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az én Városom
könyvajánlókaTedra

Egyik lábunkat a másik elé téve haladni, 
nem tűnik túl veszélyes gyakorlatnak. A 
járás minden ember közös képessége, írja 
Thierry Paquot francia filozófus. Hagyni, 
hogy a lépteink vezessenek bennünket, csak 
úgy, az élvezet kedvéért. Haladni a korral, 
a sorral. Egy várossal, amihez tartozunk. 
Idővel így, idővel úgy. Tudjuk a sorsát. Nem 
tudva, hogy ő jegyzi-e a miénket. Mi hozzá 
tartozunk. Ő tartozik nekünk. Magával. Ké-
peivel. Helyeivel. Mindenképp.
Fülekkel így vagyunk.
Ezt a várost nem lehet kivenni a könyv-
tárból. A plázák állványai között is hiába 
bolyonganánk, hogy valamelyik polcon rá-
találjunk. A helyek akaratlanul is a sajátja-
ink. Valahogy úgy van, mint amikor annak 
idején megkérdezték, hogy hol lakunk, és 
akkor mi kapásból a fülünkre mutattunk, az 
érdeklődők meg gyanúsan ránk. Nem lehet 
kitérni előle, mögüle, és egyébként. Mellénk 
szegődött, mint egy árnyék. Mint egy jel-
ző, szókapcsolat. Penzum. Attribútum. Ta-
pasztalat. Érzékszerv. Velünk van. A miénk. 
Hozzánk nőtt. Fülek.
Elindulni a Tulipán utcából, a Rózsa utcán 
át le a Szövetség utcáig, a Vár utcán fel, aztán 
a Főkapu, Ágyútorony, szorító (ez jó most a 
szívre is!), Huszárbástya, majd a börtönök, 
ágyúállás, víztároló, kút, torony, és a felvonó-
hídon ki, a Várfelső utcán le, a Főútra rá, és 
már itt a Kertész utca rögtön, el a harmadik 
bejáratig, lift, fekete gomb, második emelet, 
az ajtó épp szemben, középen, a kulcs kinyit, 
a zár nyafog, az előszobán át, csípődobás, s 
már a legbelső szoba. Szék, asztal, haza.
Aztán kinézni az ablakon, látni a ligetet. A 
parkot. Majd fák fedő sora, a tűzoltószertár 

jellegzetes szirénájával, a gimnázium toldott 
kastélyának az étkező oldala. Szemlélődés.
Lépsz. Minden séta megkerülhetetlen saját-
ja ez a mozdulat.
A parkon túl az úttest. Belé sínek, alá patak 
szorult. Apad egyre, vagy nő, mint a város. 
Zavaros.
A patak melletti ligetet keskeny betonutacs-
kák szabdalták, szabdalják. A még megma-
radt fák elé a már kivágott fákból táblákat 
helyeztek el. A táblákon a még vegetáló fák 
megnevezése három nyelven. A nádas he-
lyén is egy tábla. Itt valamikor egy tavacska 
állt, a tavacskát a parton átfolyó patak táp-
lálta. Apad. A padok körötte, a maguk egy-
másnak hátat fordító, monogám rendjében. 
Itt mással is magányos lehetsz.
Nem lehetne más várost választani.
Egy másik városnak egyébként mindig oka 
lenne. Olyan ez, mint egy nő. Mint a válás 
vagy szakítás, csalás és flört. Egyszerűen új 
utcákat kíván meg az ember, új tereket, faso-
rokat és épületeket szeretne látni, rajtuk pe-
dig nagy és odaadó élvezettel végigsétálni, 
teraszokat megtekinteni, végig, újra és újra, 
oda-vissza, sosem járt lépcsőfokokat meg-
számlálni, váratlanul útjába kerülő ivókat 
birtokba venni.
Egyik lábunkat a másik elé téve haladni, ez 
nem tűnik túl veszélyes gyakorlatnak. Itt, 
épp, ahol vagyunk.
Nem tudnánk hűtlenek lenni hozzá. Hisz 
tudjuk a sorsát. Ugyan nem tudva, hogy 
ő jegyzi-e, vagy épp számon tartja-e a mi-
énket. Mi hozzá tartozunk. Ő is tartozik 
nekünk. Magával. Az utcáival, a tereivel, a 
járdáival, a kátyúival. A helyeivel. Minden-
képp. Penzum.

füleki penzum

mizser aTTila

Csóka Ferenc: Szivárványlovag újabb kalandjai
(Illusztr. Takács János)
B5-ös formátumú, keménykötésű, színes mesekönyv, 56 oldal
Lilium Aurum, 2000
Eredeti ár: 10.00 Eur
Kedvezményes ár: 5.00 Eur

Kis József: Vámbéry nyomában 
Egy filmrendező naplójából
(Vámbéry Könyvek sorozat)
A5-ös formátum, keménykötés, 184 oldal
Lilium Aurum, 2002
Eredeti ár: 7.00 Eur
Kedvezményes ár: 3.50 Eur

Általános és kisebbségi jogok: Kiegészítő tananyag a polgári nevelés oktatásá-
hoz az általános iskolák felső tagozata ésa gimnáziumok számára
A4-es formátumú, puhakötésű, kiegészítő tankönyv, 80 oldal
Lilium Aurum–Kalligram Alapítvány Jogelemző Csoportja, 2002
Eredeti ár: 3.00 Eur 
Kedvezményes ár: 1.50 Eur

CSICSAY Alajos: Iskolatörténet 
A4-es formátum, puhakötés, 276 oldal
Lilium Aurum, 2002
Eredeti ár: 6.00 Eur
Kedvezményes ár: 3.00 Eur

Lacza Tihamér: Utazók, felfedezők, hódítók, kalandorok 
A4-es, keménykötésű, képes, történelmi könyv, 168 oldal
Lilium Aurum, 2003
Eredeti ár: 11.00 Eur
Kedvezményes ár: 5.50 Eur
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HorváTH géza

– Ön, ugye, pedagógus volt? – kérdez-
te a minap egy régi ismerősöm, akivel 
már évek (évtizedek?) óta nem láttuk 
egymást.

– Nemcsak voltam: vagyok is – vá-
laszoltam.

– Még mindig tanít? – kérdezte el-
képedve, hiszen már ő is nyugdíjas, 
pedig fiatalabb nálam.

–  Már nem; ha arra gondol, hogy 
bejárok-e naponta az iskolába.

– – –
Nem biztos, hogy sikerült vele megér-
tetnem: a pedagógus élete végéig pe-
dagógus marad. Persze, nyugdíjasként 
megváltozik a napirendje, megszűnnek 
szükséges és szükségtelennek vélt kö-
telességei. Az előbbi alatt értem, hogy 
nem kell napról napra, óráról órára 
megterveznie, újabb és újabb ötletek-
kel felépítenie a tanórát; nem kell té-
mazárókat, felméréseket alkotnia, javí-
tania és értékelnie. A szükségtelen alatt 
pedig a rengeteg elektronikus és papír-
alapú kimutatást, jelentést, jellemzést.

 Úgy érzem: ma már – „karosszék-
ből” figyelve, félig kívülállóként – ne-
kem is jogom van köszöntenem a 
pedagógustársaimat. Elsősorban azo-
kat, akik ma is ott állnak a katedra 
mögött – vállalva az egyre nehezedő 
körülményeket. Mert a korszerűsödés 
legalább annyi bosszúságot hoz, mint 
könnyebbséget. Nyilván senki sem til-
takozik amiatt, hogy a krétát felváltja 
a filctoll, a kivetítő, az interaktív táb-
la. Az sem tragédia, hogy a mai gye-
rekek okostelefonjaikról sokkal több 
hasznos információt szerezhetnek, 
mint a tankönyvekből. Ha akarnak. 
Mert abban már nem vagyok biztos, 
hogy tényleg hasznos ismeretek után 
kutatnak, amikor csodagépeik billen-
tyűzetét nyomogatják. Néhány év alatt 
a felismerhetetlenségig megváltozott a 
pedagógusok szerepe, a nevelési-ok-
tatási folyamatban betöltött pozíciója. 
A tekintélyalapú, ismeretközlő („én 

PeDagógusnaPra

elmondom, te megérted és megjegy-
zed”) oktatás már rég kiment a divat-
ból. De jött-e valami egyértelműen 
hatékony a helyébe?! Talán meglepő, 
ha azt mondom: igen. És ez nem egy 
(divatos) módszer vagy egy oktatási 
rendszer, hanem a jó pedagógus. Aki 
nem mindenható „recepteket” keres 
az eredményes tanári munkához, és 
azt minden áron alkalmazva azzal ön-
magának és tanítványainak is szenve-
déseket okoz. A jó pedagógus (és ez 
így volt évszázadokkal ezelőtt is) jó 
tanulási légkört igyekszik teremteni. 
Ehhez a hagyományos pedagógiában 
(„annak idején”) elég volt a „minden-
tudó” pedagógus előadása, magyará-
zata. A mai gyerekek egyáltalán nem 
hiszik, hogy tanáruk mindentudó, 
és nem fogadják el, hogy egy tanári 
előadást „hátratett kézzel” ülve, pisz-
szenés nélkül kellene végighallgatni-
uk. A huszonegyedik század iskolása 
önkéntelenül is részese akar lenni az 
oktatási folyamatnak. És ettől lett ösz-
szehasonlíthatatlanul nehezebb a mai 
pedagógus munkája. Az évtizedek óta 
hangoztatott egyéni bánásmód szere-
pe ma már kikerülhetetlen. De hogy 
lehet egy harmincas létszámú osztály-
ban mindenkihez személyre szólóan 
közelíteni?! A jó pedagógusok erre a 
csodára is képesek.

 Mindig csodáltam az alsó tagozat-
ban tanítókat, legfőképp azokat, akik 
első osztályban alkotnak „semmiből” 
csodákat. És ma is azokat a pedagó-
gusokat nézem már-már irigykedve, 
akik nem matematikusnak, biológus-
nak, zenésznek... nevezik magukat, 
hanem pedagógusoknak: akik szünte-
lenül azon fáradoznak, hogy fölkeltsék 
tanítványaik kíváncsiságát a matema-
tika, a biológia, a zene... csodálatos vi-
lága iránt. Azt kívánom, hogy legyen 
ehhez a munkához végtelen türelmük, 
és tapasztalják meg egyre gyakrabban, 
hogy fáradozásuk nem volt hiábavaló.



négyszemközT

Talán nem illene egy méltatást szemé-
lyes emlékkel indítani, de első talál-
kozásom Kiss doktorral mindenképp 
rendhagyó volt. Ráadásul 30 eszten-
deje történt, tehát akár egy kisebbfaj-
ta jubileumnak is nevezhetnénk. Ak-
koriban a pozsonyi Hét szerkesztője 
voltam, és egy megemlékezést írtam a 
200 esztendeje született nagy cseh bi-
ológusról, Jan Evangelista Purkyněről. 
A cikk megjelenését követően egy vas-
kos borítékot kaptam, benne dr. Kiss 
László levelével és egy hosszabb dol-
gozatával. A levélből kiéreztem egy kis 
szemrehányást is, mivel a neves tudós-
ról szóló írásomban nem említettem 
Purkyně magyarországi látogatását és 
kapcsolatait. Ezért arra gondolt, hogy 
ezt ő írja meg, feltéve, ha a lap egyálta-
lán igényt tart a cikkre. Azonnal vála-
szoltam neki, megköszönve remek írá-
sát és megnyugtattam, hogy a dolgozat 
megjelenik, mi több, további írásokat 
is várnék tőle. Így kezdődött a mi kap-
csolatunk, amelyből később szerzői 
együttműködés és barátság lett.

lacza TiHamér

a TuDós körorvos
arckéPvázlaT Dr. kiss lászlóról

Dr. Kiss László az Ipoly mentéről, a 
történelmi Hont megyéből származik. 
Noha Ipolyságon (a kórházban) szüle-
tett 1950. március 18-án, ő magát tős-
gyökeres palástinak tartja, hiszen csa-
ládja itt, a Palócia végvárának nevezett 
községben élt már évszázadok óta, és 
ő is itt töltötte gyermekkorát. Paláston 
kezdett iskolába járni, majd a falutól 
10 kilométernyire fekvő Ipolyság gim-
náziumában érettségizett 1968-ban. 
Gyermekkorától fogva nagy könyvra-
jongó volt, és unokatestvérével szinte 
versengtek, ki tud több könyvet el-
olvasni. Ha széles körű ismereteinek 
ősforrását keressük, minden bizony-
nyal a palásti könyvtárak környékén 
kellene kezdenünk a kutatást. Akár 
irodalomszakos tanár is lehetett volna, 
de ő már igen korán a gyógyítás mel-
lett kötelezte el magát, és 1975-ben a 
pozsonyi Comenius Egyetem Orvos-
tudományi Karán szerzett oklevelet. 
Amikor munkahelyet keresett, szinte 
magától értetődő volt, hogy szűkebb 
pátriájába tér vissza: az ipolysági kór-

ház belgyógyászati osztályán kezdte 
meg orvosi munkáját. Ezt a kórházat 
dr. Kovács Sebestyén Endre alapította 
és igazgatta 1915-ben bekövetkezett 
tragikus haláláig. Ő is a vidék szülötte 
volt, és a kórház udvarán ott áll mell-
szobra is, amely mellett dr. Kiss László 
sokszor elhaladt akkoriban, míg nem 
kíváncsi lett, hogy ki is volt ez az em-
ber tulajdonképpen. Elmondása sze-
rint ez az érdeklődés vezette őt azután 
az orvostörténet felé, és elsősorban 
a Felvidéken egykor élt és tevékeny-
kedett orvosoknak eredt a nyomába, 
mivel szembesült azzal a ténnyel, hogy 
róluk csak kevés ismerettel rendelke-
zünk, sőt számosan vannak olyanok, 
akiknek a munkássága teljesen ho-
mályban maradt, sokuk még a lexiko-
nokba sem került be.

Kórházi, majd később körorvosi 
munkája mellett igyekezett időt találni 
a könyvtárakban és a levéltárakban fel-
lelhető művek és dokumentumok ala-
pos tanulmányozására, hogy egy-egy 
készülő dolgozatához hiteles informá-
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ciókat szerezzen. Gyakran megfordult 
Budapesten is az Országos Széchényi 
Könyvtárban vagy a Semmelweis Or-
vostörténeti Múzeumban és Levél-
tárban, de akár egy adat pontosítása 
érdekében Pozsonyba is elutazott. Ma-
gyarul írt szakcikkeit itt, a Felvidéken 
nem volt lehetősége publikálni, ezért 
az Orvosi Hetilapban vagy az Orvos-
történeti Közleményekben jelentek 
meg írásai, tanulmányai.

Első önálló könyve azonban nem 
orvostörténeti munka lett. Turczel La-
jos buzdítására írta meg Kossuth Lajos 
Hont megyei levelezőjének, majd az 
általa vezetett pénzügyminisztérium 
titkárának a portréját: Pongrácz La-
jos. Hont megyei portré a reformkorból 
(1994) címmel. A könyv nem csupán 
egy kiváló férfiú életének krónikája, 
hanem Kiss László honti kötődésének 
is a dokumentuma, hiszen számos ké-
sőbbi tanulmányának szereplői is erről 
a vidékről származnak. A következő 
munka egy közös vállalkozás ered-
ményeként látott napvilágot. Dr.  Kiss 
László, a tavaly váratlanul elhunyt 
Ozogány Ernővel és e sorok írójával 
összefogva adta ki 1994-ben A magyar 
tudomány évszázadai című munka 
első kötetét, amely magyar tudósok, 
orvosok és mérnökök arcképeit, mun-
kásságukat bemutató tanulmányokat 
tartalmaz. 1996-ban megjelent egy 
újabb válogatás A magyar tudomány 
évszázadai II. címmel, majd mintegy 
a közös munka betetőzéseként e két 
kötet anyaga, kiegészítve egy további 
kötetre való tanulmánnyal Gondola-
tokból épült katedrális címmel látott 
napvilágot 2001-ben. Ebben a közel 
630 oldalas műben dr. Kiss László 50 
dolgozatot jegyez, a legtöbbje koráb-
ban még folyóiratban sem jelent meg. 
A szakmai körökben nagyra tartott és 
számos díjjal elismert munkássága el-
sősorban a Felvidék orvostörténelmi 
emlékeire fókuszál, ezért egyáltalán 
nem meglepő, hogy az említett köte-
tekben is a tájainkon élt orvosdokto-
rok portréi dominálnak.

Az orvos- és művelődéstörténész 
körorvos, aki a rendszerváltás idején 
1990-ben döntött úgy, hogy Ipoly-
ságról a Csallóközbe, Csilizradványra 
költözik feleségével, Ágnessel (aki nő-
vérként szolgált mellette a rendelőben, 
és az ügymenettel kapcsolatos minden 
feladatot intézett), napi orvosi teen-
dői közben rádöbbent arra is, hogy az 
embereknek akkor is szükségük lehet 
az orvos tanácsaira, ha nem betegség 
gyötri őket, csak többet szeretnének 

tudni a betegségek tüneteiről és ki-
váltó okairól. Különböző lapokban, 
később pedig a pozsonyi Pátria Rádió-
ban is rendszeresen jelentkezett orvosi 
tanácsaival, sőt a Remény c. hetilap-
ban és az Új Nőben ma is olvashatunk 
tőle ilyen írásokat. Ezekből eddig két 
kötetnyi válogatás jelent meg: Recept 
nélkül. Orvosi tanácsok mindenkinek 
(1996) és Kérdezze meg orvosát (2003) 
címmel.

Fentebb már utaltam Kiss doktor 
irodalmi tájékozottságára és széles 
körű ismereteire, nos, orvosként nem 
állhatta meg, hogy ne nézzen utána a 
híres emberek, elsősorban írók és köl-
tők nyavalyáinak. A korabeli beszá-
molók, esetleg önvallomások alapján 
megpróbálta felállítani az őket sújtó 
betegségek diagnózisát, vagy, ahogy 
ő nevezte: megírni a patográfiájukat. 
Ebben a műfajban is két kötetet tett az 
asztalunkra. 1997-ben adta ki a Kínok 
tövisében – Nagy emberek, hétköznapi 
kórok c. könyvét, amelyben a magyar 
irodalom jelesei közül válogatott. A 
kötet előszavát az ismert genetikus, 
dr. Czeizel Endre írta. 2001-ben adta 
közre az ismert Descartes-i megállapí-
tás parafrázisát címéül választó Doleo 
ergo sum. A világirodalom nagyjai-
nak patográfiája művét, amelyet így 
is fordíthatnánk: Fájok, tehát vagyok. 
Ebben többek között Goethe, Lev 
Tolsztoj és Jack London betegségéről 
ír, miközben az írókról is sok érdekes 
dolgot elárul.

Bizonyára olvasóink közül sokan 
emlékeznek még rá, milyen reklámot 
kapott az 1990-es évek derekán egy új, 
kék színű tabletta, amely főleg a férfi-
aknak ígért sok sikert az – ágyban. Ez 
volt a Viagra, amelynek hatásmecha-
nizmusáról egy kis könyvecskét állított 
össze Viagra, az ezredvég gyógyszere 
(1997) címmel.

A 2000-es évektől szakírói tevékeny-
sége egyre inkább az orvostörténetre 
összpontosult. 2004-ben egy úttörő-
nek is mondható kötetet állított össze 
Orvostörténeti helynevek a Felvidéken 
címmel, ebben, ha nem is a teljesség 
igényével, de megkísérelte számba 
venni azokat az orvoselődeit, akik 
1918-ig a mai Szlovákia területén éltek 
vagy működtek. E sorok írójára ösz-
tönzőleg hatott ez a munka, ugyanis, 
amikor belefogtam A tudomány apos-
tolai című kétkötetes tudóslexikonom 
írásába, dr. Kiss László könyvét hasz-
náltam egyfajta vezérfonalként, sőt 
írás közben gyakran kértem ki a taná-
csait.

A következő nagy vállalkozása egy 
monográfia volt: a Szepesszombatban 
született Dercsényi János orvosdok-
tort, borászt, vállalkozót, megyei táb-
labírót mutatta be a tőle megszokott 
körültekintéssel, érdekfeszítő stílus-
ban. A könyv címében egyéb érdekes-
séget is elárul a jeles felvidéki szemé-
lyiségről: Kazinczy Sógora, Zemplén 
főorvosa: Dercsényi János (2009). A 
könyv születésének körülményeit még 
érdekesebbé teszi az, hogy megírását 
Dercsényi János egy mai leszármazott-
ja kezdeményezte. Ahogy ez a műve, a 
következő sem került a felvidéki köny-
vesboltokba, ui. a Magyar Tudomány-
történeti Intézet felkérésére 2010-ben 
Az orvostudomány felvidéki történeté-
ből címmel összeállított vaskos gyűj-
teményét itt nem forgalmazták, noha 
minden tanulmánya ezer szállal kö-
tődik tájainkhoz. Főleg azok a dolgo-
zatok kaptak benne helyet, amelyek 
korábban csak a magyarországi folyó-
iratokban voltak olvashatók.

2013-ban ő rendezte sajtó alá egy 
19. században tevékenykedett jeles 
felvidéki orvos, a námesztói születésű 
Weszelovszky Károly közegészségügyi 
reformtervezetének addig teljes terje-
delmében kiadatlan kéziratát A reform 
égető szüksége – dr. Weszelovszky Ká-
roly 1865-ös Javaslata a közegészség-
ügy rendezéséről címmel. És ha már a 
könyveket szerkesztő dr. Kiss Lászlót 
szóba hoztam, említsük meg, hogy ott 
bábáskodott a magyarországi Puskás 
Péter helytörténész két könyvének a 
megszületésénél is (Boronkay Lajos 
Kossuth honti kormánybiztosa, 2001 és 
Honti csillagok 1848 egén. Gracza An-
tal és Záhony István vérrel és tintával 
írt históriája, 2007). Szeretett falujá-
nak is emléket állított a szerkesztésé-
ben 2006-ban napvilágot látott Palócia 
végvára 850 című, Palást múltját be-
mutató „történelmi olvasókönyvével”.

A szerzőhármas: dr. Kiss Lász-
ló, Ozogány Ernő és Lacza Tihamér 
2013-ban egy újabb közösen írt mű-
vel jelentkezett. A címe Zsinórpadlás, 
és olyan tanulmányokat foglal egybe, 
amelyek a tudomány- és technikatör-
ténet kulisszatitkaiba is bepillantást 
engednek, mintha a szerzők az élet 
színpada fölött, a zsinórpadláson ülve 
figyelnék és kommentálnák az esemé-
nyeket.

