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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

Nyolc éve indult nagy sikerű oktatási projektünk, amelybe 
szinte már az összes hazai magyar iskola bekapcsoló-
dott, negyvenezren tanultak az Új Szóval. Magyar iroda-
lom, földrajz, etika, polgári nevelés, történelem, kémia, 
közlekedésre való nevelés, pénzügyi ismeretek, osztály-
főnöki óra – a teljesség igénye nélkül ezeken a tanítási 
órákon használták fel a szlovákiai magyar diákok oktatási 
segédanyagainkat, mellyel igyekeztünk a szokásos taní-
tás menetét szórakoztatóbbá, kreatívabbá tenni, hogy a 
tanulók hatékonyabban sajátíthassák el tananyagot.

A Tanuljunk az Új Szóval programot a Petit Academy Ala-
pítvány működteti, mely támogatásokból tartja fent magát, 

Tanuljunk 
az Új Szóval!

 Közlekedés
 Magyar irodalom nagyjai
 Szlovákia földrajzi értékei
 Gazdálkodj okosan!
 Az emberiség globális prob-

lémái
 Törvény, jog, kötelesség
 Helyesírásunk szabályai
 Klimatikus változások
 Munkabiztonság
 Az ökológia alapjai 

  – energiaforrások

Mindenki talál 
benne valamilyen 
érdekességet

Komoly munka 
és szórakozás 
egyszerre

Munkafüze-
tünkkel még 
a kémiát is 
megszerették

Szerencsére 
nagy az érdeklő-
dés, így kiadvá-
nyaink sok diák 
kezébe eljutnak

 Miért éri meg jelentkezni?

 Mert ingyenes, a munkafüzet az iskoláknak nem 
kerül pénzbe.
 Az oktatási intézmények ingyen kapják az Új Szót is.
 Szórakoztató módon feldolgozott tananyagot nyúj-

tunk, olvasmányokkal, feladatokkal.
 A diákok sokat rajzolhatnak, kreatív dolgokkal fog-

lalkozhatnak, a témával kapcsolatban kifejthetik vé-
leményüket.
 Nem titkolt célunk egy igényes, értelmes leendő ol-

vasóközönség kinevelése.
 A tanárok is üdvözlik az új módszereket.
 A diákok nemcsak a nyomtatott, hanem az online 

kiadás cikkeit is felhasználják, böngészik, szócikke-
ket keresnek.
 A résztvevők tájékozottabbak, okosabbak lesznek, 

választékosabban fejezik ki magukat szóban és írás-
ban egyaránt.

a szponzori adományok összegétől függően egy projekt 
általában egy hónapig tart, 500–2500 diák vesz részt ben-
ne egyszerre. Segédanyag-kínálatunk mindig naprakész 
információkat dolgoz fel, felhasználva a modern technoló-
giákat, s mivel a tanulók az Új Szóval is dolgoznak, a fi-
atalok megtanulják kiválasztani a fontos írásokat, érvelni, 
véleményt alkotni és a mondandót okosan megfogalmaz-
ni. Az sem mellékes szempont, hogy a nebulók a projekt 
ideje alatt hétfőtől péntekig ingyen kapják meg egyetlen 
nyomtatott magyar napilapunkat. 
Az egyes témákat lapunk hasábjain hirdetjük meg. Az ér-
deklődőket úgy válogatjuk ki a felhívásra jelentkező isko-
lák közül, hogy lehetőséget biztosítunk a regionális elvnek: 
a kisiskolák ugyanolyan eséllyel indulnak, mint a nagyobb 
települések oktatási intézményei. S ami a legfontosabb: a 
program nem jelent kiadást az iskolák számára, a költsé-
geket a Petit Academy Alapítvány biztosítja. (vhe)

 Pénzügyi alapismeretek
 Alapvető emberi jogok
 Multikulturalizmus
 Biztonságosan kerékpárral
 Útjelzőtáblák és útburkolati 

jelek
 A mindennapok kémiája
 Közgazdaságtan alapjai
 Közlekedés és környezetvé-

delem
 Lakóhelyem értékei
 Kultúrák együttélése

Legkedveltebb témáink
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Legkedvesebb könyvem Június híres szülöttei 
Játék kicsinek és nagynak

Rendeljék egymás mellé a megfelelő vezetéknevet, keresztnevet, születési évet, a születés helyét. A megfejtések között különböző tudo-
mányterületeken, művészetekben, a sportolásban kimagasló egyéneket találnak. 
A megoldásokat 2014. július 31-éig várjuk a katedra.irodalom@gmail.com-ra. 
A levél tárgyában tüntessék fel: JÚNIUS HÍRES SZÜLÖTTEI
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Életrajzi adatok:

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       

Magyar származású biofizikus, professzor, akadémikus. 1961-ben 
orvosi Nobel-díjban részesült az akusztikában elért kutatásaiért.

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       

Magyar grafikus, könyvillusztrátor. Legnagyobb sikereit József At-
tila és Shakespeare műveinek illusztrálásával érte el. Műveit legin-
kább a gyermekkönyvekből ismerjük.

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       
Nobel-díjas fizikus, gépészmérnök, villamosmérnök, a holográ-
fia feltalálója. Az emberi kommunikációt és a hallást is tanulmá-

nyozta. Berlinben folytatta tanulmányait a Technische Hochschule 
elektromérnöki karán, ahol többek között Einstein szemináriumát 
is látogatta. 

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       
Négyszeres olimpiai úszóbajnok, négy aranyérmével máig ő a leg-
eredményesebb magyar férfi úszó olimpikon. Ötször választották 
az év sportolójává, 1991-ben az év európai sportolója címet is meg-
szerezte.

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       

A Csinszka néven elhíresült költőfeleség maga is költőnő volt. Fér-
je, Ady Endre halála után Babits Mihállyal tartott fenn egy évig 
szerelmi kapcsolatot, majd Márffy Ödön felesége lett. Ady hozzá 
írt legismertebb verse: Őrizem a szemed.

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       
A Nyugat folyóirat egyetlen igazán elismert nőírója. Regényeiben a 
századfordulón élő nő sorsát ismerhetjük meg (pl. Színek és évek). 
Gyermekversei is ismertek a közönség számára (pl. Petike jár).

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       
Kossuth-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. Kezdemé-
nyezésére jött létre a Bajor Gizi Színészmúzeum, a színinövendé-
keknek a Horváth Árpád kollégium, az idős színészeknek pedig a 
Jászai Mari és az Ódry Árpád színészotthon. 

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       
Római katolikus pap, irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat alapítója. Segélyeivel sokat tett a rászoruló hatá-
ron túli magyarokért (erdélyiek, a délszláv háború elszenvedői stb.)

A  kortárs magyar irodalom élvonalába tartozó 
költő, Borbély Szilárd 2013-ban jelentette meg első 
és  egyben utolsó regényét (szomorú tény, hogy a 
szerző élete ez év februárjában megrázó hirtelen-
séggel megszakadt). A  szikár cím – Nincstelenek 
– nem ígér könnyű olvasmányt, mint ahogy az al-
cím kétségbeesett kérdő mondata sem: Már elment 
a Mesijás? A hiány és megvált(hat)atlanság  tarto-
mányába húz be a szöveg olyan elemi erővel, hogy 
a döbbenettől nem tudjuk letenni a könyvet, amíg 
a végére nem jutunk. 
A regény ideje szorosabban véve a huszadik század 
hatvanas-hetvenes éveinek fordulója, de gyakran 
megidéződnek a közelmúlt, a második világháború 
eseményei is. A helyszín egy megnevezetlen, Isten 
háta mögötti falu, egy zárt tér és közösség, ahonnan 
csak az mehet el, akit vélt vagy valódi bűne miatt 
kivetnek.  Ahogy a falunak nincs neve, úgy a leg-
több szereplőnek sincs, akik nemcsak a nevüktől 
fosztatnak meg, hanem gyakorlatilag mindenüktől: 
anyagi javaiktól, érzelmeiktől, emberi méltóságuk-
tól, identitásuktól, nyelvüktől, múltjuktól, jövőjük-
től, vágyaiktól, normális emberi kapcsolataiktól és 
legfőképpen szabadságuktól. 
A regény narrátora és egyben szereplője egy kisfiú 
(talán a szerző gyermek-énje), az ő érzéki tapasz-
talatain keresztül látunk rá a mikrokörnyezetre. A 
gyermek elsősorban szemlél, megfigyel, nem értel-
mez. Szenvtelenül kattogó, rövid mondatai materi-
ális és lelki sivárságról, folyamatos kényszerről, erő-
szakról számolnak be. A  kimerevített pillanatok, 
az állandósult jelen idő mögött persze ott sejthető 
a szerző felnőtt-énje: érzelmi érintettsége ellenére 
úgy találja ki gyerekkori emlékeit, hogy szociografi-
kusan pontos barbár valóságnak tűnjön a fikció. A 
reflektálás pedig az olvasó embert próbáló feladata.
A gyermekkor egyáltalán nem idilli ebben a vi-
lágban, hiszen a gyermekkel korántsem bánnak 
gyengéden: az anya felmosóronggyal, az apa nad-
rágszíjjal veri, leggyakrabban ok nélkül, csak úgy, 
keserűségből. Rendszeresen alázzák verbálisan fel-
nőttek, gyerekek egyaránt. Ám nem csupán a nar-
rátor van kitéve az erőszak különböző formáinak. 
Általában szégyen tárgya, ha egy gyerek éjszaka be-
vizel. Ennél azonban sokkal nagyobb szégyen, ha 
álmodik – erről különösen drasztikus módszerrel 
szoktatják le: babonából az alvó gyerek füle mel-
lett agyonvernek egy kölyökmacskát. A gyermeki 
kiszolgáltatottság kegyetlenebb fokozatairól is szó 
esik: a zsidó gyerekeket gázkamrába viszik a nyi-
lasok, a levegőbe hajigált ukrán csecsemőket pedig 
szuronyheggyel kapják el az orosz tábori csend-
őrök. 
Az álmaiktól megfosztott gyerekeknek persze a fel-
nőtt-lét sem kínál reményteljes jövőt. A férfi sorsa: 
kemény fizikai munka nappal, öntudatvesztésig 
tartó vagy a feltörő  ösztönöktől agresszióba haj-
szolt kocsmázás esténként. A nő sorsa: a fájdalom 
dajkálása és felnevelése, a szenvedés gondozása egy 
életen át. 
A regény felütése egy súlyos mondat: Megyünk és 
hallgatunk. A hallgatás ebben a kietlen világban 
állandó elfoglaltság. Hallgat az apa, ha mérges. Mi-
nél jobban megbántják, annál inkább hallgat. Az 

anya hallgatásra inti fiát – így akarja megóvni 
attól, hogy a többi gyerek bántsa. A falu lakói 
hallgatnak, amikor szemük láttára hurcolják el 
a zsidókat. A zsidóknak megtiltják, hogy beszél-
jenek elhurcolóikkal. Hiszen amiről hallgatunk, 
az nincs. A múlt sincs, ha nem beszélünk róla. A 
múltat végképp eltörölni – adják parancsba az új 
ideológia hívei. A nincstelenség tehát kényszerű 
múlttalanság is. A hallgatás szükségszerű em-
léktelenség. Pedig a csend nem jó, mert félelmet 
szül. Folyton rettegni kell valamitől: attól, hogy 
nem lesz mit enni, attól, hogy az anya kútba ug-
rik, attól, hogy megverik a gyerekek, attól, hogy 
megölik az apát, attól, hogy jön az árvíz. És per-
sze mindenki fél attól, hogy szembe kell nézni 
a múlttal.
A narrátor kisfiú a jelennel néz farkasszemet. A 
vályogfalú házzal, a döngöltföldes sivár szobá-
val, az asztallal, ahol a családi élet – evés, mosás, 
dagasztás, csirkekopasztás, házifeladat-írás, sze-
retkezés – zajlik. A Rámpán ácsorgó vagy a föl-
deken dolgozó káromkodó férfiakkal. Az állato-
kat meg egymást heccelő és kínozó gyerekekkel. 
A szeretetlenséggel. Szavakkal, melyek jelentése 
lassan világosodik meg. A bekerült, a kulák, a 
cigány, a zsidó: bélyeg. A másság bélyege, ami 
megvetést, gyűlöletet ébreszt, kegyetlenséget 
szül, folytonos szorongást eredményez. A nar-
rátor családja bekerült, vagyis máshonnan jött, 
nem tősgyökeres. A verejtékes munkával szer-
zett földek miatt a nagyapát csaknem kuláknak 
nyilvánítják, ám hogy mégse kerül fel a listára, 
csak fokozza a falubeliek gyanakvását. Az anya 
szóba áll a cigányokkal, kisegíti őket, amiért a 
parasztok megvetik. A család egyik ága román 
és hucul gyökerű. Az apa zsidó származása le-
begtetve van. Nem kap munkát, mert nem áll be 
a pártba, nem nyal a pártvezetőknek. Testvérei 
kitagadják az örökségből. A másságot a falukö-
zösség nem fogadja el, halálosan megfenyegeti, 
ezért menekülnie kell. Csak titokban látogatja a 
családot. A kirekesztettségben nem marad más 
lehetőség, mint várni a bizonytalan megváltást. 
A messiás egy gyermek, a narrátor öccse, aki 
még beszélni sem tanul meg, mielőtt egy gyors 
lefolyású betegségben meghal. A messiásvárás 
emelkedett lelki eseménye tehát hiábavalónak 
bizonyul. Mesijás egy beszédhibás, kortalan, 
szelíd cigányember, akinek fő foglalkozása a 
buditakarítás. Parodisztikusan kiforgatott figu-
rája jelképes: csupán a materiális értelemben 
vett szennytől szabadítja meg az embereket, az 
erkölcsitől nem. A megváltás mindenképpen 
elmarad.
Egy kisfiú mosolyog vissza válla fölött a szöveg-
re a hátsó fülön. A gyermek Borbély Szilárd. 
A mosolytalan gyermekkorra a felnőtt szer-
ző tekint vissza. Szembenézni a keserűséggel, 
megtörni a hallgatást: emberileg, íróilag nagy 
feladat, kivételesen kemény munka. A Nincs-
telenek nyomaszt és megrendít. Mégis olvasni 
kell. Hogy megértsük a nyomasztóan és meg-
rendítően ideiglenes világot, ahol valamennyien 
bekerültek vagyunk. 

Borbély Szilárd: Nincstelenek

N.Tóth Anikó

A KESERŰ A LEGERŐSEBB
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Stafétabot

  Pszichológusok vallják, hogy szinte 
minden sportág művelőinek szüksé-
gük van: „fizikai és pszichikai ener-
giáik optimális mozgósítására”.
  És egy gyermekotthoni nevelőnek?
Azért szokatlan, divatos szlogennel 
élve, rendhagyó kérdés ez, mert aki-
re vonatkozik, jó értelemben, kettős 
életet él: a Párkányi Gyermekotthon 
nevelője, s emellett szenvedélyes ter-
mészetjáró és sikeres hegymászó, aki-
nek eddigi csúcsteljesítménye a Mont 
Blanc meghódítása volt: Hajtman 
Marian. 
  A feltett kérdésedre válaszolva azt 
kell mondanom, a mindennapi neve-
lő munkám semmivel sem kevesebb, 
fiziológiai-pszichikai energiák igény-
bevételét várják el tőlem, mint a Tátra 
és a Dolomitok csúcsainak a megmá-
szása.
  Már maga a világra jöttöm is kemény 
kihívás volt, tán nem annyira nekem, 
mint édesanyámnak, akivel a párká-
nyi szülészetre, 1958. december har-
madikának éjszakáján, zord hóvihar 
közepette alig bírt bedöcögni a men-
tő, miközben még az ajtaja is kivá-
gódott. Hajszálon múlott, hogy nem 
vesztünk oda.
  Nemzetiségileg vegyes családból szár-
mazom. Anyukám magyar tanítónő 
volt, szerencsére még él és idős korá-
ban is aktívan bekapcsolódik a köz-
életbe, édesapám viszont súlyos be-
tegség következtében 70 éves korában 
ment el közülünk. Ő szlovák nemzeti-
ségű, megbecsült munkásember volt, 
Alsó Ohajról került a párkányi vas-
útállomásra, illetve Nánára, ahol egy 
szerény családi házban éltünk anyai 
nagymamámmal, majd a tőlem hét év-
vel fiatalabb Béla öcsémmel.
  Mozgékony, fürge kölyök voltam, 
bármilyen időjárás lehetett, én szeret-
tem kint lenni: bújócskáztunk, pilinc-
kéztünk, pityköveztünk és a kertünk 
alatti patakon, a Folyón indiánosdit 
játszottunk vagy a tisztáson fociz-

Csicsay AlajosA nevelő kitüntetése
tunk. Szegény nagyanyám – többnyi-
re ő „vigyázott” rám – nem győzött 
hajkurászni; hol szakadt gatyában, 
csuromvizesen, hol meg összetörve 
véresen, de ártatlan ábrázattal kerül-
tem elő. Tehát igen jól elvoltam a ma-
gamfajta gyerekek között, csak akkor 
lepődtem meg, amikor édesanyám 
azzal állt elő, hogy beértem, most már 
iskolában a helyem. Ez nem volt tel-
jesen igaz, mert az adott év legvégén 
születtem, a pajtásaim tőlem legkeve-
sebb fél évvel voltak idősebbek, ráadá-
sul még kisnövésű is voltam. Minden 
ellenem szólt, de mit tehettem mást, 
beletörődtem a sorsomba. Végül csak 
egy valami miatt aggódtam, nehogy 
anyám keze alá jussak, mert akkor vé-
gem. Ugyanis akkor ő a nánai kisisko-
lában tanított. Szerencsém lett, mert 
Délczeg Mária tanító néni osztályába 
kerültem, majd Baranyai Gabriella 
és Burkó Blanka tanító nénik egyen-
gették előrehaladásomat, ami bizony 
nehezen, lassan döcögött, idő kellett 
hozzá, hogy felvegyem a kellő iramot.
   Egy nem annyira kedves, mint in-
kább tanulságos emlék fűződik a kisis-
kolás koromhoz, ami jól demonstrálja 
az akkori hatékony nevelési praktiká-
kat. Tudniillik én nem a tanulásban, 
hanem a rosszalkodásban jeleskedtem, 
olyannyira, hogy Gabi néni egyszer 
megelégelte a csínyeimet és átküldött 
a szomszéd tanterembe anyámhoz, 
hogy neki referáljak, mit vittem véghez 
megint. Alig kezdtem el mondókámat, 
anyám nyúlt a favonalzóért és… Tud-
tam, hogy ezzel még nincs vége a fe-
gyelmezésnek. Amikor hazajött, akkor 
következett az igazi haddelhadd. No, 
azért nem annyira, hogy csak egy ki-
csit is megsínylettem volna.
  Ez eléggé meglep engem, mert 
édesanyád a legjámborabb kollégá-
im közé tartozott, és rád mint tanu-
lóra sem hallottam semmilyen ki-
fogást. Sőt Forgács Marika szlovák 
szakos osztályfőnököd óralátogatá-

saim alkalmával dicsérően szokott 
beszélni rólad.
  Az előbbi esetet sem panaszképpen 
mondtam el, inkább mint korképet 
vázoltam fel. A felső tagozatba, mi-
ként a szavaidból is következtetni 
lehet rá, Párkányba jártam be, itt 
végeztem el a gimnáziumot is, majd 
nem vettek fel a főiskola testnevelés-
német szakára, ezért tanulmányaimat 
a Lévai Pedagógiai Szakiskola „fel-
építményi” tagozatán folytattam. Itt 
kerültem kapcsolatba először kisebb 
gyerekekkel, mert hát napközibe és 
óvodába jártunk gyakorlatokra. Itt 
éreztem először, hogy van vonzal-
mam a szakmához, és tán egy kis rá-
termettségem is hozzá. Elhatároztam, 
hogy megpróbálok elindulni e pályán.
A tényleges katonai szolgálat letöltése 
után négy évig nevelősködtem az Ud-
vardi Mezőgazdasági Szaktanintézet 
kollégiumában, majd két évig a pár-
kányi papírgyár szaktanintézetében. 
Ezekben az években tanultam meg, 
miként lehet bánni, jó együttműkö-
dést kialakítani a serdülő fiatalokkal, 
amit végül is a sportos életvitelemnek 
köszönhetek. Abban az időben az or-
szág, így az iskolák irányítása is, nagy 
súlyt fektetett az ifjúság egészséges, 
sportos nevelésére, s én az ilyen ötle-
tekből kifogyhatatlan voltam.
  Egyszer édesanyám azzal jött hozzám 
– nem tudom, miért gondolta, hogy 
megfelelőbb munkát talált nekem –, 
hogy a helyi gyermekotthon az egyik 
megüresedett helyre férfinevelőt ke-
res. Nem haboztam, tetszett a kihí-
vás, így 1988 őszén a „nevelő elvtárs” 
megszólításomat felcseréltem Marian 
bácsira. A gyerekeink (értem alatta a 
neveltjeinket) máig így szólítanak. 
  Sokan úgy gondolják, a gyermek-
otthoni nevelők munkája kis fele-
lősséggel járó, kényelmes állás. Mi-
ért ez a nagy tévedés? 
  Mert belülről csak azok ismerhetik 
az intézeteket, akik ott dolgoznak. Mi 

tagadás, engem is meglepett, sőt meg-
döbbentett az, amit mindjárt tapasz-
taltam. Itt szembesültem a ténnyel, 
mi az, hogy elhagyott gyerek, akinek 
senkihez sem jött létre kötődése. 
Itt találkoztam először bepisilő kis 
ovissal, renitenskedő pimasz kama-
szokkal, idegrohamokkal küszködő 
srácokkal, bájaikat könnyedén muto-
gató bakfisokkal, késekkel rohangáló, 
keménykötésű fickókkal; roma, ma-
gyar, szlovák nemzetiségűekkel, akik-
ben csupán egy valami volt közös, az, 
hogy mind lelki sérült.
  Energiáimat, az apai példaképet a 
munkahelyemen igyekeztem érvé-
nyesíteni, holott már nekünk is volt 
egy kisfiunk, akinek szintén apára 
volt szüksége. Rengeteget vívódtam 
magamban, sokszor nem tudtam, mi-
tévő legyek. Ekkor jött a nagy segít-
ség: Farkas Anna, Hrmó Zsuzsa, Var-
ga Júlia, Szatmári Mária, Tóth Éva, a 
tőlem idősebb, tapasztaltabb nevelő-
nők személyében, akik felnyitották a 
szemem, megmutatták, hogyan lehet 
megoldani egyes problémákat, és ha 

nem azt teszem, amit kell, idő előtt ki 
fogok égni. Ráébredtem, hogy el kell 
végeznem a speciális pedagógiát. Zá-
róvizsgám szakdolgozata a mozgáste-
rápiáról és a sporttal való nevelésről 
szólt. Új napirendet, pontosabban 
értékrendet állítottam fel magamban, 
amely szerint munkahelyem feladata-
it kellő életerővel, éberséggel hajthas-
sam végre; oktalan kimerültség nél-
kül, tartalék energiával ahhoz, hogy 
élvezhessem a szabadidőmet, hogy 
képes legyek megbirkózni az előre 
nem látható vészhelyzetekkel is. Az új 
taktikám lényege az volt, hogy ezeket 
a sok energia- és feszültség-többlettel 
teli gyerekeket mozgás és sport által 
úgy lazítsam fel, hogy közben moti-
váljam is őket, lehetőséget adva nekik 
arra, hogy sikerélményekben része-
süljenek. 
  Nekiláttam gyarapítani az otthon 
sporteszközeit. Volt már egy kisebb 
aszfaltpályánk, majd lettek sílécek, 
kerékpárok, asztalitenisz-terem, újab-
ban pedig már boksz- és konditer-
münk is van. Beindult és mai napig 

tart nálunk az aktív sportélet szép 
eredményekkel, sikerekkel, amelyek 
egyúttal gyógyítólag is hatnak a sérült 
gyereklelkekre.
  Otthonunk az elsők között, már 
2006-ban átalakult családi típusúra. 
Jelenleg három önálló csoporttal mű-
ködünk, saját gazdasági rendszerrel, 
amelybe öt nevelő és csoportokként 
maximum tíz gyerek tartozik. Ter-
mészetes, hogy van központi nevelési 
irányelv, viszont a csoportok saját ön-
rendelkezési lehetőségekkel is bírnak. 
Ebben mutatkozik meg valójában a 
nevelők kreatív, de akár a passzív hoz-
záállása is. 
  Ha jó az értesülésem, létezik egy 
olyan közigazgatási törekvés, amely 
szerint az olyan intézményeket, 
mint a tiétek is, meg kellene szün-
tetni, és a gyerekeket hivatásos ne-
velőszülőkhöz kéne adni. Igaz ez?
  Igen, volt ilyen irányelv, de a gya-
korlat sajnos mást mutat. Évtizedek 
óta telt házzal működünk, egyre több 
gyerek érkezik hozzánk, ezért a mi 
intézményünkhöz is tartozik egy hi-
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  Pszichológusok vallják, hogy szinte 
minden sportág művelőinek szüksé-
gük van: „fizikai és pszichikai ener-
giáik optimális mozgósítására”.
  És egy gyermekotthoni nevelőnek?
Azért szokatlan, divatos szlogennel 
élve, rendhagyó kérdés ez, mert aki-
re vonatkozik, jó értelemben, kettős 
életet él: a Párkányi Gyermekotthon 
nevelője, s emellett szenvedélyes ter-
mészetjáró és sikeres hegymászó, aki-
nek eddigi csúcsteljesítménye a Mont 
Blanc meghódítása volt: Hajtman 
Marian. 
  A feltett kérdésedre válaszolva azt 
kell mondanom, a mindennapi neve-
lő munkám semmivel sem kevesebb, 
fiziológiai-pszichikai energiák igény-
bevételét várják el tőlem, mint a Tátra 
és a Dolomitok csúcsainak a megmá-
szása.
  Már maga a világra jöttöm is kemény 
kihívás volt, tán nem annyira nekem, 
mint édesanyámnak, akivel a párká-
nyi szülészetre, 1958. december har-
madikának éjszakáján, zord hóvihar 
közepette alig bírt bedöcögni a men-
tő, miközben még az ajtaja is kivá-
gódott. Hajszálon múlott, hogy nem 
vesztünk oda.
  Nemzetiségileg vegyes családból szár-
mazom. Anyukám magyar tanítónő 
volt, szerencsére még él és idős korá-
ban is aktívan bekapcsolódik a köz-
életbe, édesapám viszont súlyos be-
tegség következtében 70 éves korában 
ment el közülünk. Ő szlovák nemzeti-
ségű, megbecsült munkásember volt, 
Alsó Ohajról került a párkányi vas-
útállomásra, illetve Nánára, ahol egy 
szerény családi házban éltünk anyai 
nagymamámmal, majd a tőlem hét év-
vel fiatalabb Béla öcsémmel.
  Mozgékony, fürge kölyök voltam, 
bármilyen időjárás lehetett, én szeret-
tem kint lenni: bújócskáztunk, pilinc-
kéztünk, pityköveztünk és a kertünk 
alatti patakon, a Folyón indiánosdit 
játszottunk vagy a tisztáson fociz-

Csicsay AlajosA nevelő kitüntetése
tunk. Szegény nagyanyám – többnyi-
re ő „vigyázott” rám – nem győzött 
hajkurászni; hol szakadt gatyában, 
csuromvizesen, hol meg összetörve 
véresen, de ártatlan ábrázattal kerül-
tem elő. Tehát igen jól elvoltam a ma-
gamfajta gyerekek között, csak akkor 
lepődtem meg, amikor édesanyám 
azzal állt elő, hogy beértem, most már 
iskolában a helyem. Ez nem volt tel-
jesen igaz, mert az adott év legvégén 
születtem, a pajtásaim tőlem legkeve-
sebb fél évvel voltak idősebbek, ráadá-
sul még kisnövésű is voltam. Minden 
ellenem szólt, de mit tehettem mást, 
beletörődtem a sorsomba. Végül csak 
egy valami miatt aggódtam, nehogy 
anyám keze alá jussak, mert akkor vé-
gem. Ugyanis akkor ő a nánai kisisko-
lában tanított. Szerencsém lett, mert 
Délczeg Mária tanító néni osztályába 
kerültem, majd Baranyai Gabriella 
és Burkó Blanka tanító nénik egyen-
gették előrehaladásomat, ami bizony 
nehezen, lassan döcögött, idő kellett 
hozzá, hogy felvegyem a kellő iramot.
   Egy nem annyira kedves, mint in-
kább tanulságos emlék fűződik a kisis-
kolás koromhoz, ami jól demonstrálja 
az akkori hatékony nevelési praktiká-
kat. Tudniillik én nem a tanulásban, 
hanem a rosszalkodásban jeleskedtem, 
olyannyira, hogy Gabi néni egyszer 
megelégelte a csínyeimet és átküldött 
a szomszéd tanterembe anyámhoz, 
hogy neki referáljak, mit vittem véghez 
megint. Alig kezdtem el mondókámat, 
anyám nyúlt a favonalzóért és… Tud-
tam, hogy ezzel még nincs vége a fe-
gyelmezésnek. Amikor hazajött, akkor 
következett az igazi haddelhadd. No, 
azért nem annyira, hogy csak egy ki-
csit is megsínylettem volna.
  Ez eléggé meglep engem, mert 
édesanyád a legjámborabb kollégá-
im közé tartozott, és rád mint tanu-
lóra sem hallottam semmilyen ki-
fogást. Sőt Forgács Marika szlovák 
szakos osztályfőnököd óralátogatá-

saim alkalmával dicsérően szokott 
beszélni rólad.
  Az előbbi esetet sem panaszképpen 
mondtam el, inkább mint korképet 
vázoltam fel. A felső tagozatba, mi-
ként a szavaidból is következtetni 
lehet rá, Párkányba jártam be, itt 
végeztem el a gimnáziumot is, majd 
nem vettek fel a főiskola testnevelés-
német szakára, ezért tanulmányaimat 
a Lévai Pedagógiai Szakiskola „fel-
építményi” tagozatán folytattam. Itt 
kerültem kapcsolatba először kisebb 
gyerekekkel, mert hát napközibe és 
óvodába jártunk gyakorlatokra. Itt 
éreztem először, hogy van vonzal-
mam a szakmához, és tán egy kis rá-
termettségem is hozzá. Elhatároztam, 
hogy megpróbálok elindulni e pályán.
A tényleges katonai szolgálat letöltése 
után négy évig nevelősködtem az Ud-
vardi Mezőgazdasági Szaktanintézet 
kollégiumában, majd két évig a pár-
kányi papírgyár szaktanintézetében. 
Ezekben az években tanultam meg, 
miként lehet bánni, jó együttműkö-
dést kialakítani a serdülő fiatalokkal, 
amit végül is a sportos életvitelemnek 
köszönhetek. Abban az időben az or-
szág, így az iskolák irányítása is, nagy 
súlyt fektetett az ifjúság egészséges, 
sportos nevelésére, s én az ilyen ötle-
tekből kifogyhatatlan voltam.
  Egyszer édesanyám azzal jött hozzám 
– nem tudom, miért gondolta, hogy 
megfelelőbb munkát talált nekem –, 
hogy a helyi gyermekotthon az egyik 
megüresedett helyre férfinevelőt ke-
res. Nem haboztam, tetszett a kihí-
vás, így 1988 őszén a „nevelő elvtárs” 
megszólításomat felcseréltem Marian 
bácsira. A gyerekeink (értem alatta a 
neveltjeinket) máig így szólítanak. 
  Sokan úgy gondolják, a gyermek-
otthoni nevelők munkája kis fele-
lősséggel járó, kényelmes állás. Mi-
ért ez a nagy tévedés? 
  Mert belülről csak azok ismerhetik 
az intézeteket, akik ott dolgoznak. Mi 

tagadás, engem is meglepett, sőt meg-
döbbentett az, amit mindjárt tapasz-
taltam. Itt szembesültem a ténnyel, 
mi az, hogy elhagyott gyerek, akinek 
senkihez sem jött létre kötődése. 
Itt találkoztam először bepisilő kis 
ovissal, renitenskedő pimasz kama-
szokkal, idegrohamokkal küszködő 
srácokkal, bájaikat könnyedén muto-
gató bakfisokkal, késekkel rohangáló, 
keménykötésű fickókkal; roma, ma-
gyar, szlovák nemzetiségűekkel, akik-
ben csupán egy valami volt közös, az, 
hogy mind lelki sérült.
  Energiáimat, az apai példaképet a 
munkahelyemen igyekeztem érvé-
nyesíteni, holott már nekünk is volt 
egy kisfiunk, akinek szintén apára 
volt szüksége. Rengeteget vívódtam 
magamban, sokszor nem tudtam, mi-
tévő legyek. Ekkor jött a nagy segít-
ség: Farkas Anna, Hrmó Zsuzsa, Var-
ga Júlia, Szatmári Mária, Tóth Éva, a 
tőlem idősebb, tapasztaltabb nevelő-
nők személyében, akik felnyitották a 
szemem, megmutatták, hogyan lehet 
megoldani egyes problémákat, és ha 

nem azt teszem, amit kell, idő előtt ki 
fogok égni. Ráébredtem, hogy el kell 
végeznem a speciális pedagógiát. Zá-
róvizsgám szakdolgozata a mozgáste-
rápiáról és a sporttal való nevelésről 
szólt. Új napirendet, pontosabban 
értékrendet állítottam fel magamban, 
amely szerint munkahelyem feladata-
it kellő életerővel, éberséggel hajthas-
sam végre; oktalan kimerültség nél-
kül, tartalék energiával ahhoz, hogy 
élvezhessem a szabadidőmet, hogy 
képes legyek megbirkózni az előre 
nem látható vészhelyzetekkel is. Az új 
taktikám lényege az volt, hogy ezeket 
a sok energia- és feszültség-többlettel 
teli gyerekeket mozgás és sport által 
úgy lazítsam fel, hogy közben moti-
váljam is őket, lehetőséget adva nekik 
arra, hogy sikerélményekben része-
süljenek. 
  Nekiláttam gyarapítani az otthon 
sporteszközeit. Volt már egy kisebb 
aszfaltpályánk, majd lettek sílécek, 
kerékpárok, asztalitenisz-terem, újab-
ban pedig már boksz- és konditer-
münk is van. Beindult és mai napig 

tart nálunk az aktív sportélet szép 
eredményekkel, sikerekkel, amelyek 
egyúttal gyógyítólag is hatnak a sérült 
gyereklelkekre.
  Otthonunk az elsők között, már 
2006-ban átalakult családi típusúra. 
Jelenleg három önálló csoporttal mű-
ködünk, saját gazdasági rendszerrel, 
amelybe öt nevelő és csoportokként 
maximum tíz gyerek tartozik. Ter-
mészetes, hogy van központi nevelési 
irányelv, viszont a csoportok saját ön-
rendelkezési lehetőségekkel is bírnak. 
Ebben mutatkozik meg valójában a 
nevelők kreatív, de akár a passzív hoz-
záállása is. 
  Ha jó az értesülésem, létezik egy 
olyan közigazgatási törekvés, amely 
szerint az olyan intézményeket, 
mint a tiétek is, meg kellene szün-
tetni, és a gyerekeket hivatásos ne-
velőszülőkhöz kéne adni. Igaz ez?
  Igen, volt ilyen irányelv, de a gya-
korlat sajnos mást mutat. Évtizedek 
óta telt házzal működünk, egyre több 
gyerek érkezik hozzánk, ezért a mi 
intézményünkhöz is tartozik egy hi-
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vatásos szülői csoport, akiknek a te-
vékenysége engedélyhez kötött. Az 
elgondolás jó volt, csak a kivitelezés 
akadozik, amit az is bizonyít, hogy 
nem egy gyereket adnak vissza e vál-
lalkozók, vagy – ami még szomorúbb 
– a gyerekek maguk kérik, hogy jö-
hessenek vissza hozzánk. A tények azt 
mutatják, hogy a profi szülők nincse-
nek kellőképpen felkészítve a feladat-
ra. Túlnyomó többségük (százalékot 
hadd ne mondjak) az anyagi oldalát 
nézi a dolognak, és csak a kisebbik 
hányadának célja e gyerekeken való 
segítés. A hozzájuk kerülők ezt érzik 
és tudják is, ami nem lenne különö-
sebb baj, csak a másodrendűségük 
éreztetése – az édes szülők sajátjaikkal 
szembeni megkülönböztetett szerete-
tének a kinyilvánítása az, amit szinte 
lehetetlen titokban tartani – a nagy 
próbatétel. Ilyet az érintettek nem 
viselnek el, előbb-utóbb kitörnek, a 
nevelőszülők nem bírnak velük, vé-
gül sok huzavona után lemondanak 
róluk. Egy újabb pofon az élettől, mi 
pedig kezdhetünk velük mindent 
elölről.   
  Nem fordul elő, hogy tőletek is 
meg-megszöknek? 
  Sajnos igen, de ez nem lehet vég-
leges. Hiszen a frissen hozzánk ke-
rültek többsége iskolakerülő volt, 
kukáztak, loptak, cigiztek, alkoholt 
ittak… (élvezték a „szabad” életet), s 
nekünk e konfliktusforrásokat mind 
ki kell(ene) iktatnunk az életükből. 
Ebben vannak segítségünkre: az inté-
zet pszichológusa, speciális pedagó-
gus, a szociális dolgozók és az otthon 
személyzete is, akik nagyban hozzá-
járulnak gyerekeink formálásához. A 
nevelés minden formáját próbáljuk 
becsempészni a gyerekszívekbe, így a 
hitre való nevelést is. Volt és ma is van 

egy nevelőnő, aki e felé irányítja az ér-
deklődőket, és jó kapcsolatokat ápol a 
helyi lelkészekkel. Sok gyerekünk volt 
elsőáldozó, istentiszteletekre járó, a 
vakáció alatt pedig ilyen jellegű nyá-
ri táborok résztvevője. Sajnos egyre 
nehezebb a vallásos hitre nevelés, és 
mind kevesebb gyereket tudunk ezen 
az úton elindítani. Csoda ez egyálta-
lán, hiszen egy ideális csoport létre-
hozása is roppant nagy erőfeszítést 
kíván. 
  Ahogy hallgatlak, önkéntelenül 
felmerül bennem, hogy minden rá-
tok bízott gyerek sorsa külön esetta-
nulmányt érdemelne. 
  Ilyesmi számunkra tilos, illetve 
csak belső használatra írunk feljegy-
zéseket. Kívülre nyilatkozni viszont 
csak általánosságokban megengedett. 
Hogy miért természetes e gyerekek 
között a rengeteg konfliktus, veszeke-
dés, az egymás iránti gyűlölet, gondo-
lom, elég, ha azt mondom, a hozzánk 
érkezők többsége eleve személyiség-
zavarokkal küszködik. Mert általá-
ban olyan környezetből jönnek, ahol 
szinte napirenden voltak tanúi vagy 
átélői az aszociális viselkedés külön-
böző formáinak, mint az agresszivi-
tás, válás, testi erőszak, nemi erőszak, 
testi vagy lelki kínzás, betörés, lopás, 
éhezés, sőt még gyilkosság is. Nehéz 
őket beilleszteni a normál közösség-
be, hisz teljesen más normák szerint 
éltek, amelyeket makacsul maguk-
ban is hordják – túlélési eszközként 
használják őket. E gyerekeknek a lé-
nyét úgy kell megértenünk, mintha 
ők a pozitív érzelmek legalacsonyabb 
szintjén lennének. Hirtelen megvál-
toztatni nem tudjuk őket, de tudtukra 
tudjuk adni, hogy mi olyannak fogad-
juk el őket, amilyenek, ugyanakkor 
éreztetjük velük, hogy segíteni aka-

runk nekik, s ehhez vannak bizonyos 
elvárásaink. Az elfogadás nem azt 
jelenti, hogy mindent jóváhagyok és 
megengedek, hanem megkeresem, az 
adott személyben mi a jó, és milyen 
lehetőségek rejlenek benne a pozi-
tív fejlődésre. Ha már megtaláltam 
a bensőjében rejlő jót, akkor meg-
mutatom neki (nem kényszerítem 
rá) azt az utat, amelyen elindulhat 
és megtapasztalhatja a különbséget. 
Ha tetszik neki, akkor tovább halad 
rajta, és segítem őt a kellemes, sike-
res, bíztató események felé. Ha nem 
tetszik neki, vagy ha visszacsúszik, 
akkor újra megpróbálom egy másik 
lehetőség felé terelgetni mindaddig, 
amíg valami kis pozitív eredményt 
nem érek el nála. Soha nem adom fel. 
Fontos, hogy e gyerekeket fokozato-
san beillesszük az otthonon kívüli 
közösségekbe is, hogy valamiképpen 
szocializálódjanak (tánc, sport, rajz, 
klubok stb.), tudjanak bizonyítani, és 
főleg tudják legyőzni a kisebbrendű-
ségi beidegzettségüket.
  Mint már említettem, ez a pálya na-
gyon nehéz, itt nem a nagy szakmai 
címek számítanak, a „gyerekeket sze-
rető”, a mindent elintézni tudó ember 
se megy sokra, sem a keménykezű, 
majd én megmutatom, ki az igazi pe-
dagógus típusok. Itt többnyire a ma-
gasabb EQ-val rendelkező nevelők 
érvényesülnek. Fontos, hogy kézben 
tudják tartani az indulataikat, moti-
válni tudják a rájuk bízott gyerekeket 
és önmagukat is persze. Nagy az ön-
kontroljuk, az integritásuk, türelmük 
és képesek a legnagyobb empátiára.
  Ha jól tudom, nálatok 18 éves ko-
ráig, illetve addig maradhat egy-egy 
gyerek, fiatal, amíg be nem fejezi a 
tanulmányait. Nyomon tudod (tud-
játok) követni a további sorsukat?

  Személy szerint nagyon szívesen 
találkozom és követem is volt gye-
rekeim életútját. Magamban három 
csoportba sorolom őket. Az elsőbe 
azokat, akik helytállnak, dolgoznak, 
családot alapítanak és igyekeznek 
fenntartani szolid életkörülményei-
ket. Vannak, akik nagyon nehezen, 
foggal-körömmel küzdenek, kapasz-
kodnak a létrán, és nem szeretnének 
leesni. Harmadik kategóriába pedig 
azokat, akik sajnos lecsúsztak és az 
utcán élnek. Elesettségük nem csak 
a mi kudarcunk, de engem bánt. Na-
gyon jó érzés, ha találkozom bárme-
lyik csoportba tartozóval, egyik sem 
kerül ki, odajönnek hozzám, és egy 
jót beszélgetünk.  Aki megérdemli, 
azt megdicsérem, a sajnálatra méltó-
kat bíztatom, hogy próbáljanak meg 
helytállni e nehéz időkben is.
  Egyik fölöttébb kedves emlékem 
– csak példaként mondom el, nem 
dicsekvésként –, hogy az egyik volt 
neveltem, miután kitanulta az általa 
választott szakmát, dolgozott és egy 
kis pénzt sikerült összegyűjtenie, nő-
sülése előtt – mivel szülei nem voltak 
–, minket kért fel a feleségemmel, 
hogy képviseljük őt az esküvőjén és 
adjunk áldást a házasságára. Mai na-
pig boldogan él a családjával. Ügyes 
szakember hírében állt, így egyszer 
én is meghívtam őt kisebb munkák 
elvégzésére az otthonomba. Eljött, 
megcsinálta, de amikor ki akartam 
fizetni a munkadíját, azt mondta: Ma-
rian bácsi, maga nem tartozik nekem 
semmivel, én viszont magának sok-
kal, hiszen apám helyett apám volt, 
és mindazt, amit elértem, önnek kö-
szönhetem.  
  Nem túlzás tehát, ha azt mondom, 
a nevelés Mont Blancjára sikerült 
följutnod, de hogy kerülhetett sor 
erre a valóságban is? 
  A sportéletem nagyon változatos 
volt és az is maradt. A mai napig re-
gisztrált játékos vagyok, igaz, hogy 
csak asztali teniszben, de a kiegészítő 
sportokat amatőr szinten folyamato-
san űzöm. Labdarúgással kezdtem a 
szülőfalumban Nánán, aztán Muzslán 
folytattam, amikor a község csapata 
az érsekújvári járás legmagasabb osz-
tályában játszott. Nem voltam nagy 
labdazsonglőr, se gyors játékos, de jó 
volt a teherbírásom, és a labdaátadá-
saimból sok gól született. Szerettem 
edzeni, és szívósságomat még növel-
tem is az akkor divatba jött hosszú 
távgyaloglással (15, 30, 50 kilométe-
ren). Ám amikor 35 éves koromban 

abbahagytam a labdakergetést, hirte-
len nagy ürességet éreztem, ráadásul 
a sportéletem elkényelmesedése súly-
fölösleget okozott. Ekkor Jolcsík Péter 
barátommal, akivel már régebben is-
mertük egymást a sport terén, meg-
alakítottuk a természetjárók klubját. 
Először csak gyerekekkel, ő a szaktan-
intézetből hozta, én meg az otthonból 
vittem magammal őket, és együtt sze-
rettettük meg velük a természet szép-
ségeit. Már annyira belemerültünk a 
barangolásba és a hegymászásba is, 
hogy Péterrel bejelentkeztünk a Szlo-
vákiai Magashegyi Turisztikai Szövet-
ség Klubjába. Először csodálkoztak 
rajtunk a törzstagok, hogy az ilyen 
síkvidéki magyar fickók, mint mi, va-
jon mit keresünk közöttük, de aztán 
igen megszerettek bennünket, mert 
a kitűzött magashegyi célokat (tát-
rai csúcsok) igen jó rátermettséggel, 
hozzáértéssel és könnyed kitartással 
abszolváltuk, néha igazán kemény vi-
szontagságok között is. Itt hallottunk 
először amatőr beszámolót külföldi 
magashegyi túrákról. Megtetszett, 
de amúgy is szerettük a kihívásokat, 
és belevágtunk mindjárt a közepébe. 
1997 őszén bejelentkeztünk egy ma-
gashegyi turisztikai iroda listájára, 
amely a francia Alpokba szervezett 
utat, amelynek céljai közt a Mont 
Blanc megmászása is szerepelt. 1998 
májusában megkaptuk az engedélyt, 
beszereztük a megfelelő felszerelést, 
testileg-lelkileg felkészültünk, és jú-
lius 12-én, nagyon nehéz viszonyok 
közepette feljutottunk Európa legma-
gasabb csúcsára. 
  Milyen elismerésben részesültetek 
érte, vagy egyáltalán a teljesítmé-
nyeitekért?
  Mivel mi nem versenyjelleggel mű-
veljük e sportot, nem törekedtünk 
más magasabb csúcsok meghódítá-
sára, érmek szerzésére sem, inkább 
igyekeztünk minél szebb tájakat fel-
keresni, élvezni a természet csodáit, 
és megtapasztalni, milyenek a nagy 
kihívások, így jutalmunk a meg-
megemelkedő adrenalin szint lett, 
mert mégiscsak a Dolomitok vagy az 
osztrák Alpok 3-4 ezer méter magas 
csúcsai között mozogtunk. Megta-
pasztaltuk, a magasabb hegyek meg-
hódítására, veszélyes terepen való 
mozgásra, mindenek előtt jó felszere-
lésre és jó kondícióra van szükség.
  Egyes pszichológusok szerint első-
sorban „finoman összehangolt moz-
gásokra és nagyon jól fejlett térérzé-
kelésre”, nemcsak a hegymászásban, 

hanem minden sportágban szükség 
van. 
  Ez igaz, mert lehet jó felszerelésed 
és jó kondíciód, ha fejben nem vagy 
ott és a természet istene vagy a sze-
rencse elpártol tőled, akkor biztos ku-
darcnak vagy kitéve. Nekem egyelőre 
mindez megadatott, de bizony nem 
egyszer voltam válságos helyzetben.
Itt szeretném megköszönni felesé-
gemnek, Borbálának, fiaimnak, Kor-
nélnak és Arnoldnak, hogy kiálltak 
mellettem és lelkileg ott voltak velem 
az útjaimon, így fejben tisztán láthat-
tam minden lépésemet. Szüleimtől 
erre megfelelő géneket örököltem, de 
amiért külön köszönet illeti meg őket, 
az, hogy kitartásra neveltek, aminek 
ugyancsak nagy hasznát vehettem az 
egész életem során.
  Az elért sporteredményeimért, a 
sok-sok száz megtett kilométerért, a 
hegymászásért, a jeges vizű Dunában 
való úszásért (ezt is megcselekszem 
minden évben), mint említettem, 
elismerést, oklevelet, érmeket nem 
várok el, mert hisz ezek a nem meg-
szokott sporttevékenységek a saját 
testi és lelki egyéniségem formálására 
szolgálnak. Az viszont nagyon jólesik, 
ha ismerőseim, még inkább a teljesen 
ismeretlenek megszólítanak, és elis-
merésüket fejezik ki a különös sport-
életem iránt. 
 Mint pedagógus, a sportteljesítmé-
nyeim által nagyon jól tudom motivál-
ni a sérült gyereklelkeket a kitartásra, 
a becsületes küzdésre, az egészséges 
életmódra, de nevelem velük őket a 
kudarc és a sikertelenség ésszerű el-
viselésére is. Mai napig együtt rúgom 
velük a labdát az udvaron, túrázom, 
és esténként még futni is eljárok ve-
lük a Duna-parton. Egy esti futás al-
kalmával utolsónak érkeztem be az 
otthonba. A 17-18 éves srácokkal bi-
zony már nemigen vehetem fel a ver-
senyt, viszont szokásunk az egymás 
közötti élcelődés. Ekkor az egyik fiú 
megkérdezte: „Mi van, Marian bácsi, 
nem kapott vacsorát?” A másik meg 
erre: „Kíváncsi lennék rád, ha 55 éves 
leszel, egyáltalán bírsz-e majd járni, 
nem pedig kilométereket lefutni.” 
Az igazat megvallva, mindkettőjük 
megjegyzésének szívből örültem, 
mert közben egyikük arcán a siker-
élmény mámorát láttam felvillanni, 
a másikén pedig a tiszteletet és az el-
ismerést az idősebb nemzedék iránt. 
Ez a jelenet is felért egy kitüntetéssel, 
mert a legilletékesebbek adományoz-
tak meg vele.
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vatásos szülői csoport, akiknek a te-
vékenysége engedélyhez kötött. Az 
elgondolás jó volt, csak a kivitelezés 
akadozik, amit az is bizonyít, hogy 
nem egy gyereket adnak vissza e vál-
lalkozók, vagy – ami még szomorúbb 
– a gyerekek maguk kérik, hogy jö-
hessenek vissza hozzánk. A tények azt 
mutatják, hogy a profi szülők nincse-
nek kellőképpen felkészítve a feladat-
ra. Túlnyomó többségük (százalékot 
hadd ne mondjak) az anyagi oldalát 
nézi a dolognak, és csak a kisebbik 
hányadának célja e gyerekeken való 
segítés. A hozzájuk kerülők ezt érzik 
és tudják is, ami nem lenne különö-
sebb baj, csak a másodrendűségük 
éreztetése – az édes szülők sajátjaikkal 
szembeni megkülönböztetett szerete-
tének a kinyilvánítása az, amit szinte 
lehetetlen titokban tartani – a nagy 
próbatétel. Ilyet az érintettek nem 
viselnek el, előbb-utóbb kitörnek, a 
nevelőszülők nem bírnak velük, vé-
gül sok huzavona után lemondanak 
róluk. Egy újabb pofon az élettől, mi 
pedig kezdhetünk velük mindent 
elölről.   
  Nem fordul elő, hogy tőletek is 
meg-megszöknek? 
  Sajnos igen, de ez nem lehet vég-
leges. Hiszen a frissen hozzánk ke-
rültek többsége iskolakerülő volt, 
kukáztak, loptak, cigiztek, alkoholt 
ittak… (élvezték a „szabad” életet), s 
nekünk e konfliktusforrásokat mind 
ki kell(ene) iktatnunk az életükből. 
Ebben vannak segítségünkre: az inté-
zet pszichológusa, speciális pedagó-
gus, a szociális dolgozók és az otthon 
személyzete is, akik nagyban hozzá-
járulnak gyerekeink formálásához. A 
nevelés minden formáját próbáljuk 
becsempészni a gyerekszívekbe, így a 
hitre való nevelést is. Volt és ma is van 

egy nevelőnő, aki e felé irányítja az ér-
deklődőket, és jó kapcsolatokat ápol a 
helyi lelkészekkel. Sok gyerekünk volt 
elsőáldozó, istentiszteletekre járó, a 
vakáció alatt pedig ilyen jellegű nyá-
ri táborok résztvevője. Sajnos egyre 
nehezebb a vallásos hitre nevelés, és 
mind kevesebb gyereket tudunk ezen 
az úton elindítani. Csoda ez egyálta-
lán, hiszen egy ideális csoport létre-
hozása is roppant nagy erőfeszítést 
kíván. 
  Ahogy hallgatlak, önkéntelenül 
felmerül bennem, hogy minden rá-
tok bízott gyerek sorsa külön esetta-
nulmányt érdemelne. 
  Ilyesmi számunkra tilos, illetve 
csak belső használatra írunk feljegy-
zéseket. Kívülre nyilatkozni viszont 
csak általánosságokban megengedett. 
Hogy miért természetes e gyerekek 
között a rengeteg konfliktus, veszeke-
dés, az egymás iránti gyűlölet, gondo-
lom, elég, ha azt mondom, a hozzánk 
érkezők többsége eleve személyiség-
zavarokkal küszködik. Mert általá-
ban olyan környezetből jönnek, ahol 
szinte napirenden voltak tanúi vagy 
átélői az aszociális viselkedés külön-
böző formáinak, mint az agresszivi-
tás, válás, testi erőszak, nemi erőszak, 
testi vagy lelki kínzás, betörés, lopás, 
éhezés, sőt még gyilkosság is. Nehéz 
őket beilleszteni a normál közösség-
be, hisz teljesen más normák szerint 
éltek, amelyeket makacsul maguk-
ban is hordják – túlélési eszközként 
használják őket. E gyerekeknek a lé-
nyét úgy kell megértenünk, mintha 
ők a pozitív érzelmek legalacsonyabb 
szintjén lennének. Hirtelen megvál-
toztatni nem tudjuk őket, de tudtukra 
tudjuk adni, hogy mi olyannak fogad-
juk el őket, amilyenek, ugyanakkor 
éreztetjük velük, hogy segíteni aka-

runk nekik, s ehhez vannak bizonyos 
elvárásaink. Az elfogadás nem azt 
jelenti, hogy mindent jóváhagyok és 
megengedek, hanem megkeresem, az 
adott személyben mi a jó, és milyen 
lehetőségek rejlenek benne a pozi-
tív fejlődésre. Ha már megtaláltam 
a bensőjében rejlő jót, akkor meg-
mutatom neki (nem kényszerítem 
rá) azt az utat, amelyen elindulhat 
és megtapasztalhatja a különbséget. 
Ha tetszik neki, akkor tovább halad 
rajta, és segítem őt a kellemes, sike-
res, bíztató események felé. Ha nem 
tetszik neki, vagy ha visszacsúszik, 
akkor újra megpróbálom egy másik 
lehetőség felé terelgetni mindaddig, 
amíg valami kis pozitív eredményt 
nem érek el nála. Soha nem adom fel. 
Fontos, hogy e gyerekeket fokozato-
san beillesszük az otthonon kívüli 
közösségekbe is, hogy valamiképpen 
szocializálódjanak (tánc, sport, rajz, 
klubok stb.), tudjanak bizonyítani, és 
főleg tudják legyőzni a kisebbrendű-
ségi beidegzettségüket.
  Mint már említettem, ez a pálya na-
gyon nehéz, itt nem a nagy szakmai 
címek számítanak, a „gyerekeket sze-
rető”, a mindent elintézni tudó ember 
se megy sokra, sem a keménykezű, 
majd én megmutatom, ki az igazi pe-
dagógus típusok. Itt többnyire a ma-
gasabb EQ-val rendelkező nevelők 
érvényesülnek. Fontos, hogy kézben 
tudják tartani az indulataikat, moti-
válni tudják a rájuk bízott gyerekeket 
és önmagukat is persze. Nagy az ön-
kontroljuk, az integritásuk, türelmük 
és képesek a legnagyobb empátiára.
  Ha jól tudom, nálatok 18 éves ko-
ráig, illetve addig maradhat egy-egy 
gyerek, fiatal, amíg be nem fejezi a 
tanulmányait. Nyomon tudod (tud-
játok) követni a további sorsukat?

