
 

Előzetes a nyári számhoz 
 

  A nyár a pedagógus számára a szabadságot jelenti, melyet csak a jól végzett 
munka tehet teljessé, örömtelivé. Munkánk értékelését azonban nem lehet szemesz-
terhez, tanév befejezéséhez kötni még akkor sem, ha a katalógusba kerülő jegyek, az 
érettségi eredmények a tanító, tanár fáradozásának is fokmérői. Hosszabb idő kell 
ahhoz, hogy lemérhessük: érdemes volt-e. Ezért olyan fontosak a nyár eleji öregdiák-
találkozók, az iskola kapuján tizenöt, harminc vagy negyven éve kilépett tanítványokkal 
való beszélgetések, együttlétek. Ilyenkor lehet valóban lemérni, mit adtunk, mivel 
bocsátottuk útra őket, és mi az, ami családjuk gyarapodása, anyagi, szakmai sikereik 
mellett közösségük, közösségünk szellemi gazdagodását is szolgálja. Ezek az 
események teszik a tanító munkáját időtlenné, a végtelen részévé. Az Események 
rovatunkban egy ilyen „véndiák-találkozót” idézünk föl Sógor Árpád köszöntője 
révén: „Amit még megértettem a matematika nyelvén, azt így szűrtem le magamnak, 
egy háló annál biztonságosabb, minél több szálon kötődnek egymáshoz a pontok, és 
egyszerre több ponthoz van kapcsolatuk.” A háló szemeinek sokasodásáról, a 
közösséget összekötő-tartó szálak szövéséről tudósít minket Jakab Barna testnevelő 
tanár is, aki a Kárpát-medencében Bolyai nevet viselő intézmények diákjainak, 
tanárainak szervez közös kerékpártúrát. 
  Fodor László a Műhely rovatban az emberi fejlődésről és a nevelés feladatairól 
a következőket írja: „a fejlődési folyamat akkor a legsikeresebb, ha a gyermeket szülei és 
szakavatott pedagógusok nevelik.” A fogyatékkal élő gyermekek nevelése és oktatása 
különös figyelmet és szakértelmet követel meg szülőtől, pedagógustól egyaránt. Erről 
és a módszerekről szól Szabó Enikő és Kiss Csilla írása, és az ilyen feladatokat 
fölvállaló intézmény múltjáról és jelenéről írnak Vizi Ildikó és Wolf Erzsébet 
gyógypedagógusok. Az említett írásokat új, „Erdélyi Iskolák” című rovatunkban 
közöljük. Ezekben a „más iskolának” nevezett intézetekben valóban megvalósul a 
személyközpontú nevelés, amelyről Bán Éva ír a pedagógusi készségrepertoár kapcsán, hisz 
a hallássérültek iskolájában bizonyára föllelhető a Carl Rogers által iskolai alapértékek 
közé sorolt bizalom, empátia és hitelesség.  
  A magyarországi pedagógusképzésbe enged betekinteni N. Császi Ildikó, aki a 
Károli Gáspár Református Egyetemen tanuló diákjait felkészíti a tankönyvválasztás 
felelősségteljes munkájára. „A tankönyv a tudás megszerzésének kalauza, … útmutató 
a sokkönyvű, sokféle információforrású világhoz.” A szerző által bemutatott módszer 
megszívlelendő lehet a hazai pedagógusképzés számára is, ha igazi választékot tudnánk 
kínálni pedagógusjelöltjeink számára, és ha az ingyenesen használható tankönyvet nem 
oktatási főhatóságunk „utalná ki” az iskolák, tanulók számára, hanem azt a tanító, 
tanár, iskolai közösség választhatná meg. Erre azonban még várni kell, és ehhez nem 
elegendő az „illetékesek” cserélgetése, változnia kell a pedagógusok gondolkodásának, 
felelősségvállalásának.      
  Tavaszi számunkhoz hasonlóan ebben a számban is több új tankönyvet és 
egyetemi jegyzetet mutatunk be. Birta-Székely Noémi is a tanárképzés és általában a 