Kiss doktor már egy évtizede rend-
szeres szerzője a Rimaszombatban 
megjelenő Gömörország c. folyóirat-
nak is, ahol azokról az orvosdokto-
rokról írt dolgozatait adja közre, akik a 
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történelmi Hont, Nógrád és Gömör megye területén működtek. Nem 
számoltam ugyan, de a portrék száma már a 40 felé közelít. Az első 
25 tanulmány – ismét a Magyar Tudománytörténeti Intézet jóvoltá-
ból – A jó palócok és a tót atyafiak orvosai címmel 2015-ben hagy-
ta el a nyomdát, és néhány példányban talán Szlovákiába is eljutott, 
de inkább a szerző nagyvonalúságának köszönhetően, nem az itteni 
könyvterjesztők révén. Legújabb önálló műve ismét Magyarországon, 
a ma már Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudomány Intézet 
nevet viselő műhely gondozásában 2017-ben közreadott Égnek leg-
szebb ajándéka. Barangolások a himlő elleni védőoltás magyarországi 
kultúrtörténetében című tanulmánykötete, amelyhez a tavaly váratla-
nul elhunyt pozsonyi gyermekgyógyászprofesszor, Kovács László írt 
előszót.

Dr. Kiss László több ízben is társszerzőként szerepel emlékkönyvek-
ben, konferencia-kötetekben. Rendszeresen tart előadásokat a Duna-
szerdahelyen rendezett Nemzetközi Vámbéry Konferenciákon, ahol a 
keletkutatással és turkológiával foglalkozó szakembereket mindig meg-
lepi egy-egy új összefüggésre rávilágító, általában az orvostörténettel is 
kapcsolatos beszámolójával. Bár nem foglalkozik orientalisztikával, a 
Vámbéry Tudományos Kollégium tagjai sorába választotta. A Pozso-
nyi Casinóban is szívesen látott vendég, hiszen rendszerint egy-egy 
Pozsonyhoz köthető témát választ előadása témájául.

Kiss doktor az 1990-es években a pozsonyi Orvostovábbképző In-
tézet Általános Orvosi Tanszékének tanársegédeként számos isme-
retterjesztő előadást tartott, 2006-tól pedig a Szent Erzsébet Főiskola 
meghívott előadója. 1998-ban a történelemtudomány kandidátusa fo-
kozatot is megszerezte, 2011-ben pedig a debreceni egyetemen egye-
temi docenssé habilitálták. 2014-ben egy főiskolai tankönyvnek beillő 
munkát is kiadott Adalékok az egészségtan oktatásának történetéhez. 
A dietetikától a társadalomegészségtanig címmel.

Nem szóltam még Kiss László lapszerkesztői tevékenységéről. Az 
Orvosi Hetilapnak már évtizedek óta szerzője és több mind tíz éve 
szaklektora is. Ez a feladat nem éppen hálás, hiszen olykor nemcsak 
a pontatlan fogalmazást, hanem a tárgyi tévedéseket is szóvá kell ten-
nie, amit sokan nehezen nyelnek le, de előbb-utóbb azért a legtöbben 
belátják, hogy ezek a kritikus észrevételek a szerzők javát szolgálják. A 
lapnál ingyen végzett munkáját a kollégák nagyra tartják, ezt számos 
díj és elismerés is bizonyítja – az Orvosi Hetilap Markusovszky-díját 
eddig négy alkalommal kapta meg az előző esztendőben publikált 
legsikeresebb tanulmányért, ezenkívül átvehette a Magyar Orvos-
történeti Társaság Zsámboky-emlékérmét, a Genersich Antal Díjat, 
a Weszprémi István Emlékérmet, az Esterházy János Emlékérmet, a 
Pro Patria Honismereti Szövetség Pátria-díját, a szímői önkormány-
zat Jedlik Ányos Díját, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyet-
tesének Ezüst Plakettjét, valamint 2015-ben a Turczel Lajos-díjat is. 
Nemrégen, a 2017 októberében rendezett XV. Nemzetközi Vámbéry 
Konferencián,  Dunaszerdahelyen kapta meg a Vámbéry-díjat a Vám-
béry-kutatás és a dunaszerdahelyi Vámbéry-örökség ápolása terén 
végzett kimagasló munkásságáért. Legutóbb az Esterházy-emlékév 
alkalmából meghirdetett pályázatra írt több mint ötven oldalas ta-
nulmányát jutalmazták. Ebben a mártír felvidéki politikus, Esterházy 
János betegségével foglalkozik, rámutatva arra, hogy megfelelő orvosi 
kezeléssel élete meghosszabbítható lett volna, mivel az őt pusztító tü-
dőbajnak már 1943 óta ismert volt az ellenszere, a sztreptomicin nevű 
antibiotikum.

Dr. Kiss László szívesen jár vissza szülőföldjére. Ipolyságon, roman-
tikus környezetben található az a házikó, ahol sok időt tölt feleségével 
és unokáival. Ilyenkor a teraszos kertet gondozza, vagy a ház mellett 
folyó Korpona patak időnkénti áradásainak a következményeit igyek-
szik rendbe rakni. De a szerkesztőségi feladatok és az előadásokra 
szóló felkérések többnyire ott is utolérik. Nem tud – és talán nem is 
akar – nemet mondani ezekre, inkább az alvásra vagy pihenésre szánt 
időt rövidíti meg, hogy eleget tegyen nekik.

A 19. század ismert magyar szemé-
lyiségei közül Kossuth Lajos után 
Vámbéry Ármint tartják külföldön 
a leghíresebb magyarnak; Vámbéry 
személyiségének, identitásainak újra-
értékelése ezért sürgető feladat. Meg-
ítélésünk szerint a vele kapcsolatos 
diskurzus közel kilencven éve nem lé-
pett számottevően előre. Míg az auto-
didakta tudós Vámbéry Ármin itthon 
főleg magyar őstörténeti munkássága 
révén ismert, határainkon kívül regé-
nyes, inkognitóban tett közép-ázsiai 
utazása, valamint a brit titkosszolgá-
lathoz fűződő kapcsolatai uralják a 
róla szóló tudományos közbeszédet.

Ezzel szemben jelen írás Vámbéry 
személyiségének, identitásainak po-
zitivista újraértékelésére törekszik 
anélkül, hogy ezek felett ítélkezne. A 
közelmúltban előkerült új források se-
gítségével véleményünk szerint Vám-
béry Árminnak négyféle identitása és 
részben személyisége különíthető el: 

A zsidó Vámbéry
Vámbéry orthodox vallásos zsidó csa-
ládban született valamikor 1832 táján 
Pozsonyszentgyörgyön Wamberger 
Hermannként, ugyanakkor születésé-
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nek körülményei homályosak. Az el-
lentmondásokra egy példa: most már 
tudjuk, hogy Vámbéry legközelebbi 
apai rokonai Nagykanizsán éltek a 
19. században, s e tény nem találkozik 
Vámbéry saját családjáról tett hivata-
los állításaival.

Vámbéry gyerekként ortodox zsi-
dó vallási nevelésben részesült, mely 
azonban aligha lehetett tudományos 
igényű vagy különösebben magas 
színvonalú. Ambivalens családi vi-
szonyai, mélyszegénysége és négyéves 
kora körül kezdődő gyógyíthatatlan 
sántasága igen korán elfordították a 
fiatal Vámbéryt a tradicionális zsidó-
ságtól, melyre élete során szegény és 
elmaradott közösségként tekintett. 

Mindez azonban nem jelentette azt, 
hogy Vámbéry minden téren elszakadt 
volna a zsidóságtól mint vallási-etni-
kai közösségtől. Magánéletében – bár 
felnőtt élete java részében hivatalosan 
református volt – továbbra is kötő-
dött a zsidósághoz. Felesége, Arányi-
Rechnitz Kornélia szintén zsidó szár-
mazású volt, a kor ünnepelt magyar 
zsidó hegedűvirtuózának, Joachim 
Józsefnek az unokahúga. Vámbéry 
házassága a rendelkezésre álló szűkös 

adatok alapján formálisnak és érze-
lemmentesnek tűnik.

Az idősödő Vámbéry Ármin kap-
csolata nem szakadt meg sem a ma-
gyar, sem pedig a nemzetközi zsidó 
körökkel. Az idős Vámbéry személyi 
titkára volt egy ideig Vázsonyi Vilmos 
is, a később komoly politikai karriert 
befutó zsidó származású magyar po-
litikus. Vámbéry zsidó identitásának 
utolsó epizódjaként ki kell emelnünk 
cionista kapcsolatait. A 19. század vé-
gén megszülető cionista mozgalom 
vezetője, a magyar zsidó Herzl Tiva-
dar szintén tisztában volt Vámbéry 
kapcsolatainak súlyával az oszmán ud-
varban. Herzl eredményesen udvarol-
ta körbe 1900-ban „Vámbéry bácsit”, 
ahogyan őt emlékirataiban nevezte 
magyarul, hogy az vesse latba befolyá-
sát II. Abdülhamid oszmán szultánnál 
(1876-1909) a korai cionista mozga-
lom érdekében, a palesztinai zsidó ál-
lam ügyében. 

A mAgyAr Vámbéry
Amikor Vámbéry Árminról beszé-
lünk, olvasunk magyar nyelvterüle-
ten, a 19. századi nemzeti romantika 
lánglelkű alakja lép elénk, az álruhás 

Kossuth-rajongó diák, a magyarság 
keleti eredetéért lelkesedő hazafi, aki 
az ugor-török háborúban vehemen-
sen védelmezte a magyarság törökös 
eredetét, és aki kulcsszerepet játszott 
1896-ban Hunyadi Mátyás Corviná-
inak hazahozatalában Konstantiná-
polyból. Igen, ő az a romantikus Vám-
béry, aki bejáratos volt Arany János és 
Jókai Mór köreibe, és akinek sírjára az 
agg Görgey Artúr küldött koszorút.

Wamberger Hermann, a német ajkú 
zsidó fiatalember korán eltávolodott 
a hagyományos zsidó vallásosság-
tól. Az eredetileg német anyanyelvű 
Vámbéry igen korán jól megtanult 
magyarul, és korán rákapott a kora-
beli magyarországi tudományos iro-
dalomra. Vámbéry magyarsággal való 
azonosulását, magyarrá válását az 
1848-as forradalomhoz köthetjük. A 
tizenhat-tizenhét éves ifjút magával 
ragadta a korabeli magyar forradalom 
szelleme. Magyarrá válásának kovásza 
a forradalom leverése volt. Vámbéry 
még évtizedekkel később is látható 
megrendüléssel idézte fel a cári had-
sereg magyarországi kegyetlenkedése-
it. A magyarsággal való sorsközösség 
érzése mellett a forradalom hatására 

sárközy miklós

vámbéry ármin, 
a sokiDenTiTású TuDós
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alakult ki élete végéig tartó oroszgyű-
lölete, valamint a magyar őstörténet 
iránti szenvedélyes érdeklődése. Vám-
béry magyar identitásának apró, de 
fontos eleme volt névmagyarosítása 
1858-ban, Konstantinápolyban. Her-
mann Wambergerből Vámbéry Ármin 
lett, és ebben alighanem fontos szere-
pet játszott a konstantinápolyi magyar 
forradalmi emigráció, akik hathatósan 
támogatták ottani tudományos előme-
netelét. Vámbéry lelkes patriotizmu-
sának másik korabeli emléke Iránból 
ismert perszepoliszi Éljen a Magyar 
graffitije 1862-ből.

Vámbéry magyar azonosságtudatá-
nak újabb fontos lépése volt reformá-
tus kikeresztelkedése 1868-ban. Bár 
sosem lett semmilyen vallás őszinte 

híve, és érzéseink szerint nem kevés 
karrierizmus is munkált eme döntése 
mögött, keresztyénsége révén kap-
hatott egyetemi katedrát. Vámbéryt 
komoly támadások érték konzervatív 
katolikus körökből részben zsidósága 
miatt, és talán emiatt is érezte magá-
hoz közelebbnek a reformátusságot, 
ahol nem csekély támogatóra talált 
őstörténeti nézeteiben is. De Vámbéry 
reformátussá válása presztízsértékkel 
bírhatott a magyarországi reformá-
tus egyháznak is, hiszen személyesen 
Török Pál, dunamelléki református 
püspök keresztelte meg a nagyhírű 
tudóst 1868-ban. Vámbéry hivatalos 
protestantizmusa előnyös volt Nagy-
Britanniában is, az angol királyi csa-
ládhoz írt leveleiben többször is utal 

erre. Igazi világfiként azonban sosem 
vált hívő emberré, magyar identitá-
sában a reformátusság, az őt lelkesen 
támogató református körök mégis 
fontos szerepet játszottak. Vámbéry 
temetése is egyszerű magyar refor-
mátus szertartás szerint zajlott 1913 
szeptemberében. Vámbéry folyama-
tosan szenvedett az örökölt pozíciók 
világától, mégis, politikai nézetrend-
szerében szabadelvűsége jól megfért 
a politikai konzervativizmus bizonyos 
elemeivel. Vámbéry ebben nagyon is 
konzekvens volt. Amilyen vehemenci-
ával védelmezte a történelmi Magyar-
ország területi egységét angol vendé-
gei előtt, éppolyan határozottan érvelt 
az ír függetlenségi törekvések ellen, a 
brit és az oszmán birodalmak területi 
integritása mellett. 

Vámbéry minden tekintetben val-
lotta az 1867 utáni magyar közvéle-
mény többségének oroszellenes né-
zeteit, valamint aktívan támogatta a 
korabeli magyar külpolitikai érdeke-
ket, még ha a magyar politikai elittel 
nem is mindig volt felhőtlen a viszo-
nya. Vámbéry népszerűsége viszont 
töretlen maradt a korabeli magyar 
közvéleményben, köszönhetően kiter-
jedt, fiatalságától élete végéig folytatott 
magyar őstörténeti munkásságának. 
Zsidó származása ellenére sosem sze-
repelt antiszemita hecckampányokban 
sem a maga korában, sem később, és 
mindez elsősorban az őt és magyar ős-
történeti tevékenységét övező nemzeti 
rokonszenvnek tudható be. 

A muszlim Vámbéry
A többdimenziós, Vámbéry Ármin-
hoz köthető identitáshalmaz fontos és 
nélkülözhetetlen eleme a tudós igen 
sajátos muszlim identitása. Kétség sem 
fér hozzá, hogy Vámbéry rendelkezett 
muszlim önazonosságtudattal, és itt 
nem csak felszínes manírról van szó. 
Vámbéry muszlim azonosságtudatá-
nak kialakulásának fontos lépcsője volt 
a tradicionális muszlim vallási tudo-
mányokba való beavattatása Isztambul 
döntően nem európaiak lakta Kabatas 
negyedében 1857 után. A hagyomá-
nyos muszlim teológiai képzés struk-
túrája ráadásul nem is lehetett idegen 
Vámbéry számára, hiszen az meto-
dikájában számos párhuzamosságot 
mutat a formális ortodox zsidó oktatás 
elemeivel. Konstantinápolyban Vám-
béry szinte bizonyosan áttért a szunni-
ta iszlámra egy bizonyos Molla Ahmad 
Efendi hatására, melyet később ugyan 
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tagadni igyekezett, de egészen biztos, 
hogy formális iszlamizációja megtör-
tént, mivel enélkül aligha kaphatott 
volna képzést a muszlim teológiában. 
Az iszlámra való áttérés nem volt isme-
retlen jelenség a törökországi magyar 
diaszpórában, de ennek főleg politikai 
okai voltak, hogy megmeneküljenek 
az orosz kiadatási kérelmektől. Vám-
béry azonban nem volt magyar poli-
tikai üldözött, iszlamizációja nem volt 
kényszeres döntés, saját muszlim iden-
titásának fontos és önkéntes jegyeként 
tekinthetünk rá. Szinte egy időben a 
magyar Vámbéry Ármin név felvételé-
vel muszlim nevet is választott, magát 
Resid Efendinek szólíttatta, és ezt fo-
lyamatosan használta török, perzsa és 
közép-ázsiai muszlimokkal való érint-
kezése alatt. 

Vámbéry 1857 utáni törökországi 
periódusa élete talán legfelhőtlenebb 
korszaka volt. Nagyra értékelte, hogy 
Konstantinápolyban gyorsan emel-
kedhetett a ranglétrán kívülről jött 
személyként, európai-magyar-zsidó új 
jövevényként nem szembesült jelentős 
társadalmi akadályokkal. Személyes 
benyomásai, sikeres beilleszkedése 
miatt is Vámbéry élete végéig külö-
nösen nagyra értékelte az Oszmán Bi-
rodalmat, és azt az iszlám legtöbb re-
ményre feljogosító, legfelvilágosultabb 
államának tekintette. 

Később, Perzsiában és Közép-Ázsiá-
ban Vámbéry még tovább lépett, nem 
egyszerűen szunnitaként, hanem osz-
mán szunnita dervisként jelent meg 
környezete előtt. Mindezzel nem kis 
személyes kockázatot vállalt. Dervis-
ként Vámbéry egy újabb kvázi-vallást 
és identitást öltött magára, hiszen jól 
ismertek a szúfizmus iszlámjának, a 
kolduló dervisek teológiai képzeteinek 
és az ortodox szunnita iszlám markáns 
különbségei. A ráció helyett sokszor az 
emóció útja, az extázis és a módosult 
tudatállapotok keresése révén megta-
pasztalt transzcendencia újfajta kód-
rendszert jelentett a szúfizmus meze-
jére lépő Vámbérynek. A társadalom 
peremén élő kolduló dervisek visel-
kedéskódexének alkalmazása komoly 
kihívást jelentett közép-ázsiai és iráni 
útja során. Vámbéry eredendően puri-
tán személyisége, félelmetes gyakorlati 
nyelvismerete és maximális adaptációs 
érzéke azonban ismét remekül műkö-
dött.

Hogy Vámbéry milyen mély be-
nyomást tett muszlim kortársaira, és 
milyen sokan tartották őt élete végéig 

muszlimnak, annak ékes bizonyítéka 
az ún. Bambera-mítosz is. Miután 
visszatért Európába, és közép-ázsiai 
kalandjai ismertekké váltak a szé-
lesebb nagyközönség előtt, számos 
közel-keleti muszlim úgy gondolta, 
hogy „Bambera” (ahogy Vámbéry 
neve eltorzult alakban szájról szájra 
járt) valójában nem egy magát álcá-
zó nyugati az iszlám világban, hanem 
egy inkognitóban Európában élő és 
ott hitét megtartó muszlim. Akár-
milyen legendás és fiktív történet-
nek hat is, ezt akár maga Vámbéry 
is táplálhatta. Itt kell megemlítenünk 
Molla Szádik (Csagatáj Izsák, 1836-
1892) alakját is, a Vámbéry által a kö-
zép-ázsiai Khivából Magyarországra 
hozott üzbég szolgát, aki élete végéig 
muszlim maradt, és akivel Vámbéry 
vélhetően mint muszlim a musz-
limmal beszélt mindvégig. Vámbéry 
minden bizonnyal képes volt musz-
lim vendégeinek azt a benyomást 
kelteni, hogy ő még mindig egy gya-
korló, hitét európai közegben is meg-
tartó muszlim. 

A brit Vámbéry
Tanulmányunk végén meg kell em-
líteni Vámbéry brit identitását is. 
Vámbéry brit szimpátiája több okra 
vezethető vissza: egyfelől a liberá-
lis társadalmi modellre, amelyben a 
nem keresztény származású Vámbéry 
könnyebben érvényesült. Másrészt 
Vámbéry megrögzött oroszellenessé-
gére, mely automatikusan török és brit 
barátsággal párosult. Harmadrészt: 
tudományos képzettségének hiányára, 
mely az angolszász világban kevésbé 
szúrt szemet, mint a németben vagy 
a német oktatási modelleket köve-
tő magyarban. Ez utóbbi talán meg-
hökkentő állítás, de mégis igaz, mivel 
Vámbéry korában a doktori cím még 
nem volt elfogadott az angolszász aka-
démiai világban, és az angol tudomá-
nyos élet több Vámbéryhez hasonló 
„különutas” tudósnak biztosított lehe-
tőséget a korszakban..

Vámbéry angliai tevékenységének 
legkényesebb része brit ügynöki múlt-
ja volt. Mostani ismereteink szerint az 
1870-es évek elejétől haláláig Vám-
béry Ármin a British Foreign Office 
fizetett ügynöke volt. Ügynöki tevé-
kenységének lényege mai fogalmaink 
szerint háttértanulmányok írásából 
állt, melyek elsősorban az Oszmán 
Birodalom, kisebb részt Perzsia és 
Közép-Ázsia politikai kérdéseit érin-

tették. Az ezzel kapcsolatos iratok 
mind nyilvánosak és hozzáférhetőek, 
és ezek alapján úgy tűnik, hogy Vám-
béry ügynöki karrierje 1880 és 1890 
között ért a csúcsára, ekkor szolgál-
tatta a legértékesebb információkat. 
Vámbéry mind titkos jelentések szer-
zőjeként, mind felkért szakértőként 
jelentős befolyással rendelkezett a 
brit külpolitika közel-keleti döntése-
iben. Vezető brit konzervatív politi-
kusok, Randolph Churchill, George 
Curzon és Arthur Balfour rendsze-
resen kikérték véleményét akár álta-
lánosabb hatalmi kérdésekben, akár 
olyan konkrét problémákban, mint a 
harcias pastu törzsek megzabolázása 
a mai pakisztáni-afgán határsávban. 
Vámbéry bizalmas viszonyt ápolt a 
brit királyi családdal is, itt különösen 
VII. Edwardhoz és V. György fele-
ségéhez, a magyar származású Teck 
Maryhez fűzték baráti szálak. Emel-
lett Vámbéry volt Bram Stoker forrása 
és az erdélyi Drakula-mítosz nyugati 
elterjesztője is. Stoker Drakula gróf 
válogatott rémtettei című regényében 
világosan felismerhető mellékszerep-
lőként Vámbéry alakja. 

KonKlúzió
Vámbéry személyisége legalább olyan 
komplex, mint tudományos öröksé-
ge. Identitásainak folyamatos válto-
gatásával, személyiségének az egyes 
szituációkhoz való érzelemmentes 
alárendelésével képes volt minden el-
képzelhető társadalmi határt átlépni, 
melynek révén mind tudományos, 
mind politikai téren mérhető nemzet-
közi befolyással rendelkezett. Mind-
ezek mögött egy öntörvényű, erős, de 
alkalmazkodóképes személyiség rej-
lett. 

