.
Az értelmes cél elérésébe fektetett energia,
kitartó feladatvállalás, kreatív gondolkodás
teremt értéket.
A nem sémákban és nem szokványosan
gondolkodó emberek viszik előre a társadalmat, taposnak ösvényt az őket követőknek. Az út kijelölése, a cél megfogalmazása, a feladat megszervezése: az út kitaposása nem mindennapi feladat. Először is fel
kell tárni a célt, amiből csak egy van, ami
társadalmi értéket teremt, aminek alapkövetelménye a problémalátás és a kritikai
gondolkodás. S azonnal felmerül a triviális
kérdés: mely család, kortárscsoport, iskola
neveli ki az ilyen típusú gondolkodókat,
entellektüeleket.
A tehetségkutatók abban egyetértenek,
hogy a szellemi melegágy, a gyermeket biztató család és az általa képviselt értékek egy
életre meghatározó útravalót adnak: biztatással növesztenek, határokat és szabályokat jelölnek ki, utakat, melyeken megközelítő biztonsággal lehet közlekedni. Az
iskola ezt az értéket folytatja nevelési-oktatási programja megvalósításával: megmutatja a fejlődés sokszínű útvonalát, meghívja arra növendékeit, támogatja őket fejlődésükben, személyiségük kibontakozásában.
Nem mindegy azonban, ezt hogyan
teszi. Hamvas Béla mondja: „… a tanító,
senki nem tud megtanítani semmire, amire
te nem akarod, ami nincs meg benned.” S ez
a lényeg! Ezt Gyarmathy Éva is megerősíti:
„A tehetség, adottság kibontakozása érde-

kében a legnagyobb a fejlődés lehetőségének
megteremtése a család, társadalom, nevelési intézmények, kortárscsoportok részéről.
Az egyén feladata, él-e ezzel a lehetőséggel,
céljait meg tudja-e fogalmazni, van-e elég
akarata a célok elérésében.”
Feltételezzük, hogy minden gyermek
életének nagy célja, hogy művelt és gondolkodni tudó emberré váljon, a társadalom
hasznos tagjává legyen.
Manapság a tehetséggondozás divatosan „elkoptatott” fogalom, amolyan üdvöske, szlogen, mindent be lehet vele takarni és semmit nem jelent, mert az iskola
nem ismeri módszereit. El kellene gondolkodni azon, hogy az alapiskolában, de még
a gimnázium alsóbb évfolyamaiban is nem
a személyiségfejlesztést, a tehetséggondozás Spearman elmélete szerinti „g-faktort”, mint általános intellektuális képesség
fejlesztését kellene-e erősíteni az „s-faktor”,
a speciális képességek ellenében. Nem inkább a tehetség felismerését kellene-e inkább támogatni sok-sok program megvalósításával, mint a tehetséggondozást, ami
a tehetség felfedezésének soron következő
lépése? A tehetség felismerése merőben
más feladatokat fogalmaz meg, mint a tehetséggondozás. Valamit felismerni an�nyit jelent, hogy a társak csoportjában felfigyelni valakire, aki másként gondolkodik,
cselekszik, nem szokványosan old meg
problémákat, aki kreatívabb megoldásokat
keres, aki valamilyen adottságokkal rendelkezik. Ezzel alá akarom húzni a csapatjátékok, a projektfeladatok fejlesztő fontosságát, melyek lehetőséget teremtenek
mind a személyiség fejlődésére, mind a célokhoz való eljutás kreatív módjára. A csapatjátékos a fejlődés részese, míg az individualista magányos önfejlesztő (ha!), de
neki is hiányoznak a társak visszajelzései,
a megerősítés, amely előrevisz. A csapatjátékos az élmény, a flow, az önfeledt közös
tevékenység boldog részese, akinek erőssége a társak biztatása és fordítva. A csapat
az együttes öröm, a hosszútávfutó magányos. A fent említett iskolatípus a csapatjátékosoké, hiszen a szocializáció szerepei
a csapaton belül sajátíthatók el. A csapat az
önkipróbálásra, ugyanakkor a társas kapcsolatok építésére is kiváló terep és közeg.
A csapatok feladatvállalása és a csapatban
történő szerepek elosztása az adottság,
kreatív problémamegoldás, tehetség és a
személyiség fejlesztésére nyújtanak lehető-

séget, s nem utolsósorban a csapatélmény
megtapasztalására, amely beépül a személyiségbe. A tehetséggondozás és a személyiségfejlesztés szoros kapcsolata vitathatatlan, egymást kölcsönösen erősítő vektorok együttese.
A középiskola (alapiskola is!) gyakran
esik abba a hibába, hogy a kiváló intellektusú tanulót tehetségesnek kiáltja ki. Az intelligencia nem egyenlő a tehetséggel, mert
hiányzik a kreativitás, a dolgok másként látásának a képessége (és más egyéb is).
A tehetséggondozással foglalkozó szakemberek egyik csoportja azt mondja, hogy
minden gyermek tehetséges, jó valamiben,
mindenki valamilyen adottsággal jön a világra. A másik oldal azzal érvel, hogy a
társadalom 5%-ának adatott meg a kivételesség. De az alapiskolában és a középiskola alsóbb évfolyamaiban ki tudja kiszűrni a populáció 5%-ába tartozót? Mely
kritériumok alapján vehetjük a bátorságot
döntésünk alátámasztására? De az 5% a
zseni, aki még nem jelenik meg a közoktatásban, mert nincs is rá lehetősége, érésre
van szüksége! Akkor miért nem fogadható
el a közoktatásban az első állítás? Ha igen,
akkor ennek az üzenete az, hogy minden
tanuló részére gazdag fejlesztő programokat kell létrehozni. S ez nem pénz,
hanem szervezés kérdése.
Talán megnyugtatóan maradhatunk
annyiban, hogy a közoktatás feladata az,
hogy teremtsen minden tanuló részére
minél sokrétűbb és gazdag lehetőséget
arra, hogy a tanulók kipróbálhassák magukat, megtapasztalják, miben jobbak másoknál, miben van magabiztosságuk ereje
és mi adja önbizalmuk alapját. S ebben
kell őket fejleszteni, nem feledkezve meg
a gyengébb oldalak fejlesztéséről sem.
Az iskolai órarendszerű tehetséggondozó programok (differenciális képességfejlesztés, a többszörös intelligencia
Gardner és az ismeretszerzés folyamata
Bloom mátrixának napi gyakorlata projektek révén, kooperatív tanulás, a progresszív tanulás módszereinek megtanítása
a sikeres tanulás érdekében, komplex információs program…) a dúsítással együtt,
a kutatásra épülő szakköri foglalkozások
megter vezésével a tehetségfejlesztés
alapjai. Mindezek természetes előzménye
a tanulók képességeinek mérése, az azon
alapuló fejlesztés megtervezése.
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A gazdagítást a szakköri tevékenység
és a tartalmak komplexitása szolgáltatja. Ha idáig eljutottunk, akkor azt kellene megvizsgálni, közoktatásunk miért
válogatja ki (önkényesen kijelölve) a tanulókat a tanulmányi versenyekre, miért
nem teremti meg a kiválasztódás esélyét
az állandó, képességek szerinti fejlesztés
révén. Amit állítok, nem biztos, hogy
minden iskolára egyformán vonatkozik.
De általában igaz, hogy – többek között –
a helyesírási versenyekre a kiválasztás kritériuma nem a szakköri munka és az iskolai verseny eredménye, mert ilyen nincs
(tisztelet a kevés kivételnek!). Ezzel eljutottunk a tanulók versenyekre való nevezéséhez – esetünkben most nem tárgyalandó problémájához.
A tanár-mentor szerepe a tehetségfejlesztésben alapkövetelmény. A mentor az
a tekintély (emberi, szakmai), akinek szerepe a növendék személyiségét és karrierjének jövőjét érintve meghatározó, hiszen
ő a követendő minta. Az epigenetika értelmében generációk tudásának és tapasztalatának egymásra épülése szervesül az
új nemzedékben, beépül génjeikbe. Ezért
a mentor-tanár felelőssége a különböző
adottsággal rendelkező tanulók tehetségének előhívása, és kognitív, érzelmi, szociális fejlesztésük nemzedéknevelési feladat.
Ám a tanárképzésből (és a pedagógus-továbbképzésből is) hiányzik a célzott tehetséggondozásra való felkészítés. Ezért fogalmaz meg a pedagógus alacsonyabb követelményt, a feladatok kisebb mértékű
differenciálását, mert nem érzi kompetensnek magát a tehetségek fejlesztésére.
Így lesz egyre nyitottabb az olló a tantervi
követelmények és a mindennapok gyakorlata között. Tehetséggondozó szakembereink nincsenek! Ezért elengedhetetlen feladatuk a civil szervezeteknek, hogy ebben
az irányban minél több szakmai továbbképzésben részesítse a gyakorló pedagógusokat, ami által növekedne a kihívás az
oktatásban, motivált lenne egyaránt pedagógus és tanuló is. Mert a tanítás minősége a legerősebb fejlesztés – mondják
nyugaton, ahol olyasfajta tehetségprogramok, mint Magyarországon vannak,
nem léteznek, nem is érzik annak szükségességét az előbbi megállapítás révén.
A hejőkeresztúri igazgatónő megfogalmazása szerint az ő sikerük az, hogy az elkötelezett tanárokban „olthatatlan vágy ég az
iskola és a tanulók sikeréért.” Ezért programjuk – KIP – a tanulók együttnevelésére, szociális, érzelmi és kognitív képességek komplex fejlesztésére irányul.
Gyarmathy Éva írja (A hazai tehetséggondozás buktatói, Taní-tani Online,
2014): „A tanítás azért nem működik, mert
a pedagógus azt hiszi, ő kell megtanítsa
a diákot, és elfelejti, hogy mindössze meg

kell mutatnia a diáknak az utakat, amelyeken végig tud menni.“ Nos, ezt a megállapítást konferenciákon kellene kibontani,
elemezni, keresni a megoldásokat, s mindjárt közelebb kerülnénk a PISA-vizsgálatok
eredménytelenségeinek okához, illetve
a megoldások kereséséhez. De a fenti meghatározás akár a tehetséggondozás mindenki részéről másképpen értelmezett fogalmához is közelebb vinne.
Az iskolai és bármely tanulás a megértéssel kezdődik, amit a tudás alkalmazása követ, majd a tudások, különböző területek közötti kapcsolatokkal éri el csúcspontját. A gondolkodás, a pedagógiai kultúra, az iskolai oktatás minőségi fejlesztése a problémák ismeretéből és a nevelő
komplex műveltségéből adódik.
Összefügg-e a minőségi tanítás a tehetséggondozással? A PISA-vizsgálat a használható tudás mértékéről szól, a minőségi
oktatás a műveltségről, a komplex problémamegoldásról, a világban való eligazodásról, az intelligenciáról, a tehetség pedig
egy-egy tudomány, művészeti területnek
a mélységelvű műveléséről.
A három terület azonban elvezet ahhoz
a gondolathoz, hogy széles látókörű, gondolkodó, alkotó, tanulni tudó személyiségek nevelését kell megcélozni.
A nevelés lényege nem az önmagáért
való tehetséggondozás, hanem a minőségi oktatás révén a sikeresen tanuló, művelt ember kimunkálása, amelynek egyik
meghatározója a kognitív teljesítmény, de
ehhez az érzelmi és a szociális intelligenciát is hozzá kell tenni, mert így kerek és
teljes az ember.
Magyarországon a Géniusz és a Tehetséghidak programok elemzése, az NTP 6
éves tervezése kapcsán rájöttek, hogy:
–– „A pedagógus felkészítése esetleges;
–– A tehetségazonosítás hamis hite hamis
irányba vezet;
–– A túlszabályozás és a tehetséggondozás összeférhetetlen.“
(Gyarmathy Éva)
Akkor itthon nem kellene-e elgondolkodni legalább az első állításon, és megtenni mindent annak érdekében, hogy országosan, regionálisan gondolkodva legalább 10–15 másoddiplomás tehetséggondozó szakemberünk legyen?
Elszánt határozottsággal tudom, a tehetség csak ott bontakozhat ki, ahol a pedagógus motivált, ahol lehetőséget kínál
egy-egy program (projekt) kreatív megvalósítására. A tanulócsoport csak ott érezhet
rá a művelődés fontosságára és jóleső érzésére, ahol az egyes témákat érintő információk (tudás, élmény, művelődési tudásanyag) teljes szélességében és mélységében

körülveszi őt, megérinti, motiválttá és érdekeltté teszi.
Azon is el kellene gondolkodni, hogy
tanulmányi versenyeink milyen mértékben
szolgálják a tehetséggondozást a tudatos
tehetségazonosítás és tehetségfejlesztés hiányában.
A tanulmányi versenyek és műveltségi
vetélkedők nem fedik le az általunk tehetséggondozásnak tartott fogalmat, hanem
lehetőségeket teremtenek az adott területeken a fejlesztésre, a kibontakozásra.
Ilyen lehetőség az SZMPSZ által 1996 óta
tematikusan szervezett – természettudományokhoz, társadalomtudományokhoz
kötődő – tanulmányi versenyek, műveltségi vetélkedők, képzőművészeti kiállítások, sportversenyek, ének- és dalversenyek, féléves (kutatást feltételező) pedagógiai projektre épülő projekt-, illetve tehetségnap. Kettő kivételével mindegyik
célja a megmérettetés, de ennek nincs további kimenetele. Talán a fesztiváljelleg
jobban erősítené azt a tehetségkritériumot, mely szerint minden gyermek jó
valamiben, tehát mutassa meg erős oldalát. Ez a kihívás másfajta megközelítése,
mely száműzi az értelmetlen versengést,
a szorongást.
Az SZMPSZ versenyeit a kétnyelvű közegben meghatározza az anyanyelven történő megmutatkozás, egy-egy tudományterület birtokbavételéről való számadás,
a magyarországi, Kárpát-medencei versenyekbe való bekapcsolódás lehetősége.
A célok megfogalmazása tükrözi: „… anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt
érzett felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének az erősítése.” Simonyi Zsigmond
Helyesírási Verseny; „… az olvasás megszerettetése, a rendszeres olvasóvá nevelés,
irodalmi hagyományaink ápolása; a könyv
helyszíneinek gondolatban történő végigjárása, megismerése; a tartalom kreatív
megközelítése.“ Olvasni jó!; „…hogy a diákok figyelmét és érdeklődését a technika
tagozat felé irányítsuk. Ennek megvalósításához hozzásegít a tanulmányi versenyekre
való felkészülés, majd azokon való részvétel. Célunk a matematika, fizika és informatika iránt érdeklődő diákok részére országos verseny és szakmai nap szervezése.“
Természettudományi Triatlon; “… hogy
odairányítsuk a figyelmet a szlovákiai magyar, tehetséges felső tagozatos alapiskolásokra. A verseny a diákok testi és lelki fejlődését, sikeres jövőjét szolgálja. A művészeti
alkotómunka és a nemes sportvetélkedések
öröméből származó egészséges életszemlélet, a tehetségek teljesítményeinek bemutatása önbizalmat ad, s egyben megerősítheti felvidéki magyar közösségünk hitét a
megmaradásban, a fejlődésben és a boldogulásban. “ Diákolimpia; „A verseny célja
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a fiatal tehetségek felkarolása, a tehetséggondozás, a tehetségkutatás és fejlesztés
tapasztalatcseréje, a művészetoktatás népszerűsítése, eredményeinek színvonalas
bemutatása országos szintű, rangos rajzverseny keretein belül. Fontosnak tartjuk a
versenyzők életkornak megfelelő szakmai
képességének, felkészültségének, rajztudásának bemutatását és értékelését nagyszabású kiállítás keretén belül, illetve a szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerését, minőségfejlesztő tevékenységének segítését.“ Szinyei Merse
Pál rajz- és művészettörténeti verseny;
„… mozgósítani a tehetséges tanulókat a
magyar népdalkincs megismerése és elsajátítása érdekében, illetve a résztvevők
énekhangjának és előadói képességének
bemutatása.“ Csillagoknak teremtője;
„… az olvasás megszerettetése és a rendszeres olvasóvá nevelés.” (Jókai és kora);
„A Kárpát-medence földtörténeti, természet- és társadalomföldrajzi értékeinek
megismerése.” Kárpát-medence – 2015,
földrajzverseny; „… a komplex környezettudatos szemlélet kialakítása és elmélyítése, a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség kialakítása, a környezetünkért
érzett közös felelősség felébresztése…, valamint a tehetségfejlesztés.” Sajó Károly
Környezetvédelmi Csapatverseny; „… a
szlovákiai magyarság tájaihoz, településeihez és közösségeihez kapcsolódó, a téma
iránt a pályázó személyes kötődését is nyilvánvalóvá tevő pályamunka készítése tetszés szerint választható témakörben (kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, művészet, irodalom, földrajz, természeti értékek, gazdaságtörténet, építészet vagy további tetszés szerint választható témakörökben)” Kincskeresők; „A
Szlovákiában magyarul tanuló diákok tehetségének kibontakoztatása a humán-, a
műszaki- és a természettudományokhoz
kapcsolódó szakterületeken; a tudományos diákkörök eredményességének elősegítése iskoláinkban, diákjaink bekapcsolása
a nemzeti és nemzetközi tudományos diákköri konferenciák rendszerébe… a zsűri
által minősített legjobb pályamunkák továbbjutnak a Magyarországon megrendezendő döntőre, a Tudományos Diákkörök
Országos Konferenciájára.“ TUDOK;
„… Együttműködés az iskolák, kollégák,
szülők között; hatékony párbeszéd; vitakultúra fejlesztése; az iskolán kívüli tanulás
megtapasztalása; együttműködésen alapuló közös tanulás; használható tudás…
személyes és szociális kompetenciafejlesztés; képességek és készségek fejlesztése;
önálló tanulás fejlesztése; döntés és felelősségvállalás fejlesztése; tehetségfejlesztés.
A projekt alkalmat nyújt a tantárgyi integrációra az irodalom, anyanyelv, zene, tánc,
drámajáték, vizuális nevelés, történelem,

földrajz… tantárgyak esetében. Az integrált tantárgyak bevonása a projekt megvalósulásába a különböző kompetenciák fejlesztését szolgálja.“ Gömörből, Nógrádból
jöttünk, mesterségünk címere…
A versenyek lebonyolítása tekintetében
dominál a csapatverseny, amely az alap- és
középiskolások esetében erősséget képvisel szemben az individuális versenyszellemmel.
A versenyek, a projekt- és tehetségnapok és a műveltségi vetélkedők sorra
adósak maradnak a rendezvények hozadékának megfogalmazásával, azzal a szembenézéssel, elemzéssel, a szervezés (jó és
kevéssé sikeres) részeinek megvitatásával,
vajon a célban megfogalmazottak a gyakorlatban milyen változásokat hoznak a csapatok, egyének életében, kognitív, affektív
és szociális készségeik fejlődésében.
Ez annál is fontosabb számomra, mert
összegző értékelés nélkül nincs érdemi fejlődés. Hetedik alkalommal került meghirdetésre, megszervezésre és megrendezésre a szlovákiai Gömör és Felső-Nógrád
magyar iskoláinak féléves projektje és zárásként a tehetség- vagy projektnap. „A
projekt hozadéka: A bekapcsolódó iskolák
megtanulják:
–– az együttműködés lehetőségeit
és formáit;
–– a konfliktusokat kezelni;
–– hatékonyan kommunikálni;
–– interdiszciplinárisan gondolkodni
a használható tudás érdekében;
–– a különböző megjelenítési és megvalósítási technikákat (napló, dráma, tanulmány, makett, képregény, öltözékkészítés…);
–– az IKT célirányos használatát;
–– a könyvtár használatát;
–– a kutatás módszereit;
–– a tehetséges tanulókra való figyelést;
–– a z önálló t anul á s fe jle szté s é t .“
(Gömörből, Nógrádból jöttünk, ....)
A versenyek szervezésének és megvalósulásának célja, a bemenet fogalmazza
meg a teljesülés elemzését is:
“A Diákolimpia 2014 a versenybe
való bekapcsolódó iskolák, résztvevők
száma, a rendezvény hangulata tekintetében eleget tett a versenykiírók elvárásainak. Az eredmények jelzik, a felvidéki
magyar iskolákban nagy számban vannak
tehetséges, ügyes fiatalok. Külön kiemelendő, hogy a sportversenyeken a hátrányos helyzetben levő diákok is sikeresekké
tudtak válni. A rendezvény hangulata, a
bekapcsolódók nagy száma, összetétele,
a különböző tájegységekről érkezők számára találkozási és ismerkedési lehetőséget teremtett, esélyt és bátorítást adott
tehetségük megmutatására.“
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„A Kincskeresők… regionális konferenciákon is, az országos konferencián is úgy
érezhette magát (mindenki), mintha egy
családot alkotnának, mintha mindig együtt
dolgoztak volna. Már a jelentkezési űrla
pokhoz csatolt bemutatkozó levelekből kiérezhető volt, hogy az értelmi tartalom mellett ebben a munkában fontos szerepe van
az érzelmi kötődésnek. A szülőföld szeretete, a kötődések elmossák a korosztályok,
a tanár-tanítvány közötti különbségeket.
Ezek a kutatások ráirányították a figyelmet
az ún. nyitott iskola programra: amikor a
megismerési folyamat nem tantárgyakhoz
és nem az iskolapadhoz, hanem valóságos
kutatáshoz (levéltár, könyvtár, múzeum, terepmunka stb.) kötődik. Fontos volt az is,
hogy az értékelésben mindenki részt vehetett, tanár és diák egyaránt. Néha úgy tűnt,
mintha a saját eredménynél is foltosabb
lenne, hogy az egyén értékelése és önértékelése mennyire egyezik a többség értékrendjével.“ (Pedagógusfórum, 2006. június,
Kincskeresők)
Visszaemlékezve a kilencvenes évek
második felére, az SZMPSZ az alsó tagozatos tanulók részére is több kreatív versenyfelhívást fogalmazott meg. Hol vannak
azok, az iskolájukon túllátó, a szlovákiai
magyar kisiskolákat egy-egy jó cél érdekében összekapcsoló kollégák (amilyen
Drozdik Katalin volt), akik a szlovákiai magyar közoktatás jövőjét az óvoda – alapiskola – középiskola vonulatában egy-egy
téma kibontásában összefogják? Mert az
óvodából indul az út az egyetemre. A közoktatás legalsó lépcsője a legfontosabb a
gyermekember fejlődésében, az adottságok
kibontakozásában.
Összegezve és tanulságul – a  versenyek hasznosulása a tehetségek, tehetségígéretek, a versenyeken résztvevő tanulók esetében: az érdem a felkészülésben
van, nem a versenyben. A tehetséggondozás alfája és ómegája a felkészülés mértékében és minőségében van, nem vitatva a versenyzés fontosságát, de kerülve
a csakazértis versenyzést. Amit tudatosítani kell: a versenyzés végeredménye és
célja nem a helyezésekben van megfogalmazva, hanem a tapasztalat megszerzésében, elemzésében, a kudarcokból való
tanulásban. Aki erre képes, képes elindulni
az önépítkezés göröngyös útján, mert győzi
akarattal és a tudás megszerzésének célját
látja a győzelmi első hely helyett.
Ádám Zita
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A matematikai
tehetséggondozásról

Vannak olyan tantárgyak, amelyek elsajátításához az átlagosnál
nagyobb tehetségre van szükség. Ilyen például az idegennyelv-tanulás, a zene, a rajz vagy a matematika. Földrajzból, történelemből,
kémiából… az is eredményessé tud válni, aki „csak” tanul. (És ezúttal
a tanulást a lehető leghagyományosabban értelmezem.) Mi lehet
ennek az oka? Igazuk van-e azoknak, akik saját vagy gyermekük sikertelensége láttán a tehetségtelenségre panaszkodnak?
Valóban születni kell a matematikára? Ez részben igaz lehet.
Hangsúlyozom: részben. Mert nem sokra megy a kiemelkedő matematikai tehetségével az, aki nem kap kellő figyelmet a felnőttektől
(leginkább a pedagógusoktól), ugyanakkor hiábavaló erőveszítés
lenne a pedagógus részéről, ha egy „matematikában botfülű” gyermeket próbálna magas színvonalú, kreatív matematikai gondolkodásra késztetni. Úgy érzem, az utóbbi eset ritkábban fordul elő. Az
viszont még ma is fájó tapasztalat, hogy nem minden igazán tehetséges gyerekhez viszonyulnak úgy, ahogy megérdemelné.
Azon egyáltalán nem csodálkozom, hogy azokat a gyerekeket, akik az életnek valamilyen „nem mindennapi” (tantárggyal
le nem fedhető) területén mutatnak rendkívüli tehetséget, a mai
iskolarendszer nem képes fölkarolni. Pl.: ha egy alapiskolás kiváló
motocross-versenyző vagy a foltvarrásban jeleskedik, akkor legföljebb a tornatanára vagy a rajztanára figyel föl rá. De ha – mondjuk
– „csak” a konyhában remekel, vagy töviről hegyire ismeri az összes
korábbi és mai repülőgép minden műszaki paraméterét, akkor a
legcsekélyebb esélye sincs arra, hogy ezt a képességét az iskolában
komolyan elismerjék. De a matematika tantárgy. Tehát a matematikában tehetséges gyerek rendkívüli képességeit kötelező volna az
iskolában észrevenni.
A matematikai tehetséggondozás a tanárnak kétségtelenül rengeteg pluszmunkát jelent, ez azonban mindig megtérül. Joggal
hangzik el napjainkban a kérdés: „Mikor foglalkozzunk a tehetséges
tanulókkal?” Talán a „mikor”-nál is fájóbb kérdésnek tűnik, hogy „mire
lehet építeni?”. Hiszen a végletesen minimálisra silányított állami tanterv miatt lassan nem lesz mit tanítani. A középiskolai matematikatanárok hitetlenül csóválják a fejüket, hogy nálunk egy kilencedikesnek kevesebbet kell tudnia, mint Magyarországon egy nyolcadikosnak. Az új „koncepció” bugyuta újításai (kockakódolás, színes
számok…) nem teszik a korábbinál kreatívabbá a tanulókat, nem fejlesztik eredményesebben a problémamegoldó gondolkodásukat, ráadásul sokkal kisebb esélyt adnak a matematika szépségeinek fölfedeztetésére, mint korábban. Mindezek ellenére (vagy éppen ezért)
arra biztatom Kollégáimat, hogy tegyék színesebbé a tehetséges tanulók számára a matematikatanulást. Mikor? Szakkörön, a tanórából
„ellopott” néhány perc alatt, az óraközi szünetekben vagy akár egyegy beszélgetés során fölvetett érdekes matematikai problémával. A
tehetséges tanuló is meg tudja utálni a matematikát, ha unalmasnak
találja az órát, ha azt kell tapasztalnia, hogy tanára óráról órára csupán
a leggyengébbek felzárkóztatásával foglalkozik.
A matematikai tehetséggondozás egyik (de korántsem egyetlen)
eszköze, ha a tanulókat bevonja a matematikaversenyekbe. Maga a
verseny ugyan nem fejleszti még a tanuló gondolkodását, de az
arra való felkészülés annál inkább. Ezért azok a jó versenyek, ahol
a felkészülés során sokkal több problémát kell megoldani, mint a
verseny zárt rendszerű döntőjében. Egy levelező versenyből, ha a
pedagógus jól használja, a tanuló többet profitálhat, mint a tanórákból. Egy-egy érdekesen fölvetett probléma, amelynek a megoldása nem túl könnyű, tehát a megoldás megtalálása kihívást je-

lent a gyerek számára, ugyanakkor nem annyira nehéz, hogy kudarcélményt idézzen elő, egy csapásra élménnyé teheti a matematika tanulását. Valójában a matematikai olimpia iskolai fordulója is levelező versenynek tekinthető; az ügyes pedagógus képes
jó érzékkel a hat feladat mindegyikéhez számos olyan „rokon” problémát felhozni, amelyek segítségével a tanuló egyre közelebb kerülhet a feladat önálló megoldásához. De az sem bűn, ha közben a
tanuló némi segítséget is kap valakitől (idősebb testvértől, pedagógustól). A segítség csak akkor káros, ha a segíteni akaró szülő megoldja a feladatot, és a saját módszerét szeretné ráerőltetni a gyermekére. (Ezt főleg olyankor tapasztalhatjuk, amikor pl. a nem pedagógus szülő olyan műszaki mérnök, aki tekintélyes matematikatudással rendelkezik. Találkoztam már olyan esettel, amikor az apuka
háromismeretlenes egyenlettel oldotta meg a hetedikesek versenyfeladatát.) A matematikai olimpia önmagában nem alkalmas tehetségfejlesztésre, hiszen az iskolai fordulóban kitűzött hat feladat túl
kevés ahhoz, hogy a tanulót több hónapon keresztül lekösse. A Katedra Matematikaverseny ebben a tanévben huszadik évfolyamába
lépett. Öt hónapon keresztül három-három, tehát összesen tizenöt
feladatot kínál a gondolkodni vágyó versenyzőknek. A döntőben általában további tíz feladatot kell megoldani, idén először elődöntő
is lesz, tehát a levelező versenyen kívül a két zártkörű rendezvényre
való felkészülés gyakorlott versenyzőkké avatja a tanulókat.
Gyakori szülői (és olykor tanári) panasz, hogy a sok verseny túl
nagy megterhelést jelent a gyerekeknek. Ha a versenyző semmi
vonzót nem talál a problémamegoldásban, akkor tényleg fárasztó
lehet. De az esetek többségében a gyerekek szívesen törik a fejüket
érdekes problémákon. A megoldás lejegyzése kezdetben rabszolgamunkának tűnik, később azt is elsajátítják. Ha fellapozzuk a korábbi versenyek krónikáit, azt tapasztalhatjuk, hogy a levelező versenyeken rendszeresen részt vevő tanulók később (a középiskolában) is a legsikeresebbek közé tartoznak, és sokkal könnyebben
veszik a matematikatanulás akadályait az egyetemeken is.
Minél többféle versenybe kapcsoljuk be a tanulókat, annál nagyobb eséllyel fogja a tantárgyat is megkedvelni. A „tesztversenyek”
(mint a Zrínyi Ilona Matematikaverseny vagy a Kenguru Matematikaverseny) egészen más hozzáállást igényelnek, mint a matematikai
olimpia vagy a Katedra Matematikaverseny. Sok egyszerűbb kérdésre kell rövid idő alatt megtalálni a helyes választ – számolva azzal
is, hogy a helytelen válaszért pontlevonás jár. A pedagógus a felkészítés során (tehát amikor közreadja az előző évek feladatsorait) az
átlagosabb tehetségű tanulók érdeklődését is fel tudja kelteni. A két
említett verseny egyetlen „szépséghibája”, hogy a szlovákiai tanulók
„tantervi hátrányuk” miatt nem ugyanolyan eséllyel versenyeznek,
mint a magyarországi, kárpátaljai vagy erdélyi kortársaik.
A pedagógusnak ügyelnie kell arra, hogy a felkészítés ne idomítás legyen, hanem érdeklődés-felkeltés. És semmiképp se feledkezzen meg arról, hogy a tehetséggondozásnak csak az egyik eszköze a versenyekre való felkészítés. Ne feledkezzünk meg a szakkörön és a tanórán egyaránt alkalmazható ötletbörzéről se! Igényesebb problémák közös megoldása során a tanulók rengeteg helytelen vagy nem célravezető ötlettel is előállnak. Nem jó, ha ilyenkor
letorkoljuk őket, hiszen a „zsákutcába vezető” gondolatok is jól jöhetnek még valamikor. A legtöbb tudományos vagy földrajzi felfedezés is így keletkezett. Gondoljunk csak az Indiát kereső Kolumbuszra vagy az arany előállítását kutató alkimistákra!
Horváth Géza
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A Talentum Alapítvány és a tehetséggondozás
A kassai Talentum Cassoviensis Alapítványt a kassai magyar iskola volt diákjai hozták létre 2007-ben azzal a céllal, hogy támogassa
a tehetséges diákokat és az őket nevelő tanárokat, pályázati kiírásokkal lehetőséget nyújtson számukra, hogy képzőművészeti munkáikkal, írásaikkal és gondolataikkal segítsék a magyar közösség
megmaradását. Támogatást nyújtott több képzőművészeti kiállítás
megrendezéséhez, néptánc- és gyermekszínjátszó-csoport felkészüléséhez és fellépéséhez.
A Talentum Programozó műhely 2011 nyarán alakult, az alapítvány kezdeményezésére. Cél: a természettudományok és informatika
iránt érdeklődő diákok számára olyan iskolán kívüli foglalkozást teremteni, ahol csapatban oldhatnak meg érdekes feladatokat.
Elsőre úgy gondolnánk, hogy a programozás egyéni műfaj, de
nem így van. A Lego robotok építésével és programozásával foglalkozó gyerekcsapatban mindenki megtalálja a számára közeli feladatot: valaki építeni szeret, a mechanikai megoldások mestere,
mások a feladatmegoldás stratégiáját boncolgatják, és vannak, akik

valóban sokat dolgoztak már együtt, és a 10 éves is ugyanúgy részt
vesz a megoldás kivitelezésében, mint tapasztaltabb, akár 16 éves
társa. Az iskolában ritkán nyílik alkalom arra, hogy a kisebb diákok
együtt tanulhatnak a nagyobbakkal, akik valójában mentorukká
válnak. Csodálatos látni a nagyok felelősségét, amikor érzik, hogy a
kicsik számára ők a példakép. A verseny másik fontos feladata egy
konkrét projektfeladat, amely általában egy társadalmi problémára
keres megoldást.
Két éve az idősek életének könnyebbé tételére kellett egy innovatív megoldást találnunk (Senior Solutions). Fél évig jártak a
kassai Észak-városrész nyugdíjas otthonába, ahol segítettek az időseknek fotókat átvinni a fényképezőgépükről CD-re, neten kikeresték a kulturális lehetőségeket, valakivel csak beszélgetni kellett,
egy bácsinak a bevásárlásnál segítettek, egy idős nénit pedig a fiúk
elvittek egy koncertre, amelyre nagyon vágyott, csak nem volt, aki
elkísérje. Csodálatos kapcsolat alakult ki a találkozókon, és ami
számomra a legszebb volt: elárulták, hogy azóta a nagyszüleikkel is

a robotokat vezérlő szenzorokat, motorokat tudják jól programozni.
Az eredményes együttgondolkodás és csapatmunka eredménye,
hogy a Talentum csapata több regionális és nemzetközi versenyen
vett részt az elmúlt négy évben. Eredményeik alapján úgy tűnik,
egyre komolyabban kell őket venni, a játékos versenyek folyamán
egyedi tudás gyülemlett fel bennük.
Az idei Robocup világbajnokság volt talán eddig a legjelentősebb és a legkalandosabb vállalkozásuk. A verseny színhelye, João
Pessoa az Atlanti-óceán partján fekvő trópusi brazíliai város. Hat
napon át folyt a verseny, melyre a világ minden tájáról érkeztek a robotépítés megszállottjai. A kassai fiúk könnyedén, nagy lelkesedéssel
birkóztak meg a verseny első feladataival, a bemutatkozó prezentációjuk is jól sikerült. Nagy izgalmak közepette sikerült megszerezniük a harmadik helyet. Bámulatos volt látni, hogy az alig 16 éves
srácok milyen könnyedén kommunikálnak ismeretlen emberekkel,
az angol nyelvet milyen célszerűen használják.
A másik verseny, amelyen már több nemzetközi sikerük is volt, a
First Lego League nemzetközi robotikai vetélkedő. Szándékosan nevezem vetélkedőnek a 10–16 éves korosztály számára meghirdetett
versenyt, ahol négy feladatot kell teljesíteni a max. 10 főből álló csapatoknak. Itt a robotépítés és programozás mellett fontos versenyszám a Csapatmunka (Teamwork). Itt egy nem kifejezetten informatikai, a helyszínen megadott feladatot kell csapatként megoldaniuk, figyelve egymásra, elosztva a feladatot, ismerve egymás képességeit és lehetőségeit. Ezt csak azok tudják ügyesen megoldani, akik

többet beszélgetnek, és rájöttek, hogy mennyi mindenben tudnak
nekik is segíteni.
Idén egy innovatív megoldást kell keresni egy problémára a nevelés-oktatás területén (World Class). Ez ám az igazi feladat! Már
dolgoznak rajta.
Az ősz nagy kihívása a Kéménymászó verseny volt (NaKomín),
amelyet a kassai IT Valley, tudományos tevékenységeket támogató
szervezet hirdetett meg. Olyan robotot kellett építeni, amely a régi
sörgyár 100 éve épített kéményére tud felmászni. A fiúk itt is elsők
lettek, a műszaki egyetemek csapatait győzték le, nem kis előnnyel.
De nemcsak versenyekről szól a programozó műhely élete. Júniusban egy háromnapos szaktábort szerveztünk a Kassa melletti
Eprestetőn, ahol 5 régióbeli iskola 18 diákja ismerkedett meg tanáraikkal együtt a Lego robotépítés alapjaival.
Szeretnénk ezt a remek szabadidős foglalkozást terjeszteni, átadva eddig megszerzett tudásunkat és tapasztalatainkat.
A buzitai iskolában már elindult a robotépítés, az idén már versenyekre készülnek a diákok. A tábornak köszönhetően Tornán és a
kassai Ipariban is beindult a robotszakkör.
A tehetség mindenkiben ott van, csak teret és lehetőséget kell találni a kibontakoztatásához. Van, aki rajzolni, énekelni, zenélni, szavalni, sportolni, matekozni tud, valaki pedig csapatban gondolkodni
és alkotni. Fő, hogy szeresse, amit csinál!
Hanesz Angelika
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Tehetséggondozás Kassán,

a magyar „Ipariban”