  Személy szerint nagyon szívesen 
találkozom és követem is volt gye-
rekeim életútját. Magamban három 
csoportba sorolom őket. Az elsőbe 
azokat, akik helytállnak, dolgoznak, 
családot alapítanak és igyekeznek 
fenntartani szolid életkörülményei-
ket. Vannak, akik nagyon nehezen, 
foggal-körömmel küzdenek, kapasz-
kodnak a létrán, és nem szeretnének 
leesni. Harmadik kategóriába pedig 
azokat, akik sajnos lecsúsztak és az 
utcán élnek. Elesettségük nem csak 
a mi kudarcunk, de engem bánt. Na-
gyon jó érzés, ha találkozom bárme-
lyik csoportba tartozóval, egyik sem 
kerül ki, odajönnek hozzám, és egy 
jót beszélgetünk.  Aki megérdemli, 
azt megdicsérem, a sajnálatra méltó-
kat bíztatom, hogy próbáljanak meg 
helytállni e nehéz időkben is.
  Egyik fölöttébb kedves emlékem 
– csak példaként mondom el, nem 
dicsekvésként –, hogy az egyik volt 
neveltem, miután kitanulta az általa 
választott szakmát, dolgozott és egy 
kis pénzt sikerült összegyűjtenie, nő-
sülése előtt – mivel szülei nem voltak 
–, minket kért fel a feleségemmel, 
hogy képviseljük őt az esküvőjén és 
adjunk áldást a házasságára. Mai na-
pig boldogan él a családjával. Ügyes 
szakember hírében állt, így egyszer 
én is meghívtam őt kisebb munkák 
elvégzésére az otthonomba. Eljött, 
megcsinálta, de amikor ki akartam 
fizetni a munkadíját, azt mondta: Ma-
rian bácsi, maga nem tartozik nekem 
semmivel, én viszont magának sok-
kal, hiszen apám helyett apám volt, 
és mindazt, amit elértem, önnek kö-
szönhetem.  
  Nem túlzás tehát, ha azt mondom, 
a nevelés Mont Blancjára sikerült 
följutnod, de hogy kerülhetett sor 
erre a valóságban is? 
  A sportéletem nagyon változatos 
volt és az is maradt. A mai napig re-
gisztrált játékos vagyok, igaz, hogy 
csak asztali teniszben, de a kiegészítő 
sportokat amatőr szinten folyamato-
san űzöm. Labdarúgással kezdtem a 
szülőfalumban Nánán, aztán Muzslán 
folytattam, amikor a község csapata 
az érsekújvári járás legmagasabb osz-
tályában játszott. Nem voltam nagy 
labdazsonglőr, se gyors játékos, de jó 
volt a teherbírásom, és a labdaátadá-
saimból sok gól született. Szerettem 
edzeni, és szívósságomat még növel-
tem is az akkor divatba jött hosszú 
távgyaloglással (15, 30, 50 kilométe-
ren). Ám amikor 35 éves koromban 

abbahagytam a labdakergetést, hirte-
len nagy ürességet éreztem, ráadásul 
a sportéletem elkényelmesedése súly-
fölösleget okozott. Ekkor Jolcsík Péter 
barátommal, akivel már régebben is-
mertük egymást a sport terén, meg-
alakítottuk a természetjárók klubját. 
Először csak gyerekekkel, ő a szaktan-
intézetből hozta, én meg az otthonból 
vittem magammal őket, és együtt sze-
rettettük meg velük a természet szép-
ségeit. Már annyira belemerültünk a 
barangolásba és a hegymászásba is, 
hogy Péterrel bejelentkeztünk a Szlo-
vákiai Magashegyi Turisztikai Szövet-
ség Klubjába. Először csodálkoztak 
rajtunk a törzstagok, hogy az ilyen 
síkvidéki magyar fickók, mint mi, va-
jon mit keresünk közöttük, de aztán 
igen megszerettek bennünket, mert 
a kitűzött magashegyi célokat (tát-
rai csúcsok) igen jó rátermettséggel, 
hozzáértéssel és könnyed kitartással 
abszolváltuk, néha igazán kemény vi-
szontagságok között is. Itt hallottunk 
először amatőr beszámolót külföldi 
magashegyi túrákról. Megtetszett, 
de amúgy is szerettük a kihívásokat, 
és belevágtunk mindjárt a közepébe. 
1997 őszén bejelentkeztünk egy ma-
gashegyi turisztikai iroda listájára, 
amely a francia Alpokba szervezett 
utat, amelynek céljai közt a Mont 
Blanc megmászása is szerepelt. 1998 
májusában megkaptuk az engedélyt, 
beszereztük a megfelelő felszerelést, 
testileg-lelkileg felkészültünk, és jú-
lius 12-én, nagyon nehéz viszonyok 
közepette feljutottunk Európa legma-
gasabb csúcsára. 
  Milyen elismerésben részesültetek 
érte, vagy egyáltalán a teljesítmé-
nyeitekért?
  Mivel mi nem versenyjelleggel mű-
veljük e sportot, nem törekedtünk 
más magasabb csúcsok meghódítá-
sára, érmek szerzésére sem, inkább 
igyekeztünk minél szebb tájakat fel-
keresni, élvezni a természet csodáit, 
és megtapasztalni, milyenek a nagy 
kihívások, így jutalmunk a meg-
megemelkedő adrenalin szint lett, 
mert mégiscsak a Dolomitok vagy az 
osztrák Alpok 3-4 ezer méter magas 
csúcsai között mozogtunk. Megta-
pasztaltuk, a magasabb hegyek meg-
hódítására, veszélyes terepen való 
mozgásra, mindenek előtt jó felszere-
lésre és jó kondícióra van szükség.
  Egyes pszichológusok szerint első-
sorban „finoman összehangolt moz-
gásokra és nagyon jól fejlett térérzé-
kelésre”, nemcsak a hegymászásban, 

hanem minden sportágban szükség 
van. 
  Ez igaz, mert lehet jó felszerelésed 
és jó kondíciód, ha fejben nem vagy 
ott és a természet istene vagy a sze-
rencse elpártol tőled, akkor biztos ku-
darcnak vagy kitéve. Nekem egyelőre 
mindez megadatott, de bizony nem 
egyszer voltam válságos helyzetben.
Itt szeretném megköszönni felesé-
gemnek, Borbálának, fiaimnak, Kor-
nélnak és Arnoldnak, hogy kiálltak 
mellettem és lelkileg ott voltak velem 
az útjaimon, így fejben tisztán láthat-
tam minden lépésemet. Szüleimtől 
erre megfelelő géneket örököltem, de 
amiért külön köszönet illeti meg őket, 
az, hogy kitartásra neveltek, aminek 
ugyancsak nagy hasznát vehettem az 
egész életem során.
  Az elért sporteredményeimért, a 
sok-sok száz megtett kilométerért, a 
hegymászásért, a jeges vizű Dunában 
való úszásért (ezt is megcselekszem 
minden évben), mint említettem, 
elismerést, oklevelet, érmeket nem 
várok el, mert hisz ezek a nem meg-
szokott sporttevékenységek a saját 
testi és lelki egyéniségem formálására 
szolgálnak. Az viszont nagyon jólesik, 
ha ismerőseim, még inkább a teljesen 
ismeretlenek megszólítanak, és elis-
merésüket fejezik ki a különös sport-
életem iránt. 
 Mint pedagógus, a sportteljesítmé-
nyeim által nagyon jól tudom motivál-
ni a sérült gyereklelkeket a kitartásra, 
a becsületes küzdésre, az egészséges 
életmódra, de nevelem velük őket a 
kudarc és a sikertelenség ésszerű el-
viselésére is. Mai napig együtt rúgom 
velük a labdát az udvaron, túrázom, 
és esténként még futni is eljárok ve-
lük a Duna-parton. Egy esti futás al-
kalmával utolsónak érkeztem be az 
otthonba. A 17-18 éves srácokkal bi-
zony már nemigen vehetem fel a ver-
senyt, viszont szokásunk az egymás 
közötti élcelődés. Ekkor az egyik fiú 
megkérdezte: „Mi van, Marian bácsi, 
nem kapott vacsorát?” A másik meg 
erre: „Kíváncsi lennék rád, ha 55 éves 
leszel, egyáltalán bírsz-e majd járni, 
nem pedig kilométereket lefutni.” 
Az igazat megvallva, mindkettőjük 
megjegyzésének szívből örültem, 
mert közben egyikük arcán a siker-
élmény mámorát láttam felvillanni, 
a másikén pedig a tiszteletet és az el-
ismerést az idősebb nemzedék iránt. 
Ez a jelenet is felért egy kitüntetéssel, 
mert a legilletékesebbek adományoz-
tak meg vele.
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Míg az értékválság esetében vala-
minek az elvesztéséről beszélhetünk, 
az értékdömping ezzel szemben úgy 
is tűnhet, mintha valamiféle gyara-
podást, gazdagodást hozna az em-
ber számára. A kép viszont csalóka, 
mivel a dömping esetében a lényeg 
a mennyiségben és az olcsóságban 
(könnyen megszerezhetőségben) le-
ledzik. Ha a két képet (az értékválság 
és az értékdömping képét) egymásra 
helyezzük, mondhatni a jelenkor kór-
képe tárul elénk. Az egyik oldalon 
tradicionális értékek vesztik el kulcs-
fontosságúnak számító szerepüket és 
súlyukat, melyek helyét a másik olda-
lon az olcsó és kárászéletű (majdnem) 
értékek sokasága próbálja átvenni. Első 
látszatra így nem is tűnik hiányosnak 
a kép (szakszóval: értékdeficitesnek), 
mivel a régi értékek helyét új értékek 
veszik át. A gond viszont leginkább az-
zal van, milyen értékeket tartunk ma 
értéknek, miként értelmezzük őket, s 
ami a leglényegesebb: miként jelennek 
meg az emberi viselkedésben?

Az itt vizsgált és elemzett problémát 
igazán sajátos és eredeti szemszögből 
világíthatjuk meg akkor, ha a „prob-
lémás” területek okait és okozatait 
vizsgáljuk.  Ahogy mondani szokták, 
egy kis példáért nem kell a szomszéd-
ba mennünk, elég csak a mindennapi 
edukációs gyakorlatunkat kiinduló-
pontnak vennünk. A jelenkor diákja-
inak, tanulási módjának egyik legjel-
lemzőbb sajátossága a felszínesség és 
felületesség. Mindezt persze nagyon 
gyorsan elintézhetnénk azzal is, hogy 
a mai gyerekek – diákok nagyon lus-
ták és hanyagok, de ez szintén nagyon 
felszínes és felületes válasz lenne. A 
probléma valós gyökere nagy való-
színűséggel az edukációs környezet 
azon sajátosságából fakad, mely az 
agyat és a teljes idegrendszert érő 
impulzusok robbanásszerű megnö-
vekedésével magyarázható. Közép-
iskolai tananyagnak számít, hogy 
az ember az agykapacitásának csak 
kis részét képes kihasználni. Ezért is 
tűnhet logikátlannak az, hogy a meg-
növekedett impulzust – ingert miért 
ne lenne képes felfogni és feldolgoz-
ni, ha a kapacitásban még jócskán 
vannak tartalékai. A gond azzal van, 
hogy az ingerek mennyiségének már 
említett robbanásszerű növekedése 
rekord rövid időn belül következett 
be. Az emberi agy ilyen rövid idő alatt 
egyszerűen nem volt képes alkalmaz-
kodni azokhoz a körülményekhez, 

melyek korunkat jellemzik. Mindez 
annak ellenére is igaz, hogy az emberi 
agy óriási plaszticitással rendelkezik. 
Viszont azok a hatások és körülmé-
nyek, amelyeknek az emberi agy ki 
van téve, nem képes teljes mértékkel 
megfelelni, alkalmazkodni. Az ered-
mény pedig nem más, mint a naponta 
tapasztalható felületesség és felszínes-
ség. A rengeteg információ felületes 
és felszínes feldolgozást eredményez, 
melynek természetszerű következmé-
nye az elsajátított ismeretek és kiala-
kított tudás elégtelen minősége.

Magyar agykutatók világítottak 
rá arra, hogy az feldolgozandó in-
formációnak kapcsolódnia kell az 
átéléshez, megéléshez. A tartós és 
mély elsajátításhoz érzelmi kapcso-
lat, élmény és motiváció szükséges. 
Mindezek következménye a kreatív 
tevékenység. A kreativitáshoz viszont 
választási lehetőségre van szükség, 
melyet az értékelő egyén a meglévő, 
jó minőségű értékek csoportja által 
képes megvalósítani. Az emocionális 
kapcsolathoz viszont lassabb és 
mélyebb információfeldolgozásra van 
szükség. A választáshoz nem csak 
értékekre (kritériumokra), de időre 
is szükség van. A felületes és felszí-
nes választás – értékelés ugyanis nem 
vezet egy olyan belső világ kialakítá-
sához, melyben az ingerek minőségi 
feldolgozására kerül sok, s mely vég-
érvényben, minőségi cselekvésben 
és gondolkodásban „köszön vissza”. 
2014-ben indult útjára Magyarorszá-
gon a Nemzeti Agykutatási Program, 
mely a vizsgálódás tárgykörét nem 
csak az orvostudomány és egyéb 
természettudományok szempontjai 
szerint valósítja meg. A programban 
résztvevő szakemberek (agykutatók, 
pszichiáterek stb.) rámutattak az ún. 
szociális agy megnövekedésére, mely 
az emberi kommunikáció során kiala-
kított ingerek feldolgozásáért felelős. 
Az információs robbanás következ-
ményeként viszont sokkal gyakrab-
ban fordulnak elő olyan betegségek 
(skizofrén jellegűek, Alzheimer-kór, 
egyéb neurológiai és pszichiátriai 
betegségek), melyek gyökere szin-
te minden esetben az impulzusok és 
ingerek felszínes és nem kielégítő fel-
dolgozásából fakadnak. A gyors kör-
nyezeti változások olyan adaptációs 
(alkalmazkodási) nyomás alá helyezik 
agyunkat (ez alatt az agy biológiai fej-
lettségét értik), melynek az ilyen rövid 
idő alatt nem képes megfelelni. A kiút 

ebből a nyomásból gyakran nagyon 
elszomorító: alkohol, drogok, szen-
vedélybetegségek. Mindez leginkább 
azért, mert az ember nem képes úm. 
előhívni a szükséges információkat, 
melyek a boldoguláshoz szüksége-
sek. A kutatók tanácsa ezért egy olyan 
gazdag belső világ kialakítása, mely-
ben a racionális ismereteken kívül 
„egyéb jellegű” információk is helyet 
kapnak. Az „egyéb jellegű” informá-
ciók (esztétikai, erkölcsi jellegűek) lé-
nyege éppen abban rejlik, hogy érzel-
mi kapcsolatot, mélyebb és magasabb 
minőségi kapcsolatot képesek kiala-
kítani az egyes ingerek és információk 
között. A belső világ kialakítására időt 
kell hagyni, más hozzáállást, tanulási 
módot kell kialakítani. Ez nem csak a 
tanulás menetét érinti, de az emberek 
(diákok) mindennapi életvitelét is. A 
belső világ kialakítása szempontjából 
nem lehet egyenrangú megnézni egy 
filmet (mely alapjául pl. egy irodalmi 
mű szolgál) vagy elolvasni ugyanazt 
könyv formájában. Ugyanez érvé-
nyes a játékok és a játszás területére 
is. Amennyiben a gyermek (felnőtt) 
egymagában játszik (ami nem szá-
mít ritkaságnak), nem részesülhet 
olyan mennyiségű és főleg minőségű 
ingerekben, melyek tartós tartalom-
mal tölthetik meg belső világát. A 
gazdag belső tartalom pedig kreatív 
személyiségben jelenik meg.

Az itt felvázolt és bemutatott prob-
lémák nem szűkíthetőek le az iskola 
vagy a család színterére. A szemé-
lyiségfejlődés és -fejlesztés van any-
nyira komplex folyamat, hogy min-
den érintett színtérnek közös erővel, 
szándékkal és kitartással kell azon 
munkálkodnia, hogy elkerüljük a 
nevelés és oktatás felszínességét és fe-
lületességét. Nem elégedhetünk meg 
azzal, hogy valamiből ma nagyon 
sokkal rendelkezünk. Gondolnunk 
kell arra is, hogy ami ma soknak tű-
nik, az lehet, hogy holnap a nullával 
egyenlő. Így van ez az értékekkel is. 
Nem értékválság vagy értékdömping 
a kor dilemmája! Ma értékválság és 
értékdömping van. A gond az, hogy 
sokan az értékdömpingre mint egy 
lehetőségre, megoldási módra tekin-
tenek, mely az egyén szabadságából, 
szabad döntéshozatali lehetőségéből 
fakad. Leggyakrabban viszont ez nem 
szabadság, hanem szabadosság. E két 
kategória elemzésére és a nevelésre 
vonatkozó esetleges hatására már egy 
következő tanulmányban kerítek sort.

Szokták volt mondani, hogy bo-
nyolult világot élünk, mely tele van 
nehézségekkel, buktatókkal, leküzd-
hetetlennek és áthidalhatatlannak 
tűnő akadályokkal. Személy szerint a 
jelenkort inkább „érdekesnek” jelle-
mezném, mely jelzőbe persze belefér 
a „bonyolultság” is. Arról pedig meg 
vagyok győződve, hogy nem született 
még olyan ember e világra, akinek ne 
kellet volna akadályokkal és nehéz-
ségekkel küzdenie a mindennapi és 
hosszú távú boldogulás érdekében. 
Ezért sem hiszem, hogy korunk ilyen 
téren valamiért szöges ellentétben 
lenne a korábbi korok sajátosságaival. 
Az összevetés és összehasonlítás már 
csak azért is nehéz és problémás, mi-
vel az időutazás képességének hiányá-
ban lehetetlen objektív módon vizs-
gálni azt, hogy mi számított komoly 
nehézségnek és akadálynak több száz 
évvel ezelőtt. S akkor még szót sem 
ejtettünk a problémák és azok kiváltó 
okainak kontextusairól, összefüggé-
seiről, viszonyulási struktúrájáról. A 
kutatók ennek ellenére folyamatosan 
kísérletet tesznek mindezek feltárá-
sára. A valós és használható eredmé-
nyek ezen kutakodásokból viszont 
csak a feltárt tények értelmezéséből, 
interpretációjából fakadhatnak. 

A könnyebb megértés érdekében 
egy egyszerű példával szemléltetném 
fenti állításomat. Mitől is lehet vala-
kinek nehéz, bonyolult, buktatókkal 
teli az élete? Csak pár száz évet kelle-
ne visszautaznunk az időben (esetleg 
más kultúrába, civilizációba tennénk 
betekintést), s minden bizonnyal rög-
tön másképp látnánk azt, hogy mi a 
probléma, a gond, a buktató. Hosszú 
évszázadokon, esetleg évezredeken 
át az emberi élet legfőbb kihívása 
maga az életben maradás volt. Az 
okok közt kereshetnénk élelmezési, 
egészségügyi, politikai, katonai és 
egyéb szempontokat is. Egy szó, mint 
száz, az embernek születésekor sokkal 
kevesebb esélye volt a túlélésre, mint 

manapság, s ez minden bizonnyal 
jelentős mértékben befolyásolta élete 
és léte prioritásait. Az élet bonyolult-
sága és nehézsége akkor nagy valószí-
nűséggel leginkább arra koncentráló-
dott és abból fakadt, hogy az ember 
képes legyen a túlélésre, s ezért egyéb 
dolgok, jelenségek értelemszerűen 
kisebb hangsúlyt kellett, hogy kapja-
nak. Ilyen szempontból ugyanis a kü-
lönböző korok összehasonlításából a 
jelenkor semmiképpen sem tűnhetne 
sem bonyolultnak, sem nehéznek, de 
még buktatókkal telinek sem. Más 
szemszögből, kontextusból vizsgálva 
azonban teljesen más kép tárul elénk. 
Egy érdekes kép.

A probléma lényege nagy valószí-
nűséggel éppen a prioritásokban kere-
sendő.  A prioritások pedig közvetlen 
következményei a kor szellemének és 
eszményének. A következő sorokban 
nem áll szándékomban áttekinteni az 
elmúlt korok eszményeit, sokkal in-
kább a jelenkorra koncentrálok majd, 
hogy ezzel is segíthessem egy nagyon 
is komoly (nevelési) probléma megvi-
lágítását.

Az eszmények, eszményképek 
(esetleg ideálok), melyek a prioritá-
sok hordozói, a maguk nemében túl 
sok praktikus funkciót nem is tölte-
nek be. Leginkább azért nem, mert 
minden esetben az élet valamely te-
rületének legtökéletesebb szintjét, ál-
lapotát, maximáját jelentik. Ameny-
nyiben elfogadjuk azt a tézist, hogy 
nincs tökéletes ember a világon, ak-
kor tényként kell elfogadnunk azt 
is, hogy az ideálok, eszményképek 
is csak a realitástól távol álló világot 
jellemzik. Ez így mind igaznak is te-
kinthető, egészen addig, míg nem ku-
takodunk az eszménykép valamiféle 
közvetett funkciója felől. Nem véletle-
nül jegyeztem meg néhány sorral fel-
jebb, hogy az eszményképek az ember 
különböző prioritásainak a hordozói. 
Ahhoz ugyanis, hogy az ember életé-
nek legyen irányulása és fejlődésének 

iránya, szükség van bizonyos priori-
tásokra. Ezen prioritások határozzák 
meg minden egyes ember világnéze-
tét, életfilozófiáját, értékorientációját. 
Ha csak egy pillanat erejéig is visz-
szatekintek korábbi gondolatomhoz, 
melyben a jelenkor és a múlt „össze-
hasonlíthatatlanságát” fejtegettem, 
világosan láthatjuk, hogy az életünk 
és létünk eltérő megítélésében ta-
lán legfőbb szerepet a világnézet és 
ezzel együtt a prioritások megválto-
zása játssza.  Leegyszerűsítve han-
gozhatna ez valahogy úgy is, hogy: 
más kor, más szellem (világnézet, ill. 
prioritás). Addig még minden rend-
ben is lenne, ha csak más szellemről 
kellene tudomást vennünk. A kulcs-
kérdés viszont így hangzik: mi a kor 
szelleme, világnézete és milyen priori-
tások fakadnak belőle? Úgy gondolom 
ezzel a kérdéssel jutottunk el ahhoz a 
ponthoz, hogy most már teljes erővel a 
tanulmány címében rejlő problémára 
koncentrálhatunk. Értékválság vagy 
értékdömping? A kérdés választásra, 
döntésre sarkallja az olvasót, pedig a 
probléma valós gyökere miatt talán 
nem is erről van szó. 

Mit rejthet ténylegesen az 
értékválság fogalma? Amikor vala-
milyen válságról beszélünk, általában 
bizonyos dolgok, jelenségek, esetleg 
állapotok megváltozott súlyát, befo-
lyását értjük alatta. Talán ide kívánko-
zott volna még a „megváltozott érték” 
szókapcsolat is, de az „értékválság, 
mint az értékek megváltozott értéke” 
már kissé szürreális meghatározás 
lenne. A gyakorlati élet szempontjá-
ból ezért az értékválságot olyan jelen-
ségként szoktuk jellemezni, amikor 
megszokott, elfogadott és már-már 
kikezdhetetlen értékek olyan mérték-
ben vesztenek a súlyukból, befolyá-
sukból, mely komoly következmény-
nyel és ezzel együtt változással bír az 
emberek mindennapi életére. Még 
tömörebben: ami értéknek számított 
tegnap, ma már nem érték. 

Értékválság 
vagy értékdömping?

Pintes Gábor
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Az edukáció aktuális kérdései

Míg az értékválság esetében vala-
minek az elvesztéséről beszélhetünk, 
az értékdömping ezzel szemben úgy 
is tűnhet, mintha valamiféle gyara-
podást, gazdagodást hozna az em-
ber számára. A kép viszont csalóka, 
mivel a dömping esetében a lényeg 
a mennyiségben és az olcsóságban 
(könnyen megszerezhetőségben) le-
ledzik. Ha a két képet (az értékválság 
és az értékdömping képét) egymásra 
helyezzük, mondhatni a jelenkor kór-
képe tárul elénk. Az egyik oldalon 
tradicionális értékek vesztik el kulcs-
fontosságúnak számító szerepüket és 
súlyukat, melyek helyét a másik olda-
lon az olcsó és kárászéletű (majdnem) 
értékek sokasága próbálja átvenni. Első 
látszatra így nem is tűnik hiányosnak 
a kép (szakszóval: értékdeficitesnek), 
mivel a régi értékek helyét új értékek 
veszik át. A gond viszont leginkább az-
zal van, milyen értékeket tartunk ma 
értéknek, miként értelmezzük őket, s 
ami a leglényegesebb: miként jelennek 
meg az emberi viselkedésben?

Az itt vizsgált és elemzett problémát 
igazán sajátos és eredeti szemszögből 
világíthatjuk meg akkor, ha a „prob-
lémás” területek okait és okozatait 
vizsgáljuk.  Ahogy mondani szokták, 
egy kis példáért nem kell a szomszéd-
ba mennünk, elég csak a mindennapi 
edukációs gyakorlatunkat kiinduló-
pontnak vennünk. A jelenkor diákja-
inak, tanulási módjának egyik legjel-
lemzőbb sajátossága a felszínesség és 
felületesség. Mindezt persze nagyon 
gyorsan elintézhetnénk azzal is, hogy 
a mai gyerekek – diákok nagyon lus-
ták és hanyagok, de ez szintén nagyon 
felszínes és felületes válasz lenne. A 
probléma valós gyökere nagy való-
színűséggel az edukációs környezet 
azon sajátosságából fakad, mely az 
agyat és a teljes idegrendszert érő 
impulzusok robbanásszerű megnö-
vekedésével magyarázható. Közép-
iskolai tananyagnak számít, hogy 
az ember az agykapacitásának csak 
kis részét képes kihasználni. Ezért is 
tűnhet logikátlannak az, hogy a meg-
növekedett impulzust – ingert miért 
ne lenne képes felfogni és feldolgoz-
ni, ha a kapacitásban még jócskán 
vannak tartalékai. A gond azzal van, 
hogy az ingerek mennyiségének már 
említett robbanásszerű növekedése 
rekord rövid időn belül következett 
be. Az emberi agy ilyen rövid idő alatt 
egyszerűen nem volt képes alkalmaz-
kodni azokhoz a körülményekhez, 

melyek korunkat jellemzik. Mindez 
annak ellenére is igaz, hogy az emberi 
agy óriási plaszticitással rendelkezik. 
Viszont azok a hatások és körülmé-
nyek, amelyeknek az emberi agy ki 
van téve, nem képes teljes mértékkel 
megfelelni, alkalmazkodni. Az ered-
mény pedig nem más, mint a naponta 
tapasztalható felületesség és felszínes-
ség. A rengeteg információ felületes 
és felszínes feldolgozást eredményez, 
melynek természetszerű következmé-
nye az elsajátított ismeretek és kiala-
kított tudás elégtelen minősége.

Magyar agykutatók világítottak 
rá arra, hogy az feldolgozandó in-
formációnak kapcsolódnia kell az 
átéléshez, megéléshez. A tartós és 
mély elsajátításhoz érzelmi kapcso-
lat, élmény és motiváció szükséges. 
Mindezek következménye a kreatív 
tevékenység. A kreativitáshoz viszont 
választási lehetőségre van szükség, 
melyet az értékelő egyén a meglévő, 
jó minőségű értékek csoportja által 
képes megvalósítani. Az emocionális 
kapcsolathoz viszont lassabb és 
mélyebb információfeldolgozásra van 
szükség. A választáshoz nem csak 
értékekre (kritériumokra), de időre 
is szükség van. A felületes és felszí-
nes választás – értékelés ugyanis nem 
vezet egy olyan belső világ kialakítá-
sához, melyben az ingerek minőségi 
feldolgozására kerül sok, s mely vég-
érvényben, minőségi cselekvésben 
és gondolkodásban „köszön vissza”. 
2014-ben indult útjára Magyarorszá-
gon a Nemzeti Agykutatási Program, 
mely a vizsgálódás tárgykörét nem 
csak az orvostudomány és egyéb 
természettudományok szempontjai 
szerint valósítja meg. A programban 
résztvevő szakemberek (agykutatók, 
pszichiáterek stb.) rámutattak az ún. 
szociális agy megnövekedésére, mely 
az emberi kommunikáció során kiala-
kított ingerek feldolgozásáért felelős. 
Az információs robbanás következ-
ményeként viszont sokkal gyakrab-
ban fordulnak elő olyan betegségek 
(skizofrén jellegűek, Alzheimer-kór, 
egyéb neurológiai és pszichiátriai 
betegségek), melyek gyökere szin-
te minden esetben az impulzusok és 
ingerek felszínes és nem kielégítő fel-
dolgozásából fakadnak. A gyors kör-
nyezeti változások olyan adaptációs 
(alkalmazkodási) nyomás alá helyezik 
agyunkat (ez alatt az agy biológiai fej-
lettségét értik), melynek az ilyen rövid 
idő alatt nem képes megfelelni. A kiút 

ebből a nyomásból gyakran nagyon 
elszomorító: alkohol, drogok, szen-
vedélybetegségek. Mindez leginkább 
azért, mert az ember nem képes úm. 
előhívni a szükséges információkat, 
melyek a boldoguláshoz szüksége-
sek. A kutatók tanácsa ezért egy olyan 
gazdag belső világ kialakítása, mely-
ben a racionális ismereteken kívül 
„egyéb jellegű” információk is helyet 
kapnak. Az „egyéb jellegű” informá-
ciók (esztétikai, erkölcsi jellegűek) lé-
nyege éppen abban rejlik, hogy érzel-
mi kapcsolatot, mélyebb és magasabb 
minőségi kapcsolatot képesek kiala-
kítani az egyes ingerek és információk 
között. A belső világ kialakítására időt 
kell hagyni, más hozzáállást, tanulási 
módot kell kialakítani. Ez nem csak a 
tanulás menetét érinti, de az emberek 
(diákok) mindennapi életvitelét is. A 
belső világ kialakítása szempontjából 
nem lehet egyenrangú megnézni egy 
filmet (mely alapjául pl. egy irodalmi 
mű szolgál) vagy elolvasni ugyanazt 
könyv formájában. Ugyanez érvé-
nyes a játékok és a játszás területére 
is. Amennyiben a gyermek (felnőtt) 
egymagában játszik (ami nem szá-
mít ritkaságnak), nem részesülhet 
olyan mennyiségű és főleg minőségű 
ingerekben, melyek tartós tartalom-
mal tölthetik meg belső világát. A 
gazdag belső tartalom pedig kreatív 
személyiségben jelenik meg.

Az itt felvázolt és bemutatott prob-
lémák nem szűkíthetőek le az iskola 
vagy a család színterére. A szemé-
lyiségfejlődés és -fejlesztés van any-
nyira komplex folyamat, hogy min-
den érintett színtérnek közös erővel, 
szándékkal és kitartással kell azon 
munkálkodnia, hogy elkerüljük a 
nevelés és oktatás felszínességét és fe-
lületességét. Nem elégedhetünk meg 
azzal, hogy valamiből ma nagyon 
sokkal rendelkezünk. Gondolnunk 
kell arra is, hogy ami ma soknak tű-
nik, az lehet, hogy holnap a nullával 
egyenlő. Így van ez az értékekkel is. 
Nem értékválság vagy értékdömping 
a kor dilemmája! Ma értékválság és 
értékdömping van. A gond az, hogy 
sokan az értékdömpingre mint egy 
lehetőségre, megoldási módra tekin-
tenek, mely az egyén szabadságából, 
szabad döntéshozatali lehetőségéből 
fakad. Leggyakrabban viszont ez nem 
szabadság, hanem szabadosság. E két 
kategória elemzésére és a nevelésre 
vonatkozó esetleges hatására már egy 
következő tanulmányban kerítek sort.

Szokták volt mondani, hogy bo-
nyolult világot élünk, mely tele van 
nehézségekkel, buktatókkal, leküzd-
hetetlennek és áthidalhatatlannak 
tűnő akadályokkal. Személy szerint a 
jelenkort inkább „érdekesnek” jelle-
mezném, mely jelzőbe persze belefér 
a „bonyolultság” is. Arról pedig meg 
vagyok győződve, hogy nem született 
még olyan ember e világra, akinek ne 
kellet volna akadályokkal és nehéz-
ségekkel küzdenie a mindennapi és 
hosszú távú boldogulás érdekében. 
Ezért sem hiszem, hogy korunk ilyen 
téren valamiért szöges ellentétben 
lenne a korábbi korok sajátosságaival. 
Az összevetés és összehasonlítás már 
csak azért is nehéz és problémás, mi-
vel az időutazás képességének hiányá-
ban lehetetlen objektív módon vizs-
gálni azt, hogy mi számított komoly 
nehézségnek és akadálynak több száz 
évvel ezelőtt. S akkor még szót sem 
ejtettünk a problémák és azok kiváltó 
okainak kontextusairól, összefüggé-
seiről, viszonyulási struktúrájáról. A 
kutatók ennek ellenére folyamatosan 
kísérletet tesznek mindezek feltárá-
sára. A valós és használható eredmé-
nyek ezen kutakodásokból viszont 
csak a feltárt tények értelmezéséből, 
interpretációjából fakadhatnak. 

A könnyebb megértés érdekében 
egy egyszerű példával szemléltetném 
fenti állításomat. Mitől is lehet vala-
kinek nehéz, bonyolult, buktatókkal 
teli az élete? Csak pár száz évet kelle-
ne visszautaznunk az időben (esetleg 
más kultúrába, civilizációba tennénk 
betekintést), s minden bizonnyal rög-
tön másképp látnánk azt, hogy mi a 
probléma, a gond, a buktató. Hosszú 
évszázadokon, esetleg évezredeken 
át az emberi élet legfőbb kihívása 
maga az életben maradás volt. Az 
okok közt kereshetnénk élelmezési, 
egészségügyi, politikai, katonai és 
egyéb szempontokat is. Egy szó, mint 
száz, az embernek születésekor sokkal 
kevesebb esélye volt a túlélésre, mint 

manapság, s ez minden bizonnyal 
jelentős mértékben befolyásolta élete 
és léte prioritásait. Az élet bonyolult-
sága és nehézsége akkor nagy valószí-
nűséggel leginkább arra koncentráló-
dott és abból fakadt, hogy az ember 
képes legyen a túlélésre, s ezért egyéb 
dolgok, jelenségek értelemszerűen 
kisebb hangsúlyt kellett, hogy kapja-
nak. Ilyen szempontból ugyanis a kü-
lönböző korok összehasonlításából a 
jelenkor semmiképpen sem tűnhetne 
sem bonyolultnak, sem nehéznek, de 
még buktatókkal telinek sem. Más 
szemszögből, kontextusból vizsgálva 
azonban teljesen más kép tárul elénk. 
Egy érdekes kép.

A probléma lényege nagy valószí-
nűséggel éppen a prioritásokban kere-
sendő.  A prioritások pedig közvetlen 
következményei a kor szellemének és 
eszményének. A következő sorokban 
nem áll szándékomban áttekinteni az 
elmúlt korok eszményeit, sokkal in-
kább a jelenkorra koncentrálok majd, 
hogy ezzel is segíthessem egy nagyon 
is komoly (nevelési) probléma megvi-
lágítását.

Az eszmények, eszményképek 
(esetleg ideálok), melyek a prioritá-
sok hordozói, a maguk nemében túl 
sok praktikus funkciót nem is tölte-
nek be. Leginkább azért nem, mert 
minden esetben az élet valamely te-
rületének legtökéletesebb szintjét, ál-
lapotát, maximáját jelentik. Ameny-
nyiben elfogadjuk azt a tézist, hogy 
nincs tökéletes ember a világon, ak-
kor tényként kell elfogadnunk azt 
is, hogy az ideálok, eszményképek 
is csak a realitástól távol álló világot 
jellemzik. Ez így mind igaznak is te-
kinthető, egészen addig, míg nem ku-
takodunk az eszménykép valamiféle 
közvetett funkciója felől. Nem véletle-
nül jegyeztem meg néhány sorral fel-
jebb, hogy az eszményképek az ember 
különböző prioritásainak a hordozói. 
Ahhoz ugyanis, hogy az ember életé-
nek legyen irányulása és fejlődésének 

iránya, szükség van bizonyos priori-
tásokra. Ezen prioritások határozzák 
meg minden egyes ember világnéze-
tét, életfilozófiáját, értékorientációját. 
Ha csak egy pillanat erejéig is visz-
szatekintek korábbi gondolatomhoz, 
melyben a jelenkor és a múlt „össze-
hasonlíthatatlanságát” fejtegettem, 
világosan láthatjuk, hogy az életünk 
és létünk eltérő megítélésében ta-
lán legfőbb szerepet a világnézet és 
ezzel együtt a prioritások megválto-
zása játssza.  Leegyszerűsítve han-
gozhatna ez valahogy úgy is, hogy: 
más kor, más szellem (világnézet, ill. 
prioritás). Addig még minden rend-
ben is lenne, ha csak más szellemről 
kellene tudomást vennünk. A kulcs-
kérdés viszont így hangzik: mi a kor 
szelleme, világnézete és milyen priori-
tások fakadnak belőle? Úgy gondolom 
ezzel a kérdéssel jutottunk el ahhoz a 
ponthoz, hogy most már teljes erővel a 
tanulmány címében rejlő problémára 
koncentrálhatunk. Értékválság vagy 
értékdömping? A kérdés választásra, 
döntésre sarkallja az olvasót, pedig a 
probléma valós gyökere miatt talán 
nem is erről van szó. 

Mit rejthet ténylegesen az 
értékválság fogalma? Amikor vala-
milyen válságról beszélünk, általában 
bizonyos dolgok, jelenségek, esetleg 
állapotok megváltozott súlyát, befo-
lyását értjük alatta. Talán ide kívánko-
zott volna még a „megváltozott érték” 
szókapcsolat is, de az „értékválság, 
mint az értékek megváltozott értéke” 
már kissé szürreális meghatározás 
lenne. A gyakorlati élet szempontjá-
ból ezért az értékválságot olyan jelen-
ségként szoktuk jellemezni, amikor 
megszokott, elfogadott és már-már 
kikezdhetetlen értékek olyan mérték-
ben vesztenek a súlyukból, befolyá-
sukból, mely komoly következmény-
nyel és ezzel együtt változással bír az 
emberek mindennapi életére. Még 
tömörebben: ami értéknek számított 
tegnap, ma már nem érték. 

Értékválság 
vagy értékdömping?

Pintes Gábor



11

Katedra GyermekkultúraKatedra

10

Gyermekkultúra

felnőttek kulturális életére, ugyanis a 
gyermekek gyakran részt vesznek ab-
ban. Ünnepélyeken, közösségi progra-
mokon figyelmet keltőek a gyermekek 
ének-, zene-, dráma- és más előadásai.

A közvetítés folyamata a családban 
kezdődik, a családokat segítő intéz-
ményekben folytatódik, majd az isko-
larendszer és közművelődési rendszer 
által válik teljesebbé a társadalomban. 
Ezek egymásra épülnek, egymást segí-
tik, így egyik eleme sem hagyható ki 
a folyamatból. Továbbá fontos, hogy 
mindenki számára biztosítani kell a 
kultúrához való hozzáférést, és min-
den gyermek részt vehessen a kultúra 
közvetítésének folyamatában.

 A gyermekkultúra közvetítő rend-
szere

A kultúra közvetítése a megfelelő 
eszközök és intézmények, szerveze-
tek segítségével történik. A közvetítő 
eszközök közül kiemelendő a gyerme-
keknek szánt könyvek, tankönyvek, 
folyóiratok, a rádió, TV, film, számító-
gép, internet és ezek infrastruktúrája. 

A közvetítő intézmények és szer-
vezetek otthont adnak a gyermekek 
kulturális életének azok működésével 
és az épületeikkel, építményeikkel. A 
kulturális intézmények, szervezetek 
a gyermekek számára is nyújthatnak 
programokat. Ilyen pl. a művelődé-
si ház, vidámpark, cirkusz, múzeum. 
Önállóan, a gyermekek számára mű-
ködik pl. a gyermekek háza, gyer-
mekkönyvtár, játszótér, játszóház, 
gyermekszínház, gyermektáborok, 
gyermekszervezetek. Vannak gyerme-
keknek szóló programok is, amelyeket 
különböző szervezetek, intézmények, 
személyek hoznak létre kulturális 

rendezvények, ünnepek, fesztiválok, 
versenyek, vetélkedők keretében, pl. 
gyermeknap, farsang, sportnap.

Bár a fenti struktúrába is beilleszt-
hető, de – jelentőségük miatt – önál-
lóan kell említeni itt is a két legalapve-
tőbb szervezeti formát, a családot és a 
nevelési, oktatási intézményrendszert, 
illetve annak szervezetét, működését, 
tereit.

A gyermekkultúráért munkálko-
dik Magyarországon több alapítvány, 
egyesület, társaság, szövetség, inté-
zet, központ, műhely, nemzetközi 
gyermekkulturális szervezetek ma-
gyar intézményei, internetes honla-
pok, valamint a gyermekkultúra kuta-
tásával foglalkozó szervezetek.

 A Gyermekkultúra Kutatócsoport
2011-ben alakult meg a Gyermek-

kultúra Kutatócsoport Magyarorszá-
gon. Több helyről csatlakoztak hozzá 
országhatáron belülről, sőt azon kí-
vülről is.

A Kutatócsoport azért jött létre, 
hogy kutatási, fejlesztési, oktatási te-
vékenységünkkel, más hasonló szer-
vezetekkel történő összefogással segít-
sük a gyermekkultúrát. Elsősorban a 
magyar gyermekkultúrát kutatjuk, de 
más népek gyermekkultúrája is érde-
kel bennünket. A gyermeket sajátos 
szükségletekkel rendelkező embernek 
tartjuk, akinek a kulturális igényeit, 
szükségleteit is ki kell elégíteni, és se-
gíteni neki abban, hogy az előző gene-
rációtól elsajátított kultúrát megőrizze 
és továbbfejlessze.

A gyermekkultúra helyzetének fel-
tárását, a fejlesztés lehetőségeinek 
megtalálását, a gyermekek öntevé-
kenységének segítését, minden gyer-

mek számára a kultúrához való hozzá-
férését szeretné kutatni a csoport. Az 
eredményeket közzéteszi konferenci-
ákon, publikációkban. További fontos 
feladatnak tekinti, hogy a felsőoktatás-
ban, főként a pedagógusképzésben he-
lyet kapjon a gyermekkultúra komp-
lex szemlélete, és segítse a leendő 
szakembereket a gyermekek kulturális 
életének szervezésében. Az interneten 
a Gyermekkultúra Facebook csoport-
ban segítjük az információáramlást a 
gyermekkultúrában.

A Kutatócsoport konferenciát szer-
vezett 2011-ben és 2013-ban. Kiadta 
első kötetét „Tanulmányok a gyermek-
kultúráról” címmel 2013-ban. Több 
publikáció is megjelent a témakörben 
a Kutatócsoport tagjaitól. Ezek közül 
alapvetően fontos Trencsényi László 
Művészeti neveléstől a gyermekkultú-
ráig. Tanulmányok, módszertani írá-
sok, reflexiók 1965-2013 című könyve. 
(Trencsényi, 2013) A Kutatócsoport 
alapítójaként és vezetőjeként fontos-
nak tartom a csoport létszámának, 
kutatási kompetenciájának bővítését 
és külföldi kutatók bevonását. Tervez-
zük, hogy részt veszünk pályázatokon, 
projektekben is, amelyeket jelenleg 
szervezünk.
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A gyermekkultúrával több kutatás 
foglalkozott az utóbbi években. A ne-
veléstudomány nagyrészt a reform- és 
alternatív pedagógiák révén került 
kapcsolatba ezzel a területtel. Szerin-
tük ugyanis nem elég a gyermekek ér-
telmi fejlesztésével foglalkozni, hanem 
a nevelés, fejlesztés tágabb, az emberi 
élet minőségét adó területeit, így a kul-
túra egészét kell vizsgálat alá vetni.

 A gyermekkultúra meghatározása
A kultúra általános meghatározá-

sa segíti leginkább a gyermekkultú-
rát és annak kutatását, vagyis kultúra 
„az emberiség által létrehozott anya-
gi és szellemi értékek összessége.” 
(Tóthfalusi, 2005, 532) Ebből kiindul-
va határoztuk meg a gyermekkultúra 
fogalmát: „Gyermekkultúrának az em-
beri kultúra azon tárgyi, anyagi, szel-
lemi értékeit (jelenségeit, folyamatait, 
intézményeit, tereit, közvetítési me-
chanizmusait stb.) tekintjük, amelyek 
 (1) számot tarthatnak a gyermekek 

érdeklődésére, 
 (2) jobbára nekik készülnek, szerve-

ződnek, illetve 
 (3) amelyeket gyermekek hoznak 

létre, tartanak mozgásban, de 
 (4) mindenképpen az ő – vagy vala-

mely jelentős csoportjuk, szegmensük 
javát – javukat, „aznapi örömüket” és 
fejlődésüket, összetetten megjelenő 
érdekeiket szolgálják.” (Bús, 2013, 13)

A gyermekkultúra szerves része a 
teljes emberi kultúrának. Nemcsak 
életkor szempontjából önálló kulturá-
lis egység, hanem minőségében más, 
mint a felnőttek kultúrája. „A gyer-
mek nem kis felnőtt, hanem sajátos 
szükségletekkel, a fejlődés igényével 
rendelkező – a mindenkori jelenét 
intenzíven megélő – ember, ezért a 
kulturális élete, igénye is sokban eltér 
a felnőttétől.” (Bús, 2013, 21.)

Minden nép kultúrája tartalmazza 
a gyermekeik kultúráját, és így bele-
illeszkedik az egyetemes emberi kul-
túrába. Kulturális kapcsolatokat nem-
csak a közelebbi népek tartanak fent 
egymással, hanem ez földrészekre, sőt 
ma már a teljes emberiségre kiterjed-
het. A gyermekkultúra is keresi a kap-
csolatokat. A gyermekeknek szóló iro-
dalmi alkotások, filmek és projektek 
már jelzik a lehetőségeket. A magyar 

kultúrának és gyermekkultúrának ki-
váló szerzői, előadói, művei vannak, 
és kapcsolatai is szerteágazóak.

A kultúra a gyermekeknél is – mi-
ként a felnőtteknél – átfogja az egész 
életüket, kiterjed annak minden ré-
szére. Többek között a művészetekre, 
a tudományokra, családra, óvodára, 
iskolára, hagyományokra, szokásokra, 
sőt a mindennapos tevékenységekre is.

A gyermekkultúrát a gyermekkor-
hoz hasonlóan nehéz időben beha-
tárolni. Az egyes tudományok, pl. 
biológia, pszichológia, pedagógia is 
különböző időhatárokat jelölnek meg 
életkorban és fejlődésben, fejlettség-
ben. Az egyén kulturális fejlődésének 
folyamatában is több szakasz találha-
tó. Sokan a 10. életévet jelölik meg a 
gyermekkor felső határának, főként 
az iskolai tagozatváltás miatt, de a 
10-13. életév mint szakaszhatáro-
ló – a fejlődéslélektan alapján – talán 
differenciáltabb megközelítést nyújt. 
A gyermekkor alsó határa a kultú-
ra tekintetében kevésbé jelenik meg, 
mivel már születéstől elkezdődik a 
csecsemő, kisgyermek kultúrába való 
bevezetése.

 A gyermekkultúra elemei
A gyermekkultúra hagyományos 

elemei a játék és a művészetek.
Az ölbéli játékokkal kezdődik, majd 

a többi játéktípussal folytatódik a világ 
gyermeki elsajátítása. Az érzékszervi-
mozgásos, az utánzó, a szerep-, a drá-
ma-, a konstruáló és a szabályjátékok 
a gyermekkultúra hordozói és a fel-
nőttek kultúrájába történő bekapcso-
lódás, beépülés lehetőségei.

A művészetek már gyermekkorban 
segítik a kultúra megalapozását és 
közvetítését. A gyermeki ábrázolás azt 
a sajátos látásmódot mutatja, amely-
lyel a világot szemlélik, és amely segíti 
nekik megérteni azt. A gyermekraj-
zok és kézműves alkotások nemcsak 
a cselekvés utáni vágyukat mutatják, 
hanem tudósítanak aktuális érzése-
ikről, állapotukról, fejlettségükről. A 
gyermekeket körülvevő tárgyi világ 
főként a felnőttek gyermekképét tük-
rözi, de a szobáikat, tereiket, tárgya-
ikat fokozatosan birtokba veszik és a 
saját elképzeléseiknek megfelelően 
átalakítják. Az ének, zene és tánc min-

den nép sajátja, ebből épül és fejlődik, 
de más motívumokkal is gazdagod-
hat. Ezt mutatja a világzenei irányzat 
sikere is. A gyermekirodalom régóta 
fontos téma a gyermekek kulturális 
fejlődésében. A klasszikus és modern, 
a népi és szerzői művek kérdése, ará-
nya, az életkornak megfelelő tartal-
mak, valamint a „hivatalos” irodalom, 
pl. a kötelező olvasmányok kérdésé-
ben osztják meg a szakmai és laikus 
szereplőket. A gyermekszínjátszás a 
gyermekirodalom alkotásait mutatja 
be, és ebben a magyar kultúra, gyer-
mekkultúra óriási kincsestára segít 
bennünket.

A technikai fejlődéssel újabb ele-
mek kerültek be a gyermekkultúrába. 
A fotó, a film, a hangrögzítés eszközei, 
a televízió, illetve ma már a számító-
gép és az internet nemcsak új eszkö-
zöknek számítanak, de az életmódra 
is alapvető hatást gyakorolnak. Sőt, 
a kultúrában, gyermekkultúrában is 
szerepet kapnak. Elég csak a legújab-
bak közül a számítógépes, interaktív 
játékokra, programokra utalni.

 A kultúra közvetítésének folyamata
A kultúra közvetítésében, áthagyo-

mányozódásában egyidejűleg több 
folyamat zajlik. A felnőttek átadják a 
kultúrájukat a gyermekeiknek. Ehhez 
biztosítják a tárgyi, környezeti és a 
szellemi, tudásbeli feltételeket, illet-
ve megszervezik a kultúra átadásá-
nak folyamatát. Kialakítják a családi 
és intézményes kereteket, valamint a 
közvetítés tartalmát és módszertanát. 
A gyermekek viszont nem passzív 
résztvevői a folyamatnak, ugyanis ők 
nemcsak megkapják, hanem átveszik 
a szüleiktől, az előző generációtól an-
nak kultúráját. Sőt, nemcsak elsajá-
títják, hanem tovább is fejlesztik azt 
a saját igényeikhez és lehetőségeihez 
formálva gyermek-, ifjú- és felnőtt-
korban egyaránt. Tehát aktívan ala-
kítják, átalakítják, alkotják a kultúrát. 
Létrehozzák és működtetik a saját kul-
túrájukat már a gyermekek is. Játsza-
nak, rajzolnak, sportolnak, tévéznek, 
énekelnek, táncolnak, mesélnek, és 
sok egyebet csinálnak, anélkül, hogy 
a kultúra áthagyományozódásával 
foglalkoznának. Továbbá a gyermeki 
aktivitás kiterjed, illetve visszahat a 
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felnőttek kulturális életére, ugyanis a 
gyermekek gyakran részt vesznek ab-
ban. Ünnepélyeken, közösségi progra-
mokon figyelmet keltőek a gyermekek 
ének-, zene-, dráma- és más előadásai.

A közvetítés folyamata a családban 
kezdődik, a családokat segítő intéz-
ményekben folytatódik, majd az isko-
larendszer és közművelődési rendszer 
által válik teljesebbé a társadalomban. 
Ezek egymásra épülnek, egymást segí-
tik, így egyik eleme sem hagyható ki 
a folyamatból. Továbbá fontos, hogy 
mindenki számára biztosítani kell a 
kultúrához való hozzáférést, és min-
den gyermek részt vehessen a kultúra 
közvetítésének folyamatában.

 A gyermekkultúra közvetítő rend-
szere

A kultúra közvetítése a megfelelő 
eszközök és intézmények, szerveze-
tek segítségével történik. A közvetítő 
eszközök közül kiemelendő a gyerme-
keknek szánt könyvek, tankönyvek, 
folyóiratok, a rádió, TV, film, számító-
gép, internet és ezek infrastruktúrája. 

A közvetítő intézmények és szer-
vezetek otthont adnak a gyermekek 
kulturális életének azok működésével 
és az épületeikkel, építményeikkel. A 
kulturális intézmények, szervezetek 
a gyermekek számára is nyújthatnak 
programokat. Ilyen pl. a művelődé-
si ház, vidámpark, cirkusz, múzeum. 
Önállóan, a gyermekek számára mű-
ködik pl. a gyermekek háza, gyer-
mekkönyvtár, játszótér, játszóház, 
gyermekszínház, gyermektáborok, 
gyermekszervezetek. Vannak gyerme-
keknek szóló programok is, amelyeket 
különböző szervezetek, intézmények, 
személyek hoznak létre kulturális 

rendezvények, ünnepek, fesztiválok, 
versenyek, vetélkedők keretében, pl. 
gyermeknap, farsang, sportnap.
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zet, központ, műhely, nemzetközi 
gyermekkulturális szervezetek ma-
gyar intézményei, internetes honla-
pok, valamint a gyermekkultúra kuta-
tásával foglalkozó szervezetek.

 A Gyermekkultúra Kutatócsoport
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gon. Több helyről csatlakoztak hozzá 
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vülről is.
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hogy kutatási, fejlesztési, oktatási te-
vékenységünkkel, más hasonló szer-
vezetekkel történő összefogással segít-
sük a gyermekkultúrát. Elsősorban a 
magyar gyermekkultúrát kutatjuk, de 
más népek gyermekkultúrája is érde-
kel bennünket. A gyermeket sajátos 
szükségletekkel rendelkező embernek 
tartjuk, akinek a kulturális igényeit, 
szükségleteit is ki kell elégíteni, és se-
gíteni neki abban, hogy az előző gene-
rációtól elsajátított kultúrát megőrizze 
és továbbfejlessze.

A gyermekkultúra helyzetének fel-
tárását, a fejlesztés lehetőségeinek 
megtalálását, a gyermekek öntevé-
kenységének segítését, minden gyer-

mek számára a kultúrához való hozzá-
férését szeretné kutatni a csoport. Az 
eredményeket közzéteszi konferenci-
ákon, publikációkban. További fontos 
feladatnak tekinti, hogy a felsőoktatás-
ban, főként a pedagógusképzésben he-
lyet kapjon a gyermekkultúra komp-
lex szemlélete, és segítse a leendő 
szakembereket a gyermekek kulturális 
életének szervezésében. Az interneten 
a Gyermekkultúra Facebook csoport-
ban segítjük az információáramlást a 
gyermekkultúrában.

A Kutatócsoport konferenciát szer-
vezett 2011-ben és 2013-ban. Kiadta 
első kötetét „Tanulmányok a gyermek-
kultúráról” címmel 2013-ban. Több 
publikáció is megjelent a témakörben 
a Kutatócsoport tagjaitól. Ezek közül 
alapvetően fontos Trencsényi László 
Művészeti neveléstől a gyermekkultú-
ráig. Tanulmányok, módszertani írá-
sok, reflexiók 1965-2013 című könyve. 
(Trencsényi, 2013) A Kutatócsoport 
alapítójaként és vezetőjeként fontos-
nak tartom a csoport létszámának, 
kutatási kompetenciájának bővítését 
és külföldi kutatók bevonását. Tervez-
zük, hogy részt veszünk pályázatokon, 
projektekben is, amelyeket jelenleg 
szervezünk.
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csolatokat. A gyermekeknek szóló iro-
dalmi alkotások, filmek és projektek 
már jelzik a lehetőségeket. A magyar 

kultúrának és gyermekkultúrának ki-
váló szerzői, előadói, művei vannak, 
és kapcsolatai is szerteágazóak.

A kultúra a gyermekeknél is – mi-
ként a felnőtteknél – átfogja az egész 
életüket, kiterjed annak minden ré-
szére. Többek között a művészetekre, 
a tudományokra, családra, óvodára, 
iskolára, hagyományokra, szokásokra, 
sőt a mindennapos tevékenységekre is.

A gyermekkultúrát a gyermekkor-
hoz hasonlóan nehéz időben beha-
tárolni. Az egyes tudományok, pl. 
biológia, pszichológia, pedagógia is 
különböző időhatárokat jelölnek meg 
életkorban és fejlődésben, fejlettség-
ben. Az egyén kulturális fejlődésének 
folyamatában is több szakasz találha-
tó. Sokan a 10. életévet jelölik meg a 
gyermekkor felső határának, főként 
az iskolai tagozatváltás miatt, de a 
10-13. életév mint szakaszhatáro-
ló – a fejlődéslélektan alapján – talán 
differenciáltabb megközelítést nyújt. 
A gyermekkor alsó határa a kultú-
ra tekintetében kevésbé jelenik meg, 
mivel már születéstől elkezdődik a 
csecsemő, kisgyermek kultúrába való 
bevezetése.

 A gyermekkultúra elemei
A gyermekkultúra hagyományos 

elemei a játék és a művészetek.
Az ölbéli játékokkal kezdődik, majd 

a többi játéktípussal folytatódik a világ 
gyermeki elsajátítása. Az érzékszervi-
mozgásos, az utánzó, a szerep-, a drá-
ma-, a konstruáló és a szabályjátékok 
a gyermekkultúra hordozói és a fel-
nőttek kultúrájába történő bekapcso-
lódás, beépülés lehetőségei.

A művészetek már gyermekkorban 
segítik a kultúra megalapozását és 
közvetítését. A gyermeki ábrázolás azt 
a sajátos látásmódot mutatja, amely-
lyel a világot szemlélik, és amely segíti 
nekik megérteni azt. A gyermekraj-
zok és kézműves alkotások nemcsak 
a cselekvés utáni vágyukat mutatják, 
hanem tudósítanak aktuális érzése-
ikről, állapotukról, fejlettségükről. A 
gyermekeket körülvevő tárgyi világ 
főként a felnőttek gyermekképét tük-
rözi, de a szobáikat, tereiket, tárgya-
ikat fokozatosan birtokba veszik és a 
saját elképzeléseiknek megfelelően 
átalakítják. Az ének, zene és tánc min-

den nép sajátja, ebből épül és fejlődik, 
de más motívumokkal is gazdagod-
hat. Ezt mutatja a világzenei irányzat 
sikere is. A gyermekirodalom régóta 
fontos téma a gyermekek kulturális 
fejlődésében. A klasszikus és modern, 
a népi és szerzői művek kérdése, ará-
nya, az életkornak megfelelő tartal-
mak, valamint a „hivatalos” irodalom, 
pl. a kötelező olvasmányok kérdésé-
ben osztják meg a szakmai és laikus 
szereplőket. A gyermekszínjátszás a 
gyermekirodalom alkotásait mutatja 
be, és ebben a magyar kultúra, gyer-
mekkultúra óriási kincsestára segít 
bennünket.