Vámbéry izgalmas és máig nem 
teljesen feltérképezett identitásváltó 
képessége, a rendkívül változatos poli-
tikai-történelmi körülményeknek való 
sikeres megfelelni vágyás tehát fiatal-
korától létezett, mindezt pedig elmé-
lyítették az iszlám világban tett kalan-
dos utazásai. Ebben nem látni semmi 
hierarchiát sem, mindezek egyszerre 
és talán egy szinten voltak jelen sze-
mélyiségében. A különböző identi-
tások komplex használata innentől 
fogva fő személyiségjegyévé vált, me-
lyet szinte élete végéig gyakorolt. A 
többféle, egymással csaknem egyenlő 
önazonossága egyszerre volt kelet-eu-
rópai kortünet és rendkívüli személyes 
teljesítmény.
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Egy emberé, aki a Pozsony melletti 
Szentgyörgy (ma Svätý Jur, Szlovákia) 
szülötte, egy koldusszegény talmudis-
ta árvaságra jutott gyermeke, aki édes-
anyja, özvegységre jutván, második 
házasságában Dunaszerdahelyre vitt. 
Bár Dunaszerdahelyen a család, két-
séget kizáróan, némileg jobb anyagi 
helyzetbe kerülhetett, ez még mindig 
nem érte el még a (mai szóhaszná-
lattal élve) középosztálybeli jólétet. 
Vámbéry sorsát tovább súlyosbította 
ifjúkori betegsége, amelyet ő paralízis-
nek tartott, de a modern orvostudo-
mány szerint feltehetőleg Legg-Calvé-
Perthes-szindrómában szenvedhetett.

 Az ifjú Wamberger Hermann (zsi-
nagógai nevén Cvi) élete tehát eleve 
egy nagy utazással kezdődött, amit 
egyúttal egy személyiségét átalakító 
tragédia is megerősített. Nyugodtan 
állíthatjuk, hogy ezt követően hősünk 
élete nem lett más, mint utazások és 
átalakulások sorozata.  A „Vámbéry-
jelenség” lényege valószínűleg éppen 
ezekben az alakváltozásokban rejlik. 
Ezt nem úgy kell elképzelnünk, hogy 
hősünk bármikor is megtagadta vol-
na önmagát. Vámbéry utazásai többet 
jelentenek egy felfedező utazásainál. 
Nemcsak testi valójában utazott, de 
személyisége és – ha szabad ily fel-
lengzősen fogalmaznunk – lelkisége is 
követte az utazót. Éppen ebben külön-
bözik kora más nagy felfedezőitől. 

út A mAgyArságbA, 
AVAgy egy leVert nemzet 
lehetőségei
Vámbéry, illetve ekkor még mindig 
Wamberger Hermann 1849-től kezdve 
tudatosan igyekezett magyarrá válni. 
Magyar ruhát hordott, magyar nyel-
ven beszélt, s ebben a közegben dön-
tötte el, hogy életét a magyar nemzeti 
eszme szolgálatába kívánja állítani. 

 
Vámbéry és Az iszlám
Közismert tény, hogy Vámbéry 
1857-ben Eötvös József segítségével 
Konstantinápolyba utazott. Négy évet 
töltött itt. A pénztelen magyar emig-
ránsból itt vált Resid Efendivé, az osz-

DobroviTs miHály

egy ember arcai

mánli elit tekintélyes tagjává. Ehhez is-
mételten csak hasonulnia kellett. Bár, 
állítása szerint, nyilvánosan sosem 
vált hitvalló muszlimmá, ténylegesen 
muszlimként élt és viselkedett. Ebben 
pedig, saját elmondása szerint, éppen 
zsidóként megélt gyermekkorának 
emlékei segítették. Mindezek mellett 
1857-ben vált véglegesen Vámbéry 
Árminná is. 

Az ifjú mAgyAr AKAdémiKus
Vámbéry még Konstantinápolyban 
töltötte napjait, amikor új szerep várt 
rá Pesten. Az egykori Wamberger Her-
mann, a szentgyörgyi, pozsonyi és sop-
roni koldusdiák immáron törvényesen 
is Vámbéry Árminként tarthatta meg 

székfoglaló előadását mint a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja. 
1861 nemcsak Vámbéry életében volt 
fordulópont, de az osztrák önkényura-
lom alatt élő Magyarország számára 
is. A Pestre összehívott országgyűlés, 
a Forinyák Géza személyében halálos 
áldozattal is járó diákmegmozdulások, 
amelyek a magyar nyelvű egyetemi ok-
tatás helyreállítása érdekében zajlottak, 
egy új, forrongó világot jelentettek. 

A VándorderVis útjAi
A krími háború által létrehozott új 
hatalmi helyzet Közép-Ázsiában is 
felértékelte az oszmán hatalom szere-
pét. Ebben közrejátszott az a hatalmi 
vákuum is, amely a XIX. század folya-
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mán a közép-ázsiai államokban kiala-
kult. Hosszabb vagy rövidebb ellenál-
lás után a közép-ázsiai uralkodóházak 
elfogadták az Oszmán-ház elméleti 
primátusát. Ez a primátus még csak 
távolról sem volt összehasonlítható az 
európai feudalizmus vazallusrendsze-
rével. A közép-ázsiai államok külső és 
belső szuverenitása lényegében csor-
bítatlan maradt. Ebben a közegben 
készült tehát az ifjú Resid Efendi arra, 
hogy bejárja Közép-Ázsiát. Feladata 
formálisan a szultán ágensévé tette, 
de éppen Konstantinápoly és London 
szoros együttműködése okán a brit 
politikai játszmák résztvevőjévé is vált. 

 Vámbéry 1861-ben indult el kö-
zép-ázsiai útjára. Ehhez ismét szemé-
lyiséget kellett váltania. Az elegáns 
istanbuli efendiből vándordervissé 
kellett alakulnia. Így került tehát Vám-
béry Haydar efendi, teheráni török 
követ közvetítésével a kásgari Hadzsi 
Bilál karavánjába, akikkel 1863. már-
cius 28-án indult el Turkesztán felé. 
Vámbéry útja 1864. április hatodikán 
ért véget Pesten. Az sem meglepő, 
hogy a szultán ágensét mindenütt a 
legmagasabb szinten fogadták. S azon 
sem csodálkozhatunk, hogy visszaút-
ján nem csak a londoni körök voltak 
kíváncsiak az eredményeire, hanem 
még jóval előtte Âli paşa török külügy-
miniszter is. 

 Vámbéry útjának legfőbb tudomá-
nyos eredményét egy olyan dologban 
kell lássuk, amely ma már – éppen az 
ő leírása segítségével – közhelyként 
ment át a tudományos közgondolko-
dásba. Mindaz, amit a nyugati tudo-
mányosság Vámbéryig ismert a keleti 
török világról, az néhány, a keleti tö-
rökség – a mai tudományosság által 
csagatájnak nevezetett – közös irodal-
mi nyelvén írott kézirat tanulsága volt. 
Vámbéry közép-ázsiai utazásait leíró 
könyvének második része volt az első 
olyan közlemény, amely a közép-ázsiai 
etnikumok hiteles leírását tartalmazta. 
S ezt követték az „Életképek Közép-
Ázsiából”, illetve a „A török faj” című 
írásai.

 Vámbéry művének legfőbb érdeme 
– és egyben útjának legjelentősebb, 

máig is ható tudományos eredménye 
volt –, hogy Közép-Ázsia társadalmá-
ban felismerte a rend alapjait. Nem 
egyszerűen a nyelveket írta le, bár a 
Ćagataische Sprachstudienben ezt is 
megtette – önmagában ez is nagy ered-
mény lett volna –, de magukat az etni-
kai viszonyokat is ismertette. Ezzel, ha 
vázlatosan is, lényegében egymaga tett 
annyit, amennyit a húszas–harmincas 
évek teljes szovjet apparátusa. 

A brit úriember
Vámbéry életpályája ettől a ponttól 
kezdve tovább gazdagodott. Az ifjú 
magyar akadémikus, a pesti egyetem 
első zsidó származású (bár formáli-
san református hitre tért) professzora, 
a világ első török tanszékének alapí-
tó atyja egyúttal a londoni elit, sőt a 
londoni udvari körök tagjává is vált, 
s egyúttal a brit külpolitika egyik leg-
fontosabb tanácsadójává lett. 1885-ben 
képes volt arra, hogy az afganisztáni 
„Pandzsdeh-incidens” nyomán Lon-
donban lemondásra szorítsa Gladstone 
kormányát. Ugyanakkor Lord Curzon 
indiai alkirály mellett többek között az 
ő keze nyomát is viselik Afganisztán 
mai határai. Egyúttal régi konstanti-
nápolyi kapcsolatait is tovább erősítet-
te. 1876-tól kezdve ugyanis ifjúkori jó 
barátja, II. Abdülhamid lett a szultán. 
Vámbéry minden igyekezetét latba 
vetette, hogy londoni befolyását (itt 
Edward walesi herceg volt személyes 
jó barátja) és istanbuli kapcsolatait fel-
használva segítsen az 1878-as háború-
ban megtépázott Oszmán Birodalmat 
talpon tartani. 

A tudós ArcAi
Vámbéry tudósi pályájáról sem egysze-
rű feladat beszélni. A feladat legfőbb 
nehézsége abban rejlik, hogy maga az 
életmű nem tekinthető egységes egész-
nek. 

 Vámbéry életműve ebben a tekintet-
ben korántsem egyedülálló a magyar 

tudománytörténetben. Mint annyi más-
ban, voltaképpen ebben is korszakot és 
hagyományt teremtett. Későbbi kutató-
ink között is megfigyelhető a magyar és 
a nemzetközi pálya kettéválása. 

 A magyarok eredetének megszál-
lott kutatója és a nemzetközi politikai 
szakíró azonban még mindig nem 
fedi le az életmű egészét. Külön ki kell 
emelnünk az útleíró Vámbéryt. Amit 
a XIX. század magyar olvasója esetleg 
érdekességnek tartott, azt ma önálló 
teljesítményként értékeljük. Vámbéry 
útleírásai, valamint közép-ázsiai is-
mertetői mára már önálló autoritás-
sal bíró etnológiai forrásmunkákká 
lettek. Voltaképpen ebben áll életmű-
vének leginkább újra-felfedezendő 
része. A XX. század vége ugyanis el-
hozta azt, amiről Vámbéry jószerivel 
álmodni sem mert. Közép-Ázsiában 
megszűnt az orosz, illetve a szov-
jet főhatalom, s helyette új, szuverén 
nemzeti államok léptek a nemzetközi 
porondra. Ezek az új államok viszont 
még magukon hordozzák a múlt min-
den gondját. Így nyilvánvalóan érde-
kes a világ számára, hogyan látta a 
térséget a másfél évszázada arra járt 
utazó. Ezen keresztül pedig itt az ideje 
felfedeznünk az etnológus Vámbéryt. 
A közép-ázsiai tapasztalatait feldolgo-
zó Vámbéry egy másik, ma már önál-
lóvá vált tudomány úttörőjévé is lett. 
Az Oszmán Birodalom helyzetét, va-
lamint az orosz-brit vetélkedést és an-
nak lehetséges következményeit tagla-
ló elemzései túllépnek a publicisztika 
határain, és egy önállóan értékelhető 
politológusi, stratégiai elemzői élet-
művet alkotnak.

zárszó helyett
Rövid írásunkban nem tehettünk mást, 
minthogy fő vonalakban igyekeztünk 
megragadni azt a jelenséget, amelyet 
Vámbéry Árminként ismerünk. Egy 
személy arcait s egy több rétegű életmű 
dimenzióit szerettük volna bemutatni.
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Emlékezésre, elmélkedésre, az eddigi 
elkötelezett együttműködés és szaksze-
rű, hatékony segítség megköszönésé-
re, békésen szép, biztató gondolatok 
megfogalmazására szinte kívánni sem 
tudnék ideálisabb időt a mostani-
nál… Csendes februári délelőtt, kinn 
gyönyörűen hull a Csallóközhöz egy-
re hűtlenebb, régen várt hó, és szinte 
rutinszerűen újra kezembe veszem 
a Katedra legutóbbi – 2018 januári – 
számát. Nemcsak átlapozom, ugyanis 
nyugdíjas pedagógusként mindmáig 
az egyik leghűségesebb barátom, akivel 
a lap szerkesztőbizottságának elnöke-
ként nemcsak köszönőviszonyban va-
gyok, hanem kollégáimmal – lapunk 
főszerkesztőjével, szerkesztőnőjével, a 
szerkesztőbizottság tagjaival – együtt 
érzem/érezzük is e megbízatás felelős-
ségét és súlyát. Őszintén vallom, hogy 
a Katedra az elmúlt évek során sokszor 
segítette munkámat, tájékoztatott, fel-
hívta a figyelmemet, tanácsot adott, 
de lehetőséget is arra, hogy tapaszta-
lataimról, elképzeléseimről munkánk 
színvonalának emelését tartva szem 
előtt tájékoztathassam felvidéki ma-
gyar kollégáimat, a sok ezer magyar 
pedagógust. Tájékoztassam ugyanúgy, 
mint a lapunkban eddig közölt sok-
sok írás szerzője, azok a nagyszerű 
gyakorló pedagógusok, ismert és el-
ismert hazai és külföldi szakemberek, 
akik már ráéreztek, illetve tudatosítot-
ták, hogy az önképzés, az önművelés, 
együttgondolkodás, együttműködés 
egyik leghatékonyabb formája, eszköze 
a szakirodalom rendszeres tanulmá-
nyozása – beleértve természetesen a 

felvidéki magyar pedagógusok egyet-
len módszertani-szakmai folyóiratát, a 
Katedrát. A mi folyóiratunk azonban 
nemcsak az egyes tantárgyakat oktató 
kollégák szűken értelmezett szakmai-
módszertani munkáját segíti, hanem 
a pedagógusok számára elengedhetet-
lenül szükséges társtudományok terü-
letéről is rendszeresen közli azokat a 
szükséges ismereteket, amelyek nélkül 
a pedagógus egyszerűen nem végezhet 
sikeres munkát. Tehát nem lesz képes 
folyamatosan sikerélményhez juttatni 
és ezáltal motiválni, megnyerni, a tuda-
tos ismeretszerzés útjára vezetni a diá-
kokat. Nem lesz sikeres az az igyekezete 
sem, hogy kivívja a szülők tiszteletét, és 
ők hajlandók legyenek őszintén, folya-
matosan, sikeresen együttműködni a 
pedagógussal. Képtelen lesz megfelelni 
annak a comeniusi követelménynek, 
mely szerint tudás nélkül nem lehet, 
szív nélkül pedig nem szabad taníta-
ni…

Szeretném remélni, hogy lapunknak 
ez az általam most említett száma is el-
jutott minden kezdő, de huzamosabb 
idő óta tanító magyar pedagógushoz, 
hiszen többek között szinte élmény-
szerűvé tette az olvasók számára pl. a 
XXVI. Katedra Napok rendezvényét, 
amely iránt a pedagógusaink – sajnos 
– nem tanúsítottak kellő érdeklődést 
még akkor sem, ha egyébként tudjuk 
mindannyian, hogy ez a rendezvény a 
felvidéki magyar pedagógusok számára 
szervezett egyik legfontosabb szakmai 
találkozó és vitafórum. Ezen a tanács-
kozáson többek között Kantár Balázs 
fiatal kollégánk rendkívül tapintatosan, 

Fibi sánDor

HuszonöT 
éve 
a Társunk…

ugyanakkor őszintén és szakszerűen 
szólt minden magyar pedagógushoz. 
Felhívta a figyelmüket a pályakezdés 
igényes és korántsem könnyű voltá-
ra, emellett saját tapasztalatai alapján 
tanácsokat is adott a fiatal, de az idő-
sebb kollégáknak is a problémamentes 
együttműködés, az elvárható segítség 
és támogatás szükséges biztosításához, 
és mindezt kimondottan a gyerme-
kek érdekében... Sorolhatnám persze 
az adott számban megjelent továb-
bi írásokat, sőt az előző évfolyamok 
minden számában közölteket is, és 
mindegyikkel kapcsolatban nyugodt 
szívvel megjegyezhetném, hogy bizo-
nyára gazdagította az érdeklődő peda-
gógusok ismereteit, hiszen segítséget 
nyújtott és számtalan esetben konkrét 
tanácsokat is adott a pedagógusi mun-
ka hatékonyságának, eredményességé-
nek a fokozásához, az egyes tantárgyak 
tanítása színvonalának emeléséhez. És 
akkor még nem említettem lapunknak 
azt a kimondottan hasznos küldeté-
sét – és annak következetes teljesítését 
–, amellyel sikerült valóban országos 
szintre emelni a Katedra-versenyeket, 
és évente több ezer magyar diákot be-
kapcsolni e nemes és a tanulók számára 
kimondottan hasznos tanításon kívüli 
tevékenységbe.

Mindezek ellenére mégsem lehetek, 
nem lehetünk elégedettek, hiszen mé-
lyen elgondolkodtató az a tény, hogy 
viszonylag nagyon sok felvidéki ma-
gyar pedagógus mindmáig nem találta 
meg az utat a Katedrához, a mi egyetlen 
magyar nyelvű szakfolyóiratunkhoz, de 
a Katedra Napokhoz sem. Szinte érthe-
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Pék éva

TöreTlen HiTTel

„Tisztelt a múltat, hogy élhesd a jelent, és munkálkodj a jövőn.” (Széchenyi 
István)

A fenti Széchenyi-idézet minden korban aktuális, mert a múltunk, törté-
nelmünk, irodalmunk, kultúránk ismerete nélkül nehezen boldogulnánk a 
jelenben, és a jövőnk is bizonytalan lenne. Olyanok lennénk, mint a vak-
vágányra terelt vonatok, egy darabig még haladnánk, élnénk a múltból, az 
emlékekből, aztán megállnánk, mert a vágány véget ért. Hogy ez ne követ-
kezhessen be az életünkben, csupán rajtunk, felvidéki magyarokon múlik. 
Mert megvannak azok a magyar intézményeink, iskoláink, kulturális szö-
vetségünk – a Csemadok és számtalan lehetőség –, mellyel élnie kell, kelle-
ne minden szlovákiai magyarnak, s akkor a vonatunk is sebesen haladna a 
kitűzött cél felé.

Minden az iskolaválasztással kezdődik. Magyar gyerek magyar iskolába 
járjon, az anyanyelvén tanuljon olyan intézményekben, ahol magyar nyelvet, 
magyar kultúrát tanítanak, ahol a gyermek mindent az anyanyelvén, magya-
rul sajátít el. Ha a biztos alap megvan, utána már következhet az építkezés: a 
képességfejlesztés, a tudás lehető legmagasabb szintű átadása. Ez a pedagó-
gusok feladata, a mindenkori magyar tanítóké.  Mellettük álljon ott a magyar 
szülő a magyar gyermekével, hogy kölcsönösen erősítsék, segítsék egymást, 
higgyenek, bízzanak egymásban, s akkor a „mesterhármas” így, együtt biz-
tosan eredményes lesz. 

Minden lehetőséget, alkalmat meg kell ragadni, különféle kulturális, kö-
zösségi rendezvényekre, találkozókra, versenyekre el kell menni, ahol „ma-
gyar kultúrát osztanak” önzetlen önkéntesek, mert mindig, mindenhol 
tanulunk, tapasztalunk, hazaviszünk valamit. Panaszra nincs okunk, kultu-
rális rendezvényekből van bőven, Pozsonytól egészen Királyhelmecig.  Sze-
replők százai számos helyi, regionális és országos rendezvényen énekelnek, 
táncolnak, muzsikálnak, szavalnak, emlékeznek híres szülötteikre. S amit a 
mindenkori szervezők tesznek, az már nem egyszerűen munkahelyi feladat, 
hanem kulturális „misszió”. Hisz egész életünk tanulás, mely valahol még az 
anyaméhben kezdődik, és a sírig tart. Ezért nem tétlenkedni, cselekedni kell, 
de még ma, mert holnap már talán késő lesz.

Érdekes nép, nemzet a magyar – nagyon tudunk ünnepelni, örülni, sírva 
vigadni és vigadva sírni. Temetni, koszorúzni, gyászolni, emlékezni, múltat 
idézni, Himnuszt énekelni átszellemülten, őszintén, vagy csak magunkban 
mormolva a szöveget, mint a Miatyánkot. Vagy még mindig félünk színt 
vallani, s nem merünk őszintén, szívből örülni, emelt fővel járni, kokárdát 
a mellünkre tűzni az arra méltó nemzeti ünnepeink alkalmából? Nem ma-
gyarkodásból, egyszerűen csak a lelkünk örömére, hovatartozásunk jelzésé-
re.

Talán még a génjeinkben hordozzuk ezeréves múltunkat, a sok megalázta-
tást, meghurcoltatást – a tatárt, a törököt, 1848-at, október 6-ot, Trianont, a 
Don-kanyart, Gulagot, a kitelepítést, a deportálást, a magyar iskolák bezárá-
sát, édes anyanyelvünk gúzsbakötését, a jelenleg is érvényben lévő nyelvtör-
vényt. Ez lehet az oka annak, hogy még mindig a helyes, megfelelő utat ke-
ressük, s az elindulás, a baráti kézfogás várat magára. Pedig már ideje volna 
elindulni a cél felé, kéz a kézben, tiszta, őszinte magyar szívvel egy közös ügy 
érdekében. Félretéve az önös érdekeket, hogy az a „vonat” a kitűzött cél felé 

tetlen, és nem is találunk egyértelműen 
elfogadható választ arra sem, hogy a 
viszonylag nagy diáklétszámú, teljesen 
szervezett alapiskolák mindössze egy 
vagy jobb esetben két példányt igényel-
nek lapunkból, és inkább vállalják a 
sokkal költségesebb fénymásolást, hogy 
a Katedra-versenyekbe bekapcsolódó 
pedagógusokhoz és diákokhoz eljut-
hassanak a verseny feladatai… Sajnos 
az óvodáinkban és a középiskoláinkban 
is ugyanez a helyzet. Éppen ezért külön 
megbecsülést és köszönetet érdemel 
a kassai Márai Sándor Alapiskola és 
Gimnázium, az érsekújvári Czuczor 
Gergely Alapiskola, a Komáromi Eöt-
vös Utcai Alapiskola, és a Nyárasdon, 
valamint a Felsőszeliben működő alap-
iskola, ugyanis csak ebben az öt isko-
lában döntött úgy az igazgatóság és a 
pedagógusközösség, hogy az esetleges 
anyagi problémák ellenére is 6-7 pél-
dányt igényelnek lapunkból. Tudjuk, 
hogy az anyagiak milyen fontos szere-
pet játszanak az életünkben, de ez talán 
mégsem lehet elfogadható magyarázat 
arra, hogy a felvidéki magyar tanítási 
nyelvű óvodákban, alap- és középis-
kolákban tanító több ezer magyar pe-
dagógus közül mindössze néhány száz 
tartja fontosnak, hogy postaládájában 
minden hónapban ott legyen az egyet-
len magyar pedagógiai szakfolyóirat, a 
Katedra…

Gondolkozzunk el ezen, kedves kol-
légák… Ugye, ezek után talán le sem 
kell írnom, mit is kívánhatok, mit is 
kívánjak a felvidéki magyar pedagógus 
számára viszonylag nagy erőfeszítéssel 
biztosított, jubiláló Katedránknak…
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robogjon – de a megállókat nekünk kell 
megjelölnünk, nagyon megfontoltan és 
okosan.