Q Q Az ipari pari az ötvenes hatvanas években is itt volt
Ez volt az első ipari szakiskola a Kárpátmedencében, vagyis a történelmi Magyarországon. Az alapító Szakkay József 1871-ben
így fogalmazta meg tervezetét, amit ma akár
egy korszerű küldetésnyilatkozatként is értelmezhetnénk:
„Tervezet a Kassán létesítendő gépészeti
és gyáripari felsőbb ipartanoda érdekében.
Alig hihető, hogy hazafias jóakarat mellett találtatnék valaki, ki kétségbe vonná,
hogy hazánk kezdetleges állapotú iparát
emelni szükséges.

Q Q Önképzőköri lap

A hazai tanügy körül fáradhatatlan buzgalmú és nemzet előtt felejthetetlen emlékű
megboldogult közoktatásügyi miniszter B.
Eötvös József tettel vallotta ezt: amidőn csekélységemet a múlt tanév alatt azon megtisztelő küldetésben részesíté, hogy a gépészeti
szakba vágó ismereteimet gyarapítván egyszersmind tanulmányozzam a legiparosabb
nemzeteknek iparfejlődési viszonyait, kivált
pedig azoknak gyakorlati irányú ipariskoláit.
Ez irányban egy évi kutatás és megfigyelés
után – támogatva külföldön úgy egyesektől
valamint az illető kormányoktól is – oly tapasztalatokat gyűjthettem, hogy ismét visszatérvén azonnal oly térre léphettem, melyben
a gyakorlati kivitel bizonyítja a vállalkozás
életrevalóságát, és komolyan hozzáfogtam
Kassán egy oly felsőbb ipartanoda létesítéséhez, melynek célszerűségét üdvös hatását
az ipar emelése körül a német, francia, de
kiválólag az ipargazdag belga nemzet évtizedek óta ismeri és élvezi.
Ezen felsőbb ipartanoda tervezetének kezdeményezésére azon ismeretek bátorítottak
leginkább, melyekkel Kassa város iparának
kedvező körülményeiről bírok. Az itt sikerrel
fejlődő gyáriparnak és a helybeli tanodáknál
alkalmazott tanároknak felhasználása pedig
képesít is engemet aránylag csekély anyagi segélyezéssel e város kebelében olyan – a hazánkban még nem létező – hasznos tanintézetet állítani, mely elméleti, de kivált gyakorlati iránya mellett az ipar fejlesztésére és emelésére egyiránt hathatós eszköz leend: mi ön-

kényt kitűnik azokból, miket a tanoda céljáról, szervezetéről ezennel előadni kívánok:
Célja ezen felsőbb ipartanodának erkölcsi
nevelés mellett oly gyakorlati és elméleti oktatást nyújtani a növendékeknek, mely a legszebb
polgári kötelesség – a munkásság – teljesítése
mellett a munka által tanítandja a növendékeket a munkára….”
Ezek után 1872-ben megnyílt az iskola,
amely az elkövetkező évtizedekben nem egy
hasonló hazai iskola alapítására ösztönözte a
nemzet azon polgárait, akik tudták, hogy a
függetlenség nem csupán az Országházban
dőlhet el, hanem a gazdaság versenyképessége is elősegítheti azt. Ez a kassai ipartanoda már célkitűzéseiben is többet akart,
mint szakmához értő embereket felkészíteni a gyárak számára. Már itt megjelenik
az erkölcsi nevelés és a tehetséggondozás
feladata is. Ezt a célt tartotta meg hagyományként az elmúlt másfél évszázadban ez
az intézmény: a történelmi viharokat és társadalmi katasztrófákat is kiheverve, mindig
talpra tudott állni és meg tudta őrizni hivatását. Erre ezelőtt is büszke volt, és ma is célként fogalmazza meg. Nemcsak kiváló technikusok, mérnökök kerültek ki falai közül,

Q Q Szakkay József, az iskola alapítója
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Q Q Göncön, ahol Károlyi Gáspár a Bibliát fordította
hanem közéleti szereplők, írók, művészek,
lelkészek is, akik egyéni érdeklődésük és műszaki képzettségük jóvoltából szélesebb látókörrel rendelkezhetnek. Tánccsoport, zenekar (pl. a legendás Meteor), bábosok
(Glóbusz), színjátszók (IKSZ – Iparista Kisszínpad), szavalók kaptak indíttatást az iskolai szabadidős (fakultatív) felkészítés révén
egy másféle irányultság felé, és értek el sikereket. Az ötvenes évek elején, amikor újra
megindulhatott a magyar nyelvű oktatás,
ez első évfolyamban jegyzik Duba Gyulát,
Gyüre Lajost, illetve Kováts Miklóst is, s azóta
még több tucatnyi kiválóság büszkélkedik
azzal, hogy itt kapott érettségi bizonyítványt: Batta György, Albert Sándor, Kulcsár
Ferenc, B. Kovács István, Dusza István, Gábor
Bertalan, Pék László, Kolár Péter, Cajlik József,
Kassai Csongor, Köteles László, Reisz András,
Stubendek László… Sokan, sokan.
Elvárható, hogy egy műszaki vagy közgazdasági szakirányú iskolában, a szaktantárgyi érdeklődés okán, főleg ilyen téren próbálnak a diákok kibontakozni. Ez viszont csak
részben igaz, mert az iskola hagyományai is
azt mutatják, hogy a műszaki területen sikeres végzőseink a humán szférában is igényesek tudnak lenni. Nem kevés azoknak a
száma, akik nem is a szaktantárgyak, hanem
a családi hagyomány (szülő, nagyszülő,
rokon volt iparista) miatt választották az
Iparit, de nem ritka eset az sem, hogy csak
azért jönnek ide, mert írók, színészek és más
jeles személyiségek is itt kezdték pályájukat.
Az önképzőköri tehetséggondozás ma
is zajlik. Vannak körök, amelyek érdeklődő
híján megszűnnek, és keletkeznek újak, mert
új igény, új jelentkező mutatkozik. Az innen
kikerült idősebb nemzedék legendás időket,

legendás tanárokat emleget. Valóban volt
ilyen „aranycsapat”, amikor közel ezer diákunk volt a Felvidék egész területét átfogva
a Bodrogköztől Pozsonyig: szinte lehetetlen
körülmények közt, szorongva, 35 fős osztálylétszámokkal, kézzel sokszorosított Acéltoll
lappal, zsúfolt kollégiumokkal. Azóta jóval
szűkebb a hatókör a megnövekedett utazási
és ellátási költségek, valamint a szülők szociális viszonyai és a térség romló gazdasági
helyzete miatt. Csökkent a népszaporulat,
a magyar közösség gyermekeinek létszáma
pedig egyharmadára apadt az iskolákban. Be
kell vallanunk, olyanokat is felveszünk, akik
régen nem juthattak volna be, viszont az a
felelősség, hogy őket is fel kell zárkóztatnunk
az érettségi elvárásoknak megfelelően, már
újabb feladatokat ró a pedagógusokra, és az
önképzőkörök részben ezt hivatottak teljesíteni. Sokan, főleg kívülálló kibicek nem hajlandók tudomásul venni, hogy a pedagógiai
munka hatékonysága nem azzal mérhető elsősorban, hogy hány országos győztest nevel,

Q Q Iparista napok – Lehet szurkolni!

hanem azáltal, hogy a belépők teljesítményszintjén mennyit javított a kilépésig, vagyis
milyen a hozzáadott pedagógiai érték az itt
eltöltött négy év alatt. És ez nem kevés! Ezt is
illik meglátnia annak, aki értékelni akar!
Mégsem szorult háttérbe a tehetséggondozás, azok is sikerélménnyel gazdagodhatnak, akik többet, jobban, hatékonyabban tudnak teljesíteni. Bár kevesebb diákból lehet válogatni, szűkebb a csoport létrehozásának feltétele, mert kevesebben jelentkeznek egy-egy tevékenységre. Például
az egykoron országos nagydíjakat besöprő
IKSZ (Iparista Kisszínpad) tíz év óta nem szerepelt a Jókai napokon, nem sikerült egy csoportra való érdeklődőt találni, és csak egyegy karácsonyi vagy márciusi ünnepség erejéig állt fel rövid műsorral, de jelenleg újra
működik, s talán ismét kilép az iskola falai
közül. Persze az egyéni felkészítés működött:
a versmondók komoly díjakat is hoztak például a Mikszáth Kálmán prózamondói ver-
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senyről, illetve a királyhelmeci Mécs László
szavalóversenyről.
A műszaki líceum a számítástechnikai
és informatikai készségeket fejlesztő szakirány, amely nagyon népszerű a diákjaink körében, hiszen szinte kivétel nélkül felhasználói a legmodernebb eszközöknek. Nehéz
tehát a legjobbak közé kerülni, de az idén például Nagyné Fülöp Dóra tanárnő tanítványa,
Szilágyi Gergő első lett négyezer-ötszáznegyvenöt diák közül az iBobor versenyen. Az iskolában pedig 30–40 diák kapcsolódik be
évente ebbe a versenybe. Jó döntés volt tehát
ezt a szakirányt megnyitni, és a felkészítésre is
jó feltételeink és oktatóink vannak. Ez annak
is köszönhető, hogy tanáraink több meghirdetett európai pályázati programban szerepelnek, ami folyamatos továbbképzésüket segíti, és az iskola felszereltségét is javítja.
A közgazdasági szakirány alig két évtizedes
az Ipariban. Kezdetben sokkal nagyobb érdeklődéssel nyílt meg két-három osztály is egy évfolyamban. A csökkenés talán azzal magyarázható, hogy országosan is apadt az igény a
végzősök iránt. De arra is van példa, hogy egy
villamosságai szakot végzett diákunk, itteni
csekély közgazdasági képzés után Pozsonyban
egy nagy könyvelői irodát működtet sikeresen, mert nálunk a színvonalas gyakorlóiroda révén megismerkedhetett azokkal az
alapokkal, amelyeket tovább tudott önmaga
is gondolni. Ezek a gyakorlóirodák évente egymással is versenybe szállnak, először az iskolában az egyes évfolyamok, majd a regionális
bemutatón is tapasztalatokkal gyarapodhatnak. A mechatronikai képzés a villamossági, számítástechnikai és gépészeti ismereteket és készségeket fejleszti, amit az is segít,
hogy az iskola hároméves felsőfokú szakképzésre is jogosult, ahol érettségi utáni tanulmányokat folytathatnak, és okleveles specialista
(üzemmérnök) képesítést nyerhetnek hallgatóink. Ezt egy korszerű CNC rendszerű tanműhely és laboratórium teszi lehetővé. Végzőseinket ezért az iparban is keresik. Például
a Tornalján székelő külföldi LVD cég a minimálbérnek megfelelő havi ösztöndíjban részesíti a vele szerződést kötő diákokat (természetesen jó tanulmányi eredmények mellett), és hároméves munkaszerződés várja
őket érettségi után. Jó tanulmányi feltételek
és biztos munkahely! Kell ennél jobb perspektíva és tanulmányi ösztönzés? Nem egy diákunk – bár gyengébb szociális háttérből – így
tudja fedezni az utazási és diákotthoni kiadásait, és a tanuláshoz való viszonyuk is kedvezőnek mondható. Kedvező perspektívát ígér
a T System kassai részlege is, hiszen a számítástechnika terén kínál jövedelmező állásokat
végzőseinknek. Erre persze fel kell készülniük.
A villamossági laboratórium a diákjaink egyik
kedvenc tartózkodási helye: elektromos be-

QQ Gyakorló irodák bemutatója, termékbemutató

QQ Ki miben tehetséges – a sakkozók sarka
rendezéseket, automatikus rendszereket, robotokat szerelnek, újabb és újabb ötletekkel
állnak elő, amelyek révén később is jól helytállnak. Még a kollégiumban is működik egy kis
műhely, hogy elképzeléseiken és terveiken ott
is tudjanak dolgozni.
Igen jó diákcsere programunk van.
Évente 14 diákunk vehet részt a szolnoki
vagy jászberényi testvériskolánál egyhetes
tanulmányi kiránduláson, ami érdeklődésük
és látásmódjuk bővülésében adhat támogatást, néhány esetben ösztönző terveket is,
hogy az ottani jó tapasztalatokat itthon is
meghonosítsák.
Pályázatok és támogatónk jóvoltából tanulmányi kirándulások keretében tudjuk bővíteni diákjaink ismereteit, közösségi értékeit.
A honismereti, történelmi, irodalmi és kultúrtörténeti programok keretében olyan értékek fejlesztését kívánjuk megerősíteni, mint
a jellem, erkölcsi tartás, gerincesség és magyarságtudat. Vizsoly és Széphalom számukra

már nem ismeretlen, de például Kassa történelmi és irodalmi hagyományai is fontosak,
a szóbeli érettségi kötelező részét képezik.
A felsőfokú képzésben résztvevők a Leonardo program keretében olaszországi, budapesti tanulmányútra járhatnak, a Rákóczi
Szövetség viszont budapesti kirándulást biztosít tanulóinknak.
Kevés iskola büszkélkedhet olyan gazdag,
rendszerezett és tágas könyvtárral, mint a
kassai Ipari. Itt ismerkedhetnek meg a diákok
könyvtár használatával, az információk rendszerezésével is, de sok ide köthető rendezvény révén sokak számára feledhetetlen emlékeket jelent, mint például a 10 év óta rendszeres 24 órás olvasómaraton, ahol egy-egy
mű vagy téma köré csoportosítva folyamatosan 10 perces váltásokkal olvasnak. De sok
járulékos rendezvény is zajlik párhuzamosan,
mint például előadás, író-olvasó találkozó, vetélkedő, éjszakai focibajnokság stb. A rendszeres könyvtári vetélkedők, könyvhasználati
versenyek, a „könyvtárbarátok köre” azokat a
hagyományokat erősítik, amelyekről Szakkay
is szólt, amikor a végzősök erkölcsi tartására
hívta fel a figyelmet.
A sokoldalú képzés rugalmasabbá és
hatékonyabbá teszi a tanulási készségeket,
amely egy szakközépiskolában, ha jól ismerjük fel ezeket a lehetőségeket, az egyetemi továbbtanulásra is alkalmassá teszi diákjainkat. Ebben az idegen nyelvek ismerete
is jó segítséget jelent. Itt angolt és németet
is tanulnak diákjaink, de a szlovák nyelvi vetélkedőkön is jeleskednek. Érettségi felkészítés és egyetemi előkészítő is szerepel programunkban, különböző szakkörök formájában, amelyek támogatására a művelődési
utalványokat is fel tudjuk használni. A pályaválasztás terén az első évfolyamtól kezdő-

Tehetséggondozás n Pedagógusfórum 13
dően szakpszichológusok bevonásával beilleszkedési, csapatépítő, önismereti és pályaorientációs vizsgálatokat folytatunk. Fontos,
hogy idejében felismerjük, ki mire lenne alkalmas, mire képes, illetve – hogy elkerülhessék a zsákutcákat – értékeljük azokat
a döntéseket, amelyek talán kevésbé lennének megfelelőek az adott diák számára. Ez
akkor is fontos, amikor valamilyen képesség
terén hátrányos helyzetű diákunk számára
kell sajátos foglalkozási program segítségével
egyenlő esélyt adni a továbblépésre. Egyre
nagyobb ezek száma, és vannak sikerélményeik, amikor látjuk, hogy ennek keretében
megszűnik a tanuló szorongása, kedvet kap
a tanuláshoz, és ahol jobban tud teljesíteni,
ott a legkiválóbbak közé is bekerülhet, s az
egyetemre is eljut.
Nem kevés gondot okoznak viszont
azok az esetek, amikor egy tehetséges tanulót nem sikerül aktívabb hozzáállásra motiválni, amikor valamilyen otthoni vagy csak
személyes probléma miatt magába zárkózik,
vagy igénytelenné válik az iskola céljai iránt.
Egy széthulló család, válás sokkal hamarább
megmutatkozik a gyermek szemében, magatartásán, mint azt gyakorta hiszik a felelőtlen vagy meggondolatlan szülők, pedig
egy életpálya sorsa dőlhet el azon, hogy ezt
miként tudjuk feldolgozni. Nem a pszichológus vagy pszichiáter, nem az osztályfőnök,
hanem a szülők hozzáállása az elsődlegesen
döntő tényező ebben a helyzetben, mégis a
tanár és az iskola kénytelen viselni ezeket a
terheket is. Nem csupán a tehetség, hanem
a személyiség fejlesztése, a lélek ápolása is
ránk hárul… Régen főleg a tanulmányi eredményeket nézték, de számunkra az is fontos,
hogy milyen ember lehet vagy lesz a növendékeinkből. Ilyen hozzáállással az egész folyamat kedvezőre fordítható, és a mindenkiben rejlő bármilyen tehetség megszólíthatóvá és fejleszthetővé válik.
És mindezt nem azért, hogy statisztikát,
táblázatot készítsünk belőle vagy, hogy iskolánk hírnevét gazdagítsuk, hanem csupán
azért, mert jellemes, igaz embereket és jó
szakembereket szeretnénk útra bocsátani,
akik megtalálják, tudják és megállják a helyüket az egyre bonyolultabb világban is.
Ezért járnak vissza oly sokan az érettségi
találkozókra, és azon túl is. Talán az, amit
Szakkay József másfél évszázada elgondolt, a
munkatársai és diákjai útján megvalósított,
majd ami rajtuk keresztül az újabb nemzedékekben megérlelődött, minden nemzedék
számára meghozza gyümölcsét: amíg lehet
és lesz Ipari Kassán!
Mihályi Molnár László
pszichológia–magyar szakos,
nevelési tanácsadó

Több ezer programsor
egy óra alatt
Programozás Hete a Füleki Gimnáziumban

Ki ne tudná, hogy az informatika oktatását a Füleki Gimnáziumban komolyan veszik? Erről tanúskodnak azok az iskola tanárai által rendezett, immár ismert versenyek,
mint az Infoprog, a Természettudományi Triatlon vagy a RoboSum. Így aztán az sem
meglepő, hogy a Programozás Hete alkalmából is kiötlöttek valami érdekeset…
A világhálón jelent meg az a felhívás, melyhez a http://codeweek.eu oldalon lehetett csatlakozni olyan ötlettel, melyet az adott iskolában október 11. és 17. között valósítottak meg. A regisztráló intézmények felkerülhettek a rendezvényeket bemutató
európai térképre. A rendezvénysorozat célja az volt, hogy a népszerűsítse az informatika, azon belül is a programozás fontosságát. Bármely oktatási intézmény, informatikai szakkör csatlakozhatott, de a szervezők főleg olyan intézményeket kívántak megszólítani, amelyek külön hangsúlyt fektetnek a számítástechnikára vagy a természettudományokra. A program szervezői javaslatokat is tettek: informatika vagy egyéb
óra keretében lehet előadást tartani a programozásról, programozási versenyt lehet
hirdetni az iskolában, vagy be lehet mutatni az iskolai programozó szakkör munkáját.
A Füleki Gimnáziumban október 14-ére tűzték ki programozás népszerűsítésének
napját, a Programozás Hetének keretében. Az első tanítási órán a gimnázium diákjai
Tomolya Róbert tanár érdekes előadását hallgatták meg a programozásról, valamint
a programozás területén elért magyar sikertörténetekről. A második tanítási órán
azt tűzték ki célul, hogy az iskola 100 diákja egyszerre programozzon 45 percen át.
Volt aki számítógépen, volt aki laptopon, volt aki táblagépen írta a programsorokat,
amelyhez minden gépet az iskola biztosított. A diákok különböző programozási nyelveken dolgoztak, köztük grafikus platformokon is. A versenyt az informatika szakos tanárok felügyelték: a robotok programozóit Kerekes László, a többieket Molnár László
és Tomolya Róbert, valamint Bálint Lóránt rendszergazda. Hamarosan az eredmény
is megszületett: az iskola száz diákja egy tanítási óra alatt 9704 programsort írt meg.
Délután a környező alapiskolák nyolcadikos, kilencedikes diákjait fogadták a gimnáziumban, ahol a gimnazisták mutatták be fiatalabb társaiknak a saját maguk által írt
programokat, és azt is, hogyan készítették őket. Majd átvette a szót az egész rendezvény ötletgazdája, Tomolya Róbert. A gimnázium informatika szakos tanára közölte a
vendégül látott alapiskolásokkal: „Innen ma mindenki úgy megy haza, hogy már írt
egy programot.” Ígéretét teljesítette is, s lépésről lépésre haladva mindenki közvetlenül kipróbálhatta a programozást. Közben többször is elhangzott, hogy minden
csak az egyéni kreativitáson múlik.
A diákok érdeklődését látva egyértelmű: ők nem csupán felhasználói, hanem alkotói is akarnak lenni a digitális világnak. A programozás nehezebb, de annál kreatívabb feladatát is szívesen próbálták ki.
Érdemes volt megszervezni a rendezvényt, mint ahogy évek óta az Infoprog
programozói versenyét vagy a RoboSum robotversenyt is, melyekre ebben az iskolai
évben is szeretettel várják az érdeklődőket Fülekre!
Illés Kósik Andrea
Fotó: Bálint Lóránt
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A mi iskolánk
A Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola már hosszú ideje biztosítja a Kanyapta-völgye gyermekeinek, hogy anyanyelvükön tanulhatnak.
Volt és jelenlegi diákjai magyarként érhettek és érhetnek el sikereket, eredményeket. Van mire építenünk, hiszen iskolánknak van szellemisége, van
múltja, vannak eredményei!
Ennek ellenére mégis gyakran feltesszük magunknak a kérdést, hogy jó
úton haladunk-e? Tényleg az a fontos egy iskola életében, amit mi fontosnak
tartunk?
Meg tudunk-e felelni annak a 146 diáknak és szüleiknek, akik jelenleg
összesen 13 településről (Reste, Buzita, Alsólánc, Felsőlánc, Hím, Nagyida, Komaróc,
Szeszta, Péder, Jánok, Jászó, Áj és Szepsi) látogatják iskolánkat?
Remélhetőleg igen, hiszen a gyerekek reggelente mosolygós, vidám arccal
jönnek az iskolába! Mindenki valamilyen,
s nekünk mindenki egyformán fontos! Az
alapismeretek, a viselkedési normák átadása mellett tehetséget is gondozunk.
Mindenkiben megpróbáljuk megtalálni
azt, ami értékes! Jobban mondva, azt segítjük, hogy ő maga találja meg azt a valamit, amiben többet szeretne nyújtani,
amiben többet szeretne elérni!
Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen
nyelvek tanítására, az angol nyelvet már
első évfolyamtól tanítjuk heti 1, harmadik
évfolyamtól heti 3, ötödik évfolyamtól
pedig heti 4 órában. Ehhez társul a hatodik osztályban a német nyelv oktatása
heti 1 órában. Iskolai programunkban
megerősítettük a szlovák nyelv oktatását
is az óraszámok növelésével, tudatosítva
az államnyelv fontosságát. Európa közepén óriási előnyt élvez a nemzetiségi
iskola, hiszen alapiskolai szinten 4 nyelv
elsajátításának lehetőségét nyújtja! Van
olyan diákunk, aki éppen nyelvi területen
találja meg számításait.
Fontosnak tartjuk a számítástechnika
oktatását, modern számítástechnikai termünk van, jelenleg 18 számítógéppel, korlátlan internet-hozzáféréssel, interaktív termünk újabb 8 számítógéppel, és korszerű interaktív táblával. Pályázatoknak köszönhetően 3 további tantermünkben van interaktív tábla. Az iskola egész területén biztosított a hálózat nélküli internetelérés. Szakképzett pedagógusunknak köszönhetően programozással is foglalkozunk. Informatika és programozó versenyeken, táborokban veszünk részt.
Modern, felújított iskolai könyvtárunk van, amely évente új könyvekkel
bővül, gyakran tartunk itt tanítási órákat, író-olvasó találkozókat, valamint
szakköri tevékenységeket. Iskolánk fiatal újságíró palántái itt készítik a havi
összefoglalókat, beszámolókat, amit felnőttek bátorságával olvasnak fel az
iskolarádióban. Általában ők a legügyesebb szavalóink is, akik járási, kerületi
és országos szavalóversenyeken képviselik az iskolát.
Nagyon sok szakkört működtetünk: citera, néptánc, sport, futball, rajz,
angol, szlovák, szavaló, újságíró, akvarisztika, irodalmi, állatgondozás, matematika, programozás…
Néptánccsoportunk, a Kelepelők és citerásaink a különféle hazai és külföldi rendezvények rendszeres fellépői. Citerásaink idén is ott voltak az Országos Citeratalálkozón, néptáncos szólistáink pedig a Kassán megrendezett országos versenyről 2 arany és egy ezüst minősítést hoztak haza. Nagyon jó példával járnak elöl volt táncosaink és citerásaink, akik szintén kiveszik részüket a csoportok vezetéséből. Megszerettetjük és megismertetjük

így gyermekeinkkel a népzenét és a néptáncot. Remek barátságok, ismeretségek szövődnek.
Iskolánkban működik a Szepsi Művészeti Alapiskola kihelyezett zongora
tagozata, valamint adott feltételek mellett lehetőség van gitároktatásra is. A
karácsonyi és az anyák napi műsorokra mindig összeáll iskolánk alkalmi kórusa. Vannak olyan tanulóink, akik éppen a zenében találják meg számításaikat.
2013 szeptemberében kisállatparkot adtunk át, amely azóta is folyamatosan új állatkákkal bővül. (Van kisborjúnk, bárányaink, kecskéink, galambok, libák, kacsák, tyúkok, kakas, nyulak, tengerimalacok.) A gyerekek
részt vesznek az állatok etetésében, gondozásában, így rengeteg új ismeretet,
tapasztalatot szereznek. Ez a munka is önkéntességen alapszik, s ezért dupla
öröm, hogy vannak olyan diákjaink, akik csak az állatkák miatt kelnek reggelente egy fél órával korábban, hogy bejönnek az iskolába a szünidő napjai
alatt is, hogy elhozzák otthonról az ételmaradékot.
Az akvarisztika és a terrarisztika szerelmesei a természettudományi tanteremben és az oda vezető folyosón találják
meg kis kedvenceiket, amelyekkel szakköri tevékenység keretében ismerkedhetnek. A halak, kígyók, gyíkok, pókok,
madarak, teknősök… sokak kedvencei. A
velük való foglalkozás rendszerességre, kitartásra tanítja a gyerekeket.
A gyerekek a tágas és biztonságos iskolaudvaron, a zárt játszótéren, az iskolánkat övező parkokban, gyönyörű, természetes fűvel borított sportpályáinkon
és a közlekedési pályán tölthetik szabadidejüket (nagyszünet, ebédszünet,
rendhagyó tanítási órák, szakköri tevékenység, napközis foglalkozások, iskolán
kívüli foglalkozások). A tanulók saját
gyümölcsösünkben ismerkedhetnek a
gyümölcsfák fajtáival, virágaival, terméseivel. Iskolánk fenyveséből választhatják
ki szüleikkel a család karácsonyfáját!
Sportolóink már első évfolyamtól
kezdve rendszeres résztvevői a különféle sportversenyeknek: foci-előkészítő
mérkőzései; ügyességi többtusa; fut az
egész iskola; később a kosárlabda és atlétika versenyeknek. Iskolánk felújított tornateremmel, többfunkciós aszfaltos pályával, futballpályákkal, télen jégpályával
is rendelkezik. Iskolai sportbajnokságot
is rendezünk „Játék határok nélkül” címmel, ahol az 5–9. évfolyamok legaktívabb sportolói heti rendszerességgel megküzdenek az „iskola bajnokai” címért. Volt már „Nem úszod meg szárazon!”, „Deszkára fel!” és „Katonadolog”
című forduló – ötletesebbnél-ötletesebb feladatokkal. Hiszen van, aki éppen
ebben tehetséges! Ezért kaphat dicséretet, vállveregetést!
Iskolánk a környék egyetlen iskolája, amely tanmedencét üzemeltet. Az
úszásoktatást heti egy órában biztosítjuk, szakképzett pedagógusok vezetésével már első évfolyamtól kezdve az ötödik évfolyamig.
Buzitán működik a környék egyik legjobb futball akadémiája is, ahol lehetőséget kap bármelyik kis futballista 6-tól 15 éves korig. A fiatalabb korosztály az idei őszi idény befejezésekor a tabella élén áll!
Nagyon sok hagyományos rendezvényünk van, ilyenek pl.: próbabál, jelmezbál, szülők-tanárok sportdélutánja, faültetés, esti korcsolyázás, téli és tavaszi vásár, hit-nap, karácsonyi és anyák napi műsor, Ki mit tud?, rádiós relációk, Mikulás ünnepség, Katalin-napi kosárlabda torna. Célunk, hogy kilencedikes korára minden tanulónk megtanuljon sízni, korcsolyázni, úszni, táncolni – erre szolgálnak a sí-, úszó- és tánctanfolyamok.
Egy határon átnyúló pályázat sikerének köszönhetően 2 épületünkön napelemes rendszer működik. Iskolánk elektromos áramot állít
elő! A gyerekek saját példánkon keresztül szembesülnek a megújuló
energia fontosságával.
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Azokról a településekről, ahonnan nincs közvetlen autóbuszjárat községünkbe iskolánk kisbuszaival szállítjuk be a gyerekeket, de nemcsak a tehetségeseket, ügyeseket vagy szépeket! Nincsenek kritériumaink! Minden gyereknek örülünk! Mindenkinek egyaránt lehetőséget biztosítunk arra, hogy
biztonságban és jól érezze magát, hogy kitűzze céljait, s hogy tegyen a céljai
eléréséért!