A technikai fejlődéssel újabb ele-
mek kerültek be a gyermekkultúrába. 
A fotó, a film, a hangrögzítés eszközei, 
a televízió, illetve ma már a számító-
gép és az internet nemcsak új eszkö-
zöknek számítanak, de az életmódra 
is alapvető hatást gyakorolnak. Sőt, 
a kultúrában, gyermekkultúrában is 
szerepet kapnak. Elég csak a legújab-
bak közül a számítógépes, interaktív 
játékokra, programokra utalni.

 A kultúra közvetítésének folyamata
A kultúra közvetítésében, áthagyo-

mányozódásában egyidejűleg több 
folyamat zajlik. A felnőttek átadják a 
kultúrájukat a gyermekeiknek. Ehhez 
biztosítják a tárgyi, környezeti és a 
szellemi, tudásbeli feltételeket, illet-
ve megszervezik a kultúra átadásá-
nak folyamatát. Kialakítják a családi 
és intézményes kereteket, valamint a 
közvetítés tartalmát és módszertanát. 
A gyermekek viszont nem passzív 
résztvevői a folyamatnak, ugyanis ők 
nemcsak megkapják, hanem átveszik 
a szüleiktől, az előző generációtól an-
nak kultúráját. Sőt, nemcsak elsajá-
títják, hanem tovább is fejlesztik azt 
a saját igényeikhez és lehetőségeihez 
formálva gyermek-, ifjú- és felnőtt-
korban egyaránt. Tehát aktívan ala-
kítják, átalakítják, alkotják a kultúrát. 
Létrehozzák és működtetik a saját kul-
túrájukat már a gyermekek is. Játsza-
nak, rajzolnak, sportolnak, tévéznek, 
énekelnek, táncolnak, mesélnek, és 
sok egyebet csinálnak, anélkül, hogy 
a kultúra áthagyományozódásával 
foglalkoznának. Továbbá a gyermeki 
aktivitás kiterjed, illetve visszahat a 

Gyermekkultúráról 
szülőknek és pedagógusoknak

Bús Imre
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Olvasástanulás

Pusztay János neve korántsem 
idegen nyelvészeti s nem nyelvészeti 
körökben egyaránt. A  szombathe-
lyi születésű professzor 1972-ben 
fejezte be tanulmányait az ELTE 
Bölcsésztudományi Karán, magyar-
orosz-finnugor szakon. Tanulmá-
nyai befejeztével az egyetem Finn-
ugor Tanszékének oktatója, később 
pedig a Berzsenyi Dániel Tanárkép-
ző Főiskola főigazgatója, Uraliszti-
kai Tanszékének vezetője lett. 2008-
ban megalapította a Collegium 
Fenno-Ungricum elnevezésű kuta-
tóintézetet, melynek célja többek 
között a  finnugor nyelvek és népek 
ismertebbé tétele, a finnugor népek 
közötti kapcsolatok erősítése.

Lelkiismeretes munkáját több 
nívós díjjal is értékelték. A  magyar 
felsőoktatásban végzett munkáját 
1997-ben Apáczai-díjjal jutalmaz-
ták, 2008-ban átvehette a Prima 
Primissima-díjat, 2010-ben pedig 
a  finnugor népek felemelkedéséért 
végzett tevékenységéért a  Finn 
Oroszlánrend 1. osztályú lovagja 
kitüntetést.

Beszélgetésünk alatt szó esett 
a  finnugor nyelvkutatásról, arról, 
hogy miért érdemes finnugrisztikát 
tanulni, s mindezek mellett a Nyit-
rai Konstantin Filozófus Egyetemről 
is, amelynek a professzor úr már hat 
éve oktatója.

  Korábban úgy nyilatkoztál, finn-
ugristaként úgy érzed magad, mint 
a reménytelen ügyek ügyvédje, mint 
egy modern kori Don Quijote. Ho-
gyan fogalmazódott meg Benned 
a  gondolat, hogy a  finnugor népek 
kultúrájának ápolásával foglalkozz? 
  Pályafutásom kezdetén fő-
ként szamojéd nyelveket vizsgál-
tam. Később a  finnugor (uráli) 
nyelvcsalád kialakulásának kérdései 

foglalkoztattak, s ez a téma izgat mind 
a mai napig. Bizonyos fordulat akkor 
következett be tevékenységemben, 
amikor 1992-ben – a  Szovjetunió 
felbomlását követő eufóriában – 
Oroszországban, a Komi Köztársaság 
fővárosában, Sziktivkárban megala-
kult a  Finnugor Népek Világkong-
resszusa (rövidítve: FNVK) elneve-
zésű szervezet, melynek célja, hogy 
a  finnugor népek együttműködését 
segítse kulturálisan, gazdaságilag és 
politikailag. Létrehozták a  FNVK 
konzultatív bizottságát, amelyben 
minden finnugor és szamojéd nép, 
a legkisebbtől a legnagyobb létszámúig 
képviselteti magát. A  konzultatív bi-
zottság munkáját a  négy – egy-egy 
észt, finn, magyar és oroszországi 
finnugor – tagból álló koordinátori 
tanács irányítja. Mindkét grémium 
évente kétszer ülésezik, s  tárgyal az 
aktuális feladatokról. Magát a  kong-
resszust négyévente hívják össze, 
s ezen részt vesznek a finnugor nyelvű 
államok – Észtország, Finnország és 
Magyarország – államfői, valamint, 
ha a  kongresszust Oroszországban 
tartják, az orosz elnök is. Ennek 
a szervezetnek a munkájába csöppen-
tem én bele az 1990-es és 2000-es évek 
fordulóján mint a koordinátori tanács 
– és így automatikusan a konzultatív 
bizottság – tagja. 2003-ban felkértek, 
hogy a 2004-ben esedékes, Tallinnban 
rendezendő kongresszuson tartsak 
plenáris előadást a finnugor népek és 
nyelvek jövőjéről. A  mintegy 800 – 
többségében oroszországi finnugor és 
szamojéd népet képviselő – résztve-
vő, köztük köztársasági elnökök előtt 
tartott előadásom politikai botrányt 
váltott ki, az orosz nagykövet diplo-
máciai következményekkel fenyegette 
meg Magyarországot (amiért két nap-
pal később az orosz külügyminiszté-
rium elnézést kért), s  mindezt azért, 

mert azt mertem kijelenteni, hogy 
a  finnugor és szamojéd népek erős 
oroszosítási hatásnak vannak kitéve, 
s  nyelvük egyre inkább visszaszorul. 
Mádl Ferenc köztársasági elnök úr vé-
dett meg a magyar sajtóban, az érin-
tettek nagy tömege gratulált, hogy 
végre valaki kimondta, mi az igazság, 
de politikusaik elfordultak tőlem. Va-
lószínűleg az előadás hatására kértek 
fel, hogy legyek konzulense az Euró-
pa Tanács számára az oroszországi 
finnugor népek helyzetéről írandó je-
lentésnek, s így kerültem kapcsolatba 
az Európa Parlamenttel is. A magyar, 
észt és finn EP-képviselőkkel számos 
érdekes programot valósítottunk meg 
Brüsszelben és Strasbourgban. En-
nek köszönhető az az EU-s támoga-
tás is, amelyből három évvel ezelőtt 
finanszírozhattunk egy terminoló-
giai programot. Ennek keretében öt 
oroszországi finnugor nyelven (erza, 
komi, mari, moksa, udmurt) elké-
szült 10 iskolai tantárgy termino-
lógiai kisszótára, azaz 50 kiadvány. 
A projekt célja, hogy a terminológiai 
szótárak alapján minden tantárgynak 
megírják az anyanyelvű tanköny-
vét, s  jó 50 év után újra bevezessék 
valamennyi tantárgy anyanyelven 
történő oktatását. Visszatérve a  kér-
désre: ez a plenáris előadás alaposan 
megváltoztatta tudományos tevé-
kenységem irányát. Két évvel később 
megírtam a Nyelvével hal a  nemzet 
című könyvemet, amelyben – 90%-ig 
oroszországi forrásokra hivatkozva 
– be tudtam bizonyítani, hogy a ple-
náris előadásban elmondottak – a vá-
dakkal ellentétben –, sajnos, hűen 
tükrözik a valóságot.

  2010 novemberében a Finn Orosz-
lán Lovagrend I. osztályú érdem-
rend kitüntetésben részesültél. Mit 
jelent számodra ez az elismerés?

Az iskolában gyakran találkozunk 
olyan tanulóval, akinek gondot okoz 
az írás, az olvasás vagy éppen a he-
lyesírás megtanulása. Ők nehezebben 
sajátítják el az írást vagy olvasást, több 
idő kell nekik a begyakorlásra. Ilyen 
esetben több területen is probléma 
adódhat. Ahhoz, hogy a gyermek az 
anyanyelvén megfelelően elsajátítsa a 
tanultakat, és nehézség nélkül tanul-
jon meg olvasni, írni, vagy nehézség 
nélkül sajátítsa el az idegen nyelveket, 
fontos a megfelelő részképességek 
időben történő fejlesztése, kezelése.

A helyesírás és olvasás elsajátítá-
sához nélkülözhetetlen a helyes be-
szédhanghallás, de a beszédészlelés is. 
Mindkettő nagyon fontos, és mindkét 
készség más-más tünetekről árul-
kodik. Nem győzzük hangsúlyozni, 
hogy a gyermek beszédhanghallási 
készsége és annak fejlettsége mutat rá 
a gyermek olvasására, írására és he-
lyesírására.

A beszédészlelés az a készség, mely 
lehetővé teszi a gyermek számára, 
hogy beszédhangokat, a beszédhan-
gok egymáshoz kapcsolódását, hosz-
szabb hangsorokat felismerjen, és 
képes legyen arra, hogy az elhangzás-
nak megfelelően megismételje eze-
ket. Ennek a készségnek köszönhető, 
hogy a gyermek megtanulja anya-
nyelve szavainak hangzását és egyre 
több új szó felismerésére lesz képes. 
A beszédészlelés tehát nem azonos a 
beszédértéssel. Minden életkorban a 
megfelelő szintű beszédészlelés bizto-
sítja a gyermek számára az anyanyelv 
megfelelő elsajátítását, a nehézség 
nélküli tanulást. 

A beszédhanghallás spontán fejlő-
dő készség, amely lehetővé teszi, hogy 
a beszédhangokat változó hangkör-
nyezetben, önállóan észlelni tudjuk. 
Ez a készség működik közre a beszéd-
észlelés során a tiszta hangejtésben, a 
szavakat alkotó hangsorok differen-
ciálásában, a szó értelmezésében. A 
beszédészlelés pedig az olvasás- és 
írástanulás kritikus kognitív feltétele, 
így a beszédhanghallás készsége e fo-
lyamatok összetevőjeként is szerepel. 
A beszédhangok megkülönböztetése 
tulajdonságaik alapján történik. A 
beérkező akusztikus jeleket elemez-
zük, alkotóelemeire bontjuk, azonos-
ságokat és különbségeket állapítunk 

meg. A percepciós folyamat során a 
beszédhangokat a beszédben, olva-
sásban és írásban egymástól megkü-
lönböztetjük. A megkülönböztetés 
nehézsége a beszédhangok képzési 
módjából és sajátosságaiból fakad 
(Fazekasné Fenyvesi Margit).

A  megfelelő   beszédhanghallás az 
olvasás és helyesírás feltételeként elis-
mert készség, ami azt jelenti, hogy en-
nek a  készségnek a  kialakulása vagy 
nem kialakulása ad képet a gyermek 
helyesírásáról és olvasásáról. Ide tar-
tozik a hangok felismerése, a hangok 
megkülönböztetése, a hosszú és rövid 
hangzópárok differenciálása, a  han-
gok kiemelése.

Sajnos az iskolába lépéskor a gyer-
mekek nagy százalékának kialakulat-
lan a beszédhanghallása. Éppen ezért 
ennek a következménye az olvasás és 
írászavar is, bizonyos esetekben disz-
lexia- és diszgráfia-veszélyezettek is 
ezek a tanulók.

Mivelhogy a beszédhanghallás egy 
készség, ezért tudjuk, hogy spon-
tán is fejlődik, a fejlődés nagy része 
óvodáskorban, lassabban fejlődőknél 
az iskola első két évében történik – ez 
a szenzitív időszak. Minden alapvető 
készség és képesség sok év alatt ala-
kul ki, ezért akiknek lemaradásuk van 
a  készségfejlesztésben, tanári-szülői 
„rásegítésre“ szorulnak.

A gyerekek akkor tanulnak meg he-
lyesen olvasni és írni, ha nemcsak glo-
bálisan észlelik a szót, hanem hallási 
figyelmüket a szó elemeire, a beszéd-
hangokra is összpontosítani tudják és 
képesek a  hangsorok analizálására. 
Ez a  részterület nagyon fontos. Az 
olvasástanítás kezdetén az olvasás 
betűről betűre halad. A  dekódolás 
alatt  a hangot a megfelelő betűvel kell  
helyettesíteni. Ez egy komoly feladat,  
nem csupán egyszerű betűrendezés és 
fonémarendezés, hanem egy mentális 
művelet, amikor az írott betű és a ki-
mondott hang egymással kapcsolatba 
lép, közösen hatnak egymásra és köl-
csönösen kialakítják egymást. Tehát 
nagyon fontos a hangzódifferenciálás 
és annak  fejlesztése, ezért sok időt 
kellene hagyni a   hangtani előkészí-
tésre. Ez lehet az egyik alapprobléma.

A másik probléma maga a  szótago-
lás. Hosszabb vagy ismeretlen szavak-
nál még akár felnőtt korban is meg-

jelenik a betűzgetés – s mindez azért 
van, hogy a  szó megértéséhez vagy 
megjegyzéséhez támaszkodni tud-
junk az akusztikus kontrollra. Gyak-
ran tapasztalom, hogy sok gyermek 
úgy próbál segíteni magán, hogy az 
olvasott szöveget betanulja. Ilyenkor 
a gyeremek olvasási nehézségére csak 
akkor derül fény, amikor az olvasás 
mennyisége már meghaladja a „beta-
nulhatót“. Ez a tünet nagyon gyakran 
csak a későbbi osztályokban jelentke-
zik.

A sikeres olvasástanítást sokkal in-
kább meghatározza a beszédészlelés 
szintje és a nyelvi tudatosság, mint az 
alkalmazott módszer. A közvélemény 
gyakran arra gondol, hogy különféle 
olvasás- vagy írástanulási módsze-
rek következménye a sikeres olvasás, 
pedig határozottan ki kell emelnünk, 
hogy az olvasás és helyesírástanulás 
egyik feltétele a  megfelelő beszéd-
hanghallás.

A  beszédhanghallás mérésére szá-
mos tesztet ismerünk, de a  legjob-
ban bevállt mérés a nálunk is eltejedt 
DIFER-teszt, ahol a  hét alapkészség 
közül az egyik éppen az említett be-
szédhanghallás. Fontosságát a  fen-
tiekben elemeztük. A  teszt hasz-
nálhatóságát segíti megszervezni 
a  Comenius Intézet, amely keretén 
belül folyik a DIFER-mérés. A mérés 
kiértékelése után lehetőség van a fej-
lesztésre is. A  pedagógusok kreativi-
tásán múlik, hogyan használják fel és 
használja ki a játékokat a beszédészle-
lésre és beszédhanghallásra, a játékok 
leírását a cikkben illusztrált könyv is 
tartalmazza.

A feladatok alkalmazhatók egyéni 
fejlesztésre, akár otthoni gyakorlásra 
is, de  csoportos foglalkozásra és osz-
tálykeretben történő megoldásra egy-
aránt. A feladatok összeállításánál fon-
tos szempont természetesen a tudatos 
fejlesztés megvalósításán kívül éppen  
a játékosság, az  életszerűség, az isko-
lai tevékenységek iránti érdeklődés 
felkeltése. Az említett könyv gazdag 
gyakorlóanyagot tartalmaz, lehetősé-
get ad a gyermek életkora és fejlettsé-
gi szintje szerint történő következetes, 
visszatérő gyakorlásra. Az elméleti ré-
szen túl csaknem 76 oldalon keresztül 
játékos feladatokkal segíti a  készség 
fejlesztését.

Bereznai MalvínaA beszédhanghallás 
fontossága  és  fejlesztése

– avagy beszélgetés Pusztay János professzorral
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Olvasástanulás

Pusztay János neve korántsem 
idegen nyelvészeti s nem nyelvészeti 
körökben egyaránt. A  szombathe-
lyi születésű professzor 1972-ben 
fejezte be tanulmányait az ELTE 
Bölcsésztudományi Karán, magyar-
orosz-finnugor szakon. Tanulmá-
nyai befejeztével az egyetem Finn-
ugor Tanszékének oktatója, később 
pedig a Berzsenyi Dániel Tanárkép-
ző Főiskola főigazgatója, Uraliszti-
kai Tanszékének vezetője lett. 2008-
ban megalapította a Collegium 
Fenno-Ungricum elnevezésű kuta-
tóintézetet, melynek célja többek 
között a  finnugor nyelvek és népek 
ismertebbé tétele, a finnugor népek 
közötti kapcsolatok erősítése.

Lelkiismeretes munkáját több 
nívós díjjal is értékelték. A  magyar 
felsőoktatásban végzett munkáját 
1997-ben Apáczai-díjjal jutalmaz-
ták, 2008-ban átvehette a Prima 
Primissima-díjat, 2010-ben pedig 
a  finnugor népek felemelkedéséért 
végzett tevékenységéért a  Finn 
Oroszlánrend 1. osztályú lovagja 
kitüntetést.

Beszélgetésünk alatt szó esett 
a  finnugor nyelvkutatásról, arról, 
hogy miért érdemes finnugrisztikát 
tanulni, s mindezek mellett a Nyit-
rai Konstantin Filozófus Egyetemről 
is, amelynek a professzor úr már hat 
éve oktatója.

  Korábban úgy nyilatkoztál, finn-
ugristaként úgy érzed magad, mint 
a reménytelen ügyek ügyvédje, mint 
egy modern kori Don Quijote. Ho-
gyan fogalmazódott meg Benned 
a  gondolat, hogy a  finnugor népek 
kultúrájának ápolásával foglalkozz? 
  Pályafutásom kezdetén fő-
ként szamojéd nyelveket vizsgál-
tam. Később a  finnugor (uráli) 
nyelvcsalád kialakulásának kérdései 

foglalkoztattak, s ez a téma izgat mind 
a mai napig. Bizonyos fordulat akkor 
következett be tevékenységemben, 
amikor 1992-ben – a  Szovjetunió 
felbomlását követő eufóriában – 
Oroszországban, a Komi Köztársaság 
fővárosában, Sziktivkárban megala-
kult a  Finnugor Népek Világkong-
resszusa (rövidítve: FNVK) elneve-
zésű szervezet, melynek célja, hogy 
a  finnugor népek együttműködését 
segítse kulturálisan, gazdaságilag és 
politikailag. Létrehozták a  FNVK 
konzultatív bizottságát, amelyben 
minden finnugor és szamojéd nép, 
a legkisebbtől a legnagyobb létszámúig 
képviselteti magát. A  konzultatív bi-
zottság munkáját a  négy – egy-egy 
észt, finn, magyar és oroszországi 
finnugor – tagból álló koordinátori 
tanács irányítja. Mindkét grémium 
évente kétszer ülésezik, s  tárgyal az 
aktuális feladatokról. Magát a  kong-
resszust négyévente hívják össze, 
s ezen részt vesznek a finnugor nyelvű 
államok – Észtország, Finnország és 
Magyarország – államfői, valamint, 
ha a  kongresszust Oroszországban 
tartják, az orosz elnök is. Ennek 
a szervezetnek a munkájába csöppen-
tem én bele az 1990-es és 2000-es évek 
fordulóján mint a koordinátori tanács 
– és így automatikusan a konzultatív 
bizottság – tagja. 2003-ban felkértek, 
hogy a 2004-ben esedékes, Tallinnban 
rendezendő kongresszuson tartsak 
plenáris előadást a finnugor népek és 
nyelvek jövőjéről. A  mintegy 800 – 
többségében oroszországi finnugor és 
szamojéd népet képviselő – résztve-
vő, köztük köztársasági elnökök előtt 
tartott előadásom politikai botrányt 
váltott ki, az orosz nagykövet diplo-
máciai következményekkel fenyegette 
meg Magyarországot (amiért két nap-
pal később az orosz külügyminiszté-
rium elnézést kért), s  mindezt azért, 

mert azt mertem kijelenteni, hogy 
a  finnugor és szamojéd népek erős 
oroszosítási hatásnak vannak kitéve, 
s  nyelvük egyre inkább visszaszorul. 
Mádl Ferenc köztársasági elnök úr vé-
dett meg a magyar sajtóban, az érin-
tettek nagy tömege gratulált, hogy 
végre valaki kimondta, mi az igazság, 
de politikusaik elfordultak tőlem. Va-
lószínűleg az előadás hatására kértek 
fel, hogy legyek konzulense az Euró-
pa Tanács számára az oroszországi 
finnugor népek helyzetéről írandó je-
lentésnek, s így kerültem kapcsolatba 
az Európa Parlamenttel is. A magyar, 
észt és finn EP-képviselőkkel számos 
érdekes programot valósítottunk meg 
Brüsszelben és Strasbourgban. En-
nek köszönhető az az EU-s támoga-
tás is, amelyből három évvel ezelőtt 
finanszírozhattunk egy terminoló-
giai programot. Ennek keretében öt 
oroszországi finnugor nyelven (erza, 
komi, mari, moksa, udmurt) elké-
szült 10 iskolai tantárgy termino-
lógiai kisszótára, azaz 50 kiadvány. 
A projekt célja, hogy a terminológiai 
szótárak alapján minden tantárgynak 
megírják az anyanyelvű tanköny-
vét, s  jó 50 év után újra bevezessék 
valamennyi tantárgy anyanyelven 
történő oktatását. Visszatérve a  kér-
désre: ez a plenáris előadás alaposan 
megváltoztatta tudományos tevé-
kenységem irányát. Két évvel később 
megírtam a Nyelvével hal a  nemzet 
című könyvemet, amelyben – 90%-ig 
oroszországi forrásokra hivatkozva 
– be tudtam bizonyítani, hogy a ple-
náris előadásban elmondottak – a vá-
dakkal ellentétben –, sajnos, hűen 
tükrözik a valóságot.

  2010 novemberében a Finn Orosz-
lán Lovagrend I. osztályú érdem-
rend kitüntetésben részesültél. Mit 
jelent számodra ez az elismerés?

Az iskolában gyakran találkozunk 
olyan tanulóval, akinek gondot okoz 
az írás, az olvasás vagy éppen a he-
lyesírás megtanulása. Ők nehezebben 
sajátítják el az írást vagy olvasást, több 
idő kell nekik a begyakorlásra. Ilyen 
esetben több területen is probléma 
adódhat. Ahhoz, hogy a gyermek az 
anyanyelvén megfelelően elsajátítsa a 
tanultakat, és nehézség nélkül tanul-
jon meg olvasni, írni, vagy nehézség 
nélkül sajátítsa el az idegen nyelveket, 
fontos a megfelelő részképességek 
időben történő fejlesztése, kezelése.

A helyesírás és olvasás elsajátítá-
sához nélkülözhetetlen a helyes be-
szédhanghallás, de a beszédészlelés is. 
Mindkettő nagyon fontos, és mindkét 
készség más-más tünetekről árul-
kodik. Nem győzzük hangsúlyozni, 
hogy a gyermek beszédhanghallási 
készsége és annak fejlettsége mutat rá 
a gyermek olvasására, írására és he-
lyesírására.

A beszédészlelés az a készség, mely 
lehetővé teszi a gyermek számára, 
hogy beszédhangokat, a beszédhan-
gok egymáshoz kapcsolódását, hosz-
szabb hangsorokat felismerjen, és 
képes legyen arra, hogy az elhangzás-
nak megfelelően megismételje eze-
ket. Ennek a készségnek köszönhető, 
hogy a gyermek megtanulja anya-
nyelve szavainak hangzását és egyre 
több új szó felismerésére lesz képes. 
A beszédészlelés tehát nem azonos a 
beszédértéssel. Minden életkorban a 
megfelelő szintű beszédészlelés bizto-
sítja a gyermek számára az anyanyelv 
megfelelő elsajátítását, a nehézség 
nélküli tanulást. 

A beszédhanghallás spontán fejlő-
dő készség, amely lehetővé teszi, hogy 
a beszédhangokat változó hangkör-
nyezetben, önállóan észlelni tudjuk. 
Ez a készség működik közre a beszéd-
észlelés során a tiszta hangejtésben, a 
szavakat alkotó hangsorok differen-
ciálásában, a szó értelmezésében. A 
beszédészlelés pedig az olvasás- és 
írástanulás kritikus kognitív feltétele, 
így a beszédhanghallás készsége e fo-
lyamatok összetevőjeként is szerepel. 
A beszédhangok megkülönböztetése 
tulajdonságaik alapján történik. A 
beérkező akusztikus jeleket elemez-
zük, alkotóelemeire bontjuk, azonos-
ságokat és különbségeket állapítunk 

meg. A percepciós folyamat során a 
beszédhangokat a beszédben, olva-
sásban és írásban egymástól megkü-
lönböztetjük. A megkülönböztetés 
nehézsége a beszédhangok képzési 
módjából és sajátosságaiból fakad 
(Fazekasné Fenyvesi Margit).

A  megfelelő   beszédhanghallás az 
olvasás és helyesírás feltételeként elis-
mert készség, ami azt jelenti, hogy en-
nek a  készségnek a  kialakulása vagy 
nem kialakulása ad képet a gyermek 
helyesírásáról és olvasásáról. Ide tar-
tozik a hangok felismerése, a hangok 
megkülönböztetése, a hosszú és rövid 
hangzópárok differenciálása, a  han-
gok kiemelése.

Sajnos az iskolába lépéskor a gyer-
mekek nagy százalékának kialakulat-
lan a beszédhanghallása. Éppen ezért 
ennek a következménye az olvasás és 
írászavar is, bizonyos esetekben disz-
lexia- és diszgráfia-veszélyezettek is 
ezek a tanulók.

Mivelhogy a beszédhanghallás egy 
készség, ezért tudjuk, hogy spon-
tán is fejlődik, a fejlődés nagy része 
óvodáskorban, lassabban fejlődőknél 
az iskola első két évében történik – ez 
a szenzitív időszak. Minden alapvető 
készség és képesség sok év alatt ala-
kul ki, ezért akiknek lemaradásuk van 
a  készségfejlesztésben, tanári-szülői 
„rásegítésre“ szorulnak.

A gyerekek akkor tanulnak meg he-
lyesen olvasni és írni, ha nemcsak glo-
bálisan észlelik a szót, hanem hallási 
figyelmüket a szó elemeire, a beszéd-
hangokra is összpontosítani tudják és 
képesek a  hangsorok analizálására. 
Ez a  részterület nagyon fontos. Az 
olvasástanítás kezdetén az olvasás 
betűről betűre halad. A  dekódolás 
alatt  a hangot a megfelelő betűvel kell  
helyettesíteni. Ez egy komoly feladat,  
nem csupán egyszerű betűrendezés és 
fonémarendezés, hanem egy mentális 
művelet, amikor az írott betű és a ki-
mondott hang egymással kapcsolatba 
lép, közösen hatnak egymásra és köl-
csönösen kialakítják egymást. Tehát 
nagyon fontos a hangzódifferenciálás 
és annak  fejlesztése, ezért sok időt 
kellene hagyni a   hangtani előkészí-
tésre. Ez lehet az egyik alapprobléma.

A másik probléma maga a  szótago-
lás. Hosszabb vagy ismeretlen szavak-
nál még akár felnőtt korban is meg-

jelenik a betűzgetés – s mindez azért 
van, hogy a  szó megértéséhez vagy 
megjegyzéséhez támaszkodni tud-
junk az akusztikus kontrollra. Gyak-
ran tapasztalom, hogy sok gyermek 
úgy próbál segíteni magán, hogy az 
olvasott szöveget betanulja. Ilyenkor 
a gyeremek olvasási nehézségére csak 
akkor derül fény, amikor az olvasás 
mennyisége már meghaladja a „beta-
nulhatót“. Ez a tünet nagyon gyakran 
csak a későbbi osztályokban jelentke-
zik.

A sikeres olvasástanítást sokkal in-
kább meghatározza a beszédészlelés 
szintje és a nyelvi tudatosság, mint az 
alkalmazott módszer. A közvélemény 
gyakran arra gondol, hogy különféle 
olvasás- vagy írástanulási módsze-
rek következménye a sikeres olvasás, 
pedig határozottan ki kell emelnünk, 
hogy az olvasás és helyesírástanulás 
egyik feltétele a  megfelelő beszéd-
hanghallás.

A  beszédhanghallás mérésére szá-
mos tesztet ismerünk, de a  legjob-
ban bevállt mérés a nálunk is eltejedt 
DIFER-teszt, ahol a  hét alapkészség 
közül az egyik éppen az említett be-
szédhanghallás. Fontosságát a  fen-
tiekben elemeztük. A  teszt hasz-
nálhatóságát segíti megszervezni 
a  Comenius Intézet, amely keretén 
belül folyik a DIFER-mérés. A mérés 
kiértékelése után lehetőség van a fej-
lesztésre is. A  pedagógusok kreativi-
tásán múlik, hogyan használják fel és 
használja ki a játékokat a beszédészle-
lésre és beszédhanghallásra, a játékok 
leírását a cikkben illusztrált könyv is 
tartalmazza.

A feladatok alkalmazhatók egyéni 
fejlesztésre, akár otthoni gyakorlásra 
is, de  csoportos foglalkozásra és osz-
tálykeretben történő megoldásra egy-
aránt. A feladatok összeállításánál fon-
tos szempont természetesen a tudatos 
fejlesztés megvalósításán kívül éppen  
a játékosság, az  életszerűség, az isko-
lai tevékenységek iránti érdeklődés 
felkeltése. Az említett könyv gazdag 
gyakorlóanyagot tartalmaz, lehetősé-
get ad a gyermek életkora és fejlettsé-
gi szintje szerint történő következetes, 
visszatérő gyakorlásra. Az elméleti ré-
szen túl csaknem 76 oldalon keresztül 
játékos feladatokkal segíti a  készség 
fejlesztését.

Bereznai MalvínaA beszédhanghallás 
fontossága  és  fejlesztése

– avagy beszélgetés Pusztay János professzorral
Egy modern kori Don Quijote
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  A  kitüntetést a  finnugor népek ér-
dekében végzett tevékenységemért 
kaptam a Finn Köztársaság elnökétől. 
Azért örülök neki, mert nemzetközi 
szinten is fel- és elismerték munká-
mat. A kitüntetés, ahogy ilyen esetek-
ben mondani szokás, további munká-
ra sarkall.

  Tevékenységed rendkívül széles-
körű. Szerteágazó nyelvészeti mun-
kásságod mellett 2005-től hét ver-
sesköteted is megjelent magyarul, 
ezenkívül három idegen nyelveken. 
Tudom, nem helyénvaló a  kérdés, 
s  egyértelmű választ nehéz rá adni, 
de mégis teszek egy kísérletet: nyel-
vész vagy irodalmár? A  kettő közül 
melyik terület áll egy kicsivel köze-
lebb hozzád? 
  A nyelvészetet professzionalista mó-
don művelem – legalábbis remélem –, 
az irodalmat, legyen az versírás vagy 
próza, ezen belül tárca, fontos hobbi-
tevékenységként. Hozzáteszem még, 
hogy szívesen fordítok is – leginkább 
a finnugor népek irodalmából, nép-
költészetéből. Abban bízom, hogy ez 
a két terület szerencsésen egészíti ki 
egymást. A nyelvvel való foglalatos-
ság erősen hat verseimre és prózám-
ra, kedvelem a szavakkal való játékot, 
akár a szavak kifacsarását is, aminek 
révén a gondolatok is egészen más di-
menzióba kerülnek, a normálistól el-
térő hatást válthatnak ki az olvasóban.

  A költészet napja alkalmából áp-
rilis 9-én „rendhagyó irodalom-
órát” tartottak Dunaszerdahelyen, 
a Neratovicei téri Magyar Tannyel-
vű Magán Szakközépiskolában. Az 
eseménynek Te is vendége voltál, a 
résztvevők előadásodban meghall-
gathattak néhányat a 12 legszebb 
magyar versből. A magyar nyelv ta-
náraként mi a véleményed, milyen 
szerepet tölt be napjainkban az iro-
dalom a fiatalság körében?
  Aznap nem csak az iskolában, ha-
nem a dunaszerdahelyi Arthe Café-
ban a  Szlovákiai Magyar Írók Társa-
sága által szervezett rendezvényen is 
volt fellépésem, amelyen már Fűzfa 
Balázs egyetemi docens irodalmár 
barátom is részt vett, aki érdekfeszítő 
előadást tartott az irodalomnak a tár-
sadalom életében betöltendő szere-
péről. Egyszersmind ő A 12 legszebb 
magyar vers című grandiózus projekt 
kiötlője és megvalósítója is.
  A 12 legszebb magyar vers program 
egyik legnagyobb eredménye, hogy 

a verseket 600-1000 diák mondja el 
egyszerre a vers tartalmának hely-
színén vagy a költő szülővárosában, 
s ez mind nekik, mind a hallgatóság-
nak katartikus élmény. A fiatalok is 
igénylik ezeket az élményeket. Csak 
azt a módot kell megtalálni, hogyan 
közvetítsünk köztük és az értékes iro-
dalom között. Ebben módszertani pa-
radigmaváltásra van szükség, s ennek 
avatott mestere Fűzfa Balázs. Ugyanez 
volt az én élményem is az iskolában, 
ahol a nagy létszámú hallgatóság lé-
legzetvisszafojtva hallgatta a magyar 
költészet gyöngyszemeit. Mint ahogy 
én is a diákok irodalmi körének József 
Attila életét bemutató műsorát.

  2008 óta a Nyitrai Konstantin Fi-
lozófus Egyetem Közép-európai Ta-
nulmányok Karának oktatója vagy. 
Miért éppen Nyitra mellett döntöt-
tél?
  Nem én döntöttem, felkértek, s  én 
örömmel elfogadtam. Folytattunk 
egy-két beszélgetést az egyetem, illetve 
a kar vezetőivel közös programok ki-
alakításáról (akkor én még főállásban 
a Nyugat-magyarországi Egyetem Sa-
varia Egyetemi Központjában, Szom-
bathelyen dolgoztam), aztán egyszer 
csak azt vettem észre, hogy Nyitrán is 
professzor lettem. Nagy megtisztelte-
tésnek fogom fel a lehetőséget.

  Karunkon a  hallgatóknak lehető-
ségük van finnugrisztikát tanulni. 
Teszem azt, én egy, a  szak iránt ér-
deklődő hallgató vagyok. Milyen ér-
vekkel tudnál meggyőzni, hogy úgy 
döntsek, ezen a  szakon folytassam 
tovább tanulmányaimat?
  A finnugor szakot hagyományo-
san tipikus nyelvészeti szakként 
értelmezik, amelynek keretében a 
hallgató megismerkedik a történeti-
összehasonlító nyelvészet nyelvcsa-
ládunkra vonatkozó eredményeivel, 
a kutatás módszereivel, tanul finnül, 
valamelyest észtül is, valamint eset-
leg választ egy kisebb finnugor, sza-
mojéd nyelvet, amellyel behatóbban 
is foglalkozik. Az utóbbi évtizedek-
ben a finnugrisztikát már tágabban 
értelmezik: beletartozik az irodalom, 
a népköltészet, a történelem, a nép-
rajz is. Persze, nagyon kicsi az olyan 
tanszékek száma, ahol mindezen te-
rületeknek rendelkezésre állnak az 
avatott művelői. Azonban a nyelvé-
szeten belül is számos, a hagyomá-
nyostól eltérő témakörben lehet ku-
tatni, ilyen a nyelvtipológia, az areális 

nyelvészet vagy a szociolingvisztika, 
nyelvszociológia. Az utóbbi években 
egyre inkább felismerik a nyelvfej-
lesztés, a terminológia fontosságát, 
mivel ezek szolgálják legeredménye-
sebben a nyelvek fennmaradását. 
Márpedig az oroszországi finnugor 
nyelvek – a világ nyelveinek többségé-
hez hasonlóan – veszélyeztetett nyel-
veknek tekinthetők, egyre erősebb 
az orosz nyelv nyomása, a finnugor 
népekre pedig az oroszosítás, s így 
egyre csökken a magukat valamely 
finnugor néphez sorolók, illetve az 
adott finnugor nyelvet anyanyelvük-
ként elismerők és használók száma. 
Ezek általános tendenciák a világban 
és a soknemzetiségű államokban, de 
ezt az asszimilációs folyamatot lassí-
tani kell, s ha lehet, meg kell állítani. 
Ebben jelentős segítséget tud nyújtani 
a nyelvtudománynak a nyelvi terve-
zéssel foglalkozó ága. A nyitrai kép-
zésben ezek az elemek is szerepelnek. 
Még egy érv a finnugor szak válasz-
tása mellett. A szak keretében finnül 
és észtül lehet, sőt, kell tanulni. Mind-
kettő az EU hivatalos nyelve, s mind-
kettő a kevésbé használatos nyelvek 
(less used languages) kategóriába 
tartozik. Szükség van olyan szakem-
berekre, akik anyanyelvük és egy vi-
lágnyelv (például az angol) ismerete 
mellett tudnak ilyen kevésbé használt 
nyelvet is. Ilyen ismeretek birtokában 
jó eséllyel pályázhatnak akár EU-s 
munkahelyekre is.

  Néhány éve Vlagyimir Putyin 
orosz államfő arról beszélt, Szentpé-
tervár iskoláiban biztosítani kellene 
a finntanulás lehetőségét, Finnor-
szág keleti területén pedig több ön-
kormányzat jelezte, hogy fontosnak 
tartanák bevezetni az iskolai orosz-
oktatást. Lehet arról tudni valamit, 
jelenleg hol tart ezen kezdeményezés 
megvalósítása?
  Van rá példa, de nem tudom, mi-
lyen intenzitással. Azt viszont tu-
dom, hogy Finnországban, de hoz-
záteszem, Magyarországon is nőtt az 
utóbbi években az orosz nyelv iránt 
érdeklődők száma. Oroszország fon-
tos gazdasági, kulturális és politikai 
tényező. Az orosz nyelvet és kultúrát 
tanulók, s az orosz valóságot megis-
merők révén kialakulhat egy olyan 
szakembergárda, amelyik képes lesz 
korrekt kapcsolatok ápolására a gyak-
ran közveszélyes külpolitikát folytató 
Oroszországgal.
  Köszönöm a beszélgetést!

2014-ben a  Terra Kiadó gondo-
zásában megjelent a  komáromi Se-
lye János Egyetem Tanárképző Kara 
Magyar Nyelv és Irodalom Tan-
széke mellett működő Variológiai 
kutatócsoport konferenciájának ta-
nulmánykötete.  A  kutatócsoport, 
melynek vezetője Doc. dr. Lőrincz 
Julianna, PhD. (SJE TKK Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszék, Komá-
rom – Eszterházy Károly Főiskola 
Általános és Alkalmazott Nyelvésze-
ti Tanszék, Eger), 2010-ben jött létre 
azzal a céllal, hogy a Selye János Egye-
tem Tanárképző Kara Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszék nyelvészeinek 
munkáját összehangolja. A  csoport 
fő kutatási feladata a  tankönyvelem-
zés, melynek fontosságát a szlovákiai 
magyar tankönyvek színvonalának 
emelésében látják, illetve egy olyan 
elektronikus korpusz kialakításában, 
amely pozitívan befolyásolhatja az 
elektronikus tananyagok létrehozá-
sát. 

A Tanulmányok a tankönyvkutatás 
feladatairól, módszereiről című kötet 
két részből tevődik össze. Az első rész 
a 2010-es, a második pedig a 2012-es 
tankönyvkutató szimpózium tanul-
mányainak szerkesztett anyagát tar-

talmazza. Jelen ismertetőben a kötet 
néhány tanulmányát mutatjuk be 
a teljesség igénye nélkül.

I. RÉSZ
Dr. Eőry Vilma, PhD. (Eszter-

házy Károly Főiskola) A  tankönyv-
elemzés módszertani kérdései című 
tanulmányában  hangsúlyozza, hogy 
a  tankönyv mint szemléletformáló, 
ismeretközvetítő taneszköz vizsgá-
lata nagyon fontos. Úgy véli, hogy 
a  tankönyvek elemzése a nyelvi szö-
veg szempontjából még nagyon sok 
kutatást igényel. Tanulmányában 
részletesen szemlélteti azokat a mód-
szertani kérdéseket, amelyek hangsú-
lyozottan a  szövegközpontú felfogás 
alapján vizsgálják a  tankönyveket. 
Tanulmányát egy mellékelt példaér-
tékű kérdőív zárja.

Doc. dr. Lőrincz Julianna, PhD. 
(Selye János Egyetem, Eszterházy 
Károly Főiskola) írásában, melynek 
címe Variativitás és tankönyvkutatás, 
a nyelvi variativitás elméleti kérdése-
ivel foglalkozik, valamint megvizs-
gálja a nyelvhasználat és az anya-
nyelvoktatás összefüggéseit. A szerző 
részletesen bemutatja a variánsok 
előfordulási lehetőségeit a különböző 

nyelvi szinteken, a fonológiai szinten 
működő variánsokkal kezdve a nem-
zeti nyelv különböző változatainak 
variativitásáig. A tanulmány második 
felében Lőrincz Julianna a morféma- 
és lexémaszinten lévő variánstípuso-
kat vizsgálja részletesen a szlovákiai 
magyarnyelvtankönyvekben, a tan-
tervekben előírt követelményrend-
szerrel összhangban.

Doc. dr. Misad Katalin, PhD. 
(Comenius Egyetem) tanulmányá-
ban (A szaknyelvek és a  variativitás. 
Terminológiai problémák a  szlová-
kiai magyar nyelvű tankönyvekben 
és segédletekben) a  magyar tanköny-
vekben és oktatási segédletekben 
lévő terminológiai problémákra hívja 
fel a figyelmet. A szerző rávilágít arra 
a problémára, hogy a szakközépisko-
lákban tanuló kisebbségi diákok nem 
az anyanyelvükön tanulják a szakter-
minológiát, ill. a szaktantárgyakat. E 
hiányosság az alapiskolákat és a gim-
náziumokat egyaránt érinti, mert 
a magyar tannyelvű iskolákban hasz-
nált tankönyvek a szlovák nyelvű tan-
könyvek fordításai, valamint a szerző 
utal arra is, hogy e fordítások több 
esetben helytelenek. Tanulmányában 
részletesen  vizsgálja az alap- és kö-

Tanulmányok 
a tankönyvkutatás 
feladatairól, 
módszereiről

Szabó Tünde 
PhD-hallgató, Selye János Egyetem

Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom 
Doktori Iskola  e-mail: st0785@selyeuni.sk
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Interjú

  A  kitüntetést a  finnugor népek ér-
dekében végzett tevékenységemért 
kaptam a Finn Köztársaság elnökétől. 
Azért örülök neki, mert nemzetközi 
szinten is fel- és elismerték munká-
mat. A kitüntetés, ahogy ilyen esetek-
ben mondani szokás, további munká-
ra sarkall.

  Tevékenységed rendkívül széles-
körű. Szerteágazó nyelvészeti mun-
kásságod mellett 2005-től hét ver-
sesköteted is megjelent magyarul, 
ezenkívül három idegen nyelveken. 
Tudom, nem helyénvaló a  kérdés, 
s  egyértelmű választ nehéz rá adni, 
de mégis teszek egy kísérletet: nyel-
vész vagy irodalmár? A  kettő közül 
melyik terület áll egy kicsivel köze-
lebb hozzád? 
  A nyelvészetet professzionalista mó-
don művelem – legalábbis remélem –, 
az irodalmat, legyen az versírás vagy 
próza, ezen belül tárca, fontos hobbi-
tevékenységként. Hozzáteszem még, 
hogy szívesen fordítok is – leginkább 
a finnugor népek irodalmából, nép-
költészetéből. Abban bízom, hogy ez 
a két terület szerencsésen egészíti ki 
egymást. A nyelvvel való foglalatos-
ság erősen hat verseimre és prózám-
ra, kedvelem a szavakkal való játékot, 
akár a szavak kifacsarását is, aminek 
révén a gondolatok is egészen más di-
menzióba kerülnek, a normálistól el-
térő hatást válthatnak ki az olvasóban.

  A költészet napja alkalmából áp-
rilis 9-én „rendhagyó irodalom-
órát” tartottak Dunaszerdahelyen, 
a Neratovicei téri Magyar Tannyel-
vű Magán Szakközépiskolában. Az 
eseménynek Te is vendége voltál, a 
résztvevők előadásodban meghall-
gathattak néhányat a 12 legszebb 
magyar versből. A magyar nyelv ta-
náraként mi a véleményed, milyen 
szerepet tölt be napjainkban az iro-
dalom a fiatalság körében?
  Aznap nem csak az iskolában, ha-
nem a dunaszerdahelyi Arthe Café-
ban a  Szlovákiai Magyar Írók Társa-
sága által szervezett rendezvényen is 
volt fellépésem, amelyen már Fűzfa 
Balázs egyetemi docens irodalmár 
barátom is részt vett, aki érdekfeszítő 
előadást tartott az irodalomnak a tár-
sadalom életében betöltendő szere-
péről. Egyszersmind ő A 12 legszebb 
magyar vers című grandiózus projekt 
kiötlője és megvalósítója is.
  A 12 legszebb magyar vers program 
egyik legnagyobb eredménye, hogy 

a verseket 600-1000 diák mondja el 
egyszerre a vers tartalmának hely-
színén vagy a költő szülővárosában, 
s ez mind nekik, mind a hallgatóság-
nak katartikus élmény. A fiatalok is 
igénylik ezeket az élményeket. Csak 
azt a módot kell megtalálni, hogyan 
közvetítsünk köztük és az értékes iro-
dalom között. Ebben módszertani pa-
radigmaváltásra van szükség, s ennek 
avatott mestere Fűzfa Balázs. Ugyanez 
volt az én élményem is az iskolában, 
ahol a nagy létszámú hallgatóság lé-
legzetvisszafojtva hallgatta a magyar 
költészet gyöngyszemeit. Mint ahogy 
én is a diákok irodalmi körének József 
Attila életét bemutató műsorát.

  2008 óta a Nyitrai Konstantin Fi-
lozófus Egyetem Közép-európai Ta-
nulmányok Karának oktatója vagy. 
Miért éppen Nyitra mellett döntöt-
tél?
  Nem én döntöttem, felkértek, s  én 
örömmel elfogadtam. Folytattunk 
egy-két beszélgetést az egyetem, illetve 
a kar vezetőivel közös programok ki-
alakításáról (akkor én még főállásban 
a Nyugat-magyarországi Egyetem Sa-
varia Egyetemi Központjában, Szom-
bathelyen dolgoztam), aztán egyszer 
csak azt vettem észre, hogy Nyitrán is 
professzor lettem. Nagy megtisztelte-
tésnek fogom fel a lehetőséget.

  Karunkon a  hallgatóknak lehető-
ségük van finnugrisztikát tanulni. 
Teszem azt, én egy, a  szak iránt ér-
deklődő hallgató vagyok. Milyen ér-
vekkel tudnál meggyőzni, hogy úgy 
döntsek, ezen a  szakon folytassam 
tovább tanulmányaimat?
  A finnugor szakot hagyományo-
san tipikus nyelvészeti szakként 
értelmezik, amelynek keretében a 
hallgató megismerkedik a történeti-
összehasonlító nyelvészet nyelvcsa-
ládunkra vonatkozó eredményeivel, 
a kutatás módszereivel, tanul finnül, 
valamelyest észtül is, valamint eset-
leg választ egy kisebb finnugor, sza-
mojéd nyelvet, amellyel behatóbban 
is foglalkozik. Az utóbbi évtizedek-
ben a finnugrisztikát már tágabban 
értelmezik: beletartozik az irodalom, 
a népköltészet, a történelem, a nép-
rajz is. Persze, nagyon kicsi az olyan 
tanszékek száma, ahol mindezen te-
rületeknek rendelkezésre állnak az 
avatott művelői. Azonban a nyelvé-
szeten belül is számos, a hagyomá-
nyostól eltérő témakörben lehet ku-
tatni, ilyen a nyelvtipológia, az areális 

nyelvészet vagy a szociolingvisztika, 
nyelvszociológia. Az utóbbi években 
egyre inkább felismerik a nyelvfej-
lesztés, a terminológia fontosságát, 
mivel ezek szolgálják legeredménye-
sebben a nyelvek fennmaradását. 
Márpedig az oroszországi finnugor 
nyelvek – a világ nyelveinek többségé-
hez hasonlóan – veszélyeztetett nyel-
veknek tekinthetők, egyre erősebb 
az orosz nyelv nyomása, a finnugor 
népekre pedig az oroszosítás, s így 
egyre csökken a magukat valamely 
finnugor néphez sorolók, illetve az 
adott finnugor nyelvet anyanyelvük-
ként elismerők és használók száma. 
Ezek általános tendenciák a világban 
és a soknemzetiségű államokban, de 
ezt az asszimilációs folyamatot lassí-
tani kell, s ha lehet, meg kell állítani. 
Ebben jelentős segítséget tud nyújtani 
a nyelvtudománynak a nyelvi terve-
zéssel foglalkozó ága. A nyitrai kép-
zésben ezek az elemek is szerepelnek. 
Még egy érv a finnugor szak válasz-
tása mellett. A szak keretében finnül 
és észtül lehet, sőt, kell tanulni. Mind-
kettő az EU hivatalos nyelve, s mind-
kettő a kevésbé használatos nyelvek 
(less used languages) kategóriába 
tartozik. Szükség van olyan szakem-
berekre, akik anyanyelvük és egy vi-
lágnyelv (például az angol) ismerete 
mellett tudnak ilyen kevésbé használt 
nyelvet is. Ilyen ismeretek birtokában 
jó eséllyel pályázhatnak akár EU-s 
munkahelyekre is.

  Néhány éve Vlagyimir Putyin 
orosz államfő arról beszélt, Szentpé-
tervár iskoláiban biztosítani kellene 
a finntanulás lehetőségét, Finnor-
szág keleti területén pedig több ön-
kormányzat jelezte, hogy fontosnak 
tartanák bevezetni az iskolai orosz-
oktatást. Lehet arról tudni valamit, 
jelenleg hol tart ezen kezdeményezés 
megvalósítása?
  Van rá példa, de nem tudom, mi-
lyen intenzitással. Azt viszont tu-
dom, hogy Finnországban, de hoz-
záteszem, Magyarországon is nőtt az 
utóbbi években az orosz nyelv iránt 
érdeklődők száma. Oroszország fon-
tos gazdasági, kulturális és politikai 
tényező. Az orosz nyelvet és kultúrát 
tanulók, s az orosz valóságot megis-
merők révén kialakulhat egy olyan 
szakembergárda, amelyik képes lesz 
korrekt kapcsolatok ápolására a gyak-
ran közveszélyes külpolitikát folytató 
Oroszországgal.
  Köszönöm a beszélgetést!

2014-ben a  Terra Kiadó gondo-
zásában megjelent a  komáromi Se-
lye János Egyetem Tanárképző Kara 
Magyar Nyelv és Irodalom Tan-
széke mellett működő Variológiai 
kutatócsoport konferenciájának ta-
nulmánykötete.  A  kutatócsoport, 
melynek vezetője Doc. dr. Lőrincz 
Julianna, PhD. (SJE TKK Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszék, Komá-
rom – Eszterházy Károly Főiskola 
Általános és Alkalmazott Nyelvésze-
ti Tanszék, Eger), 2010-ben jött létre 
azzal a céllal, hogy a Selye János Egye-
tem Tanárképző Kara Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszék nyelvészeinek 
munkáját összehangolja. A  csoport 
fő kutatási feladata a  tankönyvelem-
zés, melynek fontosságát a szlovákiai 
magyar tankönyvek színvonalának 
emelésében látják, illetve egy olyan 
elektronikus korpusz kialakításában, 
amely pozitívan befolyásolhatja az 
elektronikus tananyagok létrehozá-
sát. 

A Tanulmányok a tankönyvkutatás 
feladatairól, módszereiről című kötet 
két részből tevődik össze. Az első rész 
a 2010-es, a második pedig a 2012-es 
tankönyvkutató szimpózium tanul-
mányainak szerkesztett anyagát tar-

talmazza. Jelen ismertetőben a kötet 
néhány tanulmányát mutatjuk be 
a teljesség igénye nélkül.

I. RÉSZ
Dr. Eőry Vilma, PhD. (Eszter-

házy Károly Főiskola) A  tankönyv-
elemzés módszertani kérdései című 
tanulmányában  hangsúlyozza, hogy 
a  tankönyv mint szemléletformáló, 
ismeretközvetítő taneszköz vizsgá-
lata nagyon fontos. Úgy véli, hogy 
a  tankönyvek elemzése a nyelvi szö-
veg szempontjából még nagyon sok 
kutatást igényel. Tanulmányában 
részletesen szemlélteti azokat a mód-
szertani kérdéseket, amelyek hangsú-
lyozottan a  szövegközpontú felfogás 
alapján vizsgálják a  tankönyveket. 
Tanulmányát egy mellékelt példaér-
tékű kérdőív zárja.

Doc. dr. Lőrincz Julianna, PhD. 
(Selye János Egyetem, Eszterházy 
Károly Főiskola) írásában, melynek 
címe Variativitás és tankönyvkutatás, 
a nyelvi variativitás elméleti kérdése-
ivel foglalkozik, valamint megvizs-
gálja a nyelvhasználat és az anya-
nyelvoktatás összefüggéseit. A szerző 
részletesen bemutatja a variánsok 
előfordulási lehetőségeit a különböző 

nyelvi szinteken, a fonológiai szinten 
működő variánsokkal kezdve a nem-
zeti nyelv különböző változatainak 
variativitásáig. A tanulmány második 
felében Lőrincz Julianna a morféma- 
és lexémaszinten lévő variánstípuso-
kat vizsgálja részletesen a szlovákiai 
magyarnyelvtankönyvekben, a tan-
tervekben előírt követelményrend-
szerrel összhangban.

Doc. dr. Misad Katalin, PhD. 
(Comenius Egyetem) tanulmányá-
ban (A szaknyelvek és a  variativitás. 
Terminológiai problémák a  szlová-
kiai magyar nyelvű tankönyvekben 
és segédletekben) a  magyar tanköny-
vekben és oktatási segédletekben 
lévő terminológiai problémákra hívja 
fel a figyelmet. A szerző rávilágít arra 
a problémára, hogy a szakközépisko-
lákban tanuló kisebbségi diákok nem 
az anyanyelvükön tanulják a szakter-
minológiát, ill. a szaktantárgyakat. E 
hiányosság az alapiskolákat és a gim-
náziumokat egyaránt érinti, mert 
a magyar tannyelvű iskolákban hasz-
nált tankönyvek a szlovák nyelvű tan-
könyvek fordításai, valamint a szerző 
utal arra is, hogy e fordítások több 
esetben helytelenek. Tanulmányában 
részletesen  vizsgálja az alap- és kö-
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feladatairól, 
módszereiről
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zépiskolában jelenleg használatban 
lévő szlovákiai magyar nyelvű tan-
könyvek és oktatási segédletek termi-
nológiáját. Konkrét példákkal szem-
lélteti a  tankönyvekben előforduló 
inadekvát megfeleltetések, közvetett 
kölcsönszók, szómagyarító törekvé-
sek és a  szókészleti regionalizmusok 
jelenségét.

Doc. dr. Vörös Ottó, CSc. (nyu-
galmazott egyetemi docens, Selye Já-
nos Egyetem, Nyugat-Magyarországi 
Egyetem) A tankönyvek helynévhasz-
nálatának nyelvpolitikai vonatkozásai 
című írásának bevezetésében felhívja 
a figyelmet arra, hogy a  tulajdonne-
vek használata milyen fontos szerepet 
tölt be az egyén nyelvelsajátításában. 
A  szerző úgy véli, nagyon sajnála-
tos, hogy a tulajdonneveknek a köz-
oktatásban betöltött szerepe nem 
megfelelő, ezáltal nem tud teljesülni 
az identitásjelző funkciójuk sem. A 
szerző véleménye szerint fontos vol-
na a  névtant beemelni az oktatási-
nevelési folyamatba. Vörös Ottó kitér 
a  helynevek jelölését érintő nemré-
giben felmerülő problémára a föld-
rajzkönyvekben, és elsősorban peda-
gógiai szempontból javasolja, hogy 
a  magyar nyelvű szövegben minden 
esetben magyar nyelven tüntessék fel 
a helyneveket. Úgy véli, hogy annak 
államnyelvi megfelelőjét egy szöve-
gen kívüli szójegyzékben volna a leg-
megfelelőbb feltüntetni.