Sajnos, egyre fogyunk, kevesebben 
vagyunk. Ha az okát keresem, kutatom, 
óhatatlanul is Tompa Mihály sorai jut-
nak az eszembe – „mint oldott kéve, 
széthull nemzetünk”. Végre már meg 
kéne erősen és közösen kötni azokat a 
„kévéket”, hisz az aratás már megtör-
tént. A szülőföldünkön termett tiszta 
búzából olyan mindennapi szent ke-
nyeret sütni, hogy aki abból eszik, tud-
ni fogja, hová, kihez tartozik. Érzi majd 
benne a termőföld illatát, látja a vég-
telen pipacsokkal teli gabonatengert, 
átérzi a mindennapi kenyérért kifejtett 
kemény munkát, s meglátja mögötte a 
munkásembert is. Hisz mindennek ára 
van, és mindenkinek dolga, feladata 
van ebben a világban, mert valamiért 
megszülettünk, valamiért éppen ide – 
és magyarnak születtünk… 

Ha szép volt a tegnap és szép a ma, 
tegyünk azért, hogy a holnap, a jövőnk 
még szebb legyen. Ami ma elég volt, 
holnap talán már kevés lesz. Az életünk 
felgyorsult, rugalmasabbnak, napra 
késznek kell lennünk, aki megáll, az le-
marad, mert naponta mindig új kihívá-
sok, feladatok várnak ránk.

A tavalyi év nemcsak kulturális ren-
dezvényekben volt gazdag, hanem je-
les magyarjaink kerek jubileumára is 
emlékeztünk, többek közt Kodály Zol-
tánra, Ady Endrére, Illyés Gyulára, Jó-
zsef Attilára, Szent László királyunkra. 
Voltak azonban szomorú évforduló-
ink is: 2017-ben a felvidéki magyarok 
Csehországba történő deportálásának 
és Magyarországra telepítésének, a la-
kosságcserének a 70. évfordulójáról is 
megemlékeztünk. A kitelepítetteket és 
családtagjaikat nagyon sok település-
re hazahívta a harangszó, a templom 
és a temető. Hazavárták őket az itthon 
maradottak. Végre, 70 év után mertük 
vállalni, őszintén kimondani az akkor 
történteket, a kitelepítettek nevét em-
lékoszlopra, kőbe vésni, hogy ne felejt-
sünk, s legyen egy hely, jelképes „sír-
kereszt”, ahol elmondhatunk egy imát 
azokért a szeretteinkért, akiknek sajnos 
nem adatott meg, hogy a szülőföldjük-
ben nyughassanak.  

A 2018-as év Mátyás király emlékéve 
lesz; az igazságosé, aki 575 évvel ezelőtt, 
1443-ban született Kolozsvárott, és 560 
évvel ezelőtt koronázták királlyá. A di-
csőségén nem fogtak az évszázadok, 
nevét még ma is minden magyar ismeri. 
A kettős évforduló jó alkalom lesz arra, 

hogy iskoláinkban, kulturális rendezvé-
nyeken megemlékezzünk róla, felidéz-
zük életét, nemes cselekedeteit, fényes 
győzelmeit, emberi és királyi nagyságát; 
felelevenítsük azt a nemes lelket, aki nyi-
tott volt a kultúra és a humanista szelle-
miség iránt, aki nagyon bölcs, tapasztalt 
uralkodó volt. Mátyás király az egyszerű 
népben meglátta, megtalálta a nagysze-
rűt. S azzal, hogy időként álruhába öltö-
zött, s elvegyült a jobbágyai között, saját 
bőrén is megtapasztalhatta a valóságot, 
mégpedig azt, milyen a szegény nép sor-
sa, élete. Így tudott igazságosan igazságot 
szolgáltatni, és igazságos király maradni. 
„Amíg magyar ember él a földön, addig 
Mátyás nevéhez mindig hozzá fogja ten-
ni: Mátyás, az igazságos.” Élete, cseleke-
detei évszázadok múltával is példaképül 
szolgálnak mindnyájunknak. 

Minden Kollégámnak őszintén kívá-
nom, hogy továbbra is szorgalmasan te-
gyük a dolgunkat! Cselekedjen, dolgoz-
zon ki-ki a maga „őrhelyén” becsülettel, 
tisztességgel, emberséggel és „töretlen 
hittel”, követve nagy elődeink példáját. 
Bízzunk önmagunkban, egymásban, 
anyanyelvünkben, iskoláinkban, peda-
gógusainkban, fiataljainkban, tanuljunk 
bölcs elődeinktől, s akkor bízhatunk a 
jövendőnkben is.
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A második félév már javában zakatol, 
a bizonyítványosztást megelőző hajtás 
elcsitult, a tanulók, pedagógusok picit 
fellélegezhetnek. A félévi bizonyítvány 
kiosztva, ami kinek-kinek a munkáját, 
szorgalmát, igyekezetét, valamint ké-
pességeit hivatott tükrözni. Jó esetben. 
Bár Vekerdy Belső szabadságát olvasva 
a karácsonyi ünnepek alatt, egyre in-
kább úgy érzem, a hangsúlyok eltolód-
tak e téren is, s nem a pozitív irányba. 

Gyakorló szülőként, pedagógus-
ként az a tapasztalatom, hogy nem 
minden esetben a valóságot mutatja a 
bizonyítvány. Mert bizony vannak ké-
sőn, esetleg lassabban érő gyerkőcök, 
akiknek több időre, lassabb tempóra, 
egyénre szabott feladatokra van/lenne 
szükségük a kibontakozáshoz. Vekerdy 
Tamás   ezt sokkal sarkosabban fogal-
mazza meg, ám ami az első olvasásra 
meredeknek, meg nem is olyan szak-
mainak tűnik, annak szülőként mégis 
muszáj igazat adnom. Nagyon tiszte-
lem  Vekerdy munkásságát, s leginkább 
azt, hogy nála tényleg a gyerek van a 
központban, akiért képes akár az egész 
magyar iskolarendszerrel szembemen-
ni, s kimondani, úgy rossz, ahogy van. 
De nem csak úgy légből kapva, hanem 
megmagyarázva, mennyire nem a lé-
nyegre koncentrál, mennyire a konver-
gens gondolkodást várja el a „csak így 
lehet, máshogy nem” elve, amibe a di-
vergens gondolkodás már nem fér bele. 
Pedig a kreativitás, az alkotóképesség 
alapja a divergens gondolkodás, de sze-
rinte ezt a legtöbb iskola nem igazán   
tolerálja. A bizonyítvány körüli óriási 
felhajtás szerinte/szerintem is teljesen 
eltúlzott. Szülőként gyerekeimnek, de 
pedagógusként tanítványaimnak is azt 
szoktam mondani, hozd ki magadból 
a legtöbbet, tegyél meg mindent, ami 
rajtad áll. Ennyi. Ezért nálam a jegyek 
másodlagosak, mert van, aki az egye-
sért alig tanul, valaki a hármasért ke-
ményen megdolgozik. Akkor igazán a 
hármast kell elismernem. Ahogy ez ná-
lunk otthon is megesett. Három gyere-
kem három különböző ember. Nagyfi-
am, a tipikus „első gyerek”, aki az iskolai 
akadályokat játszi könnyedséggel vette. 

TóTH erika

elég jó Tanár, elég jó bizonyíTvány

A középső már nem volt ilyen könnyű 
történet, az ő iskolai karrierje nagyon 
nehezen indult, tipikus későn érő alkat. 
Nehezebben tanult meg olvasni-írni, de 
az volt az egyetlen, amit minden felett 
erőltettem. Gyakorlás, fejlesztés, moz-
gásterápia, meg minden, ami belefért. 
A kettesért nagyon sokat, keményen 
megdolgozott. Ilyenkor mindig megdi-
csértem, ezt bátyja felháborodva szóvá 
is tette nekem. Bezzeg, ha ő hoz ket-
test! A válaszom erre mindig az volt, ő 
mennyit tett meg érte, neked az egye-
sért a töredéke is elég lenne. Kemény 
időszak volt ez, sokszor feladtam volna.

Másodikos volt, amikor a bátyja ho-
zott neki egy könyvet a könyvtárból, a 
Rosszcsont Peti sorozatból. Azt mond-
ta, András, ez a könyv rólunk szól, majd 
felolvasott belőle. A főhőse Peti, a kis 
rosszcsont, aki mindig elkövet valami 
csínytevést. Az ő bátyja Rendes Ricsi, 
aki az iskolában jó tanuló, szabálykö-
vető, otthon szófogadó, mégis az öccse 
miatt folyton zűrbe keveredik. Tehát 
tényleg róluk szólt. A másodikos fiam, 
aki addig még képregényt is csak nagy-
ritkán olvasott, tágra nyílt szemmel 
hallgatta a felolvasást (velem együtt), 
majd elkérte a könyvet és elolvasta. 
Meg a többi huszonrészét is... Tudtam, 
hogy már nem lesz gond az olvasással. 
Jött a többi sorozat, majd a klasszikusok 
is. Ma Ady, Petőfi, Juhász a kedvencei. 
17 éves korára jutott el arra a szintre, 
hogy magának, magáért szeretne dol-
gokat megtanulni. Nem nekünk vagy 
az iskolának.  

A lányom most másodikos, tiszta 
egyes tanuló, de a nála is az olvasás-
írás elsajátítása volt a prioritás. A tiszta 
egyes is eltörpült a tanító néni dicsérete 
mellett az első osztály végén, mikor azt 
mondta, úgy olvas, mint egy felnőtt. 
Rendkívül büszke voltam rá.

Szóval ennyit a jegyekről. 
Volt egy időszak a kétezres évek ele-

jén, mikor az elsősöknek szóbeli érté-
kelést adtunk. Azt nagyon szerettem. A 
kisiskolás úgyis a tanító néninek tanul, 
nem elsősorban a jegyekért. Egy őszin-
te dicséret minden csillagosnál többet 
jelent számára. 

Értékelni természetesen kell, ez egy-
fajta visszajelzés az iskolai munkáról a 
szülők felé, de a tanulás célja nem lehet 
kizárólag a jó érdemjegy megszerzése, 
inkább maga az élményszerzés, megta-
pasztalás, az örömforrás, hogy ezt már 
tudom – én, egyedül –, a rácsodálkozás, 
az aha-élmény. Mert ideális esetben a 
tanulás kölcsönhatások sorozata, tanu-
lunk egymástól egy egész életen át. A 
gyerekektől lehet a legtöbbet tanulni, 
hiszen szerintem ők sokkal kreatívab-
bak a felnőtteknél. Erre folyamatosan 
rácsodálkozom, és ezt igyekszem felé-
jük is kifejezni. A múlt századi felfogást 
sem osztom, miszerint egy jó tanárnak 
mindent tudni kell és ciki azt monda-
ni, ezt nem tudom... Minden tanár, 
szülő  tudja, hogy a gyerekek milyen 
hihetetlen dolgokat tudnak kérdezni, 
és mennyire máshogy közelítenek egy 
adott problémához, feladathoz. A jó is-
kola elsősorban az életre nevel, és olyan 
alapvető dolgokat ad át, mint az egy-
más kölcsönös megbecsülése, tisztelete. 
Nem egy versenyistálló, bármennyire 
is ez a trendi. A jó iskola figyelembe 
veszi a fejlettségbeli eltéréseket osztá-
lyon belül, valamint a szociális és egyéb 
háttérből adódó különbségeket, s azt 
igyekszik kiegyenlíteni. Hiszen az isko-
la van a gyerekért, s minden gyereknek 
biztosítani kell a testi-lelki fejlődéséhez 
szükséges megfelelő hátteret. Vekerdy 
szerint (szerintem is) egy 6-10 éves 
elemi szükséglete a szabad mozgás, 
rohangálás, kiengedés, levegőztetés, 
vagyis erre is teret kell biztosítani a gye-
rekeknek, nem lehet őket napi 8-9 órára 
a padba erőltetni. 

A tehetséggondozásnak nagyon fon-
tos szerepe van, de a gyerekekben és a 
szülőkben is azt kell megerősíteni, hogy 
mindenki valamiben jó és különleges, 
és ott majd bejön a transzfer hatás, ami 
által a többi területen is jobban fog telje-
síteni. Nem lehet mindenki mindenben 
tökéletes, és ezt felismerve pofonegy-
szerű azonosulni Vekerdy könyvének 
alcímével: elég jó szülő – elég jó gyerek. 

Az elég jó tanár is bőven elég.
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metlen, bántó incidens önmagában 
is tud maradandó sérülést okozni az 
áldozatnak – azt sem tekintjük zak-
latásnak, amikor az erőszakoskodás 
„adok–kapok“ alapon és „oda–vissza“ 
zajlik.

meddig játéK A játéK?
 Amíg mindenki szórakoztatónak 

tartja az ugratást. 
 Míg az érintett meg tudja magát vé-

deni, és vissza tudja azt adni.
 Mikor világosan a  másik tudtára 

adja az ugratás céltáblája, hogy most 
már elég, és az egész abbamarad. 

nem játéK:
 Amennyiben az erőszakosság még 

jobban fokozódik, mikor az áldozat 
megvédi magát vagy visszaadja azt.

 Mikor az áldozat fél, megalázva érzi 
magát, esetleg haragot is táplál táma-
dója iránt, de negatív érzelmei és tehe-
tetlenségérzete elnyomják azt.

 Ha a támadó tovább folytatja az ug-
ratást annak ellenére, hogy a célpontja 
kellemetlenül érzi magát, és ezt a tá-
madó tudtára is adja.

 Ha öncélú lejáratás, leigázás történik.

czajlik HilDa

az iskolai bánTalmazás – zaklaTás

mit neVezünK 
isKolAi zAKlAtásnAK? 
A  nemzetközi szakirodalomban ál-
talánosan elfogadott definíciót Dan 
Olweus nevéhez köthetjük. Iskolai 
zaklatásról akkor beszélünk, ha a hely-
zet az alábbi három ismérvnek felel 
meg:

 Jelen van a  tudatos bántó szándék 
(a  zaklató célja, hogy testi vagy lelki 
fájdalmat okozzon)

 Hatalmi egyensúlyhiány áll fenn (az 
áldozatnak az adott helyzetben nincs 
módja, lehetősége, hogy megvédje 
magát)

 Az áldozat ellen irányuló cselekmé-
nyek hosszabb ideig, ismétlődően zaj-
lanak.

A zAKlAtás típusAi
Azért fontos a  zaklatás különböző for-
máiról beszélnünk, hogy felismerhessük 
ezeket akkor is, ha nem éppen szem-
betűnőek. A  szakirodalom egyik legel-
terjedtebb rendszerezése  szerint fizikai, 
verbális és kapcsolati zaklatástípusokat 
különböztethetünk meg egymástól:

 A kapcsolati zaklatás nem közvetle-
nül az áldozatra irányul, „csupán“ kap-

Az iskolai erőszaknak sokféle arca 
van. Szinte minden iskolában előfor-
dul manapság a  diákok egymás közti 
erőszakos fellépése, amelyet iskolai 
zaklatásnak nevezünk. Az erőszakos-
kodás azonban nemcsak a diák-diák 
kapcsolatban jelenhet meg, hanem a 
tanár-diák kapcsolaton belül is. Az 
utóbbi időben pedig egyre gyakoribb, 
hogy a szülő, sőt a diák erőszakosko-
dik a tanárral szemben. 

A  statisztikák szerint a  diákok 
20%-ának van tapasztalata az  iskolai 
zaklatással, 43%-uk pedig tanúja volt 
annak. A bántalmazások 52%-a az is-
kolában történik, a diákok 14%-a pe-
dig nem érzi magát biztonságban az 
iskolában.

zAKlAtás 
VAgy „csAK játéK”…?
Nem könnyű meghatározni az iskolai 
zaklatás fogalmát. A  gyerekek sokfé-
le durvaságot elkövetnek egymással 
szemben, ami nem minősül zaklatás-
nak. Két egyformán erős gyerek ve-
télkedése, verekedése nagyon zavaró 
lehet a felnőttek számára, ez azonban 
nem zaklatás. És – bár egy-egy kelle-
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csolatait, a csoportban elfoglalt helyét 
veszélyezteti, támadja.

 Direkt zaklatásról akkor beszélünk, 
ha az nyíltan az áldozat személye ellen 
irányul. Ezen belül fizikai és verbá-
lis támadást különböztethetünk meg. 
A fizikai zaklatás testi jellegű támadást 
jelent: megütést, lökdösést, valamire 
kényszerítést, bezárást, köpködést, azt, 
ha kihúzzák az áldozat alól a széket, ha 
szétszórják a holmiját vagy elveszik az 
uzsonnáját. Verbális támadásnak mi-
nősül: a csúfolás, a fenyegetés, a zsaro-
lás, továbbá ide sorolható még (akkor 
is, ha nem verbálisak) a grimaszolás, a 
kinevetés, különböző obszcén gesztu-
sok, durva képek és rajzok mutogatá-
sai.

 Az indirekt zaklatási formákat az jel-
lemzi, hogy hiányzik a zaklató és az ál-
dozat közötti interakció. Ez azt jelenti, 
hogy a bántalmazás során az áldozat-
nak jelen sem kell lennie. Ide tarto-
zik, ha valakiről pletykálnak, csúnya 
dolgokat terjesztenek, vagy pl. amikor 
hamis információk, kellemetlen vagy 
manipulált képek, videók kerülnek fel 
valakiről az internetre. Ide sorolhat-
nánk a kiközösítés minden formáját is: 
mikor valakit levegőnek néznek, nem 
szólnak hozzá vagy szándékosan ki-
hagyják valamiből.

Az isKolAi zAKlAtás 
szereplői
Az áldozat
Természetesen bárkiből válhat áldo-
zat. A  kutatók egyetértenek abban, 
hogy a  tipikus áldozat olyan személy, 
akinek alacsony az önértékelése, fé-
lénk, visszahúzódó. Szociális készségei 
az átlagosnál gyengébbek, kevés a ba-
rátja vagy egyáltalán nincs. Jellemző 
az is, hogy egy különösebb ok nélküli 
támadásra az áldozat rosszul reagál, 
és mivel nem tudja magát megvédeni, 
újabb támadásnak van kitéve.

A zaklató
Sokan úgy gondolják, a zaklatók nép-
szerűtlen, durva, erőszakos, rossz 
hátterű gyerekek. Ezt a  hiedelmet vi-
szont nem támasztják alá a  nemzet-
közi kutatások. Igaz, hogy a  zaklatók 
gyakran impulzívak vagy az átlagosnál 
gyengébb önkontrollal rendelkeznek, 
de ami meglepő, gyakran népszerű, jó 
szociális intelligenciájú egyének.

A családi hátteret vizsgálva nem ta-
láltak összefüggést a  szociális háttér 
és a  zaklató viselkedése között. Ter-
mészetesen van jelentősége a  családi 
háttérnek, de ez nem az anyagiakat, 

hanem a  családi nevelés sajátosságait 
jelenti. Ez azt jelenti, hogy a  rende-
zett körülmények között élő gyermek 
is válhat bántalmazóvá. A gyermek 
valódi szükségleteinek figyelmen kí-
vül hagyása, az elfogadás, az intimitás 
és a  tartalmas családi élet hiánya oda 
vezet, hogy a  gyermeknek sajátosan 
deformált képe alakul ki a társas kap-
csolatok működéséről és szerepéről. 
A  zaklatók egyik legfontosabb közös 
vonása a  hatalom fontossága. Öröm 
számukra a  másokon való uralkodás, 
kiemelten számít nekik, hogy társaik 
elismerjék a  hatalmukat, ezért fontos 
számukra a közönség.

A szemlélők
Az ő szerepük majdnem ugyanolyan 
fontos, mint a zaklatóé vagy az áldoza-
té, hiszen ők azok, akik megálljt paran-
csolhatnának a zaklatónak. Miért nem 
teszik? Fontos tudni, hogy a szemlélők 
csoportja nem egységes. A  közösség-
ben mindig vannak olyanok, akik po-
zitívan viszonyulnak a zaklatóhoz. Is-
mert jelenség, hogy azok a személyek, 
akiknek nincs kiforrott meggyőződé-
sük és stabil önértékelésük, könnyen 
kerülnek a  hangadók hálójába, ők 
a hatalom éltetői, mert kételyek nélkül 
kiszolgálják azt.

A  passzív támogatóknak pedig tet-
szik, ami történik, de nem vesznek 
aktívan rész a  zaklatásban. A  tétlen 
szemlélő nem foglal állást. („Nem az 
én dolgom.“) 

A félelem fontos eleme a szemlélők 
passzivitásának. Látva az áldozat tehe-
tetlenségét, a  szemlélőkben is felme-
rülhet, hogy őket is bármikor kipécéz-
hetik, és nem biztos, hogy meg tudnák 
magukat védeni vagy a többiek a segít-
ségükre lennének-e.

Az áldozat védelmezője elítéli a zak-
latást, és a félelem se tartja vissza, hogy 
valamilyen módon az áldozat segítsé-
gére legyen.

A  passzív védelmező együttérez az 
áldozattal, nem helyesli a zaklatást, de 
mégsem tesz semmit – általában a fé-
lelem miatt.

A zAKlAtás KöVetKezményei
A  zaklatás következményei minden-
kire nézve rombolóak. A legnehezebb 
helyzetben az áldozat van. Az állan-
dó stressz, a  megaláztatások és azok 
átélése rombolja az önbecsülést, még 
visszahúzódóbbá, szorongóbbá válhat, 
ami akadályozza a  társas készségek 
fejlődését, ezért nehezebb barátokat 
találnia és megküzdeni a  problémá-

ival. Mindezeket pszichoszomatikus 
tünetek is kísérhetik: fej- és gyomorfá-
jás, alvászavar, súlyosabb esetben de-
presszió. Van, akinek sikerül kitörni az 
„áldozati létből“, van, aki továbbviszi 
magával ezt a szerepet, és akár a mun-
kahelyen is folytatódhat zaklatása.

Figyelemre méltó a  zaklató helyze-
te is. A  hosszú távú következmények 
a  zaklató számára sem kedvezők. Az 
iskolában nem jellemző rájuk a  tár-
sas elszigeteltség, a  hosszabb távon 
„sikeres“ zaklatási viselkedés viszont 
megakadályozza, hogy hatékonyabb, 
adaptívabb társas viselkedési straté-
giát sajátítson el. Ezért ha a  zaklató 
olyan környezetbe kerül, amely nem 
tolerálja az erőszakos magatartást, el-
szigetelődhet. A  vizsgálatok szerint 
a zaklatók nagyobb eséllyel dohányoz-
nak, fogyasztanak alkoholt, drogot és 
válnak deviáns csoportok tagjaivá.

