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Portfólióm története, avagy vallomások a pályáról 

I.     Amikor először hallottam a pedagógusok 2013-ban elindult új életpálya modelljéről és a 

minősítési rendszerről, nagyon bonyolultnak és átláthatatlannak tűnt az egész. 2015. április 

elején azonban – bár nekem nem volt már kötelező a minősítés, hiszen már jócskán beléptem 

az úgynevezett védett korba, vagyis a nyugdíjazásom előtti 10 évbe – mégis úgy döntöttem, 

hogy jelentkezem a minősítésre, és a pedagógus 2 kategóriába kerülök, amennyiben sikerül. 

Hogy miért vállaltam a sok, ezzel járó feladatot? Természetesen a magasabb fizetési kategória 

is motivált. Aztán kíváncsi voltam a részletekre, a portfólió írásának bizonyos elemeit nagyon 

hasznosnak találtam. De a legnagyobb kihívást az jelentette számomra, hogy a pályám vége 

felé közeledve számadást készítsek a bejárt útról, a sok változásról, szembesüljek az elért 

sikerekkel és kudarcokkal. És hogy megtaláljam a miértekre a választ. Portfólió ide vagy oda, 

az, aki a pályán ilyen sok éven át megmaradt és igyekezett becsülettel helytállni, többször 

tekintget már hátra és igyekszik a tapasztalatait átadni a fiatalabbaknak. Úgy gondoltam, hogy 

a minősítő eljárás vállalásával lehetőség nyílik arra, hogy egyrészt a saját szakmai életutamat 

átgondoljam, másrészt jó lehetőséget láttam arra, hogy hagyjak valamiféle nyomot magam 

után, amire mindig is megvolt bennem a késztetés.  

       2015. november 30-ig feltöltöttem a portfóliómat az oktatási hivatal honlapján a megadott 

saját tárhelyemre. Lázasan dolgoztam: elolvastam az útmutatót, a kötelező és a szabadon 

választott dokumentumokat összeszedtem, átgondoltam, megfogalmaztam – az írás sohasem 

jelentett gondot számomra, sőt nagy kedvvel készültem. Közben rengeteget tanultam: 

dokumentumokat szkennelni, konvertálni, feltölteni az adott helyre egy olyan rendszerben, 

ami teljesen új volt akkor még számomra. A pedagógiai munkám is megélénkült ezzel, hiszen 

az óravázlataim tananyagát letanítottam és a reflexiókat ezek alapján írtam meg. A kijelölt 

határidőre mindennel elkészültem. Hiánypótlást nem kellett beadni. A portfóliómat 

elfogadták, és ezzel a munka első része le is zárult. Aztán kezdtem tervezgetni és készülni a 

minősítő óralátogatásokra, valamint a portfólióm megvédésére. 2016. április 1-jét jelölték 

meg az óralátogatások időpontjaként, valamint a bizottság tagjait is megválasztották és 

közölték velem a neveket. Tehát minden rendben ment, bár a kollégáimmal többször is 

tréfálkoztunk azon, hogy április elseje nem igazán illő időpont egy ilyen komoly dologhoz. 

De a munka folytatódott tovább. Kiválasztottam a powerpoint típusát, megtanultam, hogyan 

lehet a különböző animációkat alkalmazni, hogyan tudom távolról irányítani a prezentációt, és 

főként hogyan lehet 15 percben bemutatni és el is mondani az egész addigi szakmai életutam 

lényegét. Az egyik kedves kolléganőm még meg is hallgatta az előadásomat és elmondta a 

véleményét.  

       2016. március végén eljöttünk a tavaszi szünetre. Abban az időben pedagógus-tüntetések 

zajlottak országszerte. Az elégedetlenségek között szerepeltek a minősítési rendszer hibái és a 

túlzott terhelés, amit ez a rendszer jelentett a pedagógusok számára. Március 29-én kaptam 

egy üzenetet az oktatási hivataltól, amely szerint törölték az április elsejére előírt minősítési 

óralátogatásaimat. Előtte egy nappal már értesültem a médiából az újabb álláspontról, vagyis 

arról, hogy a 2016-ban 7 évvel a nyugdíjazásuk előtt álló pedagógusok minősítés nélkül 

átléphetnek a pedagógus 2 fokozatba. Az első gondolatom az volt, hogy egy tollvonással 

eltöröltek, hogy senki nem kíváncsi többé rám, a munkámra, hogy kerek egy évig dolgoztam, 

és már mindennel elkészültem. Bennem rekedtek a ki nem mondott szavak, a millió munka 



eredménye odavan. Valószínűleg senki nem olvasta el a portfóliómat, vagy ha igen, akkor 

sem tudtak már véleményt mondani róla. Hiányzott a katarzis, a jóleső érzés, hogy hozzáértő 

szakemberek elbírálják a munkámat: mi a jó benne és milyen hiányosságokat látnak. 

Egyszerűen zavart a lezáratlanság, a befejezetlenség, a lényeg elmaradása, az i betűről 

hiányzó pont. Átgondoltam az elmúlt egy évet: a mindennapjaim részévé lett az írás, az 

alkotás, a lázas keresgélés és készülődés. Örömmel végeztem, mint amikor az ember szereti a 

hivatását és szeretne egy kis szeletet ebből megmutatni másoknak. Többen értetlenül álltak a 

szomorúságom láttán. Sokan nem értették, mi a gondom ezzel az egész rendszerrel, hiszen 

örülnöm kellene, és sikerként elkönyvelni a jelenlegi helyzetet. Természetesen örültem ennek 

a hírnek, hogy könnyebb lesz majd ezután magasabb erkölcsi és anyagi kategóriába lépni a 

velem egykorúaknak, de a fentebb említett helyzetemben ez a hír engem nagyon furcsán 

érintett. A kollégák tréfálkoztak velem ismét, mondogatták, hogy „szeretek megdolgozni a 

továbblépésért”, még akkor is, ha nem lenne éppen szükséges. De ki tudhatta ezt előre? No és 

a minősítésem időpontja, az április elseje, adott aztán lehetőséget bőven a viccelődésre! 

Valóban bolond egy nap lett belőle, sőt még annál is rosszabb, úgy is mondhatnám, hogy jó 

kis tréfát űztek velem! Persze többen nagyon is együtt éreztek velem, és nekik most itt is 

köszönetet mondok, és megköszönök minden segítséget, amit akkor, ennek a helyzetnek az 

elviseléséhez kaptam. 

       Úgy gondoltam, hogy egyszer majd jó lesz valamire a sok haszontalannak tűnő munka 

eredménye, és elmentettem minden anyagot a számítógépemen. Sokáig nem nyitottam meg 

egyetlen dokumentumot sem, de mindig tudtam, hogy ott van, és többször is elő akartam 

venni az anyagot, de az utolsó percben meggondoltam magam. El kellett telnie két évnek 

ahhoz, hogy minden rossz érzés nélkül újra megnézzem a „művemet” és akkor határoztam el, 

hogy megírom a történetemet és átadom a tapasztalataimat mindenkinek, akit ez érdekel. 

Remélem, olyan érdeklődéssel és szeretettel olvassátok majd el, mint ahogyan most mindezt 

elmesélem nektek. 

 

 II.1. 

„Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned, aki noszogat, ösztökél és fölsegít a 

következő lépcsőfokra, miközben meg-megbökdös egy hegyes pálcával, melyet úgy hívnak: 

igazság.” 

                                                              (D. Rather) 

       Középiskolai tanulmányaim végén döntöttem el, hogy mindenképpen tanítani szeretnék. 

Mindig is érdekeltek elsősorban az idegen nyelvek (orosz és francia nyelv) és az irodalom, 

legyen az bármely nép irodalma. Testnevelő tanáraimnak nagy szerepük volt abban, hogy 

akkor sokat sportoltam, főként a labdajátékokat és az atlétikát űztem, szerettem futni, 

mozogni. Ezt azért tartom nagyon fontosnak megemlíteni, mert mozgás közben mindig olyan 

jó gondolataim támadtak, amelyek aztán nagyban megmozgatták a nyiladozó elmémet is. Ez 

mind a mai napig így van: biciklizés vagy séta közben jönnek a legjobb ötletek a problémák 

megoldásához, az alkotó munkához. Osztálytársaimnak gyakran elmagyaráztam az anyagot, 

sokszor kértek segítséget házi feladat megoldásához és annak, akinek igénye volt a tananyag 

megértésére is, nem csupán a lemásolásra, szívesen segítettem. Így jöttem rá, hogy van 



képességem a tudásom átadásához. Néhány tanárom ösztönzésére indultam el a pályán. Volt 

ezek között „negatív ösztönzésnek” nevezhető vélemény is (mely szerint engem soha nem 

vesznek fel egyetemre, francia szakra heti 2 órában való nyelvtanulással, ilyen kis városból, 

ismeretlenül), de utólag már rájöttem, mint gyakorló pedagógus, hogy talán ezzel az volt a 

célja a tanáromnak, hogy az akaratomat próbára tegye. Az igazságot soha nem sikerült 

megtudnom, az biztos azonban, hogy ettől kezdve még jobban el akartam érni a célomat. 

Makacsabb lettem, meg akartam mutatni (először csak NEKI, aztán később elsősorban 

önmagamnak), hogy képes vagyok erre. Tanáraim szakmaszeretete követendő példakép lett 

számomra. Pályám során, a nehéz pillanatokban sem feledkezem el arról a pozitív hatásról, 

amit egy tanár személyes példamutatásával gyakorolhat a tanulókra. Volt tanáraimnak 

köszönhetően pedagógiai céljaimat Szent-Györgyi Albert tudós-kutató híres soraival tudnám 

meghatározni, amelyek megvilágították számomra a pedagógus hivatás lényegét és rájöttem, 

hogy én is ezt szeretném csinálni. Szerencsés embernek mondhatom magam, mert olyan 

munkavégzési lehetőséget találtam, ami egyben a hivatásommá is vált. 

"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás 

iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás 

izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit 

szeretünk csinálni.” 

                                                 Szent-Györgyi Albert 

 

 

Ilyenek voltak az akkori tablóképek 

  



II.2.  A tanárnőmnek igaza lett… Első nekifutásra nem sikerült a felvételi vizsgám, tudásom 

kevésnek bizonyult. A jelenlegi iskolám gazdasági hivatalában kezdtem el dolgozni: 

kollégiumi díjakat könyveltem, leltári munkákat segítettem, valamint gépkocsi irányító is 

voltam, az iskola három gépjárműjének menetleveleit kezeltem. És még makacsabb lettem az 

elhatározásomban. Munkaidő után és hétvégeken tanulmányaimmal foglalkoztam: kitartóan 

tanultam, olvastam, szalagos magnóról hallgattam az eredeti orosz- 

illetve francia beszédet. Egyik szép 

emlék ebből az időből, hogy a főtéri 

újságárus az én kérésemre rendelte meg a 

L’Humanité (Emberiség) napilapot és 

a L’Humanité Dimanche (Emberiség 

Vasárnap) heti képes újságot, az akkor 

engedélyezett, a Francia Kommunista Párt 

lapjait. Minden betűjét elolvastam, 

lefordítottam. Volt egy nagy segítőm, az utolsó középiskolás 

évben volt tanárom, aki később kollégám lett, és akit nagyon 

tiszteltem a tudásáért, az emberségéért. Igazi példaképem volt. Olyan szerettem volna lenni, 

mint ő, úgy tanítani, mint ő. Évek múlva elmondtam neki, mennyire nagy hatással volt rám és 

az osztálytársaimra, valamint, hogy mennyire kedveltük az óráit (szinte mindenki, akit 

tanított, francia nyelvből érettségizett választott tantárgyként) és láttam, hogy felcsillan a 

szeme és büszkeség tölti el. Pedagógusként nagyobb elismerést nem kaphat az ember.  

       Most, ahogyan keresgélek az emlékeim között, számtalan kedves dolog eszembe jut, 

többek között a következő: az egyik osztálytársammal annyira szerettünk volna a debreceni 

Kossuth Lajos Tudományegyetemen továbbtanulni, hogy elutaztunk oda, órákig csodáltuk a 

gyönyörű épületet, izgatottan léptünk át 

hatalmas kapuján (egy évvel később ugyanez 

a lázas izgalom fog el, amikor már az egyetem 

hallgatójaként lépem át a küszöböt). Maga az 

épület tiszteletet és csodálatot követelt, én 

pedig gyakran álmodoztam arról, hogy 

egyszer majd itt fogok tanulni. Az álmodozás 

nagy szerepet töltött be mindig az életemben, 

és elmondhatom, hogy ez mindig pozitív hatással volt rám, előrevitt a céljaim, az álmaim 

megvalósításában. Valahogyan, én magam sem tudom, hogyan történt ez a folyamat, de az 

álom és a valóság a megfelelő arányban volt jelen az életemben és oly módon egészítették ki 

egymást, hogy abból – mint ez estben is – valami csodálatos dolog született.  

       Még egy rövid történetet elmesélek, ami azokban az években ritkaság számba ment a mi 

kis városunkban, és ami a pályaválasztásom alakulása szempontjából jelentősnek mondható. 

Tízedik osztályos tanuló lehettem, amikor egy ismerősöm megkeresett egy kéréssel: 

találkozott egy francia házaspárral, akik autójukkal európai körúton voltak, és Karcagon 

átutazóban ebédelési lehetőséget kerestek. Nem beszéltek idegen nyelveket, az ismerősöm 

pedig nem tudott franciául, de kézzel-lábbal, mutogatással nehezen megértették egymást, és 

az ismerősöm elvitte őket a Kunsági étterembe, ami abban az időben Karcag egyik legjobb 

vendéglátó egységének számított. Annyira összebarátkoztak, hogy a francia házaspár hölgy 

  KLTE épülete 



tagja, hazaérkezésük után írt egy szép, köszönőlevelet az ismerősömnek, aki elhozta hozzám, 

hogy fordítsam le. Eleinte ők leveleztek egy darabig, az én közreműködésemmel, később az 

ismerősöm „kiszállt” a folyamatból, és én leveleztem velük tovább éveken át. A hölgy 

készségesen írt mindenről, jóérzéssel, sohasem bántóan javította a hibáimat, könyveket is 

küldött (később az egyetemen a 17. századi francia irodalom történetéből minden 

csoporttársam az ő általa megküldött, nálunk hiánycikknek számító könyvekből vizsgázott le). 

Akkor még nem ment könnyen, gyorsan a levelezés, heteket kellett várni a válaszra, amíg a 

postás bedobta a postaládába a 

levelet. A várakozás öröme, és a 

válasz megérkezése azonban 

akkora eseménynek, és élménynek 

számított, amely minden fáradozást 

megért. A levelekben mindig volt 

valami meglepetés: képeslap, 

színes prospektus, vizsgák előtt 

négylevelű lóhere! Rengeteget 

tanultam ebből a levelezésből, és 

mind a mai napig hálát érzek a 

francia házaspár iránt, akiknek 

nagy szerepük volt a francia nyelv- 

és kultúra megszerettetésében.  