II. RÉSZ
Dr. Simon Szabolcs, PhD. (Selye 

János Egyetem) A szlovákiai középis-
kolai magyarnyelvtankönyvek néhány 
szempontból című tanulmányában 
ismerteti, mely szinteken a legidősze-
rűbb tárgyalni a  szlovákiai magyar 
tankönyvek főbb kérdéseit. A szer-
ző foglalkozik többek között a  tan-
könyveket érintő törvényi szabályo-
zásokkal. Hiányként említi, hogy 
a  tankönyvpiac liberalizálása he-
lyett az iskolaügyi minisztérium egy 
tankönyv használatát engedélyezi. 
A szerző úgy véli, hogy a tankönyvek 
pedagógiai, didaktikai és összehason-
lító szempontú vizsgálata egyaránt 
fontos. A  tanulmány második felét 
egy kutatás eredményeinek ismer-
tetése képezi, amely során az adott 
tankönyveket a didaktikai és az ok-
tató-nevelő folyamat szempontjából 
vizsgálja. Simon Szabolcs ismerteti 
a tanárok és diákok véleményeit a kö-
zépiskolai magyarnyelvtankönyvvel 
kapcsolatban. Tanulmányát pedig a 

magyarnyelvtankönyvek koncepció-
jának bemutatásával zárja. 

Prof. dr. Erdélyi Margit, CSc. (Se-
lye János Egyetem) A mese exegézise 
című tanulmányának bevezetésében 
vázolja azokat a kérdésköröket, ame-
lyeket írásában megválaszol. A  gon-
dolatébresztő felvezetést követően 
a mese fogalmát, a mese műfaját, va-
lamint eredet szerinti megközelítését 
ismerteti gazdag szakirodalom felvo-
nultatásával. A szerző úgy véli, hogy 
a  mese definiálhatatlanságához hoz-
zájárul az is, hogy egy változatos epi-
kumról van szó. Bár tanulmányának 
címéül a mese exegézisét választotta, 
felhívja a figyelmet arra, hogy vizsgá-
lódása összefüggésrendszerében újra 
és újra előbukkan a mese genezisének 
kérdése is. 

Dr. Zimányi Árpád, PhD. (Esz-
terházy Károly Főiskola) – A korsze-
rű infokommunikációs technológiák 
hatása az anyanyelvi nevelésre – arra 
a  kérdésre keresi a  választ, hogy 
a korszerű infokommunikációs tech-
nológiák nyelvi hatása milyen for-
mában helyezhető el az anyanyelv-
oktatásban. Tanulmánya első felében 
ismerteti azokat a változásokat, ame-
lyek e technológiáknak köszönhető-
en létrejöttek a  nyelvhasználatban. 
Majd pedig áttekinti azokat a  főbb 
témákat, amelyeket már eddig feldol-
goztak az internetes nyelvhasználatot 
vizsgálva. Az elméleti kérdések után 
Zimány Árpád a  témában folytatott 
elemzésének eredményeit mutatja be, 
amelyhez a  Twitter nevű közösségi 
oldal szövegeiből merített példákat. 
A  korpuszt először kommunikáció-
elméleti szempontból vizsgálja, majd 
bizonyos morfológiai sajátosságait te-
kinti át, végül pedig a mondatszerke-
zeti jellemzőit is elemzi. A szerző úgy 
véli, nagyon fontos megtanítani di-
ákjainkkal, hogy minden nyelvi for-
mának megvan a maga helye a kom-
munikációban, és fontos megtanulni, 
mikor melyik megnyilatkozási for-
mát válasszák. Megemlíti a digilektus 
beemelésének lehetőségét az oktatás-
ba, mert úgy véli, ahhoz, hogy tanít-
ványaink kívánatos nyelvhasználati 
értékrendszere kialakuljon, az első lé-
pés a nyelvi adekvátság tudatosítása.

A  Selye János Egyetem Tanárkép-
ző Kara Doktori Iskolájának hallga-
tói is együttműködnek a Variológiai 
kutatócsoport tagjaival tudományos 
munkájukban, ezért ismertetőnkben 
a kötetben szereplő PaedDr. Vas Kin-
ga A Fehérlófia és a mese morfológiája 

Minden egyes szakmának vannak 
árnyékosabb oldalai. Olyanok, ame-
lyek nélkül nem létezhetne, amelyek 
jelentősége megkérdőjelezhetetlen, 
amelyek ugyanúgy legitimálják a 
szakma egészét, de amelyekkel ke-
vésbé szeret foglalkozni az emberek 
többsége. Mert minimum ugyanannyi 
munkát, befektetett energiát igényel, 
mint más szakterületek, olykor töb-
bet, az eredmények mégsem annyira 
látványosak, nem teátrálisak, nem 
mutatkoznak annyira nagyszerűnek, 
jelentőségük mintha a valódinál ki-
sebbnek tűnne. Szóval nem divatdisz-
ciplínák. 

Mi, irodalomtörténészek sem di-
vatból foglalkozunk marginális, vagy 
éppen marginalizálódó területekkel. 
Pedig például a kortárs nemzeti ki-
sebbségi irodalom vizsgálata eleve 
nem kecsegtet azzal, hogy az egyete-
mes magyar irodalomra általánosan 
és sokáig érvényes, látványos megál-
lapítások sorát produkáljuk. Például a 
szlovákiai magyar irodalom az utóbbi 
fél évszázadban ritka esetekben volt 
képes az egyetemes magyar irodalom 
időszerű trendjeivel és teljesítményei-
vel valós interakcióba lépni, még ke-
vésbé volt képes az egyetemes magyar 
irodalom fejlődésére hatni. Ez tehát 
nem olyan kutatási terület, amelyen 
az irodalomtörténész beírhatja magát 
azon irodalomtörténészek elit klubjá-
ba, amelyet majd évtizedek múlva is 
naponta, tankönyvi szinten idéznek 
az egyetemes magyar irodalom törté-
netével és kiemelten vizsgált szerzői-
vel, műveivel kapcsolatban. Sztárírók 
sikereivel foglalkozni divatosabb és 
népszerűbb, mint például a női szem-
pont érvényesülésével az kárpátaljai 
magyar prózában vagy a háború utáni 
szlovákiai magyar regények tömeg-
lélektani aspektusaival. Holott jelen-
tőségükben utóbbiak sem volnának 
alábbvalóak az előbbinél, ha létezné-
nek egyáltalán... Miként a proktológia 
sem kevésbé fontos a gyógyításban, 
mint az agysebészet.

Szekrényessy Attila – ha jól emlék-
szem – 2006-ban keresett fel ismeret-
lenül e-mailben, hogy az általam akkor 
vezetett Plectrum kiadót érdekelné-e 
a sárosizsépi Bujanovics kastélyról írt 
monográfiája. A fentiek ismét tudato-
sultak bennem, amikor a szöveget át-
lapoztam. Bevallom, kezdetben némi 

távolságtartással közelítettem a kötet-
hez, hiszen kit érdekelhet, és milyen 
tanulságokkal szolgálhat egy kelet-
szlovákiai község mára letűnt világa... 
Üzleti szempontból meg egyenesen 
öngyilkosság megjelentetni az ilyet, 
mondjuk, Romsics Ignác Trianon-
könyvének 2006-os szlovák verziója 
mellett... Sárosizsép kontra Trianon... 

Persze, tudtam én, hogy kiadóm 
Patrióta sorozatában miért jelentetek 
meg helytörténeti munkákat. De idő-
re volt szükségem. Nem történészként 
ugyanis ki kellett békülnöm a gondo-
lattal, hogy ez a téma és ezek a kuta-
tási eredmények valóban fontosak 
és jelentősek. S amikor már láttam, 
Szekrényessy Attila valóban nem az-
zal foglalkozik (néhány féldilettáns, 
ám szorgalmas önjelölt „kollégájával” 
ellentétben), hogy nótaszó mellett 
elsirasson a szuvas istállógerendából 
származó százhetvenhárom rozsdás 
és görbe és semmiféle tárgyi, szimbo-
likus vagy gondolati értéket sem kép-
viselő szöget, megérteni véltem, miért 
fontos egy háromszázas lakosságot el 
nem érő kisközség történelmének egy 
szakasza.

Ugyanazért, amiért most egy mára 
teljesen átalakult, a régió szempontjá-
ból nagyobb, jelentősebb város, Eper-
jes. Múltja, logikus rendbe szedett, 
történelmi összefüggéseiben látott és 
láttatott kisebb és fontosabb esemé-
nyei tökéletesen kirajzolják Közép-
Európa és az ország, pontosabban 
országok bármilyen irányú fejlődési 
tendenciáit. A szerző ezen esemé-
nyeket értelmezve kicsiben, lokális 
aspektusból festi le az egyetemest és 
a globálist. Mikroközösségek fontos-
ságát és működési, fejlődési törvény-
szerűségeit, logikáját emeli ki, mert 
e közösségek által megélt és formált 
évszázadok tökéletesen leképezik és 
illusztrálják az Európában történel-
mi léptékkel mérhető folyamatokat. 
Eperjes históriája egyben sok más vá-
ros és sok ország históriája. (A könyv 
kivitele sem öncélúan dekoratív, ha-
nem jelentőségtulajdonító, hangsú-
lyozó a funkciója.)

Ebben áll nemcsak e kötet, hanem 
számomra – ahogyan olvasóként lá-
tom – a szerző eddigi műveinek, a 
történeti segédtudományokkal való 
szorgos és időigényes foglalkozásnak 
a jelentősége. 

Olyan adatsorok és érvrendszerek 
felkutatása és szolgáltatása a tanulsá-
gok levonásához, az általánosító és ti-
pizáló kijelentések alátámasztásához, 
amelyek nem csupán az egyetemes 
magyar történelem legismertebb, leg-
látványosabb, legtöbbet hangsúlyozott 
hatásmechanizmusainak kutatásában 
érdekeltek. Szekrényessy és más hoz-
zá hasonló helytörténészek kirajzol-
ják azt a térbeli és időbeli kontextust, 
amely létezésének és alakulásának 
köszönhetően a parádés, nevezetes, 
teátrális történelmi események leját-
szódhattak. Igaz ugyan, hogy például 
a mindenki által ismert kuruc harcok 
óriási hatást gyakoroltak a közvetlenül 
és a közvetetten érintett területekre, 
Eperjesre és a megyére dettó. Ám az 
szintén igaz, hogy etnikai, nemzeti, 
vallási, szakmai, kulturális közösségek 
több évszázadnyi napi munkája, kala-
pálása, gyalulása, vetése, aratása, ke-
reskedése, imádkozása, éneklése, fal-
bontása és vályogvetése, sőt gyávasága 
vagy bátorsága, hősies vagy megalku-
vó viselkedése, gyermekek nemzése 
vagy akár csak borivása ugyanúgy 
óriási hatást gyakorolt mind egy-egy 
régió, tájegység, mind pedig egész or-
szágok fejlődésére. 

Szekrényessy a sokaknak ismeretlen 
területek mára még többek számára 
ismeretlen, félig-meddig elfeledett 
hétköznapjaiban látja meg azokat a 
fontos és jelentős részleteket, össze-
függéseket, amelyeket én a minden-
napi történelem kifejezéssel illetnék. 
Azt a történelmet mutatja föl, amelyet 
eleink reggeltől estig és estétől regge-
lig megéltek. Akár fárasztó, unalmas, 
monoton volt számukra, akár szóra-
koztatóan cselekményes. Azt a rész-
ben pátosztalan, emberi történelmet 
mutatja föl, amelyet ma mi magunk 
is élünk kifizetetlen számláinkkal, 
lyukas cipőnkben, szófogadatlan, de 
imádott gyermekeink, szófogadatlan, 
de már kevésbé imádott főnökeink és 
vezetőink körében, csak még nem telt 
el elég jelen idő ahhoz, hogy történe-
lemnek hívhassuk. 

Azt a történelmet mutatja föl, amely 
nélkül Magyarországon nem lenne 
sem törökdúlás, sem szabadsághar-
cok, sem világháborúk, sem nemzeti 
tragédiák, sem európai kereszténység, 
sem semmi. De ha mégis lenne, nyil-
ván más lenne.

című írását és Mgr. Lőrincz Gábor 
A  népköltészet és a  műköltészet szö-
vegvariánsai a  6. osztályos irodalom 
tankönyvben című tanulmányát is 
röviden bemutatjuk. Ahogy Vas Kin-
ga, a Selye János Egyetem Tanárkép-
ző Kara Doktori Iskolájának immár 
végzett hallgatója tanulmányának 
címe is sugallja, a  dolgozat törzs-
anyagát Vladimir Jakovlevics Propp 
A  mese morfológiája című műve 
képezi. A  szerző célja egy magyar 
mese, a Fehérlófia elemzése a Propp 
által felállított séma alapján. Hipoté-
zise szerint bizonyos, hogy az orosz 
és a  magyar mesének vannak közös 
gyökerei. A  magyar mese elemzése 
során a szerző arra a következtetésre 
jut, hogy a mese struktúrája egy zárt 
rendszer, és a Propp által meghatáro-
zott szempontok a  Fehérlófiában is 
megtalálhatók.

Lőrincz Gábor tanulmányában 
a  következő három, a  6. osztályos 
tankönyvben előforduló szöveg va-
riánsait vizsgálja: Kádár Kata két 
változatát, az Ilosvai-féle Toldit, illet-
ve Lackfi János Apám kakasa című 
költeményét. Az elméleti háttér le-
fektetése után a szerző a Kádár Kata 
két változatának variánsait vizsgálja, 
majd összeveti az Anyám tyúkja és 
Apám kakasa című költeményeket. 
Tanulmányában a  szerző nemcsak 
a  szövegekben előforduló variánsok 
vizsgálatára vállalkozott, hanem a 
hozzájuk kapcsolódó feladatokat is 
elemzi. Fontosnak véli felvetni a  ta-
níthatóságukkal kapcsolatos kérdése-
ket és azt is, hogy mi az, amit a tan-
könyvből az egyes szövegek kapcsán 
hiányol. 

Olyan további érdekes tanulmá-
nyok gazdagítják a kötetet, mint pél-
dául: PaedDr. Bečatová Ludmila 
Valóban csak a tankönyveken múlna 
a szlovákiai magyar diákok szlovák-
nyelv-tudása? című tanulmánya vagy 
Dr. Takács Edit Tankönyvek és mun-
kafüzetek a digitális világban című 
írása, valamint további, az oktató-
nevelő folyamat korszerűsítése során 
használható tanulmányok. E rövid 
összefoglalóval az volt a célunk, hogy 
ismertessük az olvasóval e fontos 
kutatási terület néhány kérdéskörét, 
illetve felhívjuk a pedagógustársada-
lom figyelmét e rendkívül hasznos 
kiadványra. A kötet sokszínűsége 
és szakmai színvonala okot ad arra, 
hogy minden kedves olvasó figyel-
mébe ajánljuk, akinek felkeltette az 
érdeklődési körét.

Ardamica Zorán

(Szekrényessy Attila: Eperjes története 
képekben. Lilium Aurum, 2013)

Hétköznapok történelme
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zépiskolában jelenleg használatban 
lévő szlovákiai magyar nyelvű tan-
könyvek és oktatási segédletek termi-
nológiáját. Konkrét példákkal szem-
lélteti a  tankönyvekben előforduló 
inadekvát megfeleltetések, közvetett 
kölcsönszók, szómagyarító törekvé-
sek és a  szókészleti regionalizmusok 
jelenségét.

Doc. dr. Vörös Ottó, CSc. (nyu-
galmazott egyetemi docens, Selye Já-
nos Egyetem, Nyugat-Magyarországi 
Egyetem) A tankönyvek helynévhasz-
nálatának nyelvpolitikai vonatkozásai 
című írásának bevezetésében felhívja 
a figyelmet arra, hogy a  tulajdonne-
vek használata milyen fontos szerepet 
tölt be az egyén nyelvelsajátításában. 
A  szerző úgy véli, nagyon sajnála-
tos, hogy a tulajdonneveknek a köz-
oktatásban betöltött szerepe nem 
megfelelő, ezáltal nem tud teljesülni 
az identitásjelző funkciójuk sem. A 
szerző véleménye szerint fontos vol-
na a  névtant beemelni az oktatási-
nevelési folyamatba. Vörös Ottó kitér 
a  helynevek jelölését érintő nemré-
giben felmerülő problémára a föld-
rajzkönyvekben, és elsősorban peda-
gógiai szempontból javasolja, hogy 
a  magyar nyelvű szövegben minden 
esetben magyar nyelven tüntessék fel 
a helyneveket. Úgy véli, hogy annak 
államnyelvi megfelelőjét egy szöve-
gen kívüli szójegyzékben volna a leg-
megfelelőbb feltüntetni.

II. RÉSZ
Dr. Simon Szabolcs, PhD. (Selye 

János Egyetem) A szlovákiai középis-
kolai magyarnyelvtankönyvek néhány 
szempontból című tanulmányában 
ismerteti, mely szinteken a legidősze-
rűbb tárgyalni a  szlovákiai magyar 
tankönyvek főbb kérdéseit. A szer-
ző foglalkozik többek között a  tan-
könyveket érintő törvényi szabályo-
zásokkal. Hiányként említi, hogy 
a  tankönyvpiac liberalizálása he-
lyett az iskolaügyi minisztérium egy 
tankönyv használatát engedélyezi. 
A szerző úgy véli, hogy a tankönyvek 
pedagógiai, didaktikai és összehason-
lító szempontú vizsgálata egyaránt 
fontos. A  tanulmány második felét 
egy kutatás eredményeinek ismer-
tetése képezi, amely során az adott 
tankönyveket a didaktikai és az ok-
tató-nevelő folyamat szempontjából 
vizsgálja. Simon Szabolcs ismerteti 
a tanárok és diákok véleményeit a kö-
zépiskolai magyarnyelvtankönyvvel 
kapcsolatban. Tanulmányát pedig a 

magyarnyelvtankönyvek koncepció-
jának bemutatásával zárja. 

Prof. dr. Erdélyi Margit, CSc. (Se-
lye János Egyetem) A mese exegézise 
című tanulmányának bevezetésében 
vázolja azokat a kérdésköröket, ame-
lyeket írásában megválaszol. A  gon-
dolatébresztő felvezetést követően 
a mese fogalmát, a mese műfaját, va-
lamint eredet szerinti megközelítését 
ismerteti gazdag szakirodalom felvo-
nultatásával. A szerző úgy véli, hogy 
a  mese definiálhatatlanságához hoz-
zájárul az is, hogy egy változatos epi-
kumról van szó. Bár tanulmányának 
címéül a mese exegézisét választotta, 
felhívja a figyelmet arra, hogy vizsgá-
lódása összefüggésrendszerében újra 
és újra előbukkan a mese genezisének 
kérdése is. 

Dr. Zimányi Árpád, PhD. (Esz-
terházy Károly Főiskola) – A korsze-
rű infokommunikációs technológiák 
hatása az anyanyelvi nevelésre – arra 
a  kérdésre keresi a  választ, hogy 
a korszerű infokommunikációs tech-
nológiák nyelvi hatása milyen for-
mában helyezhető el az anyanyelv-
oktatásban. Tanulmánya első felében 
ismerteti azokat a változásokat, ame-
lyek e technológiáknak köszönhető-
en létrejöttek a  nyelvhasználatban. 
Majd pedig áttekinti azokat a  főbb 
témákat, amelyeket már eddig feldol-
goztak az internetes nyelvhasználatot 
vizsgálva. Az elméleti kérdések után 
Zimány Árpád a  témában folytatott 
elemzésének eredményeit mutatja be, 
amelyhez a  Twitter nevű közösségi 
oldal szövegeiből merített példákat. 
A  korpuszt először kommunikáció-
elméleti szempontból vizsgálja, majd 
bizonyos morfológiai sajátosságait te-
kinti át, végül pedig a mondatszerke-
zeti jellemzőit is elemzi. A szerző úgy 
véli, nagyon fontos megtanítani di-
ákjainkkal, hogy minden nyelvi for-
mának megvan a maga helye a kom-
munikációban, és fontos megtanulni, 
mikor melyik megnyilatkozási for-
mát válasszák. Megemlíti a digilektus 
beemelésének lehetőségét az oktatás-
ba, mert úgy véli, ahhoz, hogy tanít-
ványaink kívánatos nyelvhasználati 
értékrendszere kialakuljon, az első lé-
pés a nyelvi adekvátság tudatosítása.

A  Selye János Egyetem Tanárkép-
ző Kara Doktori Iskolájának hallga-
tói is együttműködnek a Variológiai 
kutatócsoport tagjaival tudományos 
munkájukban, ezért ismertetőnkben 
a kötetben szereplő PaedDr. Vas Kin-
ga A Fehérlófia és a mese morfológiája 

Minden egyes szakmának vannak 
árnyékosabb oldalai. Olyanok, ame-
lyek nélkül nem létezhetne, amelyek 
jelentősége megkérdőjelezhetetlen, 
amelyek ugyanúgy legitimálják a 
szakma egészét, de amelyekkel ke-
vésbé szeret foglalkozni az emberek 
többsége. Mert minimum ugyanannyi 
munkát, befektetett energiát igényel, 
mint más szakterületek, olykor töb-
bet, az eredmények mégsem annyira 
látványosak, nem teátrálisak, nem 
mutatkoznak annyira nagyszerűnek, 
jelentőségük mintha a valódinál ki-
sebbnek tűnne. Szóval nem divatdisz-
ciplínák. 

Mi, irodalomtörténészek sem di-
vatból foglalkozunk marginális, vagy 
éppen marginalizálódó területekkel. 
Pedig például a kortárs nemzeti ki-
sebbségi irodalom vizsgálata eleve 
nem kecsegtet azzal, hogy az egyete-
mes magyar irodalomra általánosan 
és sokáig érvényes, látványos megál-
lapítások sorát produkáljuk. Például a 
szlovákiai magyar irodalom az utóbbi 
fél évszázadban ritka esetekben volt 
képes az egyetemes magyar irodalom 
időszerű trendjeivel és teljesítményei-
vel valós interakcióba lépni, még ke-
vésbé volt képes az egyetemes magyar 
irodalom fejlődésére hatni. Ez tehát 
nem olyan kutatási terület, amelyen 
az irodalomtörténész beírhatja magát 
azon irodalomtörténészek elit klubjá-
ba, amelyet majd évtizedek múlva is 
naponta, tankönyvi szinten idéznek 
az egyetemes magyar irodalom törté-
netével és kiemelten vizsgált szerzői-
vel, műveivel kapcsolatban. Sztárírók 
sikereivel foglalkozni divatosabb és 
népszerűbb, mint például a női szem-
pont érvényesülésével az kárpátaljai 
magyar prózában vagy a háború utáni 
szlovákiai magyar regények tömeg-
lélektani aspektusaival. Holott jelen-
tőségükben utóbbiak sem volnának 
alábbvalóak az előbbinél, ha létezné-
nek egyáltalán... Miként a proktológia 
sem kevésbé fontos a gyógyításban, 
mint az agysebészet.

Szekrényessy Attila – ha jól emlék-
szem – 2006-ban keresett fel ismeret-
lenül e-mailben, hogy az általam akkor 
vezetett Plectrum kiadót érdekelné-e 
a sárosizsépi Bujanovics kastélyról írt 
monográfiája. A fentiek ismét tudato-
sultak bennem, amikor a szöveget át-
lapoztam. Bevallom, kezdetben némi 

távolságtartással közelítettem a kötet-
hez, hiszen kit érdekelhet, és milyen 
tanulságokkal szolgálhat egy kelet-
szlovákiai község mára letűnt világa... 
Üzleti szempontból meg egyenesen 
öngyilkosság megjelentetni az ilyet, 
mondjuk, Romsics Ignác Trianon-
könyvének 2006-os szlovák verziója 
mellett... Sárosizsép kontra Trianon... 

Persze, tudtam én, hogy kiadóm 
Patrióta sorozatában miért jelentetek 
meg helytörténeti munkákat. De idő-
re volt szükségem. Nem történészként 
ugyanis ki kellett békülnöm a gondo-
lattal, hogy ez a téma és ezek a kuta-
tási eredmények valóban fontosak 
és jelentősek. S amikor már láttam, 
Szekrényessy Attila valóban nem az-
zal foglalkozik (néhány féldilettáns, 
ám szorgalmas önjelölt „kollégájával” 
ellentétben), hogy nótaszó mellett 
elsirasson a szuvas istállógerendából 
származó százhetvenhárom rozsdás 
és görbe és semmiféle tárgyi, szimbo-
likus vagy gondolati értéket sem kép-
viselő szöget, megérteni véltem, miért 
fontos egy háromszázas lakosságot el 
nem érő kisközség történelmének egy 
szakasza.

Ugyanazért, amiért most egy mára 
teljesen átalakult, a régió szempontjá-
ból nagyobb, jelentősebb város, Eper-
jes. Múltja, logikus rendbe szedett, 
történelmi összefüggéseiben látott és 
láttatott kisebb és fontosabb esemé-
nyei tökéletesen kirajzolják Közép-
Európa és az ország, pontosabban 
országok bármilyen irányú fejlődési 
tendenciáit. A szerző ezen esemé-
nyeket értelmezve kicsiben, lokális 
aspektusból festi le az egyetemest és 
a globálist. Mikroközösségek fontos-
ságát és működési, fejlődési törvény-
szerűségeit, logikáját emeli ki, mert 
e közösségek által megélt és formált 
évszázadok tökéletesen leképezik és 
illusztrálják az Európában történel-
mi léptékkel mérhető folyamatokat. 
Eperjes históriája egyben sok más vá-
ros és sok ország históriája. (A könyv 
kivitele sem öncélúan dekoratív, ha-
nem jelentőségtulajdonító, hangsú-
lyozó a funkciója.)

Ebben áll nemcsak e kötet, hanem 
számomra – ahogyan olvasóként lá-
tom – a szerző eddigi műveinek, a 
történeti segédtudományokkal való 
szorgos és időigényes foglalkozásnak 
a jelentősége. 

Olyan adatsorok és érvrendszerek 
felkutatása és szolgáltatása a tanulsá-
gok levonásához, az általánosító és ti-
pizáló kijelentések alátámasztásához, 
amelyek nem csupán az egyetemes 
magyar történelem legismertebb, leg-
látványosabb, legtöbbet hangsúlyozott 
hatásmechanizmusainak kutatásában 
érdekeltek. Szekrényessy és más hoz-
zá hasonló helytörténészek kirajzol-
ják azt a térbeli és időbeli kontextust, 
amely létezésének és alakulásának 
köszönhetően a parádés, nevezetes, 
teátrális történelmi események leját-
szódhattak. Igaz ugyan, hogy például 
a mindenki által ismert kuruc harcok 
óriási hatást gyakoroltak a közvetlenül 
és a közvetetten érintett területekre, 
Eperjesre és a megyére dettó. Ám az 
szintén igaz, hogy etnikai, nemzeti, 
vallási, szakmai, kulturális közösségek 
több évszázadnyi napi munkája, kala-
pálása, gyalulása, vetése, aratása, ke-
reskedése, imádkozása, éneklése, fal-
bontása és vályogvetése, sőt gyávasága 
vagy bátorsága, hősies vagy megalku-
vó viselkedése, gyermekek nemzése 
vagy akár csak borivása ugyanúgy 
óriási hatást gyakorolt mind egy-egy 
régió, tájegység, mind pedig egész or-
szágok fejlődésére. 

Szekrényessy a sokaknak ismeretlen 
területek mára még többek számára 
ismeretlen, félig-meddig elfeledett 
hétköznapjaiban látja meg azokat a 
fontos és jelentős részleteket, össze-
függéseket, amelyeket én a minden-
napi történelem kifejezéssel illetnék. 
Azt a történelmet mutatja föl, amelyet 
eleink reggeltől estig és estétől regge-
lig megéltek. Akár fárasztó, unalmas, 
monoton volt számukra, akár szóra-
koztatóan cselekményes. Azt a rész-
ben pátosztalan, emberi történelmet 
mutatja föl, amelyet ma mi magunk 
is élünk kifizetetlen számláinkkal, 
lyukas cipőnkben, szófogadatlan, de 
imádott gyermekeink, szófogadatlan, 
de már kevésbé imádott főnökeink és 
vezetőink körében, csak még nem telt 
el elég jelen idő ahhoz, hogy történe-
lemnek hívhassuk. 

Azt a történelmet mutatja föl, amely 
nélkül Magyarországon nem lenne 
sem törökdúlás, sem szabadsághar-
cok, sem világháborúk, sem nemzeti 
tragédiák, sem európai kereszténység, 
sem semmi. De ha mégis lenne, nyil-
ván más lenne.

című írását és Mgr. Lőrincz Gábor 
A  népköltészet és a  műköltészet szö-
vegvariánsai a  6. osztályos irodalom 
tankönyvben című tanulmányát is 
röviden bemutatjuk. Ahogy Vas Kin-
ga, a Selye János Egyetem Tanárkép-
ző Kara Doktori Iskolájának immár 
végzett hallgatója tanulmányának 
címe is sugallja, a  dolgozat törzs-
anyagát Vladimir Jakovlevics Propp 
A  mese morfológiája című műve 
képezi. A  szerző célja egy magyar 
mese, a Fehérlófia elemzése a Propp 
által felállított séma alapján. Hipoté-
zise szerint bizonyos, hogy az orosz 
és a  magyar mesének vannak közös 
gyökerei. A  magyar mese elemzése 
során a szerző arra a következtetésre 
jut, hogy a mese struktúrája egy zárt 
rendszer, és a Propp által meghatáro-
zott szempontok a  Fehérlófiában is 
megtalálhatók.

Lőrincz Gábor tanulmányában 
a  következő három, a  6. osztályos 
tankönyvben előforduló szöveg va-
riánsait vizsgálja: Kádár Kata két 
változatát, az Ilosvai-féle Toldit, illet-
ve Lackfi János Apám kakasa című 
költeményét. Az elméleti háttér le-
fektetése után a szerző a Kádár Kata 
két változatának variánsait vizsgálja, 
majd összeveti az Anyám tyúkja és 
Apám kakasa című költeményeket. 
Tanulmányában a  szerző nemcsak 
a  szövegekben előforduló variánsok 
vizsgálatára vállalkozott, hanem a 
hozzájuk kapcsolódó feladatokat is 
elemzi. Fontosnak véli felvetni a  ta-
níthatóságukkal kapcsolatos kérdése-
ket és azt is, hogy mi az, amit a tan-
könyvből az egyes szövegek kapcsán 
hiányol. 

Olyan további érdekes tanulmá-
nyok gazdagítják a kötetet, mint pél-
dául: PaedDr. Bečatová Ludmila 
Valóban csak a tankönyveken múlna 
a szlovákiai magyar diákok szlovák-
nyelv-tudása? című tanulmánya vagy 
Dr. Takács Edit Tankönyvek és mun-
kafüzetek a digitális világban című 
írása, valamint további, az oktató-
nevelő folyamat korszerűsítése során 
használható tanulmányok. E rövid 
összefoglalóval az volt a célunk, hogy 
ismertessük az olvasóval e fontos 
kutatási terület néhány kérdéskörét, 
illetve felhívjuk a pedagógustársada-
lom figyelmét e rendkívül hasznos 
kiadványra. A kötet sokszínűsége 
és szakmai színvonala okot ad arra, 
hogy minden kedves olvasó figyel-
mébe ajánljuk, akinek felkeltette az 
érdeklődési körét.

Ardamica Zorán

(Szekrényessy Attila: Eperjes története 
képekben. Lilium Aurum, 2013)

Hétköznapok történelme
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„Nem csinál semmit, csak nap-
hosszat a neten lóg” – hangzik el 
gyakorta a megjegyzés felnőttektől 
gyerekekre, fiatalokra. A kemény va-
lóság viszont az, hogy a neten lógás 
egyáltalán nem egyenlő a semmit-
tevéssel, sőt, nagyon sokszor életre 
szóló következményekkel járó dol-
gokat tudnak cselekedni az ilyen 
neten lógós időben a fiatalok. Dur-
ván hangzik, de élettörténetek sora 
és áldozatok történetei bizonyítják, 
hogy az unaloműzésként felposztolt 
képek vagy hozzászólások milyen la-
vinát tudnak elindítani, vagy hogy a 
csetszobák anonimitásában milyen, 
zaklatásig fajuló kapcsolatok köttet-
nek. Az ilyen történetek közös pontja 
általában az, hogy soha nem rosszin-
dulattal kezdődnek, valamint hogy a 
legtöbb esetben az érintettek nincse-
nek tisztában a lehetséges következ-
ményekkel.

Éppen ezekre a problémákra hiva-
tott reagálni a TANDEM nonprofit 
szervezet Virtuális Intim Zóna című 
programja, amelynek fókuszában a 
tizenéves fiatalok biztonságos inter-
nethasználata áll, konkrétan pedig 
egy kísérleti projektet valósítunk meg 
az Orange Alapítvány támogatásával 
a Dunaszerdahelyi Magán Gimnázi-
umban. A projekt első lépéseként egy 
hétvégés képzést tartottunk a diákön-
kormányzat tagjai és néhány hozzá-
juk csatlakozó gimnazista számára. A 
projekt második szakaszában a kép-
zésben részt vettek valósítanak meg 
saját mini-projekteket a saját iskolá-
jukban, a harmadik szakaszban pedig 
egy workshop keretében értékeljük a 
megvalósított projektek eredményeit 
és megvalósítási folyamatát. Ezáltal a 
képzés hatása multiplikatív: fél éven 
belül egész iskolai szintre eljuttatnak 
a résztvevők az internetbizonsággal 
kapcsolatos üzeneteket, informáci-
ókat. Másrészről nem csak ezzel a 
témával kapcsolatban hajtunk végre 
fejlesztést, hanem a miniprojektek se-
gítségével erősödik a DÖK mint csa-
pat célelérő képessége, projektmegva-
lósító képessége, szervezési készségei. 

Ahol a fiatalok sok időt töltenek, 
ott kell őket megszólítani

A bevezetőben is említett jelenség, 
hogy a fiatalok sok időt töltenek az 
interneten, két irányból megköze-
líthető a felnőttek világa számára. 
Választhatjuk azt is, hogy panaszko-
dunk erre a jelenségre, elégedetlenek 
vagyunk, mert nehéz őket aktivizál-
ni és ejnyebejnyézünk, hogy nem 
jól van ez így. De ha másik oldalról 
nézzük, az is egy lehetséges reakció, 
hogy elfogadjuk a jelenség létezését, 
illetve azt, hogy a tizenéves generá-
ció markánsan máshogy működik, 
mint a „mi időnkben” a fiatalok, és 
megpróbálunk ezekre a jelenségekre 
úgy reagálni, hogy nem helytelenít-
jük, hanem adottnak vesszük, és eb-
ből kiindulva próbáljuk meg kezelni. 
Egyszerűbben mondva: ha a fiatalok 
az interneten „vannak”, akkor oda 
megyünk, hiszen ott érhetjük el őket 
és az ottani történésekből kiindulva 
kezdeményezünk szemléletformá-
lást, ismeretátadást. Képzésünkkel 
ezt az utat választottuk: szembené-
zünk azokkal a szükségletekkel, ame-
lyek a közösségi oldalakon való vi-
selkedés hátterében álnak, és azokat 
a készségeket igyekszünk megerősí-
teni, amelyek az ott szükséges tuda-
tosság kialakulásához hozzájárulnak. 

„Akik igazán ismernek, tudják, 
milyen vagyok” – a digitális láb-
nyom és dilemmái

A programot indító hétvégés kép-
zést egy nagyon meglepő, szinte sok-
koló módszerrel indítottuk. A részt 
vevő diákokról nyilvános fórumokon 
elérhető fotókat, hozzászólásokat és 
egyéb jellemző tartalmakat össze-
gyűjtöttük, és megmutattuk három 
ismert felnőttnek (Horváth Molnár 
Andrea pszichológus, Benkő Géza 
színész és Laboda Róbert slammer), 
közben pedig egy webkamerás felvé-
telt készítettünk a reakcióikból, hogy 
első látásra milyen személyiséget, 
vonásokat, értékeket tulajdonítanak 
azoknak a fiataloknak, akik ilyen tar-
talmakat töltenek fel önmagukról az 

internetre. A felvételből összevágott 
kisfilmet ezután megmutattuk a fia-
taloknak mint egyfajta visszacsato-
lást. Erre az eszközre kétféle, egészen 
természetes reakció érkezett: az egyik 
arról a sokkos állapotról szólt, hogy 
milyen mértékben meglepő és ijesztő 
a másik ember első reakciója. A má-
sik pedig ennek egyfajta hárításáról: 
„aki igazán ismer engem, tudja, hogy 
milyen vagyok igazán”. 

Fontosnak tartjuk ebből a tapasz-
talatból azt hangsúlyozni, hogy a fi-
atalok, különösen a személyiségük 
formálásában kísérletező tizenévesek 
nagyon gyakran játékként kezelik 
mindazt, amit saját megnyilvánu-
lásukként feltöltenek. Ugyanakkor 
érdemes tudatában lenni annak is, 
hogy a digitális lábnyomunk, vagy-
is minden megnyilvánulás, amelyet 
az internet világában nyomként ha-
gyunk magunk után, egyfajta képpé 
áll össze rólunk, amit később leendő 
munkáltatók, partnerek, követők és 
ellenlábasok szabadon használhat-
nak fel. 

Az internet nem felejt
Az egyik legmegrázóbb erejű in-

formáció az volt a csoport számára 
a nyitóképzésen, hogy informatikai 
értelemben az internetre feltöltött 
tartalmak egész egyszerűen nem tö-
rölhetők. Emellett pedig, ha például 
egy képet bármilyen rövid időre is 
feltölt az ember magáról, akkor azt az 
idő alatt bárki letöltheti, aki hozzáfér 
és tovább használhatja a saját céljaira, 
tehát a meggondolatlanul feltöltött 
fotók egyszerű törlése tulajdonkép-
pen annyi, mint halottnak a csók. 
Ugyanez érvényes az olyan képek 
esetén is, amelyeket a hozzájárulá-
sunk nélkül tesznek nyilvánossá má-
sok. Ez az üzenet vált a diákok szá-
mára az egyik legmarkánsabb olyan 
tartalommá, amelyet elkötelezetten 
szeretnének diáktársaik körében is 
terjeszteni. Így erre épül többek kö-
zött az a kampány is, amelyet a saját 
iskolájuk diákjai körében szerveznek 
a projekt második szakaszában. 

Segítséget kérni nem szégyen
Amikor a problématudat felélesz-

tése után elérkeztünk ahhoz a pon-
toz, hogy a lehetséges megoldásokról, 
segítségkérésről, kiútkeresésről essen 
szó, áttekintettünk néhány olyan le-
hetőséget, amely felé elindulhatnak 
azok a fiatalok, akik zaklatás áldoza-
taivá váltak vagy a környezetükben 
tudnak valakiről, aki zaklatás áldoza-
ta. A csoport reakciója egyértelműen 
azt mutatta, hogy a segítségkéréssel 
kapcsolatos szégyenérzet nagyon 
sok helyzetben akadályt jelent, mint 
bármilyen más problémák (például 
a szexuális zaklatás, bántalmazás) 
esetében is: itt is él az a pszichológi-
ai jelenség, hogy az áldozat nagyon 
gyakran önmagát vádolja, hogy baj-
ba keveredett, így nem mer segítsé-
get kérni, hiszen szégyelli, hogy vele 
megtörténhetett ilyesmi. Fontosnak 
tartjuk, hogy felvegyük a küzdelmet 
ennek a tabunak a ledöntésében, hi-
szen csak akkor tudnak a felnőttek, 
civil szervezetek, pedagógusok, bará-
tok segíteni bárkinek is, ha képes és 
hajlandó beszélni a problémájáról. 

Problématudat és szemléletfor-
málás alulról jövő kezdeményezések 
úján

A projekt jelentőségét és az elindult 
fejlesztés fontosságát abban látjuk, 
hogy az internetbiztonság a szlová-
kiai magyar ifjúsági munkában egy 
viszonylag új témaként jelent meg, 
ugyanakkor egy meglévő problémá-
ra reagál és nagyon nagy megelőző 
potenciállal is bír. A TANDEM fej-
lesztési logikája itt is a problémaér-
zékelés megerősítésétől az egyénben 
végbemenő változásokon keresztül 
indul, ahol a szemléletformálásnak 
és felelősségvállalás erősítésének leg-
alább akkora szerepét látjuk, mint az 
információátadásnak és tájékoztatás-
nak. Emellett pedig a projekt arra is 
rámutat, hogy a szemléletformálás 
hatására a fiatalokban, vagyis az érin-
tettekben egy olyan felelősségérzet 
alakul ki, amely nagyon jó alapot és 
erőforrást jelent a kortárssegítésre 
alapuló kezdeményezések kialakítá-
sához, támogatásához. 

2014-ben ötödik alkalom-
mal, három kategóriában 110 
nomináció közül választott ki az 
Orange Alapítvány szakmai zsűri-
je kategóriánként 3-3 szervezetet, 
amelyek a szociális inklúzió, az ok-
tatás, illetve a közösségfejlesztés te-
rületén munkálkodnak. Az oktatás 
kategóriában második helyezést ért 
el a TANDEM, n.o. szervezet, me-
lyet az „oktatási rendszer minőségi 
fejesztéséért, az iskolán kívüli okta-
tás feltételeinek kultiválásáért, és az 
új készségek elsajátítására való mo-
tiválásért az oktatási rendszerben“ 
miatt ítélt nekik az alapítvány. A 
szakmai zsűrinek nem volt könnyű 
dolga, hiszen olyan szervezetek 
közül kellett kiválasztania a három 
díjazottat, mint az  EFFETA, 
a  Voices vagy a  Stopka, amelyek 
civil szervezetként mindannyi-
an hasznos és kiváló teljesítményt 
nyújtanak az oktatás területén. 

Orange Alapítvány-díjban 
részesült a TANDEM, n.o. 
szervezet

Virtuális Intim Zóna 
– kamaszok és az internetbiztonság

Molnár Kriszta, 
a TANDEM, n. o. trénere
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„Nem csinál semmit, csak nap-
hosszat a neten lóg” – hangzik el 
gyakorta a megjegyzés felnőttektől 
gyerekekre, fiatalokra. A kemény va-
lóság viszont az, hogy a neten lógás 
egyáltalán nem egyenlő a semmit-
tevéssel, sőt, nagyon sokszor életre 
szóló következményekkel járó dol-
gokat tudnak cselekedni az ilyen 
neten lógós időben a fiatalok. Dur-
ván hangzik, de élettörténetek sora 
és áldozatok történetei bizonyítják, 
hogy az unaloműzésként felposztolt 
képek vagy hozzászólások milyen la-
vinát tudnak elindítani, vagy hogy a 
csetszobák anonimitásában milyen, 
zaklatásig fajuló kapcsolatok köttet-
nek. Az ilyen történetek közös pontja 
általában az, hogy soha nem rosszin-
dulattal kezdődnek, valamint hogy a 
legtöbb esetben az érintettek nincse-
nek tisztában a lehetséges következ-
ményekkel.

Éppen ezekre a problémákra hiva-
tott reagálni a TANDEM nonprofit 
szervezet Virtuális Intim Zóna című 
programja, amelynek fókuszában a 
tizenéves fiatalok biztonságos inter-
nethasználata áll, konkrétan pedig 
egy kísérleti projektet valósítunk meg 
az Orange Alapítvány támogatásával 
a Dunaszerdahelyi Magán Gimnázi-
umban. A projekt első lépéseként egy 
hétvégés képzést tartottunk a diákön-
kormányzat tagjai és néhány hozzá-
juk csatlakozó gimnazista számára. A 
projekt második szakaszában a kép-
zésben részt vettek valósítanak meg 
saját mini-projekteket a saját iskolá-
jukban, a harmadik szakaszban pedig 
egy workshop keretében értékeljük a 
megvalósított projektek eredményeit 
és megvalósítási folyamatát. Ezáltal a 
képzés hatása multiplikatív: fél éven 
belül egész iskolai szintre eljuttatnak 
a résztvevők az internetbizonsággal 
kapcsolatos üzeneteket, informáci-
ókat. Másrészről nem csak ezzel a 
témával kapcsolatban hajtunk végre 
fejlesztést, hanem a miniprojektek se-
gítségével erősödik a DÖK mint csa-
pat célelérő képessége, projektmegva-
lósító képessége, szervezési készségei. 

Ahol a fiatalok sok időt töltenek, 
ott kell őket megszólítani

A bevezetőben is említett jelenség, 
hogy a fiatalok sok időt töltenek az 
interneten, két irányból megköze-
líthető a felnőttek világa számára. 
Választhatjuk azt is, hogy panaszko-
dunk erre a jelenségre, elégedetlenek 
vagyunk, mert nehéz őket aktivizál-
ni és ejnyebejnyézünk, hogy nem 
jól van ez így. De ha másik oldalról 
nézzük, az is egy lehetséges reakció, 
hogy elfogadjuk a jelenség létezését, 
illetve azt, hogy a tizenéves generá-
ció markánsan máshogy működik, 
mint a „mi időnkben” a fiatalok, és 
megpróbálunk ezekre a jelenségekre 
úgy reagálni, hogy nem helytelenít-
jük, hanem adottnak vesszük, és eb-
ből kiindulva próbáljuk meg kezelni. 
Egyszerűbben mondva: ha a fiatalok 
az interneten „vannak”, akkor oda 
megyünk, hiszen ott érhetjük el őket 
és az ottani történésekből kiindulva 
kezdeményezünk szemléletformá-
lást, ismeretátadást. Képzésünkkel 
ezt az utat választottuk: szembené-
zünk azokkal a szükségletekkel, ame-
lyek a közösségi oldalakon való vi-
selkedés hátterében álnak, és azokat 
a készségeket igyekszünk megerősí-
teni, amelyek az ott szükséges tuda-
tosság kialakulásához hozzájárulnak. 

„Akik igazán ismernek, tudják, 
milyen vagyok” – a digitális láb-
nyom és dilemmái

A programot indító hétvégés kép-
zést egy nagyon meglepő, szinte sok-
koló módszerrel indítottuk. A részt 
vevő diákokról nyilvános fórumokon 
elérhető fotókat, hozzászólásokat és 
egyéb jellemző tartalmakat össze-
gyűjtöttük, és megmutattuk három 
ismert felnőttnek (Horváth Molnár 
Andrea pszichológus, Benkő Géza 
színész és Laboda Róbert slammer), 
közben pedig egy webkamerás felvé-
telt készítettünk a reakcióikból, hogy 
első látásra milyen személyiséget, 
vonásokat, értékeket tulajdonítanak 
azoknak a fiataloknak, akik ilyen tar-
talmakat töltenek fel önmagukról az 

internetre. A felvételből összevágott 
kisfilmet ezután megmutattuk a fia-
taloknak mint egyfajta visszacsato-
lást. Erre az eszközre kétféle, egészen 
természetes reakció érkezett: az egyik 
arról a sokkos állapotról szólt, hogy 
milyen mértékben meglepő és ijesztő 
a másik ember első reakciója. A má-
sik pedig ennek egyfajta hárításáról: 
„aki igazán ismer engem, tudja, hogy 
milyen vagyok igazán”. 

Fontosnak tartjuk ebből a tapasz-
talatból azt hangsúlyozni, hogy a fi-
atalok, különösen a személyiségük 
formálásában kísérletező tizenévesek 
nagyon gyakran játékként kezelik 
mindazt, amit saját megnyilvánu-
lásukként feltöltenek. Ugyanakkor 
érdemes tudatában lenni annak is, 
hogy a digitális lábnyomunk, vagy-
is minden megnyilvánulás, amelyet 
az internet világában nyomként ha-
gyunk magunk után, egyfajta képpé 
áll össze rólunk, amit később leendő 
munkáltatók, partnerek, követők és 
ellenlábasok szabadon használhat-
nak fel. 

Az internet nem felejt
Az egyik legmegrázóbb erejű in-

formáció az volt a csoport számára 
a nyitóképzésen, hogy informatikai 
értelemben az internetre feltöltött 
tartalmak egész egyszerűen nem tö-
rölhetők. Emellett pedig, ha például 
egy képet bármilyen rövid időre is 
feltölt az ember magáról, akkor azt az 
idő alatt bárki letöltheti, aki hozzáfér 
és tovább használhatja a saját céljaira, 
tehát a meggondolatlanul feltöltött 
fotók egyszerű törlése tulajdonkép-
pen annyi, mint halottnak a csók. 
Ugyanez érvényes az olyan képek 
esetén is, amelyeket a hozzájárulá-
sunk nélkül tesznek nyilvánossá má-
sok. Ez az üzenet vált a diákok szá-
mára az egyik legmarkánsabb olyan 
tartalommá, amelyet elkötelezetten 
szeretnének diáktársaik körében is 
terjeszteni. Így erre épül többek kö-
zött az a kampány is, amelyet a saját 
iskolájuk diákjai körében szerveznek 
a projekt második szakaszában. 

Segítséget kérni nem szégyen
Amikor a problématudat felélesz-

tése után elérkeztünk ahhoz a pon-
toz, hogy a lehetséges megoldásokról, 
segítségkérésről, kiútkeresésről essen 
szó, áttekintettünk néhány olyan le-
hetőséget, amely felé elindulhatnak 
azok a fiatalok, akik zaklatás áldoza-
taivá váltak vagy a környezetükben 
tudnak valakiről, aki zaklatás áldoza-
ta. A csoport reakciója egyértelműen 
azt mutatta, hogy a segítségkéréssel 
kapcsolatos szégyenérzet nagyon 
sok helyzetben akadályt jelent, mint 
bármilyen más problémák (például 
a szexuális zaklatás, bántalmazás) 
esetében is: itt is él az a pszichológi-
ai jelenség, hogy az áldozat nagyon 
gyakran önmagát vádolja, hogy baj-
ba keveredett, így nem mer segítsé-
get kérni, hiszen szégyelli, hogy vele 
megtörténhetett ilyesmi. Fontosnak 
tartjuk, hogy felvegyük a küzdelmet 
ennek a tabunak a ledöntésében, hi-
szen csak akkor tudnak a felnőttek, 
civil szervezetek, pedagógusok, bará-
tok segíteni bárkinek is, ha képes és 
hajlandó beszélni a problémájáról. 

Problématudat és szemléletfor-
málás alulról jövő kezdeményezések 
úján

A projekt jelentőségét és az elindult 
fejlesztés fontosságát abban látjuk, 
hogy az internetbiztonság a szlová-
kiai magyar ifjúsági munkában egy 
viszonylag új témaként jelent meg, 
ugyanakkor egy meglévő problémá-
ra reagál és nagyon nagy megelőző 
potenciállal is bír. A TANDEM fej-
lesztési logikája itt is a problémaér-
zékelés megerősítésétől az egyénben 
végbemenő változásokon keresztül 
indul, ahol a szemléletformálásnak 
és felelősségvállalás erősítésének leg-
alább akkora szerepét látjuk, mint az 
információátadásnak és tájékoztatás-
nak. Emellett pedig a projekt arra is 
rámutat, hogy a szemléletformálás 
hatására a fiatalokban, vagyis az érin-
tettekben egy olyan felelősségérzet 
alakul ki, amely nagyon jó alapot és 
erőforrást jelent a kortárssegítésre 
alapuló kezdeményezések kialakítá-
sához, támogatásához. 

2014-ben ötödik alkalom-
mal, három kategóriában 110 
nomináció közül választott ki az 
Orange Alapítvány szakmai zsűri-
je kategóriánként 3-3 szervezetet, 
amelyek a szociális inklúzió, az ok-
tatás, illetve a közösségfejlesztés te-
rületén munkálkodnak. Az oktatás 
kategóriában második helyezést ért 
el a TANDEM, n.o. szervezet, me-
lyet az „oktatási rendszer minőségi 
fejesztéséért, az iskolán kívüli okta-
tás feltételeinek kultiválásáért, és az 
új készségek elsajátítására való mo-
tiválásért az oktatási rendszerben“ 
miatt ítélt nekik az alapítvány. A 
szakmai zsűrinek nem volt könnyű 
dolga, hiszen olyan szervezetek 
közül kellett kiválasztania a három 
díjazottat, mint az  EFFETA, 
a  Voices vagy a  Stopka, amelyek 
civil szervezetként mindannyi-
an hasznos és kiváló teljesítményt 
nyújtanak az oktatás területén. 

Orange Alapítvány-díjban 
részesült a TANDEM, n.o. 
szervezet

Virtuális Intim Zóna 
– kamaszok és az internetbiztonság

Molnár Kriszta, 
a TANDEM, n. o. trénere
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A Felsőszeli Széchenyi István 
Alapiskola immár harmadik alka-
lommal valósította meg a felső ta-
gozaton azt az olvasást népszerűsí-
tő projektet, amely az egész iskolát 
mindig óriási lázba hozza. Két évvel 
ezelőtt indult ez az érdekes verseny, 
melynek fő célja a tanítványok fi-
gyelmének ráirányítása a magyar 
irodalom kincseire volt. Az iskolai 
verseny keretében eldőlt, hogy a 
magyar irodalom legszebb ifjúság-
nak (is) íródott művei közül melyek 
nyerték el leginkább a tanulók tet-
szését. A vetélkedő végén az is kide-
rült, mely mű nyerte el az „Iskolánk 
nagy könyve” címet. A következő 
évben az „Iskolánk nagy verse” cí-
mért folyt a küzdelem, idén pedig a 
világirodalmi művek versenyeztek a 
gyermekek képviseletében.

Ezúttal nem könyvcímeket tar-
talmazó listát kaptak a gyermekek, 
hanem maguknak kellett világiro-
dalmi művek után kutatniuk, majd 
osztályonként döntést hozni, hogy 
mely alkotást fogja az adott közös-
ség képviselni. Ezek a következő 
művek lettek: 5. osztály – Mark 
Twain: Tom Sawyer kalandjai, 6. 
osztály – Jules Verne: 80 nap alatt 
a Föld körül, 7. osztály – Lewis 
Carroll: Alice Csodaországban, 8. 
A – J.R.R.Tolkien: A Gyűrűk Ura – 
A Gyűrűk Szövetségese, 8.B – Scott 
Fitzgerald: A nagy Gatsby, 9.A – 
William Shakespeare: Rómeó és 
Júlia, 9.B – Victor Hugo: Nyomo-
rultak.

A vetélkedőre Morovics Ibolya ma-
gyar szakos pedagógus irányításával 
a Költészet Napjához kötődve 2014. 
április 14-én került sor a helyi kul-
túrházban, ahol az osztályok öttagú 
csapatai versenyeztek azért, hogy az 
általuk képviselt mű legyen „Iskolánk 
nagy könyve”. A vetélkedőre a magyar 
szakos tanárok készítették fel a csa-
patokat: Jakubecz Márta, Mészáros 
Magdolna, Morovics Ibolya és Nogely 
Mónika. A nyolc tagú zsűri a követ-
kező összetételű volt: Horváth Judit, a 
Szülői Tanács elnöke, Katona Andrea, 
az Alsószeli Alapiskola igazgatónője, 
Néma László, az Új Nő főszerkesztője, 
Pónya Zsuzsanna pedagógus, Puskás 
Tünde, alsószeli származású nyelvész 
Svédországból, Szetyinszký Veronika, 
a SZMPSZ járási elnöke, Végh Piros-
ka, a helyi könyvtár vezetője és Žiaček 
Adrianna, a Zsigárdi Alapiskola igaz-
gatónője. A felnőtt zsűri mellett volt 
diákzsűri is, melynek munkáját Néma 
Dezső pedagógus irányította.

A feladatok játékosak, kreativitást 
igénylőek voltak. Első feladatként 
be kellett mutatni a csapatot és a vá-
lasztott ötletes nevet, valamint az 
előre elkészített plakátot. Ezután a 
könyvről szóló számítógépes prezen-
tációk következtek. A továbbiakban 
egy jelmezben előadott dramatizált 
jelenetet kellett bemutatni a könyv-
ből, s végül a közönséget meggyőző 
szónoklatot előadni, melyben meg 
kellett indokolni, miért javasolja az 
osztály az adott művet az „Iskolánk 
nagy könyve” címre. 

 A  nagymegyeri Bartók Béla Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskola eb-
ben a tanévben április 15-től május 
2-ig immár 14. alkalommal rendez-
te meg a Bartók Béla Iskolanapokat.  
Igen, Bartók Béla Iskolanapok, hi-
szen tizennégy évvel ezelőtt iskolánk 
abban a megtiszteltetésben részesült, 
hogy felvehette Bartók Béla nevét, aki 
Nagymegyeren és a város környékén 
is aktívan végezte kiemelkedő jelen-
tőségű népdalgyűjtő tevékenységét. 
A tiszteletbeli név odaítélésének szép 
ünnepére emlékezve állítunk össze 
hagyományosan minden évben egy 
hétig tartó ünnepi programsorozatot. 
Idén ezt a hetet már egy színházi elő-
adás, tanulmányi kirándulások és kü-
lönböző versenyek előzték meg. Az 
előző évek tapasztalatait felhasználva 
programjaink évről évre gazdagod-
nak, sokrétűbbé és a diákok számára 
is érdekesebbé válnak. 

Az iskolanapok  programjának ösz-
szeállításakor a fő hangsúlyt diákja-
ink szórakoztatására, aktivizálására, 
ismereteik gyarapítására, különböző 
témájú előadásokba és iskolai, illetve 
regionális szintű tantárgyi vetélke-
dőkbe való bekapcsolására helyez-
tük, miközben ügyeltünk arra, hogy 
minden diákunk a saját életkorának 
megfelelő programot találjon.

Természetes, hogy ilyen program 
megvalósítása hosszas előkészí-
tést, átgondolt tervezést, szervezést 
igényel. Iskolánkban is ez munka 
lényegében már a tanév elején elkez-
dődött. Kiválasztottuk és meghívtuk 
az előadókat, illetve a különböző be-
mutatókkal érkező csoportokat. Az 
egyes tantárgyi csoportokban már 
a félévi osztályozó konferencia után 
kezdetét vette a különböző aktivitá-
sok megtervezése, szervezése. Egy 
hónappal az iskolanapok megrende-

zése elött a felmerült ötletekből ki-
válogattuk azokat az ötleteket, ame-
lyek végül bekerültek az iskolanapok 
programjába.