A  zaklatás a  közösségre nézve is 
romboló. Azok a gyerekek, akik hosz-
szabb ideig részesei annak, hogy 
másokat bántalmaznak, maguk is 
vesztesek lesznek, mert a  lelkiisme-
ret-furdalás ellen kénytelenek vala-
milyen formában védekezni. Gyengül 
a szociális érzékenységük, empátiájuk, 
amit nem nevezhetünk pozitív fejle-
ménynek. Veszélyt jelent, ha a félelem 
légkörében kell élniük, ha a  zaklató 
a  közösség felett átveszi az uralmat, 
ha az osztály klikkesedik és „háborús 
övezetté“ válik. Ez azt jelenti, hogy 
csökken a  társas együttlét öröme, ke-
vesebb lesz a pozitív élmény, ez pedig 
kihat az iskolához és a tanuláshoz való 
viszonyra is.

mit tehetünK?
A  gyerekkel kapcsolatos bármilyen 
gondot illetően leghatékonyabban 
a  szülő léphet fel. Ez a  felelősség 
néha nyomasztó, de nincs mód aló-
la kibújni. A  zaklatással, agresszióval 
kapcsolatban a  legfontosabb tanács 
a  szülőknek: figyeljenek. Először is 
önmagukra. Tisztázzák viszonyukat 
az agresszióhoz: milyen elveket kö-
vetnek ezzel kapcsolatban, milyen kö-
vetkezményekkel járnak ezek az elvek 
ömagukra, családjukra és a körülöttük 
élő emberekre nézve. Mérlegeljék, mit 
tartanak helyesnek vagy helytelennek! 
Gondolják végig, következetesek-e eb-
ben, a magatartásuk követi-e az elvei-
ket. A gyerek nem a „prédikációkból”, 
hanem a viselkedésből tanul. 

És figyeljenek a  gyerekre is. Impo-
nálhat a szülőnek, ha a gyerek sike-
res, megvédi magát, tekintélye van 
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az adott közösségben. Viszont ha 
a  tekintély mögött erőszak áll, kevés 
az esélye, hogy  valódi barátságot és 
őszinte kapcsolatokat tudjon a gyer-
mek kialakítani. Figyeljünk tehát, ha 
a  gyerek türelmetlen, impulzív, nem 
akar együttműködni társaival, kevés 
empátiát mutat, vagy ha észrevesszük 
a  zaklató viselkedését. Neveljük fele-
lősségvállalásra a gyereket, és törőd-
jünk érzelmi fejlődésével.

Fájdalmas tapasztalat, hogy az ál-
dozatok szülei gyakran nem tudnak 
a gyerek problémáiról, már csak akkor 
szereznek tudomást a zaklatásról, ami-
kor nagy a baj. Az áldozatok általában 
azért hallgatnak, mert nem bíznak 
benne, hogy a felnőttek meg tudják vé-
deni őket, és félnek, hogy a helyzetük 
a  panaszkodással még rosszabbá vá-
lik. Vegyük észre, ha változás történik 
a gyerek viselkedésében, szokásaiban, 
tanulási teljesítményében. Igyekez-
zünk szóra bírni, mi áll a változás hát-
terében. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy 
bántalmazzák, feltétlenül álljunk mellé 
és beszéljünk a pedagógusokkal.

A  tanárok sincsenek könnyű hely-
zetben a zaklatással kapcsolatban. Mint 
általában az erőszakos viselkedésnél, 
itt is a megelőzéssel tehetünk a legtöb-
bet. Fontos, hogy tájékozottak legyünk 
a témában – ismerjük meg a jelenséget. 
Tegyük világossá, hogy ez a  viselke-
dés elfogadhatatlan, és ne dőljünk be 
a  klasszikus elterelő szövegnek, hogy 
„csak vicceltünk“. Fontos, hogy törek-
véseinkhez megnyerjük a többi kollégát, 
hogy egységesek legyenek az elvárása-
ink, és ezeket kommunikáljuk világosan 
a szülők és a gyerekek felé. Ne becsüljük 
alá a zaklatás gyakoriságát és súlyossá-
gát. Törekedjünk arra, hogy a zaklatást 
a  gyerekek valóban helytelenítsék. Ez-
zel kapcsolatban viszont arra is szükség 
van, hogy megerősödjön a gyerekekben 
a személyes felelősségvállalásra való tö-
rekvés. Mindezt az empátia, az érzelmi 
élet, az autonómia és a másokért viselt 
felelősség fejlesztésével érhetjük el.

Az iskolai zaklatás legjobb ellensze-
re az egészséges, jól működő közösség. 
Minden olyan törekvésünk, amely a 
közösség kohézióját erősíti, csökken-

teni fogja a zaklatás bekövetkezésének 
valószínűségét. Fontos az a tényező is, 
hogy inspiráló tanulási környezetet 
teremtsünk. Folyamatosan figyeljünk 
oda a zaklatásra utaló jelekre. Sok pe-
dagógusnak okoz gondot, hogy a  mai 
fiatalok eldurvult kommunikációjában 
nehéz észrevenni, mikor csúszik át 
a  mindennapos viccelődés valódi gú-
nyolódásba, durvaságba. Ezt leginkább 
a hatáson mérhetjük fel.

Ha a  zaklatás a  tudomásunkra jut, 
beszéljük meg a  problémát minden 
szereplővel, és vonjuk be az érintettek 
szüleit is. Közösen kell keresnünk a ki-
utat, a  megoldást a  kialakult helyzetre 
– mindnyájunk felelőssége, milyen lég-
körben nőnek fel a gyerekek, mit látnak, 
hallanak tőlünk, felnőttektől.
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Tanulmányomban olyan kérdésekkel, 
problémákkal foglalkozom, amelye-
ket 2018-ban a legaktuálisabbnak s 
ugyanakkor a legsúlyosabbnak vélek az 
olvasás(kultúra) területén. Az érintett 
témák között – aligha véletlen ez – van 
összefüggés, s a kivezető út, a megoldás 
sem feltétlenül bonyolult.

A szövegértésről
Mostanra már nemcsak a szakemberek 
élnek egy mozaikszó bűvöletében e té-
mában. A PISA-mérések (Programme 
for International Student Assessment, 
vagyis program nemzetközi tanulói tel-
jesítménymérésre) immáron több mint 
másfél évtizede mutatnak nemzetközi 
szinten is összevethető, de a saját koráb-
bi adatokkal is összehasonlítható ada-
tokat. Noha volt vita arról is, mennyire 
korrekt, pontos a mérés, mivel minden 
ebben résztvevő országban ugyanazt a 
tesztet írták, írják, e szempontból ne-
hezen megkérdőjelezhető az, hogy van 
súlya, jelentősége a PISA-nak.

E helyen most nem idézem a konkrét 
számokat, talán nem ismeretlen az az 
inkább lefelé menő görbe, amely a ma-
gyar 15 évesek teljesítményét jellemzi az 
elmúlt hat mérés során. (Ha grafikont 
látunk erről, látszik, hogy volt javulás és 
stagnálás is, ám épp a legutolsó, a 2015-
ös eredmény alatta van a korábbiaknak, 
vagyis nem látszana, hogy jó az irány.)

Az okokról – miért rossz a magyar 
kamaszok szövegértése – kötetnyi anya-
got lehetne gyűjteni, írni, én ezúttal 
csak egyet említenék. Tudjuk, hogy a 
jó szövegértés feltétele az, hogy az illető 
birtokában legyen különböző olvasási 
stratégiáknak, s azok közül az olvasás 
céljának megfelelően tud választani az 
adott helyzetben. Ennek fényében nyil-
ván problémát jelent, hogy pedagógusa-
ink többsége (!) nem ismeri az ’olvasási 
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stratégia’ fogalmát. Hiszen nem tanítot-
ták meg nekik a pedagógusképzés során.

A miértet elengedve hadd hívjam föl 
a figyelmet egy érdekességre. A PISA 
mellett ugyanis van egy másik „erőpró-
ba” is, amely nemzetközi összevetést 
tesz lehetővé a szövegértés terén (is): 
ez a PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study). A két mérés 
felépítése között kétségkívül vannak el-
térések, ám a legfontosabb különbség a 
célcsoportban van: míg a PISA tizenöt, 
addig a PIRLS tízévesek (pontosabban 
4. osztályosok) teljesítményét nézi. S 
mit látunk az utóbbi tesztekből? A ma-
gyar gyerekek eredménye eddig minden 
alkalommal az uniós (és az OECD-) 
átlag fölött volt, a legutóbbi pedig kü-
lönösen kedvező képet ad – minden 
eddiginél magasabb szám, 554 pont volt 
a mutató. Vagyis, míg a negyedikeseink 
kifejezetten jó teljesítményt mutatnak, 
kilencedikeseinkre már nem lehetünk 
büszkék. Mivel mindkét mérésből le-
ment már több is, azt is láthatjuk, hogy 
ugyanaz a diák, aki tízévesen még átlag 
fölöttit nyújt, öt évvel később már je-
lentősen rosszabb lesz. Ezek után nem 
lehet kérdés, hol „romlik el” valami: bi-
zony, a felső tagozaton. Az okok nyilván 
összetettek, ám magam is tanárszakot 
végezve s máshonnan is sok tapaszta-
latot gyűjtve állítom: az alsó tagozathoz 
képest a felsősök módszertani eszköz-
tára jóval szerényebb. Rossz látni, hogy 
tanáraink többsége elsősorban szakem-
bernek tartja magát (a matematikatanár 
matematikusnak, a biológiatanár bio-
lógusnak stb.), aki éppen gyerekekkel 
foglalkozik. Ideális esetben elsősorban 
pedagógusnak kellene éreznie magát, aki 
éppen matematikát, biológiát stb. tanít. 
Ehhez persze szorosan kapcsolódik az 
is, hogy 10-14 éves diákjainkkal elké-
pesztő mennyiségű információt próbá-

lunk megtanítani, a kompetenciák fej-
lesztését még mindig háttérbe szorítva. 

S még egy adalék: az elmúlt tíz évben 
észrevehető változás ment végbe az al-
sós tanítók szakmai munkájában, na-
gyon sokan érezték szükségét a változta-
tásnak. A Kincskereső kisködmön vagy 
épp a Tüskevár a legtöbb helyről eltűnt 
a kötelezők listájáról, s minőségi kor-
társ regények kerültek a helyükre. De 
örvendetesen sok helyen látunk a napi 
gyakorlatban kooperatív technikákat 
s a módszertani megújulás más jeleit. 
Ugyanez a felső tagozaton nem tapasz-
talható. (Nem állítom, hogy nincs, de a 
mértéke bizonyosan elmarad az alsóban 
észlelhetőtől.)

Így aztán a magyarórák például to-
vábbra is többnyire költők, írók élet-
rajzáról, irodalomelméleti és -történeti 
kérdésekről szólnak. 

Ugyanakkor a magyartanár magára 
marad a szövegértés tanításával, mond-
ván, az az ő dolga. (Óriási tévedés! A 
szövegértés fejlesztése egyrészt tan-
tárgyközi feladat, másrészt minden ta-
nárnak nagy gondot kellene fordítania 
arra, hogy saját tárgya, tudományterü-
lete szövegértésébe bevezesse diákjait.)

A kötelezők problémájA?
Magyarországon az elmúlt években idő-
ről időre előkerült a kötelező olvasmá-
nyok kérdése, s változó intenzitású vita 
kerekedett, kerekedik a vélemények üt-
közéséből. Magam mintegy két évtizede 
foglalkozom ezzel, részt vettem ilyen 
kutatásokban, tanulmányoztam hazai 
és külföldi gyakorlatokat, s meglehető-
sen határozott véleményem alakult ki a 
témáról. Először is le kell szögeznem: a 
kötelező olvasmányok problematikája 
komoly, fontos, megoldásra váró kérdés, 
ám ez elsősorban szimptómája az igazi 
gondoknak, nem maga a leküzdendő 
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nehézség. Az, hogy immáron mintegy 
hatvan éve ugyanazokat a regényeket 
adjuk föl diákjainknak, csupán tünet-
ként jelzi azt, hogy az irodalomtanítás 
alapjai nincsenek rendben.

Miért olvastatunk egyáltalán kötelező 
(helyesen inkább: közös) olvasmányo-
kat? Ezek a kötetek egyrészt eszközei 
az olvasóvá nevelésnek, másrészt a kö-
zös feldolgozás során lehetőségünk van 
elmélyülésre egy témában, egy regény-
ben. A történetek eszközei lehetnek a 
kritikai gondolkodás kialakulásának, a 
vitakultúra fejlődésének, a kifejezőkész- 
ség gazdagodásának. 

Mindezek helyett a magyartanárok 
többségének célja az, hogy az adott 
könyvet mindképpen ismerje meg a 
diák, mert… S itt muszáj megállnom egy 
pillanatra. Szakmai fórumokon, konfe-
renciákon, továbbképzéseken számtalan 
alkalommal beszéltem már arról kollé-
gáknak, hogy például a Légy jó mindha-
lálig miért alkalmatlan arra, hogy álta-
lános iskolások olvassák. Olyanoknak is 
beszéltem erről, akik sok éve rendületle-
nül feladják e kötetet. Hogy milyen vita 
alakult ki közöttünk erről? Semmilyen… 
Mert valójában nem valamilyen céllal 
adták föl ezt a Móricz-regényt. Dönté-
süknek igazán oka sem volt, csupán a 
megszokás. Így aztán érveket sem hal-
lottam arra, hogy miért lenne alkalmas a 
Légy jó… kötelező olvasmánynak. 

Amikor pedagógusok azt kérdezik 
tőlem, hogy „de ki mondja meg, melyik 
könyv lenne jó, értékes a diákok számá-
ra”, én azt szoktam felelni: döntsék el 
Önök. De tényleg döntsék el, gyűjtsenek 
érveket ellene, mellette, tudják meg-
indokolni, miért pont ezt választották. 
Nem az a baj, hogy rosszak a választá-
sok, hanem az, hogy igazi indokok nél-
kül jelölnek ki olvasmányokat. 

Azt, hogy A kis herceg teljességgel 
befogadhatatlan 4–5. osztályosok szá-
mára, aligha kell magyarázni annak, 
aki olvasta a könyvet. E kötet 10-12 
évesekkel való olvastatása – Stiblár Eri-
ka szóhasználatával élve – az irodalmi 
pedofília tipikus példája. Saint-Exupéry 
remekművének megértéséhez életta-
pasztalat és érettség kell. Ehhez képest 
még mindig rendszeresen találkozom 
azzal, hogy kötelezőnek adják általános 
iskolában, ráadásul még annak sem a 

végén. Miért? Nekem nincs válaszom 
erre. Nagyobb baj, hogy gyakran ma-
guknak a tanároknak sincs.

Néhány éve megkérdeztünk közel 
600 középiskolást arról, mit gondolnak 
az irodalomról. Arra a kérdésre, hogy 
hogyan fejeznéd be a következő monda-
tot: „Szerintem az irodalmi szövegek…”, 
négy domináns választ jelöltek meg. 
Eszerint az irodalmi szövegek régiek, 
nehezen érthetők, tanulságosak és fon-
tos dologról szólnak… (Gombos–He-
vérné–Kiss 2015)

Az, hogy kamaszaink így gondolkod-
nak az irodalomról, egyrészt elkeserítő 
képet mutat, másrészt jól reprezentálja 
a helyzetet. Diákjaink számára az iro-
dalom nem élő, élményt adó művészet, 
hanem értelmezési nehézséget jelen-
tő, leküzdendő akadály. Egy tantárgy, 
amelynek kapcsán ugyanúgy informá-
ciókat kell bemagolni, mint más tárgyak 
esetében. Ahol arra adnak jegyet, hogy 
fel tudja-e mondani, írók, költők életraj-
zát, illetve irodalomtörténeti és -elméleti 
tényeket.

Nemrégiben hoztuk nyilvánosságra 
a legújabb magyarországi reprezentatív 
olvasásfelmérés eredményeit. Sok tanul-
ságos adatot kaptunk, hadd emeljek ki 
egy érdekességet. Arra a kérdésre, hogy 
milyen műfajú könyveket olvasnak szí-
vesen, a 10–13 évesek közel negyede, a 
14–18 évesek mintegy harmada vála-
szolta a fantasyt. A sci-fit a 10–13 éve-
sek 14%-a, a 14–18 évesek 22%-a jelölte 
meg. A képregények esetében ugyanez az 
arány 24, illetve 20% volt. (Tóth M. 2017) 
Ezek önmagukban is jelentős százalékok, 
de különösen jelentős változást mutat-
nak korábbi adatokhoz képest. 

Felmerül ugyanakkor a kérdés, ta-
lálkozik-e a gyerek e műfajokkal az 
iskolában, például irodalomórákon? 
Miért ne lehetne a fiatalok körében 
népszerű regények, könyvek vagy épp 
képregényfüzetek legértékesebb, leg-
színvonalasabb darabjait tárgyalni a tan-
órákon? Valójában az a furcsa, hogy en-
nek nincs meg a hagyománya, kultúrája 
a magyar iskolákban. 

Sőt, gyakran tapasztaljuk, hogy a tan-
könyvekbe az elmúlt években bekerült 
friss irodalmat olyan természetességgel 
lapozzák át a kollégák, mintha ott sem 
lennének…

hogyAn toVább?
Aki azt állítja, hogy gyorsan meg tudná 
oldani a fent említett problémákat, va-
lószínűleg téved. A helyzet komolysága 
éppen abból adódik, hogy sok évtizedes 
berögződéseket kellene megszüntetni. 
Hogyan lehetne mégis javítani a hely-
zetet?
1. Vissza kell hozni az élményt az iroda-
lomórákra! El kell felejteni, hogy e tárgy 
feladata a tények, információk megtaní-
tása lenne. Gondolkodó, műértő és mű-
élvező embereket kell nevelnünk.
2. Lényegesen több tudatosságnak kell 
megjelennie a pedagógiai munkában. 
A szövegértés tanításánál éppúgy, mint 
a tanítandó, feldolgozandó, elolvasandó 
szövegek kiválasztásánál. A megszo-
kások helyett tudatos döntésekre van 
szükség. 
3. Hosszabb távon át kell gondolni a 
pedagógusképzés milyenségét, s külö-
nösen a pedagógiai alkalmassági lehet-
séges bevezetését. A tanulás és tanítás 
hatékonyságát minden egyéb tényező 
– a szociokulturális közeg, a tantervi 
háttér, a taneszközök stb. – előtt elsősor-
ban a pedagógus személyisége határoz-
za meg. (Hattie 2012) Finnországban tíz 
tanító szakra jelentkező közül választják 
ki az egyet, akit végül fölvesznek. Ná-
lunk nemcsak a felvettek aránya nagyon 
magas (alacsony felvételi pontszám mel-
lett), de e területen igen kicsi a lemor-
zsolódás is. Gyakorlatilag alig van szűrő 
arra, hogy valóban az erre legalkalma-
sabbak kerüljenek végül a katedrára.

Utóbbi természetesen elsősorban ok-
tatáspolitikai döntés kérdése. Az első 
két pontban olvasottak azonban egyik 
napról a másikra elindítható, elkezdhető 
változtatások. Amelyekre nem egysze-
rűen szükség van, de mostanra nélkü-
lözhetetlenné, elkerülhetetlenné váltak. 
Feltételezve, hogy szeretnénk elmozdul-
ni a jelen állapotból.   
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„A gyerekek természetes módon tudnak 
a flow állapotába kerülni. Azért tanul-
nak gyorsan, mert izgalmasnak találják 
a tanulást. Egy csecsemőnek nem kell 
fizetni, hogy megtanuljon beszélni vagy 
járni, természetes késztetés él benne, 
hogy tökéletesítse a tudását. Amikor 
azonban bezárjuk őket az iskolába, ahol 
ülniük és hallgatniuk kell, az nem ter-
mészetes számukra. Mindez a felnőtt-
világ félreértése arról, hogyan tanulunk.” 

(Csíkszentmihályi Mihály)

Az iskolarendszer bármely szintjén né-
zünk körül, mindenhol hasonló prob-
lémákról számolnak be az óvodape-
dagógusok, tanítók, tanárok, egyetemi 
oktatók. Az érdeklődés, a motiváció 
hiánya, a túlingerlés, a perspektívák, 
célok hiánya, a figyelmetlenség, figye-
lemzavar, a kommunikáció és az emberi 
kapcsolatok minőségének hanyatlása, az 
érzelmi intelligencia alacsony szintje, a 
tanulás- és magatartászavarok egyre na-
gyobbnak tűnő aránya, a digitális világ 
túldimenzionálása és még folytathat-
nánk tovább a sort. Sokan nem találják 
meg a diákokhoz vezető utat, és nem-
hogy egymással kézen fogva, együtt-
működve haladnának tovább a közös 
úton, inkább elszaladnak az ellenkező 
irányba, sokszor erős negatív kritikákkal 
illetve azt az ifjúságot, akiknek a jövője 
rajtunk is múlik. 

Mindig is voltak generációs különbsé-
gek, konfliktusok, azonban ma ez felerő-
södött, hiszen a generációs különbségek 
mellett kulturális különbség is kialakult. 
A ma gyermekeket, fiatalokat nevelő 
szülők és a náluk idősebb felnőttek még 
az írásbeliség, a literalitás kultúrájában 
nőttek fel, azonban akiket ők nevelnek, 
oktatnak, azok már a digitális kultúra 
szülöttei. „Ma egy baby boomer korú 
(nyugdíj fele járó vagy már abban lévő) 
tanárnak vagy szülőnek sokkal nagyobb 
távolságot kell áthidalnia, mint egy idő-
sebb Y generációs (30-as) embernek. 
Nemcsak a szokásos generációs ellen-
tétekről van szó, hanem arról is, hogy 
a családi nevelésben és az oktatásban 
harmonikusan kell kezelni az informá-
ciós kor és a technológiai fejlődés kö-
vetkeztében előállt változásokat.” (Tari, 
2011, 17)

Kövecsesné	dr.	Gősi	viKtória

a DigiTális korszak 
okTaTásmóDszerTani kiHívásai (1. rész)

Az utóbbi években terjedtek el azok az összegzések és az ezekhez kapcsolódó pszicho-
lógiai leírások, melyek a különböző generációk jellemzőit tárják fel. Az alábbi táblázat 
egy rövid, vázlatos áttekintést ad ezekről az időbeli szakaszokról, azok lényegesebb sa-
játosságairól.  