       Egy év munkavégzés után, szorgalmasan tanulva és kihasználva minden apró lehetőséget 

az orosz- és francia nyelvi ismereteim bővítésére, nagy álmom végre beteljesedett: felvételt 

nyertem. Megmutattam NEKI, de főként magamnak, hogy nem adom fel, és ezért az álomért 

képes vagyok megtenni mindent, ami tőlem elvárható. 

       Az első diplomámat nappali tagozatos hallgatóként, a Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi karán szereztem. Az egyetemi tanáraim, akik között többségben voltak 

anyanyelvi tanárok nagy hangsúlyt fektettek a szaktárgyi tudás elsajátíttatására. Egyetemi 

tanulmányaim alatt, az utolsó évben három hónapos ösztöndíjban részesültem, amit a 

franciaországi Caen városában töltöttem el. Egyedül utaztam, egyedül voltam magyar hallgató 

az egész városban, csak franciául boldogultam. A francia házaspár, akikkel leveleztem, ebben 

a városban lakott és nem véletlenül kértem, hogy itt tölthessem el a 3 hónap ösztöndíjamat. A 

személyes találkozás megható volt, az ottlétem ideje alatt mindvégig éreztem segítő 

szeretetüket. Az orosz nyelvet is volt alkalmam, az ukrajnai Kijev és Odessza városában 

gyakorolni. A tanítási gyakorlatokon, amelyeket debreceni középiskolákban töltöttem 

tapasztalt szaktanárok segítségével, a pedagógiai gyakorlatba is beleláttam, de az igazi tanítás 

sem váratott sokáig magára. 

 

Orosz nyelv- és irodalom – francia nyelv- és irodalom szak 1980 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

KLTE, Debrecen 
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„A tanítás az optimizmus legnemesebb megnyilvánulása.” 

                                                                                                            Collen Wilcox 

1980 – 1985: Polgár, József Attila Gimnázium 

 

       

       Szakmai pályámat 1980 szeptemberében kezdtem Polgáron, a József Attila 

Gimnáziumban, ahol mindkét szakomat, orosz és francia nyelveket tanítottam. Az akkori 

időkben sem volt egyszerű az álláskeresés. Különösen, amikor már férje, gyermeke volt az 

embernek, mint akkor nekem. Friss diplomásként nagyon vártam a tényleges munkakezdést, 

amely – ahogy visszaemlékszem – nem okozott számomra különösebb nehézséget. Bár akkor 

még nem volt mentora a pályakezdőnek, de a tapasztaltabb kollégák mindenben segítettek, 

bármilyen kérdéssel fordulhattam hozzájuk. Szaktárgyaimat már akkor is nagyon szerettem, 

úgy gondolom, megfelelő tudással rendelkeztem ezen a téren. A tanítási gyakorlatokon már 

nyertem egy kis betekintést a szakmába, ez azonban a későbbi gyakorlatban kevésnek 

bizonyult. Módszertani tudásom nagyon kezdetleges volt. Kollégáim segítsége, erre 

vonatkozó szaklapok tanulmányozása, valamint csekély, de folyamatosan gyarapodó 

tapasztalataim átlendítettek a nehézségeken. A szemléltetés bizonyos szempontból sokkal 

könnyebben ment: egy képeslap, egy idegen nyelvi újság, egy magnós kazettán lejátszott 

eredeti dal, a személyes élmények átadása nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a tanulók 

szeressék és tanulják az idegen nyelveket. Utólag már látom, milyen hibákat követtem el. 

Gyakran előfordult, hogy túl sokat terveztem egy órára, és kifutottam az időből, vagy nem 

adtam házi feladatot, mert kicsengettek, a tanulók kérdéseire nem egyértelmű, rövid választ 

adtam, hanem mindent el szerettem volna mondani az adott témát illetően. Nem foglalkoztam 

eleget a tervezéssel, a lelkesedésemre és az ösztöneimre bíztam magam, ami néha elragadott, 

néha azonban nagyon bevált. A diákmozgalmat segítő kolléganővel jó munkatársi kapcsolatba 

kerültem, segítettem neki a diákhét eseményeinek bonyolításában, a szervezési munkákban. 

Már akkor észrevettem, hogy van érzékem a délutáni foglalkozások szervezéséhez, ahol a 

tanulók tevékenykedtetése és megmozgatása volt a feladat. A tanulók, fiatalkorom ellenére 

tiszteltek, és jónak mondható, korrekt kapcsolat alakult ki közöttünk. Egyik legmeghatóbb 

élményem ebből az időből az, amikor Pedagógusnap alkalmával annyi szép, otthonról a 

kertből hozott, nem bolti virággal árasztottak el, hogy alig tudtam elhelyezni szűkös kis 

szolgálati lakásomban. De az élet úgy hozta, hogy GYES-re mentem, és el is költöztünk a kis 

városból, ahol a pályám indult, és egy szakasz lezárult. 



II.3/b 

„Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit 

úgy, mint apja és anyja, akkor jobb pedagógus lesz annál, aki minden könyvet elolvasott, de 

nem szereti sem a munkáját, sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti önmagában munkájának 

s tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus.”                                                                                                           

                                                                                                       Lev Tolsztoj 

1985 – 1989: Karcag, Gábor Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 

 

 

       Következő munkahelyem a karcagi Gábor Áron Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskola lett, ahol fél állásban kollégiumi nevelő voltam, a másik félben pedig orosz 

nyelvet tanítottam. Nagy sajnálatomra a francia nyelv oktatására nem volt lehetőségem. A 

kollégiumi nevelői munka viszont új, eddig ismeretlen munkakörnek bizonyult számomra. 

Ezen a téren a főnököm, és másik ott dolgozó két kolléganőm volt segítségemre, akikkel 

nagyon jól tudtunk együttműködni. Hasonló beállítottságúak voltunk, tiszteletben tartottuk 

egymás munkáját, véleményét. Amikor váltottuk egymást a nap folyamán, átadtuk egymásnak 

a történéseket, a megoldott és megoldandó problémákat. Akkor még a személyes 

kapcsolattartás, az egymással való beszélgetés volt ez egyetlen lehetőségünk erre, ami a 

szülőkkel való kapcsolattartásban is megfelelőnek bizonyult. A kollégiumi nevelői munka 

során jobban meg lehet ismerni a tanulókat, kötetlenebb beszélgetéseket lehet velük folytatni. 

Sokszor fordultak hozzám segítségért, tanácsért az élet különböző területein és nagy örömmel 

töltött el, amikor használható, jó tanácsot tudtam nekik adni. 

       Az iskolában való orosz nyelvi oktatás nagyszerű élményekkel ajándékozott meg. 

Szokatlan, újszerű, de összességében hasznos volt számomra, hogy a volt tanáraim közé 

kerültem kollégaként. Az iskolát a diák szemszögéből nézve jól ismertem és szerettem, a 

kollégákkal itt is jó, sőt némelyekkel baráti kapcsolatba kerültem. Pár kihagyott év után nem 

okozott gondot a munkába való visszatérés. Előző tapasztalataimat felhasználva lelkesen 

készültem a tanórákra, igyekeztem az eléggé szürkére sikeredett tankönyv anyagát minél 

inkább szemléltetni. Az idegen nyelvi munkaközösség tagjaként nagy lelkesedéssel vettem 

részt író, tanártársam által vezetett műfordító műhely munkájában még két orosz szakos 

kollégával együtt, ahol a türk népek orosz nyelven megjelent írásainak fordításával 

foglalkoztunk. Mindig szerettem az irodalmat, az egyetemi évek alatt számtalan világirodalmi 



művet olvastam eredetiben. Kissé bántott, hogy az iskolai 

oktatásban mind a magyar irodalmi, mind az idegen nyelvi 

órákon egyre inkább a háttérbe szorult a világirodalom 

legnagyobb műveinek tanítása. A műfordító műhely mindezt 

pótolta számomra, és olyan nagy sikert értünk el, hogy egy kis 

kötet is megjelent Szent forrás címmel, tanárok és diákok 

alkotásaiból. A megjelent fordításgyűjteményben én Ahmetzsan 

Asirov Élő virágok című novelláját és Timur Zulfikarov költői 

prózájából fordítottam részleteket. A tanár szemével nézve 

természetesen nagyon büszke voltam a tanítványaimra, akik 

közül többen mentek továbbtanulni olyan főiskolára, egyetemre, 

ahol az orosz nyelvi ismereteiket kamatoztathatták. A műfordító műhelyben végzett 

tevékenység szép példája volt annak is, hogyan tud együttműködni tanár és diák egy közös cél 

érdekében. Nem csak a diák tanulhat a tanártól, hanem ez fordítva is igaz. A „Docendo 

discimus”/A tanítással tanulunk” elve valóban beigazolódik. 

       Műfordítói munkámnak volt egy másik dimenziója is. A már említett kollégámnak 

úgynevezett nyersfordításokat végeztem, amelyekből 

ő azután csodálatos verseket 

költött. Szó szerint 

lefordítottam a verssorokat, 

felírtam minden sornak a 

szótagszámát és a versszak 

rímképletét. Mivel azonban én 

inkább prózákat fordítottam, és 

inkább a nyelvtudásom volt 

jobb, mint a költői vénám, a 

verseket a költő kollégám 

öntötte végleges formába. 

Nagyon büszke vagyok arra, hogy az oroszul író Ravil Buharajev tatár és Mihail Badruttin 

kumuk költőkkel személyesen is találkoztam és az oroszul folyt társalgás alatt, valamint a 

nyersfordításaim alapján készült, verseik műfordítása kapcsán azt mondták nekem: „Elizabet 

te érzed az orosz nyelv lényegét”. 

       Ezekben az években a megyei szakfelügyelő is járt nálam, látogatott orosz órát. Nagyon 

kellett a külső szemmel látott és adott szakmai, pedagógiai segítség, hiszen eddig óráimat az 

igazgatónőm látogatta meg egyszer, a szakértő szemével még senki nem mondott véleményt. 

Ezen az órán az összes orosz szakos kollégám jelen volt, és az órát az oktatást segítő 

technikusunk felvette videóra. A szakfelügyelő észrevételeit, javaslatait elfogadtam, 

igazságosnak, segítőkésznek ítéltem meg. Ezúttal is túl sok anyagot terveztem, egy nyelvtani 

problémánál sokat időztem, az írásvetítő használata nem volt a legszerencsésebb. A 

kollégáimmal megbeszéltük a problémák kiküszöbölésének lehetőségeit, és egy másik 

csoportnál, ugyanazt az órát még egyszer megtartottam, felvettük videóra, és munkaközösségi 

gyűlésen megbeszéltük a látottakat.  

       Tevékenységeim jó hatással voltak tanári kompetenciáim fejlődésére. Itt azokat emelem 

ki, amelyek a legfontosabbak voltak életemnek ebben a szakaszában. Szakmai feladataim 



bővültek, tantervi tudásom sokat fejlődött, javulás következett be a pedagógiai folyamatok, 

tevékenységek tervezésében. Elkötelezettséget kezdtem érezni, és felelősségvállalásom a 

szakmai fejlődésért nőtt. A kollégiumi munka megtanított arra, hogyan tudjuk jobban 

megismerni tanítványaink személyiségét, és hogyan tudunk nekik hatékonyabban segíteni a 

tanulásban. Kollégiumi nevelőként nagy lehetőséget láttam a közösségépítésre, az 

esélyteremtésre és integrációs tevékenységre. A megfelelő kapcsolattartás a szülőkkel és a 

kollégákkal, elősegítették a problémák tényleges megoldását.  

       Bár nagyon szerettem a munkámat, a személyes sorsom alakulása mégis arra 

kényszerített, hogy elhagytam a pedagógus pályát egy családi vállalkozásban való részvétel 

kedvéért. Mindez talán arra volt jó, hogy pár év után ismét visszataláljak a szakmához, 

értékelni tudjam annak jó oldalait és ráébredjek: ez az én utam, amelyen végig szeretnék 

menni. 

 

II.3/c 

„Ugyanis a tanítás öröme és lelkesedése összefügg az új információk megszerzésével, a 

megismerés belső öröme kisugárzik a tanulók felé.”  

                                                                                                               Perczel András 

 

1993 – 2002: Kisújszállás, Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és 

Kollégium 

 

 

 

       Az újabb sorsforduló tehát 1993-ban következett be. Nehezen találtam tanári állást a 

közelben, az orosz nyelv már nem kellett a rendszerváltás után, a francia nyelv viszont még 

nem terjedt el igazán. Időközben átéltem a munkanélküliség minden kínját, végül a 

kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumból 

megérkezett a kedvező válasz. Kollégiumi nevelőként vettek fel, és heti két órában tanítottam 

francia nyelvet. A kollégiumi nevelőmunka folytatása nem okozott problémát, a helyi 

Latin nyelvtanári szak, 1997 



szokásokhoz hamar alkalmazkodtam, új kollégáimmal baráti kapcsolatba kerültem. Új kihívás 

volt számomra a francia nyelv tanításának újra kezdése. Új tankönyv, új módszerek kerültek 

előtérbe, a hangsúly az idegen nyelvi kommunikációra helyeződött. Sok időt fordítottam a 

tervezésre, a francia nyelvi kommunikáció hatékonyabbá tételére.  

       Abban az időben zajlott az orosztanárok átképzésének folyamata, amibe én is bekerültem. 

Iskolánknak szüksége volt latin szakos tanárra, ugyanis bevezették a nyolcosztályos 

gimnáziumi képzést, ahol a kisdiákok az első két évben kötelezően tanulták a latin nyelvet. A 

két év végén záróvizsgát kellett tenniük. Még az egyetemen tanultam latin nyelvet egy évig, 

és már akkor nagyon megszerettem a nyelv logikus nyelvtani rendszerét, és a sok 

kultúrtörténeti vonatkozást, amit közvetít. Elindultam egy új úton, amely csodálatos 

élményekkel, tudással gazdagított, és új lendületet hozott a tanári munkámban. Közel egy év 

alatt megszereztem a középfokú nyelvvizsgát, ahol felfigyeltek rám a vizsgáztatók, és 

biztattak, hogy jelentkezzek az akkor már a Debreceni Egyetem nevet viselő, az egykori 

KLTE latin nyelvtanári szakára. 1994 szeptemberében kezdtem meg a tanulmányaimat, de 

ugyanabban a tanévben már tanítottam is a latint a nyolcosztályos gimnázium elsőseinek, azaz 

ötödikes tanulóknak. Ilyen korú tanulókat még nem tanítottam, ez is új volt számomra. A 

tanulás és a tanítás nagyon jól megfért egymással, a tanulók nagyon megszerették a latint, jó 

képességűek, fogékonyak voltak, a vizsgákon remekül teljesítettek. Tanulóim közül többen 

minden évben részt vettek a megyei latin versenyen, ahol egy alkalommal az első helyezést is 

megnyertük. Egy holt nyelv tanításához teljesen más módszerek kellenek, mint az élő, beszélt 

nyelvekhez, de úgy gondolom, ez nem okozott számomra problémát. Sok jó tanácsot kaptunk 

az egyetemen erre vonatkozóan az iskolánk által is használt tankönyv szerzőitől, akik 

tanáraink voltak. Tanulmányaim végén lehetőségem nyílt eljutni Görögországba, ahol 

végigjártuk a könyvekből ismert szent helyeket, híres nevezetességeket, múzeumokat. Mindez 

jó hatással volt a munkámra, a személyes élményeimet igyekeztem megosztani diákjaimmal.  