Hagyományainkra, sikereinkre, eddig elért eredményeinkre építünk! Sikeres diákjaink, elismert pedagógusaink, iskolánk szellemisége a jövő záloga!
Aki egyszer részt vesz kilencedikeseink ballagásán, megtapasztalja, hogy milyen szoros kötelék alakul ki az évek alatt az itt tanító és nevelő pedagógusok, szorgoskodó gondnokok, takarító nénik, könyvelőnő, főzőcskéző
szakácsnénik és a gyerekek között!
Számunkra ez a tehetséggondozás! Sok vagy kevés?!

Mohňaský Csilla
Az iskola igazgatónője

A siker és annak mérése
Bár már jócskán túl vagyunk a tanévkezdésen és a tanév vége szinte csillagászati távolságban van, azonban az iskolák működésének sikerességét kiértékelők érdeklődése középpontjában álló tevékenységek/témák igazából most kezdődnek, mert az egyes tanulmányi versenyekre való felkészülés lassan kezdetét veszi, jönnek az előkészítő rendezvények,
ezért a háttérben már itt-ott lázas munka folyik.
Másrészt, lassan közeleg a beiratkozás
időszaka, amivel együtt ugrásszerűen megnő
az iskolák és fenntartóik érdeklődése az eladhatóság iránt. Nagyon gyakori jelensége
ennek az időszaknak, hogy látszólagos vagy
sokszor kitalált, és semmivel sem igazolt érvek
mentén próbálnak többen érvelni, miközben
a dolgokhoz kicsit többet értők és több tapasztalattal rendelkezők jól látják, hogy semmi
másról nincs szó adott esetben, mint arról az
egyszerű piaci lépésről, amikor a kofa átejti az
átejthető vevőt és akár a selejtről is képes „bebizonyítani”, hogy az a termékcsalád csúcsa.
A tanév vége és az új tanév kezdete elég
okot szolgáltat, hogy mindenféle statisztikák
és iskolák rangsorolása jelenjen meg. Arról
azonban mélyen hallgatnak a hírek, hogy az
ilyen rangsorolásokban, és az egyes iskolák
eredményességi mutatóiban sosem szerepel
még csak a periférián sem az, hogy az egyes
iskolák ilyen közreadott „eredményességében”
mekkora részaránnyal van jelen az adott iskola szociális környezete, és milyen arányban
az iskola ún. hozzáadott értéke. Ugyanúgy
senki sem teszi szóvá, ha az iskola eredményeként próbálnak eladni olyasmit, amihez
az adott iskolának szinte semmi köze nincs,
vagy csak nagyon távoli és áttételes „érdemei”
vannak a dolog pozitív tartalmát illető tényekhez (majdnem géneket írtam a tények
helyett, pedig sokszor talán erről is szó van,
bár erről nem illik véleményt alkotni).
Nyugdíjas matematika-fizika szakos pedagógus vagyok. A 40 egynéhány aktív évem
alatt nagyon sokféle tanulóval volt szerencsém
több-kevesebb sikerrel megküzdeni az előrelépés napi/heti/ éves küzdelmeit. Amikor arról
a bizonyos hozzáadott értékről beszélek, akkor
elsősorban a tantárgyi versenyekben szereplő
tanulók felkészítése jut az eszembe, mert velük
rendszeresen egyéni képességeik alapján kel-

lett foglalkozni, és az alacsony létszámuk
miatt volt is mód ilyen egyéni hozzáállást részleteiben végigvinni. Nos, tapasztalatom szerint voltak eredményes „versenyzőim” akikkel
sokat kellett foglalkozni, de voltak olyanok is,
akiknek eredményessége majdnem 100%-ban
az egyéni érdemük volt. Nekem csak annyi
szerepem volt, hogy időnként feladatokat kellett nekik adnom, hogy ne unatkozzanak, sőt
még azt is megkockáztatom, hogy néha én
többet tanultam őtőlük, mint ők éntőlem. Így
utólag kijelenthetem, hogy ez egy természetes
dolog, de amikor ilyesmik eszembe jutnak,
akkor fölmerül bennem a kérdés, hogy az iskola volt-e eredményes, vagy én voltam eredményes, vagy csak az iskola is és én is jókor jó
helyen voltunk, és belecsöppentünk egy kellemes, kifelé – kellő ismeretek hiján – jól eladható helyzetbe. Máskor meg sok erőlködés és
küszködés után sem jött össze említésre méltó
eredmény, akkor meg az iskola is meg én is a
bénák és fejlődésre várók népes táborát erősítettük, pedig lehet, hogy csupán arról volt szó,
hogy az a bizonyos gyerek akkor éppen indiszponált volt, s később őt bosszantotta a legjobban, hogy önmaga szerint is érthetetlenül
alul teljesített.
Nehogy valaki félreértsen, ma nincs okom
sem dicsekedni, sem szégyenkezni. Egyszerűen csupán arról van szó, hogy minden ilyesfajta rangsorolás láttán felforr bennem a vér,
és az jut eszembe, hogy örökre el kellene tiltani minden ilyesmit kieszelőt és közreadót
még attól is, hogy megszólaljon. Hogyan lehet
összemérni egy szociálisan hátrányos helyzetű térség kisiskolájának teljesítményét egy
erős versenyhelyzetben lévő, kiemelt támogatásokat élvező ipari/kereskedelmi/társadalmi központként funkcionáló nagyváros iskolájával? Szerintem nem lehetetlen, hogy az
a hátrányos helyzetű kisiskola hozzáadott értékben messze fölülmúlja a híres nagy és sikeres városi iskolát, csak éppen az iskolaügy
irányításában ténykedő félművelt és lusta
sógor-komák nem képesek mérni ezt a bizonyos hozzáadott értéket, vagy nagy önteltségükben fogalmuk sincs az ilyesmi létezéséről
és mérhetőségéről. Tény és való, hogy ez nem
is olyan egyszerű feladat, de ha képtelenek rá,

akkor miért van némelyeknek magasabb fizetésük, mint egy tanítónak?
Sajnos, a problémát kevésbé értők, és belülről kellően nem ismerők között mára elterjedt egy olyan nézet, hogy csupán az ún. nagy
iskolák képesek megfelelő eredményességgel
működni. Természetesen van ebben némi
ráció, mert a nagyobb létszám eredményezhet
egy nagyobb valószínűséget az erősebb konkurencia kialakulásához, aminek lehet az egyik
eredménye a nagyobb igyekezet és aktivitás, de
lehet eredménye az idő előtti visszavonulás és
az „engem ide úgysem vesznek be” alapon való
lemondás is. Ugyanakkor lehet több tehetséges
tanuló a nagyobb létszámban, de ugyanúgy el
is kallódhat több tehetség az ilyen tömegben.
Ugyanez megfordítva is igaz. Tehát ugyanúgy
vannak előnyei és hátrányai is egy alacsonyabb
létszámú iskolának. Mindezeket összegezve bizonyos fokú agyi diszfunkció és jó adag kritikát nélkülöző elfogultság kell ahhoz, hogy
bárki a létszám vagy a tanulmányi versenyeken
való eredményesség alapján próbáljon minősíteni. Sajnálattal közlöm az illetőkkel, hogy
az élet a hétköznapi érvényesülésben, az iskolában megszerzett tudás és a jól felhasználható
tapasztalat jóval összetettebb az egy-két tényezővel és számmal kifejezhető értékeknél, és
mint minden, folyamatosan változó jelentéstartalmú tényező. Lehetnek olyan időszakok,
amikor a győztesek gyűjtőhelye lesz a sikeres
iskola, de lehetnek olyan időszakok is, amikor
a győzelem csak egy lesz a sok elvárt és kívánatos végeredmény közül. Lehet, hogy pl.
sokkal nagyobb értéke lesz annak, hogy egyszerűen csak jól éri magát az a gyerek ott és
akkor, és örömmel és szívesen tölti napjait az
iskolában akár egyetlen verseny nélkül is, és
csupán annyit érezzen, hogy szeretik őt. Mindenkire bátran és bizalommal számíthat, ha
szüksége van segítségre, és ha téved vagy valamit elront, akkor megértő és segítőkész emberekkel van körülvéve, akikre minden gondjában, bajában támaszkodhat. Természetesen e
között a két szélsőség között gazdag skála lelhető, amelyen a két szélsőség akár társítható,
de akár egymást kizáró módon is realizálható.
Csak halkan kérdezem, akkor most mi is az,
hogy SIKERES?
Varga lajos
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Tűzzománc és vitrázsüvegkészítés a gútai magániskolában
A Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola 1991-től működik. Célja kezdetben a magyar nyelvű szakmunkásképzésben meglévő űr betöltése volt. 1995-ben az iskola egy olyan útra lépett, mely
azóta is meghatározza az intézmény mindennapjait és fejlesztési terveit. Ekkor kezdődött a tűzzománc-ékszerkészítő szak bevezetésével
a magyar nyelvű iparművészeti képzés. A következő évtől folyamatosan bővültek az iparművészeti szakok. A tűzzománc mellett megjelent a művészi kovácsolás, az alkalmazott grafikai, lakberendezői, valamint a tűzzománc és vitrázsüveg-készítő szak.
Az iparművészeti szakok oktatásának bevezetése nem volt egyszerű. A tűzzománc oktatásához a módszertanon és a tematikus terveken kívül anyagi eszközök is kellettek. A tűzzománc ősi képzőművészeti technika, már a bizánciak is alkalmazták. A
minta vörösréz, esetleg vaslemezre készül speciális szilikáttartalmú festékkel. A vizes festék felhordása és
száradása után az égetés következik. A legfontosabb
eszköz, a kemence beszerzése sem volt könnyű, hiszen ennek a mesterségnek a környéken nem volt
hagyománya, így egy magyarországi vállalkozót
kértek meg a kemence elkészítésére. Itt fontos kritérium volt a hőmérséklet megbízható szabályozásának a lehetősége, mivel a leendő munkadarabokat a 850 °C-ra felhevült kemencébe kell behelyezni. A tűzzománcműhely berendezése szintén fáradságos utánajárást igényelt, és az alapanyagok, a vörösréz, a zománcfestékek beszerzése sem volt egyszerű.
Amikor aztán 1996 októberében az első munkadarab bekerült az
izzó kemencébe, az eredmény mindenkit elvarázsolt. Ekkor vette kezdetét a tűzzománcozás a gútai magániskolában.
A következő években újabb és újabb művészeti szakok nyíltak meg
az iskolában a képzőművészet iránt fogékony, tehetséges fiatalok számára. A tűzzománc szakhoz hamarosan a vitrázsüveg-készítés társult, amit a tanulók négyéves tanulmányi időben sajátítanak el. A vitrázs technikája nyilvánvalóan bizánci eredetű, Észak-Európában a XI.
század elején jelenik meg. A vitrázsnak mint az ablaküvegfestésnek
a jelentősége a XVIII. században csökkent, viszont a XIX. század második felétől, és legfőképpen a szecesszió korszakában újabb virágzását élte az iparművészet területén is. Jelenleg növekszik az érdeklődés
e képzőművészeti technika iránt mind a klasszikus arculatában, mind
a „hideg eljárású“ ablaküvegfestés formájában.

A gútai magániskolában az üveg iparművészeti felhasználásának különböző technikáit sajátíthatják el a tanulók a Tiffany technikától kezdve az üvegrogyasztáson keresztül az üvegmozaik készítéséig. A Tiffany technika valójában üveglapok rézfóliával történő egymáshoz illesztése. Színes ablaküvegek, lakáskiegészítők, lakásdíszek,
térelválasztók, világítótestek, lámpák készülnek ezzel a technikával. Az
üvegrogyasztás az üveg magas hőfokon történő megolvasztását jelenti,
speciális kemencében. A megolvasztott üveglap gipszformákra „rogy“,
olvad. A lehűtés után a formát eltávolítják. Számtalan lehetőség rejlik
ebben a technikában is, a használati tárgyaktól kezdve a dísztárgyakon
keresztül a fali díszekig.
A szakok palettája a közeljövőben a keramikus és a kültéri
formatervezői (dizájn) szakokkal bővül.
Az évek során a gútai magániskolában folyó művészeti munka egyre ismertebbé vált. Az iskola kilépett a szűkebb régiókból, és országos hírnévre tett
szert. A növekvő diáklétszám és a fokozódó érdeklődés hatására újabb infrastrukturális beruházásokra került sor, melyek eredményeképpen az
iparművészeti szakok műhelyei, a rajztermek és
a kiállítóterem egy teljesen új épületegyüttesbe került. A jól felszerelt, tágas szaktantermek olyan alkotó környezetet biztosítanak oktatónak és diáknak
egyaránt, mely a magas színvonalú művészeti képzés
alapfeltétele.
Fontos, hogy a leendő iparművészek meg tudják mutatni
magukat, alkotásaikat a nagyközönségnek. A tárlatokon, képző- és
iparművészeti versenyeken való részvétel inspirálja, büszkeséggel és
pozitív energiával tölti el őket.
Diákjaink szép sikereket érnek el hazai és külföldi versenyeken
egyaránt. A tűzzománc szakos diákok a tavalyi iskolaévben a következő díjakat nyerték:
-- Výtvarné spektrum (Képzőművészeti spektrum), járási forduló –
1. helyezés, különdíj;
-- Szinyei Merse Pál rajz és művészettörténeti verseny – különdíj;
-- AMFO fotóverseny – két különdíj.
Az iparművészeti szakok rendhagyóak, érdekesek, sikeres karrierrel kecsegtetnek és a kreativitásra ösztönöznek. A tanulónak elsősorban tehetségesnek kell lennie, hiszen a tehetség, a művészi hajlam
elengedhetetlen, de ez önmagában kevés egy magas szintű munka végzéséhez. Eredmény akkor van, ha a tehetséghez kitartás, szorgalom,
akaraterő, türelem és mesterségbeli tudás társul.
Kürthy Irén
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Médiasztár – országos
diákújságíró verseny
Öveges József
Emlékverseny Tatán
A tatai Eötvös József Gimnáziumban
2014. november 8-án, immáron 35. alkalommal rendezték meg az Öveges József
Emlékversenyt. A verseny országos döntőjét minden évben Öveges József születésének évfordulóján, november elején,
szombaton rendezik. Idén is a résztvevő
középiskolák négyfős csapatai mérték
össze tudásukat.
Ez a komplex matematika- és fizikaverseny a gyakorlathoz kötődő, a mindennapi életben előforduló problémák
értelmezését várja el a tanulóktól, és a
tantárgyak elméleti anyagának ismerete mellett az átfogó szemléletre, friss
ötletekre, csavaros észjárásra helyezi
a hangsúlyt. A verseny komolyságát és
súlyát jelzi az a tény is, hogy a legjobb
magyarországi iskolák rendkívül nagy
számban vesznek részt rajta: idén például a 26 résztvevő iskola között 13 budapesti csapat is versengett. De rajtuk
kívül a bajai, bonyhádi, győri, tatabányai,
debreceni, zalaegerszegi, székesfehérvári, pápai és tatai gimnáziumok mellett
(mint szinte minden évben) két szlovákiai iskola: a komáromi Selye János Gimnázium, és az ógyallai Építészeti Szakközépiskola diákjai is megmérettettek.
A komáromi diákok (Macejko Dávid,
Pszota Máté, Csenger Géza, Pivoda Tamás)
számára a verseny kiválóan sikerült, az
utóbbi évek legjobb szereplését jelentette
az a 8. hely, melyet a Selye János Gimnázium csapata elért – megelőzve a tavalyi
győztes zalaegerszegi gimnáziumot, valamint több budapesti elit gimnáziumot is.
Egyéniben Pivoda Tamás szerepelt a legjobban, a 100 egyéni induló közül matematikából a 4. helyen végzett, míg a matematika–fizika összetettben Csenger Géza
és Pivoda Tamás is a 18. lett. E két másodikos tanulónk mellett természetesen dicséret illeti az elsősöket is, akik számára a
jövő évi verseny lehetőséget kínál az eredmények javítására.
Fonód Tibor tanár
Selye János Gimnázium

A tehetséggondozás, tehetségkutató versenyek, tehetségek felfedezése,
tanácsadás, mentorprogram olyan fogalmak, melyek korunk oktatásában
egyre gyakrabban hangzanak el, egyre
nagyobb szerepet kapnak. S bár a tehetségkutató verseny elsősorban a médiában megjelenő, gyakran szórakoztató
jellegű műsorok asszociációját válthatja
ki bennünk, azért e fogalmom jelentése
túlmutat a szórakoztató jellegen. A tehetséggondozás lényege, hogy a mentor
(oktató, nevelő, pedagógus) felfedezze
a tehetséges diákokat, vezesse őket a
fejlődési folyamatban, utat mutasson
nekik, segítse őket a pályaorientációban.
Ebből az indíttatásból született meg
immár hat esztendeje a Médiasztár országos tehetséggondozó, diákújságíró
verseny, melynek megvalósítója a Gútai
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola. A kezdet kezdetén Szokol Dezső
alapító-tulajdonos felkérésére Cseri Ilona
tanárnő volt az, aki a tehetséggondozás
e formáját irányította. Mára a kezdő
csapat Bálint Katalin tanárnővel egészült
ki. A verseny fő céljaként Szokol Dezső
mérnök úr az anyanyelv ápolását, a magyar nyelv és magyar nemzetiség védelmét határozta meg, melyre a további
célok épülnek: a nyomtatott és elektronikus média mélyebbre ható megismerése és a nyelvművelés. A tehetséggondozás arról szól, hogy inspiráljuk a fiatal
tehetségeket, hogy felébresszük bennük
a tudásvágyat és meggyőzzük őket, hogy
gyermeki tudásukra, véleményükre és ismereteikre is szükség van ahhoz, hogy
egy (nyelv)közösség jobbat tudjon alkotni. A versenybe bekapcsolódó diákok
a nem csupán a sajtóműfajokkal ismerkednek meg, de lehetőségük nyílik irodalmi, szórakoztató jellegű alkotások elkészítésére is. A Médiasztár így próbál lehetőséget adni az írásaikat megmutatni
kívánó fiatal tehetségeknek.
Az első verseny 2010-ben indult útjára. Ekkor a versenykiírás az újságírásra
összpontosított, s a versenyző diákok
a szövegalkotás, szövegformálás területén mérhették össze tudásukat. A Médiasztár 5. évfolyamától a Pátria Rádió
(Szlovák Rádió Magyar Szerkesztősége)
közreműködésével a versengés kiegé-

szült Az év riportere kategóriával is. Így
az írott sajtó műfajai mellett a hangos
média munkálataiban is kipróbálhatták
magunkat a jelentkező tehetségek.
Ha a statisztikai adatokat vizsgáljuk
meg, örömmel számolhatunk be arról,
hogy a hat évfolyam alatt közel 460 diák
kapcsolódott be a versengésbe. Ez azt is
jelenti, hogy közel 460 tanár kapcsolódott be a tehetséggondozásba, akik időt,
energiát nem sajnálva segítették diákjaik
alkotómunkáját. Szintén örömmel számolhatunk be arról, hogy a kezdetben
országos szintűre megálmodott verseny
lassan-lassan nemzetközivé növekedett,
hiszen az elmúlt évben Budapestről és
Kolozsvárról is jelentkeztek diákok.
Az idén hatodik alkalommal megrendezett verseny már javában zajlik,
a jelentkező ifjú újságírók már kézhez
kapták az első feladatokat. A feladatok
összeállításánál arra törekedtünk, hogy
minden korosztály kihívást is és örömet
is találjon bennük.
S hogy miért érdemes ebbe a versenybe bekapcsolódni? A versenyzők így
fogalmaztak:
„A Médiasztár azon kevés lehetőségek
közé tartozik, melyben próbára tehetjük
újságírói készségünket egy színvonalas feladatsor keretein belül. Izgalmas kikapcsolódás volt számomra, mert nemcsak megmutathattam a külvilágnak, mit rejtek
a tarsolyomban, de tökéletes alkalom volt
a tapasztalatszerzésre is, így évről évre
egyre gazdagabb tudással rukkolhatunk
elő a megmérettetéseken.” (Puchla Niki)
„Talán meglepő elképzelésnek tűnhet
egy ilyen verseny megálmodása és megszervezése, de ugyanakkor nagyon kreatív
ötlet alapján született meg ez a verseny.
Hisz mindenki nagyon jól ismeri a különböző szavalóversenyeket vagy helyesírási
versenyeket, de egy ilyen publicisztikai húrokat pengető esemény mindenképp valami újat hoz a magyar nyelvvel és irodalommal kapcsolatos megmérettetések
közé.” (Németh Péter)
Bálint Katalin
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Tudományok Napja

a Gútai Nagyboldogasszony
Egyházi Iskolaközpontban
Gúta, 2014. november 3.

Széchenyi István kezdeményezésére, 1825. november 3-án, a pozsonyi országgyűlésen határozták el a magyar rendek a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását.
A Magyar Tudósok Világtalálkozóján (1996) döntés született arról, hogy ez a nap
lesz minden évben a Magyar Tudomány Napja, amelyet először 1997-ben ünnepeltek
meg. Ennek jegyében immár nyolcadik alkalommal gyűltek össze városunk és a környékbeli iskolák tudásra éhes diákjai november 13-án a gútai Nagyboldogasszony
Egyházi Iskolaközpontban, hogy egy emlékezetes nap erejéig maguk is hódoljanak
a tudományok előtt. Ezen tudományos nap keretében minden évben neves tudósok
igyekeznek megismertetni a diákokkal a legújabb kísérletek, kutatások eredményeit,
bemutatóval egybekötött előadások formájában.
A rendezvény sikerét és létjogosultságát
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyre
nagyobb érdeklődés mutatkozik a környékbeli alap- és középiskolák, illetve a szlovákiai magyar tudományos élet képviselőinek
részéről az előadások és a Heuréka! tudománytörténeti vetélkedő iránt. A helyi oktatási intézmények mellett idén Naszvadról,
Szímőről, Galántáról, Érsekújvárból, Szencről,
Ekecsről, Nagymegyerről, Alsóbodokról, Párkányból, Dunaszerdahelyről, Komáromból,
Lakszakállasról, de a magyarországi Kisbérről
és Tatabányáról is érkeztek diákok és tanáraik. A rendezvény elsődleges célja, hogy felkeltse a diákok érdeklődését a különböző
tudományágak iránt, másrészt lehetőséget
nyújt az évről évre idelátogató diákok, pedagógusok, valamint az előadók közötti baráti
kapcsolatok elmélyítésére is.

Ozogány Ernő tudománytörténeti
szakíró a magyar történelem híres asszonyairól tartott tartalmas előadást. Bemutatta
azokat a tudós nőket, akik olyan jelentős szerepet játszottak az elmúlt évezredben, hogy
a nemzet virágainak nevezik őket. Szó esett
Árpád-házi Szent Piroskáról, Torma Zsófiáról, az első nőről, aki barlangkutatással foglalkozott; Sass Flóráról, a nílusi népek holdleányáról; Róna Erzsébetről, aki rámutatott
arra, hogy a radioaktív anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre. A diákok az előadásból megtudhatták azt is, hogy az első
magyar fizikus asszony Zemplén Jolán volt,
aki több értékes publikációt adott ki a fizika
szakterületén. Végezetül Pécsi Eszter nevével
ismerkedhettünk meg, aki statikát tanult, és
a híres építész, Hajós Alfréd őt bízta meg a
margitszigeti uszoda csuklós vasbetonszer-

kezetének megtervezésével. Mindazok, akik
végighallgatták Ozogány Ernő előadását, értékes, új információkkal térhettek haza.
Az előadássorozat üde színfoltja volt dr.
Szabó Péter egyetemi tanár, aki a Szlovák
Műszaki Egyetem Anyagtechnológiai Karáról érkezett hozzánk. Egy érdekes, és napjainkban rendkívül aktuális témájú előadásnak
lehettünk szem- és fültanúi. Az előadó a 21.
század menedzserét próbálta definiálni és
megfoghatóvá tenni. Hihetetlenül könnyed
stílusban magyarázta a hallgatóságnak, hogy
a 100 évvel ezelőtti menedzsert és a 21. századi menedzsert csak a modern technikai
vívmányok különböztetik meg egymástól.
A tudás, motivációs készség, csapatszellem
és ötletesség olyan örökérvényű fogalmak,
amelyek a jó menedzser ismérvei maradnak
mindig. Sziporkázó humora a fiatalabb korosztályt is rabul ejtette, így nem csoda, hogy
az előadás végén sok diák mondta: „Én is
menedzser szeretnék lenni!”´
Dr. Pukánszky Béla, a Szegedi Tudományegyetem Gyógypedagógus-képző Intézetének vezetője a humán tudományt képviselte „Gyerekkorok, gyerekvilágok, régen és
ma” című előadásával. Az ókortól kezdve
a huszadik századig felvázolta a szülőgyermek kapcsolat és a gyermekekről alkotott kép alakulását, valamint a különböző
gyermeknevelési elveket az egyes korokban.
Gazdag képanyaggal illusztrált előadásából
kiderült, hogy a régi korokban „nem volt
gyerekjáték gyereknek lenni”, a nehéz életkörülmények, a történelem sorsfordító eseményei, a szigorú társadalmi szabályok mind
hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek már
nagyon korán beléptek a felnőttek világába.
Az előadás témája kapcsolódott a rendezvényt szervező iskola nemzetközi Comenius
projektjéhez, amely a kétéves projektmunkája során régi gyereksorsokat hasonlít össze
Szlovákiában és Franciaországban, valamint
a gyerekkor sorsfordító eseményeit vizsgálja.
MUDr. Balázs Ferenc kardiológus előadásának címe a Példabeszédek könyvéből
ered: „Minden féltve őrzött dolognál jobban
óvd meg a szívedet, mert onnan indul ki az
élet!” A szívdoktortól megtudtuk, hogy milyen kockázati tényezők mozdítják elő a szívbetegség kialakulását. Ezek között vannak
olyanok, amelyeket befolyásolhat az ember
(magas vérnyomás, dohányzás, cukorbetegség, mozgáshiány), mások pedig már genetikailag adottak. Különösen érdekesnek
találtuk, hogy a teknősbéka szíve percenként négy-ötöt ver, így sokkal hosszabb az
élettartama. Az előadás végén választ kaptunk arra a kérdésre, hogy mitől fáj a szív.
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Dr. Gazda István tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója bevezető szavaiban elmondta, hogy
az intézet egyik fő célja a Magyarországon és a környező országokban folyó tudománytörténeti kutatások koordinálása. Régi
magyar tudósok és feltalálók című előadásában mesélt Széchényi
Istvánról és az ő reformtörekvéseiről; a szímői születésű Jedlik
Ányosról, aki a szódavíz előállítási technológiáját fejlesztette ki;
Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről. Szó esett még
Ganz Ábrahámról, aki forradalmasította a vasúti kocsik előállítási eljárását, így lényegesen megnövelte azok élettartamát.
Saját szabadalma alapján gyártott kéregöntésű vasúti kerekeket,
vasúti kereszteződési csúcsbetéteket, gabonaipari őrlőhengereket. A tudományos időutazás során Eötvös Lóránd és Bláthy
Ottó Titusz neve is elhangzott.
A diákság körében a legnagyobb népszerűségnek örvendő
előadás a 3D szkennelés és a 3D nyomtatás rejtelmeibe vezette be
a hallgatóságot. Dr. Morovics László, a Nagyszombati Egyetem
Anyagtechnológiai Karának egyetemi tanára bemutatta a 21.
század egyik forradalmian új technológiájának, a 3D nyomtatásnak a folyamatát és legalapvetőbb alkalmazási területeit.
Szemléltető videók segítségével nyomon követhettük, miként
készül a nyomtatást megelőző digitális modell, amelyet számítógépes szoftverek segítségével lehet felépíteni, illetve meglévő
testről 3D szkenner segítségével elkészíteni. Megtudtuk, hogy a
3D nyomtató additív gyártási eljárás, vagyis vékony rétegek lerakásával készít tárgyakat, szemben a hagyományos megmunkálással, melynek során egy nagyobb nyers darabból választják le
a felesleges anyagot, és a megmaradó rész lesz a késztermék. Az
előadó által hozott nyomtatott tárgyakat kezünkbe is vehettük,
kiderült, hogy egy modell kinyomtatása néhány perctől néhány
óráig tarthat, a test méretétől és bonyolultságától függően. A 3D
nyomtatás jelenlegi fő alkalmazásterülete a gyors prototípuskészítés és a hobbi szintű használat, de a technológia fejlődésével az
ipari és orvosi alkalmazásra is lehetőség nyílhat.
A Tudományok napján a vállalkozó szellemű szlovákiai és
magyarországi középiskolás diákok idén negyedik alkalommal
mérhették össze tudásukat a Heuréka! elnevezésű tudománytörténeti vetélkedőn. Az idei verseny témaköre olyan magyar tudósokkal foglalkozott, akik a táv- és hírközlés területén alkottak
maradandót. A vetélkedő meglepő és kreatív feladatainak ös�szeállításában részt vettek az iskolaközpont tanárai, Tóth Árpád
és Fazekas Anna, valamint Galo Vilmos történész. A versenyt
idén is nagy érdeklődés övezte: 10 háromfős csapat versenyzett,
ezek közül kettő Magyarországról érkezett. A vetélkedőt idén
a Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium csapata nyerte, második lett a kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, a harmadik helyen pedig a Szenczi Molnár Albert Gimnázium csapata végzett.
A rendezvény sikeréhez a diákok is nagyban hozzájárultak, hiszen aktívan bekapcsolódtak a különböző tudományterületeket
érintő előadásokba, véleményt nyilvánítottak, kérdéseket tettek
fel a hallottakkal kapcsolatban. Lelkesedésük volt a bizonyíték
arra, hogy a fiatalság körében is komoly igény mutatkozik az ilyen
tudományos jellegű rendezvények iránt. A tudománytörténeti
vetélkedő lelkes versenyzői nagy felkészültségről és – páran közülük – már most a tudomány iránti elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot. Ki tudja, lehet, hogy soraikból kerülnek ki a jövő
magyar tudósai. Ebben csak reménykedni tudunk!
NEI Gúta

Köszönet
a csodáért
Kedves Kincskeresők, tisztelt pedagógusok, szülők, zsűritagok, tisztelt jelenlévők!
Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Önöket,
és elnézésüket kérjem, amiért brüsszeli képviselői elfoglaltságaim miatt személyesen nem tudok jelen lenni ezen a mai rendezvényen, hogy részese legyek annak a csodának, amelynek
Ti – Önök, akik eljöttek ma ide Dunaszerdahelyre, bizonyára a
részesei lesznek.
Igen, csodáról beszélek, mert úgy vélem, csoda mindaz, amit
ti a szülőföldetek hagyományainak, kultúrájának, történelme
egy-egy szeletének feltárásáért, magyar anyanyelvünk megmaradásáért tesztek azzal, hogy ezen a diákkonferencián, most
már tizedik éve, évről évre bemutatjátok kutatásaitok eredményeit, amelyekre mi felnőttek, ki-ki a felismerés vagy éppen az
újdonság örömével újra és újra rácsodálkozhatunk.
Igazán nagy értékek kerülnek így elő, a rátok jellemző látásmóddal gazdagítva. S ami – magán a birtokotokba jutott értékes
ismeretanyagon kívül – talán a legszebb: látni, érezni, hogy ez a
fajta munka, tanulás, tapasztalatszerzés, de azt hiszem, bátran
mondhatom azt is, hogy játék, számotokra is örömet jelent.
Köszönet hát nektek ezért a csodáért, amellyel újból és újból
megajándékoztok bennünket, köszönet továbbá azért, hogy
felhívjátok a saját korosztályotok figyelmét is mindarra az értékre, amely körülöttünk, a szülőföldünkön megtalálható, amely
a miénk, sokszor mégis, észre se vesszük, nem igazán értékeljük.
És köszönet jár a titeket segítő pedagógusoknak is, akik irányítgatnak benneteket a kutatómunkátok során, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Galántai Regionális Pedagógiai Központjának is, amely Tehetségpontként immár tízedik alkalommal hirdette meg a Kincskeresők konferenciáját
azzal a céllal, hogy ez által is erősítse a településeitekhez, közösségeitekhez, anyanyelvetekhez fűződő viszonyotokat.
Végezetül pedig azt kívánom mindnyájatoknak, sohase adjátok fel a vágyaitokat! Kutassátok továbbra is az értékeket, a
csodát, ezáltal is kiteljesítve magatokat. És ne feledjétek, a csoda
bennetek is ott van, ott rejlik mindnyájatokban, s csak rajtatok
múlik, előkerül-e. Legyetek büszkék a szülőföldetekre, annak hagyományaira, kultúrájára, s nem utolsó sorban anyanyelvetekre,
mert ezek azok az értékek, amelyeket útravalóul eleink ránk örökítettek, s amelyek nélkül ma nem lennénk azok, akik vagyunk.
Sok sikert kívánok a további munkátokhoz, kívánom, hogy
kezeitek közül kerüljön ki még sok-sok értékes munka, tanulmány, amely mindnyájunkat gazdagít majd!
Csáky Pál üzenete a Kincskeresők X. konferenciájára
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Kincskeresők tizedszer