Generációk 
(W. Strauss, 
N. Howe, 
1991)

Jellemző sajátosságaik
(Tari 2010, 2011, 2013, 2015)

Baby boom 
generáció: 
1946–1964

„Rendes embernek 1 munkahelye van.”
Alig várta, hogy felnőtt legyen.
Nem használt infokommunikációs eszközöket.
Érzelmeit kénytelen volt szóban kifejteni.
Attitűdje a régi, miközben az új digitális generációt neveli/tanítja/gon-
dozza.
Értékeket próbál átadni egy olyan világban, ahol átalakulóban van az 
értékrend. 
Hiányzik a szülői kontroll a gyermek internetes tevékenysége felett.
A családi kommunikációs rendszer még nem tartalmazza kellőképpen 
az információs korban szükséges nevelési attitűdöket. 
Ők még tekintélyelven alapuló rendszerben nőttek fel. 

X generáció: 
1965–1979

Y generáció: 
1980–1994

Különlegesek, legalábbis annak érezhetik magukat, mert gyermekko-
rukban rengeteget törődtek velük, sokkal többet, mint bármely korábbi 
generációval.
Sokuk feje fölött még a 20-as éveikben is ott köröznek a „helikopter szü-
lők”. Nem tudnak leválni. 
Csapatban szeretnek dolgozni.
Ambíciózusak, erősen motiváltak, racionálisak.
Nagy nyomás nehezedik rájuk, mivel sokkal bizonytalanabb gazdasági 
környezetben lépnek ki a világba, mint a szüleik.
Nekik már a számítógépes világ és az internet olyan természetes, mint a 
lélegzetvétel.

Z generáció: 
1995–2009
(Digitális 
bennszülött)

A legkisebb családba születnek.
Egyre gyorsabban nőnek fel.
Az eddigi legidősebb anyák nevelik őket.
A legoktatottabbak.
Mozaikszerű érettséget mutatnak.
Nincs könnyű gyermekkoruk. Értenek sok mindent, de keveset képe-
sek belőle feldolgozni. 
Egyre több agresszív hatás éri őket.
Kis fogyasztók a fogyasztói társadalomban.
Túlterheltség az információkra.
Folyamatosan kapcsolatban vannak. (online-mód)

Alpha 
generáció: 
2010–

Jellemzően az Y generációs szülők nevelik ezeket a gyerekeket. 
Ezeknek a szülőknek a technológia fejlődésével egyre nehezebb eldönte-
niük, hogy mi a jó a gyereknek, és mi az, ami még korai számukra. 
A digitalizáció teljesen a hétköznapok részévé vált, az érintőképernyők a 
családi ebédnél, a lefekvéskor és az autós utazások során is folyamatosan 
jelen vannak. 
Az eszközhasználatnak nincs kialakult gyakorlata, normarendszere, 
szinte családonként eltérő, hogy ki mit tart megengedhetőnek, elfogad-
hatónak. 

Táblázat: A különböző generációk és jellemző sajátosságaik
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Tari Annamária írásait olvasva számos 
kérdés merülhet fel bennünk. Hogyan 
tudjuk segíteni a különböző generációk 
iskolai és iskolán kívüli tanulási tevé-
kenységét, milyen hatékony módszere-
ket, eszközrendszert tudunk alkalmaz-
ni a tanításban, és ami a legfontosabb, 
mely módszerek segítik az egymástól 
elzárkózó, szinte csak virtuálisan érint-
kező fiatalok személyiségének kibon-
takoztatását, érzelmi intelligenciájának 
fejlesztését, a személyes, élő kommuni-
kációs kultúrájuk fejlesztését? 

Egy olyan korban, amikor az írásbeli-
ség kultúrájából fokozatosan haladunk a 
digitális kultúra felé, számos más feszült-
ségforrás is megjelenik. (Gyarmathy, 
2012) A digitális bennszülöttek esetében 
a mozgásos–észleléses tapasztalás he-
lyett főképp vizuális élmények dominál-
nak. Aktív tevékenység helyett a gépek 
működtetése áll a középpontban. A kép-
zeletalkotás helyett nagyon sokszor kész 
képeket kapnak, ami gátat szab a krea-
tivitás fejlődésének. A nyelvi kifejezés 
helyett a képi kifejezés kerül előtérbe. 
A figyelem terjedelme pedig nem úgy 
funkcionál, mint korábban. Nem tanulja 
meg az idegrendszer a finom viszonyí-
tásokat, a két agyfélteke közötti harmo-
nikus együttműködés is veszélyeztetett 
helyzetbe kerül. (Gyarmathy 2012) „Az 
iskola hagyományosan a bal agyféltekei 
működést részesíti előnybe, és ezt fej-
leszti. Az iskolai feldolgozásból hiány-
zik az átlátás, a kreatív gondolkodás, az 
intuíció, a művészet, bár magas szintű 
a logikus, elemző, tudományos gon-
dolkodásra tanítás.” (Gyarmathy, 2012, 
 53) Az iskola Gyarmathy véleménye 
szerint a lineáris, tudományos gondol-
kodásra készít fel, nem az életre, amely 
sokszínű és sokféle lehetőségekkel teli, és 
nem szorítható bele kategorikus gondol-
kodásba. A jobb agyfélteke adja hozzá a 
bal agyféltekei működéshez mindazt, 
ami a problémamegoldó gondolko-

dáshoz hiányzik. A digitális kultúra az 
egyoldalú jobb agyféltekei működésre 
épül, az oktatás viszont egyértelműen a 
bal agyféltekére. (Gyarmathy, 2012, 54) 
Kérdés, hogy hogyan tud egymással 
kapcsolatot teremteni két ennyire elté-
rő rendszer. Csak úgy, ha olyan módon 
szervezzük, támogatjuk a tanulási folya-
matot, hogy abban szerepet kapjanak 
a két agyfélteke együttes aktivizálására 
irányuló módszerek, eljárásmódok, te-
vékenységformák. A hatékony tanulás 
alapvető feltétele, hogy a két egymástól 
eltérő kultúrát és a két agyfélteke műkö-
dését összehangoljuk. 

 
A digitális korban az oktatás alappil-
léreit a következő tényezők alkotják: 

1. Adaptív, differenciált oktatás
2. Többszörös intelligencia elmélete 
alapján tervezett oktatás
3. Érzelmi intelligencia fejlesztése
4. Fejlesztő értékelés
5. A tanulás tanulása
6. Kooperatív tanulás
7. Projekttervezés
8. Stratégiai játékok
9. Mozgás, zene, ritmus, ütem, egyen-
súlygyakorlatok
10. Művészet

Cikksorozatunk további részeiben a fel-
sorolt tényezők bemutatására kerül sor.
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Kép: A bal és jobb agyfélteke funkciói (www.azirastukreben.hu)

Bal agyfélteke

A test jobb oldalának és 
a jobb kéznek az irányítása
Verbális, nyelvi
Jó a számtanban
Analitikus
Részekre figyel
Logikus
Tervszerű
Stratégiát gyárt
Realista, praktikus
Biztonságra törekvő
Jó az időérzete
Jelenre és a múltra figyel

A bal és jobb agyfélteke funkciói
Jobb agyfélteke

A test bal oldalának és 
a bal kéznek az irányítása

Vizuális
Jó a mértanban

Holisztikus
Egészre figyel

Intuitív
Ötletes
Kreatív

Művészi, muzikális
Kockázatvállaló

Jó a térlátása
Jelenben és a jövőben él

Általánosságban elmondható, hogy ko-
runk iskolapadját olyan típusú diákok 
koptatják, akik napi szinten igénylik a 
digitális eszközök használatát – legyen 
szó kapcsolattartási, szórakozási vagy 
akár tanulási motívumok kielégítéséről. 
Az is egyelőre tény, hogy a megváltozott 
tanulási – és egyáltalában életviteli – fo-
lyamatok nem minden esetben igazod-
nak az oktatási rendszer néha túlzottan 
merev keretéhez. Nyilván vitatható, 
hogy ez esetben melyik fél részéről len-
ne szükséges az alkalmazkodási hajlam, 
viszont valószínűleg sokunk meggyőző-
dése, hogy a fejlődést – legyen az tech-
nikai, technológiai vagy más jellegű – 
nem tisztünk megállítani, de még csak 
korlátozni sem. Az embernek önfejlesz-
tő mechanizmusát karban tartva saját 
magának kell lépéselőnyt kovácsolnia a 
maga által létrehozott világának megis-
merésében és megértésében. Így van ez 
a digitális világ esetében is, mely egyre 
inkább bővülő teret kínál polgárainak. 

A benne megvalósuló létforma vi-
szont egyfajta jártasságot, mondhat-
nánk, tapasztalatot kíván. A digitális 
írástudás növelésének érdekében nem 
kis erőfeszítések látnak napvilágot, s 
ezek többé-kevésbé a társadalom egé-
szét próbálják megcélozni. Gyakran 
merül fel a kérdés, hogy a terület mely 
készségek elsajátítását, illetve meglétét 
tartja nélkülözhetetlennek. Ennek meg-
válaszolására érdemes a különböző ál-
talános vagy speciális szabványok, stan-
dardok után nyúlni, melyek, ha komoly 
kutató és tervező munkák alapján jöttek 
létre, akkor nagymértékben tudnak 
egyfajta támpontként szolgálni – akár 
az oktatás területén is. Például a mun-
kaerőpiac igényeire támaszkodó felmé-
rések alapján előállított követelmény-
rendszerek kiváló képet adhatnak a 
tudás-, képesség- és készségkeresletről. 
A következőkben egy, az előbbiekhez 
igazodó rendszert említünk, melynek 
fő célkitűzése az informatikai–digitális 
írástudás terjesztése, és annak elősegíté-
se, hogy minél több ember legyen képes 
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az ún. információs (digitális) társada-
lom teljes értékű tagjává válni. 

mi Az ecdl?
Az ECDL (European Computer Driving 
Licence) az egész világon elfogadott 
módon tanúsítja, hogy rendelkezünk 
azokkal a korszerű munkavégzéshez 
szükséges ismeretekkel, amelyek ma 
már nélkülözhetetlenek a munkaerőpi-
acon, de a mindennapi életben is. Euró-
pa határain kívül e jogosítványt ICDL-
nek hívják. Már 1997-ben létrejött a 
nemzetközi ECDL Alapítvány, amely 
máig nagyjából 150 országban vezette 
be és felügyeli az ECDL rendszert. Szlo-
vákiában 2004-ben nyílt meg az első 
akkreditált vizsgaközpont. Az Európiai 
Unió csaknem valamennyi kormánya 
elismeri az ECDL-bizonyítványt. Szlo-
vákia számos felsőoktatási intézménye 
szintén csatlakozott az ECDL-oklevelet 
elfogadó intézmények egyre bővülő so-
rába. A számítógépes jogosítvány – és 
az azzal társuló digitális kompetenciák 
megléte – így már nem csupán a mun-
kaerőpiac számára lehet fontos. Ez a faj-
ta felismerés még inkább igazolja, hogy 
az élethosszig tartó tanulás egyik alap-
komponense kell, hogy legyen a digitá-
lis írástudás rendszeres fejlesztése.

Az ECDL-oklevél megszerzéséhez 
vizsgát kell tenni valamely akkreditált 
vizsgaközpontban. A vizsgapéldák az 
adott sillabuszok alapján épülnek fel, 
melyekhez központilag adott feladat-
sorok és hozzá tartozó javítókulcs áll 
rendelkezésre. A bizonyítvány megszer-
zéséhez több lehetőség közül választha-
tunk. Az ECDL Standard megszerzésé-
hez hét vizsga sikeres letétele szükséges, 
az alábbi modulokból:

 számítógépes alapismeretek
 szövegszerkesztés
 online alapismeretek
 táblázatkezelés
 adatbázis-kezelés
 prezentációkészítés
 képszerkesztés
 IT-biztonság

A listából sorrendben az első négy 
kötelező, a fennmaradó három a többi-
ből szabadon választható. A következő 
lehetőség az ECDL Base-bizonyítvány, 
melyhez elegendő négy modulvizsga 
sikeres teljesítése. Ebben az esetben az 
előző listából az első négy a kötelező. 
Lehetőség nyílik továbbá ECDL Ad-
vanced-bizonyítvány megszerzésére, 
mely már magasabb szintet képvisel, és 
főleg a profi felhasználóknak ajánlott. 

ecdl – tApAsztAlAtoK 
és AjánlásoK
A digitális írástudást tanúsító oklevél 
megszerzéséhez szükséges elsajátítani 
bizonyos alapkövetelményeket – ezeket 
nevezhetjük tudásnak, képességeknek 
stb. Mindehhez semmilyen alapképzés 
vagy tanfolyam elvégzése nem feltétel, 
viszont erősen ajánlott. A vizsgákra 
való felkészülés során rengeteg hasznos 
újdonsággal találkozhatunk, melyek 
a későbbiekben digitális jártasságun-
kat erősíthetik. Mivel a vizsgafeladatok 
komoly odafigyelést és gondolkodást 
igényelnek, ezért nagyon jól fel tud-
ják mérni a valódi tanulás mértékét. 
Ezenfelül világos képet tud nyújtani a 
rendszer arról, hogy a vizsgázó valóban 
megértette és elsajátította-e a szükséges 
tudást. A vizsgákat gyakorlati feladatok 
jellemzik, tehát az enciklopédikus tudás 
lényegében háttérbe szorul, kizárólag 
minimális szinten van rá igény. A min-
dennapi gyakorlatból merített, tipizált 
vizsgafeladatokról van szó – bárki bár-
hol találkozhat hasonlókkal a hétközna-
pi élete során.

Ajánlott az egyes témaköröket – mo-
dulokat beépíteni a helyi tantervekbe is, 
hiszen nem egy elvont, speciális réte-
get érintő tananyagról van szó, hanem 
pont ellenkezőleg, nehezen nélkülöz-
hető alapkövetelményről. Amennyiben 
jól építjük fel a tanórákat és elegendő 
időt biztosítunk a gyakorlati oktatás-
ra, kellő támogatást nyújthatunk más 
tantárgyak számára is, hiszen például 
a prezentációkészítés technikájának el-

sajátítása segítheti a többi tantárgyban 
folyó eredményes tanulási folyamato-
kat. De a táblázatkezelésben megtanult 
grafikonkészítés vagy függvényhaszná-
lat is hozzájárulhat akár a matematikai 
készségek növeléséhez is. Vagy említ-
hetnénk a szövegszerkesztés hatékony 
gyakorlatát, amely szükséges lehet kü-
lönböző beadandók, hivatalos levelek és 
fogalmazások elkészítésénél. 

A mindennapos számítógép-haszná-
lat révén sokan úgy gondolják maguk-
ról, megfelelő képességekkel rendelkez-
nek e terület optimális felhasználásához. 
Érdemes azonban egy standardizált 
rendszeren belül felmérni a tényleges 
tudásszintünket, és saját érdekünkben 
meggyőződni vélt vagy valós digitális 
írástudásunkról.  

A társadalom folyamatosan újabb és 
újabb igényeket támaszt az oktatás–ne-
velés területén. Ezekre az iskolarendszer 
általában csak késéssel – az igény felmé-
rését, a megoldási stratégia kidolgozását 
követően – tud reagálni. A digitális vi-
lágban viszont nincs késés, nem létezik 
várakozás, és csak a „most” fogalma 
elfogadott, illetve a jövőbe néző hihetet-
len gyorsaságú fejlődés az, ami számí-
tásba jöhet. Ehhez a világhoz igazodik a 
mai kor fiatalsága – elvárja az „azonna-
lit” és igényli a gyorsat, várakozás nél-
külit. Ellentmondás feszül az iskola és a 
diákja igényei között…

Igen nehéz tehát felvenni a versenyt 
a fejlődéssel, a változásokkal, az átala-
kulásokkal, melyek a világot jellemzik. 
Az iskola (főleg a közép-európait értjük 
ezalatt) a maga komótos módján próbál 
némi lépéseket tenni a lemaradás ellen, 
viszont ez nehézkesen zajlik. Diákjaink 
jelenében és jövőjében egy olyan kö-
vetelményrendszer alkalmazására van 
szükség, amely megkísérli átlátni a va-
lódi igényeket. És bár nehéz megjósolni, 
milyen lesz a jövő munkaerőpiacának 
igénye, azért erősen lehet sejteni, hogy a 
bitek és bájtok korszaka korántsem járt 
le…  

beTák norberT

a DigiTális írásTuDás és az ecDl
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Bár tudományos bizonyítékok nem áll-
nak rendelkezésünkre, ha megkérdez-
nénk a magyar lakosságot arról, hogy 
Arany János nevéről mi jut elsőként 
eszükbe, valószínűleg a Toldi mellett 
a „ballada” is előkelő helyen szerepel-
ne a válaszok rangsorában. Bizonyára 
többen egy-egy konkrét címet is emlí-
tenének az utóbbi kapcsán, talán még 
szereplők nevei is előkerülnének vagy 
akár a balladai homály fogalma. Arra 
azonban már igen csekély az esély, hogy 
Arany János neve hallatán nyelvészet-
tel, nyelvtannal kapcsolatos gondola-
tokra asszociáljanak az emberek.

Mindez nem véletlen, hiszen a ma-
gyar nyelv és irodalom tanítása mere-
ven elkülönül idehaza és a környező 
országokban. Ám ez nem szükségsze-
rű: Arany János balladái (ahogy a szép-
irodalmi művek többsége) számos 
lehetőséget rejtenek a nyelvtantanítás 
szemszögéből nézve. Ezek közül a főbb 

jánk isTván

– modern nyelvészeti és pedagógiai 
szemléletnek megfelelő – nyelvtani, 
nyelvszemléleti csomópontokat muta-
tom be, melyeket példákkal, feladatok-
kal is illusztrálok. A cikksorozat első ré-
szében a nyelvi változatosság és nyelvi 
változás jegyében.

A nyelVi Változásról 
és VáltozAtosságról
A nyelvi változás és változatosság a mai 
modern nyelvészetnek két kulcsfogal-
ma. Az előbbi azt jelenti, hogy a nyelv 
folyamatosan változik (és nem romlik): 
új szavak kerülnek bele, régiek tűnnek 
el – ez egy természetes folyamat. Az 
utóbbi, a változatosság pedig arra utal, 
hogy a nyelv változatokban él: külön-
féle regiszterek, stílus- és nyelvváltoza-
tok élnek egymás mellett és egymással 
keveredve. Ez szintén teljesen termé-
szetes, a nyelv (legyen az bármilyen 
természetes nyelv) sosem volt és sosem 
lesz egységes. Tulajdonképpen ahány 
nyelvhasználó, annyi egyéni nyelvvál-
tozat, ami a különféle csoportokhoz 
való tartozósunkból tevődik össze. Ez 
többféleképpen is megjeleníthető és ér-
zékeltethető a magyarórákon.

Az egyik alapvető szempont Arany 
János (és más szerzők) műveinél az arra 
való reflektálás, hogy milyen volt és je-
lenleg milyen a magyar nyelv; milyen 
különbségek fedezhetőek fel az adott 

szövegek között vagy akár a szövegen 
belül; ezek az eltérések milyen jelentő-
séggel bírnak. Minderre Arany balladái 
kiváltképp alkalmasak, ráadásul több 
módon is.

hogyAn csináljuK?
Az első lehetőség az a hagyományos 
módszer, amelynek során a tanulók 
kigyűjtik a számukra ismeretlen, fur-
csa, érdekes stb. szavakat. Ennek egy 
effektívebb változatára nyílik lehetősé-
günk, ha azzal egészítjük ki a feladatot, 
hogy összehasonlítást végeztetünk egy 
eredeti és egy átdolgozott Arany-bal-
lada között. Az utóbbihoz a Red Bull 
Pilvaker2 nevű kezdeményezés zene-
számai és videoklipjei remekül alkal-
mazhatóak, többek között A walesi 
bárdok című ballada átdolgozásánál3. 
Ebből egy részlet:
Összetett sztori, de elmondom szimplán is,
koccolok, csoki, me’ rád koccintás nincs.
A neved rég ejtették diccsel,
de jóba’ vagy az arannyal, a giccsel, a 
bilinccsel,
harsona harsog, elfordulnak a szolgák,
csoda kéne, hogy az ebeid ezt helyrehoz-
zák.
Fegyver akad, igaz szóból is lehet elég,
nem láttuk kérdésesnek a csata kimene-
telét.
A szöveg értelmezését követően az in-
tertextuális kapcsolatok megkeresése, 
valamint a nyelvi különbségekre való 
reflektálás kulcsfontosságú. Ezzel a szö-
veg megértésén túl a nyelvi változás és 
változatosság mibenlétét tehetjük lát-
hatóvá, amit különféle kérdések segít-
ségével mélyíthetünk el, például:

 Melyik tetszik jobban és miért?
 Te hogyan írnád át azt a saját nyelv-

használatodnak megfelelően?
 Melyek azok a nyelvi elemek, amik 

szerinted nem illenének az eredeti szö-
vegbe? Mivel helyettesítenéd ezeket?

 Melyik szöveget értetted jobban?
 Szerinted a szüleid melyiket értenék 

jobban? Miért?

arany jános ballaDáinak 
változatos	alKalmazási	lehetőséGei	
a nyelvTanórán 1 (1. rész)
nyelvi válTozás és nyelvi válTozaTosság
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 Milyen szituációban lehet megfelelő 
a zenében használt nyelvváltozat (és az 
eredeti kevésbé)?

 
Ezzel egyfelől a változás természetsze-
rűségére reflektálunk, másfelől eljutunk 
a kontextuális helyesség, vagyis a szitu-
ációban való megfelelőség fogalmához. 
Ahhoz a nyelvészeti alaptézishez, hogy 
nem létezik általános, eredendő helyes-
ség, legfeljebb adott szituációhoz illő, 
illeszkedő nyelvhasználat. A konkrét 
példára vonatkoztatva: az Arany-féle 
nyelvhasználat tökéletesen megfelelő 
egy irodalmi kontextusban vagy kisebb-
nagyobb megszorításokkal egy idősek 
közötti kommunikációs szituációban, 
míg az átdolgozásbeli változat egy fia-
talok közötti beszélgetésben vagy egy 
rapversenyen. Egy konferencián egyik 
sem előnyös (ám nem eredendően hely-
telen), míg egy chat-beszélgetésben bár-
melyik lehet az.

A másik lehetőség az előbb taglalt 
szemlélet alkalmazására Arany balladái 
kapcsán a stílusgyakorlatok használata. 
Ehhez szinte bármelyik ballada felhasz-
nálható a több szereplő meglétéből ki-
folyólag. Az érintett szövegrészek kivá-
lasztását követően különféle stílusokat 

lehet rendelni az egyes szereplőkhöz, 
részekhez, majd átíratni és/vagy elját-
szatni a diákokkal.