       Megtapasztaltam tehát a család és a munka melletti tanulás nehézségeit és körülményeit 

is. A háromévi intenzív tanulás nagyon lelkesített, mert egy olyan közösségbe kerültem, ahol 

a segítő szándék, a tudás és lelkesedés, a műveltség olyan fokát tapasztaltam meg, amit nem 

ismertem a nappali tagozatos éveimből. Csoporttársaimmal egy 

olyan kis segítő közösséget alkottunk, amely ritkaság számba ment. 

A három év folyamán minden gyakorlati jegyem és vizsgajegyem 

jeles volt. Nem így akartam, csupán nagyon szerettem tanulni 

mindent, amire lehetőségem nyílt. Érdekelt a nyelv, a kultúra, amit a 

nyelv közvetített, és nagy öröm volt mindezt továbbadni a saját kis 

tanulóimnak, akik hamarabb megtanulták latin nyelvből például a 

participiumokat (melléknévi igeneveket), mint magyar nyelvből. A 

múlt idők neveit és képzésüket korábban tudták, mint ugyanezt 

angol nyelvből. A mitológiát egyszerűen imádták és gyorsan 

megjegyezték az idegenül csengő görög neveket és kiismerték 

magukat a mítoszok mesés világában. Szakdolgozatomat 

Aszklépioszról, a gyógyító istenről írtam, aki ugyan nem szerepelt a 

tananyagban, de ők róla is sok mindent tudtak.  

        Később a 8. évfolyamtól kezdődően, a tanulók közül néhányan választották a francia 

nyelvet második idegen nyelvként, akiket szintén én tanítottam. Voltak tehát olyan tanulóim, 

  Aszklépiosz 



akiket teljes nyolc éven át tanítottam, úgy ismertem és szerettem őket, mintha a sajátjaim 

lettek volna. Ráadásul, mintha a sors rendelte volna, a második fiam ugyanolyan korú volt, 

mint ennek a kis csoportnak (6 fő összesen) a tanulói, csak ő Karcagon, az én volt iskolámban 

tanult. Közös volt örömünk és bánatunk: egyszerre és együtt éltük át a középiskolás évek 

minden izgalmát. Gólyabál, szalagavató, továbbtanulás, ballagás. Csodálatos évek voltak 

ezek! 

       Majd ismét új kihívás 

következett számomra: 

osztályfőnöke lettem az egyik 

ilyen nyolcosztályos gimnáziumi 

osztálynak. A sok újdonság jó 

hatással volt a pedagógiai 

gyakorlatomra, azt mondhatom, 

hogy szinte megújultam minden 

téren, és a tanulóimat tudtam 

lelkesíteni, motiválni, a már 

eddig összegyűjtött 

tapasztalataimat jól tudtam 

kombinálni az intuitással.  

       Nagyon sok eredményről és újdonságról tudnék beszámolni a Kisújszálláson töltött 

éveket illetően. Azt például feltétlenül meg szeretném említeni, hogy újra kezdtem az orosz 

nyelv oktatását, második idegen nyelvként, heti két órában. Módszereket kellett keresnem a 

teljesen kezdő orosz tanításhoz, hiszen eddig olyan tanulókat tanítottam középiskolában, 

akiknek előzetes tudására építhettem. A cirill ábécé megtanítása sok problémát vetett fel. Volt 

olyan tanuló, aki két év alatt tudta biztonsággal megjegyezni az orosz írást és felismerni a 

betűket és azokból hangokat képezni. Több tanuló kijelentette, hogy ez a nyelv 

megtanulhatatlan, de nem adták fel! És a végén az alapokat elsajátították. 

       Ezekben az években jelent meg a számítógép és az Internet használata a tanárok 

gyakorlatában. Helyi informatika szakos kollégáink tanfolyamokat szerveztek, ahol 

megtanulhattuk a számítógép használatát, az Internet kezelését, e-mailezést. Bár az én 

generációm nehezen fogadta el, eleinte talán egy kis ellenállással kezelte a számítógép 

megjelenését a pedagógiai gyakorlatban, de tudtuk, hogy óriási távlatok nyíltak meg ezzel 

együtt az oktatásban, és hogy haladnunk kell a korral. Időközben a francia óráim száma is 

növekedett. Két év volt az az idő, amikor mindhárom szakomat tanítottam és ma is csak azt 

tudom mondani, hogy mindegyiket szerettem én magam is és tanítani is.  

       Új módszerek keresésében és találásában nagy segítségemre volt az 1999. április 16-30-ig 

tartó, a Nemzeti Szakképzési Intézet által szervezett „Francia Nyelvtanárok Módszertani 

Továbbképzése” nevű program, ami Egerben került megrendezésre. A továbbképzés érintette 

a szókincs tanítását, a kommunikációs tréninget, a szövegfeldolgozást, az Internet használatát, 

a kommunikatív beszéd- és nyelvtani gyakorlatokat, hogy csak néhányat nevezzek meg a sok 

terület közül.  

       Ezt követte 2000-ben a Világbanki program keretein belül egy négy hetes franciaországi 

nyelvi felkészítés Besançonban, július 2-29-ig. A lehető legváltozatosabb kurzusokra 

iratkoztam be: az idegen nyelvi környezet hasznossága (az érdeklődés felkeltéséhez a 

A vidám kis osztály 



leginkább hozzájárul), szóbeli aktivitás tankönyvön túl (sok játékos feladat és gyakorlat 

alkalmazása), nyelv, társadalom, kultúra (ismerkedés a fiatalok szókincsével, a gyorsan 

szaporodó új szavakkal), lexika (szavak eredete, helyesírási szabályok, közmondások, 

szólások), és a fordítás problémái (ezt a modult leginkább a műfordítás iránti érdeklődésem 

miatt választottam, ami mindeddig megmaradt). Pályám csúcsának is nevezhetném, túlzás 

nélkül, ezt az időszakot. Rengeteget fejlődtem az eredeti, anyanyelvi környezetben. 

Szókincsem visszatért, kiejtésem sokat javult, civilizációs ismereteim bővültek, sok új barátot 

szereztem, és a többi, a világ minden tájáról érkező francia szakos kollégával is ki tudtuk 

cserélni tapasztalatainkat. Hazatérve új lendülettel folytattam a nyelv tanítását, ebben az 

iskolában sajnos már nem sokáig, mert a francia órák száma egyre kevesebb lett, a latin nyelv 

tanítása megszűnt a nyolcosztályos gimnáziumba való beiskolázás nehézségei miatt.  

       Összességében elmondhatom, hogy emlékezetes, szép éveket töltöttem a röviden csak 

„Móricznak” nevezett középiskolában. Bár csak rövid ideig tartó (1 év) kollégiumi 

nevelőtanári állásomban újabb tapasztalatokat szereztem, mindhárom szakomat valamilyen 

formában tanítottam, és osztályfőnök is voltam. Megjelent a számítógép az oktatásban. Ekkor 

végeztem latin nyelvi tanulmányaimat. A Világbanki képzés keretében egy nagyon jól 

szervezett és kínálatában gazdag, négy hetes továbbképzésen vettem részt Besançonban. Ez a 

sok új dolog lelkesedéssel töltött el és újabb lendületet adott tanári munkámnak. Eddigi 

pályám során, mindig akkor tudtam a leginkább hatni a tanulókra, amikor én magam is 

tanultam, új ismereteket szereztem és új élményekkel gazdagodtam. Így volt ez a latin 

tanulmányaim alatt, vagy amikor továbbképzéseken vettem részt, vagy a műfordításaimmal 

elért sikerek után. Az oktató- és tervezőmunkába bevontam a számítógép nyújtotta 

lehetőségeket, amelyek olyan gyorsan növekedtek, hogy nehéz volt kiválasztani a legjobbat, a 

tervezés mellett megjelentek az önreflexiók. A közösségfejlesztésben új tapasztalatokat 

szereztem osztályfőnöki tevékenységemmel. 

Had emlékezzek meg egy kicsit bővebben ezeknek az éveknek két legfontosabb eseményéről, 

és azoknak a pályámra gyakorolt pozitív hatásairól! Az egyik a latin nyelvtanári szak 

elvégzése volt. 2012-ben a klasszika-filológiai tanszék nagy találkozót szervezett, ahová a 

latin vagy görög szakon végzett összes tanítványt meghívták. Lázasan készült a találkozóra a 

mi csoportunk is. Egy csoporttársunk kivételével el is jött mindenki. De többen voltak ott, 

főként latin szakos kollégák, akiket ismertem egyik vagy másik iskolából. A szervezés 

nagyon magas színvonalú volt, nagyszerű előadásokkal és remek étellel-itallal. De a lényeg, 

amit el szeretnék mondani: a tanszék tanárai összefogtak és egy Pályakép nevű CD-t állítottak 

össze a volt tanítványok véleményével. Kérdésekre kellett röviden válaszolni.  

Miért választottad a latin, görög szakot? 

 

„Mindig vonzott a görög-római mítoszok világa, az ókor irodalma, a latin nyelvtan logikus 

rendszere. Francia szakosként egy évig tanulhattam latin nyelvet, és ez meghatározó volt 

számomra. Később úgy alakult az életem, hogy munkanélküli lettem, de egy év múlva 

lehetőségem nyílt Kisújszálláson, az említett iskolában kollégiumi nevelőként elhelyezkedni, 

majd középfokú nyelvvizsga letétele után latint tanítani. A C típusú középfokú nyelvvizsgát 

(írásbelit Szegeden, szóbelit Debrecenben) 8 hónapi tanulás után tettem le. A kollégiumban a 



szilenciumokon én is tanultam, valamint sok éjszakai ügyeletet vállaltam, ahol nyugodtan 

tudtam készülni a vizsgára. Régi érdeklődésem a latin nyelv iránt újraéledt, az iskolának pedig 

kellett egy latin szakos tanár a nyolcosztályos gimnáziumi képzés indításához. Ilyen 

szerencsés egybeesések ritkán adódnak az életben! Az orosz szakosok átképzése keretében 

végeztem el főiskolai szintű tanulmányaimat, levelező tagozaton.” 

 

Mesélj legemlékezetesebb élményeidről! 

 

„Nagy élmény és kihívás volt számomra a tanulás, család és munkavégzés mellett. Három 

éven át, minden péntek egy kicsit más volt, mint a többi hétköznap: kikapcsolódást, 

feltöltődést, sok új ismeret elsajátítását és kellemes beszélgetéseket jelentett a 

csoporttársakkal, tanárainkkal. Nagyon humánus, lelkes tanáraink voltak, akik kollégaként 

kezeltek bennünket. Legjobban a mitológiával, művészetekkel és irodalommal kapcsolatos 

tárgyakat szerettem. De lelkesen tanultam a latin nyelvtant és az ógörög nyelv nehézségeivel 

is megküzdöttem. Lelkesedésem átragadt a tanítványaimra. Visszagondolva azokra az évekre, 

az eddigi pedagóguspályám csúcsának tartom azt az időszakot. A legnagyobb élményt az 

jelentette számomra, amikor tanulmányaim végén eljuthattam Görögországba, és a 

valóságban is bejártam azokat a városokat, helyeket, múzeumokat, amelyeket a 

tanulmányaimban megismertem és eddig csak a képzeletemben éltek. Köszönet és hála 

minden tanáromnak.” 

 

Más pályán dolgozva hasznosítottad-e ott a latin-görög ismereteidet? 

 

„Másik két szakom (francia és orosz nyelvek) tanításában, műfordításban (Klió 1998/3 – 

Asklépios francia nyelvű tanulmány fordítása francia nyelvről), magánoktatásban, valamint 

szakfordításban (elsősorban latin nyelvű orvosi diplomák, jogi szövegek) jól tudom 

hasznosítani a latin szakon szerzett ismereteimet.” 

Sikereid, amelyekre büszke vagy? 

 

„A latin nyelv tanítása során sok tehetséges diákkal találkoztam, akiknek sikerült átadni az 

idegen nyelvek iránti érdeklődést, lelkesedést és szeretetet. Ezt visszajelzéseik alapján 

írhatom. Sok volt tanítványommal levelezek, akik a világ különböző tájain dolgoznak, és még 

ma is emlékeznek a latin órák hangulatára. Egy volt diákom első helyezést ért el a 

nyolcosztályos gimnazisták számára szervezett megyei versenyen. Kimagaslóan teljesített a 

görög-római mitológia témakörben.”   

 

       A válaszaimat szó szerint idéztem. A sors, vagy stílusosan a Moirák a lehető legjobban 

szőtték életem fonalát, hiszen úgy kerültem vissza a pedagóguspályára - amint az a személyes 

állásinterjúból kiderült - hogy a motivációs levelemben csak úgy mellékesen megemlítettem, 

hogy készen állok még valamilyen szak, vagy tanfolyam elvégzéséhez, amennyiben az 

érdeklődésem egybeesik az iskola igényeivel. És megneveztem a latin nyelvet is, mint 

érdeklődési területet. Ezért vettek fel. Mert kellett egy latin szakos! És én még azt sem 

tudtam, hogy tanítanak latint a Móriczban! Micsoda ajándék volt ez a sorstól, micsoda 

véletlen egybeesés! 



       A másik nagy, sorsdöntő esemény számomra a francia nyelvi továbbképzés volt. Óriási 

lehetőség adódott ezzel, hogy újra felfedezzem a francia nyelvet és kultúrát, hogy újra 

felelevenítsem és fejlesszem nyelvtani ismereteimet és bátrabban beszéljem a nyelvet. De a 

legnagyobb élmény az a színes, nemzetközi kavalkád volt, amelyben olyan szívesen 

forogtam, megismerve más népek nyelvét és kultúráját is. Francia és latin nyelvi ismereteim 

lehetővé tették számomra, hogy tanuljam a spanyol és az olasz nyelvet és egy-két hét alatt 

olyan szintet értem el, hogy már megértettem az írt spanyol szöveget és elég jól 

elboldogultam olaszul. Óriási lehetőségek tárultak elém az idegen nyelvi kommunikáció 

terén.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkozások után eljártunk szórakozóhelyekre újdonsült ismerőseinkkel, ahol mindenféle 

elképzelhető idegen szót hallottam, még oroszt is. Az orosz után egy kicsit értettem a szláv 

nyelveket is. Mennyi nyelven lehetett kommunikálni, barátkozni, tapasztalatokat cserélni! 