Mint említettem, az iskolanapok 
ebben a tanévben április15-én kez-
dődtek, amikor a felső tagozatos di-
ákjaink ellátogattak Pozsonyba egy 
angol nyelvű színházi előadásra. 
Másnap szintén a felső tagozatról 
egy autóbusznyi diák tanulmányi 
útra indult Bécsbe, hogy a szépséges 
hajdani császárváros bebarangolása 
mellett megtekintsék a schönbrunni 
kastélyt, a Hofburgot és a Bécsi Tech-
nikai Múzeumot. Április 23-án az 5. és 
6. évfolyam technika után érdeklődő 
kisdiákjai elutaztak Mosonmagyaró-
várra, a Futura Természettudományi 
Élményközpont interaktív kiállításá-
ra. Pénteken a hét záróeseményeként 
a magyar nyelvet oktató kollégák 
helyesírási versenyt szerveztek a 9. 
évfolyam diákjai részére. Egy kis 
hétvégi szusszanás után hétfőn foly-
tatódott a program, amikor a reggeli 
ünnepélyes megnyitó után 9 órakor 
kezdetét vette az ifjú népdalénekesek 
regionális vetélkedője, melyen 7 isko-
la 18 diákja – beleértve a mi diákja-
inkat is – fakadt dalra. Ezen a napon 
a felső tagozat diákjai megtekintették 
a Nagymegyeri Magán Szakközépis-
kola által szervezett „Mentsük meg 
a Földet“ elnevezésű kiállítást, amely 
egy környezetvédelmi pályázatra be-
érkezett legjobb munkákból jött létre. 
A hétfői nap harmadik programja az 
ötödikes diákok számára rendezett 
játékos „Fele sem igaz“ vetélkedő 
volt. 

Kedden és szerdán megszaporod-
tak a programok, hiszen kedden öt, 
szerdán pedig hat rendezvény várt 
diákjainkra. Kedden reggel 8 órára 
hatalmas dobozokban, terráriumok-

ban megérkeztek az egzotikus tájak 
hüllői – gyíkjai és kígyói. Az iskola 
diákjai érdeklődéssel hallgatták az 
állatokról szóló rövid ismertetése-
ket, de az igazán különleges élményt 
az állatok megérintése, simogatása 
jelentette számukra. A 8. évfolyam 
diákjai összemérték informatikai 
tudásukat az „Ybl Miklóstól a bű-
vös kockáig“ elnevezésű vetélkedőn, 
majd meghallgattak egy érdekes, ta-
nulságos ismeretterjesztő előadást az 
„El Camino“-ról Nagy Gábor tanár-
tól, aki személyes tapasztalatait osz-
totta meg velünk. Az előadással pár-
huzamosan a hatodikosok műveltségi 
vetélkedővel szórakoztatták magukat 
és társaikat. Kedden a délutáni órák-
ban a szlovák nyelv és irodalom tan-
tárgybizottságának szervezésében 
zajlott a regionális szlovák vers- és 
prózamondó fesztivál, a „Slovom 
k srdcu“ három iskola 29 diákjának a 
részvételével.

Szerdán az első órától kezdődően 
az alsó tagozatos kollégák a szülők ré-
szére tartottak nyílt órákat. Ezzel pár-
huzamosan izgalmas kidobóverseny 
zajlott a negyedikes tanulók részvé-
telével, míg a hetedikes tanulók a vá-
rosi könyvtárba indultak „Az arany 
ember“ könyvtári vetélkedő kiértéke-
lésére. A nyertes diákok nagyon szép 
könyvjutalomban részesültek. Ez a 
nap valóban mozgalmas volt, hiszen 
a negyedik tanítási órán elindult az 
egyszerre legtöbb diákot megmoz-
gató „Erdő, erdő, kerek erdő“ nevet 
viselő játékos természettudományi 
vetélkedő. Szinte hihetetlen, de ebbe 
a vetélkedőbe az 5-9. évfolyam ösz-
szes diákja és tanára bekapcsoló-
dott. Az egyes osztályok csapatain 
kívül az osztályban maradt diákok 
is vetélkedtek tesztfeladatok megol-
dásával, színes kupakokból készített 

Jakubecz Márta

Iskolánk nagy könyve
A mozgalmas vetélkedőn minden 

osztály aktívan szurkolt saját csapa-
tának. Legügyesebbnek a 9. B-sek 
bizonyultak, akik bizonyították, hogy 
a Felsőszeli Széchenyi István Alapis-
kola nagy könyve a világirodalomból 
Victor Hugo: Nyomorultak című 
műve. Második helyen William 
Shakespeare: Rómeó és Júlia drá-
mája végzett a 9. A jóvoltából, a kép-
zeletbeli dobogó harmadik fokára pe-
dig Jules Verne: 80 nap alatt a Föld 
körül című műve került a 6. osztály 
munkája által. Minden versenyző 
értékes könyvjutalomban részesült, 
az első helyezett csapat pedig eszter-
gomi nyári táborozást nyert. A többi 
csapat is különféle díjakat kapott, pl. 
a legjobb plakátért, prezentációért, 
a kreativitásért stb. A csapattagok a 
verseny végén Puskás Margit tanító 
nénitől egy nagy tortát kaptak, amit ő 
maga sütött a gyermekeknek.  

A gyermekek már hónapok, hetek 
óta a versenyfeladatok kidolgozása 
kapcsán lelkesen dolgoztak, válasz-
tott könyveikkel foglalkoztak, miköz-
ben erősödtek az osztályközösségek, 
s ezzel a verseny elérte célját. Az iro-
dalmi délelőttöt az egész iskola nagy-
szerű, emelkedett hangulatban töltöt-
te, az alsószeli alapiskola negyedikes 
tanulói szintén megjelentek. 

A rendezvényen számos magyar 
szakos tanár is részt vett a régióból, 
tudniillik a járási SZMPSZ módszer-
tani napként hirdette meg a felsőszeli 
irodalmi vetélkedőt. 

A Bartók Béla 
Iskolanapok Nagymegyeren

Fábrik Annamária
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A Felsőszeli Széchenyi István 
Alapiskola immár harmadik alka-
lommal valósította meg a felső ta-
gozaton azt az olvasást népszerűsí-
tő projektet, amely az egész iskolát 
mindig óriási lázba hozza. Két évvel 
ezelőtt indult ez az érdekes verseny, 
melynek fő célja a tanítványok fi-
gyelmének ráirányítása a magyar 
irodalom kincseire volt. Az iskolai 
verseny keretében eldőlt, hogy a 
magyar irodalom legszebb ifjúság-
nak (is) íródott művei közül melyek 
nyerték el leginkább a tanulók tet-
szését. A vetélkedő végén az is kide-
rült, mely mű nyerte el az „Iskolánk 
nagy könyve” címet. A következő 
évben az „Iskolánk nagy verse” cí-
mért folyt a küzdelem, idén pedig a 
világirodalmi művek versenyeztek a 
gyermekek képviseletében.

Ezúttal nem könyvcímeket tar-
talmazó listát kaptak a gyermekek, 
hanem maguknak kellett világiro-
dalmi művek után kutatniuk, majd 
osztályonként döntést hozni, hogy 
mely alkotást fogja az adott közös-
ség képviselni. Ezek a következő 
művek lettek: 5. osztály – Mark 
Twain: Tom Sawyer kalandjai, 6. 
osztály – Jules Verne: 80 nap alatt 
a Föld körül, 7. osztály – Lewis 
Carroll: Alice Csodaországban, 8. 
A – J.R.R.Tolkien: A Gyűrűk Ura – 
A Gyűrűk Szövetségese, 8.B – Scott 
Fitzgerald: A nagy Gatsby, 9.A – 
William Shakespeare: Rómeó és 
Júlia, 9.B – Victor Hugo: Nyomo-
rultak.

A vetélkedőre Morovics Ibolya ma-
gyar szakos pedagógus irányításával 
a Költészet Napjához kötődve 2014. 
április 14-én került sor a helyi kul-
túrházban, ahol az osztályok öttagú 
csapatai versenyeztek azért, hogy az 
általuk képviselt mű legyen „Iskolánk 
nagy könyve”. A vetélkedőre a magyar 
szakos tanárok készítették fel a csa-
patokat: Jakubecz Márta, Mészáros 
Magdolna, Morovics Ibolya és Nogely 
Mónika. A nyolc tagú zsűri a követ-
kező összetételű volt: Horváth Judit, a 
Szülői Tanács elnöke, Katona Andrea, 
az Alsószeli Alapiskola igazgatónője, 
Néma László, az Új Nő főszerkesztője, 
Pónya Zsuzsanna pedagógus, Puskás 
Tünde, alsószeli származású nyelvész 
Svédországból, Szetyinszký Veronika, 
a SZMPSZ járási elnöke, Végh Piros-
ka, a helyi könyvtár vezetője és Žiaček 
Adrianna, a Zsigárdi Alapiskola igaz-
gatónője. A felnőtt zsűri mellett volt 
diákzsűri is, melynek munkáját Néma 
Dezső pedagógus irányította.

A feladatok játékosak, kreativitást 
igénylőek voltak. Első feladatként 
be kellett mutatni a csapatot és a vá-
lasztott ötletes nevet, valamint az 
előre elkészített plakátot. Ezután a 
könyvről szóló számítógépes prezen-
tációk következtek. A továbbiakban 
egy jelmezben előadott dramatizált 
jelenetet kellett bemutatni a könyv-
ből, s végül a közönséget meggyőző 
szónoklatot előadni, melyben meg 
kellett indokolni, miért javasolja az 
osztály az adott művet az „Iskolánk 
nagy könyve” címre. 

 A  nagymegyeri Bartók Béla Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskola eb-
ben a tanévben április 15-től május 
2-ig immár 14. alkalommal rendez-
te meg a Bartók Béla Iskolanapokat.  
Igen, Bartók Béla Iskolanapok, hi-
szen tizennégy évvel ezelőtt iskolánk 
abban a megtiszteltetésben részesült, 
hogy felvehette Bartók Béla nevét, aki 
Nagymegyeren és a város környékén 
is aktívan végezte kiemelkedő jelen-
tőségű népdalgyűjtő tevékenységét. 
A tiszteletbeli név odaítélésének szép 
ünnepére emlékezve állítunk össze 
hagyományosan minden évben egy 
hétig tartó ünnepi programsorozatot. 
Idén ezt a hetet már egy színházi elő-
adás, tanulmányi kirándulások és kü-
lönböző versenyek előzték meg. Az 
előző évek tapasztalatait felhasználva 
programjaink évről évre gazdagod-
nak, sokrétűbbé és a diákok számára 
is érdekesebbé válnak. 

Az iskolanapok  programjának ösz-
szeállításakor a fő hangsúlyt diákja-
ink szórakoztatására, aktivizálására, 
ismereteik gyarapítására, különböző 
témájú előadásokba és iskolai, illetve 
regionális szintű tantárgyi vetélke-
dőkbe való bekapcsolására helyez-
tük, miközben ügyeltünk arra, hogy 
minden diákunk a saját életkorának 
megfelelő programot találjon.

Természetes, hogy ilyen program 
megvalósítása hosszas előkészí-
tést, átgondolt tervezést, szervezést 
igényel. Iskolánkban is ez munka 
lényegében már a tanév elején elkez-
dődött. Kiválasztottuk és meghívtuk 
az előadókat, illetve a különböző be-
mutatókkal érkező csoportokat. Az 
egyes tantárgyi csoportokban már 
a félévi osztályozó konferencia után 
kezdetét vette a különböző aktivitá-
sok megtervezése, szervezése. Egy 
hónappal az iskolanapok megrende-

zése elött a felmerült ötletekből ki-
válogattuk azokat az ötleteket, ame-
lyek végül bekerültek az iskolanapok 
programjába.

Mint említettem, az iskolanapok 
ebben a tanévben április15-én kez-
dődtek, amikor a felső tagozatos di-
ákjaink ellátogattak Pozsonyba egy 
angol nyelvű színházi előadásra. 
Másnap szintén a felső tagozatról 
egy autóbusznyi diák tanulmányi 
útra indult Bécsbe, hogy a szépséges 
hajdani császárváros bebarangolása 
mellett megtekintsék a schönbrunni 
kastélyt, a Hofburgot és a Bécsi Tech-
nikai Múzeumot. Április 23-án az 5. és 
6. évfolyam technika után érdeklődő 
kisdiákjai elutaztak Mosonmagyaró-
várra, a Futura Természettudományi 
Élményközpont interaktív kiállításá-
ra. Pénteken a hét záróeseményeként 
a magyar nyelvet oktató kollégák 
helyesírási versenyt szerveztek a 9. 
évfolyam diákjai részére. Egy kis 
hétvégi szusszanás után hétfőn foly-
tatódott a program, amikor a reggeli 
ünnepélyes megnyitó után 9 órakor 
kezdetét vette az ifjú népdalénekesek 
regionális vetélkedője, melyen 7 isko-
la 18 diákja – beleértve a mi diákja-
inkat is – fakadt dalra. Ezen a napon 
a felső tagozat diákjai megtekintették 
a Nagymegyeri Magán Szakközépis-
kola által szervezett „Mentsük meg 
a Földet“ elnevezésű kiállítást, amely 
egy környezetvédelmi pályázatra be-
érkezett legjobb munkákból jött létre. 
A hétfői nap harmadik programja az 
ötödikes diákok számára rendezett 
játékos „Fele sem igaz“ vetélkedő 
volt. 

Kedden és szerdán megszaporod-
tak a programok, hiszen kedden öt, 
szerdán pedig hat rendezvény várt 
diákjainkra. Kedden reggel 8 órára 
hatalmas dobozokban, terráriumok-

ban megérkeztek az egzotikus tájak 
hüllői – gyíkjai és kígyói. Az iskola 
diákjai érdeklődéssel hallgatták az 
állatokról szóló rövid ismertetése-
ket, de az igazán különleges élményt 
az állatok megérintése, simogatása 
jelentette számukra. A 8. évfolyam 
diákjai összemérték informatikai 
tudásukat az „Ybl Miklóstól a bű-
vös kockáig“ elnevezésű vetélkedőn, 
majd meghallgattak egy érdekes, ta-
nulságos ismeretterjesztő előadást az 
„El Camino“-ról Nagy Gábor tanár-
tól, aki személyes tapasztalatait osz-
totta meg velünk. Az előadással pár-
huzamosan a hatodikosok műveltségi 
vetélkedővel szórakoztatták magukat 
és társaikat. Kedden a délutáni órák-
ban a szlovák nyelv és irodalom tan-
tárgybizottságának szervezésében 
zajlott a regionális szlovák vers- és 
prózamondó fesztivál, a „Slovom 
k srdcu“ három iskola 29 diákjának a 
részvételével.

Szerdán az első órától kezdődően 
az alsó tagozatos kollégák a szülők ré-
szére tartottak nyílt órákat. Ezzel pár-
huzamosan izgalmas kidobóverseny 
zajlott a negyedikes tanulók részvé-
telével, míg a hetedikes tanulók a vá-
rosi könyvtárba indultak „Az arany 
ember“ könyvtári vetélkedő kiértéke-
lésére. A nyertes diákok nagyon szép 
könyvjutalomban részesültek. Ez a 
nap valóban mozgalmas volt, hiszen 
a negyedik tanítási órán elindult az 
egyszerre legtöbb diákot megmoz-
gató „Erdő, erdő, kerek erdő“ nevet 
viselő játékos természettudományi 
vetélkedő. Szinte hihetetlen, de ebbe 
a vetélkedőbe az 5-9. évfolyam ösz-
szes diákja és tanára bekapcsoló-
dott. Az egyes osztályok csapatain 
kívül az osztályban maradt diákok 
is vetélkedtek tesztfeladatok megol-
dásával, színes kupakokból készített 

Jakubecz Márta

Iskolánk nagy könyve
A mozgalmas vetélkedőn minden 

osztály aktívan szurkolt saját csapa-
tának. Legügyesebbnek a 9. B-sek 
bizonyultak, akik bizonyították, hogy 
a Felsőszeli Széchenyi István Alapis-
kola nagy könyve a világirodalomból 
Victor Hugo: Nyomorultak című 
műve. Második helyen William 
Shakespeare: Rómeó és Júlia drá-
mája végzett a 9. A jóvoltából, a kép-
zeletbeli dobogó harmadik fokára pe-
dig Jules Verne: 80 nap alatt a Föld 
körül című műve került a 6. osztály 
munkája által. Minden versenyző 
értékes könyvjutalomban részesült, 
az első helyezett csapat pedig eszter-
gomi nyári táborozást nyert. A többi 
csapat is különféle díjakat kapott, pl. 
a legjobb plakátért, prezentációért, 
a kreativitásért stb. A csapattagok a 
verseny végén Puskás Margit tanító 
nénitől egy nagy tortát kaptak, amit ő 
maga sütött a gyermekeknek.  

A gyermekek már hónapok, hetek 
óta a versenyfeladatok kidolgozása 
kapcsán lelkesen dolgoztak, válasz-
tott könyveikkel foglalkoztak, miköz-
ben erősödtek az osztályközösségek, 
s ezzel a verseny elérte célját. Az iro-
dalmi délelőttöt az egész iskola nagy-
szerű, emelkedett hangulatban töltöt-
te, az alsószeli alapiskola negyedikes 
tanulói szintén megjelentek. 

A rendezvényen számos magyar 
szakos tanár is részt vett a régióból, 
tudniillik a járási SZMPSZ módszer-
tani napként hirdette meg a felsőszeli 
irodalmi vetélkedőt. 

A Bartók Béla 
Iskolanapok Nagymegyeren
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Felvidéki magyar művészek

A 60-as években járunk. Az egyik 
londoni lakásban szinte szüntelenül 
csörög a telefon. Dezo Hoffmannt 
keresik, és újabb és újabb megren-
deléseket adnak neki. Yes, OK, bye 
– mondja a férfi igencsak erős ak-
centussal. Megbízói között van John 
Lennon, Paul McCartney, Marilyn 
Monroe és Cliff Richard is.

Ki ez a Dezo Hoffmann, és minek 
volt köszönhető a népszerűsége a vi-
lágsztárok körében? És mi köze hoz-
zánk, szlovákiai magyarokhoz?

„Nagyon örvendek, de ha óhajt-
ják, beszélhetünk magyarul. A Dezo 
Hoffmann név ugyanis a felvidéki 
Hoffmann Dezsőt takarja.” – kezdte a 
vele egyetlen magyar nyelvű interjút 
készítő Szántó Péterrel. Élettörténe-
tével a szlovák Marián Pauer1 és cseh 
kollégája, Antonín Metzner is foglal-
kozott, mert büszkélkedni szeretné-
nek vele a magyarok, a szlovákok és a 
csehek is. Nem csoda. Hoffmann De-
zső (cseh)szlovákiai magyarként tett 
szert a világraszóló hírnévre. Meg-
hódította a 60-as évek nemzetközi 
show-bizniszét; a portréfényképezés 
megújítójaként és a Beatles legismer-
tebb fotósaként írta be magát a fotó-
zás történetébe.

Hoffmann Dezső 1912 májusában 
született az akkori Magyar Király-
ság területén fekvő Selmecbányán. 
Édesapja halála után a család Zsol-
nára költözött. Édesanyja, hogy biz-
tosítsa a család megélhetését, újságos 
standot bérelt. Itt, teljesen elsőként, 

könyvárusításba is kezdett. A köny-
vek, kiadványok mély benyomással 
lehettek Hoffmann Dezsőre, mert 
tipográfiát kezdett tanulni az akkor 
már Csehszlovákia területén fekvő 
Zsolnán. Újságírói ambíciói később 
Prágába vitték, ahol baráti kapcso-
latainak köszönhetően sorsdöntő 
irányt vett az élete. Belecsöppent a fil-
mes közegbe, és bár eleinte színházi 
jegyszedőként dolgozott, rövid időn 
belül elsajátította a filmezés minden 
csínját-bínját. Operatőri személyzet 
tagja lett egy prágai filmstúdióban, 
néhány évvel később pedig már a 
20th Century Fox párizsi leányválla-
latánál dolgozott.

A háborús évek és a haditudósítás 
Az 1936-ban kitört spanyol pol-

gárháború több tudósítót, fotóripor-
tert is Spanyolországba vonzott. So-
kuknak ez nem csupán egy szakmai 
megbízatást jelentett, hanem jelenlé-
tükkel a világban egyre nagyobb teret 
hódító fasizmus ellen szálltak szem-
be. Ki-ki a saját eszközével.

Jelen volt Robert Capa, a magyar 
származású fényképész, akinek híres 
fényképét, „A milicista halálá”-t a vi-
lág döbbenten fogadta. Ott volt Capa 
nagy cimborája, Ernest Heming-
way is, akinek saját háborús élmé-
nyei szolgálnak alapjául az irodalom 
egyik legszebb háborús regényének, 
az „Akiért a harang szól”-nak. És ott 
volt Dezső Hoffmann is, aki nemcsak 
a kisfilmjein és a fényképein keresz-

tül tudósította a világot a borzalmak-
ról, de önkéntesként a Nemzetközi 
Brigád egységében is harcolt Franko 
diktatúrája ellen. 

A háborúban Hoffmann – csupán 
pár hetes házasként – elveszítette 
spanyol feleségét, és 1939-ben olyan 
sérülést szenvedett, amelynek követ-
keztében az emlékezete is károsult. 
Felépülése után folytatta a munkát, 
és a második világháborúról burmai, 
indiai és dél-afrikai helyszínekről tu-
dósított. Végül, a normandiai partra-
szálláskor egy újabb komoly sérülés 
lehetetlenné tette a további haditudó-
sítást.

Anglia és a világhírnév
A háború után Angliába menekült, 

ahol az elszánt haditudósítóból pár 
év alatt a szigetország legkeresettebb 
fényképésze lett. Kezdetben még saját 
filmstúdiót is alapított, ami azonban 
idővel csődbe ment. Magazinoknál, 
folyóiratoknál alkalmazták fényké-
pészként, ahol egyre nagyobb sikere-
ket ért el.

A Record Mirror könnyűzenei 
hetilapnál került a kezébe egy nem 
szokványos olvasói levél, amiben a le-
vél írója egy – akkor még – ismeretlen 
zenekarra hívta fel a figyelmét. Léte-
zik egy Beatles nevű banda, és nem 
foglalkozik vele senki sem – panasz-
kodik a rózsaszín papírra írt levélben 
egy hölgy rajongó, ezért Hoffmann 
Liverpoolba utazott megismerni a 
zenekart. Így indult a mindkét fél 

hírnevét megalapozó, több évig tartó, 
nagyon erős szakmai-baráti kapcso-
lat.

Fényképezni kezdte a Gombafejű-
eket, és feltehetőleg náluk hálásabb 
alanya Hoffmannak nem is lehetett 
volna.  „Mindent megcsináltak, amit 
kértem. Mindent.” – mondja egy kis-
filmben. Filmes múltja és gondol-
kodása révén olyan megközelítésből 
tudta látni és láttatni fényképalanya-
it, ami teljesen új és nagyon hatásos 
volt. Mozgás közben fényképezte 
őket. Nem használt fényképállványt, 
mesterséges megvilágítást, vakut. A 
spontaneitást és – ahogy a filmké-
szítésben is – a lendületet akarta el-
csípni. A Beatles tagjai pedig benne 
voltak a buliban. Kimentek a szabad-
ba, a parkba, a tengerpartra, ahol más 
dolguk sem volt, csak ugrálni, bolon-
dozni, és követni az apjukként tisztelt 
fényképész utasításait. 

A Beatles rövid időn belül példa 
nélküli népszerűségre tett szert, ami 
Dezső Hoffmannt egy csapásra is-
mertté tette. Fotói meghatározóak 
lettek nem csak a Beatles történeté-
ben (a leghíresebb és legtöbb képet 
a zenekarról ő készítette), de a fény-
képészet irányváltásában is. Az addig 
tisztán művészetként számon tartott 
fényképezés az egyre erősebb pop-
kultúrában a show-biznisz eszközévé 
vált. Hoffmann technikája, alapossá-
ga olyan meggyőző volt, hogy a film-
szakma és a könnyűzene legnagyobb 
sztárjai keresték fel őt azzal, hogy csi-
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képeikkel és önállóan alkotott ver-
seikkel. A hetedik évfolyam diákjai 
számára a nap még egy további vetél-
kedőt is tartogatott. Az angol nyelvet 
tanuló diákok ugyanis a „Let´s go to 
London“ elnevezésű angol nyelvű ve-
télkedőben is összemérték tudásukat. 
E versenyben nemcsak feladatokat 
kellett helyben megoldaniuk, hanem 
be is kellett mutatniuk Londont egy 
gyönyörű, általuk készített plakát se-
gítségével.

A  csütörtöki pihenés után 
pénteken a  Bartók Béla Iskolanapok 
záróakkordjaként iskolánk a  szülők 
bevonásával hatalmas majálist ren-
dezett. Ez a nagy érdeklődéssel várt 
program „Azok a  fergeteges 80-as 
évek“ nevet kapta. A nap fő prog-
rampontjai közé tartozott a divatbe-
mutató, amelyen osztályonként 4-5 
diák bemutatta a 80-as évek divatját. 
Ezt egy kis zenei ízelítő követte a kor 
slágereiből az egyes évfolyamok di-
ákjainak előadásában. A produkciók 
kiértékelése után a délelőtt további 
részében kollégáimmal együtt meg-
mutattuk, megtanítottuk tanítványa-
inknak, hogy melyek voltak akkor a 
mi számunkra szórakoztató játékok. 
A majális hangulatához hozzájárul-
tak a szülők által készült finomságok 
és az állandó korhű zenei aláfestés 
is. A délelőtt végére igazi fergeteges 
hangulat alakult ki.

 Az idei Bartók Béla Iskolanapok 
rendezvény méltó folytatása volt 
az elmúlt 13 év hagyományának. A 
visszajelzések azt bizonyítják, hogy 
sikerült a diákok részére nagyon gaz-
dag, sokszínű és nem utolsósorban 
szórakoztató programot összeállíta-
ni, amely tartalmát és jellegét tekint-
ve eltért a hétköznapok „szokásos 
tanulással“ eltöltött napjaitól, ám a 
vidám szórakozás mellett szinte ész-
revétlenül olyan értékes ismeretekkel 
is gazdagította  a tudásukat, amelyek 
túlmutattak a tantervek által előírta-
kon.

náljon róluk fényképet. Jimi Hendrix, 
Eric Clapton, a Rolling Stones, David 
Bowie, Rod Stewart és még sorolhat-
nánk, ki mindenkitől kapott megbí-
zást.

A fotózás számára nem az önkife-
jezés egyik formáját jelentette, nem a 
saját egóját erősítette ezzel. Neki azok 
az emberek voltak fontosak, akik a 
kamerával szemben álltak, és persze 
az üzlet. Derű, alázatosság és oda-
figyelés jellemezte munkáját és sze-
mélyiségét is. Érdekesen nyilatkozott 
szakmájáról. Úgy vélte, ez a munka 
intellektuális és mentális erőt igényel, 
mert van olyan, hogy az egyik pilla-
natban egy sztriptíztáncoshoz hívják, 
rögtön utána pedig már a Buckin-
gham-palotában kell lennie. És min-
denhol ugyanazt kell elérnie: a teljes 
bizalmat, hogy meglássa a másik sze-
mélyiségét. Ez a legfontosabb ahhoz, 
hogy az emberek, akikkel dolgozik, 
őszinték és természetesek legyenek, 
és a képek jól sikerüljenek. 

„Ez a titok nyitja. Megtalálni a te-
lepatikus kapcsolatot a másikkal (...) 
Akár egy, akár hat fényképezőgéppel 
fényképezel, mindig csak az egyik 
szemedet használod. És ez a szem so-
sem hazudhat.”2

1Marián Pauer a Fotograf Beatles 
(Vydavatelstvo Slovart, 2000) könyv szer-
zője
2Rövid portréfilm Hoffmann Dezsőről: 
Photographs by Dezo Hoffmann, 1967, 
rendező: Graham Walker, 1. és 2. rész (an-
golul)
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Felvidéki magyar művészek

A 60-as években járunk. Az egyik 
londoni lakásban szinte szüntelenül 
csörög a telefon. Dezo Hoffmannt 
keresik, és újabb és újabb megren-
deléseket adnak neki. Yes, OK, bye 
– mondja a férfi igencsak erős ak-
centussal. Megbízói között van John 
Lennon, Paul McCartney, Marilyn 
Monroe és Cliff Richard is.

Ki ez a Dezo Hoffmann, és minek 
volt köszönhető a népszerűsége a vi-
lágsztárok körében? És mi köze hoz-
zánk, szlovákiai magyarokhoz?

„Nagyon örvendek, de ha óhajt-
ják, beszélhetünk magyarul. A Dezo 
Hoffmann név ugyanis a felvidéki 
Hoffmann Dezsőt takarja.” – kezdte a 
vele egyetlen magyar nyelvű interjút 
készítő Szántó Péterrel. Élettörténe-
tével a szlovák Marián Pauer1 és cseh 
kollégája, Antonín Metzner is foglal-
kozott, mert büszkélkedni szeretné-
nek vele a magyarok, a szlovákok és a 
csehek is. Nem csoda. Hoffmann De-
zső (cseh)szlovákiai magyarként tett 
szert a világraszóló hírnévre. Meg-
hódította a 60-as évek nemzetközi 
show-bizniszét; a portréfényképezés 
megújítójaként és a Beatles legismer-
tebb fotósaként írta be magát a fotó-
zás történetébe.

Hoffmann Dezső 1912 májusában 
született az akkori Magyar Király-
ság területén fekvő Selmecbányán. 
Édesapja halála után a család Zsol-
nára költözött. Édesanyja, hogy biz-
tosítsa a család megélhetését, újságos 
standot bérelt. Itt, teljesen elsőként, 

könyvárusításba is kezdett. A köny-
vek, kiadványok mély benyomással 
lehettek Hoffmann Dezsőre, mert 
tipográfiát kezdett tanulni az akkor 
már Csehszlovákia területén fekvő 
Zsolnán. Újságírói ambíciói később 
Prágába vitték, ahol baráti kapcso-
latainak köszönhetően sorsdöntő 
irányt vett az élete. Belecsöppent a fil-
mes közegbe, és bár eleinte színházi 
jegyszedőként dolgozott, rövid időn 
belül elsajátította a filmezés minden 
csínját-bínját. Operatőri személyzet 
tagja lett egy prágai filmstúdióban, 
néhány évvel később pedig már a 
20th Century Fox párizsi leányválla-
latánál dolgozott.

A háborús évek és a haditudósítás 
Az 1936-ban kitört spanyol pol-

gárháború több tudósítót, fotóripor-
tert is Spanyolországba vonzott. So-
kuknak ez nem csupán egy szakmai 
megbízatást jelentett, hanem jelenlé-
tükkel a világban egyre nagyobb teret 
hódító fasizmus ellen szálltak szem-
be. Ki-ki a saját eszközével.

Jelen volt Robert Capa, a magyar 
származású fényképész, akinek híres 
fényképét, „A milicista halálá”-t a vi-
lág döbbenten fogadta. Ott volt Capa 
nagy cimborája, Ernest Heming-
way is, akinek saját háborús élmé-
nyei szolgálnak alapjául az irodalom 
egyik legszebb háborús regényének, 
az „Akiért a harang szól”-nak. És ott 
volt Dezső Hoffmann is, aki nemcsak 
a kisfilmjein és a fényképein keresz-

tül tudósította a világot a borzalmak-
ról, de önkéntesként a Nemzetközi 
Brigád egységében is harcolt Franko 
diktatúrája ellen. 

A háborúban Hoffmann – csupán 
pár hetes házasként – elveszítette 
spanyol feleségét, és 1939-ben olyan 
sérülést szenvedett, amelynek követ-
keztében az emlékezete is károsult. 
Felépülése után folytatta a munkát, 
és a második világháborúról burmai, 
indiai és dél-afrikai helyszínekről tu-
dósított. Végül, a normandiai partra-
szálláskor egy újabb komoly sérülés 
lehetetlenné tette a további haditudó-
sítást.

Anglia és a világhírnév
A háború után Angliába menekült, 

ahol az elszánt haditudósítóból pár 
év alatt a szigetország legkeresettebb 
fényképésze lett. Kezdetben még saját 
filmstúdiót is alapított, ami azonban 
idővel csődbe ment. Magazinoknál, 
folyóiratoknál alkalmazták fényké-
pészként, ahol egyre nagyobb sikere-
ket ért el.

A Record Mirror könnyűzenei 
hetilapnál került a kezébe egy nem 
szokványos olvasói levél, amiben a le-
vél írója egy – akkor még – ismeretlen 
zenekarra hívta fel a figyelmét. Léte-
zik egy Beatles nevű banda, és nem 
foglalkozik vele senki sem – panasz-
kodik a rózsaszín papírra írt levélben 
egy hölgy rajongó, ezért Hoffmann 
Liverpoolba utazott megismerni a 
zenekart. Így indult a mindkét fél 

hírnevét megalapozó, több évig tartó, 
nagyon erős szakmai-baráti kapcso-
lat.

Fényképezni kezdte a Gombafejű-
eket, és feltehetőleg náluk hálásabb 
alanya Hoffmannak nem is lehetett 
volna.  „Mindent megcsináltak, amit 
kértem. Mindent.” – mondja egy kis-
filmben. Filmes múltja és gondol-
kodása révén olyan megközelítésből 
tudta látni és láttatni fényképalanya-
it, ami teljesen új és nagyon hatásos 
volt. Mozgás közben fényképezte 
őket. Nem használt fényképállványt, 
mesterséges megvilágítást, vakut. A 
spontaneitást és – ahogy a filmké-
szítésben is – a lendületet akarta el-
csípni. A Beatles tagjai pedig benne 
voltak a buliban. Kimentek a szabad-
ba, a parkba, a tengerpartra, ahol más 
dolguk sem volt, csak ugrálni, bolon-
dozni, és követni az apjukként tisztelt 
fényképész utasításait. 

A Beatles rövid időn belül példa 
nélküli népszerűségre tett szert, ami 
Dezső Hoffmannt egy csapásra is-
mertté tette. Fotói meghatározóak 
lettek nem csak a Beatles történeté-
ben (a leghíresebb és legtöbb képet 
a zenekarról ő készítette), de a fény-
képészet irányváltásában is. Az addig 
tisztán művészetként számon tartott 
fényképezés az egyre erősebb pop-
kultúrában a show-biznisz eszközévé 
vált. Hoffmann technikája, alapossá-
ga olyan meggyőző volt, hogy a film-
szakma és a könnyűzene legnagyobb 
sztárjai keresték fel őt azzal, hogy csi-
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képeikkel és önállóan alkotott ver-
seikkel. A hetedik évfolyam diákjai 
számára a nap még egy további vetél-
kedőt is tartogatott. Az angol nyelvet 
tanuló diákok ugyanis a „Let´s go to 
London“ elnevezésű angol nyelvű ve-
télkedőben is összemérték tudásukat. 
E versenyben nemcsak feladatokat 
kellett helyben megoldaniuk, hanem 
be is kellett mutatniuk Londont egy 
gyönyörű, általuk készített plakát se-
gítségével.

A  csütörtöki pihenés után 
pénteken a  Bartók Béla Iskolanapok 
záróakkordjaként iskolánk a  szülők 
bevonásával hatalmas majálist ren-
dezett. Ez a nagy érdeklődéssel várt 
program „Azok a  fergeteges 80-as 
évek“ nevet kapta. A nap fő prog-
rampontjai közé tartozott a divatbe-
mutató, amelyen osztályonként 4-5 
diák bemutatta a 80-as évek divatját. 
Ezt egy kis zenei ízelítő követte a kor 
slágereiből az egyes évfolyamok di-
ákjainak előadásában. A produkciók 
kiértékelése után a délelőtt további 
részében kollégáimmal együtt meg-
mutattuk, megtanítottuk tanítványa-
inknak, hogy melyek voltak akkor a 
mi számunkra szórakoztató játékok. 
A majális hangulatához hozzájárul-
tak a szülők által készült finomságok 
és az állandó korhű zenei aláfestés 
is. A délelőtt végére igazi fergeteges 
hangulat alakult ki.

 Az idei Bartók Béla Iskolanapok 
rendezvény méltó folytatása volt 
az elmúlt 13 év hagyományának. A 
visszajelzések azt bizonyítják, hogy 
sikerült a diákok részére nagyon gaz-
dag, sokszínű és nem utolsósorban 
szórakoztató programot összeállíta-
ni, amely tartalmát és jellegét tekint-
ve eltért a hétköznapok „szokásos 
tanulással“ eltöltött napjaitól, ám a 
vidám szórakozás mellett szinte ész-
revétlenül olyan értékes ismeretekkel 
is gazdagította  a tudásukat, amelyek 
túlmutattak a tantervek által előírta-
kon.

náljon róluk fényképet. Jimi Hendrix, 
Eric Clapton, a Rolling Stones, David 
Bowie, Rod Stewart és még sorolhat-
nánk, ki mindenkitől kapott megbí-
zást.

A fotózás számára nem az önkife-
jezés egyik formáját jelentette, nem a 
saját egóját erősítette ezzel. Neki azok 
az emberek voltak fontosak, akik a 
kamerával szemben álltak, és persze 
az üzlet. Derű, alázatosság és oda-
figyelés jellemezte munkáját és sze-
mélyiségét is. Érdekesen nyilatkozott 
szakmájáról. Úgy vélte, ez a munka 
intellektuális és mentális erőt igényel, 
mert van olyan, hogy az egyik pilla-
natban egy sztriptíztáncoshoz hívják, 
rögtön utána pedig már a Buckin-
gham-palotában kell lennie. És min-
denhol ugyanazt kell elérnie: a teljes 
bizalmat, hogy meglássa a másik sze-
mélyiségét. Ez a legfontosabb ahhoz, 
hogy az emberek, akikkel dolgozik, 
őszinték és természetesek legyenek, 
és a képek jól sikerüljenek. 

„Ez a titok nyitja. Megtalálni a te-
lepatikus kapcsolatot a másikkal (...) 
Akár egy, akár hat fényképezőgéppel 
fényképezel, mindig csak az egyik 
szemedet használod. És ez a szem so-
sem hazudhat.”2

1Marián Pauer a Fotograf Beatles 
(Vydavatelstvo Slovart, 2000) könyv szer-
zője
2Rövid portréfilm Hoffmann Dezsőről: 
Photographs by Dezo Hoffmann, 1967, 
rendező: Graham Walker, 1. és 2. rész (an-
golul)
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Életmód

Napjainkban az elhízás hazánkban 
is járványszerűen terjedő népbeteg-
ség. Az utóbbi 20 évben a megválto-
zott életmód következtében az elhí-
zás gyakorisága növekedő tendenciát 
mutat. Egyre több a túlsúlyos felnőtt 
és az elhízás növekvő mértéke im-
már a gyermekeknél is riasztó, ami 
komoly általános és szociális egész-
ségügyi problémát jelent. Általában 
elmondható, hogy szinte nincs is 
olyan betegség, melynek hátterében 
nem a két legfontosabb befolyásolha-
tó életmódtényező: (1) a nem megfe-
lelő táplálkozás és a (2) hipokinetikus 
(mozgásszegény) életmód áll. Számos 
bizonyíték van arra vonatkozóan is, 
hogy a helytelen táplálkozási szoká-
sok és a mozgásszegény életmód a test 
zsír- és izomtömeg egyensúlyának 
felbomlását vonja maga után. Radák 
(2007) szerint a fizikailag inaktív em-
berek maximális oxigénfelvétele ala-
csonyabb, ami alacsonyabb élettarta-
mot jelent. 

Az említett okok erősítették meg 
azon elhatározásunkat, hogy a nyitrai 
egyetem Közép-európai Tanulmá-
nyok Karán megvizsgáljuk elsőéves 
óvópedagógus és biológia szakos hall-
gatóink testalkattípusát és táplálkozá-
si szokásait. Az adatfelvételt a 2012-
13-as tanévben végeztük 20 biológia 
és 20 óvópedagógia szakos női hall-

gató bevonásával. Az antropometriai 
mutatókat méréses módszerrel vettük 
fel, és csak az óvópedagógusok cso-
portjában vizsgáltuk, a táplálkozási 
szokásokat mindkét csoportban kér-
dőív segítségével mértük fel, majd 
összehasonlítottuk és értékeltük. A 
hallgatók testalkatát Heath-Carter-
módszerrel (1975) határoztuk meg, a 
tápláltsági állapot bemutatására pedig 
testtömeg indexet számítottunk.

Az öröklött testfelépítés szempont-
jából háromféle fő testalkat típust 
különböztetünk meg: 1. endomorf, 
2. mezomorf és 3. ektomorf típust, 
valamint ezek kombinációit. A való-
ságban azonban tiszta testalkattípus 
nagyon ritka, szinte mindannyian kü-
lönböző típusok keverékei vagyunk.  

Endomorf, piknikus vagy ro-
busztus alkatnak nevezzük a hí-
zékony alkatot. Ezek a  személyek 
kerekded formákkal rendelkeznek, 
zsír- és izomtömegük a  testmére-
teikhez képest magas. Anyagcseré-
jük lassú, és emiatt hajlamosak na-
gyobb mennyiségű zsírt raktározni 
elsősorban derék- és csípőtájon. 
A testtömegindexük magas, az izom-
zatot főleg hason, combon, derék-
tájban és fenéken zsírpárnák fedik. 
Csontozatuk vastag és széles, végtag-
jaik rövidebbek. A kar és a  láb felső 
része általában vastagabb, mint a vég-

tag alsó része. Mivel könnyebben híz-
nak, az endomorf alkatúak számára 
különösen fontos a kiegyensúlyozott 
étrend betartása és a  rendszeres in-
tenzív testmozgás. A  szénhidrát- és 
a zsírbevitelt ajánlatos a lehető legna-
gyobb mértékben csökkenteni. Szá-
mukra  hetente legalább öt alkalom-
mal ajánlott testmozgást végezni.

A mezomorf vagy atlétikus tí-
pus erős, sportos felépítésű, tónusos 
izomzattal és „jó alkattal” rendelke-
zik. Alacsony testzsírarány,  magas 
izomtömeg, széles mellkas, karcsú 
derék, erős karok és lábak jellemzik. 
Az anyagcseréjük optimális, inkább 
alacsonyak vagy normális magas-
ságúak. A  legtöbb élsportoló ebbe 
a  kategóriába tartozik. Könnyen iz-
mosodnak, ezért az alakformálás az 
ő esetükben kisebb erőfeszítéssel jár, 
mint az előző típus esetében. Szá-
mukra szinte minden mozgásforma 
megfelelő, de az egyenletes terhelés 
szempontjából fontos az aerob és az 
anaerob mozgásformákat megfelelő 
arányban tartalmazó mozgásprog-
ram összeállítása. A mezomorf testal-
katúak hajlamosak az elhízásra, ezért 
az étrendjük összeállításánál ügyelni-
ük kell a szénhidrát-zsír-fehérje meg-
felelő mennyiségű bevitelére. 

Az ektomorf típust vékony, nyú-
lánk, szikár alkat jellemzi, keskeny 

mellkassal, hosszú végtagokkal. 
Mivel az anyagcseréje gyors, testén 
kevesebb a  zsír, ezért a testzsír szá-
zaléka és testtömegindexe alacsony. 
Emiatt jól látható szálkás, hosz-
szú, vékony  izomzata. Az ektomorf 
testalkatúak állóképessége gyenge, 
ezért gyorsan elfáradnak. Számukra 
a  rendszeres állóképességet javító és 
erősítő jellegű testmozgás ajánlott. 
A gyors anyagcsere miatt ennek a tí-
pusnak sokkal nagyobb a kalóriaigé-
nye, mint más testalkatúaknak.  Ezért 
a fokozottabb mennyiségű kalória 
bevitele mellett fontos a  megfelelő 
mozgásprogram, mely elősegíti az 
izomzatuk fejlődését.  

A  vizsgált személyek tápláltsági 
állapotát a testtömeg index kiszá-
mítása alapján határoztuk meg (1. 
ábra). A  testtömeg index azonban 
nem veszi figyelembe az életkort, 
a  testzsírarányt és a nemet, így nem 
ad mindig objektív képet az egyén-
ről. Értelmezése ezért körültekintést 
igényel. Nem mindegy ugyanis, hogy 
zsír vagy izomzat alkotja a testtömeg 
nagy részét. A testépítők esetében pl. 
a  magas BMI ellenére jóval alacso-
nyabb a testzsírarány. 
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Baráth László, Viczay Ildikó

Egyetemi hallgatók életmódvizsgálata

A  fenti ábrából látható, hogy az 
óvópedagógus  csoport hallgatóinak 
52%-a normál kategóriába, míg 43%-
a a  túlsúlyos kategóriába sorolható. 
A  sovány kategóriába a  hallgatók 
4,7% tartozott. A túlsúlyos kategó-
riába tartozó hallgatók elmondták, 
hogy néhányan többször próbálkoz-
tak különféle divatos diétával, ezek 
azonban nem segítették megtartani 
a testtömegüket. A  kedvezőbb test-
tömeg elérését sokan nem a mozgás 
növelésével, hanem a bevitt tápanya-
gok csökkenésével szerették volna el-
érni. Az 1. táblázat adatait, valamint 
az alapadatokat vizsgálva úgy gon-
doljuk, hogy nem mindegyik normál 
testtömeg értékkel rendelkező hallga-
tónak megfelelő a testösszetétele, ami 
növeli a  kardiovaszkuláris, valamint 
a II. típusú diabetes mellitus kialaku-
lásának kockázatát is. Ezt a tendenci-

1. ábra BMI index

alább háromszor fogyaszt teljes kiőr-
lésű vagy barna kenyeret. 

A gyümölcsfogyasztás gyakoriságát 
is megvizsgáltuk. Meglepő volt szá-
munkra, hogy a biológusoknak csu-
pán 25%-a fogyaszt naponta gyümöl-
csöt szemben az óvópedagógusokkal, 
ahol ez az arány 40%. A biológusok 
17%-a nyilatkozott úgy, hogy csak rit-
kán fogyaszt friss gyümölcsöt. Ezt az 
arányt magasnak ítéljük. A zöldségfo-
gyasztás gyakoriságát tekintve az óvó-
pedagógusok 30%-a fogyaszt naponta 
többször friss zöldséget, a biológu-
soknál ez az arány 17%. Hüvelyeseket 
hetente legalább egy alkalommal az 
óvópedagógusok 40%-a és a bioló-
gusok 33%-a fogyaszt. A válaszokat 
elemezve úgy gondoljuk, hogy a hall-
gatók nem helyeznek elég hangsúlyt a 
zöldség- és gyümölcsfogyasztásra. A 
húsfogyasztást illetően negatív jelen-
ség, hogy mindkét csoportban magas 
a sertés- és a füstölt hús fogyasztásá-
nak aránya, szemben a halfélékkel és a 
soványabb húsokkal. A beszélgetések 
során a hallgatók elmondták azt is, 
hogy vásárlásnál gyakran a reklámok 
hatására döntenek egészségtelen, ma-
gas zsír- és cukortartalmú élelmisze-
rek mellett. Kiderült az is, hogy sokan 
nassolnak az étkezések között. 

Napjaink egyik nagyon fontos 
trendje az egészségtudatos magatartás 
jelentőségének növelése. Az egészség 
megőrzése hazánkban is egyre fon-
tosabbá válik. Véleményünk szerint 
előkutatásunk eredményei egészség-
nevelési problémákat, hiányosságokat 
tükröznek. A kapott eredmények a 
téma további, mélyebb és részlete-
sebb tanulmányozására ösztönöznek 
bennünket, hiszen a tanítói, tanári 
szakmára való felkészítéshez a tuda-
tos egészségformálás is hozzátartozik. 
További vizsgálatainkban egyrészt a 
táplálkozási szokások kialakulásának 
okait vizsgáljuk, másrészt a sportolás-
ra ösztönző külső hatások feltérképe-
zésére is kitérünk. Előtanulmányunk 
eredményeit új tantárgyak tematiká-
jának kidolgozásához is felhasználjuk.
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át megerősítik a testösszetétel átlag-
értékei is (1. táblázat)

Index x Sx S x
Endomorf 
komponens 3,70 1,06 0,24

Mezomorf 
komponens 4,35 1,06 0,24

Ektomorf 
komponens 2,15 1,41 0,32

1. táblázat: A vizsgált hallgatók szomatotípusának 
megoszlása

Az 1. táblázat alapján elmondhat-
juk, hogy a vizsgált csoport eseté-
ben a mezomorfia komponense a 
domináns, de ugyanakkor jelentős 
az endomorf komponens súlya is. 
A vizsgált csoport szomatotípusa a 
komponensek középértékei alapján 
tehát az endo-mezomorfia irányába 
mutat. Az eredményekből látható, 
hogy a vizsgált csoport hízékonyság-
ra hajlamos. A továbbiakban ezért 
fokozottan ügyelniük kell a zsírmeny-
nyiség, valamint a fehérje- és a szén-
hidrátbevitelre is. Számukra a napi 
ötszöri étkezés a legideálisabb a meg-
felelő mennyiségű mozgás mellett. 

Az óvópedagógus és biológia sza-
kos hallgatók táplálkozási szokásait 
vizsgáló kérdőív segítségével a tej-
termékek, gyümölcsök, zöldségfélék, 
péksütemény valamint a húsfélék 
fogyasztásának gyakoriságáról tájé-
kozódtunk. Több válasz bejelölése is 
lehetséges volt. Jelen tanulmányban 
terjedelmi okokból csak a legfonto-
sabb eredményeket foglaljuk össze. 

A válaszokból kiderült, hogy kü-
lönböző zsírtartalmú tejet naponta 
fogyaszt minden hallgató. Alacsony 
zsírtartalmú tejet az óvópedagógusok 
70%-a és a biológia szakosok 67%-a 
fogyaszt naponta többször. Kemény 
és sovány sajtokat  a biológia szakos 
hallgatók 33%-a, az óvópedagógusok 
30%-a fogyaszt hetente legalább há-
romszor, sokan vásárolják azonban a 
magas zsírtartalmú ömlesztett, ken-
hető sajtokat is. 

Sajnálatos, hogy a vizsgált csopor-
tok hallgatói a fehér kenyér fogyasztá-
sát részesítik előnyben a teljes kiőrlé-
sű kenyérrel szemben. Fehér kenyeret 
és péksüteményt naponta a biológia 
szakosok 58%-a és az óvópedagógu-
sok 40%-a fogyaszt. Barna kenyeret 
naponta a biológusoknak csak a 17%-
a fogyaszt, míg az óvópedagógusok 
30%-a naponta és 25%-a hetente leg-
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Napjainkban az elhízás hazánkban 
is járványszerűen terjedő népbeteg-
ség. Az utóbbi 20 évben a megválto-
zott életmód következtében az elhí-
zás gyakorisága növekedő tendenciát 
mutat. Egyre több a túlsúlyos felnőtt 
és az elhízás növekvő mértéke im-
már a gyermekeknél is riasztó, ami 
komoly általános és szociális egész-
ségügyi problémát jelent. Általában 
elmondható, hogy szinte nincs is 
olyan betegség, melynek hátterében 
nem a két legfontosabb befolyásolha-
tó életmódtényező: (1) a nem megfe-
lelő táplálkozás és a (2) hipokinetikus 
(mozgásszegény) életmód áll. Számos 
bizonyíték van arra vonatkozóan is, 
hogy a helytelen táplálkozási szoká-
sok és a mozgásszegény életmód a test 
zsír- és izomtömeg egyensúlyának 
felbomlását vonja maga után. Radák 
(2007) szerint a fizikailag inaktív em-
berek maximális oxigénfelvétele ala-
csonyabb, ami alacsonyabb élettarta-
mot jelent. 

Az említett okok erősítették meg 
azon elhatározásunkat, hogy a nyitrai 
egyetem Közép-európai Tanulmá-
nyok Karán megvizsgáljuk elsőéves 
óvópedagógus és biológia szakos hall-
gatóink testalkattípusát és táplálkozá-
si szokásait. Az adatfelvételt a 2012-
13-as tanévben végeztük 20 biológia 
és 20 óvópedagógia szakos női hall-

gató bevonásával. Az antropometriai 
mutatókat méréses módszerrel vettük 
fel, és csak az óvópedagógusok cso-
portjában vizsgáltuk, a táplálkozási 
szokásokat mindkét csoportban kér-
dőív segítségével mértük fel, majd 
összehasonlítottuk és értékeltük. A 
hallgatók testalkatát Heath-Carter-
módszerrel (1975) határoztuk meg, a 
tápláltsági állapot bemutatására pedig 
testtömeg indexet számítottunk.

Az öröklött testfelépítés szempont-
jából háromféle fő testalkat típust 
különböztetünk meg: 1. endomorf, 
2. mezomorf és 3. ektomorf típust, 
valamint ezek kombinációit. A való-
ságban azonban tiszta testalkattípus 
nagyon ritka, szinte mindannyian kü-
lönböző típusok keverékei vagyunk.  

Endomorf, piknikus vagy ro-
busztus alkatnak nevezzük a hí-
zékony alkatot. Ezek a  személyek 
kerekded formákkal rendelkeznek, 
zsír- és izomtömegük a  testmére-
teikhez képest magas. Anyagcseré-
jük lassú, és emiatt hajlamosak na-
gyobb mennyiségű zsírt raktározni 
elsősorban derék- és csípőtájon. 
A testtömegindexük magas, az izom-
zatot főleg hason, combon, derék-
tájban és fenéken zsírpárnák fedik. 
Csontozatuk vastag és széles, végtag-
jaik rövidebbek. A kar és a  láb felső 
része általában vastagabb, mint a vég-

tag alsó része. Mivel könnyebben híz-
nak, az endomorf alkatúak számára 
különösen fontos a kiegyensúlyozott 
étrend betartása és a  rendszeres in-
tenzív testmozgás. A  szénhidrát- és 
a zsírbevitelt ajánlatos a lehető legna-
gyobb mértékben csökkenteni. Szá-
mukra  hetente legalább öt alkalom-
mal ajánlott testmozgást végezni.

A mezomorf vagy atlétikus tí-
pus erős, sportos felépítésű, tónusos 
izomzattal és „jó alkattal” rendelke-
zik. Alacsony testzsírarány,  magas 
izomtömeg, széles mellkas, karcsú 
derék, erős karok és lábak jellemzik. 
Az anyagcseréjük optimális, inkább 
alacsonyak vagy normális magas-
ságúak. A  legtöbb élsportoló ebbe 
a  kategóriába tartozik. Könnyen iz-
mosodnak, ezért az alakformálás az 
ő esetükben kisebb erőfeszítéssel jár, 
mint az előző típus esetében. Szá-
mukra szinte minden mozgásforma 
megfelelő, de az egyenletes terhelés 
szempontjából fontos az aerob és az 
anaerob mozgásformákat megfelelő 
arányban tartalmazó mozgásprog-
ram összeállítása. A mezomorf testal-
katúak hajlamosak az elhízásra, ezért 
az étrendjük összeállításánál ügyelni-
ük kell a szénhidrát-zsír-fehérje meg-
felelő mennyiségű bevitelére. 

Az ektomorf típust vékony, nyú-
lánk, szikár alkat jellemzi, keskeny 

mellkassal, hosszú végtagokkal. 
Mivel az anyagcseréje gyors, testén 
kevesebb a  zsír, ezért a testzsír szá-
zaléka és testtömegindexe alacsony. 
Emiatt jól látható szálkás, hosz-
szú, vékony  izomzata. Az ektomorf 
testalkatúak állóképessége gyenge, 
ezért gyorsan elfáradnak. Számukra 
a  rendszeres állóképességet javító és 
erősítő jellegű testmozgás ajánlott. 
A gyors anyagcsere miatt ennek a tí-
pusnak sokkal nagyobb a kalóriaigé-
nye, mint más testalkatúaknak.  Ezért 
a fokozottabb mennyiségű kalória 
bevitele mellett fontos a  megfelelő 
mozgásprogram, mely elősegíti az 
izomzatuk fejlődését.  

A  vizsgált személyek tápláltsági 
állapotát a testtömeg index kiszá-
mítása alapján határoztuk meg (1. 
ábra). A  testtömeg index azonban 
nem veszi figyelembe az életkort, 
a  testzsírarányt és a nemet, így nem 
ad mindig objektív képet az egyén-
ről. Értelmezése ezért körültekintést 
igényel. Nem mindegy ugyanis, hogy 
zsír vagy izomzat alkotja a testtömeg 
nagy részét. A testépítők esetében pl. 
a  magas BMI ellenére jóval alacso-
nyabb a testzsírarány. 

Jurík Tünde, Balla István, 
Baráth László, Viczay Ildikó

Egyetemi hallgatók életmódvizsgálata

A  fenti ábrából látható, hogy az 
óvópedagógus  csoport hallgatóinak 
52%-a normál kategóriába, míg 43%-
a a  túlsúlyos kategóriába sorolható. 
A  sovány kategóriába a  hallgatók 
4,7% tartozott. A túlsúlyos kategó-
riába tartozó hallgatók elmondták, 
hogy néhányan többször próbálkoz-
tak különféle divatos diétával, ezek 
azonban nem segítették megtartani 
a testtömegüket. A  kedvezőbb test-
tömeg elérését sokan nem a mozgás 
növelésével, hanem a bevitt tápanya-
gok csökkenésével szerették volna el-
érni. Az 1. táblázat adatait, valamint 
az alapadatokat vizsgálva úgy gon-
doljuk, hogy nem mindegyik normál 
testtömeg értékkel rendelkező hallga-
tónak megfelelő a testösszetétele, ami 
növeli a  kardiovaszkuláris, valamint 
a II. típusú diabetes mellitus kialaku-
lásának kockázatát is. Ezt a tendenci-

1. ábra BMI index

alább háromszor fogyaszt teljes kiőr-
lésű vagy barna kenyeret. 