Q Q A Jomili kockakészlet mindenkit rabul ejtett
2014. november 12–13-án tizedik alkalommal gyűltek össze a helyi és regionális
értékeket kutató diákok Dunaszerdahelyen,
az Építészeti Szakközépiskolában, hogy
ismét bemutassák azokat a „kincseket”,
amelyeket érdemesnek tartanak arra, hogy
ezek által ismertessék meg széles körben
szülőföldjük értékeit.
A Kincskeresők X. konferenciája alkalmat ad az összefoglalásra, a visszatekintésre. Egy matematikai versenyfeladatnak
is megfelelhet, ha utána kell számolni,
hogy van az, hogy az egész 2006-ban kezdődött, és az idén, 2014-ben már a 10. konferenciára került sor. Nos, a megfejtés:
2006 tavaszán írta ki a Szülőföld Alap az
első, majd ugyanez év őszén a következő
olyan pályázatot, amelybe tökéletesen beillett egy régi vágyam megvalósítása: tájainkon is meghonosítani a TUDOK módszerét (vetített képekkel bemutatni egy-egy
témát, minden más megkötöttség nélkül).
Első két éven versenyt szerveztünk, a Csemadokkal közösen, akkor még regionális
fordulókkal. Később ez megváltozott. Az
SZMPSZ önállóan pályázott, és a Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok konferenciája valóban konferencia lett, versengés nélkül.
Visszatekintve az elmúlt eseményekre
elégedettséggel tölt el, hogy idejekorán
megszüntettük a versenyt, és évről évre oldott hangulatú, ám felelősségteljes felkészüléssel és tartalmas előadásokkal teljes
konferenciákat szervezünk. Itt ugyanis
nincs helye a versenynek: ki tudja előre el-

dönteni, mekkora hozadéka lesz a helyi közösség szempontjából egy természeti kincseket rejtő hely, egy neves személyiség,
ipartörténeti emlék vagy kastély, templom
stb. történetét bemutató előadásnak.
Lehet, hogy egy jól felszerelt (városi) iskolában még a pedagógusok sem tudnak
arról, kik, mikor, milyen előadással képviselték iskolájukat a Kincskeresőkön, míg
olyan iskolában, ahol minden beíratott tanulóért külön meg kell dolgozniuk a pedagógusoknak, vagy egy kis faluban, ahol sokszor talán még az internetelérés is gondot
okoz, a feldolgozott téma közkinccsé
válik: bemutatják kistérségi konferenciákon, közösségi alkalmakkor (Csemadok
évzáró, szülői értekezlet, klubest, könyvtári rendezvény stb.). A Kincskeresők célkitűzése kezdetektől fogva ez utóbbi volt.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy az eredmények nem maradtak el. Mára már több iskola (legjelentősebb közülük a pelsőci, a
hetényi, a vágsellyei és a tornai) helytörténeti kiadvánnyal vagy rendszeresen megjelenő helytörténeti füzetekkel rendelkezik, amelyek a Kincskeresőkön bemutatott diákkutatásokat tartalmazzák. Követésre méltó a tornai kezdeményezés, ahol
a Csemadok szervezésében már hagyományosan, évről évre megszervezik a Kincskeresők kistérségi bemutatóit. Honlapot
működtetnek, ahová rendszeresen feltöltik
(közkinccsé teszik) a Tornához kapcsolódó munkákat (http://tornakozossege.eu/
Ertekeink_Kincskeresok.html). Ugyancsak
követésre méltó a szenci kezdeményezés,

amely szintén a Kincskeresőkről mintájára
indult: a Szenczi Molnár Albert Alapiskola
és a Szenczi Molnár Albert Gimnázium tanulói minden tavasszal közös konferencián
mutatják be legújabb kutatásaik eredményeit a helyi Városi Múzeumban. Az előadásokat és a prezentációkat szakavatott
zsűri értékeli, hogy a hibák kijavítása után
ezek is közkinccsé váljanak az iskolák és a
helyi közösségek számára. A szenci alapiskola 2013-ban „Adalékok Szenc helytörténetéhez“ címmel jelentette meg a diákok helytörténeti kutatásainak eredményeit. 2013-ban jelentette meg az SZMPSZ
a Kincskeresők és a TUDOK sikeres felvidéki szereplőinek munkáiból összeállított Talentum c. kiadványt. (Ismertetését
lásd: Pedagógusfórum, 2013. szeptember,
21. o.) Itt jegyzem meg, hogy a TUDOK
társadalomtudományi szekciójában rendre
a Kincskeresőkön korábban szereplők
érnek el kiváló eredményeket, akik jó felkészültséggel, további kutatásaik eredményeivel mutatkoznak be.
A Kincskeresők X. konferenciája több
ponton is eltért az előző években már hagyományossá váló forgatókönyvtől. A konferenciát Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke
Kincskeresők X. – Helyi értékeket kutató
diákok konferenciája (kezdetben verseny), melyen a 12–18 éves diákok saját
kutatásra épülő, 10 perces vetítettképes
előadás keretében mutatják be a környezetükben fellelhető kulturális (történelmi, irodalmi, néprajzi, kultúrtörténeti,
településtörténeti stb.) és természeti értékeket. A szlovákiai magyarság tájaihoz,
településeihez és közösségeihez kapcsolódó, a téma iránt a pályázó személyes
kötődését is nyilvánvalóvá tevő, saját kutatáson alapuló pályamunka bemutatása
10 perces előadás keretében, PowerPoint
segítségével, tetszés szerint választható
témakörben.
A program hasznosulása több síkon
történik:
1. A saját kutatáson alapuló megismerés
a tanulás egyik leghatékonyabb formája.
2. A konferencia anyaga minden iskola
számára hasznosítható a helytörténet,
honismeret tanítására.
3. Kistérségi és helyi konferenciák keretében a helyi közösségek számára hasznosítható tudásátadás.

Tehetséggondozás n Pedagógusfórum 21
nyitotta meg, majd Dunajszky Éva olvasta
fel Csáky Pál, európai parlamenti képviselő köszöntőjét. A konferencián – mely
minden évben az SZMPSZ Galántai Regionális Pedagógiai Központ mint Tehetségpont szervezésében valósul meg – először
vettek részt Budapestről a MATEHETSZ
Tehetséghidak Program alprojektvezetői,
akik előadásaikkal tájékoztatást nyújtottak
a magyar tehetséggondozás szervezeti formáiról.
A tehetséggondozási programot Pék
László, a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács
elnöke vezette be, majd Szántó Judit Sokszínű tehetség – Sokszínű gondozás című
előadásában a Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek (MATEHETSZ) rendszerét,
a tehetséghálózatot (Tehetségpontok) és
a Nemzeti Tehetségprogram megvalósulását ismertette. Pesti-Sári Csilla A Tehetséghidak Program eredményei és kiterjesztése 2015 nyaráig címmel elsősorban a diákokat közvetlenül is érintő programokról
beszélt a diákoknak. Bemutatta azokat a
jelenleg is elérhető internetes felületeket
– E-learning, Prezi, LinkedIn – amelyek
mindenki számára elérhetők. Ezek használatával a diákok magukat is tesztelhetik,
ki miben tehetséges, de a tanárok és a tehetséggondozásban részt vevő szakemberek is segítséget találnak a kínálatok között. A konferencián a felkészítő tanárok is
kaptak egy-egy példányt a kiadványokból
– Géniusz könyvsorozat (eddig 39 kötetet
számlál) és a Géniusz füzetek – amelyek az
internetről is letölthetők.
A konferenciának másik rendhagyó
eseménye is volt: a magyar nyelvű oktatás megerősítését szolgáló „2014 a külhoni magyar felsősök éve” program módszertani csomagjainak az átadása. Potápi
Árpád János Magyarország Miniszterelnökségének nemzetpolitikai államtitkára
szimbolikusan egy csomagot adott át Jókai
Tibornak, az SZMPSZ elnökének, hogy
szűkre szabott idejében még a diákok előadásai közül is meghallgathasson egyet, és
megtekinthesse a konferencia gazdagító
programját, a Jomili kocka élményműhelyt. Az államtitkár kíséretében a konferenciát meglátogatta Haraszti Attila, főosztályvezető-helyettes, Pathó Marianna,
felvidéki referens, Hajnal Virág, a felsősök
éve programfelelőse és Szilágyi Péter kabinetvezető.
A jubileumi konferenciára való készülődés adott alkalmat a Kincskeresők
logójának a megalkotására. Ez alkalomból
nyílt meg Kincskeresők közösségi oldala is:
Kincskeresők - Tehetségpont RPK Ga. Az
itt közzétett tervek közül a közönségszavazat Máté Julianna tervét hozta ki győztesnek.
A Kincskeresők X. konferenciáján elhangzott diákelőadások, mint a korábbi

években, most is rendkívül gazdag témaválasztékkal rendelkeztek. A diákok 29 iskolát és több kulturális szervezetet (Csemadok, ifjúsági szervezet) képviseltek. Ös�szesen 45 diákelőadás hangzott el, és elégedetten nyugtázhatjuk, hogy 1-2 kivételtől
eltekintve (ők még első alkalommal vettek
részt, tapasztalatok nélküli újoncok voltak)
a 75 diák mindegyike jól felkészült. Jó látni,
hogy a résztvevők egyre több saját kutatásra
épülő előadással jelentkeznek, és gyarapszik
azoknak a diákoknak a száma, akik hos�szabb távú helytörténeti kutatási terveket
dédelgetnek, vagy akik a konferencián, társaik előadását hallva fogalmazzák meg jövőbeni kutatási terveiket. Ehhez azonban nagy
szükség van a konferencia zsűrijének a felelősségteljes hozzáállására is.
Az zsűri – amelynek munkájáért ezúttal is köszönetet mondunk! – mint
minden évben, most is jeles szakemberekből állt. Dr. Gaál Ida, a komáromi Duna

QQ A győztes logó, alkotója Máté Julianna
Menti Múzeum dolgozója, művészettörténész, néprajzkutató kezdetektől fogva
szakmai tanácsokkal segítette a Kincskeresők munkáját, amelyben az elmúlt pár
év kivételével rendszeresen zsűritagként
vett részt. Nagy Attila, végzettségét tekintve történelemtanár, Dunaszerdahely
helytörténeti kutatója, tanári és kutatói
szempontból is értékes tanácsokkal látta
el a diákokat és a felkészítő tanárokat.
Bauer Edit, volt európai parlamenti képviselő (akinek a Kincskeresők rendszeres
résztvevői nagy köszönettel tartoznak, hiszen minden éven meghívott 3-4 csapatot
egy strasbourgi látogatásra) értékeléseiben
a magyarságunk hagyományainak, kulturális értékeinek a megtartásában erősítette az előadókat. Mindezt gyakran eredeti szakjának megfelelően, honi magyarságunk helyzetének szociológiai miliőjébe
ágyazva fejtette ki. A konferencia második
napján az előadásokat meghallgatta Bauer
Győző akadémikus is, akit szintén felkértünk az értékelésre. A gyógyszerkutató
professzor értékelései nemcsak sok tanulsággal szolgáltak, de felkészültsége, a tár-

sadalomtudományokban való jártassága,
és főleg a szlovákiai magyarság iránti elkötelezettsége igazi élményt és követendő
példát jelentett minden résztvevőnek.
Egyetlen előadás végén sem mulasztotta
el a tanulságok levonását, az előadásokhoz
fűzött kutatási útmutatóit pedig a szlovákiai magyarság kutatási programjavaslataként is összegezhetnénk. Bauer Győző kezdetektől fogva fontosnak tartja a szlovákiai magyarság tudósnevelését – ebből a
célból volt egyik alapítója évekkel ezelőtt
a Selye János kollégiumnak. (A Selye János
egyetemet megelőzően létrejött láthatatlan
kollégium célja a tudósképzés és a kutatói
utánpótlás volt. Az ott tömörülő tudós
mentorok olyan szakembereket indítottak
útnak, mint pl. Komzsík Attila, a Nyitrai
KF Egyetem Közép-európai Tanulmányok
Karának dékánja.)
A konferencia kiegészítő programját
képezte a Jomili kockákkal való foglalkozás, melyre az első nap programjával
párhuzamosan volt lehetőség. A tájainkról,
a mátyusföldi Hidaskürtről induló kockakészletet Burian Roman termékmenedzser
mutatta be, majd több készletet bocsátott
a diákok rendelkezésére. Ez az itthon még
alig ismert, de külföldi egyetemeken és
konferenciákon rendszeresen szereplő, és
a magyarországi kreatív műhelyekbe már
beépült logikai játék kellemes kikapcsolódást nyújtott az előadások alatt elfáradt diákoknak.
Az előadások reggel 8-tól este 6 óráig
tartottak, csak a szükséges étkezési és röpke
kávészünetekkel megszakított program
folyamatos odafigyelést kívánt a résztvevőktől. Érdemes megjegyezni, hogy a
Kincskeresők konferenciáján nincs szükség
a fegyelmezésre! A változatos témák és az
elkötelezett diákok, tanárok rendkívül figyelmesen hallgatják meg az előadásokat,
hisz mindegyikből sokat tanulhatnak, és
a témák inspirációt jelentenek a továbblépéshez. Ebben nagy segítségre van médiapartnerünk, a Magyar Interaktív Televízió munkája is. A honlapjukon már a 9.
konferencia előadásiból is sokat megtalálhatunk, az idei előadásokat pedig folyamatosan töltik fel a http://www.televizio.sk/
honlapra. Minden előadást és a Kincskeresőkkel kapcsolatos híradásokat, képeket
igyekszünk feltölteni a Kincskeresők közösségi oldalára, hogy mindenki számára
elérhetővé tegyük azokat.
Összegezve tehát: a Kincskeresők tizedik, jubileumi konferenciája méltó folytatása volt az elkezdett munkának, és reméljük, hogy még sok jubileumot fog megérni, újabb és újabb iskolák, pedagógusok
és diákok bevonásával!
Szanyi Mária
a Kincskeresők főszervezője
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Két tündérvilág
Tisztelettel és igaz megbecsüléssel köszöntöm a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Óvodapedagógusok
Országos Társulása konferenciájának minden kedves
résztvevőjét!
Tisztelt Jelenlévők!
Minden ember előbb volt gyermek, mint felnőtt, s a felnőtt soha nem tudja, mikor is nőtt fel. Mert az nem az évek
számától függ, mert minden felnőttben benne van a játszó
gyermek, ahogy a gyümölcsben a mag.
A gyermek a felnőttet utánozva, anyanyelvét tanulva
kreatív analógiákon gazdagítja szókincsét, lepi meg környezetét a körülötte lévő tárgyak egyedi megnevezésével.
Így az a gyermek is, aki fabulázik, de tőled a tegnapi mese
ugyanazon, tévedhetetlen változatát kéri számon, utánozza a felnőttek világát. Az a gyermek, akinek két tündérvilága van: a cselekvés síkján a játék, a szellemi síkon a
mese – hogy a konferencia hívó gondolatát idézzem.
A felnőtt azonban annyiban különbözik a gyermektől,
hogy komoly feladatokban komolyan kell döntenie a véresen komoly világban. De amikor a gyermek azt latolgatja,
adja-e a játékát a másiknak vagy nem, részt vesz-e a cselekvésben vagy nem, az nem ugyanolyan komoly döntés, mint
a felnőtté?
Csak az élethelyzet más. A játék sem játék, hanem nagyon érzékeny döntések sorozata. Óvodás éveinkre vis�szagondolva: a játékban tanultuk meg az együttműködést,
egymás elviselését, a dolgok működésének megfigyelését,
az anyanyelv szavaival megnevezni az érzelmeket, a tárgyakat, mesélni a velünk történt eseményekről, utánozni
apát, anyát, tanulni a világot.
A gyermekkor valóban egy csodálatos tündérvilág,
mert a felelősség még ismeretlen a gyermeki szótárban.
Apa, anya és óvó néni vigyáz, megfogja az apró kezet, irányítja a cselekvést, nyitogatja az értelmet, segít építeni a
világot, hogy az évek teltével több legyen a tapasztalat,
amelynek alapján bölcsebb lesz a döntés. S bárcsak a tündérvilág kísérne el mindenkit élete során!
A legszebb dolog óvónőnek lenni, amikor a tiszta gyermeken a nevelés ereje által megtörténik a varázslat, a
csoda: nyomon lehet követni a mindennapok hozadékát és
mérni lehet a személyiséget fejlesztő szellemi tőkét.
A legszebb dolog az óvoda varázslatos mesevilágában
élni, naggyá nőni.
Örömömre szolgál, hogy az Óvodapedagógusok Országos Társulása konferencia keretében is, évente hozzájárul a szlovákiai magyar óvónők szakmai töltekezéséhez.
Isten hozta Önöket Galántán, érezzék jól magukat! A
konferenciához kívánok sok sikert, találjanak barátokra,
töltekezzenek tartalmas gondolatokkal!
Jókai Tibor
elhangzott az Országos Óvodapedagógiai Konferencián
Galántán, 2014. november 6-án

Országos
„A gyermekkornak két tündérvilága van: cselekvés síkján
a játék, és szellemi síkon a mese.“
(Kádár Annamária)
A fenti mottó jegyében vette kezdetét az Országos Óvópedagógiai Konferencia, amelyet az idei évben november 6–7-én rendezett meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége mellett
működő Óvodapedagógusok Országos Társulása. A konferenciának már évek óta Galánta városa ad otthont, ám a kezdetek Deákira nyúlnak vissza, ahol annak idején Vankó Terike álmodta és
szervezte meg az újdonságokra nyitott és feltöltődésre éhes óvodapedagógusok számára az első találkozókat.
Bevezetőképpen Juhos Tamara előadásában azt a népmesét
hallottunk, amellyel aranysávos minősítést ért el a IV. Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen. Ezt követően Berky Angelika,
az Óvodapedagógusok Országos Társulásának elnöke üdvözölte
a résztvevőket, és felhívta a figyelmet arra, hogy az információs
és kommunikációs technológiák elterjedése ellenére, még mindig
a személyes kommunikáció, a játék, a mese és egyéb művészeti alkotó tevékenységek biztosítják a gyermeki érzelmek megnyilvánulásának és alakításának lehetőségét, az óvodás gyermek számára oly fontos érzelmi biztonságot. A konferenciát Jókai Tibor,
az SZMPSZ elnöke köszöntötte rövid ünnepi beszéddel, majd virágcsokorral köszönte meg Berky Angelikának és Szetyinszký Veronikának a konferencia megszervezését.
Elsőként Dr. Józsa Éva DLA, a Nyugat-magyarországi
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai karának egyetemi docense
hívta fel a figyelmet a bábjátékban rejlő – a didaktikai célokat
meghaladó – kifejezési lehetőségekre a ,,Bábos varázslatok! Útkeresések a pedagógiai bábjátékban“ című előadásában. Röviden
bemutatta a bábjáték történetét, útját a magyar néphagyományon
keresztül a pedagógiai bábjátékig. A gyermekek számára hatalmas
varázslat és csoda a bábok világa. De ismerjük-e ezt a nyelvet, tudunk-e élni a lehetőségeivel? Van-e humorérzékünk, kreativitásunk, tudunk-e még hitelesen játszani? Józsa Éva ezeket a kérdéseket járta körül. Végezetül pedig hangsúlyozta, hogy „a bábjáték
művészete bensőséges művészet, nem az a jó előadás, amit a technikai bravúrok uralnak, hanem ahol bennünk szólal meg valami.
Ahol szíven talál, és önmagunk fölé emel a játék“.
Dr. Pálfi Sándor, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési
és Felnőttképzési Kar főiskolai docensének a „Művészet a játékban“
című előadása lenyűgöző volt. Egyszerűen és érthetően mutatta be
a kisgyermekkor lényegét: a művészetet és a játékot, amelyet felismernünk, segítenünk és támogatnunk kell. A játék a gyermek számára olyan élettér, amelyben a közlés, a kifejezés és az értelmezés
szabadságfoka eléri a művészi kifejezés, az alkotás szintézisét. Az
alapvetéseit konkrét példákkal is igazolta, mint pl.: hangok/zörejek
képzése, amikor a hallható tér „feltöltése“ akusztikus alkotásként
jelentkezik; a finommotoros és nagymotoros szabad mozgás; az átváltozás; a tér átszabása; a tárgyak alkotása; a dramaturgiai alkotás,
vagy a sorok alkotása – ez mind-mind művészi kifejezés. Csak
észre kell venni, segíteni és támogatni.
A két előadást tartalmas szekcióülések követték, amelyek
a gyakorlatban hasznosítható ismeretekről szóltak. Az egyik szekcióban Deszpot Gabriella, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművé-
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Óvodapedagógiai Konferencia
szeti Egyetem tudományos főmunkatársa mutatta be Kokas Klára
Másnap reggel a vendégeket a sókszelőcei óvodások köszönkomplex művészeti módszerének óvodai alkalmazását. A Kokas- tötték zenés műsorral, amelyet Hozlár Veronika tanított be. Ezt
program szerinti művészeti nevelés a „természet-találkozások“-ban, követően Kerekes Valéria, az előző napi szekció vezetője ,,A népa minőségi zenei tartalmakban, és egymás személyiségének felfe- mese és a drámapedagógia szerepe az óvodai érzelmi nevelésben“
dezésében hozza létre azt az esztétikumot, amelynek fő kritériuma című előadása következett. Az előadó hangsúlyozta, hogy az óvoa szépség. Ellentétes irányból közelít a gyermek alkotóképessé dapedagógus és a gyermekek közötti verbális kommunikáció
gének fejlesztéséhez: szinte azonnal az alkotó cselekvés szintjére egyik leghatékonyabb eszköze a mesélés. A különböző történetek
hozza a gyermekeket, kihagyva a reproduktív szakaszokat, a tu- mögött rejlő vélt vagy valós értékek pedig – az erkölcsi nevedatos, mechanikus gyakorlást. A szabadon kitalált mozdulatokhoz lésen túl – az érzelmi nevelésben is fontos szerepet játszanak.
nem kell lépéskombinációkat betanulni, inkább hagyni kell, hogy Konkrét példákat és ötleteket mutatott be a mesék drámapedagógiai feldolgozásához, amelyek bármikor és
a hallott zenéhez a képzelet útján belső törtébárhol játszhatóak a gyermekeink legnagyobb
nések alakuljanak ki, majd a szabad mozduörömére.
latok örömével kapcsolódjanak a testhez, ezzel
megmozdítva az egész személyiséget.
A művészet gyógyító erejéről szólt Borbély Károly festőművész, művészetterapeuta,
Kerekes Valéria, a Budapesti ELTE
a Győri Apáczai Csere János Tanítóképző FőBGGYK egyetemi tanársegéde ,,A népmese
iskola docensének tartalmas előadása, aki
és a drámapedagógia együttes használata az
a témát a művészeti alkotásokkal illusztóvodai nevelésben“ címmel tartotta a másik
rálta. Felhívta a figyelmünket arra, hogy a rajszekció foglalkozását, és a „Mesét Másként“
zoknak jelentőségük van. Ok nélkül semmi
módszer gyakorlati megvalósítását elevenísincs a papíron, a rajzokból mindig kiolvastette meg. Mesélésével mindenkit magával raható a gyermek gondolkodása. Fontos feladagadott, és olyan varázslatos légkört teremtett,
tunk erősíteni és támogatni a pozitív érzéseket
ahol pillanatok alatt ismerőssé váltak az ismeés hagyni kell kibontakozni a gyermekek kreretlen emberek. A mese dramatikus feldolgoativitását.
zása alatt egy mesés világba „repültünk“, ahol
Pék László beszámolt, felvidéki magyar istársas kölcsönhatás alakult ki; interakció,
kolahálózatról
készült elemzésről, melyben jemelynek eszközei „csak” az emberi hang, az
lentős
szerepük
van az óvodáknak is. Ráviláadott nyelv, a test, a tér és az idő voltak.
gított
az
óvoda,
az
iskola, az önkormányzatok
A vacsora előtt került sor a Vankó Terikeés
az
iskolatanácsok
felelősségére, valamint az
díj átadására, amelyet évente egyszer annak
óvodáskor
előtti
programok
fontosságára az
az óvópedagógusnak ítélnek oda, aki munkája
anyanyelvű
oktatás
megerősítése
érdekében.
során emberi hozzáállásával, szakmai elhivaAz ebédet követően bemutatásra került egy
tottságával, pedagógiai-közéleti tevékenyséhidaskürti találmány, a Jomili kockakészlet,
gével példaként szolgál környezete számára, és
amelyet a résztvevők kipróbálhattak és megvájelentős erőfeszítéseket tesz regionális, illetve
QQ Az idei Vankó Terike-díjas:
sárolhattak. A kétszínű, 160 elemből álló készországos szinten az óvodák szakmai színvoHajnovič Gabriella,
letből mozaikképeket, változatos geometrikus
nalának emeléséért. A díjat az idén a várgedei
gortvakisfaludi óvodavezető
ábrákat lehet kirakni, melyek által a kreatív, loHajnovič Gabriella érdemelte ki, aki a SZMPSZ
OV tagja, és Gortvakisfaludon látja el az óvodavezetői feladatokat. gikus gondolkodás fejleszthető.
Az Óvodapedagógiai KonfeLelkiismeretes, fáradhatatlan, lelkes pedagógus, aki a rimaszombati járásban az óvodapedagógusok részére a SZMPSZ TV keretén rencia ezúttal is lehetőséget
belül megalapította, 2011-ben pedig megújította az alapszerve- nyújtott az önképzésre,
zetet, amelynek elnöke is egyben. Az óvodáskorú gyerekek részére a megújulásra, az ötletek
Rimaszécsen és Feleden körzeti fesztiválokat szervez, a pedagó- átvételére és az egygusok részére pedig szakmai továbbképzéseket. A feledi kistérségi mástól történő tanutanügyi hivatala mellett létrehozta a kisóvodák munkaközösségét. lásra egyaránt. A tar2009-ben a körzeti óvodák számára megszervezte a Napocska ovis talmas, gazdag progfesztivált, 2011-ben pedig az ovis sportvetélkedőt, amelynek mai ramkínálatból minnapig is a szervezője, megvalósítója. Hajnovič Gabriella nevelő- denki kedvére tudott
munkájában arra a legbüszkébb, hogy kitartott hivatása mellett. válogatni. Reméljük,
Minden helyzetben megpróbált helytállni, akkor is, amikor leépí- hogy a jövőben is megtések voltak, amikor kiszorult a pályáról. A kitüntetett méltatását őrzi sokoldalúságát és
továbbra is összetartja
Gyurán Ágnes, az SZMPSZ Rimaszombati TV elnöke mondta el.
Jakubecz László zenés előadása pihentető és egyben szórakoz- a tapasztalatokra nyitott,
tató is volt a sok információ után. A finom vacsora alkalmat adott lelkes óvodapedagógusokat!
a kötetlen beszélgetésre, a barátságok kialakulására.

Manó Ivett
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Két iskola, egy család
A hosszúszói kisiskola

Q Q Karácsony
A Kelet-Szlovákiai kerületben, pontosaban a rozsnyói járás déli, magyarok lakta részén fekszik Hosszúszó, az alig 600 lelket számláló falu.
Környéke természeti kincsekben gazdag, ezért ezt a térséget 2003ban nemzeti parkká nyilvánították. A Domicai cseppkőbarlangon kívül,
amely a Világörökség részét képezi, több feltáratlan barlang, néhány
ritka madárfaj és számtalan védett növény is található ezen a területen.
A falu földrajzilag távol fekszik a gazdaságilag fontos városoktól,
ezért a faluban és a környékén a munkalehetőség erősen korlátozott.
Ennek, sajnos az a következménye, hogy egyre több fiatal vándorol el
külföldre, a jobb megélhetés reményében.
Határmenti falu lévén, a lakosság döntő többsége magyar anyanyelvű, bár az utóbbi időben egyre többen vallják magukat szlováknak.
A falunak cigány származású lakosai is vannak, akik teljes egyetértésben
élnek a falu lakosságával, igyekeznek beilleszkedni és alkalmazkodni.
Gyermekeik rendszeresen látogatják az óvodát és az iskolát.

Az iskola rövid története
A faluban 1938-tól mőködik iskola, amint ezt a falu krónikájából
megtudhatjuk. A Szlovák Népiskola mellett az 1950–51-es tanévben
megnyílt a Magyar Népiskola is, amelynek 38 tanulója volt. Egészen az
1978–79-es tanév kezdetéig folyt az oktatás magyar nyelven is, ekkor
azonban a tanulók létszámának nagyfokú csökkenése miatt megszűnt a
magyar tannyelvű osztály. A tanulók az itt oktató pedagógussal a szomszédos Kecső alapiskolájában kaptak helyet.
Ezután 1996-ig csak szlovák oktatási nyelvű osztály működött az iskolában, összevont tanulócsoporttal, egy szakképzett pedagógus irányításával. Ennek következtében egyre több szülő íratta be magyar anyanyelvű gyermekét a szlovák tanítási nyelvű iskolába.

A magyar tanítási nyelvű osztály tanító nénije Szcsuka Edit lett, aki
elhivatott pedagógus lévén, szívvel-lélekkel oktatta-nevelte a gondjaira
bízott gyerekeket. Lelkesedésének köszönhetően fellendült az iskola
élete. Szavalóversenyek, farsangi bálok, kirándulások, kultúrműsorok
szervezése és lebonyolítása egyaránt az ő nevéhez kapcsolódott. Ebben
a tanévben kezdtem meg pedagógiai tevékenységemet én is a hosszúszói alapiskolában nevelőnőként. A napköziben a két osztály tanulói közösen készültek fel a másnapi tanítási órákra.
Az 1998-99-es tanévben a tanulók magas létszáma miatt két napközis csoport indult, egy szlovák és egy magyar tanítási nyelvű. Ebben
az iskolai évben sikerült a volt tanítói lakásban kialakítani egy ebédlőt és
egy konyhai előkészítő helyiséget, így a tanulókkal már nem kellett naponta a falu középpontjában elhelyezkedő óvodába gyalogolnunk az
ebédre.
Az 1999/2000-es tanév végén az igazgatónő nyugdíjba vonult, így a
közös igazgatású iskola irányítását Szcsuka Edit vette át.
A magyar tanítási nyelvű osztályban a 2000/2001-es tanévben volt
a legmagasabb a tanulók létszáma, 13-an látogatták ezt az osztályt. Szavalóversenyeken, mesemondó-versenyeken vettek részt a tanulók, ahol
szép eredményeket értek el. Rendszeres fellépői voltunk a falu által szervezett rendezvényeknek. Az iskolai kirándulások alkalmával megismertettük a tanulókkal hazánk szépségeit, de ellátogattunk a szomszádos
Magyarország nevezetesebb vidékeire is. A Pázmány Péter Alapítvány
támogatásával, két alkalommal erdei iskolában is élményeket szereztünk
a Magas-Tátrában a magyar osztály tanulóival.
A 2003/2004-es tanévben csökkent a tanulók létszáma, így ismét
csak egy napközis csoport tevékenykedett az iskolában. Ebben a tanévben alakítottuk ki a számítástechnikai tantermet, és elindult a számítástechnikai szakkör.
Az évek folyamán több pedagógus és nevelőnő is váltakozott az iskolában, de sohasem volt érezhető feszültség vagy ellentét a két különböző tanítási nyelvű osztály pedagógusai között.
E sorok írója 2006. augusztus 25-én vette át az igazgatói funkciót,
ezzel egyidejűleg a magyar tanítási nyelvű osztály oktatását is, amelyet
a következő tanévben 10 tanuló látogatott. Sajnos, a magyar osztályba
íratott tanulók száma évről évre fokozatosan csökkent. Igaz, hogy a beiratkozáskor néha még bizonytalan volt némelyik szülő, hogy melyik osz-

Az újrakezdés
Az 1996–97-es tanév azonban változásokat hozott. A szülők és a
CSEMADOK helyi szervezetének kezdeményezésére, az önkormányzat
támogatásával huszonkét év után újból megnyílt a magyar tannyelvű
osztály. Öt gyermeket írattak be az első évfolyamba, és három, addig
a Kecsői Alapiskolát látogató tanuló is ebben az iskolában kezdte meg
a tanévet. Ezzel egy időben megkezdték az iskola bővítését, a szociális
helyiségek kialakítását. Az iskola közös igazgatóság alá került. Kisiskola
lévén, az oktatás mind a két osztályban összevont tanulócsoportban
folyt, és folyik mind a mai napig.