Leginkább a műfordítói kurzust szerettem, mellékelem a csoportunk fotóját, jobbról a 3. 

francia férfi volt a tanárunk, aki spanyol nyelvből fordított és természetesen franciául osztotta 

meg az ezzel kapcsolatos élményeit. Az eredeti spanyol szöveget is bemutatta és nagyon 

értékeltem, hogy már értettem belőle valamit. Előadásai nagy hatással voltak rám, 

elterveztem, hogy tovább foglalkozom műfordítással, csak ezúttal francia nyelvről fordítok 

majd novellákat, esetleg kisregényt. Bizonyára nagy szerepe volt ennek az eseménynek a 

későbbi műfordításaim megvalósulásában. 

       A fentebb már említett nehézségek miatt, félve a munkanélküliségtől, idejében kezdtem 

új munkalehetőség után kutatni, amit meg is találtam hamarosan. Nehezen váltam meg ettől a 

várostól, a tantestülettől és a sok jó kollégától, még két évig visszajártam francia nyelvet 

oktatni óraadóként, de közben már szakmai életutam következő, valószínűleg utolsó 

állomásához értem.   

 

A műfordítói kurzus 



III. 

 

„Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy 

tanulni tud.” 

                                             Ignacio Nacho Estrada 

2002 – jelenleg is: Karcag, Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium 

 

 
 

       A Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégiumban elsődleges feladatom a francia nyelv 

tanítása lett. Ezen kívül vezettem kommunikációs gyakorlatot, tartottam életvitel, média, 

olvasás-szövegértés, kompetencia órákat, ahol elsősorban a kompetenciamérésre készítettem a 

tanulókat. Osztályfőnöki megbízatásom is volt. 

Az egyik legnagyobb feladat azonban, ami szakmai 

fejlődésem szempontjából a legtöbbet jelentette számomra, a 

francia testvériskolával való kapcsolattartás volt. Közös 

nemzetközi programokat dolgoztunk ki, amelyek ugyan nem 

nyertek (Comenius, Leonardo), mégis több tanárkollégát, és 

tanulót tudtunk fogadni iskolánkban a Cottenchy községben 

található LE PARACLET nevű mezőgazdasági 

középiskolából. Több 

ízben jártak főként 

tanárok a francia testvériskolában, ahová kollégám, 

illetve jómagam kísértük el őket, hogy segítsünk a 

nyelvi akadályok leküzdésében. Nagy esemény volt, 

amikor francia diákok jártak iskolánkban. Szakmai és 

kulturális programokat készítettünk számukra, saját 

tanulóinkat is bevontuk a megvalósításba. Tanulóink 

érdeklődése megnőtt a francia nyelv iránt, barátságok, 

szerelmek szövődtek. Ezekben a lehetőségekben mindig azt kerestem, hogyan tudnám 

személyes élményekhez, ezáltal több tudáshoz juttatni, nagyobb érdeklődésre sarkallni 

diákjaimat. Közben Karcag város vezetése is kereste a lehetőséget egy franciaországi 

testvérvárossal való kapcsolat kialakítására, amelynek francia nyelvi tudásom által én is 

A Comenius sátor 



részese lettem tolmácsként. Leveleztem a felek között, delegációkat kísértem, nemzetközi 

kézműves vásárokra utaztunk több éven keresztül. Így lett Longueau Karcag testvérvárosa. A 

későbbiekben már annyira sokféle területen alakultak ki az együttműködés szálai, hogy a 

tanári munkám mellett ezt a feladatot lehetetlenné vált ellátni. De a sok személyes élményt, 

amit ezalatt az évek alatt összegyűjtöttem, mindig igyekeztem megosztani tanítványaimmal, 

és a saját életem volt előttük a példa arra, hogy lássák, mennyire jó dolog idegen nyelveket 

tudni.  

       A francia testvériskolai kapcsolatok ápolását jelenleg már nyugdíjban lévő kollégámtól 

vettem át, akit egyébként jól ismertem, hiszen középiskolás koromban az utolsó évfolyamon ő 

volt a francia nyelvi tanárom. A felvázolt közös projektekben jól együtt tudtunk működni, 

aztán később a másik, jelenlegi kollégával is megosztottuk a feladatokat és segítettük egymást 

a közös munka folyamán. A közös projektek kidolgozása és a folyamatos kapcsolattartás sok 

levél váltása és telefonálás által valósult meg.  

       A tolmácsolási tevékenység teljesen más képességeket igényel, mint a tanári munka. 

Szakmailag a nyelv gyors, korrekt használatát jelenti és nagyon fárasztó egész nap, vagy több 

napon keresztül végezni, hiszen az agy állandó készenlétben áll a francia gondolkodásra való 

átállásra. A tolmács a középpontba kerül ilyenkor, általa, az ő helyes nyelvértésétől és 

használatától függ a szakmai tapasztalatcsere sikere és az általános beszélgetés kimenetele, 

ami nagy stressz forrása a számára. Számtalan ilyen helyzetet átéltem, amikor már franciául 

gondolkodtam és álmodtam is, és a nehézségei ellenére elmondhatom, hogy az ilyen alkalom 

a legjobb továbbképzés egy idegen nyelvet tanító tanár számára. A szituáció a maga 

természetes módján adott, már csak élni kell vele. Egy-egy ilyen találkozásból nagyon sokat 

lehet profitálni tanárként, és a sok új ismeret és élmény, melyekkel gazdagodott szakmai 

tudásom, természetesen a pedagógiai tevékenységembe is beépült.  

A közös nemzetközi projektek 

kidolgozásával a legfőbb cél az volt, hogy 

tanulóink számára is elérhető legyen a 

külföldre való kiutazás lehetősége, és 

tapasztalják meg az idegen nyelv tudásának 

hasznosságát, valamint valamely szakmai 

témában új ismereteket szerezzenek, 

közösen gondolkodjanak együtt más 

nemzetek fiataljaival. Az igaz, hogy a mi 

Comenius-programunk nem lett nyertes, de 

a közös munka során a tanárok is, a tanulók 

is nagyon sok új ismeretet szereztek, új élményekkel gazdagodtak. A Comenius-sátorban 

megrendezett kiállításra tanulóink lelkesen készítették az anyagot, megtapasztalták a közösen 

végzett munka élményét. Önálló kutatásokat is végeztek a témában, természetesen tanári 

irányítással. Nagy szerencsénkre a tanulók egy másik pályázaton (az „Út a tudományhoz” 

nevű pályázaton) ugyanezzel a témával megnyerték a Franciaországba való kiutazás 

lehetőségét. Öt tanuló utazhatott el Franciaországba, akik aztán felejthetetlen élményekkel 

tértek haza. 

        Tanulóink számára mindig nagy eseménynek számított a francia fiatalok érkezése, 

amikor a valóságban is megtapasztalhatták az idegen nyelv tudásának hasznosságát és 

Projektmegbeszélés az erdélyi és 

a francia iskola képviselőivel 



fontosságát. Szívesen vállalták a francia diákok kíséretét, fellendült a szótárak kölcsönzése, és 

a kezdeti nehézségek után egyre jobban ment a társalgás. Többen kötöttek tartós barátságot 

francia fiatalokkal, leveleztek még sokáig az elutazásuk után. Gyakran kértek tőlem segítséget 

levelek szerkesztésében és fordításában, amit természetesen én nagy örömmel meg is tettem. 

A tanulók számára is nagyon sokat jelentett az élő, természetes közegben francia nyelven 

történő beszélgetés, amelybe néha egy pár angol szó is belekerült. 

        

 

       2005-ben indultak az új, kétszintű érettségi vizsgák. Természetesen én is elvégeztem a 

Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusok felkészítése nevű, 40 

órás tanfolyamot, francia nyelvből. Azóta is minden tanév végén van több-kevesebb 

érettségiző diákom. Tartottam több ízben korrepetálást, főként a 10. évfolyamon tanulóknak, 

érettségire való felkészítő órát az érdeklődőknek.  

       Eddig szinte minden évben vettek részt tanítványaim a J-N-SZ Megyei Pedagógiai Intézet 

által szervezett francia nyelvi megyei versenyen, ahol a legnagyobb sikert, az első helyezést 

2005-ben érte el egyik tanulóm.  

Francia diákokkal és kollégákkal a Hortobágyon 

 



       Próbálkoztam orosz nyelvi szakkör szervezésével, egy évig tudtam tartani a 

foglalkozásokat, nagy volt a tanulók érdeklődése, de a megnövekedett óraszámok, egyéb 

elfoglaltságok miatt lehetetlen volt olyan időpontot találni, hogy az mindenkinek megfeleljen.  

       Két évig viszont óraadóként latin nyelvet tanítottam ismét a karcagi Református Nagykun 

Gimnáziumban. A Református Egyház visszakapta az egykori középiskolámat, ami 

munkahelyem is volt néhány éven át, és ahová most ismét szeretettel tértem vissza újabb 

szakomat, a latin nyelvet tanítani. A kilencedik évfolyamon tanulóknak heti 2 órában 

kötelezően oktattuk a latin nyelvet és kultúrát. Mind az angol tagozaton tanulók, mind a 

természettudományok iránt érdeklődő tanulók felfedezték a tantárgy hasznosságát a további 

tanulmányaikat illetően. Középiskolásként ebben az iskolában végeztem, tanárként immár 

másodjára kerültem ide és mindig új aspektusból éltem meg az itt létemet: az iskolának több 

arculatát ismertem meg, több diákkal és kollégával kerültem kapcsolatba, ami színesítette, 

gazdagította tanári gyakorlatomat.    

       Néhány évvel ezelőtt új feladatot kaptam, a BTMN-es tanulókkal való foglalkozást. 

Vezetem a fejlesztő foglalkozásokat, az adminisztrációt, tartom a kapcsolatot a szülőkkel, a 

szakértő bizottságokkal. Tájékoztatom az osztályfőnököket, és a kollégákat a tanulók 

problémáiról, felmentéseiről, felülvizsgálatairól. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók nagyon 

nyitottak, mernek beszélni a tanulási nehézségeikről, segítik egymást. Ernest Dimnet bölcs 

mondását követem („Gyermeket tanítani kell, ugyanakkor érdemes hagyni, hogy egymástól is 

tanuljanak.”).  

       2009. június 8-án voltam egy továbbképzésen, ahol széleskörű betekintést nyertem ebbe a 

munkába és az előadás által sok segítséget kaptam. Az előadás címe Az együttnevelés 

gyakorlata a változó jogszabályok tükrében, hibák, hiányosságok a gyakorlatban volt és a 

szakmában nagyon elismert előadó tartotta. Aztán 2009. augusztus 26-án is részt vettem egy 

továbbképzésen, ami kifejezetten a BTMN-es tanulók fejlesztő foglalkozásainak 

megszervezéséről és problémás területeiről szólt. Ennek az előadásnak a befejezése nagyon 

tetszett nekem, ami a hogyan tovább kérdést feszegette, hiszen több nyitott kérdés maradt a 

témában. A következő volt: - Hogyan tovább? – Hogyan? Tovább? – Hogyan? Tovább! 

Világossá vált számomra, hogy ezek a tanulók segítségre szorulnak, tovább kell folytatni a 

velük való foglalkozást, a hogyant pedig sok esetben a fejlesztést végző pedagógus 

felkészültsége, lelkiismeretessége, és hozzáállása határozza meg. Nagy segítséget kaptam még 

a munka végzéséhez a J-N-Sz Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményének 

vezetőjétől, aki elsősorban a dokumentáláshoz szükséges nyomtatványokat mutatta meg 

nekem, valamint nagyon sok jó, a gyakorlati megvalósításban hasznos tanácsot adott.  

A tanulókkal hetente egy vagy két alkalommal találkozom. Elmondhatom, hogy ezalatt az idő 

alatt elég jól megismerem őket, tudom, milyen területeken gyengébbek a képességeik, és 

melyeken erősebbek. A gyengébb területeken igyekszem sok gyakorlással fejleszteni 

képességeiket, ami nagyon lassan és nehezen megy. Az írásuk egy kicsit talán szépül, a 

helyesírási képességük nagyon nehezen fejlődik. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy 

legtöbben nem érzik a magán- és mássalhangzók hosszúságát, nem tudják megkülönböztetni a 

j és ly-t a szavak írásában. Többször is elkövetik ugyanazokat a hibákat, hibáikból nem, vagy 

nehezen tanulnak.  

       A tanulókat tanító kollégákkal folyamatos információcserében vagyunk, elsősorban a 

magyart tanító kollégával, aki ismeri a problémát, és igyekszik a tanórán is külön odafigyelni 



a tanulók munkájára. Minden tanévben van néhány új tanuló, akiknél tanulási nehézség 

igazolódik. A szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően fejlesztési tervet készítek 

számunkra, kapcsolatban vagyok a szakértői bizottságokkal, a szülőkkel és a tanulókat tanító 

kollégákkal. Ezáltal sokat fejlődtem a kommunikáció és szakmai együttműködés terén.   

       Mivel elég kései órákban vannak a foglalkozások, igyekszem számukra változatos, 

játékos feladatokat összegyűjteni. A velük való foglakozásokon is, mint tanóráimon is az 

utóbbi években már gyakran alkalmazom a digitális technika nyújtotta lehetőségeket. 

Időközben a rohamos technikai fejlődés követése sok nehézséget okozott a munkámban, 

viszont elengedhetetlen volt követni a fejlődést, amivel óriási lehetőségek és távlatok nyíltak 

meg az oktatásban. Online tananyagok jelentek meg, sok weboldalon lehet találni szemléltető 

anyagot, bevezetésre került az internetes napló, egyszóval elterjedtek az infokommunikációs 

eszközök és online csatornák, amelyeket én is igyekszem beépíteni tanítási gyakorlatomba, 

ami olykor komoly gondot okoz számomra. Úgy érzem, a bőség zavarában nem mindig 

tudom kellőképpen kiválasztani a legjobb módszert. Ezzel a megnövekedett, számtalan 

lehetőséggel egyrészt könnyebbé vált az érdeklődés felkeltése, másrészt viszont nehezebb lett 

a tanár munkája, hiszen sokkal többet és tudatosabban kell készülnie az órákra, mert a nem jól 

megválasztott digitális eszközzel éppen az ellenkező hatást érjük el.  

       Tanítványaimat mindig, így jelenleg is arra buzdítom személyes példamutatással, hogy 

vegyenek részt az iskolánk Szentannai Sámuel Alapítványa által kiírt pályázatokon és tanári 

segítséggel ugyan, de tapasztalják meg az önálló alkotó munka élményeit, és a siker kellemes 

érzését. A Szentannai Alapítvány kuratóriuma által 1. helyezéssel jutalmazott pályaműveim: 

1. Feljegyzések egy utazásról (2004) – „Utazva tanulunk”, az idegen nyelvtudás 

hasznosságáról 

2. Francia testvérmegyénk, testvérvárosunk és testvériskolánk, ahogy én látom (2005) – 

„Hasonlóságok és különbségek” 

3. Iskolánk székelykeresztúri kapcsolata (2007) – „Értéket megóvni és teremteni”. 

       Tanítványaim több értékes pályaművet készítettek a vezetésemmel, többek között a 

parfümgyártásról és a francia divatcégekről (5. helyezés), a francia történelem néhány 

érdekességéről (3. helyezés), ismert francia regények könnyített szövegeinek fordításával (pl. 