KonKrét felAdAtoK

1. Szövegek összevetése. Hallgassátok 
meg az interneten A walesi bárdok Red 
Bull Pilvaker-féle átdolgozását, majd 
vessétek össze az eredeti szöveggel!
a) Mik az alapvető különbségek? Mik 
az alapvető hasonlóságok?
b) Mi az, ami egyik szövegből sem de-
rül ki?
c) Vita. Gyűjtsetek össze minél több 
érvet mindkét szöveg iskolában való 
alkalmazása mellett és ellen! (ajánlott 
munkaforma: páros vagy csoportmun-
ka)

2. Szituációs gyakorlat 1. (bármely 
balladához). Írjatok egy párbeszédet 
a megadott részhez/balladához a kö-
vetkező stílushoz, regiszterhez igazítva 
(csoportmunkában is megvalósítható):
a) hivatalos
b) baráti
c) szleng
d) levél
e) publicisztikai

3. Szituációs gyakorlat 2. (bármely 
balladához). Írjatok egy párbeszédet a 
megadott részhez/balladához a követ-
kező nyelvhasználati színtérhez igazítva 
(csoportmunkában is megvalósítható):
a) otthon
b) templom
c) focimeccs
d) kocsma/szórakozóhely
e) Facebook-chat
4. Játsszátok el a fenti feladat (2. és 3.) 
kapcsán megírt párbeszédeket!
5. Meséljétek el kizárólag emotikonok-
kal az adott ballada cselekményét!

A sorozat következő részében a kommu-
nikáció-központúság elvéről és annak 
megvalósításáról lesz szó, Arany további 
balladáin keresztül szemléltetve mindezt.

jegyzeteK
1 A cikksorozat a  Petőfi Irodalmi Múzeum 
(PIM) „Egyszóval... a költészet“ című pályáza-
tára készült, díjazott oktatási segédlet módo-
sított változata
2 A Red Bull Pilvaker egy 2014-es kezdemé-
nyezésben közismert mai előadók számos lí-
rai művet írtak át, majd zenésítettek meg úgy, 
hogy csupán a tartalmi mondanivaló, illetve 
néhány idézett sor köszön vissza a zeneszá-
mokban, klipekben.
3 A videó linkje: https://www.youtube.com/
watch?v=PiPRQPlSpH8
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Unalomig ismert mondás, hogy a foci-
hoz mindenki ért, a magyar sportsaj-
tó is régen elcsépelte már a „tízmillió 
szövetségi kapitány országa” kifeje-
zést. Joggal merülhet fel a kedves ol-
vasóban a kérdés, mi köze egyáltalán a 
focinak a biológiához. Nos, a biológia 
talán az egyetlen olyan természettu-
domány, amelyhez sokan anélkül is 
„értenek”, hogy valaha is mélyebbre 
merültek volna benne. A sportok kö-
zött pedig a labdarúgásnak jutott ez 
a hálátlan szerep. Mivel az állatokat 
mindenki szereti, sőt sokunk termé-
szetfilmeken nőtt fel, a biológia iránti 
érdeklődés – azt hiszem, ezt bátran 
kijelenthetjük – messze meghaladja 
a többi természettudomány iránti kí-
váncsiságot. Nem csoda tehát, hogy 
nincs a világ megismerésére törekvő 
tudományok között még egy, amelyik 
ennyi félreértésnek, téveszmének, fél-
igazságnak, sőt olykor tudatos ferdí-
tésnek lenne elszenvedője. 

Az állAtoK 
feKete-fehér VilágA
A kutyatartók között is elterjedt tév-
eszme, hogy kedvencük kénytelen 
fekete-fehérben szemlélni a körülötte 
lévő világot; a kicsit tájékozottabbak 
szerint egyszerűen színvakok. Az 
igazság ezzel szemben az, hogy a ku-
tyák ugyan nem tudnak megkülön-
böztetni egymástól annyi színárnyala-
tot, mint az emberek, de erre nincs is 
szükségük. 

Elsőként érdemes tisztáznunk, hogy 
a tudomány mit is ért „látás”, helyeseb-
ben fényérzékelés alatt. Ha ezt a rend-

PomicHal kriszTián

TévHiTek 
és Féligazságok 
a biológiában 
(1. rész)

Házi keDvenceink 
FekeTe-FeHér világa

vizi anDrea

swamPeD in svomPT, 
avagy elveszve 
az angol monDaTTanban

Már egy órája várok rád – I’ve been waiting for you for an hour. Akár ez a mondat-
pár is ékesen szemlélteti azt a nagy különbséget, amely egy anyanyelvi (esetünk-
ben magyar) mondat és annak angol fordítása között található. Ez a különbség 
nagyon nehézzé, sőt néha lehetetlenné teszi a szó szerinti fordítást.

Az egyik fő gondot a kötött szórend jelenti. Az angol ún. analitikus nyelv, ma-
gyarán ragok helyett elöljárószókat és névelőket használ, valamint a mondat-
részek szigorú sorrendje segít abban, hogy a mondat érthető legyen. Nehéz ezt 
elfogadtatni a tanulókkal, mert a magyar nyelvben számos variációs lehetőség 
áll rendelkezésünkre (Rád vártam egy órát, stb.) 

E probléma enyhítésére találta ki – alighanem – egy leleményes angoltanár a 
SVOMPT-képletet. Ez egy mnemotechnikai eljárás, amelynek betűi segítenek 
megjegyezni az angol kijelentő mondat szórendjét. S – subject (alany), V – verb 
(ige), O – object (tárgy), M – manner (mód), P – place (hely), T – time (idő). 
Egy nagyjából elronthatatlan képlet ez arra, hogyan alkossunk mondatokat. Egy 
évben egyszer érdemes rászánni egy tanítási órát e képlet ismertetésére, felfris-
sítésére. Kezdjük az alannyal, a táblára írjuk fel a who? what? kérdéseket. Alsó 
évfolyamokban (vagy alapiskolán) elég csak az egyszerű alanyról: személyes 
névmásokról, nevekről, egyszerű  főnevekről említést tenni. Középiskolás diák-
jaink már nagyobb kihívásokat is elviselnek, nevezetesen a főnévi frázist (noun 
phrase), olyan komplex szócsoportokat, amelyek több információt adnak meg 
az alanyról, pl. that exciting new film directed by Ridley Scott. 

Az alany–állítmány nagy kettőse az angolban számunkra szerencsétlen mó-
don kevésbé használható, az angol igealakok bonyolult rendszere miatt. Our 
school has been being reconstructed for a while now – ilyen és hasonló mondatok 
bukkannak fel lépten-nyomon a felsőbb évfolyamok tankönyveiben. Ilyenkor 
csak igéről vagy igealakról beszélhetünk, és megint csak több szóból jön ki egy 
jelentés.

Hasonló módon vesszük sorra a többi mondatrészt, hangsúlyozva, hogy 
többnyire nem csak egy szóról van szó. A tárgynál mindjárt fel fog tűnni, hogy 
semmiféle különbség nincs az alanyesetben vagy tárgyesetben (objective case) 
használt főnevek között, egyedül a személyes névmást tudjuk alakilag megvál-
toztatni (he/him, she/er stb.) Vicces példa ennek megjegyzésére a sokat használt 
mondatpár: The dog bit Peter. (Pétert megharapta a kutya.) Peter bit the dog. 
(Péter megharapta a kutyát.)

A táblakép valahogy így néz ki majd:

Subject Verb Object Manner Place Time
Who? What? Who(m), what? How? Where? When?
It has been raining cats and dogs in the city for an hour.
A young man is looking for his keys nervously under the tables right now.
Mum cooks delicious dinner on the gas stove every 

evening.

Gyakorlásképpen készíthetünk papírdarabokra írt, ollóval felszabdalt monda-
tokat, amelyeket a diákok helyes sorrendbe raknak. Itt megjegyezhető, hogy 
egyes határozószók pl. kivételesen az alany és az ige közé kerülhetnek (always, 
sometimes stb.), vagy hogy az időhatározó gyakran a mondat elején is állhat. 
Jómagam mindig ragaszkodom hozzá, hogy a diákok megjegyezzék a SVOMPT 
varázsszót, így már a mondat elején lehet az ujjunkon számolni, hogy hogy is 
van ez: S mint alany… Ritka az a diák, akin ne segítene ez az egyszerű trükk. 
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kívül bonyolult és összetett folyamatot a 
lehető legegyszerűbben próbáljuk ma-
gyarázni, akkor azt mondhatjuk, hogy 
fényérzékelés folyamán a látószervbe 
(sejtbe) érkező akár egyetlen foton egy 
elektromechanikus jelet generál a fény-
érzékeny sejtben.  Ezekben a sejtekben 
az ún. opsin fehérjecsalád fehérjéi biz-
tosítják a jel átadását és továbbítását 
azáltal, hogy az inger (azaz a foton) ha-
tására megváltozik a struktúrájuk. Az 
emberi szemben kétféle fényérzékeny 
sejtet (fotoreceptort) különböztetünk 
meg: pálcikákat és csapokat, melyek kü-
lönböző opsinfehérjéket tartalmaznak. 
A két sejttípus, bár belső struktúrájuk 
nagyon hasonló, morfológiájában, sőt 
feladatában is eltér egymástól. Míg a 
csapsejtek a színlátást teszik lehetővé, a 
pálcikasejtek a gyengébb fényviszonyok 
közti látást biztosítják. Ez utóbbiak oly-
annyira érzékenyek, hogy már egyetlen 
foton jelenlétére is reagálni tudnak. 

Az emberi szemben háromféle csap-
sejtet tudunk megkülönböztetni, asze-
rint, hogy a látható fény spektrumának 
mely hullámhosszait érzékelik legin-
kább (Fonyó, 2014). Ez a különbség a 
sejtekben található három különböző 
opsin fehérjéből adódik. E három sejt-
típus egymástól független ingerületeit 
feldolgozva képes agyunk a színská-
la folyamatos érzékelésére. Ez az ún. 
trikromatikus látás, amely csak a fő-
emlősökre, illetve az erszényesekre jel-
lemző. Paleontológusok szerint a triász 
korban az összes emlős rendelkezett 
még ezzel, a törzsfejlődés során azon-
ban elvesztették ezt a képességet. A fő-
emlősöket leszámítva napjainkban az 

emlősök túlnyomó része úgynevezett 
dikromatikus látással bír, ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy a zöld és piros 
árnyalatokat nem tudják elkülöníteni 
egymástól, mivel nem rendelkeznek 
mindhárom opsinfehérje-típussal (Ja-
cobs, 2009). Ebből kifolyólag színlátá-
suk jóval korlátozottabb, ugyanakkor 
téves az a korábbi elképzelés, hogy a ku-
tyák csak fekete-fehérben látnák. 

Az emberi szem mintegy 80-90 mil-
lió pálcikasejtjével szemben a kutyák 
szemében ennek sokszorosa található, 
így négylábú barátaink szeme sokkal 
érzékenyebb, jobban látnak a sötét-
ben, éleslátásuk azonban gyengébb az 
emberénél, mely éppen szemük eltérő 
pálcika-csap arányával magyarázható 
(Miller–Murphy, 1995). A sötétben lá-
tást segíti elő a szem egy speciális ana-
tómiaképlete, az ún. tapetum lucidum 
(szó szerinti fordításban ’fényes réteg’) 
is. Ez az embereknél hiányzó, de számos 
gerinces szemében is megtalálható sejt-
réteg megnöveli a retinán áthaladó fény 
mennyiségét, azáltal, hogy a szembe 
jutó fotonokat visszaverve egy második 
esélyt biztosít a retina sejtjeinek azok 
„befogására” (Ollivier et col., 2004). Az 
éjjeli életmódú emlősök mellett ten-
geri emlősök, ragadozók, de jónéhány 
gerinctelen állat szemében is megtalál-
ható képlet fényvisszaverése okozza az 
állatok világító szemét.

Az olvasóban joggal merülhet fel a 
kérdés, hogy bár anatómiailag tudjuk 
a közvetlen okát, mégis miért nem lát-
nak a kutyák hasonlóan színesen, mint 
mi, milyen evolúciós előnyei, esetleg 
hátrányai lehetnek a színlátásnak, mi-

ért vesztették el egyes fajok az érzékeny 
színlátást, míg más fajok miért tartották 
azt meg. A kutyafélék őseinek életmód-
jukból, táplálkozásukból kifolyólag nem 
volt szüksége érzékenyebb színlátásra, 
feláldozva ezzel a szürkületi, éjszakai 
látás előnyeit. 

A fentiek nem csak a tudományos kí-
váncsiság egy újabb fókuszpontjaként 
érdekesek, mindennek van egy fontos, 
gyakorlati aspektusa is. A kutyák amel-
lett, hogy házi kedvenceink, életünk 
számos területén töltenek be meghatá-
rozó szerepet. Vadászkutyák, rendőr- és 
mentőkutyák vagy vakvezető kutyák ki-
képzése sem lehet eredményes anélkül, 
hogy pontosan ismernénk a faj vizuális 
képességeit. A kutyákat ugyanis nagyon 
nehéz megtanítani arra, hogy pusztán 
színük alapján különítsék el egymástól 
a vörös, sárga, zöld vagy narancsszínű 
tárgyakat. Így például a vakvezető ku-
tyák egyedül nem lennének képesek át-
kalauzolni gazdájukat a jelzőlámpás ke-
reszteződésekben, ehhez ember és kutya 
szoros együttműködésére van szükség.
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Sokan értesülhettek róla, hogy a 2017-es 
év ásványa a kvarc lett. Vajon miért? Sőt 
az a kérdés is felvetődhet, hogy a kvarc 
melyik megjelenési formája nyerte el az 
elismerést, mert nagyon sokféle kvarc 
létezik ám. Azt meg ki ne tudná, hogy 
a sivatagok és a vizek homokjának túl-
nyomó része ennek az ásványnak, pon-
tosabban a szilícium-dioxidnak (SiO2) 
a legapróbb törmeléke, amely a mai 
építkezések egyik nélkülözhetetlen alap-
anyaga... Ám nyilván nem ezért válasz-
totta a kvarcot a Magyarhoni Földtani 
Társulás a 2017-es év ásványának. Vagy 
tán a felsorolni is sok, megannyi színvál-
tozatban – színtelen, fehér, barna, fekete, 
rózsa- és ibolyaszín, sárga, kék, zöld stb. 
– előforduló csodálatos kristályai miatt, 
melyek az ékszeripar (bocsánat!), művé-
szet keresett drágakövei?

Mielőtt rátérnénk a kvarc egyes vál-
tozatainak a bemutatására, vegyük 
szemügyre a kristályai fizikai tulajdon-
ságait. A kristályos ásványok, amikor 
növekednek, részecskéik – atom-, fém-
, molekula-, ion- – minden irányban, 
szabályos formában rendeződnek el. Az 
alapiskolai tananyagnak is része, hogy 
az ásványok kristályai, képzeletbeli há-
rom tengelyük hossza és egymással 
bezárt szögeik alapján hét rendszerbe 
sorolhatók. Ezek szerint a kvarc (SiO2) 
a háromhajlású rendszerben kristályo-
sodó molekularácsokat alkot. Csakhogy 
e kristályrácsokba rendszerint különfé-
le nyomelemek is beépülnek, és éppen 
ezek adják a kvarckristályok sokféle szí-
nét, illetve színárnyalatát, miáltal ezen 
ásványoknak a nevét is meghatározzák.

A kvarc 573°C felett olvad, majd 
a hatszöges (hexagonális) rendszer-
ben, e hőfok alatt pedig a háromszöges 
(trigonális) rendszerben, kristályosodik. 
Az is régen tudott különlegesség, hogy 
a kvarckristálynak a főtengelyével pár-
huzamosabban kivágott lemeze nyomás 
hatására piezoelektromosságot (elekt-
romos áramlást) mutat, ami viszont a 
hírközlésben, illetve az elektronikában 
nem olyan régen eredményezett forra-

csicsay alajos

az	ősember	bőrnyúzó	penGéjétől	az	internetiG

dalmi változást. (Tán fölösleges meg-
jegyeznem, hogy az elektronika nem 
azonos az elektrotechnikával.) Alig fél 
évszázad alatt az elektronika annyira 
megváltoztatta az emberiség kultúrá-
ját, az emberek, sőt az egész társadalom 
életvitelét, hogy nélküle már talán létez-
ni sem tudnánk.

A kvarc, azaz szilícium-dioxid a szi-
lárd földkéreg 12,6%-át alkotja, ám az 
iránta való szükséglet annyira megnőtt, 
hogy a mesterséges előállítása is szüksé-
gessé vált. Nem annyira az ékszerkészí-
tés – bár az sem lebecsülendő –, hanem 
a műszaki fejlődés szempontjából. Azt 
már régóta tudjuk, hogy a kvarcból elő-
állított üveg az ultraibolya-sugarakat át-
engedi, meg hogy milyen nagy szüksége 
van rá az optikai iparnak. A kvarcóra és 
a tranzisztor sem újdonság már, de hadd 
ne soroljam. Nem is hiszem, hogy valaki 
képes lenne megmondani, az élet hány 
területén lett a kvarc hirtelen nélkülöz-
hetetlen alapanyag.

Mi, egyszerű emberek, elégedjünk 
meg azzal, nem ok nélkül lett a 2017-es 
esztendő „sztár” ásványa. Ha meg aka-
runk győződni róla, hogy a kezünkbe 
került kődarab (szép színű kristály) 
kvarc-e vagy sem, könnyen kipróbál-
hatjuk. Ugyanis a Mohs-féle (relatív) 
keménységi skálán a 7. helyet foglalja 
el, ami azt jelenti, hogy az üveget kar-
colja. A kilenc, vegyi összetétel szerinti 
besorolásban a 4. csoportot, az oxidok 
és a hidroxidok osztályát képezi. Sűrű-
sége 2,65, hasítani nem lehet, viszont a 
törése kagylós. (Akit ez érdekel, infor-
mációnak ez is megteszi, de tizenéves 
gyerekekkel bemagoltatni semmi esetre 
sem ajánlom, mert teljesen fölösleges, 
mi több, az ilyen nehézkes szövegek 
emlékezetbe vésésének semmi értelme 
nincs, mert ha rákényszerítik őket, rövid 
időn belül az agyukból úgy elszállnak az 
adatok, akár a füst. Akinek viszont ked-
ve van hozzá, ám tegye. Én, amikor az 
ásvány- és kőzettant tanítottam, ilyen 
és hasonló „szörnyűségeket” sohasem 
vártam el a tanulóimtól, hogy kívülről 

megtanulják. Inkább gyakorlati órákon 
többször szemügyre vettük a természet-
rajzi szertár kristálymodelljeit, valamint 
az ásvány- és kőzetgyűjteményeit, mi 
több, ez utóbbiakkal kísérleteztünk is, 
ami inkább játék volt, mint lecke. Végül 
elértem, hogy a törvények tiszteletben 
tartásával maguk a gyerekek is gyűjtöt-
tek ásványokat, amelyeket közösen hatá-
roztunk meg.)

Köztudott, hogy a „tiszta” ásványok 
kristályai (leegyszerűsítve), mint már 
említettem, jórészt meghatározott ele-
mek atomjaiból, illetve vegyületek mo-
lekuláiból, ionjaiból épülnek fel. Ám 
ez kivételesen ritka jelenség. Sokkal 
gyakoribb, ha a kristályrácsokba más, 
„szennyező” anyagok ionjai – erről is 
esett szó – épülnek be, nemcsak a szi-
lícium-dioxid molekulák közé, hanem 
más kristályrácsokba is, és ezek adják 
meg a drágakövek és a féldrágakövek 
sokféle színben tündöklő ragyogását. 
Érdemes közülük néhányat megemlíte-
ni. Megjegyzem, fizikai tulajdonságaik, 
ritka kivételtől eltekintve, megegyeznek 
egymással, ezért megismételni őket fö-
löslegesnek tartom.

Csak azokat a kvarcásványokat emlí-
tem meg, amelyek Szlovákia területén is 
előfordulnak, ráadásul államilag védet-
tek is. Mondhatná valaki, könnyű ne-
kem, hiszen több mint tíz évvel ezelőtt 
én írtam a Szlovákia védett ásványai és 
kövületei című könyvecskét, de esküdni 
nem mernék rá, hogy azóta a környezet-
védelmi minisztérium a védelmi rende-
leteken semmit sem változtatott. Akit 
érdekel, könnyen meggyőződhet róla. 
No, meg azért is érdemes lenne tovább 
tájékozódni, mert most csupán a kvarc-
családról fogok pár szót ejteni. 

hegyiKristály
Ennek a kvarcváltozatnak a kristályai a 
legtisztábbak, így hát színtelen, átlátszó 
képződmények, tán éppen ezért a he-
gyikristályt víztiszta kvarcként is szok-
ták emlegetni. Az ókori görögök örök 
megfagyott jégnek, azaz krisztalosznak 
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nevezték. Mivel ez a felfogás egészen a 
17.  századig tartotta magát, a kristály 
szót egyedül erre az ásványi képződ-
ményre alkalmazták, mi több, helyen-
ként még „gyémántnak” is tekintették. 
(Azonban tudni illik, hogy a gyémánt 
teljesen más összetételű; szénatomokból 
álló, szabályos rendszerbe tartozó kris-
tálycsoportot alkot. Keménységi foka 10, 
vagyis a létező legkeményebb természeti 
képződmény, nem csoda, hogy egyben 
a legdrágább is. Csiszolt változata a bri-
liáns.) Ennek ellenére a hegyi kristályt 
Erdélyben ma is máramarosi, Magyar-
országon komlói, az USA-ban pedig 
Harlekin gyémántnak nevezik. Brazíliá-
ban több lelőhelyen is találtak 40 tonnát 
meghaladó hegyikristály-csoportokat. 
Ezt a fogalmat is érdemes megjegyezni, 
mert egyedülálló, ideálisan „szabályos” 
kristályképződmények valójában nin-
csenek, a csoportokban előfordulókat 
ezért a képzeletünkkel vagyunk kényte-
lenek kiegészíteni, pontosabban elkép-
zelni. A hegyikristályból valamikor dísz-
tárgyakat készítettek, ma viszont optikai, 
piezoelektromos és más elektronikai 
lemezeket állítanak elő belőlük. (Meg-
jegyzem, más ásványok kristályaiból, 
porcelánból, sőt más műanyagokból is).  

füstKVArc
Szlovákiában és Magyarországon egy-
aránt előfordul, de a legnagyobb kristá-
lyát 1865-ben a svájci Alpokban találták 
meg, amely 133,5 kg-ot nyomott. Ez 
ma a budapesti Magyar Nemzeti Mú-
zeumban tekinthető meg. A füstkvarc 
kristályrácsába a természetes radioaktív 
sugárzás hatására nyomelemként alumí-
nium épült be, s ez okozza a füst-bar-
nától feketéig terjedő, mindenféle szín-
árnyalatban megjelenő változatait. A 
fekete kristályokat marionnak nevezik.