QQ Farsang van
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tályba írassa a gyermekét, de a végén általában a szlovák osztály mellett döntöttek. Persze, a gyereket senki sem kérdezte meg, ő csak csendesen mondogatta a magyar osztály ajtaja előtt: én ide szeretnék járni.
Pedig minden alkalommal elmondtuk, példákat hoztunk fel a környezetünkből arra, hogy az alapvető ismereteket anyanyelvükön megszerző
gyerekek milyen sikereket értek el a középiskolai tanulmányaik során,
hányan végeztek el főiskolát, egyetemet. El kell mondani, hogy szerencsére ennek az ellenkezőjére is akadt már példa, amikor a szlovák iskolát
végzett szülők íratták be magyar osztályba a gyermeküket.
A demográfiai hullám következtében az iskola összlétszáma is alaposan megcsappant.
A 2009/2010-es tanévben a beíratott tanulók száma 14 volt. A létszám azóta is tanévenként változó. Az idei tanévet 20 tanulóval kezdtük
meg. A napközi most is nagyon közkedvelt, 19-en látogatják. A magyar
osztályt öt tanuló alkotja. Ez a mi kis családunk. Bátran nevezhetem így,
hiszen minden reggelünk azzal kezdődik, hogy a szőnyegen ülve elmesélik élményeiket, gondjaikat, problémáikat. Jól ismerjük egymást, némelyiküknek már a testvére is ebbe az osztályba járt. A két másodikos,
két harmadikos és egy negyedikes tanuló közül a négy fiú, egy pedig lány.
Nálunk mindig mindenki felel, minden órára készülni kell, de szeretnek is bizonyítani, megmutatni, hogy mit tudnak. Az egyéni bánásmód nálunk természetes dolog, hiszen kisebb létszám mellett
minden tanuló a maga tempójában haladhat a tananyag elsajátításában,
vissza lehet térni egy-egy olyan témához, amit valaki még nem sajátított

Q Q Ének az esőben-fellépés a falunapokon
el kellőképpen. Azzal is tisztában vagyunk, hogy milyen a családi háttér,
kinek mit biztosít az otthon; ennek függvényében próbáljuk meg differenciálni például a házi feladatokat, hiszen nehéz projektet készíteni,
vagy kikeresni bizonyos adatokat otthon, ha nincs számítógépük sem.
Természetesen, mi is használjuk a modern oktatási eszközöket a
tanítási órákon: van televíziónk, DVD-lejátszónk, a magyar osztályba
pedig, amelyben délután a napközi is működik, számítógépet is kaptunk
egy szülőtől. A gyerekek szívesen dolgoznak rajta, játékosan sajátítják el
a tananyagot, gyakorlásra, ismétlésre is felhasználjuk.
A szlovák osztályban van az egyik interaktív táblánk, amit eddig közösen használtunk, de a napokban megérkezett a másik is a magyar osztályba, már csak a beszerelésére várunk.
Iskolánk legfontosabb feladatai közé tartozik az anyanyelv és a nemzeti hagyományok megőrzése, ápolása. Ezenkívül nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv oktatására is. Az angol nyelv megismerésére, elsajátítására, gyakorlására a kötelező óraszámokon túl, szakköri tevékenység
keretében van lehetőség már az első évfolyamtól.

Hagyományaink
Az évek során több esemény is hagyománnyá vált iskolánkban, amelyekhez ragaszkodunk. Ezek közé tartozik többek között a szülőkkel közösen megrendezett farsangi bál az iskolában, részt veszünk a község
által megrendezett jégkarneválon is. Zöldség és gyümölcsnapot tartunk,
amikor a tanulókkal közösen készítünk egészséges és finom ételeket.

QQ Hagyományőrzés a tájháznál
Március 15-én a magyar osztály tanulói részt vesznek a nemzeti
ünnep alkalmából megrendezett koszorúzási ünnepségen. Március természetesen, a könyvekről szól. Ilyenkor, de az év folyamán is többszö rendezünk könyvvásárt, és ellátogatunk a helyi könyvtárba is. A Föld napja alkalmából, áprilisban az iskolánkat körülvevő kertben szorgoskodunk, szépítjük környezetünket. Rendszeresen részt veszünk a Domica Mikrorégió
által megrendezett környezetvédelmi (environmentális) napokon. Májusban kerül sor az anyák napi ünnepségre, amelynek helyszíne az iskola
vagy pedig a helyi kultúrház. Erre mindig nagy izgalommal készülünk. Az
édesanyák és a nagymamák részére ilyenkor ajándékkal is készülünk.
A gyermeknap több meglepetést is tartogat a tanulóink részére. Ebből
az alkalomból színházi előadásra szoktunk ellátogatni, délután pedig a
község által szervezett ünnepségen veszünk részt.
A falunap alkalmával délelőtt kézműves tevékenységre kerül sor, versenyeket, játszóházat szervezünk a gyerekeknek, az időjárástól függően.
Délután kultúrműsorral lépünk fel. Minden iskolai év végén osztálykirándulást szervezünk, amelynek az utóbbi években a szűkebb régiónk megismerése lett a célja. Meglátogattuk a Domicai cseppkőbarlangot, megismerkedtünk a szomszédos falu nevezetességeivel, ellátogattunk a magyar
határ mellett elterülő Aggtelekre, ahol a cseppkőbarlang megtekintése
után a kilátóhoz is ellátogattunk. Novemberben az időseket köszöntjük,
december pedig a szeretet ünnepének a jegyében telik, amikor műsorral
készülünk a szülők és a falu lakosainak a köszöntésére.
Támogatóink
Kisiskola lévén, sokszor nehéz helyzetben vagyunk, önerőből gyakran
nem tudjuk megvalósítani terveinket. A Pelsőci Magyar Tannyelvű Alapiskola segítségével azonban több olyan színházi előadásra, műsorra is eljutottunk, amelyek nagy élményt nyújtottak tanulóinknak. Együttműködésünk során meghívást kaptunk egy közös gyermeknapi ünnepségre, és
már két alkalommal részt vettünk az áltatuk szervezett Dénes György szavalóversenyen.
Amint az eddigiekből kiderült, fenntartónkkal, a község önkormányzatával szoros kapcsolatban állunk. Köszönettel tartozunk Kankula Éva,
éppen leköszönt polgármesternőnek azért, hogy az évek óta tartó anyagi
nehézségek ellenére is azon fáradozott, hogy fenntartsa, támogassa iskolánkat, hogy a hosszúszói gyerekek saját falujukban részesüljenek az alapszintű oktatásban.
A mai kor bizonyos elvárásokat állít a gyermekek, a pedagógusok és
a szülők elé. Mi arra törekszünk, hogy a naponta változó világban iskolánk
a boldogság szigete legyen, ahol a tanulóink jól nevelt, magabiztos, mások
munkáját is megbecsülő személyiségekké válnak. Az, hogy oktató-nevelő
tevékenységünket ebben a szellemben még meddig végezhetjük itt, Hos�szúszón, sajnos nem csak rajtunk múlik.
Egy azonban biztos, mi elhivatottak és bizakodóak vagyunk. Hiszen:
„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, hogy azok tartják a fát.”
Amrúzs Zita
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Ha nincs gyermek olvasó, Pósa Lajos-emlékév
nem lesz felnőtt olvasó sem
Pósa Lajos rimaszombati ébresztése
Pósa Lajos, az eredeti magyar gyermekirodalom megteremtője idén száz
esztendeje hunyt el. Ebből az alkalomból Pósa Lajos Emlékévet hirdetett Pósa
Judit és Csipka Rozália, s az emlékbizottság vezetőiként mintegy harminc helyszínen több mint hatvan rendezvényt koordináltak. Kiállításokat szerveznek,
könyveket adnak ki.
A Pósa Lajos-fotókiállítás, melyen a költő hagyatékának egy részével is megismerkedhetnek, vándorkiállításként már több helyszínen is bemutatásra került.
Egy változatát a rimaszombati közönség ez alkalomból újra láthatta.
Pósa Lajos verseit idén a Siker Kiadó is megjelenteti. Több verses kifestőt
is kiadtak. A Ferenczy István Képzőművészeti Versenyre készült rajzok is
könyvben öltöttek formát. Legújabb kötetük, az Apró történetek után, az Őszi
napfényben címet viseli, szerkesztője Praznovszky Mihály.
Jubileumi emlékkonferenciát tartottak a gyermekek szelíd szavú költőjének a tiszteletére Rimaszombatban, október 17-én.
„Áldd meg, kik javát munkálják a honnak, / Hírnevén, örömén híven fáradoznak!” mottó jegyében, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
Rimaszombati Területi Választmánya és a Csemadok Rimaszombati Területi
Választmánya a Pósa Lajos Emlékbizottsággal közösen rendezte meg az emlékkonferenciát, amelynek főszervezője és házigazdája Sebők Valéria volt.
Sebők Valéria sokadmagával úgy véli, Pósa Lajos méltatlanul szorult ki az
irodalmi kánonból. „Jó lenne, ha akár érettségi tétel lenne, ha újra bekerülne
a tankönyvekbe, s tananyag lenne Pósa Lajos. Ezenkívül fontos, hogy a gyerekek minél több verset olvassanak”.
Šimko József, Rimaszombat város polgármestere ehhez kapcsolódva üdvözlő szavaiban megemlítette, hogy egykor a Pósa Lajos által szerkesztett,
Az Én Ujságom c. képes gyermeklap szinte minden magyar családba eljutott. Így annak tartalmával, versikéivel tudott a szépre, a jóra, a szülőföld szeretetére tanítani.
Pósa Lajos ízig-vérig gömöri költő volt, verseiben is Gömör jelentette
az alapot. Szülőfalujához, Nemesradnóthoz ragaszkodott, benne élt, bárhová is került élete során. „Pósa Lajos öröksége Nemesradnóttól elválaszthatatlan” – fogalmazott Nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Egyházmegye református esperese. Az életutat felidézve elmondta, Pósa Lajos követendő értékrendet állít elénk. Értékszemlélete szeretetalapú. Gyermekien jó és vidám
lelkülete máig hat.
Nyitrai László előadásában Pósa Lajos iskoláit vette sorra. A konferencia
során többször is elhangzott, hogy Pósa hű maradt a szülőföldjéhez. A protestáns főgimnázium új épületének avatásán, 1904. október 10-én vendégként vett részt, ahol elszavalta az Óda iskolámhoz című versét, melyet az
utódiskola, a Tompa Mihály Református Gimnázium diákja, Varga Dezső
Ákos itt is előadott.
Praznovszky Mihály irodalomtörténész a két rimaszombati diák, Mikszáth Kálmán és Pósa Lajos örök barátságáról tartott nagyon érdekes előadást, melyet hamarosan a Felvidék.ma oldalán Publicisztika rovatunkban
is közzéteszünk. Pósa Lajos tisztelettel fogadta Mikszáthot, életútjuk során
Rimaszombat után Budapesten és Szegeden is követték egymást. Nem tartoztak ugyan egy társasághoz, de gyakran találkoztak. Mikszáth többször
méltatta Pósa köteteit, terelgette a gyermekirodalom felé.
Kun Miklós Jenő, budapesti Pósa-kutató ugyancsak azt emelte ki, hogy
nagyon jó melegágya az irodalom szeretetének, ha Pósa versein keresztül ismerkednek meg a gyerekek a költészettel. Előadásában Juhász Gyula költő
Pósa-képét idézte fel egy korabeli cikk alapján, melyet 1914. május 14-én közölt a Szegedi Napló. Mint Kun Miklós Jenő fogalmazott, az emlékév egyik hozadéka, hogy ez az írás felszínre került. Az eddig fellelt bibliográfiákban sem
szerepelt utalás ezen írásra, melyben Juhász Gyula helyén méltatja Pósát.
A konferencia egy érdekes színfoltja volt, amikor megelevenedett
a Pósa-asztal. Ismert történeteket, találkozásokat idéztek fel a frappáns
kisszínpadi előadásban. Pósa Lajos mellett megszemélyesítették Dankó
Pistát, Lányi Gézát, Gárdonyi Gézát, Bródy Sándort, Feszty Árpádot, Feszty
Árpádnét, Blaha Lujzát.
Homoly Erzsébet, Felvidék.ma

Rendezvények a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában

Ki is volt Pósa Lajos? „A magyar gyermekirodalom épületében… fundamentum” – ahogy Gárdonyi Géza fogalmaz. Idén
100 éve, hogy 1914-ben, 64 éves korában Budapesten elhunyt.
A 2014-es év Pósa-emlékév, a Pósa Lajos Emlékbizottság szervezésében. A méltatlanul elfeledett költő a Felvidéken, a Balogvölgyben megbúvó Nemesradnóton, egy kis gömöri faluban született. Ez az a vidék, amely verseiben, írásaiban szinte mindenhol
megjelenik.
Pósa Lajos verseket írt gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.
Dalszövegek fűződnek a nevéhez, amelyeket Dankó Pista, a szegedi származású, legendás magyar nótaszerző zenésített meg.
,,Pósa bácsi”, ahogy mindenki nevezte, Benedek Elekkel együtt
indította el „Az Én Ujságom” című gyermeklapot, amelyben
gazdag verses és prózai anyagokat jelentettek meg. Nagyszüleink, dédszüleink nemzedéke az ő tankönyvekben közölt olvasmányain, versein nevelkedett.
2014. október 10-én rendezték meg a Múzeumok Őszi Fesztiválját a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A Tanárok éjszakája – „A lámpás én vagyok” megnevezésű programmal a 100 éve
meghalt Pósa Lajos tanár, költő, lapszerkesztő, dalszövegíró munkássága előtt tisztelegtek. A Tanárok éjszakáján a szervezők célja
volt olyan fórumot teremteni, ahol különféle témák szerint folyik
az eszmecsere szakember irányításával, miközben nem csak olvasmányélményekkel gazdagodhatnak. A helyszín a Skanzen Északmagyarországi falu tájegysége volt, ahol Nemesradnótról is áll egy
ház, amely ma még az egyetlen határon túli magyar nyelvterületről
a múzeumba került lakóház ebben a tájegységben. A nemesradnóti
ház, mely a nagyszüleimé volt, méltó módon nyújt otthont „Pósa
bácsi” emlékének. Az est folyamán a megjelent pedagógusok és érdeklődők megismerkedhettek Pósa életével és költői munkásságával. A nap végén a „tantestületi értekezleten” összegezték tanulságaikat a Skanzen Galériában. Ezen esemény résztvevője volt a gútai
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola igazgatónője, Bagita Judit és jómagam.
Az itt szerzett vers élmények és pedagógiai eszmecserék alapján fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy részesei szeretnénk
lenni a Pósa emlékév programsorozatnak.
2014. október 18-án került megrendezésre iskolánkban, a II.
Rákóczi Ferenc Alapiskolában Pósa Lajos könyveinek bemutatója.
A gyerekek örömmel ismerkedtek „Pósa bácsi” verseivel és meséivel. A nagymértékű érdeklődést látva további lehetőséget kerestünk, hogy még több verssel, verses mesével, imával találkozhassanak tanulóink e gazdag életműből.
2014. október 23-án Versolvsó maratont szerveztünk. Az egész
délelőtt zajló esemény mottójául Pósa „Szeresd a gyermeket” című
versét választottuk. Elsődleges célunk, hogy iskolánk tanulói megismerjék „Pósa bácsi” mesevilágát, és a versek által kedvet kapjanak az olvasáshoz, szavaláshoz. Az iskola minden tanulója, a legkisebbektől a legnagyobbakig, olvasott Pósa műveket a pedagógusok segédletével. Az első osztályosoknak a negyedikes tanulók
olvastak fel. A többi évfolyamban minden diák a korosztályának
megfelelő versekből válogathatott. A nap végén örömmel tudatosítottuk, hogy tanulóink érdeklődése az irodalom iránt töretlen.
Pósa bácsival egy újonnan felfedezett íróóriás került előtérbe, reméljük méltó helye lesz a jövőben a magyar gyermekirodalom egén.
Szabó Katalin,
II. Rákóczi Ferenc AI, Gúta
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„…Itthon vagyok…“
Tanári emlékkonferencia Radnóti Miklós halálának 70. évfordulójára
Odorics Ferenc egyetemi tanár érdekes összefüggésekben
Itthon vagyok – mondja híres versében a történelem legsötétebb korszakában élt tragikus sorsú költő, Radnóti Miklós, kinek vizsgálta Radnóti Miklós és a kereszténység kapcsolatát, s a
halála 70. évfordulója alkalmából a Szlovákiai Magyar Pedagó- költő szegedi kötődéseit felhasználva vázolta egy jelképes kegusok Szövetsége nagyszabású tanári emlékkonferenciát rende- reszt szimbolikus jelentőségét.
zett 2014. november 7-től 9-éig, a pathi Termálfürdőben. KíséDeczki Sarolta a természet és táj jelenlétének hatásait elerőprogramként a Wellness Hotel előcsarnokában kiállított, „Al- mezte Radnóti költeményeiben. Az előadó megvilágításában a
kotni jó” országos képzőművészeti pályázatra beérkezett gyer- költő identitástudatának keresése rejlik a természeti képekben.
mekrajzokat nézhették meg a konferencia résztvevői.
Szénási Zoltán előadásában behatóan foglalkozott Radnóti
A szakmai rendezvény sokrétűen, különböző szemszögből Miklós és a piarista költő, Sík Sándor kapcsolattörténetének
vizsgálva járta körül Radnóti Miklós rendkívüli személyiségét, utolsó hónapjaival. Kettejük különleges viszonyát meghatározta
életének egyes mozzanatait, valamint költészetének kiemel- az azonos – zsidó – származás, és az a mester és tanítvány, ilkedő alkotásait. A jelenlévő több mint 80 irodalomkedvelő pe- letve apa-fiú kapcsolat, mely által mélyen kötődtek egymáshoz.
dagógusnak igazi élményt jelentettek a fiatalon elhunyt kölN. Horváth Béla egyetemi tanár a klasszicitás és modernség
tővel foglalkozó, neves magyarországi és hazai szakemberek jelenlétét vizsgálta Radnóti költészetében. Azok jellemző stíértékes előadásai.
lusjegyeit és kölcsönös egymásra hatásuk
Az irodalmi konferenciát Jókai
egyes szegmenseit elemezte.
Tibor, az SZMPSZ elnöke nyitotta meg,
Szabó Piroska a görög-latin hagyoaki beszédében kiemelte Radnóti Miklós
mányokat kutatja Radnóti költeményeköltői és emberi érzékenységét, szülőiben. Előadásában az új klasszikus értékek
földjéhez való mérhetetlen hűségét és
és mértékek sokaságára hozott konkrét
végtelen szeretetét.
példákat, hangsúlyozva ezzel a költő műA konferencia fővédnöke, Tverdota
vészi-stílusbeli átalakulását, visszatérését
György, a Miskolci Egyetem tanára Rada kötött formákhoz és szabályos strófanóti értekező prózájának, s azon belül az
szerkezetekhez.
1989-ben megjelent Naplójának részletes
Petres Csizmadia Gabriella adjunktus
elemzésével kiváló indítója volt a többRadnóti életművét vázolta egyéni megnapos rendezvénynek.
látásai alapján. Alkotás-lélektani szemRadnóti Miklós felvidéki kötődéseire
pontból emelte ki a kultuszépítéshez
derült fény B. Kovács István „gömörológus”
szükséges eszközöket, valamint a költő
Radnóti abdai emlékművének
előadásában, aki részletesen tárta a hallnyelvi stílusának különböző megjelenési
megkoszorúzása
gatóság elé a költő rimaszécsi és nemes
formáival foglalkozott.
radnóti családi kapcsolatait, s rámutatott a
Fenyő D. György gimnáziumi tanár
Radnóti-kultusz helytörténeti jelentőségére.
„rendhagyó irodalomóráján” gyakorlati foglalkozások keretében
Pomogáts Béla irodalomtörténész előadásában Radnóti köl- mindenki számára élvezetes módszertani útmutatókat adott a
tészetének keresztény és zsidó hagyományaival foglalkozott. Ki- pedagógusoknak a Radnóti-életmű tanításához.
emelte a költő komplex identitástudatát, mely jellemét a két
A konferencia résztvevői rengeteg új ismerettel gazdagodtak
vallás szoros összefonódásából adódóan meghatározóan alakí- e néhány nap során. Radnótiról kialakított képüket minden bitotta, s Radnótit hívő kereszténnyé formálta. Mindezek ellenére zonnyal magasabb szintre emelték az elhangzott gondolatébtragikus sorsát nem kerülhette el, mert zsidóként ölték meg őt.
resztő és -gazdagító előadások. A rendezvény méltó kiegészítő
Gintli Tibor egyetemi docens elemző értekezésében Rad- kulturális programja volt Zsapka Attila és a Kor-Zár együttes felnóti szerelmi költészetét vizsgálta egy renitens eklogája alapján, lépése, akik Radnóti Miklós megzenésített verseivel örvendezmelyben a természeti életképek adják meg a kontextus sajátos, tették meg a hallgatóságot.
erotikus értelmezését.
Az irodalmi emlékkonferenciát Ádám Zita, az SZMPSZ alelValachi Anna irodalomtörténész Radnóti Miklós kortár- nöke zárta le az értelmetlen halált szenvedett Radnóti Miklós érsaihoz fűződő ambivalens kötődéseit vette górcső alá. Részle- zékeny, megalkuvást nem ismerő személyiségének jövőre utaló,
tesen feltárta a József Attilával kapcsolatos szakmai féltékenység örök üzenetként szolgáló gondolataival: „Az égre írj, ha minden
okait, valamint a Babits Mihályhoz és Juhász Gyulához kötődő összetört.“
barátság eddig kevésbé ismert aspektusait.
Mindezek megkoronázásaként az utolsó napon a pedagóRigó Béla, a Kincskereső folyóirat főszerkesztője Nem tud- gusok egy tanulmányúton vehettek részt, melynek célállomása
hatom – tudatom című előadásában a legnagyobb Radnóti- a Győr melletti Abda volt, ahol a falu határában, a Rábca folyó
vers élményszerű, szemléltető műelemzését élvezhették a pe- partján emelt emlékhelyen lerótták kegyeletüket a 70 évvel ezdagógusok. A költő életében botrányműnek tartott költemény a előtt, huszonegy sorstársával együtt meggyilkolt Radnóti Miklós
benne levő ellentmondásokkal megosztotta olvasóit. Egyeseket emléke előtt.
elbűvölt vele, mások provokációnak tartották. Az apró mozaikLacza Aranka
képekből összerakott költemény szívet-lelket melengető üzenete
a hazaszeretetről még ma is nagy hatással bír.
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Gondolatok egy szakmai társulás létrehozására
irányuló konferencia kapcsán

Q Q Ferencz Anna saját anyagait mutatta be
Az SZMPSZ Rimaszombati Regionális
Pedagógiai Központja és a Pro Scholis p.
t. 2014. október 23-án, Tornalján, a Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskolában
szakmai megbeszélést tartott a helyi és
regionális értékekre, ismeretekre nevelés
tantárgy/közös követelmények (tantárgyközi kapcsolatok)/szakköri foglalkozás
tartalmának, módszereinek megvitatása,
a továbblépés megtervezése céljából.
A találkozón 27 pedagógus 14 alapiskolát és egy polgári társulást képviselt. A
nyugati régiót a hetényi Tarczy Lajos, a
lévai Juhász Gyula, az ipolysági Pongrácz
Lajos MTNY AI képviselte. A többi résztvevő a Rozsnyói, Nagyrőcei, Rimaszombati járás MTNY alapiskoláiból volt jelen.
A találkozó bevezetőjében Ádám
Zita ismertette a helyi és regionális értékekre nevelés tantárgy bevezetésének
indokoltságát a nevelő-oktató folyamatba, amit az identitáserősítés, értékteremtés, érintettség, kutatás, kompetenciafejlesztés fogalmakkal írt körül. Beszámolt arról a pedagógiai műhelymunkáról, amely a gömöri–nógrádi régióban
2008 telén kezdődött és tart a mai napig
(mérhető megvalósult célok: féléves pedagógiai projekt és projektnap 2008-tól
folyamatosan; A hely, ahol élünk c. munkáltató értékkönyv létrehozása; tantervkészítés; feladatbank létrehozása; honlap
működtetése; módszertani kézikönyv
a tantárgy tanításának megsegítésére; tanulmányutak szervezése; múzeumpedagógiai foglalkozás).

A szakmai megbeszélés meghívója
tartalmazott egy rövid tájékozódó kutatást is, amelyre a 262 szlovákiai magyar
iskolából 13 iskola jelzett vissza, megerősítve a megbeszélés célját: kell a segítség
a magyarság helyi és regionális értékeire
irányuló tantárgynak a nevelő-oktató folyamatba való beillesztésére.
Ferencz Anna, a Sajógömöri MTNY
Alapiskola tanára saját anyagait – óravázlatok, fejlesztő feladatlapok – mutatta be,
melyeket a helyi és regionális értékekre
nevelés tantárgy keretében fejlesztett ki.
A bemutatott munka a műhely által elkészített tanterv témakörein belül egyéni
megvalósítás és módszertani kultúra hozadéka. Ferencz Anna heti egy órában tanítja a helyi és regionális értékekre nevelést, gazdag nevelési tapasztalata mindenképpen kiemelkedő. A kolléganő megismertette a résztvevőket azzal a készülő
módszertani kézikönyvvel, amely a tantárgyat tanító pedagógusok módszertani
munkáját segíti majd a tantárgy tanítása
során.
Rancsó Andrea (Tarczy Lajos MTNY
AI, Hetény) egy európai uniós projekt keretében megvalósult, évek óta saját fejlesztésű munkafüzetet, játékot, DVD-t
mutatott be. A helyismeret tanítására
minden tanár minden tanítási órából
igyekszik időt szánni. Ez mindennap ös�szeadva, heti szinten egy tanítási órának
felel(ne) meg. A helyismeret az iskola profilja. A történelem és a biológia tantervbe,
tanmenetbe már részletesen beépítették.

Az iskola által kifejlesztett munkafüzet
tartalma sokrétű, gazdag, teljes egészében
felöleli a hely ismeretét, s minden tantárgy tanítása során felhasználható. Megjegyzésre érdemes, hogy a tízéves gondolkodást, kísérletezést egy tartalmában előkészített, az iskola profiljába jól illeszkedő
helyi műhely szellemi termékeként valósították meg a támogatás révén. Minta
más közösségeknek is, hogyan lehet az
EU-s pályázatnak olyan hozadéka, amely
arculatot ad az iskolának.
Lészkó Katalin igazgatónő (Pongrácz
Lajos MTNY AI, Ipolyság) szerint iskolájuk az útkeresés stádiumában van, a
tornaljai szakmai megbeszélés útmutatót
adott a további munkához, a célok és feladatok rendszerbe illesztéséhez.
Herencsár Rózsa Szilvia ( Juhász
Gyula MTNY AI, Léva) fontosnak tartotta a helyi és regionális értékekre nevelést, iskolájuk is kísérletezik többféle
megvalósítással.
Máté Eleonóra (Pelsőci MTNY AI)
bemutatta az iskola tanárai által kifejlesztett füzeteket, melyek a helyi értékeket
veszik számba, azokat népszerűsítik.
Szekeres Éva (SZTV), a média képviselője MIÉNK 2011 címmel olyan
DVD-vel ajándékozta meg az iskolákat,
amely a helyi és regionális értékeket örökíti meg azzal a nevelői célzattal, hogy az
a helyi értékek tantárgy tanításának gyakorlatát szolgálja.
A megbeszélésen részt vevő iskolák
képviselői egyetértettek abban, és helyeselték azt az indítványt, hogy szükség van
a helyi és regionális ismeretek szakmai
társulásának létrehozására. A társulás
nem akar jogalanyiságot, működése az
SZMPSZ-en belül lenne biztosítva más
szakmai társulás mintájára. Feladata
lenne többek között:
–– szakmai kiadványok koordinálása;
–– közös vagy iskolát érintő pályázatok
írása (a tartalomtól függően);
–– régiónként évente egy múzeumpedagógiai bemutató koordinálása, szervezése;
–– projektek szervezése, bemutatása;
–– módszertani kiadványok tervezése,
koordinálása, a megjelenés segítése;

Iskoláink életéből n Pedagógusfórum 29
–– a jó tapasztalatok publikálása;
–– programok közös fejlesztése, pedagógiai műhelyekben való munka;
–– egymás tájékoztatása (szakirodalom,
képzés, fejlesztés);
–– évenkénti találkozó, tapasztalatcsere,
közös tanulmányutak megszervezése
az egyes régiók megismerése céljával.
A szakmai megbeszélés részt vevői
megbízták Ádám Zitát, hogy levélben keresse meg a szlovákiai magyar iskolák igazgatóit azzal a kérdéssel, az iskola tanára(i)
tagja(i) akar(nak)-e lenni a szakmai társulásnak, részt akar(nak)-e venni a nevezett szakmai társulás munkájában. Továbbá azzal is megbízták Ádám Zitát, hogy
a visszaérkező ötletek, javaslatok ismeretében készítse el a szakmai társulás programját (miért alakult; kik vesznek részt
a munkában; a társulás céljai; működése,
a feltételek biztosítása, évi tevékenységi
terv elkészítése). Ez ideig 15 iskola jelezte
szándékát a szakmai társulás munkájában.
A szakmai megbeszélés szükségességét indokolta az igény, hogy helyi értékeinket megismerve erősítsük meg a magyar iskola jellegét. Spiró György, egy vele
készült beszélgetés során a lengyelek tettekkel bizonyított hazaszeretetére hivatkozva azt mondta, hogy a pozitív nacionalizmus fontos egy nemzet életében.
Ennek megléte az egészséges identitástudatot, a közösen elért sikerek örömét,
az összetartozás fontosságát, egy nemzet
által megtermelt és megőrzött értékek
megbecsülését és továbbörökítését jelenti
az egyén és a közösség életében.
„Nem akkor érsz célhoz, ha mindent
kimerítettél, hanem, ha megtaláltad a kimeríthetetlent.” (Hamvas Béla) Azt gondolom, a Tornalján elindított megtermékenyítő eszmecsere ezt a folyamatot, gondolkodást indította el.
BZ
Helyreigazítás
A Pedagógusfórum októberi számában
megjelent Katona Mihályról Érden című
írásomban két sajnálatos hibát is vétettem:
Katona Mihály hét (és nem tizenhét) éven
át volt a komáromi református kollégium
rektora; a földrajzi szaknyelv alkalmazásáról Katona művében dr. Horváth Gergely (és nem Péter) tartott előadást. Az olvasók és az érintett elnézését kérem!
Pelle István
A Pedagógusfórum októberi számában
megjelent 2. Diákolimpia c. írásban (2. o.)
szintén sajnálatos elírás történt: a diákolimpia megnyitóján A. Szabó László alpolgármester jelent meg, nem A. Nagy László,
ahogyan az tévesen szerepelt. Az érintettektől szíves elnézést kérünk! (A szerzők)