Jules Verne: Utazás a föld körül, 3. helyezés), franciaországi nevezetességek bemutatásáról 

(3. helyezés). Tapasztalatom szerint nehéz a figyelműket pályaművek készítésére terelni, de 

sok beszélgetéssel, ötletek adásával sikerülhet, és amikor sikerül, jóleső érzés látni őket a 

lázas alkotó munka közben. No és amikor már elkészültek vele, nagy öröm számukra, ha 

pozitívan értékelik a munkájukat. És ezen a téren csak pozitív értékelést kaphatnak, hiszen 

már a próbálkozással újat, többet, mást alkotnak, mint a megszokott rutin.  

       Iskolai szintű, állandó jellegű feladatom már 6. éve az IKSZ (iskolai közösségi szolgálat) 

megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása másik két kolléganővel együtt. A közösségi 

szolgálatot koordináló tanárként a tanulóinkat egészen más aspektusból látom, és a tanórán 

kívüli területeken ismerem meg. Olyan tanulókkal is kapcsolatba kerülök, akiket nem tanítok, 

de a közösségi szolgálatot szervező tevékenységem kapcsán találkozom velük, nyomon tudom 

követni fejlődésüket. Többen szünetekben, vagy óra után keresnek meg, és kérdeznek, 

segítséget kérnek. A segítségnyújtásban arra törekszem, hogy a tanulók ne a kötelező dolgot 

lássák a közösségi szolgálat teljesítésében, hanem lássanak egy kicsit túl az iskolai 

közösségeken és tapasztalják meg, milyen jó érzés másoknak segíteni. Hiszen az élet egyik 



legszebb jutalma, hogy miközben az ember másokon segít, közben önmagán is segít. Nagy 

öröm számomra, amikor azt tapasztalom, hogy a tanulók szívesen beszélnek egymás között, 

vagy nekem is elmondják, milyen jól sikerült egy-egy rendezvényen helyt állni, vagy az 

óvodában a kicsikkel játszani, vagy a szociális otthonban elbeszélgetni idős emberekkel. A 

tanulók beszélnek a közösségi szolgálatról, az egy helyre járók megosztják tapasztalataikat, a 

többieket kérdezgetik a saját területeikről. Kommunikációba kerülnek egymással, 

véleményeket mondanak, és hallgatnak meg, a közösségfejlesztő hatása ebben nyilvánul meg 

a szolgálatnak. A tanulóknak többször el kell magyarázni, mi a különbség az önkéntesség és a 

kötelező közösségi szolgálat között. Több olyan tanulónk is van, aki már elvégezte a kötelező 

50 órát, de még mindig jár közösségi szolgálatra, de ezt már önként teszi, mert annyira 

megszerette ezt a tevékenységet. A tanulók saját élményű tapasztalatokon keresztül ismerik 

meg mások életét, körülményeit, sajátos igényeit. A segítő magatartás kialakulása számos 

képességet igényel és fejleszt. A közösségi szolgálati tevékenység egy pedagógiai eszköz a 

kezünkben, amellyel, ha jól bánunk, a tanulók különböző készségeit fejleszthetjük. A 

következő kompetenciák fejlesztésére alkalmas: kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia, 

önbizalom, felelősségvállalás, kommunikációs készség, együttműködés, empátia, 

konfliktuskezelés, problémamegoldás. Ha csak ezeket a területeket nézzük, nagyon fontos, 

milyen készségek birtokában hagyják el a középiskolát a tanulók, és ha a közösségi 

szolgálattal egy kicsit is hozzá tudtunk járulni a felsorolt kompetenciák fejlesztéséhez, 

elmondhatjuk, hogy nem volt hiábavaló a sok szervező munka, a sok meggyőző beszélgetés, 

és végül a nem annyira érdekes, de mégis szükséges sok adminisztráció.  

      

   

       A közösségi szolgálat szervezése, lebonyolítása és dokumentálása révén állandó 

kapcsolatban vagyok a többi kollégával. Az együttműködés nagy odafigyelést igényel, hiszen 

figyelembe kell venni a tanulók, a szülők, a fogadó intézmények lehetőségeit. A feladatokat 

jól meg tudjuk osztani, hatékonyan dolgozunk együtt, segítve és tisztelve egymás munkáját. 

Felkészítő foglalkozás, 2013 



Így a kollégákkal való együttműködést folyamatosan gyakorlom, ami a saját személyiségemet 

is folyamatosan fejleszti. Sokszor előfordul, hogy nehezen tudok határozott véleményt 

mondani, sokszor hezitálok, vitában nem tudok elég erőteljesen érvelni, hagyom magam 

mások véleménye által vezetni. A kollégáimmal való beszélgetések sokat segítenek nekem 

abban, hogy fejlődjek ezeken a területeken.   

       A tolmácsolási lehetőségek és a franciaországi utak ritkulásával, valamint az életkorom 

miatti továbbképzések elmaradásával úgy éreztem, tudásomat szinten kell tartanom.  

Visszataláltam a hajdani kedvenc elfoglaltságomhoz, a 

műfordításhoz. Szabad időmben francia kortárs írók műveit 

fordítom francia nyelvről magyarra nagy lelkesedéssel. Több 

novellafordításom megjelent folyóiratokban Bernard Comment: 

Tout passe (Minden elmúlik) kötetéből, és nagy örömömre 

megjelent a Napút folyóiratban Annie Ernaux: L’autre fille (A 

másik lány) című nagyobb lélegzetű, fiktív levelének műfordítása. 

Bár ez a tevékenység csak közvetlenül kapcsolódik a tanári 

pályámhoz, mégis úgy gondolom, az a tudás és élmény, amit ezáltal 

szereztem, értékként beépül személyiségembe, növeli 

önbizalmamat, példaértékű lehet a kollégáim és tanulóim számára, 

és az ezen a téren elért eredményeim által megalapozott pozitívabb 

szemlélettel az oktató-nevelő munkám is sikeresebbé válhat. 

       Ezzel kapcsolatban szeretném elmesélni, mit is jelent számomra a műfordítás és hogy 

miért vált a kedvenc időtöltésemmé. Amikor kiválasztok egy írót, tájékozódom róla, 

elolvasok több mindent az illetőről. Rövidebb lélegzetű műveket keresek, novellákat, esetleg 

kisregényt.  

       Előfordul, hogy a mű címe annyira találó, felkelti 

érdeklődésemet, beleolvasok a novelláskötetbe és ezek után 

elkezdem a fordítást. Mindig végigolvasom először a novellát. Nem, 

először is be kell szereznem a művet eredetiben. Ebben nagy 

segítségemre vannak francia barátaim. Első olvasásra nem mindent 

értek, de érzem a mondanivalóját, megfog az írás maga, a stílus. 

Megérzem, hogy ezzel sok munkám lesz, de meg akarom érteni, és 

azt akarom, hogy másokhoz is eljusson a mondanivaló. Egyszer ezt 

olvastam valahol: „A műfordítás kegyelmi állapot, alázatot kíván… 

Azt jelenti, hogy félig átöleled a szerzőt és félig vele mész az úton.” 

Hogy azt szeretnéd átadni a lehető legjobban az anyanyelveden, mit ő 

írt, hogy a mondanivaló, a csattanók, a jelenetek ne sérüljenek, mégis 

azok maradjanak, amiket ő gondolt ki és nem véletlenül úgy írta meg. Néha egy-egy nehezebb 

kifejezésen napokig gondolkodom, velem marad a mondat, a szöveg addig, amíg meg nem 

születik az eredmény. Aki ilyen tevékenységre vállalkozik, az bizonyára szereti, érti, tudja az 

anyanyelvét és sokat olvas magyarul is, és nagyon szereti az irodalmat. Tehát az első olvasás 

után jön a szótározás és egy-egy kisebb résznek a lefordítása a számítógépen. Majd az eredeti 

mű nélkül újra átolvasom, csak magyarul, és esetleg még változtatok a szórenden vagy jobb 

kifejezést találok valamire 



       A műfordítás számomra olyan tevékenység, amely nagy kihívást jelent. A zajos iskolai 

élet után, amelynek a nyüzsgését egyébként nagyon szeretem, jól esik a csöndben megpihenni 

egy-egy író könyvével a kezemben. Egyik francia barátnőmtől kaptam egyszer ajándékba egy 

nagyon megható témájú, francia nyelvű kisregényt, ami mélyen érintette az akkori 

élethelyzetemet. Annyira érdekelt a téma, hogy lefordítottam a kisregényt, de mivel ez is már 

egy amerikai író (Howard Buten) francia nyelvű fordítása volt, nem lett volna szerencsés a 

fordítás fordításával megjelennem. Arra viszont jó volt, hogy visszatérjenek az emlékek a 

korábbi, „műfordítói” korszakomból, és újra keresgéljek az írók között olyanokat, akiknek az 

írásai felkeltik a figyelmemet. Jelenleg leginkább korunk írói érdekelnek, és a mély 

gondolatokat tartalmazó, filozofikus, rövidebb lélegzetű írások. Ilyenek voltak számomra 

Bernard Comment svájci származású, francia nyelven alkotó író novellái. A novellás kötetért 

irodalmi Goncourt-díjat kapott. Vagy például Annie Ernaux önéletrajzi ihletésű, maghalt 

nővére számára írt fiktív levele, amelyet nagy érdeklődéssel fordítottam. A fordítás élménye 

örömmel tölt el, mert nagyon jó dolog mások tartalmas gondolatait megérteni idegen nyelven, 

amelyekben néha felfedezhetjük saját elképzeléseinket és érzéseinket. Ezt a tevékenységet 

azért is szeretem, mert ezzel szinten tudom tartani francia nyelvi tudásomat, szókincsemet és 

mélyebb, a választékosabb nyelvhasználatra jellemző nyelvtani ismereteimet is. A kiválasztott 

írók könyveit francia barátaim küldik el nekem, akikkel kiterjedt levelezést folytatok. A velük 

való levelezés napi szinten jelen van az életemben, ami szintén hozzájárul szakmai tudásom 

szinten tartásához, valamint személyes példaként be tudom mutatni a tanulóknak az idegen 

nyelv ismerete útján eléjük tárulkozó számtalan lehetőséget. És végül e tevékenység által 

erősödik a szakmai fejlődésért való elkötelezettségem. 

      Jelenleg a társadalomtudományi munkaközösség aktív tagja vagyok. A munkaközösségen 

belül jó a kapcsolat és az együttműködés a 

kollégák között. A kötelező feladatokon és 

beszámolók megírásán túl legfőbb 

tevékenységeim közé tartozik különböző 

iskolai ünnepségek szervezése és 

lebonyolítása, amelyeket nagyon szeretek. 

Legutóbb a március 15-i megemlékezés 

szervezésében vettem részt, de mondtam már 

ünnepi beszédet Szentannai Napokon, a 

Magyar Kultúra Napján, ballagási 

ünnepségen, készítettem jól használható ppt-t 

az Aradi vértanúkról való megemlékezéshez. 

Természetesen bekapcsolódom az egész iskolát 

érintő programokba, rendezvényekbe is. Aktívan 

részt veszek a beiskolázásban, a testvériskolákkal 

való kapcsolattartásban, a Nyílt napokon 

(bemutató óra tartása, vendégek fogadása, 

kísérése). Mint idegen nyelvszakos tanár, a városi 

Varga József Nyelvtanulás Alapítvány 

kuratóriumának aktív tagja vagyok már több mint 

20 éve. Iskolánk idegen nyelvben kiemelkedő 

Magyar Kultúra Napja 

Nyílt nap, francia óra 



tanulóinak pályázatait segítem és képviselem az üléseken.  

A J-N-Sz megyei Magyar-Pikárd Baráti Társaság tagja vagyok, 

tanulóimmal részt veszek a Társaság 

által szervezett megyei dal- és 

prózamondó versenyen (2. és 3. 

helyezések). A Franciatanárok 

Magyarországi Egyesületének is 

tagja vagyok, a különböző országos 

szintű, szakmai rendezvényekről, a 

Francia Intézet eseményeiről, 

programjairól e-mail-ben értesülök. 

Egyik évben például, elmentünk 

tanulóimmal a nagy dalverseny 

döntőjére, amikor a tanulók 

megismerhették az Intézet szerepét, helyét a francia nyelv és 

kultúra népszerűsítésében. 2017 októberében egy színházi bemutatón voltam a Francia 

Intézetben több tanulómmal, ahol Victor Hugo Egy halálraítélt utolsó napja című művéből 

készült adaptációt néztük meg. A kis kirándulás varázsának számított, hogy a monológot 

előadó francia, de olasz származású színésznő, Lucilla Sebastiani személyes jó ismerősöm, 

akinek férjével még 1995-ben ismerkedtem meg, amikor kórustalálkozón tolmácsoltam, és a 

mai napig tartjuk a kapcsolatot. A tanulóim csodálkoztak azon, hogy nekem ők ismerőseim 

voltak, és el kellett nekik mesélnem hazafelé jövet az egész történetet. Nagyon szívesen 

tettem mindezt, mert azt szerettem volna, hogy tapasztalják meg: az ember a nyelvtudás révén 

mennyi érdekes kapcsolatra tehet szert és amennyiben nyitottak maradnak az új dolgok 

befogadására és tesznek is azért, hogy az ezek révén létrejött kapcsolatok működjenek, nagy 

élményekben lehet részük, olyanokban, amelyek nélkül sokkal szegényebbek lennének. 

       Pályám során kevésszer voltam osztályfőnök, de amikor az voltam, igyekeztem úgy 

végezni a munkámat, ahogyan Pál apostol írja: „Ne csak a minimumot teljesítsd, amivel 

valahogy eltengődsz, add bele a tőled telhető legjobbat! Szívből dolgozz…!” Az örömmel és 

felelősséggel végzett munka eredménye lesz az osztályfőnök és az osztályközösség között 

kialakult különös kapcsolat, ami messze túlmutat az egyszerű tanár-diák viszonyon. 

 

 

    Osztálykirándulás 2004 

Francia nyelvi 

szavalóverseny 3. 

helyezés 
Az oklevél franciául 



       Lehetőségeimhez mérten mindig igyekszem részt venni az iskolai diákélet rendezvényein. 

Ezek a rendezvények hozzájárulnak a tanulók jobb megismeréséhez, más szemmel látjuk őket 

a szabadidős tevékenységekben, mint a tanórán. De miért olyan fontos minél jobban 

megismerni őket? Erre a kérdésre Nagy László csodálatos válaszát idézem: „Minél jobban 

ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, minél jobban megértjük, annál inkább 

szeretjük, s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni.” 

  

       A HATÁRTALANUL! projekt meghirdetésének nagyon örültünk, mert tudtuk, hogy 

tanulóinkat nagy élményhez és saját tapasztalatokon alapuló tudáshoz tudjuk ezáltal juttatni. 