 



pedagógusképzés kérdéseit veti fel a Tanárok pedagógiai műveltsége című jegyzetében. 
Bevezetőjében így fogalmaz: „A pedagógusképzésben az alapvető feladat – a 
szaktudományos képzés mellett – a pedagógiai hivatásra, mesterségre való felkészítés, 
amely röviden magába foglalja a pszichológiai és pedagógiai alapképzés, a társadalmi 
összefüggésekre figyelő nevelésszociológiát, az önismereti és személyiségfejlesztést 
szolgáló pedagógiai, az átadási képességet formáló tantárgypedagógiai stúdiumokat, 
valamint az iskolai, nevelési és oktatási gyakorlatot.” Bakk-Miklósi Kinga Pszicho-
lingvisztikai alapozás című munkájában „az anyanyelv fejlődését, a kétnyelvűség 
kialakulását, a kétnyelvűvé válás hatásmechanizmusát vizsgálja, az első nyelv tükrében, 
nem tévesztve szem elől az öröklődés, környezet (elsősorban a család és iskola) 
személyiségre gyakorolt hatását.” A szerző bevezetőjében Székely Jánost idézve kísér-
letezésre biztat: „Voltaképpen minden nyelvet revízió alá kellene venni, ellenőrizni 
külön-külön minden konkrét szót, hogy vajon nem ültet-e a fejünkbe a világ idegen 
fogalmakat. Nagy részük bizony ültet …”, és azt ígéri, hogy „tanulmányozásunk során, 
ezzel egy időben megváltozhat néhány fogalomról, helyzetről való eddigi felfogásunk.” 
  Az Örökség rovatban Fehér Katalin oktatáskutató, főiskolai tanár az olvasóvá 
nevelés XVIII–XIX. századi történetét vázolja föl a Gyermekirodalmunk erdélyi bölcsőjénél 
című írásában. Az érdekes írás gondolatai, idézetei a XXI. század pedagógusai számára 
is tanulságosak, és ha az utóbbi években az iskolába kerülő tankönyvekre, ellenőri-
zetlen munkafüzetekre gondolunk, a könyvek szerzői, fordítói és kiadói számára is 
megszívlelendő a kolozsvári Athenaeum tárcarovatában 1842-ben napvilágot látott 
intés: „Hogy különösen gyermeknek könnyen érthető, s minden nyelvhibától ment, 
tiszta stylusú olvasmányokat kell nyújtanunk, kétséget nem szenved.” 
  A retorika ma nem halott, írtuk le Máthé Dénes tanár úr jegyzetének 
bemutatásakor tavaszi számunkban, és nem halott a retorika egyik tudományága, az 
ortoépia sem, vagy ahogyan Jancsó Miklós fogalmaz: „Sorsa a búvópataké – el-eltűnik, 
majd újra, újult erővel megjelenik, bizonyítva szükségszerűségét.” A szerző a beszéd-
technika oktatásáról ír, és azt ígéri, hogy az őszi számban valódi „csemegékkel” 
folytatja. 
  Nyári számunkból sem hiányzik a testnevelés témája. Ennek kapcsán két új 
tankönyvre hívjuk fel a figyelmet, egy „hagyományosra”, Makszin Imre tanár úr 
Testnevelő tanári kézikönyvére, és Katona György tanár úr formájában is modern 
taneszközére, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, a sportszakmai tárgyak oktatására 
készített digitális tankönyvére. Mindkettő fontos munka nemcsak a tornatanárok, 
hanem a hazai magyar nyelvű testnevelőtanár-képzés számára is. Reménykedjünk, 
hogy e munkák láttán, olvastán sporttanáraink is kedvet kapnak klasszikus formájú 
vagy modern, digitális taneszközök készítésére.  
 

Székely Győző 
 
 

 


	Székely Győző