Gazdasági ismeretek
a Pázmány Péter
Gimnáziumban
Az EBC*L (European Business Competence* Licence), magyar nevén Egységes Európai Gazdasági Oklevél egy nemzetközi kezdeményezés az üzleti-gazdasági ismeretek elterjesztésére Európában. A munkahelyek jelentős részén ma
már egyre inkább elvárásként fogalmazódik meg, hogy a munkavállalók rendelkezzenek a gazdasági életben, a közigazgatásban és az adminisztrációs munkában mindenképpen szükséges üzleti, gazdasági ismeretekkel. Olyan kompetens személyek legyenek, akik ismerik a vállalkozás gazdasági céljait, értik a közgazdászok használta szófordulatokat, valamint rendelkeznek a vállalkozói gondolkodás- és cselekvésmód megvalósításához szükséges alapismeretekkel – növelve ezzel a vállalkozás hatékonyságát.
Az EBC*L egységes képzési és vizsgáztatási rendszer:
• emeli az általános gazdasági tudásszintet a jelenlegi és a leendő munkavállalók körében;
• segít elsajátítani egy nemzetközileg versenyképes szaktudást;
• segít felébreszteni a szándékot minden korosztályban tudásuk bővítésére, az élethosszig tartó tanulás jegyében („life-long learning“);
• megkönnyíti az eligazodást a mindennapi életben.
Ezt felismervén, a Pázmány Péter Gimnázium tanári karának két tagja, Dózsa
Roland és Soóky Zoltán úgy döntöttek a tavalyi év folyamán, hogy megpróbálják
elsajátítani és vizsgát tenni az ún. A modulból. Az alapozó modul célja, hogy a
vizsgázónak sikerüljön elsajátítania a gazdasági élet főbb területeiről egy olyan
összképet és komplex tudásanyagot, mely kellő alapot nyújt számára az őt körülvevő gazdasági folyamatokban történő eligazodáshoz, a kellő tájékozottsághoz.
Ennek a szintnek az ismeretanyaga 16 éves kor felett mindenki számára ajánlott és szükséges lenne. A résztvevőknek továbbá alkalmuk nyílik megismerni
a vállalkozás gazdasági céljait, és megérteni a közgazdászok használta szófordulatokat. Ezen ismeretek birtokában rendelkezni fognak a vállalkozói gondolkodás- és cselekvésmód megvalósításához szükséges alapismeretekkel. A két
tanár szorgalmát siker koronázta, a 2014/2015-ös tanév elején átvehették az
angol nyelven kiállított, nemzetközileg is elismert oklevelet.
Itt még nem ér véget a történet. Már a képzésük ideje alatt felmerült az
ötlet, hogy a diákokat is hasznos volna megismertetni a közgazdaság alapjaival.
Sajnos, a matematika órák tananyaga ebből a témakörből csak egy kis részt érint.
Ezt kiküszöbölvén kerestünk és találtunk egy alternatív megoldást. A Nadácia pre
deti Slovenska – Szlovákiai Gyermekeknek Alapítvány támogatásával indult az
első olyan projekt, mely az Iskolaügyi Minisztérium által akkreditált, és a pénzügyi műveltséget szeretné vele magasabb szintre emelni Szlovákiában.
A projektbe – mely a Családi Pénzügyek Iskolája (Škola rodinných financií)
címet kapta – iskolánk az előző tanévben kapcsolódott be. 2014 márciusában
volt az első találkozás Vida Zoltán közgazdásszal, aki a találkozásokat vezeti. Az
eddigi találkozók alkalmával diákjaink megismerkedtek a kiegyensúlyozott családi költségvetéssel és ennek fontosságával. Olyan fogalmakat is tisztáztak, mint
bevétel, kiadás, megtakarítás, adó, kölcsön, kamat, részletfizetés, biztosítások. A
márciusi foglalkozást továbbiak követték, majd úgy döntöttünk, hogy az egész
iskola diákságának fontos lenne ezt a témát a megismernie. Ezért az idei tanévben is folytatódott az előadássorozat, októberben és novemberben 2–2 alkalomra volt tervezve még ilyen rendhagyó óra.
A projekt segít abban, hogy mindenki a saját igényeinek megfelelő gazdasági
tudást sajátíthatja el egy megadott alap szinten.
Peternai Zsuzsanna,
Pázmány Péter Gimnázium
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Az édes anyanyelv csodás íze
Pozsonyi séta Balázs Nándorral
Napjainkban már nemcsak mi tudjuk,
de külföldön is jól ismert, Amerikában
pedig egy időben kifejezetten divatos téma
volt az a kérdés, miként lehetséges, hogy
létszámához képest a magyarság oly sok tudóst, felfedezőt, feltalálót adott a világnak?
Ennek kapcsán született meg a marslakók
legendája arról, hogy az embernél okosabb lények, amikor rossz angol kiejtésük
miatt lebuknak, védekezésként magyarnak
vallják magukat. Ezt a nyelvet rajtuk kívül
nem ismeri senki, így aztán nem is lehet
arról meggyőződni, hogy igazat állítanak,
vagy sem, talán tényleg egy szuper intelligens világból érkeztek. Viszont tény, amit
Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus leír Az
atommag szerkezete című egyetemi tankönyvének előszavában: a huszadik század
elején a világ öt legjobb gimnáziumából
három – a Fasori evangélikus, a Piarista
és a Mintagimnázium – Budapesten működött. Ugyanis a rendkívüli elmék – az
idézett marslakók – szinte kivétel nélkül
e három középiskola egyikében tanultak.
A tények ismeretében viszont önmagától adódik a kérdés: miként volt ez lehetséges, mi a titkuk ezeknek a világhírnevet
szerzett intézményeknek?
A válaszadók első helyen a tizenkilencedik század utolsó harmadában bevezetett magyar középiskolai rendszert említik,
amely Kármán Mór nevéhez fűződik. Ez
oly eredményesnek bizonyult, hogy az uralkodó – I. Ferenc József – nemesi rangra
emelte. A fia, a hangnál sebesebb repülőgép
megszerkesztője így használhatta németországi ténykedése során a Theodor von
Kármán nevet, amit miután az Újvilágba
költözött, az amerikaiak is átvettek.
Az is nyilvánvaló volt, hogy a legkiválóbb magyar elmék páratlan nemzetközi
sikerének mélyebb gyökerei is vannak.
Ezekről a nyilvánosság előtt először
Wigner Jenő és Teller Ede beszélt, majd a
legmélyebben Balázs Nándor fejtette ki. Ez
utóbbi, ugyancsak Amerikába szakadt tudósról érdemes megemlíteni, hogy három
Nobel-díjas fizikus – Erwin Schrödinger,
Wigner Jenő és Albert Einstein – közvetlen munkatársa volt, de rendszeres kapcsolatban állt Neumann Jánossal, Pólya

Györggyel, Szilárd Leóval, Teller Edével és
Bay Zoltánnal is.
Életem különleges, kivételes élményét
jelentette e kiváló, világhírű fizikussal való
találkozás, aki mintegy az Agatha Christie
regényekből készült angol filmsorozat
Poirrot felügyelőjeként jelent meg a pozsonyi forgatagban. 1997-ben járt tájainkon, hogy megtalálja édesanyja egykori
tanintézményét, a Felsőbb Leányiskolát,
ezenkívül a pozsonyi és a somorjai gimnazisták számára tartott érdekfeszítő, rendhagyó fizikaórát. Az a megtiszteltetés ért,

hogy tudománytörténeti sétán kalauzolhattam végig az egykori koronázóvárosban.
Sétánk során megismerhette Kempelen
Farkas, Rómer Flóris és Segner János
András szülőházát, a Kempelen által épített lakot, amelynek padlásterében készült a nevezetes sakkozógép és a jóval nagyobb jelentőséggel bíró beszélőgép. Megtekintettük a Mátyás király által alapított Academia Istropolitanát, a Pozsonyi
Akadémia első és második épületét – ez
utóbbi 1850-től katolikus főgimnáziumként szolgált, ahol Bartók Béla is érettségizett. Megismerkedett továbbá az Erzsébet Egyetem történetével és természetesen, Pozsony legfőbb, magyar történelmi
szempontból legfontosabb helyszíneivel:
a koronázótemplomként szolgáló Szent

Márton dómmal és a koronázódombbal,
a királyi helytartósággal, a Diétával és a
Prímáspalotával, ahol egykor aláírták az
austerlitzi csatát követő pozsonyi békét,
és ahol húsz év múltán a Felsőház ülésén
megtette Széchenyi István nevezetes felajánlását a Magyar Tudományos Akadémia javára, és természetesen, az oly sok
vihart kiállt nevezetes várral. Külön figyelemmel szemlélte meg a híres Zöldfa
Szállót, amelynek egykori erkélyéről –
Bécsből hazatérőben – Kossuth Lajos 1848
áprilisában közölte a nemzettel az első magyar kormány megalakulását.
Sétánkért cserébe életem egyik legszebb ajándékát, Albert Einstein síron
túli üzenetét kaptam tőle. Einstein, a huszadik század legjelentősebb természettudósa már életében legendákkal övezett
magasságokba emelkedett, emiatt külön
számon tartják ismeretségi köreit. Az első
körbe azok tartoznak, akik kezet fogtak
vele. A másodikba az első kör személyes
ismerősei. A sor így folytatódik, amíg világ
a világ. Balázs Nándor volt a nagy tudós
utolsó matematikusa. A kórházban eltöltött rövid időt leszámítva, folyamatosan
tartották a személyes kapcsolatot. Így az
Amerikába szakadt magyar fizikus-matematikus kézfogása nemcsak engem, de
mindazokat a pozsonyi és somorjai tanárokat és diákokat is, akik parolázhattak
vele, bevezette Einstein ismerőseinek második körébe.
Balázs Nándort az Amerikai Nemzeti
Tudományos Tanács – amelynek külső
munkatársa volt – kérte fel, hogy készítsen
tanulmányt számukra a magyar tudósok
szokatlanul kiemelkedő teljesítményeiről.
Akkor a megbízatást nem vállalta, tekintettel a sok összetevőre, amely befolyásol
egy ilyen komoly kérdést. Évek múltak el,
mire rádöbbent – Wigner és Teller gondolatmenetét továbbgondolva – a pofonegyszerű megoldásra. Erről a legrészletesebben Staar Gyula: Fizikusok az aranykorból című kötetében vall, amely a Vince
Kiadó gondozásában jelent meg 2006-ban.
Nyilvánvaló, hogy a nyelv szerkezete,
logikai felépítése – amelynek komoly tudatformáló szerepe van – visszahat mind-
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azok gondolkodására, akik azt megfelelő
szinten használják. Azt kezdte vizsgálni,
hogy van-e a magyar nyelvnek a többitől
eltérő, különös sajátossága, amely sajátosan magyar stílusúvá alakítja a gondolkodásmódot. Rájött, hogy a magyarok a
problémák megoldásában konkrét, egyedi
esetekből indulnak ki, azokat igyekeznek
minél inkább általánosítani. Saját szavaival: „Az ügyesen megfogalmazott egyszerű alapkérdés gyakran magában rejti
a lényeget, utat nyit az absztrakció felé.
A magyarok erős konkrétumérzésének a
gyökereit én a nyelvben, annak szerkezetében kerestem. A magyar nyelv sajátos
vonása a tárgyszerűség, a konkrét hasonlatokra, képekre épülő kifejezésmód. A
konkrétumot nem annyira a főneveink,
hanem az igéink adják meg, s a magyar
nyelv hihetetlenül gazdag az igék módosulásaiban is, hogy egy példát említsek:
csöppen, csöpög, csöpörög…
S majdnem minden kifejezés egy
konkrét kép alkalmazása…
Tűrhetően beszélek négy vagy öt
nyelvet, de egyikben sem – még az angolban sem – figyelhető meg a képszerű
gondolkodásnak ennyi leleménye, ilyen
gazdagsága. Nem járok tehát messze az
igazságtól, amikor azt mondom, hogy a
szellem és a nyelv összefonódásának vagyunk itt tanúi.”

Készülünk
az ünnepre
A nemeskajali iskolában már javában
folyik a karácsony előtti készülődés. A gyerekek a minap mézeskalácsot sütöttek. Délelőtt összegyúrták a tésztát, ebéd után
pedig a szakács néni segítségével kinyújtották, s különféle formákat szaggattak belőle. Mindenkinek jutott feladat: volt, aki
a pléhet kente, volt, aki mosogatott. Alig
várták, hogy a sütőből kikerüljön az édes finomság, mert már mindenki díszíteni szeretett volna.
A szorgos kezek segítségével néhány
percen belül meg is teltek a tálcák illatos,
színes mintákkal dekorált fenyőkkel, hóemberekkel, csizmákkal, csillagokkal. Ezekből
majd a napköziben felállított karácsonyfára
is jut.
A tanulók azonban nem csak kézügyességükkel dicsekedhetnek, számos verssel,
énekkel és egy tánccal is készülnek a községben sorra kerülő, hagyományos karácsonyi hangversenyre.

Kép és szöveg: Futó Mária

A továbbiakban részletesen elemzi,
hogy egy-egy tudományos probléma
megoldásánál kénytelen nyelvet váltani,
hogy könnyebben eljusson a helyes végeredményhez.
Nemcsak az ő, de Neumann Jánostól
Wigner Jenőig legnagyobbjaink tapasztalata is igazolja, hogy a legtöbbször magyarul gondolkodva jutottak el egy-egy
fogas kérdés megfejtéséhez.
Balázs Nándoron kívül sok távolba
szakadt, jelentős pályát befutott hazánkfia
esetében is feltűnő, hogy akár fél évszázadon át is élhetnek a tengerentúlon,
mindig világosan, szabatosan, lényegre
törően, szépen, stílusosan beszélnek magyarul. Gondolataik, kifejezésmódjuk
tisztaságát az adja, hogy magyar iskolába
jártak, és napi rendszerességgel olvasnak
magyar irodalmat, ha már a nyelvet a mindennapi életben nem használhatják. Ezzel
meg is adják a siker kulcsát: aki nem képes
anyanyelvi szinten gondolkodni, nem sajátítja el a magyar kultúrát – elsősorban
az irodalmat – aligha képes arra a logikai
gondolkodásformára, amely oly sikeressé
tette a legnagyobbakat szerte a világban.
Vallomásaik, visszaemlékezéseik alapján
leszűrhető: magunk döntjük el, szeretnénk-e, hogy gyermekeink, maradékaink
egykoron a legendás marslakók népes csapatát erősítsék, vagy a vélt napi előnyök re-

ményében megfosztjuk őket e kivételes lehetőségtől?
A legfőbb kérdés: akarjuk-e továbbadni őseink nyelvét, kultúráját, sok nagy
nemzet által részben megcsodált, részben
irigyelt gondolkodásmódját, vagy elmerülünk-e az önfeladás, a folyamatos önigazolás és magyarázkodás lápjában? Mert
egyet világosan kell látnunk, tudnunk, tudatosítanunk: nemzete elhagyásának útjára lép, aki csak konyhanyelvi szinten
bírja őseinktől ránk hagyott, legféltettebb
kincsünket. Az ehhez szükséges tudásra
csak anyanyelvi iskolában lehet szert tenni.
A többi csak kibeszélés, maszlag, az önkéntes nemzetfeladás elfogadása.
A legfőbb erkölcsi dilemma: men�nyiben van joga bárkinek is megfosztania
egy nyiladozó elmét – aki épp most készül a betűvetést megtanulni – Balassi
szerelmes verseitől, Zrínyi Szigeti veszedelmétől, Csokonai Dorottyájától, Petőfi
János vitézétől, Arany Toldijától, Madách
Ember tragédiájától, Krúdy Szindbádjától,
Jókai önfeláldozó, szabadságszerető hőseitől, Ady lírájától, József Attila csodálatos
költeményeitől?
Minden ember oszthatatlan felelőssége
tetteinek, gondolatainak, döntéseinek vállalása. Nem utolsó sorban amiatt, hogy tudja,
reggelenként ki néz rá vissza a tükörből.
Ozogány Ernő

32

Pedagógusfórum n Értékeink

Amerikában vendégszerepelt
az ötvenéves Tanítókórus

QQ A Vass Lajos Kórus és a komáromi Concordia közösen énekelte Vass Lajos – Jókai Mór: Jövendölés c. művét. Vezényel: Horváth Géza. (Fotó: Krűger Viktor)

Ötvenéves lett a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara néven alakult Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass
Lajos Kórusa. Megalakulását mindenekelőtt
Szíjjártó Jenőnek és segítőtársainak: Janda
Ivánnak, Ág Tibornak, Schleicher Lászlónak,
Viczay Pálnak és Gabonás Tibornak köszönhette, akik másfél évtizeden keresztül azon
munkálkodtak, hogy talpra állítsák a második világháború után térdre kényszerített
szlovákiai magyar kórusmozgalmat.
1964. november 27-én, Nyitrán megalakult a Tanítókórus. Szíjjártó Jenőt azonban
(mivel a zeneszerző megtagadta, hogy besúgóvá váljék) közvetlenül a megalakulás után
a politikai hatalom eltiltotta attól, hogy a
saját munkájával – karnagyképzés céljából – létrehozott „mintakórust” vezesse,
és hogy a kórusmozgalom továbbfejlesztésében hivatalosan is részt vegyen. Így került
Takács András koreográfus közvetítésével a
kórus élére vendégkarnagyként Vass Lajos.
Az 1964 óta eltelt öt évtized alatt az énekkarnak két művészeti vezetője volt: Janda
Iván, majd Józsa Mónika. Vass Lajos halála
után a vendégkarnagy szerepét négy évig
Tamási László töltötte be, őt követte egy évtizeden keresztül Sapszon Ferenc. Ma ezt a
munkát Tóth Árpád végzi.

A Vass Lajos Kórus a jubileumi hangversenyét szeptember 20-án tartotta a komáromi Duna Menti Múzeumban. Az emlékünnepély bevezetőjeként a Tanítókórus és a
komáromi Concordia kórus együtt énekelte
el Horváth Géza vezényletével a Jövendölés
című művet, amelyet Vass Lajos komponált
Jókai Mór szövegére 1965-ben, a CSMTKÉ
hivatalos bemutatkozására. Ezt követően
Stubendek László méltatta Vass Lajos munkásságát, majd a (Vass Lajos biztatására alakult) lakiteleki Kösöntyű néptánccsoport lépett fel. A múzeum előcsarnokában Jarábik
Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatója nyitotta meg a kórus
krónikája alapján összeállított 600 nap – 600
dal című kiállítást. Vass Lajos mellszobrának
leleplezése előtt Lezsák Sándor, a Parlament
alelnöke méltatta Vass Lajost és a szobor
alkotóját, Lantos Györgyi szobrászművészt.
A hangversenyen a Tanítókóruson kívül a
komáromi Concordia (karnagy Stubendek
István) is fellépett.
Az ünnepi alkalomra négy zeneszerző
(Csemiczky Miklós, Kocsár Miklós, Tóth Árpád
és Tóth Péter) is komponált egy-egy művet a
kórus számára. Valamennyien megtisztelték
jelenlétükkel a kórust, és a termet az utolsó
helyig megtöltő közönséget. A Tanítókórust

Józsa Mónika és Tóth Árpád vezényelte. A
bevezető szavalatot Boráros Imre, Kossuthdíjas színművész adta elő. Tóth Árpád Az
ezeréves tölgy című kórusművének elhangzása előtt maga a költő, Koncsol László szavalta el az eredeti verset. Számos gratuláció
hangzott el a hangverseny végén. Többek
közt Jókai Tibor, az SZMPSZ országos elnöke
kívánt sikeres jövőt az énekkarnak.
A jubileumi hangversenyek másnapján,
vasárnap a kórus általában már pihenni szokott. A mostani ez alól kivétel volt. Gyakorolnia kellett az októberi, háromhetes amerikai turnéra. Az amerikai út ötlete két évvel
ezelőtt, a rimaszombati Gömöri Kórustalálkozón született meg, amelyen nézőként
részt vett a gömöri (nagybalogi) származású
amerikai református püspök, Poznán Béla is.
A megvalósításhoz (a kiutazás lehetővé tételéhez, a koncertek és az ellátás megszervezéséhez…) szükség volt Poznán Béla szervezőkészségére és a kórus elnökének, Hecht Annának kitartó munkájára. A kórust az amerikai turnéra elkísérte a hattagú somorjai
Csalló zenekar és három somorjai támogató:
Bajkay Béla, Nagy Ágnes és Fóthy János is.
A hangversenykörút első állomása a kanadai Toronto volt. Az egykori magyar ne-
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gyed helyén ma ázsiaiak laknak; a szétszórtságban élő magyar családok azonban egyegy nagyobb magyar rendezvényre összejönnek. Így volt ez a torontói koncerten is.
Torontóban családoknál laktunk. Feleségemet és engem a Kanadai Magyar Televízió producere, Maros Zoltán családja látott vendégül; ez a magyarázata annak, hogy
(krónikásként) a hangverseny után én számolhattam be a kanadai tévében a kórusról
és az amerikai turné várható helyszíneiről.
Torontóból, tehát az Ontario-tó partjáról
a kanadai oldalon közelítettük meg a Niagara-vízesést. (Valójában „vízeséseket” kellene
említenünk, hiszen ez a természeti csoda nem
egyetlen vízesésből áll. Az angolok is többes
számban használják.) Az október közepi időpontot megcáfolva, hamisítatlan nyári verőfény tette számunkra még csodálatosabbá a
néhány órás ottlétünket. Nem időzhettünk
sokáig, mert hosszú út állt előttünk. A határt
átlépve estére a Connecticut államban, az Atlanti-óceán partján fekvő Fairfieldbe, Poznán
Béla városába kellett érnünk. Nem hagyhatom említés nélkül szimpatikus amerikai
buszvezetőnket, Rob-ot, akit a turné végén
kórusunk dísztagjává fogadtunk. Balesetmentesen, nyugodtan, mégis tempósan és határozottan vezetett. Fairfieldben és Fairfield környékén (a New Hampshire állambeli Manchesterben, a New York-i Magyar Főkonzulátuson, a New York-i, 82. utcai református
templomban, a Carolton Rehab nevű, magyar alapítású szeretetotthonban) adtunk
hangversenyt. Már ekkor feltűnt, hogy Amerikában minden templom alatt, a templom
alapterületével megegyező méretű közösségi
ház van konyhával, ebédlővel, színpaddal,
hangtechnikával.
Persze, a zsúfolt program ellenére a koncertek mellett bőven jutott idő városnézésre
is. Kihagyhatatlanok voltak a híres tornyok
(Torontóban a tévétorony, New Yorkban az
Empire State Building), és természetesen az
ikertornyok helyén létesült emlékhelyet is
meglátogattuk. Amikor tehettük, a tavak
vagy az óceán partját is fölkerestük.
Fairfield után a New Jersey államban
fekvő New Brunswick-ban ismét családoknál laktunk. New Brunswickban számos
magyar intézmény található; azonnal feltűnt a magyar református templom angol
megnevezése: nem Hungarian, hanem „Magyar Reformed Church”. A Magyar Atlétikai
Klubba érkeztünk, itt csak magyar szót hallottunk; a tévében is a Duna tévé műsora
ment, és magyaros ízekkel vártak a vacsoránál. Meglátogattuk a magyar múzeumot,
hallottunk a szombati magyar iskoláról, a
magyar cserkészetről, a magyar fesztiválokról, ellátogattunk a Szent László-temp-

QQ Lezsák Sándor a Vass Lajosról készült szobor avatása előtt és Jarábik Gabriella
a kiállítás-megnyitón. (Fotó: Krűger Viktor)

QQ A jubileumi hangversenyen. Vezényel: Józsa Mónika. (Fotó: Krűger Viktor)

QQ A Csalló zenekar a chicagói színpadon (Fotó: Horváth Géza)
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Q Q A Vass Lajos Kórus fellépése az egyesült államokbeli Manchesterben. Vezényel: Tóth Árpád. (Fotó: Horváth Géza)

Q Q Búcsú a clevelandi vendéglátóinktól. (Fotó: Horváth Géza)
lomba is. (A helybéliek panaszolták, hogy
valószínűleg nem sokáig tarthatja meg magyar jellegét. A gyorsabban növekvő lengyel
és latin-amerikai bevándorló közösségek
maguknak követelik a templomot.)
New Brunswickból Cleveland felé haladva néhány napra megálltunk egy Ligonier
nevű kisvárosban, ahol tankoncertet adtunk
egy magániskolában, és meglátogattunk egy
magyar alapítású szeretetotthont. (Egykor
menhelyként szolgált egy bányaomlásban
elhunyt bányászok gyermekei számára.)
Clevelandben, és az onnan nem messze
fekvő Lorainben mindenhol teltháznyi néző

tapsolt a hangversenyeinken a kórusnak és
a Csalló zenekarnak. Clevelandban, a rock
and roll „fővárosában” kihagyhatatlan látványosság a „gitáros bevásárlóközpont”, a
Tower City, és számunkra igazi attrakciónak
számított a Balaton étterem is, hamisítatlan
magyaros ízeivel.
Hangversenykörutunk utolsó állomása
Chicago volt. Itt két hangversenyt adtunk:
mindkettőt vasárnap, október 26-án. Az
egyiket az ’56-os megemlékezésen a Szent
István-templomban, a másikat a (feltűnően
színmagyar) baptista templomban. Maradt még három teljes napunk arra, hogy

bejárjuk Chicago nevezetességeit. Október
30-án, csütörtökön, a repülőtéren búcsúztunk el Poznán Bélától és – persze – Rob-tól.
16 hangverseny vastapsai, amerikai vendéglátóink vendégszeretete tették emlékezetessé a tengeren túl töltött 21 napunkat.
2015-ben kezdődik a kórus második félévszázada – újult erővel, a jubileumi hangverseny és az amerikai turné sikereiből, élményeiből táplálkozva.
Horváth Géza,
a kórus krónikása
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Együtt a folyókért
(Together For Rivers)

A pozsonyi Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium tanulói, tanáraikkal együtt egy rendhagyó esemény résztvevői voltak 2014. október 2-án. A program, az ún. River Action
Day – Együtt a folyókért koordinátora egy nemzetközi természetvédelmi szervezet, a WWF Austria (World Wide Fund) volt. 11 európai ország – Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Ausztria,
Szerbia, Ukrajna, Szlovénia, Bulgária, Románia, Csehország, Moldávia – 33 iskolája ugyanezen a napon, ugyanebben az időben
kampányt folytatott folyóink tisztaságának megőrzéséért és védelmének fontosságáért az országaikban található folyók partján.
A kampány célja az volt, hogy közös erővel felhívják a hatóságok,
politikusok, médiák és a közvélemény figyelmét, hogy folyóink védelme minden polgár feladata, hisz mindenki számára világos, víz
nélkül nem lenne élet a Földön, ezen a csodálatos bolygónkon.
Természetesen, ezt a kampányt egy figyelemreméltó, egyéves
projektmunka előzte meg iskolánkban és a többi országéban is. A
projekt angol nyelven folyt.
A nemzetközi projekt neve: ESFALP - European Schools for a
Living Planet - Európai Iskolák az Élő Bolygóért, szervezői a WWF
Ausztria és a WWF Danube-Carpathian Programme voltak az Erste
Alapítvány támogatásával. A cél az volt, hogy az iskolák még többet
tegyenek meg környezetük és a természet védelme érdekében.
A projekt 2013 októberében kezdődött az osztrák Illmitz váro
sában, az ESFALP 1. találkozóján. A nagyszabású tanácskozás színhelyére minden tanár egy tanulóval érkezett. Iskolánkat Young
Judit tanárnő és Nágel Máté, II. B osztályos gimnazista képviselte.
Öt napot töltöttünk ott. Különféle környezetvédelmi tevékenységeket folytattunk, és pontos útmutatót kaptunk ahhoz, hogyan
kell olyan projekteket kidolgozni, amelyek fő célja a természet védelme. Hazatérésünk után iskolánkban megalapítottuk a Danube
Street Warriors – Duna Utcai Harcosok elnevezésű csapatot, mely
Young Judit és Marták Zsolt tanárok vezetésével végezte a projektmunkát. Az egész iskolaév folyamán dolgoztunk – többek között
készítettünk egy kérdőívet, amely a bősi vízi erőmű hatását mérte
fel a környező falvakban. Ezt a felmérést sikerült Vajkán elvégeznünk. Ezenkívül megtartottuk a már hagyományos természetvé-

delmi napokat, amikor rendkívül érdekes és tanulságos előadást
tartott Miklós László, volt környezetvédelmi miniszterünk is.
Júniusban a romániai Moiecuban újra találkozott a WWF vezetősége, a 33 tanár és 33 tanuló. Minden iskola bemutatta a saját
projektjét. Az esemény végén kaptunk plakettet, elismervényt
és közösen kitűztük az Együtt a folyókért szlogennel rendelkező
kampány, a River Action Day napját és feladatait.
A River Action Day napján történt aktivitásokról – szemétszedés, vízminőség mérése, környezetvédelmi aktivisták beszámolója, kvízek, versenyek, növényismeret, állatvilág ismerete, szórólapok osztogatása – minden országban rengeteg fotó készült,
a koordinátorok pedig beszámolót is küldtek a WWF irodájába.
Ezekből az anyagokból a WWF készít egy átfogó cikket fotókkal
együtt, majd elküldi külföldi újságokba, folyóiratokba és a közösségi hálóra is felkerül.
Reméljük, hogy ez a fontos környezetvédelmi esemény sok
embert fog ösztönözni arra, hogy aktívabban vegyenek részt a természet védelmében!
Young Judit angoltanár, projektkoordinátor

36

Pedagógusfórum n Diákoldal

Selmecbánya
kipipálva…

Október végén, egy szép keddi napon mi, az érsekújvári Pázmány
Péter Gimnázium elsős és másodikas diákjai elindultunk a múltba. Na
jó, ez így csak félig igaz, mivel Selmecbányára mentünk!
Az oda- és a visszaút is, bár jó kétórás volt, igen gyorsan elment,
szinte nem is érzékeltem az időt. Ez persze annak is betudható, hogy
az út felét átaludtam, gimis padtársam és alkalmi „buszpadtársam”
nem kis örömére. Az első megállónk a szentantali Koháry-Coburgkastély volt. Igaz, ez nem Selmecbányán van, de mivel útba esett,
vétek lett volna kihagyni. Nem bántuk meg.
Meggyőződésem, hogy mindegyikünk élvezte a tárlatvezetést,
a látottakat, mert a kastély rászolgál a hihetetlen jelzőre. Belépve az
ember visszakerült a múltba, és ha becsukta a szemét, szinte maga
elé képzelhette, hallhatta a régi bálterem ódon padlóján táncoló és
éneklő nemes urakat, az előkelő hölgyeket, ahogy pironkodva fogadják a bókot, érezhette a frissen sült nyalánkságok illatát. A kastély érdekessége, hogy mindegyik szoba más és más színű. Az idegenvezetőnk elmondása szerint abban a korban ez volt a „menő“,
így ez csak számunkra volt fura és kissé talán giccses is. Különös, bár

ezen is csak mi lepődtünk és döbbentünk meg, hogy az egyébként
pazarul, nagy fényűzéssel berendezett kastélyban nagyon sokáig
nem volt fürdőszoba, és persze mosdó sem. Ma már egyetlen házat
sem tudnánk elképzelni nélküle, a régebbi időkben viszont természetes dolognak számított még a legelőkelőbb körökben is.
Építészeti szempontból is tartogatott egy érdekességet az
épület, a kastélyt ugyanis a naptári számoknak megfelelően építették, így van 4 bejárata (évszakok), 12 kéménye (hónapok), 7 árkádja (hét napjai), 52 szobája (hetek száma egy évben) és 365 ablaka (év napjainak száma). Bár mint utólag kiderült, ez nem teljesen
igaz, mivel a későbbiekben kissé átépítették, de az elrendezését ez
csak kis mértékben érintette.
A korhűen berendezett szobák után következett a vadászati kiállítás. Kitömött állatok, régi fegyverek, iratok… A kastély egykori
urai nagy vadászok hírében álltak, így akadt látnivaló bőven.
Utunk következő állomása és egyben végcélja a legendás történelmi bányaváros, Selmecbánya volt. Itt megtekintettük az egykori Evangélikus Líceum épületét, amelyben többek között Petőfi Sándor és Mikszáth Kálmán is tanult. Sajnos, az egykor patinás
épület eléggé romos állapotban van, nem méltó régi hírnevéhez.
Ezután tettünk egy sétát a Szentháromság téren is, az itt látható
szobrot a pestis áldozatainak emlékére építették. Későbbi olvasmányélményeim alapján kiderítettem, hogy a tér egykor a város
egyik legjelentősebb tere volt. Egy rövid pihenő után felballagtunk
az Óvárba, amely az UNESCO által a világörökség részének nyilvánított város egyik leglátványosabb épülete. A várat, mint megtudtuk,
a 13. században kezdték építeni; eredetileg templomnak épült
volna, de a török támadások miatt egy erődített hellyé alakították
át. Mai alakját a 17. század körül kapta. Miután körbejártuk a várat is,
szabad programot kaptunk. Ezalatt mindenki beszerezhette az ajándékokat, ehetett, és sétálhatott a múltat idéző városban.
A hazaút is olyan gyorsan telt el, mint az egész nap. Hiába, az idő
gyorsan megy, ha az ember jól érzi magát! Már sötét volt, mire kiszálltunk a buszból, hogy megmozgassuk elgémberedett végtagjainkat. Nem szerettem volna sablonos szöveggel zárni az élménybeszámolómat, de nem tehetek mást! Egyszerűen annyira fantasztikus a város, annyi érdekességet tartogat mindenki számára, hogy
aki megteheti, keresse fel! Teljes őszinteséggel tudom neki ajánlani.
A Pázmány Péter Gimnázium diákjai pedig az iskola által szervezett
történelmi tanulmányutak sorában Körmöcbánya után egy újabb
bányavárost pipálhattak ki, Selmecbányát.

Én, én vagyok!
November 17–19. között az Intenda és a
Milan Šimečka Alapítvány támogatásával került
sor arra a fiataloknak szóló rendezvényre, mely
az egyén sokszínűségével foglalkozott. Szlovákia
egész területéről részt vehettek a fiatalok a különleges hétvégén. Az összes jelentkező közül 9
kiválasztott diáknak jutott lehetőség, hogy bekerüljön abba a csoportba, amely a projekt célját
hivatott megvalósítani. A kínálkozó alkalmat kihasználta Makai Karmen, a Pázmány Péter Gimnázium IV. B osztályos tanulója is.
A találkozót Szencen, a Betánia nevű panzióban tartották. A hétvége témája a diszkrimináció létének és az ellene való harc lehetőségének megvitatása és megoldása volt. A diákok
Szlovákia minden pontjáról érkeztek, sőt még
Amerikából, Afganisztánból és Szíriából származó kortársaink is részt vettek az eseményen.