A projektben résztvevő tanulók kis közösségét a sok közösen átélt élmény és a közös munka 

tartotta össze. A projekt egyik legfontosabb eredménye éppen a közösségformáló ereje volt, 

valamint a tanulói együttműködés lehetőségének megteremtése. Úgy gondolom, hogy a 

projekt megvalósulása folyamán a tanulók önálló munkavégzése és kommunikációja nagyon 

sokat fejlődött. Mi tanárok pedig részesei lehettünk a tanulóinkkal való együtt gondolkozás 

nagyszerű lehetőségének. És végül a projekt által erősödött a topolyai testvériskolánkkal való 

együttműködésünk. 

 

Főzőverseny 

Vajdasági kirándulás a Határtalanul! projekt keretében 



IV. Összegzésként elmondhatom, hogy munkahelyeimen mindenhol innovatív főnökeim 

voltak, akik bevontak a különböző iskolai tevékenységekbe, lehetőséget teremtve számomra 

ezzel, hogy az iskolai élet több területén szerezhessek tapasztalatokat. Az iskolákban 

mindenhol megvolt az akkori fejlődési szintnek megfelelő felszereltség. Minden 

munkahelyemen törekedtem a kollégáimmal megfelelő kapcsolatot ápolni, együttműködni a 

közös cél érdekében.  

       Lassan 40 éves pályafutást tudhatok magam mögött, és az átélt tapasztalataim tükrözik a 

hosszú évek alatt végbement sok-sok változást. Tanítottam a rendszerváltás előtt és után, 

megéltem a közoktatásban végrehajtott különböző reformokat. A tanárok munkája sokat 

változott, és ez természetes, hiszen a változásokhoz alkalmazkodni kellett. Úja és újra rá kell 

ébrednem, hogy tanítványaim világa állandó változásban van, és más módszerek kellenek 

ugyanazon nevelési-oktatási eredmények eléréséhez. Sok panasz éri a mai ifjúságot. 

Szerintem a mai fiatalok nem rosszabbak, mint pl. a 80-as évek fiataljai. Más hatások érik 

őket, másak az otthoni környezeteik, ezért szülőnek, tanárnak, hatékony oktatási rendszernek 

alkalmazkodni kell a fiatalokkal történő foglalkozáshoz. Ezen a téren kissé pesszimista 

vagyok és aggódom az oktatás jövőjéért. Amíg a tantárgyi követelmények egyre nőnek, a 

tanárok leterheltsége állandóan nő, addig egyre nehezebb lesz a jól felkészült pedagógusnak 

gondolkodó, a problémák sikeres megoldását kereső szakembereket nevelni. Pedig az ország 

jövője olyan lesz, amilyen szülők nevelik, amilyen pedagógusok oktatják ma a gyerekeket az 

óvodától kezdve az egyetemig. Óriási a felelősség! A felek közötti együttműködést, a 

párbeszédet, a felelősségteljes együtt gondolkodást hiányolom a legjobban ebből a 

folyamatból.  

       Eddigi szakmai életutamon végigtekintve, elmondhatom, hogy idegen nyelvtanárként volt 

alkalmam az idegen nyelvekkel kapcsolatos számtalan tevékenységet megtapasztalni, mint 

például a tolmácsolás, szak- és műfordítás, és az ezáltal szerzett tapasztalataimat sikerült 

beépíteni a tanári munkámba, melyet mindig igyekeztem adottságaim, képességeim szerint a 

legjobban végezni. Néha kapok pozitív visszajelzéseket volt tanítványaimtól, de sokszor nem 

is tudjuk meg sosem, hogy egy-egy szavunk, vagy tettünk milyen meghatározó volt 

tanítványaink életében.  

      A továbbiakban ugyanazt szeretném végezni, mint eddig: tanítani. Mindegy mit, francia 

orosz vagy latin nyelvet, kommunikációt vagy helyesírást, vagy szövegértést. Eddigi 

tapasztalataim alapján arra figyeltem fel, hogy a személyes példamutatás sokkal fontosabb a 

tanulók számára, mint ahogy ezt W.E.B. Dubois csodálatosan megfogalmazta: „A gyerekek 

többet tanulnak abból, amilyen vagy, mint abból, amit tanítasz.” 

        Gyengébb adottságaimat szeretném fejleszteni, többek között új módszertani „fogásokat” 

találni a megváltozott körülményekhez és követelményekhez. Tervezem, hogy a tehetséges, 

de nehéz körülmények között élő tanulókat az eddigieknél jobban segítem a tanórákon, és ha 

szükséges, egyéb foglalkozások vagy kötetlen beszélgetés formájában is.  

       Eddigi tapasztalataimat szeretném a későbbiekben is kamatoztatni. Úgy gondolom, hogy 

az önképzéssel fenntartott szakmai tudásom, a jó szervezőkészség, a kollégákkal, a szülőkkel 

való megfelelő kapcsolat ápolása, az empatikus készség, a tolerancia, a tanítványaim szeretete 

és a jövőjük iránt érzett felelősség olyan adottságaim, amelyekkel szeretnék a kedvenc íróm, 

Tolsztoj szavaival megfogalmazott pedagógussá válni.    

 



V. 1. sz. melléklet - Portfólióhoz feltöltött csoportprofil 

 

Csoportprofil: A 12. A/B osztály francia nyelvi csoportja 

A csoport nagyon vegyes összetételű, mindenféle szempontból. A tanulók a kilencedik 

évfolyamtól kezdve egy csoportba járnak. A létszám: 8 fő, ami két osztály három 

szakmacsoportjából tevődik össze. Két fő a B osztály informatika szakmacsoportjában, 1 fő a 

környezetvédelmi csoportban, 5 fő pedig az A osztály gépész szakmacsoportjában tanul. A 

létszámot tekintve a csoport összetétele ideálisnak mondható. Én a 2014/15-ös tanévtől 

kezdve tanítom őket, két évig a kollégám volt a francia nyelvi tanáruk. A csoport számára a 

francia nyelv az első idegen nyelv, tehát nekik ebből a nyelvből kell majd érettségi vizsgát 

tenni. Heti 4 francia óránk van. Ez az utolsó olyan szakközépiskolai évfolyam, ahol még 

tanulnak francia nyelvet. A francia nyelvet azok kezdték el tanulni, akik nem angol nyelvet 

tanultak az általános iskolában (1 fő), vagy akik nagyon gyengének bizonyultak az angol 

nyelvi szintfelmérő teszt megírása után (5 fő), vagy akik kimondottan a francia nyelvet 

akarták tanulni (2 fő).  

A képességeiket és szorgalmukat tekintve is nagyon változó lett így a csoport 

összetétele. Tanulmányi eredményük a 2014/15-ös tanév végén: 3,0. Van köztük, aki jeles, 

érdeklődése és szorgalma messze túlnő a többiekén (1 fő), van, aki alig éri el az elégséges 

szintet (1 fő), a többiek osztályzatában az elégséges és a jó is előfordul. Év végi tanulmányi 

eredményükben sikertelenség nem volt. A tanulók közül négyen karcagiak, hárman bejárók 

(Kunmadarasról, Tiszaörsről), és egy fő kollégista. Egy hátrányos helyzetű tanuló van, aki 

ingyenes tankönyvtámogatásban részesül. A csoportban három lány és öt fiú tanuló van. Van 

egy BTMN-es tanulónk, aki minden tantárgy írás alaki- és helyesírási részének 

érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alóli mentesítésre jogosult. 

(Egyébként én vagyok a fejlesztő tanára, heti egy órában gyakoroltatom vele a magyar 

helyesírás szabályait változatos, érdekes feladatok keretében, és ahol az idegyen nyelvtanulási 

technikáival is foglalkozunk.) Francia nyelvből nem probléma számára a szavak helyesen 

történő leírása, valamint a nyelvtani szabályok megértése és alkalmazása. Írásbeli munkáját is 

szoktam értékelni, természetesen a szóbeliségre fektetem a nagyobb hangsúlyt. Írásbeli 

munkánál egy kicsit több időt kap a megoldásra a társainál.  

Tehát a második éve tanítom a csoportot, de olyan, mintha már régóta ismerném őket, 

az iskolai élet különböző színterein már találkoztunk (pl. a közösségi szolgálat). Amikor 

megkaptam őket az elmúlt tanév elején, több beszélgetésre is sort kerítettem az 

osztályfőnökükkel és kollégámmal, a volt francia nyelvi tanárukkal. A tanárváltást, ami nem 

mondható pedagógiailag előnyösnek, bizonyos órarendi problémákkal lehet magyarázni. Már 

a legelején megbeszéltem velük az eredményes közös munkánk szempontjából fontos 

szabályokat. Pl. kis egyes jár a felszerelés otthon felejtéséért, a házi feladat elmaradásáért, a 

tanórán tanúsított túlzott passzivitásért, de kis ötössel jutalmazom a szorgalmi feladatot, az 

órai aktivitást. Három kisjegyből lesz egy nagy, ami bekerül a naplóba. Vagy: mindenkinek 

van félévente egy lehetősége a számonkérés alóli felmentésre, amennyiben elfogadható 

indoka van.   

Egy év távlatából úgy tűnik, nem volt probléma a közös munkánk során, a tanulók 

elfogadták és megszokták a személyiségemet, módszereimet és értékelésemet. Néha kicsit 



zsörtölődtek, hogy több az írásbeli házi feladat, és az írásbeli számonkérés faladatait néha 

nehezebbnek és többnek találták, mint az előző két évben. De örültek a sok szorgalmi feladat 

lehetőségének, az órai munka értékelésének, amivel aktívabbá tudtam őket tenni. A csoport 

fentebb említett összetételéből adódóan eddigi munkám során sokszor alkalmaztam a 

differenciálás módszerét a tananyag megtanításában és a számonkérésben is. Az érdeklődőbb 

tanulók gyakran kapnak lehetőséget kiselőadások készítésére, főként a civilizációs ismeretek 

bemutatására. A prezentáció könnyen megoldható, hála a jól felszerelt tantermünknek. 

Sokszor téma a tanórákon a megbízható források keresése az Interneten, hiszen ez a generáció 

már ahhoz szokott, hogy mindent a neten keresgél. A France-Euro-Express 2 tankönyv II-vel 

jelölt szövegeinek fordítását (pl. 38. o. SPORT TOUJOURS) gyakran feladom számukra 

szorgalmi házi feladatként. Ilyenkor megbeszéljük, melyik internetes szótárt és hogyan 

használják. A munkafüzet feladatait sok esetben kiegészítő és szorgalmi feladatként 

használom.  

Időközben tehát kölcsönösen megismertük egymást, és elmondhatom, hogy egy 

összeszokott, jó szellemű, jó hangulatú csoporttá váltak, akiknél azonban vannak 

hiányosságok a szorgalom terén. Ezek a szakközépiskolai tanulók többségében a 

szakmájukban szeretnének elhelyezkedni a középiskola befejezése után, esetleg a 

technikusképzésben részt venni a továbbiakban. Esetükben az idegen nyelv tanulásának 

legfőbb célja a sikeres érettségi vizsga letétele, ami nagy kihívást jelent számukra. Többen 

megszerezték már a jogosítványt, ami sok elfoglaltsággal járt, valamint a bejárás is sok időt 

vesz el tőlük. A sok szakmai gyakorlat, a megnövekedett testnevelés órák száma, a közösségi 

szolgálat óráinak teljesítése miatt sokszor csak este érnek haza. Vannak tanulók, a fiúk szinte 

mindnyájan, akik a hétvégét nehéz fizikai munkával töltik, segítenek a gazdaságban a 

szüleiknek. Mindezek a tények nehezítik a francia nyelv tanulását. A csoport létszámából 

adódóan igyekszem a tanórán elsajátíttatni velük a legfontosabb nyelvtani jelenségeket, 

begyakoroltatni a kiejtést, de kevés idő jut a hangos olvasásra, az elegendő szóbeli 

gyakorlásra, a hallás utáni szövegértés feladataira, ahol nagy hiányosságok mutatkoznak. A 

szavak megtanulása és rögzítése is nehézséget okoz számukra, hiszen azokat sok otthoni 

munkával és ismétléssel lehetne a legjobban elsajátítani. Igyekszem segíteni a francia nyelv 

tanulását más tantárgyból szerzett ismereteikre támaszkodva (pl. angol, magyar nyelvtan, 

földrajz, informatika) és az önálló, logikus gondolkodásukat fejleszteni, pl. egy-egy nyelvtani 

jelenség bemutatásával, amikor nekik kell felismerni az alkalmazott szabályt. Nagyon tetszik 

a csoport szellemében az, hogy ha valaki hiányzott, nem pusztán csak odaadják a füzetet, 

ahonnan lemásolja a hiányzó az anyagot, hanem el is magyarázzák neki. Vagy ha valaki nem 

ért valamit, a többiek szívesen segítenek neki. A hiányzáskor tanult anyagot legtöbbször a 

tanórán pótolják be, pármunkában. Soha nem bántják egymást (néha előfordul, hogy az 

egyetlen jeles tanulóval élcelődnek, de ez is inkább jóindulatú), segítik egymást. 

A közeljövőben legnagyobb célunk az érettségi vizsgára való lehető legmegfelelőbb 

felkészülés, az említett nehézségek minél szélesebb körű leküzdése. Nagyon fontos célom, 

hogy a csoportban a leggyengébb tanulókat felzárkóztassam, valamint, az érdeklődőbb 

tanulók esetében elérjem, hogy a középiskolai tanulmányaik után is foglalkozzanak majd a 

francia nyelvvel. 

 

 



     4. sz. melléklet – Reflexió az óra megvalósulásához 

 

 Az órakezdést most csendben oldottuk meg, miután a hetes jelentett, a tanulók 

átnézhették a számonkérés anyagát. Ezúttal is két tanulót feleltettem, a szóbeli számonkérés 

alatt a többiek a kiosztott szójegyzék segítségével dialógusokat alkottak. Kissé hangosra 

sikerült a felkészülésük. Többször rájuk kellett szólni. Az egyik tanulótól az egyszerű jövő idő 

képzésének szabályát kérdeztem az –er és az –re végű igék esetében egy-egy tetszőleges 

példával bemutatva, a másiktól ugyanezt az –ir végű, illetve a rendhagyó igék esetében, 

valamint öt-öt ige jelentését és ragozását egyszerű jövő időben:  

 

1. regarder  -  néz                                          1. acheter - vásárol                                               

2. prendre  - eszik, iszik                                2. lire - olvas 

3. partir - elindul, elutazik                             3. réfléchir  - gondolkozik 

4. venir - jön                                                  4. être  - van 

5. pouvoir  -  tud (gyakorlatban)                   5. savoir  - tud (elméletben) 

 

Az első felelővel nem voltam megelégedve, a szabályt tudta, a ragozás azonban 

nehezen ment, a jelentések közül csak egyet tudott, azt jövő időben is el tudta mondani. 

Elégséges osztályzatot kapott. A másik felelő nagyon ügyes volt, a szabályt is megtanulta, a 

gyakorlati példákat is hibátlanul megoldotta. Jelest kapott. A két felelő hallgatta egymás 

válaszait, és megkértem, hogy értékeljék egymás feleletét, természetesen nem jeggyel, csak 

szóban, még mielőtt az osztályzatot beírtam volna nekik. A jeles esetében nem tért el az 

értékelés az enyémtől, az első felelő tudását viszont a reálisnál jobbra értékelte társa. 