A gyümölcsfogyasztás gyakoriságát 
is megvizsgáltuk. Meglepő volt szá-
munkra, hogy a biológusoknak csu-
pán 25%-a fogyaszt naponta gyümöl-
csöt szemben az óvópedagógusokkal, 
ahol ez az arány 40%. A biológusok 
17%-a nyilatkozott úgy, hogy csak rit-
kán fogyaszt friss gyümölcsöt. Ezt az 
arányt magasnak ítéljük. A zöldségfo-
gyasztás gyakoriságát tekintve az óvó-
pedagógusok 30%-a fogyaszt naponta 
többször friss zöldséget, a biológu-
soknál ez az arány 17%. Hüvelyeseket 
hetente legalább egy alkalommal az 
óvópedagógusok 40%-a és a bioló-
gusok 33%-a fogyaszt. A válaszokat 
elemezve úgy gondoljuk, hogy a hall-
gatók nem helyeznek elég hangsúlyt a 
zöldség- és gyümölcsfogyasztásra. A 
húsfogyasztást illetően negatív jelen-
ség, hogy mindkét csoportban magas 
a sertés- és a füstölt hús fogyasztásá-
nak aránya, szemben a halfélékkel és a 
soványabb húsokkal. A beszélgetések 
során a hallgatók elmondták azt is, 
hogy vásárlásnál gyakran a reklámok 
hatására döntenek egészségtelen, ma-
gas zsír- és cukortartalmú élelmisze-
rek mellett. Kiderült az is, hogy sokan 
nassolnak az étkezések között. 

Napjaink egyik nagyon fontos 
trendje az egészségtudatos magatartás 
jelentőségének növelése. Az egészség 
megőrzése hazánkban is egyre fon-
tosabbá válik. Véleményünk szerint 
előkutatásunk eredményei egészség-
nevelési problémákat, hiányosságokat 
tükröznek. A kapott eredmények a 
téma további, mélyebb és részlete-
sebb tanulmányozására ösztönöznek 
bennünket, hiszen a tanítói, tanári 
szakmára való felkészítéshez a tuda-
tos egészségformálás is hozzátartozik. 
További vizsgálatainkban egyrészt a 
táplálkozási szokások kialakulásának 
okait vizsgáljuk, másrészt a sportolás-
ra ösztönző külső hatások feltérképe-
zésére is kitérünk. Előtanulmányunk 
eredményeit új tantárgyak tematiká-
jának kidolgozásához is felhasználjuk.
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át megerősítik a testösszetétel átlag-
értékei is (1. táblázat)

Index x Sx S x
Endomorf 
komponens 3,70 1,06 0,24

Mezomorf 
komponens 4,35 1,06 0,24

Ektomorf 
komponens 2,15 1,41 0,32

1. táblázat: A vizsgált hallgatók szomatotípusának 
megoszlása

Az 1. táblázat alapján elmondhat-
juk, hogy a vizsgált csoport eseté-
ben a mezomorfia komponense a 
domináns, de ugyanakkor jelentős 
az endomorf komponens súlya is. 
A vizsgált csoport szomatotípusa a 
komponensek középértékei alapján 
tehát az endo-mezomorfia irányába 
mutat. Az eredményekből látható, 
hogy a vizsgált csoport hízékonyság-
ra hajlamos. A továbbiakban ezért 
fokozottan ügyelniük kell a zsírmeny-
nyiség, valamint a fehérje- és a szén-
hidrátbevitelre is. Számukra a napi 
ötszöri étkezés a legideálisabb a meg-
felelő mennyiségű mozgás mellett. 

Az óvópedagógus és biológia sza-
kos hallgatók táplálkozási szokásait 
vizsgáló kérdőív segítségével a tej-
termékek, gyümölcsök, zöldségfélék, 
péksütemény valamint a húsfélék 
fogyasztásának gyakoriságáról tájé-
kozódtunk. Több válasz bejelölése is 
lehetséges volt. Jelen tanulmányban 
terjedelmi okokból csak a legfonto-
sabb eredményeket foglaljuk össze. 

A válaszokból kiderült, hogy kü-
lönböző zsírtartalmú tejet naponta 
fogyaszt minden hallgató. Alacsony 
zsírtartalmú tejet az óvópedagógusok 
70%-a és a biológia szakosok 67%-a 
fogyaszt naponta többször. Kemény 
és sovány sajtokat  a biológia szakos 
hallgatók 33%-a, az óvópedagógusok 
30%-a fogyaszt hetente legalább há-
romszor, sokan vásárolják azonban a 
magas zsírtartalmú ömlesztett, ken-
hető sajtokat is. 

Sajnálatos, hogy a vizsgált csopor-
tok hallgatói a fehér kenyér fogyasztá-
sát részesítik előnyben a teljes kiőrlé-
sű kenyérrel szemben. Fehér kenyeret 
és péksüteményt naponta a biológia 
szakosok 58%-a és az óvópedagógu-
sok 40%-a fogyaszt. Barna kenyeret 
naponta a biológusoknak csak a 17%-
a fogyaszt, míg az óvópedagógusok 
30%-a naponta és 25%-a hetente leg-
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Irodalom

„Gyűlölni nem születtem én, szeretni 
csak.”
„Most majd megmutathatod, ki vagy: 
dicső ősökhöz méltó, vagy hitvány utód.”
(Szophoklész: Antigoné)

Az Antigoné című dráma kétféle 
erkölcs, kétféle magatartás, kétféle 
értékrend ellentétének konfliktusa. 
Kreón a királyi trónus magaslatából 
szemléli az eseményeket: a város 
érdekeit és törvényeit védelmezi, 
miközben azt gondolja, hogy ő a ha-
talom csúcsa, és mást nem ismer el 
maga fölött. Meggyőződése, hogy 
intézkedései helyesek és igazságosak, 
amivel a közjót szolgálja, mert ő a ki-
rály. Iszméné ugyan tudja, hogy köte-
lessége lenne testvére eltemetése, de 
a király parancsa ellenében nem tud, 
nem mer s ezért nem is akar cseleked-
ni. Ezt a magatartását a törvénytiszte-
lettel magyarázza: behódol a földi ha-
talom törvényei előtt, vagyis tipikus 
szolgalélek, aki nem képes felülemel-
kedni az anyagi világ viszonyain és 
gyarlóságain, mert nem a hagyomá-
nyok tisztelete, hanem a napi gondok 
határozzák meg gondolkodását.

Antigoné szív és testvéri szere-
tet, aki tiszteli az ősöket, hagyo-
mányokat, az isteni (természetes) 
rendet, szabad akaratú, aki vállalja 
tetteit, és nem menekül az ítélet elől. 
Tragikus hős, aki vállalja a halált is 
az eredendő emberi értékek védelme 
érdekében. Helytállása a gyilkos-
ság bűnével terheli meg vádlóit, és 
ítéletet mond az értékek pusztítói 
fölött. Erkölcs és hatalom ütközik 
meg az érdekellentétben.

Az istenek a halhatatlan lélek üze-
netével az erkölcsi rend formálói, így 
avatkoznak be a dolgok alakulásában, 
de csak azok számára adnak útmuta-
tást, akik magatartásuk és szellemi-
ségük ráhangoltsága által meg tudják 
ragadni (értik és érzik) ezt a dimenzi-
ót. Antigoné az emelkedett lelkületé-
vel ezek közé tartozik. Azt teszi, ami 
jó és helyes, míg Kreón csak azt, ami 
hasznos, aminek anyagi vonzata van.

Amikor a halandó ember a szűkre 
szabott földi léte miatti félelmében 
uralni akarja az elérhetőt és megra-
gadhatót, akkor ezen túl lépve még 

a lelkeket és érzelmeket is anyagivá, 
tárgyivá, dologivá akarja tenni, hogy 
uralkodhasson fölöttük. A tárgyi vi-
lágot uraló hatalom azonban elbukik, 
ha szembe kerül a világ harmóniájá-
val (az isteni renddel), melyet a lélek 
kisugárzása tart egyensúlyban. Kre-
ón azonban ilyen magaslatokig nem 
lát el, ezért kijelenthetjük, hogy őt 
nem a rossz szándék, hanem a rossz 
felismerés vezeti.  Azt gondolja, azt 
hiszi, hogy amit csinál, az helyes és 
jó. Ám aki helytelen alapokból indul 
el, pl. nem ismeri fel az isteni rend 
elsőbbségét, az törvényszerűen rossz 
következtetésekre jut.  Nem az ember 
rossz, de a rossz (helytelen, megala-
pozatlan, félinformációkra épülő) 
gondolkodás vezeti helytelen maga-
tartásra, miközben azt hiszi, hogy ez 
a jó. Vagy rossz irányban halad, vagy 
pedig (bár jó irányt vett) elakadt fél-
úton, megrekedt egy szinte, amit nem 
tud meghaladni. Kreón ítélkezése is 
szűk látókörre vall. A városra támadó 
testvért enyészetre ítéli, hogy senki el 
ne temesse, mert a haza, a város ér-
deke mindennél előbbre való, de nem 
vizsgálja a gyökereket, hogy a várost 
védő testvér szegte meg először az 
egyezséget, vétett a város rendje el-
len, amikor nem adta át a trónt egy 
év után a testvérének. Vagyis a hely-
zet megítéléséhez nagyobb, mélyebb 
és szélesebb társadalmi és történelmi 
távlatra van szükség, amit jártasság, 
műveltség, tapasztalat és tanulás, 
vagyis bölcsesség ad meg csupán. Ezt 
a végén Kreónnak is be kell ismernie: 
„Bölcs belátás többet ér minden más 
adománynál. Az isteneket tisztelni 
kell, gőggel teli ajkon a nagy szavak 
nagy romlásra vezetnek, s józanná 
nem tesz, csak a vénség.” „Legnagyobb 
kincsünk a bölcs megfontolás.” „Hiszen 
ki nem talál az életben többé gyönyört, 
úgy gondolom, nem élő ember az, csak 
élő holttetem. Hiába raktad házad 
kincsekkel tele, hiába vagy király, ha 
már örülni sem tudsz semminek. Ha 
érte boldogságodat kell adni, minden 
más a füst árnyéka csak....” „Az iste-
nek ..... saját bűnöd szerint mérnek 
rád büntetést.”

A családból az első bűnt Labdakosz 
követte el, amiért még három gene-

ráció fog bűnhődni, de olymódon, 
hogy mindegyik (akarva vagy akarat-
lan) a saját bűnéért lakol. Fiát, Laioszt 
a jóslat beteljesedésétől való félelme 
hajszolja fia megöletése felé, mert azt 
jövendölték neki, hogy fia kezétől hal 
majd meg (de valójában attól tartott, 
hogy egyszer át kell adnia neki a ha-
talmat... Dédunokái is ilyen ok miatt 
ölik eg egymást). Laiosz megöletné 
a fiát, csakhogy az egyszerű pásztor 
(akire a hóhérmunkát bízza) még más 
gyermekével sem tudja megtenni azt, 
amit egy hatalmát féltő uralkodó a sa-
játjával, ezért életben hagyja a dagadt 
lábú Ödipuszt. Ő viszont – megis-
merve a jóslatot – el szeretné kerülni 
a végzetét, nem akar gyilkolni, ezért 
ellenkező irányban indul. Így rohan 
szembe sorsával. Nem tudva, hogy 
kivel akadt össze, önmagát védve szá-
mol le a gőgös királlyal, tulajdon ap-
jával, majd mint a várost a dögvésztől 
megmentő bajnok elnyeri jutalmul az 
özvegy kirányné (saját anyja) kezét. 
A bűn, bár akaratlan és feltáratlan, 
újabb romlást hoz a városra, mert 
romlott lelkület vezérli. A köztudat-
ban önvédelem és jutalom, de a való-
ságban apagyilkosság és vérfertőzés. 
És fiai, akik ezért elítélik és meg-
tagadják apjukat (származásukat), 
még súlyosabb bűnbe esnek: egymás 
vérét ontják. A leánytestvérekre pe-
dig majd öngyilkosság és meddőség 
vár, s így a negyedik nemzedékkel 
kihal Labdakosz nemzetsége (amint 
a Szentírásban is van: az ősök és ha-
gyományok tiszteletének megszegőit 
negyedíziglen bünteti az Úr! ...míg az 
isteni rend alázatos elfogadóit és tisz-
telőit ezerszeresen jutalmazza).

Antigoné tragédiájának üzenete 
messze túlmutat az irodalom kere-
tein, és nem szabad csupán esztéti-
kai elemzés alá vennünk. Az ókori 
epikus és drámai szövegek értelme-
zésével éppen azt kell demonstrál-
nunk, ami tulajdonképpen az iro-
dalom oktatásának az elsődleges 
célja: világot, helyzetet és folyamato-
kat értelmező rendszerével, eszméket 
és magatartásformákat elemző 
példázataival a helyzetünk, korunk, 
létünk megértéséhez és a jövőbe te-
kintéshez ad útmutatást. 

A Csinom Palkó, csinom Jankó 
közköltészeti alkotás, mely nemcsak 
irodalmi, hanem zenetörténeti szem-
pontból is mérvadó jelentőséggel bír, 
az évszázadok során kanonikus stá-
tuszban volt jelen mind az irodalom, 
mind a zene területén. Ezt a népsze-
rűséget elsősorban annak köszönhet-
te, hogy fülbemászó, tárogató kísére-
tében énekelhető dallamát (melynek 
egykorú változatát nem ismerjük, a 
ma közismert melódiája Pálóczi Hor-
váth Ádám Ötödfélszáz énekek1 című 
gyűjteményéből való) nemcsak nép-
dalként énekelték (és szövege szinte 
minden irodalom és zenetankönyve 
bekerült), hanem jellegzetes kezdő-
ütemeit az utókor is felhasználta, így 
többek között Kodály Zoltán a Háry 
János című operában, Vujicsics Tiha-
mér A Tenkes kapitánya című tévé-
filmsorozat főcímdalában, valamint 
újabban a Bëlga együttes is a Nemze-
ti Hip-Hop című számban. A dalból 
később közismert feldolgozások is 
születtek, így 1950-ben Csínom Pal-
kó címmel Farkas Ferenc operettje, 
amelyet Révai József nagy lelkesedés-
sel fogadott: „biztató jelenség, hogy 
megszületett az új magyar operett – az 
»Aranycsillag«, a »Csínom Palkó« – és 
zeneszerzőink egyre inkább megér-
tik, hogy a vokális zene, a tömegdal 
útján küzdhetik le elsősorban a zené-
nek a néptől való régi elszakadását.”2 
Azonban az operett hamar lekerült a 
Magyar Rádió műsoráról, épp Révai 
igyekezetére, aki a klasszikus dara-
bok helyett az akkori életet tükröző 
zenés játékok, operettek gyártását 
szorgalmazta.3 1973-ban filmet is ké-
szítenek belőle, Csínom Palkó címmel, 
Nagy Gábor főszereplésével. Amint 
már szóltam róla, a táncdal dalla-
mát Pálóczi Horváth Ádám jegyzi fel 
gyűjteményében, melyben a Csinom 
Palkó szövegcsalád egy leszakadt stró-
fája jelenik meg „Patyolat az kuruc, / 
gyöngy az felesége…” kezdettel, amely 
a Csinom Palkó-ban is megtalálható, 
azonban a többi sor nem igazán mu-

tat egyezést. A két adat között mást 
nem találunk, így szinte semmit sem 
tudunk a szöveg eredeti forrásáról. A 
Pálóczi Horváth Ádám által feljegy-
zett (strófa) és dallam4 a XIX. század 
végén találkozik a Bocskor-kódexben 
feljegyzett szövegvilággal.5 

 A Csinom Palkó, Csinom Jankó 
kezdetű táncdal kézirata Bocskor Já-
nos énekeskönyvében maradt fenn az 
utókor számára. A kézirat jelenleg 
a kolozsvári Lucian Blaga Egyetemi 
Könyvtár Kézirattárában találha-
tó, mikrofilmmásolatai Budapesten 
mind az Országos Széchényi Könyv-
tárban, mind a Magyar Tudományos 
Akadémiai Könyvtárában hozzáférhe-
tők, újabban pedig már elektronikus 
formában is.6 A kötetnek 2003-ban 
Csörsz Rumen István sajtó alá rende-
zésében megjelent a kritikai kiadása,7 
mely számos adalékkal szolgált a gyűj-
temény egyes kézirataihoz, így például 
a Csinom Palkó, Csinom Jankó forrás-
adataihoz is8. A költemény fontosabb 
kiadásai még Thaly Kálmán Adalékok 
a Thököly- és Rákóczi kor irodalom-
történetéhez II.,9 Varga Imre A kuruc 
küzdelmek költészete10, valamint a Régi 
Magyar költők tára  XVII. század, XI. 
kötet11 gyűjteményekben találhatók. 

A táncdal eddigi értelmezései során 
elsősorban két fontos tényező került 
előtérbe: az elavult szavak jelentéseinek 
vizsgálata, illetve a szöveg keltezése. 
Mindkét szempont számos egymást 
kiegészítő vagy éppen kioltó nézetet 
hozott a felszínre. Ilyen kardinális vita 
alakult ki a költemény első sorát illető-
en, melyben a „csinom” szó jelentése 
mindmáig nyitott maradt. Nagy Lász-
ló12 és Käfer István13 feltevése szerint a 
„csinom” a szláv eredetű „csin” (tett) 
szóból ered, míg a Jankó és a Palkó a 
lírai hang két lova, így a „csinom” a 
lovak buzdítására utal, míg Martinkó 
András megállapítása szerint14 a nép 
a csina szóval hívogatja a lovakat, így 
a „csinom” jelentése akár csikó, azaz 
„csikóm” (Csikóm Jankó, Csikóm Pal-
kó) is lehet. A kutató azt sem veti el, 

hogy a „csinom” valamiféle ékességet 
„kedves, ékes, szép” jelentést hordoz 
(Csinos, szép Palkó).15 A keltezéssel 
kapcsolatos nézetek azért váltottak ki 
éles vitát, mivel a dal sokáig (Thaly 
Kálmán nyomán16) a Rákóczi-szabad-
ságharc reprezentatív darabjaként élt 
a köztudatban, azonban Nagy László 
kimutatta, hogy a vers számos tartal-
mi jegye nem felel meg a szabadság-
harc viszonyainak, például a labanc 
viselet („lompos gatya” stb.), ami már 
az 1700-as évek elején nem volt hasz-
nálatos, így a vers valódi keltezése az 
1678–1683 között időszakra tehető.17 

 A Csinom Palkó, csinom Jankó 
módszertani aspektusai

 A két eddig vizsgált és vitát keltett 
problémakör mellett érdemes volna 
szemügyre venni a szöveg poétikai-re-
torikai sajátosságait, és néhány olyan 
szempontot górcső alá venni, amely a 
szöveg tényleges irodalmi, esztétikai 
értékeit sugallja. Ezeken kísérelek meg 
a következőkben végighaladni:

 1. A szöveg közköltészeti jellege
A Csinom Palkó, csinom Jankó kez-

detű táncdal barokk irodalmunk al-
kalmi-politikai regiszterének kuruc 
kori költeményei közé sorolható. A 
közköltészeti jellegre a kéziratos éne-
keskönyvekben variálódó és konta-
mináló szöveg- és dallamvilág utal18, 
valamint a névtelen szerzőség (a mo-
dern értelemben vett maszkszerző-
ség), amely a szöveg autonómiájáról, 
közösségi jellegéről és alkalmiságáról 
tesz bizonyságot. Ennek függvényé-
ben nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
a szöveg intermediális jellegét, így azt 
a (tárogató kíséretében énekelhető) 
dallamkincset sem, mely által e szöveg 
elterjedt és a köztudatban népszerűvé 
vált. Emellett a tágabb értelemben vett 
közköltészet („popular poetry”) fogal-
ma is érvényesül, mivel a mű kanoni-
kus mivolta a modern értelemben vett 
szubkultúra részeként is értelmezhető. 
A szöveg szerzőségét illetően a mű 

Évezredek erkölcsi üzenete 
az irodalomban Mihályi Molnár László

Brutovszky Gabriella

A Csinom Palkó, Csinom Jankó 
értelmezéstörténete 
és módszertani aspektusai
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Irodalom

„Gyűlölni nem születtem én, szeretni 
csak.”
„Most majd megmutathatod, ki vagy: 
dicső ősökhöz méltó, vagy hitvány utód.”
(Szophoklész: Antigoné)

Az Antigoné című dráma kétféle 
erkölcs, kétféle magatartás, kétféle 
értékrend ellentétének konfliktusa. 
Kreón a királyi trónus magaslatából 
szemléli az eseményeket: a város 
érdekeit és törvényeit védelmezi, 
miközben azt gondolja, hogy ő a ha-
talom csúcsa, és mást nem ismer el 
maga fölött. Meggyőződése, hogy 
intézkedései helyesek és igazságosak, 
amivel a közjót szolgálja, mert ő a ki-
rály. Iszméné ugyan tudja, hogy köte-
lessége lenne testvére eltemetése, de 
a király parancsa ellenében nem tud, 
nem mer s ezért nem is akar cseleked-
ni. Ezt a magatartását a törvénytiszte-
lettel magyarázza: behódol a földi ha-
talom törvényei előtt, vagyis tipikus 
szolgalélek, aki nem képes felülemel-
kedni az anyagi világ viszonyain és 
gyarlóságain, mert nem a hagyomá-
nyok tisztelete, hanem a napi gondok 
határozzák meg gondolkodását.

Antigoné szív és testvéri szere-
tet, aki tiszteli az ősöket, hagyo-
mányokat, az isteni (természetes) 
rendet, szabad akaratú, aki vállalja 
tetteit, és nem menekül az ítélet elől. 
Tragikus hős, aki vállalja a halált is 
az eredendő emberi értékek védelme 
érdekében. Helytállása a gyilkos-
ság bűnével terheli meg vádlóit, és 
ítéletet mond az értékek pusztítói 
fölött. Erkölcs és hatalom ütközik 
meg az érdekellentétben.

Az istenek a halhatatlan lélek üze-
netével az erkölcsi rend formálói, így 
avatkoznak be a dolgok alakulásában, 
de csak azok számára adnak útmuta-
tást, akik magatartásuk és szellemi-
ségük ráhangoltsága által meg tudják 
ragadni (értik és érzik) ezt a dimenzi-
ót. Antigoné az emelkedett lelkületé-
vel ezek közé tartozik. Azt teszi, ami 
jó és helyes, míg Kreón csak azt, ami 
hasznos, aminek anyagi vonzata van.

Amikor a halandó ember a szűkre 
szabott földi léte miatti félelmében 
uralni akarja az elérhetőt és megra-
gadhatót, akkor ezen túl lépve még 

a lelkeket és érzelmeket is anyagivá, 
tárgyivá, dologivá akarja tenni, hogy 
uralkodhasson fölöttük. A tárgyi vi-
lágot uraló hatalom azonban elbukik, 
ha szembe kerül a világ harmóniájá-
val (az isteni renddel), melyet a lélek 
kisugárzása tart egyensúlyban. Kre-
ón azonban ilyen magaslatokig nem 
lát el, ezért kijelenthetjük, hogy őt 
nem a rossz szándék, hanem a rossz 
felismerés vezeti.  Azt gondolja, azt 
hiszi, hogy amit csinál, az helyes és 
jó. Ám aki helytelen alapokból indul 
el, pl. nem ismeri fel az isteni rend 
elsőbbségét, az törvényszerűen rossz 
következtetésekre jut.  Nem az ember 
rossz, de a rossz (helytelen, megala-
pozatlan, félinformációkra épülő) 
gondolkodás vezeti helytelen maga-
tartásra, miközben azt hiszi, hogy ez 
a jó. Vagy rossz irányban halad, vagy 
pedig (bár jó irányt vett) elakadt fél-
úton, megrekedt egy szinte, amit nem 
tud meghaladni. Kreón ítélkezése is 
szűk látókörre vall. A városra támadó 
testvért enyészetre ítéli, hogy senki el 
ne temesse, mert a haza, a város ér-
deke mindennél előbbre való, de nem 
vizsgálja a gyökereket, hogy a várost 
védő testvér szegte meg először az 
egyezséget, vétett a város rendje el-
len, amikor nem adta át a trónt egy 
év után a testvérének. Vagyis a hely-
zet megítéléséhez nagyobb, mélyebb 
és szélesebb társadalmi és történelmi 
távlatra van szükség, amit jártasság, 
műveltség, tapasztalat és tanulás, 
vagyis bölcsesség ad meg csupán. Ezt 
a végén Kreónnak is be kell ismernie: 
„Bölcs belátás többet ér minden más 
adománynál. Az isteneket tisztelni 
kell, gőggel teli ajkon a nagy szavak 
nagy romlásra vezetnek, s józanná 
nem tesz, csak a vénség.” „Legnagyobb 
kincsünk a bölcs megfontolás.” „Hiszen 
ki nem talál az életben többé gyönyört, 
úgy gondolom, nem élő ember az, csak 
élő holttetem. Hiába raktad házad 
kincsekkel tele, hiába vagy király, ha 
már örülni sem tudsz semminek. Ha 
érte boldogságodat kell adni, minden 
más a füst árnyéka csak....” „Az iste-
nek ..... saját bűnöd szerint mérnek 
rád büntetést.”

A családból az első bűnt Labdakosz 
követte el, amiért még három gene-

ráció fog bűnhődni, de olymódon, 
hogy mindegyik (akarva vagy akarat-
lan) a saját bűnéért lakol. Fiát, Laioszt 
a jóslat beteljesedésétől való félelme 
hajszolja fia megöletése felé, mert azt 
jövendölték neki, hogy fia kezétől hal 
majd meg (de valójában attól tartott, 
hogy egyszer át kell adnia neki a ha-
talmat... Dédunokái is ilyen ok miatt 
ölik eg egymást). Laiosz megöletné 
a fiát, csakhogy az egyszerű pásztor 
(akire a hóhérmunkát bízza) még más 
gyermekével sem tudja megtenni azt, 
amit egy hatalmát féltő uralkodó a sa-
játjával, ezért életben hagyja a dagadt 
lábú Ödipuszt. Ő viszont – megis-
merve a jóslatot – el szeretné kerülni 
a végzetét, nem akar gyilkolni, ezért 
ellenkező irányban indul. Így rohan 
szembe sorsával. Nem tudva, hogy 
kivel akadt össze, önmagát védve szá-
mol le a gőgös királlyal, tulajdon ap-
jával, majd mint a várost a dögvésztől 
megmentő bajnok elnyeri jutalmul az 
özvegy kirányné (saját anyja) kezét. 
A bűn, bár akaratlan és feltáratlan, 
újabb romlást hoz a városra, mert 
romlott lelkület vezérli. A köztudat-
ban önvédelem és jutalom, de a való-
ságban apagyilkosság és vérfertőzés. 
És fiai, akik ezért elítélik és meg-
tagadják apjukat (származásukat), 
még súlyosabb bűnbe esnek: egymás 
vérét ontják. A leánytestvérekre pe-
dig majd öngyilkosság és meddőség 
vár, s így a negyedik nemzedékkel 
kihal Labdakosz nemzetsége (amint 
a Szentírásban is van: az ősök és ha-
gyományok tiszteletének megszegőit 
negyedíziglen bünteti az Úr! ...míg az 
isteni rend alázatos elfogadóit és tisz-
telőit ezerszeresen jutalmazza).

Antigoné tragédiájának üzenete 
messze túlmutat az irodalom kere-
tein, és nem szabad csupán esztéti-
kai elemzés alá vennünk. Az ókori 
epikus és drámai szövegek értelme-
zésével éppen azt kell demonstrál-
nunk, ami tulajdonképpen az iro-
dalom oktatásának az elsődleges 
célja: világot, helyzetet és folyamato-
kat értelmező rendszerével, eszméket 
és magatartásformákat elemző 
példázataival a helyzetünk, korunk, 
létünk megértéséhez és a jövőbe te-
kintéshez ad útmutatást. 

A Csinom Palkó, csinom Jankó 
közköltészeti alkotás, mely nemcsak 
irodalmi, hanem zenetörténeti szem-
pontból is mérvadó jelentőséggel bír, 
az évszázadok során kanonikus stá-
tuszban volt jelen mind az irodalom, 
mind a zene területén. Ezt a népsze-
rűséget elsősorban annak köszönhet-
te, hogy fülbemászó, tárogató kísére-
tében énekelhető dallamát (melynek 
egykorú változatát nem ismerjük, a 
ma közismert melódiája Pálóczi Hor-
váth Ádám Ötödfélszáz énekek1 című 
gyűjteményéből való) nemcsak nép-
dalként énekelték (és szövege szinte 
minden irodalom és zenetankönyve 
bekerült), hanem jellegzetes kezdő-
ütemeit az utókor is felhasználta, így 
többek között Kodály Zoltán a Háry 
János című operában, Vujicsics Tiha-
mér A Tenkes kapitánya című tévé-
filmsorozat főcímdalában, valamint 
újabban a Bëlga együttes is a Nemze-
ti Hip-Hop című számban. A dalból 
később közismert feldolgozások is 
születtek, így 1950-ben Csínom Pal-
kó címmel Farkas Ferenc operettje, 
amelyet Révai József nagy lelkesedés-
sel fogadott: „biztató jelenség, hogy 
megszületett az új magyar operett – az 
»Aranycsillag«, a »Csínom Palkó« – és 
zeneszerzőink egyre inkább megér-
tik, hogy a vokális zene, a tömegdal 
útján küzdhetik le elsősorban a zené-
nek a néptől való régi elszakadását.”2 
Azonban az operett hamar lekerült a 
Magyar Rádió műsoráról, épp Révai 
igyekezetére, aki a klasszikus dara-
bok helyett az akkori életet tükröző 
zenés játékok, operettek gyártását 
szorgalmazta.3 1973-ban filmet is ké-
szítenek belőle, Csínom Palkó címmel, 
Nagy Gábor főszereplésével. Amint 
már szóltam róla, a táncdal dalla-
mát Pálóczi Horváth Ádám jegyzi fel 
gyűjteményében, melyben a Csinom 
Palkó szövegcsalád egy leszakadt stró-
fája jelenik meg „Patyolat az kuruc, / 
gyöngy az felesége…” kezdettel, amely 
a Csinom Palkó-ban is megtalálható, 
azonban a többi sor nem igazán mu-

tat egyezést. A két adat között mást 
nem találunk, így szinte semmit sem 
tudunk a szöveg eredeti forrásáról. A 
Pálóczi Horváth Ádám által feljegy-
zett (strófa) és dallam4 a XIX. század 
végén találkozik a Bocskor-kódexben 
feljegyzett szövegvilággal.5 

 A Csinom Palkó, Csinom Jankó 
kezdetű táncdal kézirata Bocskor Já-
nos énekeskönyvében maradt fenn az 
utókor számára. A kézirat jelenleg 
a kolozsvári Lucian Blaga Egyetemi 
Könyvtár Kézirattárában találha-
tó, mikrofilmmásolatai Budapesten 
mind az Országos Széchényi Könyv-
tárban, mind a Magyar Tudományos 
Akadémiai Könyvtárában hozzáférhe-
tők, újabban pedig már elektronikus 
formában is.6 A kötetnek 2003-ban 
Csörsz Rumen István sajtó alá rende-
zésében megjelent a kritikai kiadása,7 
mely számos adalékkal szolgált a gyűj-
temény egyes kézirataihoz, így például 
a Csinom Palkó, Csinom Jankó forrás-
adataihoz is8. A költemény fontosabb 
kiadásai még Thaly Kálmán Adalékok 
a Thököly- és Rákóczi kor irodalom-
történetéhez II.,9 Varga Imre A kuruc 
küzdelmek költészete10, valamint a Régi 
Magyar költők tára  XVII. század, XI. 
kötet11 gyűjteményekben találhatók. 

A táncdal eddigi értelmezései során 
elsősorban két fontos tényező került 
előtérbe: az elavult szavak jelentéseinek 
vizsgálata, illetve a szöveg keltezése. 
Mindkét szempont számos egymást 
kiegészítő vagy éppen kioltó nézetet 
hozott a felszínre. Ilyen kardinális vita 
alakult ki a költemény első sorát illető-
en, melyben a „csinom” szó jelentése 
mindmáig nyitott maradt. Nagy Lász-
ló12 és Käfer István13 feltevése szerint a 
„csinom” a szláv eredetű „csin” (tett) 
szóból ered, míg a Jankó és a Palkó a 
lírai hang két lova, így a „csinom” a 
lovak buzdítására utal, míg Martinkó 
András megállapítása szerint14 a nép 
a csina szóval hívogatja a lovakat, így 
a „csinom” jelentése akár csikó, azaz 
„csikóm” (Csikóm Jankó, Csikóm Pal-
kó) is lehet. A kutató azt sem veti el, 

hogy a „csinom” valamiféle ékességet 
„kedves, ékes, szép” jelentést hordoz 
(Csinos, szép Palkó).15 A keltezéssel 
kapcsolatos nézetek azért váltottak ki 
éles vitát, mivel a dal sokáig (Thaly 
Kálmán nyomán16) a Rákóczi-szabad-
ságharc reprezentatív darabjaként élt 
a köztudatban, azonban Nagy László 
kimutatta, hogy a vers számos tartal-
mi jegye nem felel meg a szabadság-
harc viszonyainak, például a labanc 
viselet („lompos gatya” stb.), ami már 
az 1700-as évek elején nem volt hasz-
nálatos, így a vers valódi keltezése az 
1678–1683 között időszakra tehető.17 

 A Csinom Palkó, csinom Jankó 
módszertani aspektusai

 A két eddig vizsgált és vitát keltett 
problémakör mellett érdemes volna 
szemügyre venni a szöveg poétikai-re-
torikai sajátosságait, és néhány olyan 
szempontot górcső alá venni, amely a 
szöveg tényleges irodalmi, esztétikai 
értékeit sugallja. Ezeken kísérelek meg 
a következőkben végighaladni:

 1. A szöveg közköltészeti jellege
A Csinom Palkó, csinom Jankó kez-

detű táncdal barokk irodalmunk al-
kalmi-politikai regiszterének kuruc 
kori költeményei közé sorolható. A 
közköltészeti jellegre a kéziratos éne-
keskönyvekben variálódó és konta-
mináló szöveg- és dallamvilág utal18, 
valamint a névtelen szerzőség (a mo-
dern értelemben vett maszkszerző-
ség), amely a szöveg autonómiájáról, 
közösségi jellegéről és alkalmiságáról 
tesz bizonyságot. Ennek függvényé-
ben nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
a szöveg intermediális jellegét, így azt 
a (tárogató kíséretében énekelhető) 
dallamkincset sem, mely által e szöveg 
elterjedt és a köztudatban népszerűvé 
vált. Emellett a tágabb értelemben vett 
közköltészet („popular poetry”) fogal-
ma is érvényesül, mivel a mű kanoni-
kus mivolta a modern értelemben vett 
szubkultúra részeként is értelmezhető. 
A szöveg szerzőségét illetően a mű 
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szerzője ismeretlen nevű végvári vité-
zek, hontalan szegénylegények, felke-
lő parasztok, protestáns és katolikus 
nemesek, kardot forgató „deákok” 
egyike lehet az ún. Thököly-féle kuruc 
korból.

 Módszertani adalék:
 A szöveghez járuló dallam meg-

hallgatása, feldolgozása. Hangszeris-
meret: megismerkedni a kuruc kori 
tárogatóval.

 Vujicsics Tihamér: Tenkes kapitánya 
című film főcímdala19 (eredeti hang-
szerelés)

 Kodály Zoltán: Háy János című ope-
rája (opera)

 Belga: Nemzeti hip-hop (rep)
 Pannonia Allstars Ska Orchestra20 

(szimfonikus alternatív zene)
 Musica Historica: Csinom Palkó fel-

dolgozása (egy XVIII. századi újstí-
lus felé húzó közép-európai dallamra 
énekelt szöveg)

A szöveg dallamának további fel-
dolgozásai a zenetörténetben.

 2. A szöveg beszédhelyzete
A Csinom Palkó című táncdal be-

szédhelyzetét illetően egy kuruc vi-
téz szilaj jókedvét, buzdító hangját, 
hetyke önbizalmát olvashatjuk ki a 
sorok közül, leggyakrabban egy kö-
zösséget reprezentálva T/1 személy-
ben („Ne bánkódjék senki köztünk”), 
valamint katonatársait buzdítva E/2 
(aposztrophe), illetve T/2 személyben 
(Rajta, Miska21,, rajta, / Az tüzes laban-
con”, „Nosza, rajta, jó katonák”), mely 
olykor-olykor E/1 személyű belső 
hangot generál („(Én) soha nem lelek! 
/ De gyűlölöm: mert nyomorú”). Az 
önmegszólítás gyakran önfelszólítás-
ba megy át, így lehetőséget ad a költői 
én reprodukálására. A vers lírai be-
szédmódjában megjelenő többes szám 
első személyű „mi” nem feltétlenül 
nemzeti meghatározottságú, hiszen „a 
kora újkori szövegek szubjektumszer-
kezete, személyessége másként mutat-
kozik meg, mint akár a romantikus, 
akár a modern lírában. Nem annyira 
az énközpontúság, a vallomásosság 
alakzataival operálnak e művek, ha-
nem valamilyen közösségi struktúrá-
ba illeszkednek.”22 A szövegben előfor-
duló személyes névmások funkciója 
egyes versszakokban hangsúlyosabbá 
válik, így például az E/3 „ő”, mely az 
idegenség, a másság, a labancokkal 
és németekkel szembeni megvetés 
jelképeként tárul elénk („mert ő igen 

gyenge nemzet / szokott effélire”). Ezt 
erősíti a szöveg további grammatikai 
kapcsolata is: a birtokos személyjeles 
szavak használata, melynek jelentés-
képző szerepe nagy nyomatékot kap a 
szövegben („kalabérom”, „lódingom”, 
„pisztalyom” vs. németek „gatyája”, 
„portékája”, „kalapja”, „karimája”, „öl-
tözeti” stb). 

 Módszertani adalék:
A lírai beszédhelyzet komparatív vizs-
gálata:

 Kiss Judit Ágnes: Két magyaros nóta
 Ady Endre: Két kuruc beszélget
 Kovács András Ferenc: Két labanc 

beszélget

 3. Strófaszerkezet, ritmus:
A mű vehikuluma (fizikai teste) kö-

tött, 39 versszak 4-4 soros 8-6 szóta-
gos abxb rímképlettel, verselése: ma-
gyaros kétütemű nyolcas (4/4) vagy 
kétütemű hatos (3/3, 4/2), mely a szö-
veg népnyelvi, népköltészeti jellegét 
erősíti. Az ének pattogó üteme a tánc 
ritmusát idézi fel. Ezt a ritmust erősí-
tik a szövegben fellelhető további rit-
mikai jegyek, így a figura etimologica 
(„ebről-ebre”), asszonánc („tetves-
redves”, „korog-morog”, „elfárasztott-
elbágyasztott”), versszak eleji anafora 
(„sok tokosnak”, „sok szerencsét”, „sok 
cifornyás”), sor végi epiforák („próbál-
tál te”, „voltál te”), illetve a palatális és 
veláris hangok váltakozása is („kalap-
jának nedvessége”).

 Módszertani adalék:
Az ütemhangsúlyos verselés elsajátítá-
sa. Magyaros ütemek és a rap.

 Bëlga: Nemzeti hip-hop
 Bëlga: Királyok a házban

„Magyar rapper viseljen darutollas 
föveget,

Magyar nyelven szavaljon szép magyar 
szöveget!
Legények! Van nekünk Tisza sportcipő,
Nyugati márkát hordja csak a nyugati 
rappelő!
Ha te aztat mondod gangsta, én aztat 
mondom betyár,
De a betyár helyett aztat is mondhattam 
volna, hogy zsivány. 
Sapkát ne vond le szemöldökig,
Bő gatyát ne húzd be szeméremig!
Magyar rapper nyílt tekintettel,
Pödört bajusszal, nem szőrzettel!
Magyar rapper bajsza, mint a magyar bika 
szarva:
Fölfelé áll, nem lekonyul,
körszakállhoz nem hasonul!

 
(…)Állok a pusztában, gatyám lobog.
Seggem kilóg, gyomrom korog.
Nézek a magosba, gondolok nagyot!
Magyar égre magyar csillagot!
Nyugati szél fú, délibáb ragyog.
Magyar vagyok, szittya vagyok!
Nem vágyok sokra, de egyet akarok:
Magyar nemzeti hip-hopot!” 

(Nemzeti hip-hop)

4. Figurativitás, a gyönyörködtetés esz-
köze

A Csinom Palkó szövege számos meta-
forában bővelkedik, amely a műben első-
sorban a leírás részeiben (például kuruc és 
labanc öltözet) érhető tetten, és amelyet a 
barokk retorikai hatásesztétikák movere-
docere-delectare (megmozgatni-tanítani-
gyönyörködtetni) harmadik fogalmával 
lehet megragadni. Ez számos jelzős szer-
kezetben („dióverő pózna”, „gyönggyel fű-
zött csontos kalabéra”, füstös muskotéra), 
és ellentétes szerkesztési módban nyilvánul 
meg.23

„Patyolat az kuruc, 
Gyöngy az felesége
Hetes vászon az laboncság, 
Köd az felesége”.

 5. Intertextualitás 
Mind a szövegközi, mind a 

topogenetikus párhuzam tetten érhető a 
műben. A költemény rokonszövegei közé 
sorolhatjuk a Most jöttem Erdélyől…, Buga 
Jakab éneke, Őszi harmat után című ver-
seket. Érdemes szemügyre venni a szöveg 
későbbi hatástörténetét egészen a kortárs 
költészetig. 

Intertextuális kapcsolat a közép-
kori vágánsszatírával, Apáti Ferenc 
Cantilenájával:

 „Az parasztembernek  
Fogd meg az szakállát
Hajtsd el az marháját
Verd pofon ő magát.” 
(Csinom Palkó) 

 „Fogjad meg szakállát, 
 Vedd csak el jószágát
 Megalázza magát…” (Cantiléna) 

 Módszertani adalék:
Szövegközi kapcsolat, topogenetikus 
vizsgálat, stílusimitáció (pastiche):

 Endrődi Sándor kuruc versei
 Ady Endre kuruc témájú lírája
 Kiss Judit Ágnes és Kovács András 

Ferenc kuruc tárgyú versei

 6. Archaikus toposzok vizsgálat 
Ezt a szempontot már többen is vizs-
gálták, kutatták24, így most csak rövi-
den térnék ki rá. A barokk kor nyelvi 
regisztere, illetve a katonai létre jellem-
ző szókincs számos eleme dekódolási 
problémát okozhat a kortárs befo-
gadó számára (kalabér, lóding, tüzes 
madzag). Ehhez egy lábjegyzetben 
feltüntetett szótár szükségeltetik, illet-
ve néhány történelmi-társadalmi adat 

 VARGA Imre szerk., Régi Magyar Költők 
Tára XVII. század, MTA, Bp., 1986, XI. 

 http://www.youtube.com/watch?v=3_DA 
gyGjEjw

 http://www.youtube.com/watch?v=o0xl4 
kORe2w
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soly István, Szekszárd, Babits Kiadó, 1998, 
III., 395−396.
4 A Pálóczi Horváth Ádám által feljegyzett 
dallam már a  XVIII. századi alapforrá-
sokban is szerepel hangszeres darabként. 
csörsz, „Sasnak körme között“... uo.
5 Az általunk ismert szöveg és dallamvilág 
azt tükrözi, hogy a  Bocskor-strófa a  PHÁ 
által feljegyzett dallamra kerülve (két 
versszak jön egy dallamstrófára) jutott be 
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költészete, Bp., Akadémiai Kiadó, 1977, 
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tisztázására szolgáló utalás a lábjegy-
zetben (Wesselényi-féle összeesküvés, 
Thököly-kor, Rákóczi-szabadságharc, 
Habsburg-párti magyarok stb.). Eb-
ben a kontextusban kerülhet tárgya-
lásra a korábban már említett kuruc-
labanc dichotómia feloldása is. 

 Módszertani adalék:
 Vizualizáció (képek segítségével): 

katonai öltözék, kellékek stb.
 Bocskor-kódex megismertetése: 

eredeti kézirat olvasása, rövid filoló-
giai ismertetés (iniciálé)

A jelen írásban néhány olyan ada-
lékkal kíséreltem meg kiegészíteni az 
eddig ismert interpretációkat, melyek 
az oktatás szempontjából is hasznos 
adalékként szolgálnak, és melyekkel 
az eddigi vizsgálódások nem, vagy 
csak elvétve foglalkoztak. Remélhe-
tőleg a Csinom Palkó szövege immár 
nemcsak egy közismert nótaként és 
kordokumentumként lesz számon 
tartva a mindenkori (olvasó)közön-
ség körében, hanem irodalomesztéti-
kai és módszertani szempontból is a 
figyelem középpontjába kerül.

A Csinom Palkó kezdetű táncdal kéziratának első oldala (86-os szám alatt) a Bocskor-kódexben (Bocs-
kor János énekeskönyve). Mindenképp érdemes szemügyre venni az egyedi iniciálét, és a jobb felső sarok-
ban található bejegyzést, melyet az utókor hagyott ránk, s amely arra utal, hogy a szöveg Thaly Kálmán 
Adalékok II. című gyűjteményében is megtalálható.
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szerzője ismeretlen nevű végvári vité-
zek, hontalan szegénylegények, felke-
lő parasztok, protestáns és katolikus 
nemesek, kardot forgató „deákok” 
egyike lehet az ún. Thököly-féle kuruc 
korból.

 Módszertani adalék:
 A szöveghez járuló dallam meg-

hallgatása, feldolgozása. Hangszeris-
meret: megismerkedni a kuruc kori 
tárogatóval.

 Vujicsics Tihamér: Tenkes kapitánya 
című film főcímdala19 (eredeti hang-
szerelés)

 Kodály Zoltán: Háy János című ope-
rája (opera)

 Belga: Nemzeti hip-hop (rep)
 Pannonia Allstars Ska Orchestra20 

(szimfonikus alternatív zene)
 Musica Historica: Csinom Palkó fel-

dolgozása (egy XVIII. századi újstí-
lus felé húzó közép-európai dallamra 
énekelt szöveg)

A szöveg dallamának további fel-
dolgozásai a zenetörténetben.

 2. A szöveg beszédhelyzete
A Csinom Palkó című táncdal be-

szédhelyzetét illetően egy kuruc vi-
téz szilaj jókedvét, buzdító hangját, 
hetyke önbizalmát olvashatjuk ki a 
sorok közül, leggyakrabban egy kö-
zösséget reprezentálva T/1 személy-
ben („Ne bánkódjék senki köztünk”), 
valamint katonatársait buzdítva E/2 
(aposztrophe), illetve T/2 személyben 
(Rajta, Miska21,, rajta, / Az tüzes laban-
con”, „Nosza, rajta, jó katonák”), mely 
olykor-olykor E/1 személyű belső 
hangot generál („(Én) soha nem lelek! 
/ De gyűlölöm: mert nyomorú”). Az 
önmegszólítás gyakran önfelszólítás-
ba megy át, így lehetőséget ad a költői 
én reprodukálására. A vers lírai be-
szédmódjában megjelenő többes szám 
első személyű „mi” nem feltétlenül 
nemzeti meghatározottságú, hiszen „a 
kora újkori szövegek szubjektumszer-
kezete, személyessége másként mutat-
kozik meg, mint akár a romantikus, 
akár a modern lírában. Nem annyira 
az énközpontúság, a vallomásosság 
alakzataival operálnak e művek, ha-
nem valamilyen közösségi struktúrá-
ba illeszkednek.”22 A szövegben előfor-
duló személyes névmások funkciója 
egyes versszakokban hangsúlyosabbá 
válik, így például az E/3 „ő”, mely az 
idegenség, a másság, a labancokkal 
és németekkel szembeni megvetés 
jelképeként tárul elénk („mert ő igen 

gyenge nemzet / szokott effélire”). Ezt 
erősíti a szöveg további grammatikai 
kapcsolata is: a birtokos személyjeles 
szavak használata, melynek jelentés-
képző szerepe nagy nyomatékot kap a 
szövegben („kalabérom”, „lódingom”, 
„pisztalyom” vs. németek „gatyája”, 
„portékája”, „kalapja”, „karimája”, „öl-
tözeti” stb). 

 Módszertani adalék:
A lírai beszédhelyzet komparatív vizs-
gálata:

 Kiss Judit Ágnes: Két magyaros nóta
 Ady Endre: Két kuruc beszélget
 Kovács András Ferenc: Két labanc 

beszélget

 3. Strófaszerkezet, ritmus:
A mű vehikuluma (fizikai teste) kö-

tött, 39 versszak 4-4 soros 8-6 szóta-
gos abxb rímképlettel, verselése: ma-
gyaros kétütemű nyolcas (4/4) vagy 
kétütemű hatos (3/3, 4/2), mely a szö-
veg népnyelvi, népköltészeti jellegét 
erősíti. Az ének pattogó üteme a tánc 
ritmusát idézi fel. Ezt a ritmust erősí-
tik a szövegben fellelhető további rit-
mikai jegyek, így a figura etimologica 
(„ebről-ebre”), asszonánc („tetves-
redves”, „korog-morog”, „elfárasztott-
elbágyasztott”), versszak eleji anafora 
(„sok tokosnak”, „sok szerencsét”, „sok 
cifornyás”), sor végi epiforák („próbál-
tál te”, „voltál te”), illetve a palatális és 
veláris hangok váltakozása is („kalap-
jának nedvessége”).

 Módszertani adalék:
Az ütemhangsúlyos verselés elsajátítá-
sa. Magyaros ütemek és a rap.

 Bëlga: Nemzeti hip-hop
 Bëlga: Királyok a házban

„Magyar rapper viseljen darutollas 
föveget,

Magyar nyelven szavaljon szép magyar 
szöveget!
Legények! Van nekünk Tisza sportcipő,
Nyugati márkát hordja csak a nyugati 
rappelő!
Ha te aztat mondod gangsta, én aztat 
mondom betyár,
De a betyár helyett aztat is mondhattam 
volna, hogy zsivány. 
Sapkát ne vond le szemöldökig,
Bő gatyát ne húzd be szeméremig!
Magyar rapper nyílt tekintettel,
Pödört bajusszal, nem szőrzettel!
Magyar rapper bajsza, mint a magyar bika 
szarva:
Fölfelé áll, nem lekonyul,
körszakállhoz nem hasonul!

 
(…)Állok a pusztában, gatyám lobog.
Seggem kilóg, gyomrom korog.
Nézek a magosba, gondolok nagyot!
Magyar égre magyar csillagot!
Nyugati szél fú, délibáb ragyog.
Magyar vagyok, szittya vagyok!
Nem vágyok sokra, de egyet akarok:
Magyar nemzeti hip-hopot!” 

(Nemzeti hip-hop)

4. Figurativitás, a gyönyörködtetés esz-
köze

A Csinom Palkó szövege számos meta-
forában bővelkedik, amely a műben első-
sorban a leírás részeiben (például kuruc és 
labanc öltözet) érhető tetten, és amelyet a 
barokk retorikai hatásesztétikák movere-
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zött csontos kalabéra”, füstös muskotéra), 
és ellentétes szerkesztési módban nyilvánul 
meg.23

„Patyolat az kuruc, 
Gyöngy az felesége
Hetes vászon az laboncság, 
Köd az felesége”.

 5. Intertextualitás 
Mind a szövegközi, mind a 

topogenetikus párhuzam tetten érhető a 
műben. A költemény rokonszövegei közé 
sorolhatjuk a Most jöttem Erdélyől…, Buga 
Jakab éneke, Őszi harmat után című ver-
seket. Érdemes szemügyre venni a szöveg 
későbbi hatástörténetét egészen a kortárs 
költészetig. 

Intertextuális kapcsolat a közép-
kori vágánsszatírával, Apáti Ferenc 
Cantilenájával:

 „Az parasztembernek  
Fogd meg az szakállát
Hajtsd el az marháját
Verd pofon ő magát.” 
(Csinom Palkó) 

 „Fogjad meg szakállát, 
 Vedd csak el jószágát
 Megalázza magát…” (Cantiléna) 

 Módszertani adalék:
Szövegközi kapcsolat, topogenetikus 
vizsgálat, stílusimitáció (pastiche):

 Endrődi Sándor kuruc versei
 Ady Endre kuruc témájú lírája
 Kiss Judit Ágnes és Kovács András 

Ferenc kuruc tárgyú versei

 6. Archaikus toposzok vizsgálat 
Ezt a szempontot már többen is vizs-
gálták, kutatták24, így most csak rövi-
den térnék ki rá. A barokk kor nyelvi 
regisztere, illetve a katonai létre jellem-
ző szókincs számos eleme dekódolási 
problémát okozhat a kortárs befo-
gadó számára (kalabér, lóding, tüzes 
madzag). Ehhez egy lábjegyzetben 
feltüntetett szótár szükségeltetik, illet-
ve néhány történelmi-társadalmi adat 
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v=o0xl4kORe2w
21 Miska=labanc
22http://www.muut.hu/korabbilapszamok/ 
034/lapis.html
23 Egyébként szinte az egész vers ellentéte-
zésre épül.
24 Martinkó András, Nagy László stb.
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tisztázására szolgáló utalás a lábjegy-
zetben (Wesselényi-féle összeesküvés, 
Thököly-kor, Rákóczi-szabadságharc, 
Habsburg-párti magyarok stb.). Eb-
ben a kontextusban kerülhet tárgya-
lásra a korábban már említett kuruc-
labanc dichotómia feloldása is. 

 Módszertani adalék:
 Vizualizáció (képek segítségével): 

katonai öltözék, kellékek stb.
 Bocskor-kódex megismertetése: 

eredeti kézirat olvasása, rövid filoló-
giai ismertetés (iniciálé)

A jelen írásban néhány olyan ada-
lékkal kíséreltem meg kiegészíteni az 
eddig ismert interpretációkat, melyek 
az oktatás szempontjából is hasznos 
adalékként szolgálnak, és melyekkel 
az eddigi vizsgálódások nem, vagy 
csak elvétve foglalkoztak. Remélhe-
tőleg a Csinom Palkó szövege immár 
nemcsak egy közismert nótaként és 
kordokumentumként lesz számon 
tartva a mindenkori (olvasó)közön-
ség körében, hanem irodalomesztéti-
kai és módszertani szempontból is a 
figyelem középpontjába kerül.

A Csinom Palkó kezdetű táncdal kéziratának első oldala (86-os szám alatt) a Bocskor-kódexben (Bocs-
kor János énekeskönyve). Mindenképp érdemes szemügyre venni az egyedi iniciálét, és a jobb felső sarok-
ban található bejegyzést, melyet az utókor hagyott ránk, s amely arra utal, hogy a szöveg Thaly Kálmán 
Adalékok II. című gyűjteményében is megtalálható.
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Kötelező

 A tematikus egység: szövegfel-
dolgozás  

 Az óra típusa: új tananyag
 Az eszközök: feladatlap, képek az 

egyes jelenetekről

 1. „Kerekerdő telefon” (frontális 
tevékenység):

Egy telefonos játékkal kezdjük az 
órát. A gyerekek egymás mellé sora-
koznak. A tanár áll a sor elejére, és a 
fejezet cselekményéből kiragad egy 
hosszabb mondatot, majd a mellette 
álló fülébe súgja azt. A tanulók sor-
ban tovább adják egymásnak a fülbe 
súgott üzenetet. Az utolsó tanuló fel-
adata, hogy hangosan kimondja, mi-
lyen mondatot továbbítottak neki. Az 
üzenet olyan mondatot tartalmazzon, 
ami megjelöli az olvasmány lényegét.

 2. Az ismeretek ellenőrzése (egyé-
ni feladat):

A telefonos játékot követően min-
denki kitölt egy feladatlapot, ami az 
olvasottak megértését ellenőrzi. A 
feladatlap írásbeliként is funkcionál-
hat.

Oldjátok meg a feladatokat!
1. Mi az utolsó fejezet címe? 
............................................................
2. Ki akarta Dömdödömöt kiszaba-
dítani?
............................................................
3. Ki mondta és miért: „Hiába, no, 
az egyik legjobb dolog a világon, 
süttetni a hasunkat a nappal. A nap 
nem tesz különbséget. Süt boldogra 
– boldogtalanra.” 
............................................................
4. Melyik jelenetet látod az alábbi 
képeken? (kép1, kép 2, kép 3) 
...........................................................
...........................................................
...........................................................

 3. Az utolsó rész tartamának ösz-
szegzése (frontális munka): 

A 11. fejezet cselekményének szó-
beli megbeszélése. Körben ülve egy-
más után fűzzük a mondatokat tör-
ténetté alakítva. Minden gyerek egy 
mondatot tesz a történethez, míg vé-
gére nem érünk a fejezetnek.

 4. Melyik jelenet lehet? (frontális 
munka):

Számítógép, vetítőgép segítségével 
levetítjük az interneten található utol-
só rész videóját (http://www.youtube.
com/watch?v=zRrFtptF2Qo), majd 
mindig megállítjuk a videót az egyes 
jelenetek végénél. A gyerekeknek ki 
kell találniuk, hogy melyik jelenete-
ket látták, és ki melyik mesefigurát 
jeleníti meg. 

 5. Szoborjáték (csoport munka):
A tanár csoportokra osztja az osz-

tályt. Minden kiscsoport kap egy 
cédulát, amin valamilyen jelenet 
összefoglalása található. A gyerekek 
állóképben megjelenítik a jelenetet, 
a többiek feladata, hogy kitalálják, 
melyik eseményről van szó. A játék 
nehezítése az előző feladathoz képest, 
hogy a jelenetek között egy kakukk-
tojás is található. Az osztálynak rá 
kell jönnie, melyik jelenet nem szere-
pel a műben, és milyen más meséből 
keveredett ide az adott jelenet.