Salgó Noémi, II. A
Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár

A három nap alatt bekapcsolódtunk a különféle tevékenységekbe, játékokba és eszmecserékbe, melyek megvilágították azt a látószöget, amelyben a fiatalok önmagukat és másokat is látják. Közösen vetettünk fel különböző módszereket, melyeket az iskolákban is
felhasználhatunk; melyekkel elérhetnénk azt,
hogy az emberek elfogadják és értékeljék a másságot, ne hallgassanak az előítéletekre és fellépjenek a diszkrimináció ellen.
A projekt célja egy nemzetközi honlap létrehozása, mely autentikus történeteket, tapasztalatokat és a fiatalok véleményét tartalmazza.
A találkozó teljes tartalma egy oktató
anyagként fog megjelenni, ennek része a résztvevő diákokkal forgatott videoriport is, melyet
mindenki hamarosan láthat.
Makai Karmen
Pázmány Péter Gimnázium
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570 évvel ezelőtt történt

A fiatal király halála a Fekete-tenger partján
Jagelló Ulászló lengyel király viharos
körülmények között lett Magyarország
uralkodója 1440-ben. Az előző év októberében Neszmélyen váratlanul elhunyt I.
(Habsburg) Albert király, aki a török elleni
hadjárat során a titeli táborban betegedett
meg. Az uralkodó halála Magyarországon
zűrzavaros helyzetet idézett elő. Luxemburgi Erzsébet királyné ugyanis várandós
volt. A királyi családhoz közel álló főurak
Garai László és Cillei Ulrik vezetésével azt

május 15-én Székesfehérváron V. László
néven királlyá koronáztak. A három hónapos csecsemőt ezt követően a királyi koronával együtt Bécsbe vitték, ahol rokona,
III. Frigyes német király (későbbi németrómai császár) oltalma alá helyezték. Időközben Ulászló Magyarország földjére lépett. A hozzá hű rendek érvénytelenítették
V. László megkoronázását. A Lengyelországból érkező fiatal királyt – a Szent Korona hiányában – egy aranykoronával ko-

Q Q Hunyadi János, a törökverő

Q Q Ulászló (1440-1444)

vallották, hogy meg kell várni, Erzsébet
fiút szül-e. Ha igen, az újszülött örökölje
a trónt. Ellenben egy jóval népesebb főúri
csoport, amelynek tagjai magukat „egész
Magyarország főpapjainak, báróinak, lovagjainak, nemeseinek” nevezték, az akkut
törökveszélyre hivatkozva egy olyan király
trónra ültetése mellett kardoskodott, aki
azonnal fel tud lépni az oszmánok ellen.
Ez a tábor 1440 elején a 15 éves III. Ulászló
lengyel uralkodót választotta meg magyar
királynak – I. Ulászló néven. Nem utolsó
sorban azért, hogy Lengyelországot is bevonják a törökellenes védelmi harcba. Míg
delegációjuk Krakkóban járt, 1440. február 22-én Luxemburgi Erzsébet Komáromban egy fiúgyermeknek adott életet,
akit hívei a Visegrádról kalandos körülmények között ellopott Szent Koronával

ronázták meg, melyet I. István egyik fejereklyéjéről vettek le. Az aktust egy oklevéllel egészítették ki, melyben kijelentették:
I. Ulászlót ugyanolyan jogok illetik meg,
mintha fejére a Szent Koronát tették volna.
A „két László” hívei között hamarosan belháború robbant ki.
*
Ebben a konfliktusok sorától átszőtt
időben jelent meg a magyar politikai
életben Hunyadi János. A később törökverőként emlegetett főúr már I. Albert idején
kitüntette magát az oszmánok ellen vívott harcokban, amiért a Habsburg-házból
származó uralkodó Hunyadi Jánost – fivérével együtt – szörényi bánnak nevezte
ki. Hunyadi az 1440-ben kitört fegyveres
harcban I. Ulászló táborát erősítette. 1441
januárjában a Hunyadi János szörényi és

Újlaki Miklós macsói bán vezette sereg
Bátaszéknél vereséget mért V. László híveire. A harcoló felek Győrött hamarosan
egyezséget kötöttek egymással. Ennek értelmében a rendek többsége elismerte
Ulászló királyságát. A belháború azonban
nem szűnt meg teljesen. A felső-magyarországi területeket még hosszú ideig V. László
egyik hadvezére, a cseh származású Ján
Jiskra (Giskra) tartotta felügyelete alatt. Az
ország figyelme a győri egyezmény után
már jobbára a török elleni harcra összpontosult.
A bátaszéki győzelem jutalmaként
Ulászló Hunyadit és Újlakit egyaránt erdélyi vajdának nevezte ki, hamarosan
a temesi ispán és a nándorfehérvári főkapitány címet is megkapták. Mivel Újlaki
Miklós sokat tartózkodott a királyi udvarban, a déli határvidéken a török elleni
védelem megszervezése Hunyadi János vállára nehezedett.
Hunyadi az első jelentősebb győzelmét
a török fölött az erdélyi Gyulafehérvár mellett aratta, 1442 márciusában. Majd a következő évben nagyszabású támadó hadművelet megszervezésére került sor, amelyet a pápa és I. Ulászló király is támogatott, a magyar főurak nagy része viszont távolmaradt tőle. Hunyadi János vezetésével
mintegy 35 000 fős, lengyel, francia, német,
cseh zsoldosokat is soraiban tudó hadsereg
kelt át 1443 őszén a Dunán, és indult Szerbián keresztül az oszmán birodalom európai
fővárosa, Drinápoly elfoglalására, egyúttal a
balkáni népek felszabadítására. A támadók
kezére játszott, hogy a török katonaság zöme
ekkor Ázsiában harcolt. II. Murád szultán a
veszélyt érzékelve gyorsan békét kötött Ázsiában, s hadseregét Drinápoly védelmére vonultatta fel. Hunyadi hadai ekkor már a bulgáriai Szófiánál jártak. A török főváros elfoglalása végül nem sikerült, ám Hunyadi
1444 januárjában így is diadalmasan érkezett vissza Nándorfehérvárra. Az egész Európában nagy visszhangot kiváltott „hosszú
hadjárat” után II. Murád, aki az ázsiai háború kiújulásától is tartott, a magyarok
szempontjából előnyös feltételekkel ajánlott
békét I. Ulászlónak. A szultán tíz évre szóló
békekötésért cserében Szerbia kiürítését,
Szendrő és Galambóc várak visszaadását,
100 000 arany hadisarcot, valamint háború
esetén 30 000 fős katonai támogatást ígért a
magyar királynak.
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Q Q A várnai csata (Matejko János festménye)
A Szegeden és Váradon zajló béketárgyalásokon Ulászló hajlott volna is a megegyezésre, ám nem minden fontos politikai tényező akart békét kötni a törökkel.
IV. Jenő pápa legátusa, Giuliano Cesarini
bíboros révén a harc folytatására ösztökélte a magyar királyt. Ulászló nehéz helyzetbe került. Egyfelől ott volt a szultán kedvező ajánlata, másfelől a pápa ígérete, hogy
többek között a Szentszék, Burgundia, Genova és Velence segítségével ezúttal ki lehet
űzni a törököt a Balkánról. Végül a pápai
udvar akarata győzedelmeskedett. Ulászló
Szegeden megesküdött a legátusnak, hogy
a törökkel megkötendő békét semmisnek
fogja tekinteni, majd Váradon békét kötött
II. Murád követeivel. Időközben elkészült az
újabb török elleni hadjárat haditerve is: a keresztesek, meglepve a mit sem sejtő muzulmánokat, váratlanul megszállják a Balkánt,
ugyanakkor Velence és Genova hajói megakadályozzák, hogy a török Kis-Ázsiából átkeljen Európába.
Nagyjából egy hónappal a váradi béke
megkötése után a Hunyadi János vezette
haderő Orsovánál ismét török területre lépett. A hadjáratban az akkor húsz éves I.

Ulászló is részt vett. Az előjelek azonban
nem voltak a legjobbak. A külföldi keresztesek jóval kisebb számban érkeztek Magyarországra, mint azt a pápa ígérte. Brankovics
György szerb despota, akinek katonaságával
Ulászló és Hunyadi számoltak, nem szállt
hadba. Genova pedig egyszerűen elárulta a
szövetségeseit. Hajóik – blokád helyett – jó
pénzért átszállították a törököket Európába.
Hunyadi serege, annak ellenére, hogy a havasalföldiek és a bolgárok is küldtek támogatást, mintegy 20 000 katonát számlált. A keresztesek Vidin, Nikápoly és Sumen bevétele
után november 9-én érkeztek meg a Feketetenger partján fekvő Várnához. Itt kellemetlen meglepetések sora érte őket. Egyetlen
szövetséges hajó sem várta Ulászlóékat, ráadásul II. Murád szultán mintegy 50 000 főt
számláló haddal, tehát több mint kétszeres
túlerővel maga vonult fel ellenük. Az esti haditanács ennek megfelelően meglehetősen
feszült légkörben ülésezett. Ezen végül elfogadták Hunyadi tervét, aki az egyetlen esélyt
a gyors támadás megindításában látta.
1444. november 10-én hajnalban a keresztesek felsorakoztak a küzdelemhez. A
derékhadat maga a király, Ulászló, a bal-

szárnyat Szilágyi Mihály, a jobbszárnyat
Cesarini bíboros, valamint Thallóczy Ferenc
horvát bán vezette. Hunyadi a nehézlovasságot kommandírozta, és mindig ott bukkant fel, ahol arra a legnagyobb szükség volt.
Bár a keresztények akartak támadásba lendülni, a csata helyszínére hamarabb megérkezett, jobb pozíciókat elfoglaló törökök indítottak rohamot a jobbszárny ellen, ami hamarosan összeomlott. Cesarini bíboros és
több főpap is holtan maradt a csatatéren.
Hunyadi azonban egyelőre megmentette
a hadsereget a katasztrófától: nehézlovasságával tönkreverte az előrelendülő szpáhikat. Ekkor a balszárnyon Szilágyi Mihály
került nehéz helyzetbe a ruméliai szpáhikkal
szemben. Hunyadi őt is kisegítette. Már-már
úgy tűnt, a kereszteseké lesz a diadal, amikor
a derékhaddal Ulászló király váratlan és felesleges támadásra szánta el magát. A fiatal uralkodó néhány száz katonájával a janicsárok csapdájába esett. Ulászló holtan
maradt a csatamezőn, levágott fejét a janicsárok lándzsahegyre tűzve mutatták fel,
amely teljes zűrzavart váltott ki a keresztes
sereg soraiban. Hunyadi ezt látva azonnal
visszavonulást rendelt el. A várnai csata a
keresztesek vereségével ért véget, Hunyadi
hadserege mintegy 11 000 embert vesztett,
a törökök embervesztesége még ennél is nagyobb volt. A keresztes had végül a vereség
ellenére szervezetten vonult ki az Oszmán
Birodalom területéről.
*
A várnai csatának több fontos következménye is lett. Külpolitikai szempontból elsősorban az: meghiúsult az utolsó kísérlet is,
hogy a törököt kiűzzék a Balkánról. Sőt, a
szultán pozíciói megerősödtek. Ami a belpolitikát illeti, a legfontosabb következmény az
volt: Magyarország elveszítette uralkodóját.
A rendek úgy döntöttek, elismerik V. László
királyságát, nagykorúvá válásáig viszont Hunyadi Jánost az ország kormányzójának választották. Ez, mint hamarosan bebizonyosodott, nem volt rossz döntés.
Pelle István

Folklórhagyományaink iskolai megjelenítése
Iskoláinkban kezdetektől fogva jelen voltak, és örvendetes, hogy sok iskolában a mai napig jelen vannak annak a helyi közösségnek a hagyományai, amely az iskolát körülöleli. A Csemadok – pedagógusok tucatjainak önzetlen munkájával is – évtizedek óta nemcsak ápolja, gyűjti
is folklórhagyományainkat. Azonban nem minden iskola helyezi előtérbe a helyi hagyományokat. Ennek egyik oka a tudatlanság: minden jobb,
ami messziről jön…, a másik ok, hogy nem áll rendelkezésre kellő eredeti anyag. Ezt a hiányt kívánjuk pótolni az alábbi írással. A Népzenei Adattárból ki lehet kérni az adott településen vagy a környező falvakban felgyűjtött anyagot, személyesen vagy elektronikus levelezés útján. Megjegyzendő, hogy bár Népzenei Adattárról van szó, a Szövegfolklór Archívumban már most 45 olyan népmese, népmonda és egyéb szöveg található, amelyek közül pl. az Ipolyi Arnold Népmesemondó versenyre is válogathatnak a felkészítő pedagógusok. A Csemadok Művelődési Intézete honlapján (http://csemadok.sk/intezet/) részletes információk találhatók a kiadványokról és az archívumban található anyagokról. A következő írás éppen ezt a célt, az alaposabb tájékoztatást/tájékozódást kívánja elősegíteni.

(SzM)
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A Népzenei Adattár
A Népzenei Adattár székhelye, elérhetősége
A Népzenei Adattár a Csemadok Művelődési Intézete
mellet működik. Dunaszedahelyen, a Csemadok Házban található, működésének anyagi és technikai feltételeit a Csemadok
Művelődési Intézete, személy szerint Huszár László, a Csemadok Művelődési Intézetének igazgatója teremti meg.
A Népzenei Adattár létrejöttében és működésében nagy
szerepe volt Ág Tibor népdalgyűjtőnek és népzenekutatónak,
aki az adattári lejegyző és rendszerező munkát, valamint az
adattár szakmai irányítását a Csemadok különböző szervezeti
egységein belül végezte és irányította az 1950-es évek közepétől 2007-ig. A népzenei gyűjtemény és szakkönyvtár jelenlegi
kezelője Bíró Huszár Ágnes tanár, antropológus.
Elérhetőségek: 929 01 Dunaszerdahely – Dunajská Streda,
Bacsák u. 240/13, tel. 031/552 24 78, e-mail: intezet@csemadok.
sk , huszar.agnes@csemadok.sk, weboldal: www.csemadok.sk

A Népzenei Adattár tevékenysége
A Népzenei Adattár tevékenységét a következő területekre
oszthatjuk:
1. népzenei gyűjtés, tudományos kutatómunka;
2. a népzenei gyűjtemény tudományos feldolgozása és
rendszerezése;
3. szakmai tanácsadás, közönségszolgálat az amatőr
népzenei mozgalom népdalköreinek, népdalénekeseinek, népi zenekaroknak;
4. szervezői tevékenység;
5. folyamatos publikáció, népzenei kiadványok készítése.

A Népzenei Adattár gyűjteménye és kézikönyvtára
Népzenei gyűjtemény – hangzóanyag, lejegyzések

A Népzenei Adattár gyűjteménye a gyűjtés tartalmát,
a gyűjtés helyét, a gyűjtés időpontját és a gyűjtők személyét illetően nagyon sokrétű. A digitális és hagyományos hanghordozókon több mint 42 050 gyűjtési egység található. Az 538 CDnyi hanganyag nagy részét vokális, kisebb részét hangszeres
népzenei gyűjtések és szöveges gyűjtések teszik ki. A gyűjteményben a Felvidék minden tájáról találhatunk gyűjtéseket
(Csallóköz, Mátyusföld, Vág és Garam köze, Ipoly-mente,
Nyitra vidéke, Gömör, Abaúj-Torna, Kassa vidéke, Bodrogköz,
Ung-vidék), melyek az 1950-es évektől napjainkig történtek.
A gyűjtemény meghatározó részét – 158 CD-n lévő hanganyagot – Ág Tibor gyűjtése és a Csemadok többi munkatársának, elsősorban Takács András, Quittner János, Bodonyi
András, Méryné Tóth Margit gyűjtései, valamint a magyarországi kutatókkal (Olsvai Imre, Vargyas Lajos, Sárosi Bálint,
Martin György) közösen szervezett gyűjtések anyaga teszi ki.
A gyűjtemény részét képezik a Csemadok által több éven keresztül szervezett Nyári Néprajzi Szemináriumok hallgatóinak
gyűjtései, önkéntes néprajzi gyűjtők gyűjtései, és a Csemadok
által kiírt pályázatokra beküldött gyűjtések anyaga.
A gyűjteménybe másolatban bekerültek a hazai és a magyarországi önálló gyűjtők gyűjtései. Így Bodonyi András, Csáky

Károly, Géczi Lajos, Jókai Mária, Lanstyák István, Szvorák Katalin, Nagy Iván, Pelle Andrea, Ürge Mária és Weiszer Eszter
gyűjtéseinek hangzóanyaga, Szíjjártó Jenő, Olsvai Imre, Sárosi
Bálint és Vargyas Lajos gyűjtéseinek lejegyzései.
Az 1990-es évektől az adattár gyűjteményét bővítik a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya és Művelődési Intézete támogatásával megvalósult népzenei gyűjtések
anyagai is.
Kottás támlapok gyűjteménye

A Népzenei Adattárban található egy kottás támlapokat
tartalmazó gyűjtemény, mely a különböző népzenei kiadvá
nyokban megjelent szlovákiai magyar dalok másolatait tartalmazza. Ez a gyűjtemény 1608 támlapot tartalmaz, amit egy számítógépes adatbázis is magában foglal. A kottás támlapokat
tartalmazó gyűjtemény lezárt egység, nem bővítjük további
népzenei kiadványokból kimásolt támlapokkal. Ennek a támlapgyűjteménynek a létrehozása azt a célt szolgálta, hogy a Csemadok Népzenei Adattárában megtalálhatók legyenek azoknak
a népdaloknak a másolatai, melyeknek megjelenési helye – maga
a kiadvány – nem volt meg az adattár könyvtárában.
Szöveges gyűjtések

A szöveges néprajzi adatok összegyűjtése és feldolgozása
szintén fontos része az adattár munkájának. Az adattárba bekerült egy gyermekjátékokat, mondókákat, kiolvasókat, lakodalmi verseket és vőfélyverseket tartalmazó gyűjtemény, mely
az 1960–70-es években gyűlt össze a Csemadokban egy pályázati felhívás eredményeként. Ez a gyűjtemény megtekinthető a
www.csemadok.sk honlapon a Szlovákiai Magyar Közművelődési Digitális Adattár adatbázisai között.
A szöveges gyűjtések részét képezi a 70-es években, különböző felvidéki adatközlők által kitöltött néprajzi kérdőívek gyűjteménye, mely a Csemadok néprajzi, népzenei és néptáncos szakdolgozóinak egy tapogatózó adatgyűjtése volt.
Néptáncgyűjtések (jegyzőkönyvek, filmek)

A népzenei gyűjteményen kívül a Népzenei Adattárban
a felvidéki néptáncgyűjtésekről készült filmeket tartalmazó
filmtárat is kialakítunk. Az MTA Zenetudományi Intézetének
Filmarchívumából a Népzenei Adattárba kerültek a felvidéki
falvakban gyűjtött néptáncok filmfelvételeinek jegyzőkönyvei.
Az adattárba fokozatosan bekerülnek a filmek másolatai is.
Kézikönyvtár, hangzó kiadványok

A Népzenei Adattár kézikönyvtárában több mint 1760
könyv, 1850 tanulmány, 21 szalag, 104 magnókazetta, 39 LP,
18 CD-ROM, 12 Data-CD, 315 CD, 5 VCD, 14 videokazetta,
19 DVD található, melyek magukban foglalják a hazai és magyarországi, ill. más kisebbségi magyar népzenei, néptáncos,
néprajzi és egyéb témájú kiadványokat. A könyvtárban magyar és szlovák nyelvű könyveken kívül, tanulmányok, diplomamunkák és folyóiratok is találhatók. A hanghordozók pedig
eredeti népzenei felvételeket, népzenei feldolgozásokat, énekelt
verseket, klasszikus zenét és kórusműveket is tartalmaznak.
Szakkönyvtárunk folyamatosan bővül.

40

Pedagógusfórum n Műhely

A gyűjtemény rendszerezése, a keresés módjai

Közönségszolgálat, szakmai tanácsadás

A felgyűjtött népzenei anyag feldolgozását és rendszerezését Ág Tibor, a Csemadok munkatársaként folyamatosan végezte. Az ő munkájának eredményeként a Csemadok Népzenei
Adatárában összegyűlt népzenei gyűjtésekről jegyzőkönyvek készültek, és a szalagokon található népdalok egy részének lejegyzései kottafüzetekbe kerültek.
A népzenei gyűjtések tudományos feldolgozása a népzenekutatás jelenlegi lejegyző gyakorlatát követi. A lejegyzéskor
a népdal dallamán és szövegén kívül megállapítjuk a népdal
zenei jellemzőit, tematikáját, gyűjtésének helyét és időpontját,
a gyűjtő(k) nevét és az énekes(ek) adatait: nevét, születési helyét és születési időpontját. Minden dallam, a hozzá tartozó adatokkal együtt a lejegyzőfüzet (kottafüzet) egy-egy külön lapjára
kerül. A gyűjtésekről jegyzőkönyvek készülnek, azaz olyan számítógépes adatbázisok, melyek tartalmazzák a gyűjtés adatait,
az adatközlők adatait és a felgyűjtött anyag tematikai és zenei jellemzőit. Az egyes gyűjtési egységek jegyzőkönyvei és lejegyzései
az Ág Tibor által kidolgozott rendszerbe kerülnek.
A szöveges gyűjtések lejegyzése is folyamatosan történik,
számítógépbe kerül maga a szöveg és a hozzá tartózó adatok is.
A hozzánk kerülő önkéntes és professzionális gyűjtők gyűjtéseit, illetve az adattár szervezésében történt gyűjtéseket digitalizáljuk, tehát az adatokat elektronikus formában (CD lemezen)
őrizzük.
A Népzenei Adattárban levő dallamok közötti keresést a
gyűjtések adatait tartalmazó kézi és számítógépes adatbázisok
teszik lehetővé.
A Népzenei Adattárban található gyűjtések nagyobb részéről
jegyzőkönyvek készültek, tehát ismerjük az egyes gyűjtési egységek tartalmát. Az 538 CD-nyi hanganyagból 315 CD hanganyagáról pontos jegyzőkönyvek állnak rendelkezésre (a teljes
gyűjtemény 58,55 százaléka), további 223 CD hanganyaga jegyzőkönyvezésre vár (a teljes hanganyag 41,45 százaléka). Az alapvető feldolgozásra (pontos jegyzőkönyvezésre) váró gyűjtések
(223 CD-nyi hanganyag) gyűjtési helyét, idejét és a gyűjtő nevét
ismerjük, ezek jegyzőkönyvezése és lejegyzése várat magára.
A gyűjtemény rendszerezése lehetővé teszi, hogy a vokális és
hangszeres népzenei felvételek között keresni lehessen:
• zenei mutatók (kadencia, szótagszám, dallamszerkezet, dallamtípusok);
• a gyűjtés helye és ideje;
• a gyűjtő neve;
• az énekes vagy zenész neve;
• a népdal funkciója és műfaja alapján.
• A gyűjtések jegyzőkönyveiben fel van tüntetve, hogy a népzenei gyűjtés mely részéhez kapcsolódik szöveges gyűjtési
egység, illetve hol szerepel a gyűjtésben beszélgetés, szöveges
néprajzi adat. Így az adatbázisokban rá lehet keresni a szöveges gyűjtésekre.

A Népzenei Adattár létrejöttének egyik célja, hogy a felgyűlt és megőrzött felvidéki népzenei hagyomány visszakerüljön
a népdalénekesekhez, népdalkörökhöz, citerazenekarokhoz és
parasztzenekarokhoz, hogy azok a Népzenei Adattár népzenei
gyűjteményéből is merítve állítsák össze népdalcsokraikat. A
Népzenei Adattár ilyen jellegű szolgáltatása lehetővé teszi számukra, hogy helyben tanulmányozzák a szakirodalmat, és válogassanak a gyűjtések anyagából. Ez általában úgy történik, hogy
a csoport vezetője felkeresi az adattár munkatársait, és egy bizonyos témához vagy egy bizonyos tájegységhez, faluhoz kapcsolódó hangzóanyagot kér. A felvételek kiválasztása szakmai
szűréssel történik, ép népdalváltozatokat másolunk át a csoport számára, mely alapanyagként szolgálhat népdalcsokrok készítéséhez, és ha szükségük van rá, a népdalcsokor összeállításához tanácsokat is adunk. Ugyanezt a célt szolgálják a Gyurcsó
István Alapítvány Könyvek sorozatban megjelenő népzenei kiadványok, amelyek egy részéhez hangzóanyag is társul, korábban MC, jelenleg CD vagy DATA CD formájában (Gyurcsó
István Alapítvány Könyvek hangzó anyag sorozat). Az adattár
mindeddig 184 kérést teljesített, mely során a népzenei gyűjtésekből válogatott hanganyagot, lejegyzés fénymásolatát (kottát),
szakkönyvből másolt anyagokat kaptak az érdeklődők.

Együttműködés a Magyar Tudományos
Akadémia Zenetudományi Intézetével
Az MTA Zenetudományi Intézete és a Csemadok Népzenei
Adattára közt 2002-ben együttműködési megállapodás született. A két intézmény közti megállapodási magában foglalja a
gyűjtemények anyagának kölcsönös átadását, közös gyűjtőutak
szervezését, közös népzenei kiadványok elkészítését, valamint
saját kiadványok cseréjét. Ez a megállapodás egy régóta, ténylegesen létező együttműködést rögzít írásban, melynek eddigi
eredményei szintén gazdagították a Népzenei Adattárat.

Bíborpiros szép rózsa (Örökség) országos népzenei vetélkedő
A hazai amatőr népzenei mozgalom egyik országos méretű
megnyilvánulása a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő,
melynek főszervezője a Csemadok Művelődési Intézete és a
Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya. Ennek a
vetélkedőnek a szervezésében, a szereplő népdalkörök és énekesek értékelésében részt vállalnak az adattár munkatársai is.
A Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő országos döntője
egyben elődöntője a magyarországi Vass Lajos Népzenei Szövetség kárpát-medencei népzenei vetélkedőjének.
A Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedőhöz kapcsolódóan
szakmai találkozókat (népiének-képzést, citeraképzést) és népzenei táborokat szerveztünk. 2006 nyarától a népdalkörvezetők,
népdalénekesek és citerások számára megrendezett népzenei táborban, a hazai zenészek és énekesek, magyarországi népdalénekesek és tanárok, illetve citeratanárok segítségével tanulják a
kiválasztott régió dalait.

Kiadványok
A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya és Művelődési Intézete a Gyurcsó István Alapítvány Könyvek sorozatában vállalta a szlovákiai magyar tájegységek népzenei anyagának kiadását is. Az adattár munkatársai segítséget nyújtanak a
népzenei kiadványok kottagrafikájának elkészítésében.
A Népzenei Adattár magára vállalja a felvidéki magyar közművelődés és kultúra, ezen belül a népzenei mozgalom szakmai támogatását és irányítását. Ennek a munkának alapját képezi a népzenei gyűjtemény tudományos feldolgozása, ehhez kapcsolódik a
népzenei kiadványok készítése, valamint a Bíborpiros szép rózsa
országos népzenei vetélkedő szervezése és lebonyolítása.
A népzenei, néprajzi kiadványainak jegyzéke, és más, a Népzenei Adattárhoz kapcsolódó részletes információk a következő
elektronikus címen is megtalálhatók: http://www.csemadok.hu/
hu/kultura/a-nepzenei-adattar/

Bíró Huszár Ágnes
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A munka éltető ereje
három emberöltőn át
Nemecz Ernő akadémikus életútja
Határozott, dinamikus hangja,
gondolatainak
összeszedettsége okán hatvanévesnek tűnt,
amikor beleszólt
a telefonba. Személyes találkozásunkkor úgy tippeltem volna,
hogy valamivel túl van a hetvenen. Nem
hiném el, ha nem tudnám, hogy kilencvenötödik életévében jár. Nem is akárhogyan:
olyan rugalmasan szaladt fel előttem a lépcsőn, hogy gond volt követnem. Nem is tagadja, hogy a munka és a családja élteti – az
előbbit illetően napjainkban sem tétlen, az
utóbbiról csak annyit: harmonikus, boldog
a magánélete.
Nemecz Ernő 1920. augusztus 22-én, Losoncon született. Diákéveire visszatekintve
elsősorban a magas színvonalon oktató helyi
gimnáziumot emeli ki, amelynek tanárai
alapos tudást, komoly emberi tartást adtak
át tanítványaiknak, akikre ekképp emlékszik vissza: „Minden tanárunkról külön tanulmányt lehetne írni, de én most a feladathoz
tarva magamat, egyedül Kardos Vilmos tanárunkat emelem ki, aki a kémiát és a természetrajz különböző ágait tanította. Szelíd,
de nagy fegyelmet tartó és figyelmet lekötő
ember volt. Tárgyait szinte egyetemi pontosságú fogalmakkal adta elő, és én még nem
tudtam az okát, hogy miért éppen az ásványés kristálytanban merült el oly előszeretettel,
s ez rám nagy hatással volt”.
Egyetemi tanulmányai alatt több ízben
is találkozott azzal a dicsérő véleménnyel,
amely szerint – gimnáziumának köszönhetően – átlagon felüli felkészültséggel dicsekedhet.
Érettségijét követően sajátos választás
elé került: a Károly Egyetemen folytassa-e
tanulmányait, ahova felvették, vagy várjon
egy-két hónapot, amikor esetleg szülővárosát már államhatár választhatja el Prágától? Súlyos dilemma, amelyre a hamarosan bekövetkező történelmi események
adták meg a választ.
Nemecz Ernő születése előtt fél évtizeddel, az előző nemzedék nagy gondja
volt, hogy az ezeréves Magyarország darabokra hullásával megszakadtak Budapesttel

a kapcsolatok, így csak az újonnan megalakult Csehszlovákia fővárosában folytathattak magas színvonalú tanulmányokat.
A magyarajkú egyetemisták tömeges megjelenésének köszönhetően alakultak ki
a prágai diákszevezetek, melyek közül a legismertebbek a Magyar Akadémikusok Köre,
a MAK; a Magyar Akadémikusok Katolikus
Köre a MAKK és a Szent György Kör voltak.
Ezek az 1938 őszén megkötött 1. Bécsi
Döntés eredményeképpen – amelynek értelmében a zömmel magyar lakosságú területek Magyarországhoz kerültek –, majd
a cseh egyetemek 1939-es bezárását követően hamarosan megszűntek. A diákok
nagy része Budapesten folytatta tanulmányait, a frissen érettségizettek – közöttük
Nemecz Ernő is – ugyancsak ide kerültek.
Diplomáját 1943-ban szerezte meg
a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ásványtan és geológia szakon. Mivel tudományos tevékenységet kívánt folytatni,
a továbbiakben a Műegyetemre került tanársegédi beosztásban. Kutatómunkájuk
keretében a szatmári bányák bővítésének
földtani megalapozása volt a feladatuk.
Egy szerencsésen végződő szovjet bombatámadást követően, 1943-ban sajátos
módon ismerte meg az egyetem ásványgyűjteményét: munkahelyi főnöke, Vendl
Miklós professzor őt bízta meg a szétszóródott anyag számbavételével és katalogizálásával, ami azt jelentette, hogy valamennyi
tárgyat tüzetesen meg kellett vizsgálnia.
A háború után, 1949-ben folytathatta tudományos tevékenységét, amikor hazakerült
a hároméves hadifogságból. Ekkor a Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásványtani Tanszékének intézeti tanárává nevezték ki. Kutatásaival és pedagógiai tevékenysségével
összhangban különféle fontos feladatokkal
bízták meg: 1953-tól 1989-ig – harminchat
éven át –tanszékvezető egyetemi tanár,
közben 1953–54-ben dékán, 1971–1980 között az egyetem rektora.
A múlt század második felét Magyarországon a bányászsat nagyarányú fejlődése jellemzi: ebben az időben a szén-, kőolaj- gáz-, bauxit- és szilikátkitermelés az
ipar húzóágazataivá válik, ami megnöveli
a földtani kutatások jelentőségét, és megsokszorozza a tudósok által elvégzendő
feladatok mennyiségét. Nemecz Ernőnek
ezúttal is kijut a munka dandárjából: 1966-

ban megválasztják a Magyarhoni Földtani
Társulat elnökévé.
Tudományos eredményeinek elismeréseképpen 1973-ban a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja lesz, hét évvel később felveszik a rendes tagok sorába.
1985-ben, Martos Ferenc utódaként kinevezik az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának elnökévé.
Nemzetközi viszonylatban is jelentős tevékenységéért a Szentpétervári és a Veszprémi Egyetem díszdoktorává avatták, valamint a párizsi földrajzi társaság (Societé de
Géographie Paris) és a Magyarhoni Földtani
Társulat tiszteletbeli tagjává választották; a
Geokémiai Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottság szavazati jogú tagja.
Tudományos kutatói munkássága elismeréseként Akadémiai Díjjal és Nívódíjjal,
Állami Díjjal, Akadémiai Aranyéremmel és
az Arany János Közalapítvány Nagydíjával
tüntették ki. 2005-ben megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztjét.
Egyetemi elfoglaltságaitól 1990-ben –
hetvenévesen – nyugdíjba vonult, azóta
professor emeritusként működik. Ez a megjelölés egyben azt is jelenti, hogy a továbbiakban sem hagyott fel szakmájával, amely
– mint önvallomásából is kitetszik – egyben
a szenvedélye is:
„Magam részéről igen szerencsés embernek érzem magamat, mert az elkerülhetetlen bürokratikus elfoglaltságtól eltekintve, amelyeket a legkisebbre igyekeztem
szorítani, mindig engem érdeklő szakmai
kérdésekkel foglalkozhattam. Családi körülményeim és egészségem megengedte,
hogy a 86 éves koromban megjelent Ásványok átalakulási folyamatai talajokban című
könyvemben bepillantást nyújthattam
a talaj ásványainak hihetetlenül összetett,
évszázezredeket felölelő folyamataira“.
Csodálatra méltó vitalitás és szakmaitudományos elhivatottság sugárzik soraiból: közel a kilencvenhez a természet csodáinak a felkutatására, ismertetésére vállalkozik. Ezek után már azon sem lepődik meg
az emberfia, hogy napjainkban sem édes
semmittevéssel múlatja idejét. Erre a legjobb bizonyosság fenti gondolatainak folytatása: „… a téma egyáltalán nincs kimerítve, és most a talajok nyomelemeinek eloszlása foglalkoztat, s ezzel kapcsolatban
a talaj, a növényi termés, az élelem és az
ember »egészsége« közötti összefüggés.
Most ezen dogozom“.
Lehet ennél többet elérni, kívánni, megvalósítandó feladatként az embernek maga
elé tűzni?! Nemecz Ernő épp a jövőt alapozza meg vele. Csodálatra méltó, hogy
kilencvenöt évesen is a munkára, az elkövetkező évtizedekre, évszázadokra gondol.
Mint a legnagyobb, felelősen gondolkodó
szellemek szerte a világon!