Észrevette ugyan a hibáit, ki is tudta javítani azokat, de valószínűleg osztálytársi 

szolidaritásból nem akarta, hogy rossz jegyet kapjon. Aztán megbeszéltük a hiányosságokat, 

és maga az értékelt tanuló is bevallotta, hogy nem készült rendesen, az előző órán szerzett 

tudásból „rémlett” neki valami. Ő volt az egyik tanuló, aki az előző órán kis ötöst kapott aktív 

feladatmegoldásáért. Felhívtam a figyelmét az otthoni tanulás fontosságára, hiszen az órán 

még nem tudjuk az anyagot, csak megértjük, azt még sokat kell gyakorolni az elsajátításhoz.   

 Közben a többiek elkészültek a vitával. Hárman alkottak párban dialógust, mivel az 

eljátszásuk belefért az időbe, mindenkit meghallgattunk. Nem is előadás volt ez inkább, 

hanem a leírtak felolvasása. Sajnos ezek a korú tanulók már nem szeretnek szerepet játszani, 

szerepelni a többiek előtt, nem tudják eléggé beleélni magukat a helyzetbe. Ez a feladat nem 

töltötte be az általam elgondolt szerepét, sajnos nem úgy sikerült, ahogy terveztem. Pedig a 

szóbeli érettségi vizsgán is hasonló szituációkat kell eljátszani, felkészülési idő nélkül. Kevés 

szöveget írtak, nem tudtak pontos véleményt mondani. Egy tanuló jelentett az óra elején, hogy 

mára nem tudott készülni, a dialógus játszásában sem nagyon vett részt, betegnek tűnt. A 

jelentését elfogadtam, hiszen megállapodtunk a közös munkánk kezdetén bizonyos 

szabályokban. Egyik szabály az volt, amit a tanulók javasoltak, hogy lehessen félévente 

egyszer jelenteni, ha nem tudtak készülni. Ezt én el is fogadtam, és be is tartottam mindig, és 

feljegyzem magamnak az ilyen eseteket. 

 Az egyszerű jövő idő használatának gyakorlása nem okozott gondot a tanulók 

számára, gyorsan és ügyesen megoldották a webes feladatokat, amelyek könnyebbeknek 

bizonyultak. Az általam összeállított feladatokban sokat hibáztak, a fordításnál engedtem, 



hogy szótárt használjanak. Megbeszéltük, melyik internetes szótárt használják leginkább, 

valamint nagyon ajánlottam nekik a termünkben is mindig megtalálható nyomtatott szótár 

használatát. Miközben a tanulók a kivetített gyakorlatokat végezték, megnéztem mindenkinek 

személyesen (hét tanuló, egy nem készült) a házi feladatát, lehetőséget adva ezzel nekik arra 

is, hogy egyénileg is konzultálhassanak velem. A házi feladatokat megcsinálták ugyan, de 

nagyon csúnya az írásuk, néha kiolvashatatlan. Felhívtam a figyelmüket a szebb írásra, mert a 

francia nyelvben nem mindegy, hogy s vagy r betűt lát a tanár. Végül megkapták a házi 

feladatot. A házi feladatok esetében általában elmagyarázom nekik, mi a feladat, adok pár jó 

tanácsot a megoldást illetően. Az óra végén értékeltem a csoport munkáját, két tanulónak 

tudtam kis ötöst adni, amiből az egyiknek már összejött egy nagy, így ezt a naplóba is beírtam 

kék színnel. 

Úgy gondolom, hogy a kitűzött célok közül a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése nem 

úgy sikerült, ahogy terveztem. Azt a tanulságot vontam le ebből, hogy a tanulókat többet kell 

szóban szerepeltetnem, és az empatikus készségük is nagy fejlesztésre szorul. A többi 

készséget sikerült a céloknak megfelelően fejleszteni. Egy szokványos, ám tevékenységekben 

gazdag órát tudhatunk magunk mögött. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. sz. melléklet - Reflexió a szabadon feltöltött dokumentumok egyikéhez 
 

       Amikor a Varga József Nyelvtanulás Alapítvány elnöke, egykori kolléganőm felkért, 

hogy vegyek részt az Alapítvány munkájában, örömmel vállaltam a feladatot. Akkor még 

Kisújszálláson tanítottam, és megtisztelő volt számomra, hogy rám is gondolt, mint több 

idegen nyelvet is tanító pedagógusra. Azóta az Alapítvány minden ülésén jelen voltam, és 

igyekeztem a munkámat igazságosan és eredményesen végezni.  

       2002 óta képviselem és segítem jelenlegi iskolám tanulóinak pályázatait a kuratóriumi 

üléseken. Azóta sok tanulónk nyújtott be sikeres pályázatot, és nagyon jó látni a tanulók 

örömét, amikor megkapják a megérdemelt jutalmukat. Kollégáimat igyekszem mindig időben 

tájékoztatni erről a lehetőségről, különös tekintettel a fiatal, új kollégákra, akik még nem is 

hallottak az Alapítványról. Ez a tevékenység állandó jellegű, folyamatos együttműködést 

kíván nem csak az idegen nyelveket tanító kollégákkal, hanem olykor az osztályfőnökökkel, 

amikor egy-egy tanuló életkörülményeiről szeretnék tájékozódni.  

       Az alapítványi ülésekre természetesen olyan tanulók pályázatait közvetítem, amelyek 

megfelelnek a kiírásnak és legfeljebb csak az elnyert összegben lehet módosítás. Néha a 

tanulók irreálisan magas összegeket jelölnek meg, tájékozatlanok a nyomtatványok 

kitöltésében, nem tudják megfogalmazni hivatalosabb formában kérésüket. Ezekben a 

dolgokban gyakran igényelnek segítséget. Amikor a jutalmat megkapják, mindig nagyon 

elégedettek, és a legkisebb összegnek is nagyon örülnek. Az igazoló számlákat néha elfejtik 

időben eljuttatni hozzám, ilyenkor vagy személyesen, vagy osztályfőnökük révén értesítem 

őket. Minden tanulónkat igyekszem megismerni személyesen is (még ha nem is tanítom), akik 

részt vesznek a pályázatokon.   

       Az alapítványi ülések a Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskola (egykori Gábor Áron Gimnázium) nyelvi laborjában szoktak lenni és jó 

hangulatban telnek. A pályázatok elbírálás túl a három középiskola tanárai számára jó 

alkalom nyílik a tapasztalatcserére, a munkánkban előforduló esetek, problémák 

megvitatására is. Olyan ez, mint egy városi idegen nyelvi szakmai közösség, ahol nem csak az 

eredményekről, de a kudarcokról is beszámolhatunk, és tanácsot kérhetünk egymástól. A 

Városi Önkormányzat képviselője is jelen szokott lenni ezeken az üléseken, és esetleges 

problémával hozzá is fordulhatunk.  

         A több mint 20 éves múltra visszagondolva, jól eső érzés, hogy még mindig kötődöm 

ahhoz az iskolához, ahol a saját középiskolás tanulmányaimat folytattam, ahol egykor 

tanítottam is orosz nyelvet és jóval később, amikor a Református Egyház visszavette 

tulajdonába az intézményt, két évig latin nyelvi óraadói tevékenységet is folytattam. Mindig 

figyelemmel kísértem az iskola sorsának alakulását, a hagyományok ápolását, és mindig 

büszkén, érzelmileg megilletődve lépek be a hatalmas kilinccsel nyíló kapun. 

       Szeretném még sok jó tanuló, példás magaviseletű, az idegen nyelvek tanulásában 

tehetséges tanuló pályázatát segíteni. A visszajelzések szerint minden tanuló hálás az egykori 

segítségért, bármekkora összegű támogatást nyert is el. Bár az anyagi megsegítés is nagyon 

fontos, mindenképpen nagy hangsúlyt kap az Alapítvány által megjutalmazott tanulók 

erkölcsi kiemelése is. Remélem, hogy még sok tanulót tudok támogatni az Alapítványban 

végzett önzetlen, anyagi juttatás nélküli tevékenységemmel. 

  



 6. sz. melléklet - Egyik beszédem a Magyar Kultúra Napján 

 

„Mint élő vizet ízlellek én: 

Hitvallásom vagy, s álorcám, ha kell, 

lég-gyökerem, 

      megtartóm messzi földön, 

      s haza-vezérlő pásztor-csillagom.” 

Tisztelt Ünneplő Közönség! 

 Garai Gábor csodálatos szavai találóan kifejezik, mit jelent nekünk, magyar 

embereknek a nyelvünkhöz, a kultúránkhoz való ragaszkodás. 

 Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz, a „magyar nép zivataros 

századaiból” vett példákra épített költeményének írását. Ennek emlékére 1989-től kezdve 

január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. Ez az a nap, amikor megemlékezhetünk 

legfontosabb közös kincsünkről, arról, ami jelzőjét és minősítését adja életünknek, arról, ami 

megkülönböztet bennünket más népektől. Ez a magyar kultúra. 

 Nem véletlen, hogy felhalmozott kulturális értékeink közül éppen nemzeti 

himnuszunk, Kölcsey legnagyobb hatású versének születése vált a magyar kultúra ünnepének 

napjává. A költő kivételes érzékenységgel tudta összesűríteni tökéletes tartalmi és formai 

egységbe mindazt, ami egy nép sok százados történelmében fontos. A vers olyan érzelmi 

telítettségű, hogy pesszimista kicsengése ellenére a jövő további eredményes harcaiban való 

bizakodás is kiolvasható belőle. 

Hogyan lehetünk mi, magyarok sikeresek itt Európában, ahol ezeregyszáz éve jó 

sorban, balsorsban, de mindig vigyázva eddigi értékeinkre építjük magunkat, s ez által 

országunkat? Beszívjuk nem csak Európa, de a világ kultúráját, a más népektől átvett 

szokásokkal, hagyományokkal, de egyúttal mi is átadjuk a miénket, megosztjuk 

művészetünket, tudásunkat a világgal. Gazdagodunk, de mi is gazdagítunk! Erre az 

egyensúlyra egyre inkább vigyázni kell. A Valentin-nap vagy a Haloveen ünneplésének 

átvétele ne jelentse a mi húsvéti vagy karácsonyi szokásaink csorbulását, esetleg eltűnését, 

vagy a külföldről beáramló, tetszetős zene ne szorítsa háttérbe a magyar nótáinkat, 

táncdalainkat! Meg kell becsülnünk az elmúlt korok értékes emlékeit: tárgyi emlékeinket, 

íróink-költőink bölcs gondolatait, festményeinket, zenedarabjainkat, népdalaink 

gyönyörűséges szövegét-dallamát, melyet „az egész nép lelkének” nevezett Kodály Zoltán. És 

őrízni-védeni kell nyelvünket, ami kultúránk legfontosabb hordozója és kifejezője. Ahogyan 

Kosztolányi írja: 

 „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, 

életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a 

kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy 



alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, 

metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedül való életben csak így nyilatkozhatom meg igazán.” 

A kultúra napján felvetődik a kérdés bennünk, hogy tudunk-e, és ha igen, milyen 

módon a ránk hagyott kulturális örökségünkkel felelősséggel bánni? És tudjuk-e egyre újabb 

és újabb alkotásokkal, művekkel gazdagítani azt?  

 A tudomány, a művészetek nem létezhetnek a tehetséges alkotók nélkül, de értő 

közönség nélkül a tudományos eredmények, az alkotások, a könyvek, a hangversenyek, a 

színházi előadások elvesznek, vagy létre sem jönnek. Az alkotók és a befogadók kölcsönös 

megbecsüléséről van itt szó. Ha az alkotók tisztelik azokat, akikhez szólni kívánnak, és nem 

ellaposodott, trágár szavakkal teli, igénytelen alkotásokkal, műsorokkal állnak elő, akkor a 

könnyen befolyásolható befogadók meg fogják becsülni a kiemelkedő műveltséget, a tudást, a 

teremtő erőt. A közönség könnyen manipulálható, de súlyos ítélet az, amit meghozhat. Így 

rajtunk is múlik, milyen műveket engedünk kulturális kincseink közé. A kultúra nem csak 

tudást és műveltséget, hanem erkölcsöt is hordoz. Meg kell tanulnunk felismerni az értéket és 

értékest, a kultúra törvényei szerint élni és tanulságait érvényesíteni a cselekedeteinkben. Ezt 

csak úgy tudjuk elérni, ha személyes kultúránkat, vagyis ki-ki a saját személyes kulturális 

világát állandón műveli, gazdagítja. A történelmünk során már többször is bebizonyosodott 

annak a bölcs gondolatnak az igazsága, mely szerint „A műveltség jó sorban ékesség, 

balsorsban menedék”.  

Csak múltunk és jelenünk kulturális kincseinek védelme, azok minél szélesebb körben 

való megismerése és felismerése adja nekünk azt az erőt, amellyel megbirkózhatunk az 

értéktelen, önmagát kultúrának álcázó fércművekkel, műsorokkal és termékekkel. De nem 

csak nekünk, hétköznapi embereknek van teendőnk ezen a téren. Ahhoz, hogy minél több 

kincset adhassunk át nemzedékről nemzedékre, szükséges lenne, hogy a tehetséges fiatalok ne 

hagyják el az országot, hanem vonzó legyen számukra a saját hazában és hazának való 

alkotás. És jó lenne elérni végre, hogy a gazdasági és politikai hatalom is a kultúra ügye mellé 

álljon, és a jövőben becsülje meg jobban tehetségeit, értelmiségi, művelt dolgozóit, akiknek 

óriási szerepük van a magyar kulturális örökség gazdagításában, és annak fennmaradásában.  

Befejezésül kívánom mindenkinek, hogy a mai nap ünnepi hangulatát őrizze és 

sokszorozza meg a szívében és a mindennapjaiban. Mert kultúra nélkül nem vagyunk 

emberek, s magyar kultúra nélkül nem vagyunk magyarok. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. sz. melléklet - Egyik beszédem a Szentannai-Napokon (megemlékezés a névadóról) 

 

Tisztelt ünneplő közösség! Kedves Vendégek, 

Tanulók és Munkatársak! 

 

Mély meghatottsággal állok itt előttetek, Önök előtt, megkísérelve eleget tenni a 

felkérésnek, hogy iskolánk névadójáról, Szentannai Sámuelről emlékezve, elmondjam 

gondolataimat.  

Minden évforduló, kötődjön az kisebb vagy nagyobb közösséghez, megkülönböztetett 

figyelmet érdemel. Hamvas Béla találó megfogalmazásában mondva „Az ünnepen a 

hétköznap értelme lepleződik le: az ember a többi emberrel egy magasabb létben találkozik, 

és kilép a hétköznapi, az egyéni létezésből.” Legyen ilyen közösségi ünnep számunkra ez a 

mai alkalom, amikor névadónk bronzszobra előtt tisztelegve, iskolánk fennállásának 117. 

évében is fejet hajtunk in memoriam Szentannai Sámuel. 