 1. csoport: Zordonbordont megdo-
bálják.
 2. csoport: Piroska odaér a nagy-

mamához, a házban azonban már az 
álruhás farkas fogadja.
 3. csoport: A Négyszögletű Ke-

rek Erdő lakói el akarnak bújni a 
pomogácsok elől.
 4. csoport: Megkötözik Dömdödö-

möt.

 One of the main topics of the meth-
odology of teaching a foreign lan-
guage in teacher training programs 
are learning and teaching styles. 
During the courses the teacher train-
ees are introduced to the numerous 
theories, methods and techniques, 
which help teachers in improving 
their performance and ability to cope 
with unexpected, special or difficult 
situations which might arise during 
the lessons. Methodology courses 
also provide them useful tips and 
tricks for handling certain problems 
caused by indiscipline, and methods 
for improving the learning processes 
and performance of the students as 
well. One of these methods contains 
the necessary steps that are needed 
to enable the teacher to match his/
her teaching style with the students’ 
learning style. There are four main 
learning styles (or three, depending 
on the approach the teacher decides 
to use) which are the following: (1) 
visual, (2) auditory, (3) tactile and (4) 
kinesthetic, and a number of minor 
ones such as social or physical. These 
categories can be combined to form 
pairs like visual-auditory or auditory-
social. A visual learner for example 
(according to the theory) learns best 
by the exposure to pictures and post-
ers, on the other hand and auditory 
student comprehends and memoriz-
es new information best if the teacher 
verbally emphasizes it. There are a 
number of tests and quizzes to deter-
mine the students’ learning style (one 
can find many of these online by typ-
ing “learning styles” into any search 
engine). After the teacher determines 
the learning styles of the students, 
to improve students’ understand-

ing, s/he only has to match them to 
the equivalent teaching styles (and 
techniques). The idea is based on the 
assumption that students learn best 
if their learning style matches the 
teaching style. Actually, this assertion 
is being used as if it was a fact, even 
though the truth is that it is not.

 Scott O. Lilienfeld and his co-au-
thors in their book 50 Great Myths 
of Popular Psychology are explor-
ing and revealing many misbeliefs, 
from which one is the abovemen-
tioned connection between learning 
and teaching styles (this misbelief is 
described in detail under the chap-
ter of Myths about Intelligence and 
Learning). Their argument is logical 
and illuminative. First of all, the as-
sumption that students have different 
kinds of learning styles has a great 
impact on the way parents look at 
their children regarding their stud-
ies. They might think that the only 
reason for their child not performing 
well in school is the teacher’s wrong 
approach to the child’s learning style. 
It also implies that every student pos-
sesses the same ability to learn and 
in order to exploit this potential it 
is enough to match the given learn-
ing style with its equivalent teach-
ing style. The second reason of the 
popularity of this idea is probably 
the vast number of articles, confer-
ence presentations and books based 
on learning/teaching style models. 
One of the problems is that none of 
these models provide a clear concept 
of what a learning style is and be-
cause this notion is the basis of every 
LS model, it is understandable that 
there are scholars who question their 
validity. Another issue is that there is 

no reliable way of assessing students’ 
learning style, mainly because a per-
son approaches different problems 
in a different way. You don’t start to 
learn a new language, analyze a lit-
erary work or solve a mathematical 
equation by using the same method. 
And lastly, there is no evidence to 
support the effectiveness of matching 
the teaching style with the learning 
style. What is more, certain teaching 
styles are more effective than others, 
regardless of the students’ learning 
styles (the references to the research-
es can be found in the bibliography of 
the book).

 The biggest problem of matching 
the teachers’ teaching style with the 
students’ learning style is the fact that 
it actually might cause negative ef-
fect. If the teacher encourages only 
one of the aspects of the student’s 
way of learning, all the others might 
get neglected. In other words, it is not 
beneficial for the student to be sur-
rounded by artificially constructed 
learning conditions simply because 
real-world situations do not provide 
such environment. The authors end 
the subsection about LS/TS with a 
thought-provoking quotation from 
Frank Coffield, which is probably the 
most appropriate one to end this arti-
cle as well:  “We do students a serious 
disservice by implying they have only 
one learning style, rather than a flex-
ible repertoire from which to choose, 
depending on the context.”

Reference:
Lilienfeld, Scott O. et al. 50 Great Myths of 
Popular Psychology: Shattering Widespread 
Misconceptions about Human Behavior. 
Blackwell Publishing, 2010.

Learning Styles and Teaching Styles. 
Do They Really Need to Be Matched?

Peter Zolczer, J. Selye University
Faculty of EducationDepartment of Modern Philology

A Négyszögletű Kerek Erdő mód-
szertani feldolgozása 4. osztályo-
sok számára (11. fejezet)

 6. Oknyomozás (csoportmunka)
A fejezetben több jelenet is magya-

rázatra szorul. A gyerekek csopor-
tokban gyűjtsenek érveket arról, mi 
miért történt:
•	Miért gondolja Vacskamati, hogy 

gúnyolódnak vele?
•	Miért nevetik ki Szörnyeteg Lajost? 
•	Miért vitázik össze Vacskamati és 

Aromo?
•	Miért vág a vitába bele Dömdödöm?
•	Miért fél mindenki Kisfejű Nagyfe-

jű Zordonbordontól?
•	Miért kezdenek el szomorkodni a 

Négyszögletű Kerek Erdő lakói?
•	Miért tilos a nevetés?
•	Miért kötözik meg Dömdödömöt?

 7. Oktalan félelem (frontális be-
szélgetés)

A fejezetben Kisfejű Nagyfejű 
Zordonbordon a Négyszögletű Kerek 
Erdő lakóinak hiszékenységét, befo-
lyásolhatóságát, gyávasását használja 
ki, és oktalan félelmet kelt bennük. 
A kerekasztal körfogó játék segítsé-
gével beszélgetést kezdeményezünk 
a gyerekekkel, hogy jártak-e már ők 
is hasonlóan, előfordult-e már velük, 
hogy ok nélkül félelmet éreztek vala-
mi vagy valaki iránt. Egy tollat adunk 
körbe, aki a tollat a kezében tartja, az 
elmesélhet egy történetet a témával 
kapcsolatban önmagáról.

8. Mikkamakka a városban 
(párosmunka):

Minden páros kitalál egy törté-
netet arról, hogy mit csinálhatott 
Mikkamakka a városban. Mivel erről 
nincs szó a fejezetben, ezért a gyere-
kek a saját fantáziájukból merítenek. 
Elképzelésüket leírják egy papírra, 
majd felolvassák azt. A felolvasásokat 
követően közösen eldöntik a diákok, 
hogy melyik párosé lett a legizgalma-
sabb történet.

Kép1                                                                                Kép 2  Kép 3

Gyere haza, Mikkamakka
Mikony Edina
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Kötelező

 A tematikus egység: szövegfel-
dolgozás  

 Az óra típusa: új tananyag
 Az eszközök: feladatlap, képek az 

egyes jelenetekről

 1. „Kerekerdő telefon” (frontális 
tevékenység):

Egy telefonos játékkal kezdjük az 
órát. A gyerekek egymás mellé sora-
koznak. A tanár áll a sor elejére, és a 
fejezet cselekményéből kiragad egy 
hosszabb mondatot, majd a mellette 
álló fülébe súgja azt. A tanulók sor-
ban tovább adják egymásnak a fülbe 
súgott üzenetet. Az utolsó tanuló fel-
adata, hogy hangosan kimondja, mi-
lyen mondatot továbbítottak neki. Az 
üzenet olyan mondatot tartalmazzon, 
ami megjelöli az olvasmány lényegét.

 2. Az ismeretek ellenőrzése (egyé-
ni feladat):

A telefonos játékot követően min-
denki kitölt egy feladatlapot, ami az 
olvasottak megértését ellenőrzi. A 
feladatlap írásbeliként is funkcionál-
hat.

Oldjátok meg a feladatokat!
1. Mi az utolsó fejezet címe? 
............................................................
2. Ki akarta Dömdödömöt kiszaba-
dítani?
............................................................
3. Ki mondta és miért: „Hiába, no, 
az egyik legjobb dolog a világon, 
süttetni a hasunkat a nappal. A nap 
nem tesz különbséget. Süt boldogra 
– boldogtalanra.” 
............................................................
4. Melyik jelenetet látod az alábbi 
képeken? (kép1, kép 2, kép 3) 
...........................................................
...........................................................
...........................................................

 3. Az utolsó rész tartamának ösz-
szegzése (frontális munka): 

A 11. fejezet cselekményének szó-
beli megbeszélése. Körben ülve egy-
más után fűzzük a mondatokat tör-
ténetté alakítva. Minden gyerek egy 
mondatot tesz a történethez, míg vé-
gére nem érünk a fejezetnek.

 4. Melyik jelenet lehet? (frontális 
munka):

Számítógép, vetítőgép segítségével 
levetítjük az interneten található utol-
só rész videóját (http://www.youtube.
com/watch?v=zRrFtptF2Qo), majd 
mindig megállítjuk a videót az egyes 
jelenetek végénél. A gyerekeknek ki 
kell találniuk, hogy melyik jelenete-
ket látták, és ki melyik mesefigurát 
jeleníti meg. 

 5. Szoborjáték (csoport munka):
A tanár csoportokra osztja az osz-

tályt. Minden kiscsoport kap egy 
cédulát, amin valamilyen jelenet 
összefoglalása található. A gyerekek 
állóképben megjelenítik a jelenetet, 
a többiek feladata, hogy kitalálják, 
melyik eseményről van szó. A játék 
nehezítése az előző feladathoz képest, 
hogy a jelenetek között egy kakukk-
tojás is található. Az osztálynak rá 
kell jönnie, melyik jelenet nem szere-
pel a műben, és milyen más meséből 
keveredett ide az adott jelenet.

 1. csoport: Zordonbordont megdo-
bálják.
 2. csoport: Piroska odaér a nagy-

mamához, a házban azonban már az 
álruhás farkas fogadja.
 3. csoport: A Négyszögletű Ke-

rek Erdő lakói el akarnak bújni a 
pomogácsok elől.
 4. csoport: Megkötözik Dömdödö-

möt.

 One of the main topics of the meth-
odology of teaching a foreign lan-
guage in teacher training programs 
are learning and teaching styles. 
During the courses the teacher train-
ees are introduced to the numerous 
theories, methods and techniques, 
which help teachers in improving 
their performance and ability to cope 
with unexpected, special or difficult 
situations which might arise during 
the lessons. Methodology courses 
also provide them useful tips and 
tricks for handling certain problems 
caused by indiscipline, and methods 
for improving the learning processes 
and performance of the students as 
well. One of these methods contains 
the necessary steps that are needed 
to enable the teacher to match his/
her teaching style with the students’ 
learning style. There are four main 
learning styles (or three, depending 
on the approach the teacher decides 
to use) which are the following: (1) 
visual, (2) auditory, (3) tactile and (4) 
kinesthetic, and a number of minor 
ones such as social or physical. These 
categories can be combined to form 
pairs like visual-auditory or auditory-
social. A visual learner for example 
(according to the theory) learns best 
by the exposure to pictures and post-
ers, on the other hand and auditory 
student comprehends and memoriz-
es new information best if the teacher 
verbally emphasizes it. There are a 
number of tests and quizzes to deter-
mine the students’ learning style (one 
can find many of these online by typ-
ing “learning styles” into any search 
engine). After the teacher determines 
the learning styles of the students, 
to improve students’ understand-

ing, s/he only has to match them to 
the equivalent teaching styles (and 
techniques). The idea is based on the 
assumption that students learn best 
if their learning style matches the 
teaching style. Actually, this assertion 
is being used as if it was a fact, even 
though the truth is that it is not.

 Scott O. Lilienfeld and his co-au-
thors in their book 50 Great Myths 
of Popular Psychology are explor-
ing and revealing many misbeliefs, 
from which one is the abovemen-
tioned connection between learning 
and teaching styles (this misbelief is 
described in detail under the chap-
ter of Myths about Intelligence and 
Learning). Their argument is logical 
and illuminative. First of all, the as-
sumption that students have different 
kinds of learning styles has a great 
impact on the way parents look at 
their children regarding their stud-
ies. They might think that the only 
reason for their child not performing 
well in school is the teacher’s wrong 
approach to the child’s learning style. 
It also implies that every student pos-
sesses the same ability to learn and 
in order to exploit this potential it 
is enough to match the given learn-
ing style with its equivalent teach-
ing style. The second reason of the 
popularity of this idea is probably 
the vast number of articles, confer-
ence presentations and books based 
on learning/teaching style models. 
One of the problems is that none of 
these models provide a clear concept 
of what a learning style is and be-
cause this notion is the basis of every 
LS model, it is understandable that 
there are scholars who question their 
validity. Another issue is that there is 

no reliable way of assessing students’ 
learning style, mainly because a per-
son approaches different problems 
in a different way. You don’t start to 
learn a new language, analyze a lit-
erary work or solve a mathematical 
equation by using the same method. 
And lastly, there is no evidence to 
support the effectiveness of matching 
the teaching style with the learning 
style. What is more, certain teaching 
styles are more effective than others, 
regardless of the students’ learning 
styles (the references to the research-
es can be found in the bibliography of 
the book).

 The biggest problem of matching 
the teachers’ teaching style with the 
students’ learning style is the fact that 
it actually might cause negative ef-
fect. If the teacher encourages only 
one of the aspects of the student’s 
way of learning, all the others might 
get neglected. In other words, it is not 
beneficial for the student to be sur-
rounded by artificially constructed 
learning conditions simply because 
real-world situations do not provide 
such environment. The authors end 
the subsection about LS/TS with a 
thought-provoking quotation from 
Frank Coffield, which is probably the 
most appropriate one to end this arti-
cle as well:  “We do students a serious 
disservice by implying they have only 
one learning style, rather than a flex-
ible repertoire from which to choose, 
depending on the context.”

Reference:
Lilienfeld, Scott O. et al. 50 Great Myths of 
Popular Psychology: Shattering Widespread 
Misconceptions about Human Behavior. 
Blackwell Publishing, 2010.

Learning Styles and Teaching Styles. 
Do They Really Need to Be Matched?

Peter Zolczer, J. Selye University
Faculty of EducationDepartment of Modern Philology

A Négyszögletű Kerek Erdő mód-
szertani feldolgozása 4. osztályo-
sok számára (11. fejezet)

 6. Oknyomozás (csoportmunka)
A fejezetben több jelenet is magya-

rázatra szorul. A gyerekek csopor-
tokban gyűjtsenek érveket arról, mi 
miért történt:
•	Miért gondolja Vacskamati, hogy 

gúnyolódnak vele?
•	Miért nevetik ki Szörnyeteg Lajost? 
•	Miért vitázik össze Vacskamati és 

Aromo?
•	Miért vág a vitába bele Dömdödöm?
•	Miért fél mindenki Kisfejű Nagyfe-

jű Zordonbordontól?
•	Miért kezdenek el szomorkodni a 

Négyszögletű Kerek Erdő lakói?
•	Miért tilos a nevetés?
•	Miért kötözik meg Dömdödömöt?

 7. Oktalan félelem (frontális be-
szélgetés)

A fejezetben Kisfejű Nagyfejű 
Zordonbordon a Négyszögletű Kerek 
Erdő lakóinak hiszékenységét, befo-
lyásolhatóságát, gyávasását használja 
ki, és oktalan félelmet kelt bennük. 
A kerekasztal körfogó játék segítsé-
gével beszélgetést kezdeményezünk 
a gyerekekkel, hogy jártak-e már ők 
is hasonlóan, előfordult-e már velük, 
hogy ok nélkül félelmet éreztek vala-
mi vagy valaki iránt. Egy tollat adunk 
körbe, aki a tollat a kezében tartja, az 
elmesélhet egy történetet a témával 
kapcsolatban önmagáról.

8. Mikkamakka a városban 
(párosmunka):

Minden páros kitalál egy törté-
netet arról, hogy mit csinálhatott 
Mikkamakka a városban. Mivel erről 
nincs szó a fejezetben, ezért a gyere-
kek a saját fantáziájukból merítenek. 
Elképzelésüket leírják egy papírra, 
majd felolvassák azt. A felolvasásokat 
követően közösen eldöntik a diákok, 
hogy melyik párosé lett a legizgalma-
sabb történet.

Kép1                                                                                Kép 2  Kép 3

Gyere haza, Mikkamakka
Mikony Edina
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Az, hogy a tanulók iskolában új 
szavakat tanulnak meg, nem megle-
pő. Ez a dolguk. A tanároké pedig az, 
hogy megtanítsák velük. De hogyan? 
Ez a mai kérdéskör.

A válasz felettébb egyszerű, hiszen 
ez hozzátartozik a tanárok minden-
napos tevékenységéhez. A tanár dik-
tál, táblára ír vagy kinyomtatva ki-
osztja, majd közösen elolvassák a új 
szavak sorozatát és magyarázatát, és 
tessék: „Holnaputánra tanuld meg, 
mert dolgozat lesz belőle…” Igen, ez 
a technika a gimnáziumokban vagy a 
jobb „gyerekanyaggal” dolgozó isko-
lákban működik, de a többiben saj-
nos nem. Ott lehet akármennyi dol-
gozat, a diákok sajnos úgysem ülnek 
le otthon, hogy elsajátítsák a házi fel-
adatot. Ilyenkor jön a pánik és a fej-
törés, mivel ez azt a tényt vonja maga 
után, hogy a tanulók csak azt fogják 
a dolgozatban tudni, amit az órán el-
sajátítottak. Ez a meztelen valóság, és 
ilyenkor válik még szorosabbá a fűző 
a tanári időcipőn. Én erre a problé-
mára fejlesztettem ki egy, bár elég 
primitív, de annál hatásosabb mód-
szert, ami lehet, hogy több tanárkol-
léga számára nem is mutat nagy új-
donságot, de hátha segítségére leszek 
valakinek.

A diákok iskolai alaptevékenysége 
a szövegértés elsajátítása, legyen szó 
bármilyen tantárgyról az anyanyelv-
től az idegen nyelven keresztül egé-
szen a szaktantárgyakig. A szövegek 
olvasása során (jó esetben) a tanu-
lók több új kifejezéssel találkoznak, 
amelyekkel eddig nem, s ezt jelzik 
is a tanárnak (ha nem, akkor a tanár 

kérdez rá, hogy megbizonyosodjon 
róla, valóban értik a szó jelentését). 
A tanár irányításával a diákok elol-
vassák a szó jelentését a tankönyv 
mellékletében vagy az értelmező 
szótárban, esetleg egyszerűen a ta-
nár magyarázza el a diákoknak a szó 
jelentését. Ezt eddig mindenki így 
csinálja, szerintem. Ezek után foly-
tatjuk az olvasást, s minden hasonló 
szó jelentésével megismerkedtetjük 
a diákokat. Később jönnek a szöveg-
feldolgozó feladatok, amelyekben a 
diákok ismét találkoznak az újonnan 
elsajátított szavakkal, s újból felele-
venítik őket, közösen. S most jön az 
újdonság: a tanár felírja az ismeretlen 
szavakat random a táblára egyesével, 
de fontos, hogy mind sajátos módon 
és irányban kerüljön fel rá. Minden 
szó felírását követően a tanár felszólít 
egy diákot, aki elmondja, hogy mit is 
mondtunk arról a szóról. A következő 
szónál egy másik diákot szólít fel, és 
így tovább mindaddig, amíg fel nem 
kerül minden szó a táblára. Aztán in-
dul a visszakérdezés. A tanár rámutat 
egy szóra, s felszólít egy diákot, hogy 
magyarázza meg a jelentését. A má-
sik szót egy másik diáknak adja, és 
így tovább, mindaddig, amíg a tanár 
meg nem bizonyosodott arról, hogy a 
diákok már valóban tudják az összes 
szó jelentését. Aztán a tanár mondja a 
jelentést, s a diákok feladata leolvasni 
a megfelelő szót a tábláról. Ilyenkor 
a diákok már meglehetősen unják a 
sok ismétlést, de nem szabad felad-
ni, mert a módszer valóban hatásos, 
s a következő, egyben utolsó feladat 
válik a legérdekesebbé a gyerkőcök 

számára, hiszen ilyenkor még a ver-
senyszellem is fellobbanhat bennük, 
ha megfelelő gyorsasággal kérde-
zünk, sőt még pontokat is osztunk a 
jó válaszokért. Az utolsó fázis a tábla 
bezárása. Ilyenkor a tanulók össze-
rezzennek, hogy így már tutira nem 
fogják tudni a feladatot, pedig ez nem 
igaz. A tanár definiál, a tanulók pedig 
visszaemlékeznek a szavakra, s mint-
ha egy fénykép lenne előttük a telefir-
kált tábláról, úgy fogják leolvasni az 
emlékezetükben elraktározott szava-
kat a képzeletbeli tábláról. Ez annyira 
hatásos módszernek bizonyult a szá-
momra, hogy még a legcsintalanabb, 
illetve a legunottabb gyerek is élvezi 
a szóhajszát, mert versenyezhet. An-
nak a veszélye pedig nem áll fenn, 
hogy nem fogják tudni, hiszen száz-
szor hallották már, illetve mondták 
el saját maguk az új szavakat és azok 
definícióját.

Ez a módszer a vizuális módszerek 
közé tartozik, s mivel a legtöbb diák 
vizuálisan tanul a leggyorsabban és 
a leghatásosabban, úgy gondolom, 
hogy az esetek 97%-ban eredményes 
tanulást érhetünk el vele. Én és a di-
ákjaim imádjuk. Már nevetnek, ha 
látják, hogy kezdem írogatni a szava-
kat a táblára, s mindenki memorizál, 
és élvezi, ahogy egyre jobban gyorsul 
a tempó. A következő órát természe-
tesen ajánlatos az elsajátított szavak-
kal kezdeni, hogy felelevenítsük őket, 
utána pedig bármikor jöhet az írás-
beli, vagy az új szavak felhasználása a 
gyakorlatban.

Játékra fel!

 Robbanás, közlekedési baleset, ful-
ladás és újraélesztés – ilyen és ehhez 
hasonló baleseti szituációkban kellett 
helytállniuk a 9. Országos Elsősegély-
nyújtó Versenyen résztvevő közép-
iskolás csapatoknak. Idén immár 9. 
alkalommal rendezte meg a dunaszer-
dahelyi Egészségügyi Középiskola – az 
egyetlen középiskola, amely a verseny 
megrendezését a  kezdetektől vállalja 
a  szlovákiai egészségügyi iskolák kö-
zött – az egészségügyi középiskolák 
összszlovákiai elsősegélynyújtó verse-
nyét Dunaszerdahelyen. 

 A leendő egészségügyi assziszten-
sek számára kiemelkedően fontos az 
elsősegélynyújtás elméleti és gyakor-
lati ismereteinek elsajátítása és alkal-
mazása. Ez a verseny kiváló alkalom 
arra, hogy az ifjú „egészségügyisek“ 
bizonyíthassák hozzáértésüket, rá-
termettségüket.  A legjobb elsősegély-
nyújtó címért versengett a 12 döntőbe 
jutott csapat. 

 Az iskola igazgatósága a  Szlovákiai 
Egészségügyi Középiskolák Asszoci-
ációjával karöltve ez év januárjában 
hirdette meg a  versenyt háromtagú 
csapatok számára. A verseny szakmai 
felelőse Mgr. Minár Jozef, a Szlovákiai 
Egészségügyi Mentőszolgálat vezető 
dolgozója. A  versenyző csapatoknak 
három internetes fordulóban elméleti 
síkon kellett tudásukról tanúbizonysá-
got tenniük. Végül a 95 regisztrált csa-
patból a 12 legtöbb pontot elérő jutott 
be a  dunaszerdahelyi döntőbe. Nagy 
örömünkre a mi iskolánk csapatáért is 
izgulhattunk a kétnapos fináléban. Ku-
riózumnak számított, hogy két csehor-
szági középiskola – Brünn és Jihlava – 
versenyzői is a döntősök között voltak. 
Nem tudni, milyen okból, de az inter-
netes forduló győztes csapata Kassáról 
visszalépett a  versenyzéstől, így végül 
11 csapat 33 versenyzője adott számot 
egészségügyi és elsősegélynyújtási is-
mereteiről.  Húsvét hetében 2 napon 
keresztül zajlott a versengés Dunaszer-
dahely utcáin és Bősön. 

 Az első napon az ünnepélyes meg-
nyitó után máris egy tömegbaleset 
sebesültjeinek nyújtottak elsősegélyt 
a  csapatok Bősön, ahol a  Központi 

Komplex Mentőalakulat alkalmazottai 
valódinak tűnő robbanást szimulál-
tak. Égési sérüléseket, belső vérzést, 
amputált végtagot, sokkos állapotban 
lévő beteget kellett ellátniuk a  talpra-
esett versenyzőknek.  A második nap 
tesztírással kezdődött, ahol a verseny-
zőknek egy magas szintű elsősegély-
ismereti tesztlapot kellett kitölteniük, 
majd folytatódott a  gyakorlati rész. 
A diákok 5 állomáshelyen teljesítettek 
feladatokat. A baleseti szituációk kö-
zött volt háztartási baleset, sportbal-
eset, közlekedési baleset, munkahelyi 
baleset, akkut állapot. A résztvevőknek 
az újraélesztési ismereteiket is be kel-
lett mutatniuk.

 A versenyben résztvevő csapatokat 
háromtagú komisszió értékelte min-
den egyes helyszínen. Az értékelő bi-
zottság a dunaszerdahelyi kórház szak-
orvosaiból és szlovákiai egészségügyi 
középiskolák tanáraiból állt. A verseny 
lebonyolítását az iskola minden tanára 
és munkatársa segítette, míg a baleseti 
szituációk 30 imitátor segítségével ele-
venedtek meg. Az imitátorok iskolánk 
lelkes diákjai soraiból kerültek ki, akik 
valóban élethűen játszották a  hiszté-
rikus háziasszonyt, a  fuldokló fiatalt 
vagy a  késelés áldozatául esett anyát 
is, ezzel nem kis riadalmat okozva a 
békésen sétálgató járókelők körében. 
Minden csapatot egy segítőkész, csi-
nos hosztesz – iskolánk diáklánya – 
kísért az egyes állomáshelyekre.

Az öt állomáshely: 
1. A dunaszerdahelyi Egészségügyi 
Középiskola épülete – késelés és ön-
gyilkossági kísérlet – súlyos sérültek 
ellátása
2. A dunaszerdahelyi kórház parkja – 
munkabalesetek
3. A  tűzoltóság épülete – közlekedési 
baleset – motoros vs. Biciklista
4. A Városi Kultúrház előtti tér – ittas, 
eszméletlen és sokkos állapotban lévő 
fiatalok ellátása
5. A  Vidékfejlesztési Szakközépiskola 
uszodája – fulladás miatt klinikai halál 
állapotába került fiatal újraélesztése, 
hisztérikus barátnői ellátása

 Az ifjú életmentők fáradtan, de 
élményekkel, tapasztalatokkal gaz-
dagodva érkeztek a  városi sportcsar-
nokba a  kiértékelésre. Az összesített 
pontok alapján a  versenyt megérde-
melten a trencséni csapat nyerte meg, 
így a  vándorserleg hozzájuk került. 
Második helyen az egyik csehországi 
csapat – a brünni, a  harmadikon pe-
dig a zsolnai diákok végeztek. A duna-
szerdahelyi csapat: Farkas Franciska, 
Pernicky Edina és Rigó Erik minimális 
pontveszteséggel a  középmezőnyben 
végzett. Felkészítő tanáruk: MUDr. 
Morvai Viola a  dunaszerdahelyi kór-
ház geriátriai osztályának orvosa és 
iskolánk szaktanára. 

Jövőre jubilál az elsősegélynyújtó 
verseny. Tervben van a verseny nem-
zetközivé tétele – csehországi, magyar-
országi és lengyel csapatok részvételé-
vel. 

 Fejlett társadalmunkban a  gyors 
életvitel sok veszélyt rejt magában. 
Bárkivel előfordulhat, hogy szerettei, 
ismerősei, munkatársai közül rosszul 
lesz valaki vagy baleset áldozatává vá-
lik. Ezért fontos, hogy mindannyian 
elsajátítsuk az elsősegélynyújtás alap-
jait, hiszen vészhelyzetben  ezzel akár 
életeket is menthetünk.

Szókavalkád,
avagy az ismeretlen szavak tömkelegében

Fekete Farkas Tímea

Mgr. Pintes Lívia, Egészségügyi Középiskola, Dunaszerdahely 

Április 26-án a gödöllői Királyi 
Kastély Erzsébet-kertjében rendez-
ték meg a 43. Pest megyei Elsősegély-
nyújtó Versenyt. A Magyar Vörös-
kereszt  1971 óta szervezi meg nagy 
hagyományokkal rendelkező   elsőse-
gélynyújtó versenyét. A csapatok álta-
lános- és középiskolai, valamint felnőtt 
kategóriában mérték össze elsősegély-
nyújtó ismereteiket. A rendezvényre 
a határon túlról is érkeztek csapatok: a 
szlovákiai Ekecs és Somorja, valamint 
a romániai Nagyvárad mellett Gödöl-
lő két testvérvárosa, Dunaszerdahely 
(Szlovákia) és Zenta (Szerbia) csapata 
is részt vett a megmérettetésen. A du-
naszerdahelyi Egészségügyi Középis-
kola csapata további két taggal bővülve 
– Fekete Mónika és Polácsek Szabina – 
a 2. helyen végzett. Gratulálunk a szép 
eredményhez! 

– avagy beszámoló a 9. Országos 
    Elsősegélynyújtó Versenyről

„Vészhelyzet“ 
Dunaszerdahelyen 

A tömegbalesetnél a versenyzőknek egyszerre több sérültet kellett ellátniuk
Élethű baleseti amputáció – a maszkmester nagyon ügyes volt
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Az, hogy a tanulók iskolában új 
szavakat tanulnak meg, nem megle-
pő. Ez a dolguk. A tanároké pedig az, 
hogy megtanítsák velük. De hogyan? 
Ez a mai kérdéskör.

A válasz felettébb egyszerű, hiszen 
ez hozzátartozik a tanárok minden-
napos tevékenységéhez. A tanár dik-
tál, táblára ír vagy kinyomtatva ki-
osztja, majd közösen elolvassák a új 
szavak sorozatát és magyarázatát, és 
tessék: „Holnaputánra tanuld meg, 
mert dolgozat lesz belőle…” Igen, ez 
a technika a gimnáziumokban vagy a 
jobb „gyerekanyaggal” dolgozó isko-
lákban működik, de a többiben saj-
nos nem. Ott lehet akármennyi dol-
gozat, a diákok sajnos úgysem ülnek 
le otthon, hogy elsajátítsák a házi fel-
adatot. Ilyenkor jön a pánik és a fej-
törés, mivel ez azt a tényt vonja maga 
után, hogy a tanulók csak azt fogják 
a dolgozatban tudni, amit az órán el-
sajátítottak. Ez a meztelen valóság, és 
ilyenkor válik még szorosabbá a fűző 
a tanári időcipőn. Én erre a problé-
mára fejlesztettem ki egy, bár elég 
primitív, de annál hatásosabb mód-
szert, ami lehet, hogy több tanárkol-
léga számára nem is mutat nagy új-
donságot, de hátha segítségére leszek 
valakinek.

A diákok iskolai alaptevékenysége 
a szövegértés elsajátítása, legyen szó 
bármilyen tantárgyról az anyanyelv-
től az idegen nyelven keresztül egé-
szen a szaktantárgyakig. A szövegek 
olvasása során (jó esetben) a tanu-
lók több új kifejezéssel találkoznak, 
amelyekkel eddig nem, s ezt jelzik 
is a tanárnak (ha nem, akkor a tanár 

kérdez rá, hogy megbizonyosodjon 
róla, valóban értik a szó jelentését). 
A tanár irányításával a diákok elol-
vassák a szó jelentését a tankönyv 
mellékletében vagy az értelmező 
szótárban, esetleg egyszerűen a ta-
nár magyarázza el a diákoknak a szó 
jelentését. Ezt eddig mindenki így 
csinálja, szerintem. Ezek után foly-
tatjuk az olvasást, s minden hasonló 
szó jelentésével megismerkedtetjük 
a diákokat. Később jönnek a szöveg-
feldolgozó feladatok, amelyekben a 
diákok ismét találkoznak az újonnan 
elsajátított szavakkal, s újból felele-
venítik őket, közösen. S most jön az 
újdonság: a tanár felírja az ismeretlen 
szavakat random a táblára egyesével, 
de fontos, hogy mind sajátos módon 
és irányban kerüljön fel rá. Minden 
szó felírását követően a tanár felszólít 
egy diákot, aki elmondja, hogy mit is 
mondtunk arról a szóról. A következő 
szónál egy másik diákot szólít fel, és 
így tovább mindaddig, amíg fel nem 
kerül minden szó a táblára. Aztán in-
dul a visszakérdezés. A tanár rámutat 
egy szóra, s felszólít egy diákot, hogy 
magyarázza meg a jelentését. A má-
sik szót egy másik diáknak adja, és 
így tovább, mindaddig, amíg a tanár 
meg nem bizonyosodott arról, hogy a 
diákok már valóban tudják az összes 
szó jelentését. Aztán a tanár mondja a 
jelentést, s a diákok feladata leolvasni 
a megfelelő szót a tábláról. Ilyenkor 
a diákok már meglehetősen unják a 
sok ismétlést, de nem szabad felad-
ni, mert a módszer valóban hatásos, 
s a következő, egyben utolsó feladat 
válik a legérdekesebbé a gyerkőcök 

számára, hiszen ilyenkor még a ver-
senyszellem is fellobbanhat bennük, 
ha megfelelő gyorsasággal kérde-
zünk, sőt még pontokat is osztunk a 
jó válaszokért. Az utolsó fázis a tábla 
bezárása. Ilyenkor a tanulók össze-
rezzennek, hogy így már tutira nem 
fogják tudni a feladatot, pedig ez nem 
igaz. A tanár definiál, a tanulók pedig 
visszaemlékeznek a szavakra, s mint-
ha egy fénykép lenne előttük a telefir-
kált tábláról, úgy fogják leolvasni az 
emlékezetükben elraktározott szava-
kat a képzeletbeli tábláról. Ez annyira 
hatásos módszernek bizonyult a szá-
momra, hogy még a legcsintalanabb, 
illetve a legunottabb gyerek is élvezi 
a szóhajszát, mert versenyezhet. An-
nak a veszélye pedig nem áll fenn, 
hogy nem fogják tudni, hiszen száz-
szor hallották már, illetve mondták 
el saját maguk az új szavakat és azok 
definícióját.

Ez a módszer a vizuális módszerek 
közé tartozik, s mivel a legtöbb diák 
vizuálisan tanul a leggyorsabban és 
a leghatásosabban, úgy gondolom, 
hogy az esetek 97%-ban eredményes 
tanulást érhetünk el vele. Én és a di-
ákjaim imádjuk. Már nevetnek, ha 
látják, hogy kezdem írogatni a szava-
kat a táblára, s mindenki memorizál, 
és élvezi, ahogy egyre jobban gyorsul 
a tempó. A következő órát természe-
tesen ajánlatos az elsajátított szavak-
kal kezdeni, hogy felelevenítsük őket, 
utána pedig bármikor jöhet az írás-
beli, vagy az új szavak felhasználása a 
gyakorlatban.

Játékra fel!

 Robbanás, közlekedési baleset, ful-
ladás és újraélesztés – ilyen és ehhez 
hasonló baleseti szituációkban kellett 
helytállniuk a 9. Országos Elsősegély-
nyújtó Versenyen résztvevő közép-
iskolás csapatoknak. Idén immár 9. 
alkalommal rendezte meg a dunaszer-
dahelyi Egészségügyi Középiskola – az 
egyetlen középiskola, amely a verseny 
megrendezését a  kezdetektől vállalja 
a  szlovákiai egészségügyi iskolák kö-
zött – az egészségügyi középiskolák 
összszlovákiai elsősegélynyújtó verse-
nyét Dunaszerdahelyen. 

 A leendő egészségügyi assziszten-
sek számára kiemelkedően fontos az 
elsősegélynyújtás elméleti és gyakor-
lati ismereteinek elsajátítása és alkal-
mazása. Ez a verseny kiváló alkalom 
arra, hogy az ifjú „egészségügyisek“ 
bizonyíthassák hozzáértésüket, rá-
termettségüket.  A legjobb elsősegély-
nyújtó címért versengett a 12 döntőbe 
jutott csapat. 

 Az iskola igazgatósága a  Szlovákiai 
Egészségügyi Középiskolák Asszoci-
ációjával karöltve ez év januárjában 
hirdette meg a  versenyt háromtagú 
csapatok számára. A verseny szakmai 
felelőse Mgr. Minár Jozef, a Szlovákiai 
Egészségügyi Mentőszolgálat vezető 
dolgozója. A  versenyző csapatoknak 
három internetes fordulóban elméleti 
síkon kellett tudásukról tanúbizonysá-
got tenniük. Végül a 95 regisztrált csa-
patból a 12 legtöbb pontot elérő jutott 
be a  dunaszerdahelyi döntőbe. Nagy 
örömünkre a mi iskolánk csapatáért is 
izgulhattunk a kétnapos fináléban. Ku-
riózumnak számított, hogy két csehor-
szági középiskola – Brünn és Jihlava – 
versenyzői is a döntősök között voltak. 
Nem tudni, milyen okból, de az inter-
netes forduló győztes csapata Kassáról 
visszalépett a  versenyzéstől, így végül 
11 csapat 33 versenyzője adott számot 
egészségügyi és elsősegélynyújtási is-
mereteiről.  Húsvét hetében 2 napon 
keresztül zajlott a versengés Dunaszer-
dahely utcáin és Bősön. 

 Az első napon az ünnepélyes meg-
nyitó után máris egy tömegbaleset 
sebesültjeinek nyújtottak elsősegélyt 
a  csapatok Bősön, ahol a  Központi 

Komplex Mentőalakulat alkalmazottai 
valódinak tűnő robbanást szimulál-
tak. Égési sérüléseket, belső vérzést, 
amputált végtagot, sokkos állapotban 
lévő beteget kellett ellátniuk a  talpra-
esett versenyzőknek.  A második nap 
tesztírással kezdődött, ahol a verseny-
zőknek egy magas szintű elsősegély-
ismereti tesztlapot kellett kitölteniük, 
majd folytatódott a  gyakorlati rész. 
A diákok 5 állomáshelyen teljesítettek 
feladatokat. A baleseti szituációk kö-
zött volt háztartási baleset, sportbal-
eset, közlekedési baleset, munkahelyi 
baleset, akkut állapot. A résztvevőknek 
az újraélesztési ismereteiket is be kel-
lett mutatniuk.

 A versenyben résztvevő csapatokat 
háromtagú komisszió értékelte min-
den egyes helyszínen. Az értékelő bi-
zottság a dunaszerdahelyi kórház szak-
orvosaiból és szlovákiai egészségügyi 
középiskolák tanáraiból állt. A verseny 
lebonyolítását az iskola minden tanára 
és munkatársa segítette, míg a baleseti 
szituációk 30 imitátor segítségével ele-
venedtek meg. Az imitátorok iskolánk 
lelkes diákjai soraiból kerültek ki, akik 
valóban élethűen játszották a  hiszté-
rikus háziasszonyt, a  fuldokló fiatalt 
vagy a  késelés áldozatául esett anyát 
is, ezzel nem kis riadalmat okozva a 
békésen sétálgató járókelők körében. 
Minden csapatot egy segítőkész, csi-
nos hosztesz – iskolánk diáklánya – 
kísért az egyes állomáshelyekre.

Az öt állomáshely: 
1. A dunaszerdahelyi Egészségügyi 
Középiskola épülete – késelés és ön-
gyilkossági kísérlet – súlyos sérültek 
ellátása
2. A dunaszerdahelyi kórház parkja – 
munkabalesetek
3. A  tűzoltóság épülete – közlekedési 
baleset – motoros vs. Biciklista
4. A Városi Kultúrház előtti tér – ittas, 
eszméletlen és sokkos állapotban lévő 
fiatalok ellátása
5. A  Vidékfejlesztési Szakközépiskola 
uszodája – fulladás miatt klinikai halál 
állapotába került fiatal újraélesztése, 
hisztérikus barátnői ellátása

 Az ifjú életmentők fáradtan, de 
élményekkel, tapasztalatokkal gaz-
dagodva érkeztek a  városi sportcsar-
nokba a  kiértékelésre. Az összesített 
pontok alapján a  versenyt megérde-
melten a trencséni csapat nyerte meg, 
így a  vándorserleg hozzájuk került. 
Második helyen az egyik csehországi 
csapat – a brünni, a  harmadikon pe-
dig a zsolnai diákok végeztek. A duna-
szerdahelyi csapat: Farkas Franciska, 
Pernicky Edina és Rigó Erik minimális 
pontveszteséggel a  középmezőnyben 
végzett. Felkészítő tanáruk: MUDr. 
Morvai Viola a  dunaszerdahelyi kór-
ház geriátriai osztályának orvosa és 
iskolánk szaktanára. 

Jövőre jubilál az elsősegélynyújtó 
verseny. Tervben van a verseny nem-
zetközivé tétele – csehországi, magyar-
országi és lengyel csapatok részvételé-
vel. 

 Fejlett társadalmunkban a  gyors 
életvitel sok veszélyt rejt magában. 
Bárkivel előfordulhat, hogy szerettei, 
ismerősei, munkatársai közül rosszul 
lesz valaki vagy baleset áldozatává vá-
lik. Ezért fontos, hogy mindannyian 
elsajátítsuk az elsősegélynyújtás alap-
jait, hiszen vészhelyzetben  ezzel akár 
életeket is menthetünk.

Szókavalkád,
avagy az ismeretlen szavak tömkelegében

Fekete Farkas Tímea

Mgr. Pintes Lívia, Egészségügyi Középiskola, Dunaszerdahely 

Április 26-án a gödöllői Királyi 
Kastély Erzsébet-kertjében rendez-
ték meg a 43. Pest megyei Elsősegély-
nyújtó Versenyt. A Magyar Vörös-
kereszt  1971 óta szervezi meg nagy 
hagyományokkal rendelkező   elsőse-
gélynyújtó versenyét. A csapatok álta-
lános- és középiskolai, valamint felnőtt 
kategóriában mérték össze elsősegély-
nyújtó ismereteiket. A rendezvényre 
a határon túlról is érkeztek csapatok: a 
szlovákiai Ekecs és Somorja, valamint 
a romániai Nagyvárad mellett Gödöl-
lő két testvérvárosa, Dunaszerdahely 
(Szlovákia) és Zenta (Szerbia) csapata 
is részt vett a megmérettetésen. A du-
naszerdahelyi Egészségügyi Középis-
kola csapata további két taggal bővülve 
– Fekete Mónika és Polácsek Szabina – 
a 2. helyen végzett. Gratulálunk a szép 
eredményhez! 

– avagy beszámoló a 9. Országos 
    Elsősegélynyújtó Versenyről

„Vészhelyzet“ 
Dunaszerdahelyen 

A tömegbalesetnél a versenyzőknek egyszerre több sérültet kellett ellátniuk
Élethű baleseti amputáció – a maszkmester nagyon ügyes volt



Iskolahírek

35

KatedraIskolahírek Katedra

34

„Évekkel ezelőtt két lány (az egyik 
alapiskolás, a  másik gimnazista) 
megismerkedik az interneten. Koráb-
ban még soha nem találkoztak, rá-
adásul Dóra Magyarországon, Anikó 
pedig Felvidéken, azaz Szlovákiában 
él. Leveleznek, barátkoznak, s  egy 
közös regényt kezdenek megalkotni, 
először szórakozásból, később tuda-
tosan, egymást is ösztönözve, segítve 
és irányítva.“ 

Talán ez a  legfrappánsabb „felve-
zetője“ annak a  könyvbemutatónak, 
amelyre április 15-én került sor a Se-
lye János Gimnázium dísztermében.

Juhász Anikó immár három éve 
a  tanítványom, s  nagy büszkeséggel 
töltött el múlt év decemberében az 
Összetört tükör című regény megje-
lenése, melyet a nagyérdemű közön-
ség is megismerhetett ezen a családi-
as összejövetelen. A könyvbemutatót 
rövid kultúrműsorral tettük színeseb-
bé, közreműködött gimnáziumunk 
Septakord nevű együttese, valamint 
Szebellai Dániel, az első évfolyam-
ból. A  regény állami támogatással 
jelenhetett meg, a Madách Posonium 
gondozásában, meghívott vendé-
günk pedig Lacza Gergely, a  könyv 
lektora volt. 

„Maga a  történet olvasmányos, 
izgalmas, átmenetet képez a  roman-
tikus ifjúsági irodalom, a  lélekta-
ni regény és a  krimi műfaja közt, 
megspékelve fantasy elemekkel, ám 
mindvégig a  realitás talaján marad-
va“ – olvashatjuk a borítón.

A lányok beszéltek a közös munka 
folyamatáról, kettejük „távkapcsola-
táról“, melynek során természetesen 
minden alkalommal kikérték egymás 
véleményét. A  regény írása közben 
személyes élményekből, történetek-
ből is merítettek.

Anikó jövőre érettségizik, Dóri 
érettségi utáni kétéves tanulmányát 
fejezte be. Az írást mindketten foly-
tatni szeretnék, hogy együtt vagy 
külön, az egyelőre maradjon a  jövő 
titka.

Egy dolog azonban biztos: mind-
ketten ambiciózus, tehetséges fiata-
lok, Anikóval pedig novemberben 
jómagam is tölthettem együtt pár na-
pot. Tagja volt ugyanis annak a csa-
patnak, amely a Tolsztoj és kora című 
vetélkedő fődíjasaként Moszkvába 
utazhatott.

A  közeli jövőt érintő tervei közt 
pedig egy olyan 24 órás „irodalmi 
felolvasó maraton“ szerepel, melyen 
azon költők, írók műveinek részletei 
kerülnének felolvasásra, akik az el-
múlt években, évtizedekben gimná-
ziumunk diákjai voltak. 

A szerzőpárosnak gratulálok, s út-
ravalóul pedig maradjanak meg Má-
rai Sándor szavai: „Vigyázz arra, hogy 
ne mulaszd el a  pillanatot, amely 
csak a Te pillanatod, műved kivitelé-
nek végzetszerűen kijelölt időszaka. 
Kényelem, gyávaság, lustaság néha 
késleltetik feladatod kivitelét, noha 
szíved mélyén tudod jól, hogy egy 
pillanatot sem mulaszthatsz.”

2014. május 12-én a két Komárom vál-
lalkozóit és közéleti szereplőit tömörítő 
Rotary Klub hagyományos jótékonysá-
gi rendezvényét tartotta este hat órakor 
a Selye János Gimnázium aulájában, a 
Király Püspök Alapítvány kuratóriuma 
és gimnáziumunk igazgatósága szerve-
zésében. Iskolánk diákjai szép műsorral 
kedveskedtek a  résztvevőknek Spátay 
Adriana tanárnő vezetésével. Aranyosi 
Zsolt III.C, Szebellai Dániel I.D, Török 
Máté I.C, Kálosi Zsófia II.A, Nagy Zsolt 
I.D és Paluska Zsuzsanna VI.H osztá-
lyos tanulók  a Tompa Mihály országos 
szavalóverseny résztvevői, illetve Ka-
zinczy-díjasok. Zongorán játszott a II.B 
osztályos Csóka Gabriella. A  kultúr-
műsor után gimnáziumunk igazgatója, 
Andruskó Imre az iskola tavalyi ered-
ményeit, sikereit ismertette, majd Fonód 
Tibor igazgatóhelyettes az iskola új, mo-
dern, dinamikus weboldalát mutatta be.

A Rotary Club képviselői és elnöke 
Baladincz Jenő immár nem először aján-
lották fel egy jótékonysági rendezvényük 
bevételének egyik részét, 1300 euró érté-
kű ajándékot adományoztak a  Selye Já-
nos Gimnázium mellett működő Király 
Püspök Alapítványnak. A pénzt az igaz-
gató úr  elmondása szerint gimnáziu-
munk eszközparkjának fejlesztésére és a 
tehetséggondozásra fordítjuk majd. Ön-
zetlen segítségük  jelentősen hozzájárul 
ahhoz, hogy az itt tanuló felvidéki ma-
gyar diákok számára még az eddiginél is 
jobb feltételeket lehessen teremteni.

Az alapítvány, amelynek bevétele rész-
ben a 2 százalékos adófelajánlásokból, 
részben szponzori adományokból szár-
mazik, szintén a tehetséges diákok tá-
mogatására és az iskolai eszközpark fej-
lesztésére fordítja a rendelkezésére álló 
összeget.

A  találkozó célja a Rotary Club és a 
Király Püspök Alapítvány adományai-
nak átadásán kívül egy kötetlen beszél-
getés is volt Hengerics Péter, iskolánk 
tanára borkóstolójával egybekötve, hogy 
jó hangulatban és kellemes légkörben 
egymás munkáját is jobban megismer-
hessék az itt jelenlévők.

A tavasz mindig is a sűrű sportesemé-
nyek jellemzője iskolánkban. Több vonalon 
is képviseltük gimnáziumunkat az elmúlt 
időszakban.

Ipolyságon rendezték meg hét csapat 
részvételével a szlovákiai magyar gimná-
ziumok országos bajnokságának röplab-
datornáját fiúk és lányok részére is. Mind 
a lányoknál, úgy a fiúknál iskolánk csapatai 
diadalmaskodtak, ráadásul mindkét kate-
góriában a mi játékosunk érdemelte ki a 
mezőny legjobbjának járó díjat, Tarics Nelli 
(II.B) és Százvai Ádám (I.C) személyében.

A XI. alkalommal megrendezett Kár-
pát-medencei Összmagyar Diákbajnokság 
labdarúgótornájának felvidéki fordulóján, 
Diósförgepatonyon is óriási sikert arattak a 
Selye gimisek. A 2. helyezés szép sikernek 
számít, hiszen kivívták a jogot a nemzet-
közi döntőn való részvételre, mely Pápán 
kerül megrendezésre június végén.

Az atlétika is ebben az időszakban adott 
bizonyítási lehetőséget diákjainknak, a me-
gyei fordulóban Nyitrán fantasztikus sike-
reket értek el: Mészáros András 2. hely 
100 méteren, Gábor Zsuzsanna 3. hely  
800 méteren, Lakatos Lili 4. hely 100 mé-
teren és Földes Tímea 4. hely 400 méteren 
nagyon szép eredmény.

A tömegsportra is odafigyel a Selye Já-
nos Gimnázium, ennek ékes bizonyítéka, 
hogy több mint 60 diákunk vett részt a 
40. alkalommal megrendezett Komárom-
Komárno futóversenyen, ahol egyéniben 
dobogón végzett: Fiala Tamás (3.hely), 
Gábor Zsuzsanna (2.hely) és a 10km-es 
felnőtt kategóriában a nőknél 5. helyen ért 
célba Szabó Annamária.

A sportesemények szervezésében is ki-
vesszük a részünket, május 6-án rendeztük 
meg a fiúk kosárlabdatornáját a szlovákiai 
magyar gimnáziumok részére 6 iskola rész-
vételével a helyi sportcsarnokban. Iskolánk 
Somorja mögött a szép 2. helyet szerezte 
meg.

A Selye János Gimnázium 1.D 
osztálya április 2-án tanulmányi ki-
ránduláson vett részt, Budapesten. 
Osztálytársaimmal együtt izgatot-
tan vártuk ezt a napot. Indulás előtt 
Farkas Adrianna, osztályfőnökünk 
ismertette a programot. Elkísért min-
ket Csémy Marianna tanárnő is. Mi-
után megérkeztünk, a Szépművészeti 
Múzeumot látogattuk meg elsőként. 
Az eddig csak tankönyvekben lá-
tott korinthoszi oszlopdíszeket most 
végre szemügyre vehettük élőben is. 
Elsőként a megújult egyiptomi kiál-
lítást szemléltük meg, megcsodáltuk 
a szarkofágokat, múmiákat, ékszere-
ket, apró szobrokat és egyéb kiállítási 
tárgyakat. Majd a kortárs művészet-
be nyertünk bepillantást. Az eddig 
tankönyvekben látott, lekicsinyített 
képek össze sem hasonlíthatók a va-
lódiakkal. A színek lenyűgözőek, az 
ember pedig képtelen elszakadni tő-
lük, miközben érzi, hogy valami mé-

A tavalyi fantasztikus exkurziónk 
után úgy döntöttünk, mi, a Selye János 
Gimnázium második B osztály tanu-
lói, hogy idén is Budapestet választjuk 
kirándulásunk színhelyéül. Az első ál-
lomásunk a Petőfi Múzeum volt, ahol 
nemcsak sok érdekes dolgot tudtunk 
meg egyik legnagyobb költőnkről, 
hanem érdekes játékokkal is vártak 
minket. Szerencsénkre osztályfőnö-
künk, Králik Zsuzsa elintézte, hogy 
megnézhessük a Weöres Sándor- és 
Karinthy Frigyes-kiállítást is. Weöres 
Sándor születésének 100. évforduló-
ja alkalmából olyan időszaki kiállí-
tást láthattunk, ahol a  hagyományos 
életrajz és művek mellett interaktív 
játékok, versfoltozás, ritmusra kop-
pintás tarkította azt. A Karinthy Fri-
gyes kiállítás pedig maga a  humor... 
Hangosan találgattuk az összekevert 
műveket és írók neveit, és persze be-
vezetett bennünket az eszperente 

„Összetört tükör”
Sikeres könyvbemutató a Gimigalériában

Farkas Adrianna
tanár, a könyvbemutató szervezője

A Rotary Club 
jótékonysági estje 
a Selye János 
Gimnáziumban

PaedDr. Králik Zsuzsanna

A Selye János Gimnázium 
újabb sportsikerei

PaedDr. Gyurenka István - testnevelő

Komárom-Komárno Selye gimis résztvevői

Sándor Karina, I.D osztályos tanuló

A selyések sikeres tanulmányútja Budapesten
„Budapest, te csodás!”

lyebb mondanivalót is rejt egy-egy 
festmény. Egy egész napot el lehetne 
tölteni a szemlélésükkel. Nekünk saj-
nos nem volt rá egy napunk, mivel a 
többi látnivaló is várt ránk. Ezt köve-
tően a Hősök terét csodáltuk meg, a 
hét vezért, Szent István, Mátyás király 
és a többi jelentős történelmi személy 
szobrát. Majd Vajdahunyad vára felé 
vettük az irányt, ahol Anonymus 
szobrával ismerkedtünk meg, a kö-
zös fotó itt is elengedhetetlen volt. 
Végül elérkeztünk a nap fénypontjá-
hoz: a Budapesti Operettszínház esti 
előadása volt a napunk utolsó és egy-
ben legjobban várt programja, ahol a 
Ghost című musicalt néztük meg. A 
darab mesés volt, a színészek játéká-
ról nem is beszélve! Mindannyiunk 
szívébe belopta magát valamelyik 
színész, aminek az lett az eredménye, 
hogy a sok tapsolástól sajgott a ke-
zünk. Úgy gondolom, hogy ez kitűnő 
lezárása volt a napnak.

Tanulmányi kirándulás, 
avagy kiruccanás Budapestre

nyelv rejtelmeibe is. Miután készítet-
tünk pár osztályképet Petőfi szobrá-
nál, hihetetlen gyorsan felpattantunk 
a  buszra, hogy az elvigyen minket a 
Halászbástyához. Ugyanilyen gyor-
sasággal szálltunk le róla a Budavári 
Sikló lábánál, ahol egy kevés lépcső-
zés után feljutottunk a gyönyörű Má-
tyás-templomhoz. Osztályfőnökünk 
rögtönzött egy rövid magyarórát, 
megtudtuk a halászbástya szó erede-
tét, építészeit, beszélt a  stílusokról, 
Mátyás királyról, akinek mindkét es-
küvője a Mátyás-templomban zajlott, 
a Szent István szoborról... Az utolsó, 
de a legjobb része a napnak a szín-
ház volt, ahol az Abigél című musicalt 
néztük meg. A darab remekül volt fel-
építve, mindenki koncentrált a törté-
nésekre, hogy megtudjuk, vajon ki is 
lehet az a bizonyos Abigél. Fantaszti-
kus élménnyel gazdagodva távoztunk 
a színházból, remek napot zárva. 

Dítě Adél, a Selye János Gimnázium
 II.B osztályos tanulója
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„Évekkel ezelőtt két lány (az egyik 
alapiskolás, a  másik gimnazista) 
megismerkedik az interneten. Koráb-
ban még soha nem találkoztak, rá-
adásul Dóra Magyarországon, Anikó 
pedig Felvidéken, azaz Szlovákiában 
él. Leveleznek, barátkoznak, s  egy 
közös regényt kezdenek megalkotni, 
először szórakozásból, később tuda-
tosan, egymást is ösztönözve, segítve 
és irányítva.“ 

Talán ez a  legfrappánsabb „felve-
zetője“ annak a  könyvbemutatónak, 
amelyre április 15-én került sor a Se-
lye János Gimnázium dísztermében.

Juhász Anikó immár három éve 
a  tanítványom, s  nagy büszkeséggel 
töltött el múlt év decemberében az 
Összetört tükör című regény megje-
lenése, melyet a nagyérdemű közön-
ség is megismerhetett ezen a családi-
as összejövetelen. A könyvbemutatót 
rövid kultúrműsorral tettük színeseb-
bé, közreműködött gimnáziumunk 
Septakord nevű együttese, valamint 
Szebellai Dániel, az első évfolyam-
ból. A  regény állami támogatással 
jelenhetett meg, a Madách Posonium 
gondozásában, meghívott vendé-
günk pedig Lacza Gergely, a  könyv 
lektora volt. 