Ozogány Ernő
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SZÁZ ÉV CSEND
I.
Nem hiszem, hogy volt magyar költő valaha is – s azt még kevésbé hiszem, hogy lesz – akinek néhány hónap alatt írt versei tíz
kiadásban jelentek volna meg, és tízezer példányban fogytak volna
el. Aki mégis megélhette ezt a csodát, azt a költőt Gyóni (Áchim)
Gézának hívták.
Ugye, amikor kimondjuk ezt a nevet, akkor azonnal a „Csak
egy éjszakára…” című verse lobban elénk az idő távolából, amelyet
Przemyśl várában írt 1914 novemberében.
Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.
(…)
Úgy forog a férfi, mint a falevél,
S mire földre omlik, ó iszonyú omlás –
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.
Aztán következett száz év csend!
Itt fekszik az íróasztalomon a karcsú, barna fedelű füzet,
amelynek a címoldalán ez olvasható:
„Lengyel mezőkön, tábortűz mellett” Gyóni (Áchim) Géza
przemyśli verseinek itthoni (bővített) kiadása.”
A kötetet az Országos Hadsegélyező Bizottság adta ki 1915
márciusában, Budapesten.
A przemyśli várerődben kiadott, egyetlen „kirepített” példány
címoldalán pedig Gyóni (Áchim) Géza tintával írott ajánlása áll:
„Nagyságos Rákosi Jenő úrnak nagy szeretettel Gyóni Géza.”
Majd – ugyancsak tintával írott – négysoros alkalmi vers olvasható:
Reménykedő magyaroknak
Küldöm át a légen,
Reménykedő magyarokkal
A jó Isten lényen!
Przemysl dec. 20. (1914)
Majd alább:
„Harmadik ezer (kötet). Lengyel mezőkön, tábortűz mellett.
Versek. Írta Gyóni (Áchim) Géza. A cs. és k. várparancsnokság jóváhagyásával a küzdő katonák karácsonyára. Przemysl 1914. Nyomatott Knoller és Fia könyvnyomdájában Przemysl.”
„Az iménti adatokat indokoltnak véltem idemásolni, hogy a
versek megszületésének abszurdnak mondható körülményeihez
közelebb kerüljünk.
Az északi harctér ágyúdörgése közt – írja a kötet előszavában Rákosi Jenő –, tűzben és füstfelhőibe szállt fel egy relatív ismeretlenségből
egyszerre Gyóni Géza neve és költészete országos hírnévre.”

Q Q Gyóni Géza
A lengyel mezőkön, tábortűz mellett című kötet versei az oroszok által bekerített erődítményben születtek, ott készült a már említett tíz kiadás tízezer példányban, s a harcoló katonák között el is fogyott! A Magyarországon megjelentetett kötet – ahogy a Hadsegélyező Bizottság ügyvezetője, Simontsits Elemér írta – „a várból repülőgépen kikerült egyetlen eredeti példány nyomán készült el”, kibővítve Rákosi Jenő előszavával, nemkülönben Braun Henriknek, a
Bácskai Hírlap felelős szerkesztőjének a szerzőről írt méltatásával. A
kötet szerkesztői a versek elé besoroltak még Gyóni Géza leveleiből
néhányat, amelyeken keresztül „bepillanthatunk a háborús költemények lelki kohójába, s a przemysli kiadások történetébe. Ezt követi a
„przemysli kötet hű nyomdai változata.”
A harmadik részben pedig a „köteten kívül kirepült versek”-et
olvashatjuk.
Szerb Antal a Magyar Irodalom Története c. munkájában egy
bekezdést és egy lábjegyzetet szentel Gyóninak: „A magyar katonák
vitézségét Gyóni Géza hirdette, Ady hangján nevelt verseiben, melyek a körülzárt Przemysl várából és orosz hadifogságból érkeztek
haza, romantikus körülmények között. De Gyóni sem a háborút dicsőítette, csak szegény harcosokat, és legerősebb verse, a Csak egy
éjszakára… a harctéren szenvedők rettenetes felkiáltása…” Szerb
Antal kicsit tévedett. Gyóni kezdetben abban a hitben élt, hogy Magyarország győztesen kerül ki ebből a hátborúból. Alig egy hónap
alatt azonban ez a lelkesedése jelentősen megváltozott.
Mivel a SZÁZ ÉV CSEND elsősorban nem az irodalomról,
hanem a háborúkról, az ÉRTELEM CSŐDJÉNEK bennem megjelenő — megjeleníthető — fragmentumai, egyebek mellet a száz

Történelem írószemmel n Pedagógusfórum 43
évvel ezelőtt kirobbant háborúnak egészen abszurd visszaverődését követi nyomon, s már-már felfoghatatlan a mai ember számára. Amikor pedig Gyóni egy katonai sátorban, felfordított lőszeresládán ezeket a harcra lelkesítő strófákat írta, hogyan is sejthette volna, hogy személyes áldozatvállalása, és bajtársai harca Trianonba torkollhat?!
Azt hiszem, a kezdeti, háborús lelkesedést követően megsejthette „véres éjszakái” alatt, hogy a győzelemhez az áldozatvállalás
nem elegendő.
Már november 4-én ezt írja levelében: „Az ember itt könnyen babonássá válik, és néha úgy érzem, hogy az a végtelen bizalom a vis�szatérésbe, mely itt írt verseimből kiárad, esetleg elbizakodottságnak
tűnik föl a mindenek intézője előtt. S amikor megtapogatom magamat és érzem, hogy a harcok negyedik hónapjának kezdetén még
egy golyó se lyuggatta át a testemet, eszembe jut Schiller költeménye
a Polykrates gyűrűjéről és úgy érzem, el kell készülnöm a túlzott szerencse adójára, amíg még talán ideje vagyon.”
A „túlzott szerencse adóját” valóban meg kellett fizetnie.
A przemysli erőd elesett, orosz kézre került, s az erődöt védő katonák fogságba estek. Gyóni Géza a kresznojarszki fogolytáborba
került és ott is halt meg 1917-ben, elborult elmével…
Utolsó versei közül a Tízezredik könyvem táblájára című a Budapesti Hírlapban jelent meg, 1915. február 11-én. (Német fordítása pedig a Berliner Tageblatt-ban 1915. febr. 27-én)
A vers első strófájában ezt olvashatjuk:
Mi hazaérünk, könyvem, harcok könyve,
Ki fogantattál világ vére árán.
Mi hazaérünk, hogyha porló testünk
Bús étek lesz is vércsék lakomáján.
Przemysl, Krasznojarszk…
Fábry Zoltán, aki maga is önkéntesként vett részt ugyanebben
a háborúban, annak végösszegzését és borzalmait így zárta le: Tíz
millió halott!
Amit pedig késői utódként ehhez hozzá adhatok: özvegyeikkel,
árváikkal, meg nem született utódaikkal együtt a veszteség akár háromszoros is lehet…
Mert lehet pusztító a béke is.
Gondoljunk Trianonra…
II.
Kor ább an már e m l í tettem, hogy minden háborúval kapcsolatos könyvet,
ami kezem ügyébe került,
gondolkodás nélkül megvásároltam, s ahogy az időm engedte, azokat el is olvastam s
kijegyzeteltem, majdani használatra… Azonban megtörtént az is, hogy a megszerzett
könyv oda került a többi közé
a polcra, s megfeledkeztem
róla, vagy költözködéseink
során „eltűnt.”
Azt a könyvet, amelyről
alább szó lesz, jó harminc évvel
ezelőtt vettem meg Kassán, a
Fő utcai antikváriumban. El-

Q Q Andreas Latzkó regénye

Q Q A magyarországi kiadás címoldala
sősorban a címe miatt. Merthogy a szerzőről az égvilágon semmit se
tudtam. Maga a cím is eléggé semmitmondó, s csak találgatni lehet,
mit fed az Emberek és a háború…
Szóval lila gőzöm se volt arról, hogy ki az az Andreas Latzkó,
vagyis Latzkó Andor?!
Amikor azonban egy bő évvel ezelőtt újra kezembe került a
könyv, kísértésbe hozott a kötet fordítójának, Moly Tamásnak
rövid, bevezető jegyzete a magyar kiadás elé. (Különben a könyv
1920-ban jelent meg Budapesten a Franklin Társulat – magyar irodalmi intézet és könyvnyomda kiadásában).
Szóval Moly Tamás – róla sajnos, még annyit se tudok, mint a
kötet szerzőjéről – bevezetőjében ez olvasható: „Ennek a könyvnek
a magyar kiadását most kapja az olvasó – német eredetije ezerkilencszáztizenhét nyarán jelen meg Zürichben, ezzel a címmel:
Menschen im Krieg. Megjelenésekor – folytatja a fordító – máris
nagy sikere volt: rögtön eltiltották Németországban, Ausztriában
és Magyarországon. A világháború virulásának gondozói nem engedték e művet az évek óta szenvedő néphez. Eddig tizenhárom
nyelven jelent meg. A hatás odaát sem maradt el: a francia és angol
kiadást sem engedték terjeszteni, de a szabad Amerikában sem.”
Ugyancsak a bevezetőből tudjuk meg azt is, hogy az első két német
nyelvű kiadás a szerző neve nélkül jelent meg. Latzkó Andor
ugyanis katonatiszt volt, aki részt vett a háborúban. Az első vonalban harcolt, sebesülésének pillanatát így írja le: „… rövid búgás,
de hallatlan erejű… Az volt az érzése: – Ez engem ér! – ugyan
e pillanatban már látott is valami bálnafélét szeme előtt lezuhanni,
belefúródni a hátsó árokfalba… azután kitört a földből egy tűzhányó, lángtenger, mely őt fölkapta, s megtöltötte a tüdejét tűzzel.
Amikor lassan magához tért, egy földsánc alatt feküdt betemetve,
csak a feje, meg a bal karja volt szabadon, a többi tagját nem érezte
már. Az egész teste súlytalan lett, nem volt itt semmi, amit megmozdíthatott volna, csak egy égés, meg vájkálás, amely valahonnan
az agyába torkollott. (…) Amikor sikerült neki a kezét a tarkója alá
tolni borzongva érezte, hogy elmaradt a koponyacsont kemény ellenállása, s ő belenyúlt egy puha meleg pépbe…”

44

Pedagógusfórum n Történelmi évforduló

Q Q Gyóni Géza Székesfehérvári szobra (Nagy Benedek alkototása)
Latzkó sebesülését követően kórházba került. Onnan Svájcba
küldték pihenni. Ott írta meg s adta ki könyvét a háborúról.
Amikor e könyve magyarul megjelent, Latzkó még élt, hiszen
Moly Tamás jelen időben fogalmaz, amikor ezt mondja róla: „Bennünket különösen érdekel, hogy Latzkó Andor magyar ember, aki
magyarul kezdte, de csakhamar német nyelven folytatta írói munkásságár. Ma e könyve révén az egész világon ismerik.”
Latzkó megdöbbentő realitással ír az első világháború borzalmairól és a háború következményeiről.
Rengeteg könyvet olvastam a háborúkról, s nyugodtan írom
ide, hogy Latzkó páríves munkája vetekszik a legjobbakéval. Műfaját tekintve a szociológia, a regény és a napló hármas egységének
ötvözete.
Kik azok – kérdi Latzkó – „akik ezt a harcot ember és gép között, mint bábjátékot igazgatják a telegráfdróton, áthatva a szép reménytől, hogy a mi emberhús-készletünk tovább fog tartani, mint
az ellenfél acél- meg vasállománya?…”
Íme, az „anyagháború” elmélete és gyakorlata: Nagy Sándor és
Dáriusz csatáinak idejétől a huszadik század háborúinak is totális
realitása: emberhús-készlet és vasállomány!
Csupán az arányok változtak…
Ám ebben a Latzkó-kötetben olyan részletes és közeli a tömeges gyilkolás technológiai leírása, amelyben az ember ember elleni küzdelem a naponta ismétlődő szuronyrohamokban válik metafora értékűvé. És egyben abszulúte személyessé. Mert a tüzérek
„személytelenül” ölnek. Hasonlóan a géppuskák kezelői is. Meg a
pilóták is! Nem látják az áldozataik arcát, nem hallják halálhörgésüket, nem látják a vért, a szétroncsolt emberi testeket… S a következményeket sem.
Egy kinagyított kórházi kép: „Ők hárman összesen két lábon és
hat kopogó mankón kúsztak előre. Mintha aggódó gonddal az arányosságért, rendező keze állította volna össze ezt az élőképet, jobb
felől ment egy ember, akinek csak a jobb lába maradt volt meg,

bal felől meg az ellenképe, aki a bal lábán szökellt, középen pedig,
két magas mankó között, ringott egy emberi testnek nyomorúságos maradványa, az üres nadrágszárakat a mellén keresztbe tűzve
vitte, a törzse olyan rövid volt, hogy az egész ember elfért volna egy
gyermek bölcsőjében.”
Laztkó tárgyilagossága azé az emberé, aki mindezt látta, megélte, sőt: túlélte. Különben nem adhatott volna számot az előbbiekről, s a még azokat is meghaladó emberi szenvedésekről.
Íme: „És amint mi úgy álltunk, beüt egy huszonnyolcas – egészen messze tőlünk – jó kétszáz lépésnyire – oda se néztünk. Egyszerre csak látok repülni valami feketét és Dill hanyatt esik, (…) és
a fejébe fúródott egy csizma, egy lábszár, egy csizma, s benne egy
trénkatona lába, akit a huszonnyolcas tépett széjjel, messze tőlünk.
(…) Egy kukkot se szólt már többet szegény Dill, koponyájában
a sarkantyúval, igazi komisz sarkantyú volt… Négyen kellettünk
hozzá, míg ki bírtuk húzni belőle a csizmát, négyen! Míg végre az
agyának egy darabja is vele jött, mint kitépett gyökerek, egy szürke
polip, egy döglött, a sarkantyún…”
A szuronyrohamok után pedig „Elesett katonák feküdtek itt,
mint összehordott deszkák, meg kereszt-rudak az ácshelyen, ös�szegörbülve, ahogyan megmaradtak a haláltusában. Sátorlapot terítettek rájuk, melyek félrecsúsztak, fölfedték a kékesszürke, dühödt
torzarcokat, leesett állkapcákat, kimeredt szemeket. A felülfekvők
karjai, mint egy korlát, lógtak le a földig, belenyúltak az alulfekvők
arcába, már tele is voltak a rothadás apró foltjaival.”
Még néhány mondat a „túlvilág váróterméről” és az ember-horgászatról. „A vaskampóból meg kötélből megszerkesztett horgot,
mellyel behúzták az árokba a holttesteket, ha barát, ha ellenség…
Bogdán János „éjhosszat feküdt… szétzúzott lábával, ájultan a
tulajdon drótsövénye előtt. Virradatkor vetették ki utána a horgot…
mielőtt a görzi nap munkájába fog. Ezzel a kampóval, melyet már
száz hullába merítettek volt, egy bugris… föltépte az arcát, mielőtt a gyakorlottabb kéznek sikerült őt megfogni.” A „kihalászott”
Bogdán János arcán délutánra „a bőr már nem tudott tovább tágulni, felrepedt. Mint egy iránytűn a sugarak, futottak széjjel a
széles repedések, és a középen izzón buggyant elő a vörös hús.”

Q Q Premysli verseinek magyarországi kiadása
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Úgy tűnhet fel, hogy Latzkó Andor könyvéből sokat idéztem.
Lehet. De amióta olvastam, egyvégtében az járt a fejemben, hogy
miként történhetett meg, hogy az elmúlt száz évben – legalábbis ismereteim szerint – senkinek nem jutott eszébe újra megjelentetni
az első világégésnek ezt a döbbenetes dokumentumát.
Másodjára – az előszóban a fordító, ahogy már említettem – azt
írja, hogy „Latzkó Andor magyar ember, aki magyarul kezdte” az
írást. Utána néztem, de sehol még csak egy szónyit sem találtam
róla – Szerb Antal se említi, s egyetlen lexikon sem jegyzi a nevét.
Az is kérdés, hogy Latzkó után maradt-e magyarul írt egyéb alkotás. Ha igen, mi és mennyi? És azt hiszem, az sem volna érdektelen, ha a németül írt műveiről is megtudhatnánk valamit. Meg az
életéről! Honnan származik, a háborút túlélvén, mivel foglalkozott,
hol élt a Trianon utáni Európában?
Hasonlóan az se volna érdektelen, ha az Ember és a háború fordítójáról, Moly Tamásról is megismerhetnénk valamit.
Az én kérdéseim a Száz év csendjének csupán a részei. Feloldásukat a kérdések feltehetően magukban hordozzák. Heidegger
írja: „Minden kérdezés keresés.” Úgy tűnik fel előttem, hogy van
elég keresnivalónk, csak az bizonytalanít el olykor, hogy kérdéseink
vannak-e még…
III.
Updike-nak megjelent magyarul egy válogatott esszégyűjteménye,
amelynek címe: E gyönyör ű zöld planétán,
s benne, egyebek mellett Kafka naplóját, leveleit stb. szemlézi. Az egyik
helyen ezt írja: „Ezek a levelek elsősorban Kafka
irodalmi arcát világítják
meg. Már az első oldalakon jelen van természetfölötti érzékenysége
és fanyar, kicsavarodott
fürkész természete, annak
sejtésével együtt, hogy vaQ Q Franz Kafka
lami lehetetlen verbális
feladatra hivatott.”
Amikor pedig Kafka több mint hétszáz oldalas naplóját, leveleit olvastam – és olvasom olykor ma is –, engem elsősorban az
döbbent meg, hogy Kafkát igazából csak a belső történések érintették meg. A külső, hétköznapi világ szinte érdektelennek tűnt
előtte. Legfeljebb egy lila fülcimpa árnyalatain tűnődött el, vagy
egy női orr szelíd ívei felett…
Holott amikor e naplójegyzetit, leveleit és álmait papírra fogalmazta, javában dúlt az első világháború. Ezrek és ezrek pusztultak
el naponta értelmetlenül különböző frontokon… Azonban említett
kötetében – Naplók, levelek 1914–1924 – alig találni néhány mondatot erről a háborúról…
Amikor Budapesten keresztül Nagymihályba utazott valakit
meglátogatni, akkor ejt el pár mondatot a látottakról – katonákkal
teli vasúti kocsikat, vonatszerelvényen lévő harci eszközökkel teli
vagonokat említ, ám úgy beszél róluk, mint futó jelenségről.
Ma azonban illik némi óvatosságot tanúsítani, hiszen Kafka hagyatékát, az író végrendelete ellenére, Max Brod nem semmisítette
meg! Fábry Zoltán írja nekrológjában (1924): „A halott elment…

QQ Gyóni (Áchim) Géza Rákosi Jenőnek
dedikált kötete címoldala
és egyszerre ismét feltámadt. Az örökség erősebben és gazdagabban
él, mint a rövid élet. Max Brod a hű barát könnyesen kiáltja a világba: Kafka él! (…) Egy új, erősebb Kafka… És megtudjuk, hogy:
három regény, három csoda várja az életet…”
Ebből következik, hogy Kafka életművével kapcsolatosan
minden viszonylagossá vált. Hiszen a hagyatékot – tízládányi iratot
– Tel Avivban és egy Zürich-i bankban őrzik. Négy ével ezelőtt a
ládákat felnyitották, ám tartalmukat nem hozták nyilvánosságra,
mivel az örökösök megtámadták a bíróság döntését.
Röviden: a nem-megismerhető kényszerít az óvatosságra!
Mert hátha írt Kafka a háborúról is néhány fejezetet… Nehezen
hiszem, nehezen tudom elhinni, hogy a hagyatékban nincs erről
néhány feljegyzése… Mert amikor leveleit, naplóját, látomásait írta,
Doberdóról és Isonzóról is elejthetett néhány mondatot.
Ha az ember ezzel a korral foglalkozik, akkor azt is érdemes
felidézni, hogy a mi Neubauer Pálunk is Prágában lakozott, ismerte Kafkát és írásait is. Előbb a Pester Lloyd munkatársa, s
1923-tól a PMH szerkesztője, és irodalmi rovatának vezetője volt.
Mivel két nyelven írt, magyarból Petőfit és Adyt fordította németre, németből pedig Kafka elbeszéléseit magyarra. Ő volt Kafka
első magyar fordítója, nem pedig Márai, ahogy az elhíresült. Ezt
a tényt Takács Gyula is megerősíti egy esszében, aki Neubauert
a második világháború idején rejtegette a Balatonnál. Amikor
pedig hazaindult, megbetegedett, s Fonyódon halt meg 1945.
május 4-én. Ott is temették el. Székesfehérvári barátaim kérésemre megkísérelték felkutatni sírját, de eredménytelenül jártak.
Hiányoztak a korabeli halotti anyakönyvek. E tény tudomásulvétele mellett a fonyódi temetőben, Neubauer Pál nyugvóföldjén elhelyezhetnénk egy emléktáblát.
Mert Neubauer Pál nem csak kortársa és első fordítója volt
Franz Kafkának, hanem két nagyszerű regény szerzője is. (És hegedűművésznek sem volt utolsó – Prágában, Berlinben, Bécsben
és Budapesten is voltak hangversenyei. S azt hiszem, Hubay Jenő
zeneszerzőről írt monográfiája az Egy élet szimfóniája is jelentős
alkotás).
A Hiányzó fejezet (Das fehlende Kapitel) című regénye egy európai nemzetközi pályázaton díjat nyert 1936-ban, s az amsterdami
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Tiefland Verlag adta ki német nyelven. Miután Prágából menekülnie kellett, Budapestre költözött, ahol a Hiányzó fejezetet átdolgozta, s magyarul A jóslat címmel jelent meg, 1944-ben.
A másik regénye, amit én az előbbinél is sokkal izgalmasabbnak találok, az a Mi közöm hozzá? című alkotása. És ennek
a „regénynek” a szereplői zömmel valós személyek! Ugye Churchill, Ghandi, vagy Clemanceau létezése minden kétséget kizár.
Igazán akkor lepődünk meg, amikor kiderül, hogy Edwin Samuel
Mountagu valóban az India Office vezetője, D Abberruon valóban Anglia Németországi nagykövete volt… (Bővebben lásd: Gál
Éva: A két világháború közötti csehszlovákiai magyar regény ABART, 2012.) Mindezt megerősíti Neubauer Pál testvéröccse, Szántó
György festő és regényíró naplója is…
Visszatérve a Mi közöm hozzá?-hoz: a kötet egyik legdöbbenetesebb része Lenin újra-mumifikálásának leírása, amelyet egy orosz
sebészprofesszor végez el és „örökít” meg…
E Tr i anon ut áni
időkben, végigjárván a
maga keleti „anabázisát”,
itt, Prágában – szűkebbre fog va a Kehelyhez címzett sörözőben – fogalmazta világra Jaroslav Hašek a
Švejket. Hašek ízig-vérig
cseh volt, aki bejárta a
keleti frontot, a híreshírhedt csehszlovák légionáriusok szibériai
„anabázisait“ is, továbbá
a Nagy Októberi SzociaQ Q Jaroslav Hašek - a forradalmár
lista Forradalmat is, szerepet vállalt bene „vörös
komisszárként.” Lévén forradalmár alkat: meg is házasodott, s bigámiába esvén, hazájában halála után nem kapott egyházi temetést…
Ennek ellenére én remek fickónak tartom!
Szóval a „keleti hadjárataiból” teremti meg a csehek legdöbbenetesebb archetípusát a ŠVEJKET, a cseh irodalom mindmáig legtragikusabb, vagy legkomikusabb – esetleg: legtragikomikusabb
– antihősét! Svejk úgy szenved vereséget, hogy midig ő a győztes!…
Csak akkor változott meg a helyzet, amikor Hašeket a „derék
katona“ világhírűvé emelte.
Azonban – ennek ellenére – Bohemia nemzeti érzelmű polgárai Švejket a cseh nemzet megcsúfolásának tekintették. Nem volt
az, mert a cseh nemzeti karakter Hašek hősében teljesedett ki. S ez
ma is létezik. Csak nem olyan látványosan, mint a huszas években.
Ezt személyes tapasztalataim erősítik meg. Több mint huszonhét hónapot töltöttem tényleges katonaként Janovicén, egy
sumavai garnizonban, és a határ menti erődrendszer barátságos
falai között, több ezer Švejk-utóddal együtt. Amikor kitört a
Karib-tengeri válság, s amikor felépítették a Berlini falat, három
T-34-es harckocsi parancsnokaként vártam élesre töltött ágyúval
a tűzparancsot.
A harckocsi tornyában ülve, azon tűnődtem, hogy egy találat
esetén mennyi esélyem lehet a túlélésre?… És arra is gondoltam itt,
a „túlvilág várótermében”, hogy meg kellene tanulni Švejktől – vagyis Hašektől – úgy szenvedni vereséget, hogy én legyek a győztes…
Gál Sándor

Gyóni Géza:

Csak egy éjszakára...
Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
    Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,
Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
    Csak egy éjszakára:
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.
Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
    Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Ugy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, –
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
    Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem…
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
    Csak egy éjszakára:
Vakitó csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet.
Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.
    Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!
Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
    Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
– Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
               (Przemyśl, november)
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József Attila Alapiskola Vásárút
Vásárút az egyik legdinamikusabban fejlődő község a Csallóköz szívében. Lakosainak száma 2232 fő. Már az 1235-ös írásos
emlékekben említett község 1752-ben mezővárosi rangra emelkedett és jelentős fejlődésnek indult.
Az első iskolaépületet Mária Terézia ideje alatt, a mezőváros pénzén építették. Az 1830. évi Canonica Visitatio idején az
iskola két szobáját a mester lakta, harmadikban tanított. Tanulóit négy tárgyban művelgette: hittan, írás, olvasás és számtan.
Munkáját plébánosa, Vörös József alesperes – aki egyben az iskola igazgatója is volt – vagy a káptalan ellenőrizte heti két alkalommal. Az oktatás magyar nyelven folyt és három évig tartott. A fiúkat és a lányokat nemenként elkülönítve oktatta a mester.
A gyermekek száma kb. 50–60 fő volt.
A vásárúti iskola 1961-től Alapfokú Kilencéves Iskola lett, 9 évfolyammal és 19 tanerővel. Csak 1966-ban változott az elnevezés
Kilencéves Alapiskolára.
1962 igen fontos időpont az iskola történetében. Elkészült egy új, két épületből álló,
18 tantermes iskola, külön tornateremmel és
iskolakonyhával. Szeptember 3-án itt kezdte
meg a tanulást 484 diák, akiket 17 pedagógus
oktatott.
2008-ban a községben működő két oktatási intézmény, az óvoda és az iskola egy igazgatás alá került. Jelenleg is így működünk,
külön épületekben. Az elmúlt években európai uniós pályázatból mindkét épület sikerült teljesen felújítani.
Az óvodát Madarász Anita óvónő irányítja. Az 52 óvodás kisgyermeket 5 óvónő
neveli. Iskolánkat jelenleg 172 diák látogatja,
ebből 59 tanuló az alsó tagozaton tanul, 113
tanuló pedig a felső tagozaton.
Tantestületünk jelenleg 20 tagú – 16 nő
és 4 férfi, 3 tanerőnk óraadó, egy fejlesztő pedagógust és 2 asszisztens pedagógust alkalmazunk. Iskolánk igazgatója Bognár László.
Diákjaink legtöbbje a községünkből van,
de a környező falvakból – Csallóközkürtről és
Felsővámosból – is érkeznek hozzánk diákok.
A diákok száma azonban évről évre csökkenő
tendenciát mutat, ami az alacsony születési
számnak tudható be.
1998. január 1-je jelentős dátum volt iskolánk életében: jogi alanyú iskola lettünk,
291 tanulóval és 24 pedagógussal. Az akkori
tantestületben felmerült a gondolat, hogy iskolánknak „nevet“ kellene adni. József Attilára esett a névválasztás – az erről szóló dokumentumot Szigeti László, volt oktatási államtitkár adta át, ünnepélyes keretek között.
Azóta minden évben megemlékezünk névadónkról születésnapján, a költészet napján,
és megszervezzük a József Attila napokat,
ebben a tanévben immár a 10 alkalommal.
A József Attila napok alkalmával iskolánk
tanulói a helyi kultúrházban ünnepi műsort
adnak elő, több alkalommal ellátogattunk Balatonszárszóra a József Attila Emlékmúzeumba és Budapesten megkoszorúztuk névadónk síremlékét. Intézményünk falai között
versmaraton zajlik reggel 8-tól este 8-ig – egy

egész napos versmondás, amelybe bekapcsolódnak iskolánk jelenlegi tanulói, valamint
volt diákjaink, illetve a falu egész lakossága.
2012-ben, az iskolaépület átadásának 50.
évfordulója alkalmából nagyszabású ünnepséget tartottunk, ahova meghívtuk az iskolánkban tanító, dolgozó valamennyi munkatársat, és egy emléklap formájában megköszöntük áldozatos munkájukat, melyet intézményünkért tettek. Ez alkalomból emléktáblát avattunk, mely iskolánk falát díszíti.
Iskolánk a járás nagy iskolái közé tartozik. Elsődleges feladatunk a továbbtanulásra való felkészítés, a tehetséggondozás és a
hagyományőrzés. Diákjaink sikeresen szerepelnek a különböző tanulmányi- és sportversenyeken, határainkon innen és túl is.
Rendszeres résztvevői vagyunk a Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó versenynek, ahol az elmúlt tanévben aranysávos
minősítést kapott Rigó Terézia VI. osztályos tanulónk. Irodalmi színpadunk, a „Virgoncok“ szintén aranysávos besorolást kapott
a XXXVIII. Duna Menti Tavaszon.
Iskolánk már két alkalommal adott helyet az Országos Rovásíró Versenynek. Tanulóink többször eljutottak a Kárpát-medencei
döntőbe is, ahol szép eredményeket értek el.
A miénk volt az első iskola, ahol rovásírással
is felkerült az intézmény megnevezése. Sok
községhez hasonlóan, már rovásírással is köszöntjük a falunkba látogató vendégeket.
Iskolánk ad otthont a „7mérföldes csizmában heted7 határon át“ mesevetélkedő
szlovákiai döntőjének. A versenybe, melynek
célja az olvasás megszerettetése, a közös játék
öröme, az elmúlt tanévben 27 iskola 254 tanulója kapcsolódott be. A győztes csapat képviseli Szlovákiát a magyarországi döntőben.
Tö b b í z b e n b e k a p c s o l ó d t u n k a
KerekEmese történelmi-műveltségi vetélkedőbe, és diákjaink Ópusztaszeren, a magyarországi döntőben képviselték iskolánkat.
A fentieken kívül bekapcsolódunk a matematikai-, kémiai-, technikai-, geográfia olimpiákba valamint a bibliaversenyekbe is. De
remekelnek a diákjaink a sportversenyeken
is. Csak a legutóbbit említve: Végh Ákos VI.
osztályos tanulónk a 3. helyezést szerezte
meg az asztaliteniszben a Dunaszerdahelyen
megrendezett 2. Diákolimpián.

A tehetséges tanulók mellett nagy figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulókra is. Ha valamilyen tantárgyból nehézségek merülnek fel, akkor a fejlesztő szobában
egyénileg foglalkozunk a nehézségek leküzdésével, így juttatva sikerélményhez őket.
Intézményünk másik fő feladata iskolai hagyományaink megőrzése: minden év
októberében elültetjük az elsősök fáját, „Tök
jó bulit” tartunk a községgel karöltve, óvodásaink Mihály-napi vásárt tartunk, lucázunk,
betlehemezünk, karácsonyi műsort készítünk, balázsolunk és iskolába csalogatjuk a
nagycsoportosokat. Kiszebabát égetünk – így
temetjük a telet, húsvétvárózunk, májfát állítunk, ovisaink köszöntik az édesanyákat,
Szent Iván éjszakáján kisdiákjaink az iskolában alszanak.
Iskolánk felső tagozatos diákjainak Kamasznapot tartunk, ahol szexológus, pszichológus beszélget velük a problémáikról, ill.
táncelőadások, zumba, koncertek színesítik
a programot, majd éjszakába nyúló diszkóval
zárul a nap.
A tavalyi tanévtől iskolaújsággal is büszkélkedhetünk, melyet diákjaink szerkesztenek.
Rendszeresen látogatjuk a komáromi
Jókai színház előadásait és tanulmányi kirándulásokat szervezünk (ellátogattunk a mohi
atomerőműbe, a nagymegyeri tejgyárba, a
pozsonyeperjesi pékségbe). Végzős tanulóink
az adventi időszakban minden évben ellátogatnak a pozsonyeperjesi szociális otthonba,
ahová elviszik a karácsony üzenetét. Március 15-én megkoszorúzzuk Petőfi Sándor
szobrát Pozsonyban, és elhelyezzük az emlékezés virágait. Évente megszervezzük a sítúrát, az úszótanfolyamot, az erdei iskolát és
a nyári táborunkat.
Intézményünket a családias légkör jellemzi, melyről bizonyságot adnak azok a volt
diákjaink is, akik gyakran visszajárnak és felemlegetik az itt eltöltött évek szépségeit.
Pedagógusaink mindent megtesznek
annak érdekében, hogy diákjaink jól felkészült, biztos alapokra építhessék továbbtanulásukat, céltudatos, becsületes, anyanyelvüket ismerő és őrző emberekké váljanak.
Zsapka Henrietta