A valós jelenben, múlt és jövő viszonylatában, sok minden elképzelhetetlen az ember 

számára. Nehezen tudjuk elképzelni a nem ténylegesen és nem személyesen megért 

mindenkori jelent. Így vagyok ezzel én magam is. Ezért ellátogattam iskolánk múzeumába, 

hogy egy kicsit közelebb kerülhessek a korhoz, amelyben Szentannai Sámuel munkálkodott: 

tanult, tanított, újságíróként, igazgatóként dolgozott, tudományos kutatómunkát végzett. 

Leültem az íróasztalához, belelapoztam eredeti írásaiba, örömmel nézegettem fennmaradt 

emléktárgyait, kerestem, kutattam, elképzeltem vajon milyen ember is lehetett ő, és miért az ő 

nevét vette fel iskolánk 1992 októberében ünnepélyes keretek között. 

Szentannai Sámuel Erdélyben született, Székelyszentmiklóson, 1876. augusztus 11-én. 

Szülei áldozatvállalása révén testvérei közül csak ő tanulhatott tovább, amit azzal hálált meg, 

hogy minden tanulmányát kiválóan végezte, minden körülményben emberségesen helytállt. A 

földműves munka nehézségei, a föld szeretete, a törvény, az erkölcs, a hagyományok 

tisztelete határozta meg szülőföldjének székely világát, amely végigkísérte egész életén, és 

olyan forrássá vált számára, ahonnan mindig meríthetett erőt az akadályok leküzdéséhez.  

A mezőgazdaság, a földművelés problémái iránti fogékonysága, a gépek szeretete 

határozta meg pályaválasztását. Élete folyamán mindig áhítatos tisztelettel művelte a 

termőföldet, a mindennapi kenyeret adó anyaföldet. A gimnáziumot Kolozsváron végezte, 

majd a nagy múltú Kolozsmonostori Gazdasági Tanintézetben szerzett oklevelet. 

Pedagógusként dolgozott Nagyszentmiklóson, Csákváron, Losoncon, Székelyudvarhelyen. 

Más területeken is szerzett tapasztalatokat: az Erdélyi Unitárius Egyház Gazdasági 

tanácsosaként, illetve a Székelykeresztúr című hetilap munkatársaként.  

Mindezek után került Kiskunfélegyházára a Tanítóképzőbe gazdasági tanárként. 

Áthelyezéséről így írtak a fentebb említett Székelykeresztúr című hetilapban: „Távozása a 

helybeli tanítóképzőre és a székely társadalomra nézve igen nagy veszteséget jelent. Kívánjuk 

azonban, hogy új hatáskörében is az az elismerés legyen osztályrésze, melyben itt 

munkálkodását méltányoltuk.” És ez a kívánság valóra vált! 

1912 őszén nevezték ki a karcagi Földműves iskola igazgatójának, ahová válságos 

körülmények közé érkezett. A súlyos gazdasági helyzet, a teljesen elszikesedett földterületek, 

az iskolavezetéssel járó teendők, a gazdák ellenséges gondolkodásmódja szinte leküzdhetetlen 

akadályok elé állították. De ő megfelelt a kihívásoknak, mert megvolt a megfelelő 



szakértelme, érzéke az alkotó munkához, volt töretlen lendülete, határtalan hite, nagy 

bátorsága. Egyik írásában ezt az örök igazságot hagyta nekünk követendő példaként: „Az 

okszerű munka végzéséhez műveltség, a szorgalmas munka végzéséhez akarat szükséges.” 

Ilyen munkával vezette és fejlesztette intézményünket 21 éves igazgatói pályafutása 

alatt. A középfokú oktatásban rejlő előnyöket felismerve elérte, hogy iskolánkat átszervezzék 

mezőgazdasági szakiskolává. Abban, hogy iskolánk akkori nevét megismerték az egész 

országban, nagy szerepe volt Szentannai igazgató kiemelkedő szakmai-tudományos 

tevékenységének, szakírói cikkeinek, számos ismeretségének. Legkiválóbb kutatási 

eredményeit a szikjavítás területén érte el. 

Oktató-nevelő munkájában is kitartó, következetes, példamutató szakember volt. 

Tanulóit a pontos, tudatos, fegyelmezett munkára nevelte. Vajon ő nem fáradt el sohasem? 

Bizonyára ő is tévedett olykor, és el is csüggedt néha, esendő és érzőlelkű ember volt, aki 

azonban szerencsésnek mondhatta magát, mert szerette azt, amit csinált, hitt abban, hogy 

áldozatos munkájának eredménye a jövőben megmutatkozik. És ez a hite valóra vált! 

Szentannai Sámuel 1933-ban nyugdíjba vonult, de szakmájától ezután sem szakadt el 

végleg. Tovább kutatott, publikált. Szakirodalmi munkásságának alapgondolatát így 

összegezte: „Irányítást kívánok adni a tanult, fiatal gazdák részére, hogy ne legyenek 

kénytelenek saját kárukon okulni.” És ez az óhaja is valóra vált! Bizonyítja ezt az egykori 

tanulóitól kapott, a múzeumban kiállított számtalan levél, üdvözlet, amelyben tisztelettel 

megköszönik tapasztalatainak átadását, és mindig mindenben segíteni akaró szándékát. 

Élete utolsó éveiben méltósággal viselte a nehézségeket 1956. január 22-éig. A karcagi 

Déli temetőben van eltemetve, sírját iskolánk tanulói gondozzák. A székelységét jelző kopjafa 

és a karcagi szikes talaj találkozása Pilinszky János szavait juttatja eszembe: „Amiként 

kezdtem, végig az maradtam, ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom.” 

Nem tudom, hogy a kor, amelyben élünk, jobb-e vagy rosszabb Szentannai koránál. 

Az biztos, hogy ebben a jelenben kell élnünk, akár tetszik, akár nem, de tegyük ezt úgy, 

ahogyan egykori igazgatónk írta az „Ora et labora!”„Dolgozzál és imádkozzál!” című 

írásában: „A véges emberi elme keresi, kutatja a végtelen mindenségben azon irányt, amely az 

emberiséget a boldogulás és a tökéletesség felé vezeti.” Egész életét áthatotta, meghatározta 

ez az emberi magatartás, tetteiben jelen volt mindenhol, amikor az iskola megmaradásáért, az 

agrárium színvonalának emeléséért, a szakmai megújulásért, a tanítványai sikereiért küzdött. 

Tisztelt jelenlévők! Tanulóink és Kollégáim! 

A múzeumban elmélkedve a múlton, rátaláltam egy csodálatos gondolatra, amelyet 

ezúttal szeretnék megosztani az egybegyűlt közösséggel. Így hangzik: „A hagyomány nem a 

hamu imádása, hanem a tűz továbbadása.”  

A Szentannai napok ünnepélyes megrendezése beépült iskolánk hagyományai közé. Azt 

kívánom minden kollégámnak és minden tanítványunknak, hogy ez a hagyomány ne csak a 

hamura való emlékezéssé váljon, hanem maradjon a jövőben is az egykori igazgatónkban 

lobogó „tűz” szimbolikus továbbadása és követése. 

A választ tehát megtaláltam a kérdésemre: méltóbb nevet nem is vehetett volna fel 

iskolánk a Szentannainál. „Nomen est omen”, vagyis névadónk példája kötelez, hogy a múlt 

értékeit bölcsen használva, a jövőt gondosan tervezve végezzük mindennapi feladatainkat! 

Mindegy, milyen korban élünk, mert ha így teszünk, akkor elérjük azt a megbecsülést, amiben 

Szentannai igazgató úrnak része volt.  



8. sz. melléklet - Ballagási búcsúbeszéd 

 

„Okos, aki érti az embereket; 

aki önmagát érti: ihletett. 

Hatalmas, aki másokat legyőz; 

aki önmagát legyőzi: erős. 

Aki törekszik: nincs híján akaratnak; 

aki megelégszik: gazdag. 

Aki nem veszti természetét: hosszúéletű; 

aki nem veszti emlékezetét: örökéletű.” 

 

Lao-Ce:  TAO TE KING AZ ÚT ÉS ERÉNY könyvének kedvelt soraival köszöntelek 

benneteket kedves búcsúzó diákjaink. Tisztelet Ünneplő Közönség, Hölgyeim és Uraim! 

 Amikor elvállaltam ezt a számomra megtisztelő és szívemnek is oly kedves feladatot, 

hogy a ballagáson búcsúztassam el végzős tanulóinkat, sokat tűnődtem, vajon mi újat 

mondhatnék nekik, nektek, kedves ballagók, hiszen évről-évre búcsúzunk és annyi mindent 

elmondtak már előttem. Már negyedik éve vesztek részt ti magatok is ballagási ünnepségeken, 

csak korábban a háttérben tevékenykedtetek, sokszor láthatatlanul, de munkátokkal nagyrészt 

vállaltatok az egész rendezvény sikerességében. Ma ti vagytok az ünnepeltek, rólatok, hozzátok, 

értetek szól minden. Márai Sándor írja híres „Füves-könyvében”: 

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodjál belülről és 

kívülről. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep az élet rangja, felsőbb 

értelme. Készülj föl rá, testben és lélekben.”  

A mai napot nem jelölték piros betűs ünnepként. Mert az élet elhoz másféle, láthatatlan 

ünnepeket is, amelyek beragyogják életünk egy-egy állomását, kellemes bizsergéssel melengetik 

szívünket, és néha-néha könnyeket csalnak a szemünkbe. 

Kedves búcsúzó diákok! Kívánom, hogy ez a mai nap, és az itt eltöltött évek minden 

kellemes percének felvillanása ilyen ünnep legyen számotokra, és maradjon meg a további 

életetek folyamán is egy olyan emléknek, amelyet a szívetekbe zártok, amire meghatódva 

gondoltok majd mindig vissza.    

Nehéz dolog érteni a bölcsesség szavait. Még nehezebb belső törvényként elfogadni, és 

tanítása szerint élni. Mi, felnőttek, tanáraitok már megtapasztaltuk ezt, és szerettük volna átadni 

nektek, hogy az életetek könnyebb legyen, hogy kerüljétek el azokat a hibákat, amelyekbe mi 

még belebotlottunk. Tudom, szavaink megérintettek benneteket és remélem, közületek minél 

többen átérzik, megértik majd, mit és miért mondtunk vagy tettünk. Mi, tanáraitok, 

osztályfőnökeitek igyekeztünk minden szaktudásunkkal, pedagógiai tapasztalatainkkal és érzelmi 

hatósugarainkkal átadni nektek tudásunk és énünk legjavát, leghasznosabb részét, igyekeztünk 

benneteket a világot értő és érző, az újra és jóra fogékony emberekké nevelni. Erőfeszítéseinknek 

van és lesz eredménye, ebben biztosak vagyunk, mert ez a hit ad erőt nekünk ahhoz, hogy 

minden nap újra kezdjük.  

Csak az tud a tengerparton homokvárat építeni, aki hisz abban, hogy a hullámok 

megszelídíthetők. A tegnapi várat elsodorja a víz, látszólag nem volt érdemes órákat áldozni az 

építkezésre. De van olyan, aki ma újra kezdi, és aztán minden nap megépíti várát. Azt kívánom 

nektek is, kedves diákjaink, hogy legyen elég hitetek és erőtök a hullámok megszelídítéséhez, 



mert akkor a barátaitokká válnak, úgy, mint a kis hercegnek a róka, csak időt és türelmet kell 

áldozni minderre. 

Az ünnepi izgatottságban se felejtsétek el, hogy a tudást, az élet éléséhez való kellő 

bölcsességet, igaz barátok szerzését, a szerény ám kulturált és művelt magatartás elsajátítását 

nektek is akarni kell! 

 „A világi méltóság, aranyfüst és játékpénz, de az emberi méltóság valóság, színarany. 

Miért játszol hamis pénzért, mikor Isten megtömte zsebed színarannyal?” – kérdezi tőlünk 

az író, Márai Sándor.  

Az emberi méltóságért meg kell szenvednetek, jó értelemben szenvedni, mert amiért 

megküzdötök nap, mint nap, ahhoz ragaszkodni fogtok, az lesz igazán a sajátotok. Gondoljatok 

csak egy-egy nehezen megtanult leckére, amit délutánonként többször is elő kellett vennetek, 

vagy a növényekre és a virágokra, amiket locsolgattok, gondozgattok minden tavasszal, vagy a 

barátaitokra, akiket fáradság és időhiány ellenére végighallgattok. Mert ilyen és ehhez hasonló 

számtalan tettet diktál a szív. A szív és az emberi méltóság szavaival ne féljetek soha kimondani 

azt, amiről egész lelketekkel tudjátok, hogy igaz. Ne bízzátok sose magatokat a vak szerencsére, 

mert amit a szerencse ad, azt bármikor vissza is veheti. Az nem lesz az ember sajátja, birtoka 

soha.  

Kedves búcsúzó diákok! Ahogy itt álltok felsorakozva előttünk, mint annyiszor a négy 

év alatt, most azonban testben és lélekben jobban felkészülve az ünnepre, jól esik a tekintetnek 

végignézni rajtatok: szépek vagytok, ifjak, vidámak erősek. Lelkesítsenek benneteket Goethe 

szavai!                                                           „Ne csüggedj, 

hisz ifjú vagy, 

S minden elérhető, 

Ha van benned bátorság, 

Remény, s szeretni erő…”  

Most, az ünnepi lelkesültség perceiben mondjatok magatokban egy köszönöm-öt 

szüleiteknek, akik ragyogó arccal és büszkén néznek rátok, és akik sok áldozatot hoztak azért, 

hogy ti most és itt állhattok és ünnepelhettek. Szüleitek tudják, hogy gyermekük álmai néha-néha 

elhalványulnak, de hiszik, hogy új álmaitok lesznek, és ezekért újra síkra szálltok.  

Szüleitek hisznek bennetek, s ha erre gondoltok, meglátjátok, könnyebb lesz majd 

megbirkózni a hullámokkal!  

Kedves búcsúzó II/14. B osztály!  

Még emlékszem a ti meghitt ballagásotokra, és remélem, hogy még ti is ünnepként 

őrzitek valahol a szívetekben azt a napot. Kissé zavarban vagyok a tegezés miatt, de nézzétek el 

nekem, hiszen közületek többen is iskolánk tanulói voltatok, és a szemünk láttára váltatok 

kilencedikes kis diákokból öntudatos felnőttekké. Köszönet az iskolánkhoz való hűségetekért és 

bizalmatokért. Reméljük, hogy az itt eltöltött újabb 2 év alatt szaktudásotok és műveltségetek 

gyarapodott, és megtaláljátok majd a számításotokat és örömötöket abban a szakmában, amit az 

iskolánkban sajátítottatok el. 

 Búcsúzóul a tantestület, jómagam és osztályfőnök kollégáim, valamint a kollégiumi 

osztályfőnökeitek nevében is kívánok minden ballagó és búcsúzó diákunknak sikerekben gazdag, 

örömteli, hosszú életet és örökké tartó emlékezetet.  

Köszönöm, hogy meghallgattatok, hogy meghallgattak. 