„Maga a  történet olvasmányos, 
izgalmas, átmenetet képez a  roman-
tikus ifjúsági irodalom, a  lélekta-
ni regény és a  krimi műfaja közt, 
megspékelve fantasy elemekkel, ám 
mindvégig a  realitás talaján marad-
va“ – olvashatjuk a borítón.

A lányok beszéltek a közös munka 
folyamatáról, kettejük „távkapcsola-
táról“, melynek során természetesen 
minden alkalommal kikérték egymás 
véleményét. A  regény írása közben 
személyes élményekből, történetek-
ből is merítettek.

Anikó jövőre érettségizik, Dóri 
érettségi utáni kétéves tanulmányát 
fejezte be. Az írást mindketten foly-
tatni szeretnék, hogy együtt vagy 
külön, az egyelőre maradjon a  jövő 
titka.

Egy dolog azonban biztos: mind-
ketten ambiciózus, tehetséges fiata-
lok, Anikóval pedig novemberben 
jómagam is tölthettem együtt pár na-
pot. Tagja volt ugyanis annak a csa-
patnak, amely a Tolsztoj és kora című 
vetélkedő fődíjasaként Moszkvába 
utazhatott.

A  közeli jövőt érintő tervei közt 
pedig egy olyan 24 órás „irodalmi 
felolvasó maraton“ szerepel, melyen 
azon költők, írók műveinek részletei 
kerülnének felolvasásra, akik az el-
múlt években, évtizedekben gimná-
ziumunk diákjai voltak. 

A szerzőpárosnak gratulálok, s út-
ravalóul pedig maradjanak meg Má-
rai Sándor szavai: „Vigyázz arra, hogy 
ne mulaszd el a  pillanatot, amely 
csak a Te pillanatod, műved kivitelé-
nek végzetszerűen kijelölt időszaka. 
Kényelem, gyávaság, lustaság néha 
késleltetik feladatod kivitelét, noha 
szíved mélyén tudod jól, hogy egy 
pillanatot sem mulaszthatsz.”

2014. május 12-én a két Komárom vál-
lalkozóit és közéleti szereplőit tömörítő 
Rotary Klub hagyományos jótékonysá-
gi rendezvényét tartotta este hat órakor 
a Selye János Gimnázium aulájában, a 
Király Püspök Alapítvány kuratóriuma 
és gimnáziumunk igazgatósága szerve-
zésében. Iskolánk diákjai szép műsorral 
kedveskedtek a  résztvevőknek Spátay 
Adriana tanárnő vezetésével. Aranyosi 
Zsolt III.C, Szebellai Dániel I.D, Török 
Máté I.C, Kálosi Zsófia II.A, Nagy Zsolt 
I.D és Paluska Zsuzsanna VI.H osztá-
lyos tanulók  a Tompa Mihály országos 
szavalóverseny résztvevői, illetve Ka-
zinczy-díjasok. Zongorán játszott a II.B 
osztályos Csóka Gabriella. A  kultúr-
műsor után gimnáziumunk igazgatója, 
Andruskó Imre az iskola tavalyi ered-
ményeit, sikereit ismertette, majd Fonód 
Tibor igazgatóhelyettes az iskola új, mo-
dern, dinamikus weboldalát mutatta be.

A Rotary Club képviselői és elnöke 
Baladincz Jenő immár nem először aján-
lották fel egy jótékonysági rendezvényük 
bevételének egyik részét, 1300 euró érté-
kű ajándékot adományoztak a  Selye Já-
nos Gimnázium mellett működő Király 
Püspök Alapítványnak. A pénzt az igaz-
gató úr  elmondása szerint gimnáziu-
munk eszközparkjának fejlesztésére és a 
tehetséggondozásra fordítjuk majd. Ön-
zetlen segítségük  jelentősen hozzájárul 
ahhoz, hogy az itt tanuló felvidéki ma-
gyar diákok számára még az eddiginél is 
jobb feltételeket lehessen teremteni.

Az alapítvány, amelynek bevétele rész-
ben a 2 százalékos adófelajánlásokból, 
részben szponzori adományokból szár-
mazik, szintén a tehetséges diákok tá-
mogatására és az iskolai eszközpark fej-
lesztésére fordítja a rendelkezésére álló 
összeget.

A  találkozó célja a Rotary Club és a 
Király Püspök Alapítvány adományai-
nak átadásán kívül egy kötetlen beszél-
getés is volt Hengerics Péter, iskolánk 
tanára borkóstolójával egybekötve, hogy 
jó hangulatban és kellemes légkörben 
egymás munkáját is jobban megismer-
hessék az itt jelenlévők.

A tavasz mindig is a sűrű sportesemé-
nyek jellemzője iskolánkban. Több vonalon 
is képviseltük gimnáziumunkat az elmúlt 
időszakban.

Ipolyságon rendezték meg hét csapat 
részvételével a szlovákiai magyar gimná-
ziumok országos bajnokságának röplab-
datornáját fiúk és lányok részére is. Mind 
a lányoknál, úgy a fiúknál iskolánk csapatai 
diadalmaskodtak, ráadásul mindkét kate-
góriában a mi játékosunk érdemelte ki a 
mezőny legjobbjának járó díjat, Tarics Nelli 
(II.B) és Százvai Ádám (I.C) személyében.

A XI. alkalommal megrendezett Kár-
pát-medencei Összmagyar Diákbajnokság 
labdarúgótornájának felvidéki fordulóján, 
Diósförgepatonyon is óriási sikert arattak a 
Selye gimisek. A 2. helyezés szép sikernek 
számít, hiszen kivívták a jogot a nemzet-
közi döntőn való részvételre, mely Pápán 
kerül megrendezésre június végén.

Az atlétika is ebben az időszakban adott 
bizonyítási lehetőséget diákjainknak, a me-
gyei fordulóban Nyitrán fantasztikus sike-
reket értek el: Mészáros András 2. hely 
100 méteren, Gábor Zsuzsanna 3. hely  
800 méteren, Lakatos Lili 4. hely 100 mé-
teren és Földes Tímea 4. hely 400 méteren 
nagyon szép eredmény.

A tömegsportra is odafigyel a Selye Já-
nos Gimnázium, ennek ékes bizonyítéka, 
hogy több mint 60 diákunk vett részt a 
40. alkalommal megrendezett Komárom-
Komárno futóversenyen, ahol egyéniben 
dobogón végzett: Fiala Tamás (3.hely), 
Gábor Zsuzsanna (2.hely) és a 10km-es 
felnőtt kategóriában a nőknél 5. helyen ért 
célba Szabó Annamária.

A sportesemények szervezésében is ki-
vesszük a részünket, május 6-án rendeztük 
meg a fiúk kosárlabdatornáját a szlovákiai 
magyar gimnáziumok részére 6 iskola rész-
vételével a helyi sportcsarnokban. Iskolánk 
Somorja mögött a szép 2. helyet szerezte 
meg.

A Selye János Gimnázium 1.D 
osztálya április 2-án tanulmányi ki-
ránduláson vett részt, Budapesten. 
Osztálytársaimmal együtt izgatot-
tan vártuk ezt a napot. Indulás előtt 
Farkas Adrianna, osztályfőnökünk 
ismertette a programot. Elkísért min-
ket Csémy Marianna tanárnő is. Mi-
után megérkeztünk, a Szépművészeti 
Múzeumot látogattuk meg elsőként. 
Az eddig csak tankönyvekben lá-
tott korinthoszi oszlopdíszeket most 
végre szemügyre vehettük élőben is. 
Elsőként a megújult egyiptomi kiál-
lítást szemléltük meg, megcsodáltuk 
a szarkofágokat, múmiákat, ékszere-
ket, apró szobrokat és egyéb kiállítási 
tárgyakat. Majd a kortárs művészet-
be nyertünk bepillantást. Az eddig 
tankönyvekben látott, lekicsinyített 
képek össze sem hasonlíthatók a va-
lódiakkal. A színek lenyűgözőek, az 
ember pedig képtelen elszakadni tő-
lük, miközben érzi, hogy valami mé-

A tavalyi fantasztikus exkurziónk 
után úgy döntöttünk, mi, a Selye János 
Gimnázium második B osztály tanu-
lói, hogy idén is Budapestet választjuk 
kirándulásunk színhelyéül. Az első ál-
lomásunk a Petőfi Múzeum volt, ahol 
nemcsak sok érdekes dolgot tudtunk 
meg egyik legnagyobb költőnkről, 
hanem érdekes játékokkal is vártak 
minket. Szerencsénkre osztályfőnö-
künk, Králik Zsuzsa elintézte, hogy 
megnézhessük a Weöres Sándor- és 
Karinthy Frigyes-kiállítást is. Weöres 
Sándor születésének 100. évforduló-
ja alkalmából olyan időszaki kiállí-
tást láthattunk, ahol a  hagyományos 
életrajz és művek mellett interaktív 
játékok, versfoltozás, ritmusra kop-
pintás tarkította azt. A Karinthy Fri-
gyes kiállítás pedig maga a  humor... 
Hangosan találgattuk az összekevert 
műveket és írók neveit, és persze be-
vezetett bennünket az eszperente 

„Összetört tükör”
Sikeres könyvbemutató a Gimigalériában

Farkas Adrianna
tanár, a könyvbemutató szervezője

A Rotary Club 
jótékonysági estje 
a Selye János 
Gimnáziumban

PaedDr. Králik Zsuzsanna

A Selye János Gimnázium 
újabb sportsikerei

PaedDr. Gyurenka István - testnevelő

Komárom-Komárno Selye gimis résztvevői

Sándor Karina, I.D osztályos tanuló

A selyések sikeres tanulmányútja Budapesten
„Budapest, te csodás!”

lyebb mondanivalót is rejt egy-egy 
festmény. Egy egész napot el lehetne 
tölteni a szemlélésükkel. Nekünk saj-
nos nem volt rá egy napunk, mivel a 
többi látnivaló is várt ránk. Ezt köve-
tően a Hősök terét csodáltuk meg, a 
hét vezért, Szent István, Mátyás király 
és a többi jelentős történelmi személy 
szobrát. Majd Vajdahunyad vára felé 
vettük az irányt, ahol Anonymus 
szobrával ismerkedtünk meg, a kö-
zös fotó itt is elengedhetetlen volt. 
Végül elérkeztünk a nap fénypontjá-
hoz: a Budapesti Operettszínház esti 
előadása volt a napunk utolsó és egy-
ben legjobban várt programja, ahol a 
Ghost című musicalt néztük meg. A 
darab mesés volt, a színészek játéká-
ról nem is beszélve! Mindannyiunk 
szívébe belopta magát valamelyik 
színész, aminek az lett az eredménye, 
hogy a sok tapsolástól sajgott a ke-
zünk. Úgy gondolom, hogy ez kitűnő 
lezárása volt a napnak.

Tanulmányi kirándulás, 
avagy kiruccanás Budapestre

nyelv rejtelmeibe is. Miután készítet-
tünk pár osztályképet Petőfi szobrá-
nál, hihetetlen gyorsan felpattantunk 
a  buszra, hogy az elvigyen minket a 
Halászbástyához. Ugyanilyen gyor-
sasággal szálltunk le róla a Budavári 
Sikló lábánál, ahol egy kevés lépcső-
zés után feljutottunk a gyönyörű Má-
tyás-templomhoz. Osztályfőnökünk 
rögtönzött egy rövid magyarórát, 
megtudtuk a halászbástya szó erede-
tét, építészeit, beszélt a  stílusokról, 
Mátyás királyról, akinek mindkét es-
küvője a Mátyás-templomban zajlott, 
a Szent István szoborról... Az utolsó, 
de a legjobb része a napnak a szín-
ház volt, ahol az Abigél című musicalt 
néztük meg. A darab remekül volt fel-
építve, mindenki koncentrált a törté-
nésekre, hogy megtudjuk, vajon ki is 
lehet az a bizonyos Abigél. Fantaszti-
kus élménnyel gazdagodva távoztunk 
a színházból, remek napot zárva. 

Dítě Adél, a Selye János Gimnázium
 II.B osztályos tanulója
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A dunaszerdahelyi neratovicei 
téri Magyar Tannyelvű Magán Szak-
középiskola már régóta ápol több 
határon túli intézménnyel is baráti 
kapcsolatot. Ezek az együttműkö-
dések lehetővé teszik a szakmai és 
tudományos versenyeken való rész-
vételt, tapasztalatcserét, közös pályá-
zási lehetőségeket. Több partnerin-
tézménnyel a Rákóczi Szövetségen 
keresztül kerültünk kapcsolatba, részt 
vettünk közös megemlékezéseken, 
közösen pályáztunk. Évente többször 
is közösen pályázunk a tatabányai 
Mikes Kelemen Iskolaközponttal, 
anyanyelvi és történelmi versenye-
ken veszünk részt, kultúrműsorral és 
koszorúzásokkal emlékezünk a múlt 
nagy eseményeire. Idén húsvét hete 
iskolánkon nagyon mozgalmasan 
telt, programokkal teli volt, mivel fo-
gadtuk budapesti testvériskolánkat, a 
Gourmand Vendéglátó-ipari, Keres-
kedelmi és Idegenforgalmi Szakképző 
Iskola képviseletében érkezett diákok 
csapatát. A diákokkal érkezett Fritz 
Tibor, aki a Határtalanul projekt za-
vartalan lefolyásáért volt felelős, va-
lamint több szaktanár. A négynapos 
program nagyon gazdag volt, ugyanis 
a dunaszerdahelyi diákok idegen-
vezetést gyakorolva mutatták meg a 
budapestieknek a város nevezetes-
ségeit, majd több neves szállodába 
is ellátogattak. A program része volt 
egy színvonalas kultúrműsor közös 
megszervezése, melyet a város egyik 
nyugdíjas otthonának lakói tekintet-
tek meg iskolánk nagytermében. A 
cukrászműhelyben a két iskola diák-
jai közösen sütötték meg azt a tortát – 
milotai mézes grillázstorta –, melyet 
2013-ban Magyarországon az ország 
tortájává kiáltottak ki. Iskolánkon 
tiszteletét tette a partnerintézmény 
igazgatója, Büki Istvánné is. A két 
szakközépiskola közt tovább foly-
tatódik az együttműködés, ugyanis 
májusban a dunaszerdahelyi diákok 
szaktanáraik kíséretében elutaznak 
Budapestre, ahol hasonló gazdag 
program várja őket. Az ilyen és ehhez 
hasonló alkalmak lehetőséget nyúj-
tanak ahhoz, hogy szakmailag fej-
lődjünk, tapasztalatokat cseréljünk, 
hogy továbbra is lépést tudjuk tartani 
a modern világ kihívásaival.  

A neratovicei téri Magyar Tannyel-
vű Magán Szakközépiskola idén rend-
hagyó módon ünnepelte József Attila 
születésnapját. A diákok nem hagyo-
mányos módon mutatták be József 
Attila életútjának egy-egy állomását, 
odafigyelve a legfontosabb esemé-
nyekre. Iskolánkon működik a LÁM-
PALÁZ színjátszó csoport, akik már 
korábban is megleptek bennünket 
modern feldolgozású színdarabbal. A 
mostani ünnephez viszont nemcsak 
színjátszósok csatlakoztak. József At-
tila életútjához prezentációt is készí-
tettek, majd elszavalták a költő leg-
ismertebb verseit. A diákok műsora 
után következett egy magyarországi 
vendég, Pusztay János professzor úr, 
aki egy különleges műsorral készült 
a számunkra. Fűzfa Balázzsal együtt 
összeállítottak egy gyűjteményt A 12 
legszebb magyar vers címmel, melyből 
a tanár úr hat verset szavalt el.  Magya-
rázta a versek közti összefüggéseket, 
vagy épp azt, hogy miért pont ezek a 
versek kerültek bele a gyűjteménybe, 
melyek Magyarországon több iro-
dalmi klubban már elhangzottak. A 
rendhagyó megemlékezés lehetősé-
get nyújtott mindannyiunknak, hogy 
irodalmunk gyöngyszemei által élmé-
nyekkel gazdagodhassunk.

Ján Richter munkaügyi és Dušan 
Čaplovič oktatásügyi miniszter 
együttműködési memorandumot 
írt alá az emberi források fejlesztése 
és kihasználhatósága érdekében. Az 
egyezmény aláírása aktuális reakció 
a kormány 2014. május 14-én elfoga-
dott operációs programjára, melyet 
az Emberi erőforrások az oktatás és 
képzés területén megnevezés alatt 
hoztak nyilvánosságra.

A memorandum a két tárca közötti 
szoros együttműködést hivatott meg-
erősíteni, melynek fő célja a mun-
kapiac kínálatának egybehangolása 
az oktatási rendszerrel. Ennek egyik 
fontos eszköze a munkaadók igénye-
inek országos felmérése és az ennek 

A komáromi Selye János Gimnázium és a szé-
kelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium barátsá-
ga nem újkeletű. A 2014/2015-ös tanévben már 10 
éves együttműködésről, s barátságról beszélhetünk. 
A testvérosztályok találkozója pedig elengedhetet-
len, szerves része ennek a  virágzó kapcsolatnak, 
melynek remek példája idén a Selye János Gimná-
zium II.A osztályos tanulóinak igyekezete, amikor 
a Tamási Áron Gimnázium 10.B osztályából ér-
kező testvérosztályuk tagjait látták vendégül nagy 
szeretettel, kedves előkészületekkel, szervezéssel. A 
következőkben a diákok így írják le élményeiket:

2014. április 11-én érkeztek meg határon túli ba-
rátaink, akikkel eddig csak az interneten keresztül 
tartottuk a kapcsolatot. Miután megvacsoráztak, 
ismerkedős játékokkal kezdtük meg a közös hétvé-
gét, amelyen mindenki nagyszerűen érezte magát.

A szombati nap a II.A-s tanulók által szervezett 
délelőtti városnézéssel indult. Osztályunk röviden 
bemutatta vendégeink számára városunk főbb 
látványosságait, nevezetességeit. A Református 
templomban nagy élvezettel hallgattuk Oláh Ilona, 
nyugalmazott tanárnő előadását a  város történel-
méről, s Jókai Mórról. Mindezek után megebédel-
tünk, majd együtt indultunk Pannonhalmára. Sétát 
tettünk az apátság területén, betértünk a több ezer 
könyvet tartalmazó könyvtárba, és a titkosírással 
is megismerkedhettünk. Fáradalmainkat a leven-
dulakertben, majd a közeli takaros vendéglőben 
pihenhettük ki. Hazaérkezés után mindenki ruhát 
váltott, majd két csapatot alkotva, egy teljesen er-
délyi és egy vegyes csapat mérkőzött meg labdarú-
gásban. A mérkőzést a vegyes csapat nyerte meg 
(4:1). Voltak néhányan, akik focizás helyett inkább 
biztatták a játékosokat, vagy kosárlabdáztak. Az est 
további részét újra mindnyájan együtt töltöttük. 

Másnap, Virágvasárnap, Pozsonyba utaztunk, 
ahol tartalmas napot töltöttünk. Megnéztük a dé-
vényi várat, majd a belvárosban tettünk sétát ide-
genvezetőnk, Brogyányi Mihály kíséretében. Haza-
felé útba ejtettük a bősi vízi erőművet, ahol Székely 
Zoltán tanár úr (társosztályfőnök = társoszi) ma-
gyarázatára is figyeltünk. Utazásainkat a lányok 
vidám éneke, valamint a Góbé rádió komáromi 
stúdiójának adása tarkította. 

A búcsú hétfőn, ebéd után érkezett el. Miután 
megajándékoztuk egymást, iskolánk aulájában 
meghallgattuk Elek József tanár úr összefoglalóját 
Komáromról, megnéztünk egy kisfilmet az osztá-
lyunkról, majd megzenésített verseket hallgattunk 
meg a költészet napjára emlékezve. Végül az iskola 
udvarán egy utolsó csoportképet készítettünk a kö-
zös kopjafánknál.

Hamarosan – május végén – mi látogatunk el 
Erdélybe, így nincs okunk szomorkodni. Izgatot-
tan várjuk már az újabb – és reméljük nem utolsó 
– találkozást.

Testvérosztályok találkozója 
Révkomáromban

Határon átívelő 
baráti kapcsolatok 
magyar 
szakközépiskolák közt

PaedDr. Vízkeleti László, PhD.

PaedDr. Vízkeleti László, PhD.

Költészet napját 
ünnepeltük

Farkas Enikő osztályfőnök
és Gelle Donát II.A osztályos tanuló

Hét kerületi önkormányzat 49 alap-
iskolája kapcsolódott be abba a pro-
jektbe, melynek feladata az alapiskolák 
tanulóinak felkészítése a szakmai to-
vábbtanulásra politechnikai nevelés és 
munkára való nevelés segítségével. A 
projektnek köszönhetően korszerűen 
felszerelt fizika osztályokat létesítenek, 
és 28 kiválasztott iskola biológiai-kémiai 
osztállyal lesz felszerelve.

A modern felszerelés új korszakot nyit 
a tanításban, mivel a segédeszközök ért-
hetőbbé, szemléltetőbbé teszik az éppen 
tanított anyagot. Például biológián belül 
különböző növényi gyűjtemények, az 
emberi testet bemutató makettok, mik-
roszkópok és más segédeszközök köny-
nyítik a tanulók és a tanítók munkáját 
egyaránt. A tanulók a modern osztályok-
ban különböző kísérleteket végezhetnek, 
így szemtanúi lesznek az egyes kémiai és 
fizikai reakciók megvalósulásának. A 
projektnek köszönhetően új edukációs 
– például termodinamikai, mechani-
kai, optikai és elektrostatikai – segéd-
eszközök kerülnek a gyerekek kezébe. 
A kémiai szertárakba és tantermekbe új 
dolgozóasztalok, vegyszerek, háromdi-
menziós modellek, laboratóriumi mér-
legek, kesztyűk, szemüvegek, köpenyek 
kerülnek. A politechnikai tanterem 
felszerelése is korszerűbb lett, új gépek 
segítik a fa és fémek megmunkálását. A 
tanulók gyakorlatban is kipróbálhatják a 
reszelést, fűrészelést, csavarhúzást, kö-
szörülést. Az osztályokba korszerű note-
bookok, projektorok, interaktív táblák 
érkeznek. Egy háromosztályos iskola 
259 000, egy kétosztályos pedig 150 000 
euró értékben kapott támogatást.

A projektbe bekapcsolódott iskolák 
fizika, biológia, kémia és technika sza-
kos pedagógusai számára folyamatos 
továbbképzést biztosítanak. A projektbe 
bekapcsolódhatnak a tanítók és tanu-
lók egyaránt, különböző beszélgetések 
és kérdőívek kitöltésének formájában. 
A projekt kiértékelése arra ad feleletet, 
hogy a korszerűbb felszereltség milyen 
mértékben befolyásolja a tanulmányi 
eredményeket és a tanítás színvonalá-
nak emelkedését. Az eredmények alap-
ján kerül kidolgozásra egy új koncepció 
egy-egy tantárgy oktatásának és tante-
rem felszereltségének modernizálására. 

Napjaink egyik legfontosabb felada-
tai közé tartozik az energiatakarékos-
ság növelése, az ipari termelés költsé-
geinek csökkentése és a másodlagos 
energiaforrások felhasználásának mi-
nél hatékonyabb bevezetése. A Zsol-
nai Egyetemen kidolgozott új tech-
nológia ezeket az elvárásokat hivatott 
teljesíteni. Az új eljárást már gyakorlati 
szinten is alkalmazzák a például fémek 
megmunkálása során.

A Zsolnai Egyetem gépészeti fakul-
tásának szakemberei a kohászatban 
keletkezett másodlagos hőenergia fel-
használásának lehetőségeit keresték. A 
hőenergiát úgynevezett rekuperációs 
berendezés segítségével sikerült újra 
hasznosítani.
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energia segítségével tudják melegíteni 
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velet, melyek végtermékeként meleg 
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Az oktatásügyi és a munkaügyi miniszter 
együttműködési memorandumot írt alá

alapján képzett szakemberek tanítá-
sa.
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Az intenzívebb együttműködés 
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hez a két minisztérium koordinációs 
bizottságot hozott létre, melynek el-
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jóváhagyott feladatok teljesítésének 
ellenőrzése és kiértékelése.   

A hulladék-hőenergia 
felhasználásának új módszere
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vízmelegítők gyártásának területén 
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A legnagyobb sikert az hozná az 
egyetemnek, ha saját erőből kezde-
né gyártani ezt a találmányt, ami egy 
spin-off cég létrehozását jelentené. Re-
álisabbnak tűnik azonban az egyetem 
és egy cég közös vállalkozásának létre-
hozása, egy ún. joint venture cégé.

A Zsolnai Egyetem szorosan együtt-
működik a CVTI SR társasággal, mely 
a NITT SK program megvalósításán 
dolgozik. Ennek lényege, hogy az ku-
tatások elméleti eredményeit beépítsék 
a gyakorlatba. A projekt küldetése az 
új találmányok felkarolásában és minél 
szélesebb körű terjesztésében rejlik.     

Új tankönyvek 
kerültek forgalomba
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Iskolahírek

A dunaszerdahelyi neratovicei 
téri Magyar Tannyelvű Magán Szak-
középiskola már régóta ápol több 
határon túli intézménnyel is baráti 
kapcsolatot. Ezek az együttműkö-
dések lehetővé teszik a szakmai és 
tudományos versenyeken való rész-
vételt, tapasztalatcserét, közös pályá-
zási lehetőségeket. Több partnerin-
tézménnyel a Rákóczi Szövetségen 
keresztül kerültünk kapcsolatba, részt 
vettünk közös megemlékezéseken, 
közösen pályáztunk. Évente többször 
is közösen pályázunk a tatabányai 
Mikes Kelemen Iskolaközponttal, 
anyanyelvi és történelmi versenye-
ken veszünk részt, kultúrműsorral és 
koszorúzásokkal emlékezünk a múlt 
nagy eseményeire. Idén húsvét hete 
iskolánkon nagyon mozgalmasan 
telt, programokkal teli volt, mivel fo-
gadtuk budapesti testvériskolánkat, a 
Gourmand Vendéglátó-ipari, Keres-
kedelmi és Idegenforgalmi Szakképző 
Iskola képviseletében érkezett diákok 
csapatát. A diákokkal érkezett Fritz 
Tibor, aki a Határtalanul projekt za-
vartalan lefolyásáért volt felelős, va-
lamint több szaktanár. A négynapos 
program nagyon gazdag volt, ugyanis 
a dunaszerdahelyi diákok idegen-
vezetést gyakorolva mutatták meg a 
budapestieknek a város nevezetes-
ségeit, majd több neves szállodába 
is ellátogattak. A program része volt 
egy színvonalas kultúrműsor közös 
megszervezése, melyet a város egyik 
nyugdíjas otthonának lakói tekintet-
tek meg iskolánk nagytermében. A 
cukrászműhelyben a két iskola diák-
jai közösen sütötték meg azt a tortát – 
milotai mézes grillázstorta –, melyet 
2013-ban Magyarországon az ország 
tortájává kiáltottak ki. Iskolánkon 
tiszteletét tette a partnerintézmény 
igazgatója, Büki Istvánné is. A két 
szakközépiskola közt tovább foly-
tatódik az együttműködés, ugyanis 
májusban a dunaszerdahelyi diákok 
szaktanáraik kíséretében elutaznak 
Budapestre, ahol hasonló gazdag 
program várja őket. Az ilyen és ehhez 
hasonló alkalmak lehetőséget nyúj-
tanak ahhoz, hogy szakmailag fej-
lődjünk, tapasztalatokat cseréljünk, 
hogy továbbra is lépést tudjuk tartani 
a modern világ kihívásaival.  

A neratovicei téri Magyar Tannyel-
vű Magán Szakközépiskola idén rend-
hagyó módon ünnepelte József Attila 
születésnapját. A diákok nem hagyo-
mányos módon mutatták be József 
Attila életútjának egy-egy állomását, 
odafigyelve a legfontosabb esemé-
nyekre. Iskolánkon működik a LÁM-
PALÁZ színjátszó csoport, akik már 
korábban is megleptek bennünket 
modern feldolgozású színdarabbal. A 
mostani ünnephez viszont nemcsak 
színjátszósok csatlakoztak. József At-
tila életútjához prezentációt is készí-
tettek, majd elszavalták a költő leg-
ismertebb verseit. A diákok műsora 
után következett egy magyarországi 
vendég, Pusztay János professzor úr, 
aki egy különleges műsorral készült 
a számunkra. Fűzfa Balázzsal együtt 
összeállítottak egy gyűjteményt A 12 
legszebb magyar vers címmel, melyből 
a tanár úr hat verset szavalt el.  Magya-
rázta a versek közti összefüggéseket, 
vagy épp azt, hogy miért pont ezek a 
versek kerültek bele a gyűjteménybe, 
melyek Magyarországon több iro-
dalmi klubban már elhangzottak. A 
rendhagyó megemlékezés lehetősé-
get nyújtott mindannyiunknak, hogy 
irodalmunk gyöngyszemei által élmé-
nyekkel gazdagodhassunk.

Ján Richter munkaügyi és Dušan 
Čaplovič oktatásügyi miniszter 
együttműködési memorandumot 
írt alá az emberi források fejlesztése 
és kihasználhatósága érdekében. Az 
egyezmény aláírása aktuális reakció 
a kormány 2014. május 14-én elfoga-
dott operációs programjára, melyet 
az Emberi erőforrások az oktatás és 
képzés területén megnevezés alatt 
hoztak nyilvánosságra.

A memorandum a két tárca közötti 
szoros együttműködést hivatott meg-
erősíteni, melynek fő célja a mun-
kapiac kínálatának egybehangolása 
az oktatási rendszerrel. Ennek egyik 
fontos eszköze a munkaadók igénye-
inek országos felmérése és az ennek 
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A testvérosztályok találkozója pedig elengedhetet-
len, szerves része ennek a  virágzó kapcsolatnak, 
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zium II.A osztályos tanulóinak igyekezete, amikor 
a Tamási Áron Gimnázium 10.B osztályából ér-
kező testvérosztályuk tagjait látták vendégül nagy 
szeretettel, kedves előkészületekkel, szervezéssel. A 
következőkben a diákok így írják le élményeiket:

2014. április 11-én érkeztek meg határon túli ba-
rátaink, akikkel eddig csak az interneten keresztül 
tartottuk a kapcsolatot. Miután megvacsoráztak, 
ismerkedős játékokkal kezdtük meg a közös hétvé-
gét, amelyen mindenki nagyszerűen érezte magát.

A szombati nap a II.A-s tanulók által szervezett 
délelőtti városnézéssel indult. Osztályunk röviden 
bemutatta vendégeink számára városunk főbb 
látványosságait, nevezetességeit. A Református 
templomban nagy élvezettel hallgattuk Oláh Ilona, 
nyugalmazott tanárnő előadását a  város történel-
méről, s Jókai Mórról. Mindezek után megebédel-
tünk, majd együtt indultunk Pannonhalmára. Sétát 
tettünk az apátság területén, betértünk a több ezer 
könyvet tartalmazó könyvtárba, és a titkosírással 
is megismerkedhettünk. Fáradalmainkat a leven-
dulakertben, majd a közeli takaros vendéglőben 
pihenhettük ki. Hazaérkezés után mindenki ruhát 
váltott, majd két csapatot alkotva, egy teljesen er-
délyi és egy vegyes csapat mérkőzött meg labdarú-
gásban. A mérkőzést a vegyes csapat nyerte meg 
(4:1). Voltak néhányan, akik focizás helyett inkább 
biztatták a játékosokat, vagy kosárlabdáztak. Az est 
további részét újra mindnyájan együtt töltöttük. 

Másnap, Virágvasárnap, Pozsonyba utaztunk, 
ahol tartalmas napot töltöttünk. Megnéztük a dé-
vényi várat, majd a belvárosban tettünk sétát ide-
genvezetőnk, Brogyányi Mihály kíséretében. Haza-
felé útba ejtettük a bősi vízi erőművet, ahol Székely 
Zoltán tanár úr (társosztályfőnök = társoszi) ma-
gyarázatára is figyeltünk. Utazásainkat a lányok 
vidám éneke, valamint a Góbé rádió komáromi 
stúdiójának adása tarkította. 

A búcsú hétfőn, ebéd után érkezett el. Miután 
megajándékoztuk egymást, iskolánk aulájában 
meghallgattuk Elek József tanár úr összefoglalóját 
Komáromról, megnéztünk egy kisfilmet az osztá-
lyunkról, majd megzenésített verseket hallgattunk 
meg a költészet napjára emlékezve. Végül az iskola 
udvarán egy utolsó csoportképet készítettünk a kö-
zös kopjafánknál.

Hamarosan – május végén – mi látogatunk el 
Erdélybe, így nincs okunk szomorkodni. Izgatot-
tan várjuk már az újabb – és reméljük nem utolsó 
– találkozást.

Testvérosztályok találkozója 
Révkomáromban

Határon átívelő 
baráti kapcsolatok 
magyar 
szakközépiskolák közt

PaedDr. Vízkeleti László, PhD.

PaedDr. Vízkeleti László, PhD.

Költészet napját 
ünnepeltük

Farkas Enikő osztályfőnök
és Gelle Donát II.A osztályos tanuló

Hét kerületi önkormányzat 49 alap-
iskolája kapcsolódott be abba a pro-
jektbe, melynek feladata az alapiskolák 
tanulóinak felkészítése a szakmai to-
vábbtanulásra politechnikai nevelés és 
munkára való nevelés segítségével. A 
projektnek köszönhetően korszerűen 
felszerelt fizika osztályokat létesítenek, 
és 28 kiválasztott iskola biológiai-kémiai 
osztállyal lesz felszerelve.

A modern felszerelés új korszakot nyit 
a tanításban, mivel a segédeszközök ért-
hetőbbé, szemléltetőbbé teszik az éppen 
tanított anyagot. Például biológián belül 
különböző növényi gyűjtemények, az 
emberi testet bemutató makettok, mik-
roszkópok és más segédeszközök köny-
nyítik a tanulók és a tanítók munkáját 
egyaránt. A tanulók a modern osztályok-
ban különböző kísérleteket végezhetnek, 
így szemtanúi lesznek az egyes kémiai és 
fizikai reakciók megvalósulásának. A 
projektnek köszönhetően új edukációs 
– például termodinamikai, mechani-
kai, optikai és elektrostatikai – segéd-
eszközök kerülnek a gyerekek kezébe. 
A kémiai szertárakba és tantermekbe új 
dolgozóasztalok, vegyszerek, háromdi-
menziós modellek, laboratóriumi mér-
legek, kesztyűk, szemüvegek, köpenyek 
kerülnek. A politechnikai tanterem 
felszerelése is korszerűbb lett, új gépek 
segítik a fa és fémek megmunkálását. A 
tanulók gyakorlatban is kipróbálhatják a 
reszelést, fűrészelést, csavarhúzást, kö-
szörülést. Az osztályokba korszerű note-
bookok, projektorok, interaktív táblák 
érkeznek. Egy háromosztályos iskola 
259 000, egy kétosztályos pedig 150 000 
euró értékben kapott támogatást.

A projektbe bekapcsolódott iskolák 
fizika, biológia, kémia és technika sza-
kos pedagógusai számára folyamatos 
továbbképzést biztosítanak. A projektbe 
bekapcsolódhatnak a tanítók és tanu-
lók egyaránt, különböző beszélgetések 
és kérdőívek kitöltésének formájában. 
A projekt kiértékelése arra ad feleletet, 
hogy a korszerűbb felszereltség milyen 
mértékben befolyásolja a tanulmányi 
eredményeket és a tanítás színvonalá-
nak emelkedését. Az eredmények alap-
ján kerül kidolgozásra egy új koncepció 
egy-egy tantárgy oktatásának és tante-
rem felszereltségének modernizálására. 

Napjaink egyik legfontosabb felada-
tai közé tartozik az energiatakarékos-
ság növelése, az ipari termelés költsé-
geinek csökkentése és a másodlagos 
energiaforrások felhasználásának mi-
nél hatékonyabb bevezetése. A Zsol-
nai Egyetemen kidolgozott új tech-
nológia ezeket az elvárásokat hivatott 
teljesíteni. Az új eljárást már gyakorlati 
szinten is alkalmazzák a például fémek 
megmunkálása során.

A Zsolnai Egyetem gépészeti fakul-
tásának szakemberei a kohászatban 
keletkezett másodlagos hőenergia fel-
használásának lehetőségeit keresték. A 
hőenergiát úgynevezett rekuperációs 
berendezés segítségével sikerült újra 
hasznosítani.

Az új technológia egyik feltalálója, 
Milan Malcho professzor elmondta, 
hogy ezzel az eljárással a hulladék-hő-
energia segítségével tudják melegíteni 
a vizet és gőzt állítanak elő. Az inno-
váció lényege két egymást követő mű-
velet, melyek végtermékeként meleg 
vizet nyernek. A professzor elmondta, 
hogy további kutatásokat folytatnak 
egy olyan rendszer kiépítéséhez, mely 
hasonló eredményeket hozhat a ne-
hézipari termelésben.

Az oktatásügyi és a munkaügyi miniszter 
együttműködési memorandumot írt alá

alapján képzett szakemberek tanítá-
sa.

A tárcák közti szoros együttműkö-
dés, a munkaadók és munkavállalók 
közti összhang nagyban elősegítheti 
a munkapiac aktuális problémáinak 
megoldását, hatékonyabbá teheti a 
Jótállás a fiatalokért elnevezésű prog-
ram megvalósítását.

Az intenzívebb együttműködés 
eléréséhez szükséges a kevésbé ef-
fektív, nem megfelelően koordinált 
folyamatok kiiktatása. Ennek elérésé-
hez a két minisztérium koordinációs 
bizottságot hozott létre, melynek el-
sődleges feladata a memorandumban 
jóváhagyott feladatok teljesítésének 
ellenőrzése és kiértékelése.   

A hulladék-hőenergia 
felhasználásának új módszere

Az alumínium-öntvényeket gyártó 
Confal a.s. elnevezésű üzemben már 
harmadik éve alkalmazzák az új el-
járást. A cég gyártási igazgatójának 
elmondása szerint jelentős energia- 
megtakarítást értek el. A berendezés 
egyszerűen kezelhető, javítható és tisz-
títható. A termelés folyamán felmerülő 
problémákat a cég ismerteti a kivitele-
zővel, hogy tovább tudják tökéletesíte-
ni a berendezést.

 Az új technológiát a kerámiagyár-
tás, téglagyártás, gáztűzhelyek és gáz-
vízmelegítők gyártásának területén 
fogják alkalmazni.

A legnagyobb sikert az hozná az 
egyetemnek, ha saját erőből kezde-
né gyártani ezt a találmányt, ami egy 
spin-off cég létrehozását jelentené. Re-
álisabbnak tűnik azonban az egyetem 
és egy cég közös vállalkozásának létre-
hozása, egy ún. joint venture cégé.

A Zsolnai Egyetem szorosan együtt-
működik a CVTI SR társasággal, mely 
a NITT SK program megvalósításán 
dolgozik. Ennek lényege, hogy az ku-
tatások elméleti eredményeit beépítsék 
a gyakorlatba. A projekt küldetése az 
új találmányok felkarolásában és minél 
szélesebb körű terjesztésében rejlik.     

Új tankönyvek 
kerültek forgalomba
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A Szlovák Történelmi Intézet ró-
mai kirendeltsége ösztöndíjjal egy-
bekötött pályázatot hirdet szlovákiai 
tudósok számára, melynek keretén 
belül tanulmányi kutatásokat végez-
hetnek a vatikáni archívumokban és 
könyvtárakban.

A doktoranduszok és adjunktusok 
számára meghirdetett kéthetes tanul-
mányút a 2014/2015-ös akadémiai 
évre szól, melynek során római és 
vatikáni archívumok és könyvtárak 
anyagának tanulmányozására nyíl 
lehetőségük a tudósoknak. A kérvé-
nyeket 2014. június 10-ig kell eljut-
tatni a Szlovák Történelmi Intézet 
címére.

A pályázati anyagnak tartalmaznia 
kell a kutatási projekt koncepcióját, 
célját, jellemzését, valamint egy el-
ismert szakember ajánlását. A kér-
vényhez csatolni kell egy, a szlovák 
állampolgárságot igazoló okmányt is.  

Az Állami Pedagógiai és 
Módszertani Központ az inkluzív 
edukációs folyamatok kialakítása ér-
dekében PRINED elnevezéssel egy új 
projektet mutatott be. Az új program 
a romaoktatást célzó projekt folytatá-
saként működik, melynek során sze-
retnék felhasználni az MRK1 projekt 
eredményeit, illetve az óvodákban be-
vezetett MRK2 projekt tapasztalatait.

A projekten belül inkluzív csoporto-
kat hoznak létre, melyeket pedagógiai 
dolgozók, szakemberek, pszichológu-
sok, speciális pedagógusok, gyógy-
pedagógusok és szociális munkások 
alkotnak. Munkájukat az iskolában 
és azon kívül is végezni fogják, első-
sorban azokkal a gyerekekkel fognak 
foglalkozni, akik nem járnak óvodába, 
s egy évvel a kötelező iskolalátogatás 
előtt állnak. A tevékenység célja, hogy 
elkerüljék a gyerekek indokolatlan be-
sorolását a speciális alapiskolákba.

A projekt során – az MRK1 projekt 
tapasztalataiból kiindulva – egész na-
pos nevelési programokat dolgoztak 
ki. A program lebonyolítói nemcsak 
az érdekkörökön belül foglalkoznak 
a gyerekekkel, hanem segítenek felké-
szülni a tanítási órákra is. Ez új lehe-
tőséget biztosít a további közös mun-
kára, javítja a tanulás minőségét és az 
iskola befejezése utáni érvényesülést.

Az Állami Pedagógiai és 
Módszertani Központ 
bemutatta új projektjét

A projekt befolyással van a munka-
nélküliség alakulására, hiszen 250 ál-
láslehetőséget biztosít pedagógus-asz-
szisztensek számára. Ezekből ötvenen 
az óvodákban, kétszázan pedig az 
alapiskolákban fognak dolgozni. Az 
asszisztensek feladata elősegíteni a 
tanító – tanuló – család viszonyának 
javítását is.

Az új projektbe száz alapiskola és 
ötven óvoda kapcsolódhat be. A leg-
főbb kritérium, hogy az iskolát látoga-
tó gyerekek legalább 12 és legfeljebb 
70 százaléka származzon szociáli-
san hátrányos közegből. Az óvodák 
esetében legalább ötven gyereknek 
kell szociálisan hátrányos közegből 
származnia.

Jelentős az anyagi támogatottsága is 
a projektnek. Az egyes iskolák tízezer 
euró értékű segédeszközöket – hang-
szereket, konyhai felszerelést, kerti 
szerszámokat, játékokat stb. – kapnak. 
Ezek az eszközök is hozzájárulnak a 
tanítás minőségének növeléséhez, az 
érdekkörök látogatottságának emelé-
séhez.

Az anyagi támogatás nagy része 
Euro Alapból van biztosítva, a Műve-
lődés elnevezésű operációs program 
keretén belül. Az összköltség eléri a 
közel 16 millió eurót, a megvalósítás 
2015 novemberéig tart.    

Pályázati felhívás 
a vatikáni archívumok 
tanulmányozására
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Legkedvesebb könyvem Június híres szülöttei 
Játék kicsinek és nagynak

Rendeljék egymás mellé a megfelelő vezetéknevet, keresztnevet, születési évet, a születés helyét. A megfejtések között különböző tudo-
mányterületeken, művészetekben, a sportolásban kimagasló egyéneket találnak. 
A megoldásokat 2014. július 31-éig várjuk a katedra.irodalom@gmail.com-ra. 
A levél tárgyában tüntessék fel: JÚNIUS HÍRES SZÜLÖTTEI
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               Ádám                       Dénes                        Imre                                                                   
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Települések:
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                                              Nagykároly
Budapest                                              Budapest

Életrajzi adatok:

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       

Magyar származású biofizikus, professzor, akadémikus. 1961-ben 
orvosi Nobel-díjban részesült az akusztikában elért kutatásaiért.

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       

Magyar grafikus, könyvillusztrátor. Legnagyobb sikereit József At-
tila és Shakespeare műveinek illusztrálásával érte el. Műveit legin-
kább a gyermekkönyvekből ismerjük.

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       
Nobel-díjas fizikus, gépészmérnök, villamosmérnök, a holográ-
fia feltalálója. Az emberi kommunikációt és a hallást is tanulmá-

nyozta. Berlinben folytatta tanulmányait a Technische Hochschule 
elektromérnöki karán, ahol többek között Einstein szemináriumát 
is látogatta. 

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       
Négyszeres olimpiai úszóbajnok, négy aranyérmével máig ő a leg-
eredményesebb magyar férfi úszó olimpikon. Ötször választották 
az év sportolójává, 1991-ben az év európai sportolója címet is meg-
szerezte.

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       

A Csinszka néven elhíresült költőfeleség maga is költőnő volt. Fér-
je, Ady Endre halála után Babits Mihállyal tartott fenn egy évig 
szerelmi kapcsolatot, majd Márffy Ödön felesége lett. Ady hozzá 
írt legismertebb verse: Őrizem a szemed.

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       
A Nyugat folyóirat egyetlen igazán elismert nőírója. Regényeiben a 
századfordulón élő nő sorsát ismerhetjük meg (pl. Színek és évek). 
Gyermekversei is ismertek a közönség számára (pl. Petike jár).

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       
Kossuth-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. Kezdemé-
nyezésére jött létre a Bajor Gizi Színészmúzeum, a színinövendé-
keknek a Horváth Árpád kollégium, az idős színészeknek pedig a 
Jászai Mari és az Ódry Árpád színészotthon. 

NÉV:       
SZÜLETÉS IDEJE:      
       
SZÜLETÉS HELYE:      
       
Római katolikus pap, irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat alapítója. Segélyeivel sokat tett a rászoruló hatá-
ron túli magyarokért (erdélyiek, a délszláv háború elszenvedői stb.)

A  kortárs magyar irodalom élvonalába tartozó 
költő, Borbély Szilárd 2013-ban jelentette meg első 
és  egyben utolsó regényét (szomorú tény, hogy a 
szerző élete ez év februárjában megrázó hirtelen-
séggel megszakadt). A  szikár cím – Nincstelenek 
– nem ígér könnyű olvasmányt, mint ahogy az al-
cím kétségbeesett kérdő mondata sem: Már elment 
a Mesijás? A hiány és megvált(hat)atlanság  tarto-
mányába húz be a szöveg olyan elemi erővel, hogy 
a döbbenettől nem tudjuk letenni a könyvet, amíg 
a végére nem jutunk. 
A regény ideje szorosabban véve a huszadik század 
hatvanas-hetvenes éveinek fordulója, de gyakran 
megidéződnek a közelmúlt, a második világháború 
eseményei is. A helyszín egy megnevezetlen, Isten 
háta mögötti falu, egy zárt tér és közösség, ahonnan 
csak az mehet el, akit vélt vagy valódi bűne miatt 
kivetnek.  Ahogy a falunak nincs neve, úgy a leg-
több szereplőnek sincs, akik nemcsak a nevüktől 
fosztatnak meg, hanem gyakorlatilag mindenüktől: 
anyagi javaiktól, érzelmeiktől, emberi méltóságuk-
tól, identitásuktól, nyelvüktől, múltjuktól, jövőjük-
től, vágyaiktól, normális emberi kapcsolataiktól és 
legfőképpen szabadságuktól. 
A regény narrátora és egyben szereplője egy kisfiú 
(talán a szerző gyermek-énje), az ő érzéki tapasz-
talatain keresztül látunk rá a mikrokörnyezetre. A 
gyermek elsősorban szemlél, megfigyel, nem értel-
mez. Szenvtelenül kattogó, rövid mondatai materi-
ális és lelki sivárságról, folyamatos kényszerről, erő-
szakról számolnak be. A  kimerevített pillanatok, 
az állandósult jelen idő mögött persze ott sejthető 
a szerző felnőtt-énje: érzelmi érintettsége ellenére 
úgy találja ki gyerekkori emlékeit, hogy szociografi-
kusan pontos barbár valóságnak tűnjön a fikció. A 
reflektálás pedig az olvasó embert próbáló feladata.
A gyermekkor egyáltalán nem idilli ebben a vi-
lágban, hiszen a gyermekkel korántsem bánnak 
gyengéden: az anya felmosóronggyal, az apa nad-
rágszíjjal veri, leggyakrabban ok nélkül, csak úgy, 
keserűségből. Rendszeresen alázzák verbálisan fel-
nőttek, gyerekek egyaránt. Ám nem csupán a nar-
rátor van kitéve az erőszak különböző formáinak. 
Általában szégyen tárgya, ha egy gyerek éjszaka be-
vizel. Ennél azonban sokkal nagyobb szégyen, ha 
álmodik – erről különösen drasztikus módszerrel 
szoktatják le: babonából az alvó gyerek füle mel-
lett agyonvernek egy kölyökmacskát. A gyermeki 
kiszolgáltatottság kegyetlenebb fokozatairól is szó 
esik: a zsidó gyerekeket gázkamrába viszik a nyi-
lasok, a levegőbe hajigált ukrán csecsemőket pedig 
szuronyheggyel kapják el az orosz tábori csend-
őrök. 
Az álmaiktól megfosztott gyerekeknek persze a fel-
nőtt-lét sem kínál reményteljes jövőt. A férfi sorsa: 
kemény fizikai munka nappal, öntudatvesztésig 
tartó vagy a feltörő  ösztönöktől agresszióba haj-
szolt kocsmázás esténként. A nő sorsa: a fájdalom 
dajkálása és felnevelése, a szenvedés gondozása egy 
életen át. 
A regény felütése egy súlyos mondat: Megyünk és 
hallgatunk. A hallgatás ebben a kietlen világban 
állandó elfoglaltság. Hallgat az apa, ha mérges. Mi-
nél jobban megbántják, annál inkább hallgat. Az 

anya hallgatásra inti fiát – így akarja megóvni 
attól, hogy a többi gyerek bántsa. A falu lakói 
hallgatnak, amikor szemük láttára hurcolják el 
a zsidókat. A zsidóknak megtiltják, hogy beszél-
jenek elhurcolóikkal. Hiszen amiről hallgatunk, 
az nincs. A múlt sincs, ha nem beszélünk róla. A 
múltat végképp eltörölni – adják parancsba az új 
ideológia hívei. A nincstelenség tehát kényszerű 
múlttalanság is. A hallgatás szükségszerű em-
léktelenség. Pedig a csend nem jó, mert félelmet 
szül. Folyton rettegni kell valamitől: attól, hogy 
nem lesz mit enni, attól, hogy az anya kútba ug-
rik, attól, hogy megverik a gyerekek, attól, hogy 
megölik az apát, attól, hogy jön az árvíz. És per-
sze mindenki fél attól, hogy szembe kell nézni 
a múlttal.
A narrátor kisfiú a jelennel néz farkasszemet. A 
vályogfalú házzal, a döngöltföldes sivár szobá-
val, az asztallal, ahol a családi élet – evés, mosás, 
dagasztás, csirkekopasztás, házifeladat-írás, sze-
retkezés – zajlik. A Rámpán ácsorgó vagy a föl-
deken dolgozó káromkodó férfiakkal. Az állato-
kat meg egymást heccelő és kínozó gyerekekkel. 
A szeretetlenséggel. Szavakkal, melyek jelentése 
lassan világosodik meg. A bekerült, a kulák, a 
cigány, a zsidó: bélyeg. A másság bélyege, ami 
megvetést, gyűlöletet ébreszt, kegyetlenséget 
szül, folytonos szorongást eredményez. A nar-
rátor családja bekerült, vagyis máshonnan jött, 
nem tősgyökeres. A verejtékes munkával szer-
zett földek miatt a nagyapát csaknem kuláknak 
nyilvánítják, ám hogy mégse kerül fel a listára, 
csak fokozza a falubeliek gyanakvását. Az anya 
szóba áll a cigányokkal, kisegíti őket, amiért a 
parasztok megvetik. A család egyik ága román 
és hucul gyökerű. Az apa zsidó származása le-
begtetve van. Nem kap munkát, mert nem áll be 
a pártba, nem nyal a pártvezetőknek. Testvérei 
kitagadják az örökségből. A másságot a falukö-
zösség nem fogadja el, halálosan megfenyegeti, 
ezért menekülnie kell. Csak titokban látogatja a 
családot. A kirekesztettségben nem marad más 
lehetőség, mint várni a bizonytalan megváltást. 
A messiás egy gyermek, a narrátor öccse, aki 
még beszélni sem tanul meg, mielőtt egy gyors 
lefolyású betegségben meghal. A messiásvárás 
emelkedett lelki eseménye tehát hiábavalónak 
bizonyul. Mesijás egy beszédhibás, kortalan, 
szelíd cigányember, akinek fő foglalkozása a 
buditakarítás. Parodisztikusan kiforgatott figu-
rája jelképes: csupán a materiális értelemben 
vett szennytől szabadítja meg az embereket, az 
erkölcsitől nem. A megváltás mindenképpen 
elmarad.
Egy kisfiú mosolyog vissza válla fölött a szöveg-
re a hátsó fülön. A gyermek Borbély Szilárd. 
A mosolytalan gyermekkorra a felnőtt szer-
ző tekint vissza. Szembenézni a keserűséggel, 
megtörni a hallgatást: emberileg, íróilag nagy 
feladat, kivételesen kemény munka. A Nincs-
telenek nyomaszt és megrendít. Mégis olvasni 
kell. Hogy megértsük a nyomasztóan és meg-
rendítően ideiglenes világot, ahol valamennyien 
bekerültek vagyunk. 

Borbély Szilárd: Nincstelenek

N.Tóth Anikó

A KESERŰ A LEGERŐSEBB
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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

Nyolc éve indult nagy sikerű oktatási projektünk, amelybe 
szinte már az összes hazai magyar iskola bekapcsoló-
dott, negyvenezren tanultak az Új Szóval. Magyar iroda-
lom, földrajz, etika, polgári nevelés, történelem, kémia, 
közlekedésre való nevelés, pénzügyi ismeretek, osztály-
főnöki óra – a teljesség igénye nélkül ezeken a tanítási 
órákon használták fel a szlovákiai magyar diákok oktatási 
segédanyagainkat, mellyel igyekeztünk a szokásos taní-
tás menetét szórakoztatóbbá, kreatívabbá tenni, hogy a 
tanulók hatékonyabban sajátíthassák el tananyagot.

A Tanuljunk az Új Szóval programot a Petit Academy Ala-
pítvány működteti, mely támogatásokból tartja fent magát, 

Tanuljunk 
az Új Szóval!

 Közlekedés
 Magyar irodalom nagyjai
 Szlovákia földrajzi értékei
 Gazdálkodj okosan!
 Az emberiség globális prob-

lémái
 Törvény, jog, kötelesség
 Helyesírásunk szabályai
 Klimatikus változások
 Munkabiztonság
 Az ökológia alapjai 

  – energiaforrások

Mindenki talál 
benne valamilyen 
érdekességet

Komoly munka 
és szórakozás 
egyszerre

Munkafüze-
tünkkel még 
a kémiát is 
megszerették

Szerencsére 
nagy az érdeklő-
dés, így kiadvá-
nyaink sok diák 
kezébe eljutnak

 Miért éri meg jelentkezni?

 Mert ingyenes, a munkafüzet az iskoláknak nem 
kerül pénzbe.
 Az oktatási intézmények ingyen kapják az Új Szót is.
 Szórakoztató módon feldolgozott tananyagot nyúj-

tunk, olvasmányokkal, feladatokkal.
 A diákok sokat rajzolhatnak, kreatív dolgokkal fog-

lalkozhatnak, a témával kapcsolatban kifejthetik vé-
leményüket.
 Nem titkolt célunk egy igényes, értelmes leendő ol-

vasóközönség kinevelése.
 A tanárok is üdvözlik az új módszereket.
 A diákok nemcsak a nyomtatott, hanem az online 

kiadás cikkeit is felhasználják, böngészik, szócikke-
ket keresnek.
 A résztvevők tájékozottabbak, okosabbak lesznek, 

választékosabban fejezik ki magukat szóban és írás-
ban egyaránt.

a szponzori adományok összegétől függően egy projekt 
általában egy hónapig tart, 500–2500 diák vesz részt ben-
ne egyszerre. Segédanyag-kínálatunk mindig naprakész 
információkat dolgoz fel, felhasználva a modern technoló-
giákat, s mivel a tanulók az Új Szóval is dolgoznak, a fi-
atalok megtanulják kiválasztani a fontos írásokat, érvelni, 
véleményt alkotni és a mondandót okosan megfogalmaz-
ni. Az sem mellékes szempont, hogy a nebulók a projekt 
ideje alatt hétfőtől péntekig ingyen kapják meg egyetlen 
nyomtatott magyar napilapunkat. 
Az egyes témákat lapunk hasábjain hirdetjük meg. Az ér-
deklődőket úgy válogatjuk ki a felhívásra jelentkező isko-
lák közül, hogy lehetőséget biztosítunk a regionális elvnek: 
a kisiskolák ugyanolyan eséllyel indulnak, mint a nagyobb 
települések oktatási intézményei. S ami a legfontosabb: a 
program nem jelent kiadást az iskolák számára, a költsé-
geket a Petit Academy Alapítvány biztosítja. (vhe)

 Pénzügyi alapismeretek
 Alapvető emberi jogok
 Multikulturalizmus
 Biztonságosan kerékpárral
 Útjelzőtáblák és útburkolati 

jelek
 A mindennapok kémiája
 Közgazdaságtan alapjai
 Közlekedés és környezetvé-

delem
 Lakóhelyem értékei
 Kultúrák együttélése

Legkedveltebb témáink