Ametiszt
Neve görög eredetű szó, amethüsztosz, 
ami a hiedelem szerint azt jelentette, véd 
a lerészegedéstől, másrészt az állhata-
tosság jelképe. Ezért a római katolikus 
egyház jelvényei között is megtalálható, 
leginkább püspöki és bíborosi gyűrűk 
köveként. Kristályrácsába beépült vas-
atomok által vesz fel lila színárnyala-

tokat. Nálunk leginkább Selmecbánya 
környékén fordul elő.

KAlcedon
Csak mikrokristályos állapotban fordul 
elő, ezért szabad szemmel üvegszerű-
nek látszik. Meglepően alacsony hőn, 
120°C fokon olvad. A kristályrácsába 
beépült elemek miatt bármilyen színű 
lehet, de leginkább kékes vagy színtelen. 
A vas-oxiddal színezett vöröses árnyala-
tot nyer, melynek a neve karneol, a vas-
oxid-hidroxidtól barnás színt kap, s ezt 
pedig szárdernek hívják. A nikkel-oxid-
dal „fertőzöttet” viszont krizopráznak 
nevezik.

Achát
Akárcsak a kalcedon, az achát is mikro-
kristályos szerkezetű, jellegzetessége a 
szalagos színezettség, miáltal különböző 
árnyalatú barna, vöröses és fehér sávok 
váltják benne egymást. Mesterségesen is 
lehet színezni, amit akár hamisításnak 
is mondhatnánk – ezt már a rómaiak 
is meg tudták tenni. Azonban a hozzá-
értők természetesen az igazi acháthoz 
ragaszkodnak. E világszerte keresett 
ásvány Európán kívül sok helyen előfor-
dul, kisebb mennyiségben nálunk, Szlo-
vákiában is.

Befejezésül csak annyit kívánok meg-
jegyezni, hogy e rövid áttekintéssel a 
kvarcféleségek bemutatásának koránt 
sincs vége. Hangsúlyozom, a 2017-es év 
ásványcsoportjából csupán arra szorít-
koztam, hogy azokat soroljam fel, ame-
lyek Szlovákiában – tekintettel a kristá-
lyok nagyságára és lelőhelyükre – állami 
védelem alá esnek, és meghatározott 
„szimbolikus” értékük van. Tehát eltu-
lajdonításuk vagy megrongálásuk bün-
tetendő. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
magángyűjteményekbe csak „feketén” 
kerülhetnek be. Ám ez teljesen más 
kérdés.  Mindazonáltal hadd jegyezzem 
meg, hogy némelyik kvarcféleséget mint 
használati eszközt már az előemberek 
közé tartozó, 2,3 millió évvel ezelőtt élt 
homo habilis (magyarul ügyes ember) is 
ismerte. Jóval később, a mintegy 1,5 mil-
lió évvel ezelőtt megjelent homo erectus 
(felegyenesedett ember) pedig szarukő-

ből, borotvaéles pengéket és lándzsahe-
gyeket tudott pattintani, amelyekkel a 
zsákmányállatait elejtette, a pengékkel 
a bőrüket takarónak, ha úgy tetszik, 
ruházatnak lehántotta és a húsukat fel-
darabolta. Aránylag sok kvarcot tartal-
mazó gránitból készítette első hatékony 
eszközét és fegyverét, a szakócát (ma-
rokkövet) is, valamint a tűz csiholására 
alkalmas eszközeit.

Csupán mellékesen jegyzem meg, 
hogy a piezoelektromosságot a Curie 
testvérek, Jacques és Pierre fedezték fel, 
még 1880-ban, ám nem ezért érdemelte 
ki később, Jacquesen kívül, Pierre Curie 
és felesége a Nobel-díjat, hanem egészen 
másért. Viszont ez a felismerésük vezet-
te el a kutatókat a tranzisztorig, amiért 
három tudós 1956-ban megkapta a tu-
dományos felfedezésért járó, imént em-
lített legrangosabb elismerést. De ennek 
taglalásába most ne menjünk bele. Elég 
annyi, hogy a 20. század második felé-
ben már mi, egyszerű emberek is hoz-
zájuthattunk a szenzációs tranzisztoros 
zsebrádióhoz.

Végül annyira közömbössé váltunk, 
hogy a modern hírközlés, az ún. műsor-
szórás, amelynek alapeszköze a kvarc-
lemezek segítségével keltett piezoelekt-
romosságnak köszönhető, szinte senkit 
sem érdekel. Az sem sokakat, hogy mi-
lyen elektronikai eszközök segítségével 
történik a világűr meghódítása, és a 
világba szétszéledt szeretteinkkel eme 
kvarcféleségek és más nélkülözhetetlen 
anyagokból gyártott eszközök segítsé-
gével vagyunk képesek pillanatok alatt 
kapcsolatot teremteni úgy, hogy ne csak 
halljuk, hanem lássuk is őket, mintha ott 
ülnének mellettünk a kényelmes laká-
sunkban, vagy éppen sétálgatnánk velük 
az utcán. Meg az sem, hogy a műholdak 
az emlékezetünk igénybevétele helyett, 
sokmilliárdnyi (?) fontos és fölösleges 
adatot is képesek megőrizni, amelyek-
hez mi – magamat sem tekintem kivé-
telnek –, fél-analfabéták is, játszva hoz-
záférhetünk. Mintha azok a mű „izék” 
– mi sem természetesebb – már ősidők 
óta ott röpködnének felettünk az űrben. 
Ráadásul még dühbe is gurulunk, ha 
néha nem az elvárásainknak megfelelő-
en működnek.



ProjekTek

Sorozatunkban részletesen ismertet-
tük az eTwinning projektek regiszt-
rálási menetét és a jóváhagyott aktív 
projektek TestvérTéren belüli mun-
káját. Itt az ideje, hogy motivációként 
bővebben említést tegyünk a projekt 
lezárása utáni lehetőségekről.

Felhasználóként talán nincs is tuda-
tában, de a projektjei keretében vég-
rehajtott tevékenységekkel, legyenek 
azok bármilyen egyszerűek vagy ösz-
szetettek, olyan kincseket és módsze-
reket ad át, melyek érdemesek arra, 
hogy másokkal is megossza, és hogy az 
egész európai oktatási közösség megis-
merje és elismerje azokat. 

Az eTwinning-en belül háromfajta 
nyilvános elismerés létezik:
 Európai eTwinning Díjak
 Minősített eTwinning Projekt címek
 eTwinning Iskola cím

áltAlános tudniVAlóK 
Az egyes címeK 
megpályázásA előtt
Pályázni olyan IKT-kat felhasználó 
európai együttműködési eTwinning 
projektekkel lehet, amelyekben ket-
tő vagy több, különböző országokból 
származó iskola vett részt. Fontos az 
is, hogy a projektnek legyen kézzelfog-
ható eredménye, amely egyértelműen 
jelzi a pályázat bírálói számára a pro-
jekt értékét, folyamatát és kimenetelét.
A pályázatok leírását a következőkép-
pen kell felépíteni:
 A projekt címe
 A projekttel kapcsolatos informáci-

ók, melyek között szerepeljen a részt 
vevő diákok korosztálya, illetve a pro-
jekt eredményeit bemutató internetes 
hivatkozások és egyéb dokumentu-
mok is
 A projekt különböző elemeinek be-

mutatása; e leírásokat a versenykiírás 
általános elvárásai mentén kell elkészí-

teni (szempontonként legfeljebb 150 
szóban)

fontos
Minden pályázatnak meg kell felelnie 
az európai szerzői jogi megállapodá-
soknak. Rövid idézetek felhasználha-
tók, amennyiben a forrás világosan 
fel van tüntetve. Képeket, filmeket, 
hangfelvételeket vagy más multimé-
diás anyagokat csak abban az esetben 
tartalmazhat a pályázat, ha azokat az 
iskola (vagy annak megfelelő intéz-
mény) állította elő, vagy ha a tulajdo-
nos kimondottan engedélyezte azok 
használatát, illetve ha szerzői jogvé-
delem alatt nem álló forrásból – mint 
például a Clip Artból – származnak.

minősített etwinning 
projeKt címeK
A Minősített eTwinning Projekt cí-
meket azon tanárok nyerhetik el, akik 
kiváló minőségű projekteket hoztak 
létre. A  címek jelzik, hogy az ilyen 
formában elismerést nyert projekt 
megfelel bizonyos nemzeti és európai 
minőségi elvárásoknak. Ezért kétfé-
le cím létezik: a  Nemzeti Minősített 
eTwinning Projekt cím, és az Európai 
Minősített eTwinning Projekt cím.

nemzeti minősített 
etwinning projekt cím
Ha úgy érzi, hogy sikeres eTwinning 
projektje megérdemli a különleges el-
ismerést, pályázza meg a Nemzeti Mi-
nősített eTwinning Projekt címet. Ezt 
a  személyes eTwinning munkafelüle-
tének „Logó“ oldalán keresztül teheti 
meg. Amennyiben több olyan projekt-
ben is részt vesz, melyet érdemesnek 
tart a  cím elnyerésére, nem kell mást 
tennie, mint mindegyik projektje szá-
mára kitölteni egy-egy pályázati űrla-
pot. Maga a  cím a  tanárok és iskolák 
eTwinning programban végzett magas 

színvonalú munkáját ismeri el. Az is-
kola nyilvános elismerést kap az euró-
pai együttműküdési munkában tanú-
sított igényességéről és nyitottságáról.

A Nemzeti Minősített eTwinning 
Projekt címet a  Nemzeti Szolgál- 
tatóközpontok (NSS) ítélhetik meg 
a pályázó iskoláknak. Néhány ország-
ban rögzített határidőhöz kötik a  pá-
lyázatok beérkezését, nálunk, Szlová-
kiában azonban az egész év során lehet 
pályázni, és azonnali elbírálás után íté-
lik oda a  címeket (erről az NSS érte-
síti Önt). Az NSS öt alapvető elvárást 
fogalmaz meg pályázatával szemben 
ahhoz, hogy elnyerhesse a Nemzeti 
Minősített eTwinning Projekt címet. 
A  pályázatnak mind az öt elvárásnak 
meg kell felelnie:
1. A  projektnek közös célokat és egy 
bemutatott tervet kell tartalmaznia.
2. Befejezettnek vagy legalább végső 
munkafázisban kell lennie.
3. A pályázó tanárnak jelentős hozzá-
járulása szükséges a projekthez.
4. Az együttműködés valamilyen foka 
meg kell jelenjen a projektben.
5. A projekt eredményei egyértelműen 
be legyenek mutatva.

Amennyiben az öt alapvető körül-
mény együttesen megvalósulásra ke-
rült, a pályázatot hat kritérium alapján 
bírálják el. A projektnek a következő 
területeken kell kitűnnie:
1. Pedagógiai innováció – azaz meny-
nyiben tekinthető a projekt kiemel-
kedően innovatívnak és kreatívnak 
tartalmi szempontból, illetve a célok, 
a szemléletmód, a tevékenységek, a 
módszerek, a projekttermékek, továb-
bá a projekt ereményeinek népszerűsí-
tése és publikálása tekintetében.
2. Tantervi integráció – azaz milyen 
módon integrálták a partneriskolák a 
projektet az általuk követett tantervek 
keretei közé.

PeTernai zsuzsanna

az eTwinning-Díjak



ProjekTek

3. A partneriskolák közötti kommu-
nikáció és megosztás – azaz hogyan 
valósult meg a projekt során a part-
neriskola diákjai és tanárai között a 
kommunikáció és a közös munka 
(mely alatt az eredmények egyszerű 
megosztásán kívül a tényleges közös 
munka értendő).
4. Együttműködés a testvériskolák kö-
zött
5. Különböző technológiák alkalmazá-
sa – azaz az IKT-használat az e-mai-
leken túl: milyen módon valósult meg 
az IKT-eszközök kreatív használata a 
projekt során.
6. Eredmények, hatások és dokumen-
táció – azaz milyen ereményeket ho-
zott a projekt, illetve miért tartják a 
partnerek érdemesnek projektjüket a 
díjazásra.

európAi minősített 
etwinning projekt cím
Az Európai Minősített eTwinning 
Projekt cím a siker második jele. Ezen 
címet a  Központi Szolgáltatóközpont 
(CSS) ítélheti meg olyan projektekben 
résztvevő iskolának:
 amelyet legalább két NSS jelöl az Eu-

rópai Minősített eTwinning Projekt 
címre egy előszűrési folyamat után.
 amelynek legalább két partnere el-

nyerte már a  Nemzeti Minősített 
eTwinning Projekt címet. Az Európai 
Minősített eTwinning Projekt címet 
évente csak egy alkalommal lehet el-
nyerni, és ez az eTwinning honlapon 
jelenik meg.

európAi etwinning DíjAk
Az Európai eTwinning Díjak ver-
senyre csak olyan projektekkel lehet 
benevezni, amelyek már elnyerték az 
Európai Minősített eTwinning Projekt 
címet.

A  verseny fő kategóriáját az Euró-
pai Bizottság támogatja, és a díjakat az 

alábbi három korosztályi kategóriában 
ítélik oda:
 4-11 éves diákok
 12-15 éves diákok
 16-19 éves diákok

A  fő kategórián kívül több, más 
szervezetek által támogatott különle-
ges kategóriákban is hirdetnek győzte-
seket (pl. Marie Slodowska Curie-díj, 
Mevlana-díj az interkulturális megér-
tésért, Francia nyelvi díj, Spanyol nyel-
vi díj, Angol nyelvi díj, stb.).

Az Európai eTwinning Díjak verse-
nyére csak olyan projektekkel lehet 
pályázni, amelyik projekt a  teljes 
munkafolyamatába beleeső bármely 
év során elnyerte az Európai Mi-
nősített eTwinning Projekt címet. 
A versenyre emellett kizárólag olyan 
projekttel lehet benevezni, amely 
bizonyíthatóan folyamatban volt 
a 2016/2017-es tanév során. A kate-
góriába az eTwinning felületen elér-
hető linkre kattintva küldheti el pá-
lyázatát. A  linket a  felület „Projekt“ 
oldalán, az egyes projektek rövid le-
írása alatt látható linkek között talál-
hatja meg.

Évente több száz projekt száll ver-
senybe különböző kategóriákban 
a megtisztelő díjakért. A mezőny erős, 
és a  tanárok, valamint a  projektekbe 
bevont diákok által megszabott nívó 
évről évre emelkedik.

Az etwinning iskolA cím
A feljebb említett címek egyéni pe-
dagógusoknak nyújtanak elismerést 
az egyes projektek során végrehajtott 
munkájukért. Az eTwinning Iskola 
cím azonban a különböző iskolákban 
egymással együttműködő tanárokból 
és iskolai vezetőkből álló csapatoknak 
nyilvánítja ki az elismerést és megbe-
csülést részvételükért, elkötelezettsé-
gükért és odaadásukért.

Az eTwinning Iskola státusz eléré-
se egy olyan fejlődési folyamat ered-
ménye, amelynek elemei objektívan 
kiértékelhetők. Ez nem egy verseny, 
hanem egy bizonyos magasabb szint 
elérését jelzi.

A címet elnyerő iskolák:
 nagyobb ismertséget szerezhetnek 

európai szinten
 hálózatot alkothatnak az eTwinning 

programban részt vevő többi vezető 
iskolával, amivel a program további 
fejlődését is előmozdíthatják
 elismerésben részesülnek az alábbi 

területeken végrehajtott kiemelkedő 
munkájukért: 
 digitális gyakorlat
 e-biztonság (eSafety) gyakorlat
 innovatív és kreatív megközelítési 

módok a pedagógiai tekintetében
 az iskolai munkatársak folytonos 

szakmai fejlődésének előmozdítása
 az együttműködő tanulási tevékeny-

ségek népszerűsítése az iskolai mun-
katársak és a diákok körében
 bemutathatják az eTwinning Iskola 

cím logóját promóciós és tájékoztató 
anyagjaikban.

Az eTwinning Iskola cím elnyeré-
sének folyamata meghívásos alapon 
működik (az elektronikus rendszer 
automatikusan kiértékeli, hogy a 
címre jogosult iskolák megfelelnek-e 
az első szakasz kritériumainak, és 
e-mailben felszólítja az iskolában ak-
tív eTwinning tanárokat, hogy vegye-
nek részt a második szakaszban, az 
értékelési folyamatban). A pályázatok 
benyújtásának időszaka még 2017 
decemberében kezdődött, és 2018 
márciusában zárul le. 

A következő alkalommal az eTwinning 
nyújtotta továbbképzési lehetőségek-
ről lesz szó.



esszéverseny

1947 tele egy borzalom volt a felvidéki 
magyar családoknak. A rettegett cseh-
szlovák rém felébredt és pusztított, amit 
látott. A magyarokat a Beneš-kormány 
vagy deportálta a Szudéta-vidékre, vagy 
áttelepítette Magyarországra. Köztük 
nagyanyámat is, aki akkor még csak 10 
éves lehetett. Már alapjában megkesere-
dett sorsát ez még tovább sanyarította. 
Alig, hogy a világháború elvitte a test-
vérét, neki kellett otthonát elhagyni, 
vele együtt földben nyugvó testvérét. 
A felnőttek tudták, hogy ebből a vesze-
delemből nincs kiút, és csak sírni tud-
tak. A gyerekek nem tudták, hogy miért 
sírnak a szüleik, ők még nem értették. 
Még utoljára raktak egy szál virágot a 
testvére sírjára, és már másnap várta 
őket a katonai teherautó. A teherautóra 
csak a legszükségesebb tárgyakat vagy 
élőlényeket rakhatták fel. Ezek között 
főképp dunyhák, főzőeszközök és egy 
kevés élelem volt, esetleg pár aprójó-
szág. A  bepakolás után mamámékat 
elszállították az érsekújvári állomásra. 
Ezek után mamámat is vonatra pa-
kolták, aki talán egy kicsit boldogan is 
szállt fel a vagonra, hiszen ő még sosem 
utazott vonattal. Sokat nézelődött ki az 
ablakon, és nézte a tájat. Ez is lett a vesz-
te, mivel a huzattól átmeneti vakságot 
kapott, és aztán ettől szenvedett majd 
egy hónapig. És csak mentek és mentek. 
A marhaszállító vagon, amin még pár 
évvel ezelőtt talán a szintén erőszakkal 
deportált zsidók utaztak Auschwitz felé, 
most magyarokat vitt, egy „demokra-
tikus” ország vezetősége által, annak 
építésére. Ezek a vagonok nagyon huza-
tosak voltak, s hogy bennük emberhez 
illő meleget csinálhassanak, nagyon 

sok fűtőanyag kellett volna. De azt nem 
kaptak. Nekik kellett összelopkodniuk a 
gőzmozdonyok hátulján található szén-
ből. Megérkezve nagyanyámék csak 
nehezen keltek el azon az embervásá-
ron, amin minden család átesett, hiszen 
senkinek se kellett egy lelkileg teljesen 
összetört anyuka és egy vak kislány. 
Végül már megsajnálta őket egy gazda, 
aki megvette őket. Új lakóhelyük egy 
TSZ helyiségben volt, egy iskola előtt. 
Itt pár éve még szudétanémetek laktak, 
és most magyarok kerültek ide, akiknek 
szülőhelyük száz meg száz kilométerre 
van innen. Mamám, ameddig még a 
vakság sötétjében szenvedett, segítségre 
szorult. De mivel dédmamám és déd-
apám dolgozott látástól vakulásig, nem 
tudtak neki segíteni. Így hát az épület 
előtt található iskola tanárai segítettek, 
amíg meg nem gyógyult. Miután végre 
újra visszakapta szeme világát, ő is be-
állt az iskolába mint diák. Az első pár 
hónapban nagyon nehezen tudott csak 
tanulni, mivel nem értette a nyelvet, de 
mire értett csehül, elbeszélése alapján 
már kiérdemelte az osztály legkiválóbb 
tanulója címet is.

Teltek a napok, hetek, hónapok, év-
szakok. Élték szokásos kis életüket, amit 
megalkottak. Dédmamám és dédapám 
csinálták, amit a gazda elvárt, mamám 
tanult és besegített a házimunkában. 
Már majdnem bele is nyugodtak, hogy 
mostantól itt fognak élni. Nem is pró-
bálkoztak szökni. Tudták, hogy ha 
szökni próbálnak, vesztükbe futnak. Ki-
várták azt a bizonyos 1949-es hazautat, 
amikor is a magyarok felszabadultak és 
hazamehettek otthonaikba. Mamámék 
is türelmesen kivárták ezeket a járato-

kat. 1949 januárjának első hetében ke-
rülhettek vissza szülőfalujukba, Gútára. 
De itthon se vártak rájuk jobb dolgok. 
A házat, ahol laktak, már elfoglalták a 
szlovákok, akikkel nem lehetett üzle-
telni. Sehogy nem akarták őket been-
gedni a házukba. Egyik ismerősüknél 
éldegéltek, amíg végül nagy nehezen 
visszaszerezték jogos tulajdonukat. Ez a 
jogos tulajdon csak augusztusban, vásár 
idejekor került oda, ahol a helye volt. De 
a családot mégse önthette el a boldog-
ság, mivel dédmamám ágynak esett a 
sok viszontagságtól, és végül hosszadal-
mas betegeskedés után meghalt. Szíve 
nem bírta feldolgozni, hogy fia meghalt 
a világháborúban, hogy elküldték csa-
ládját egy távoli földre, hogy elvesztette 
állampolgárságát, s hogy házát, birtokát 
elvették.

Ha elgondolkozunk azon, hogy mi 
ezekből a viszontagságokból mennyit 
lettünk volna képesek feldolgozni, rájö-
vünk, hogy mennyivel erősebbek voltak 
elődeink. Úgy gondolom, mi képtelenek 
lennénk ezt végigcsinálni, és ha túl is él-
nénk, nem bírnánk utána őrület nélkül 
élni. Ami még megdöbbentőbb, hogy 
nálunk jó pár évvel fiatalabb gyerekek 
élték meg azt, amiről a mai generáció 
tudni sem akar (tisztelet a kivételnek). 
Véleményem szerint tehát meg kell 
tisztelnünk legalább azzal nagy-, illet-
ve dédszüleinket, hogy végighallgatjuk 
történetüket, és azt továbbadjuk a kö-
vetkező generációknak.

Tóth Ákos
Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta
Az Így látom én a kitelepítést esszéíró ver-
seny 3. helyezettje

így látom én A Kitelepítést



esszéverseny

Elképzelni sem tudom, milyen lehet 
az, amikor egy ismeretlen ember nem 
mond semmit, csak kiköltöztet a saját 
házadból. Ezt a borzalmat rokonaim 
is átélték. Őket azért telepítették ki, 
mert nem akartak a termelőszövetke-
zet tagjai lenni. Egyik nap még élték 
gondtalan életüket, másnap egy teher-
autó állt meg a házuk előtt. Ruháikat, 
bútoraikat felpakolták és elszállították, 
őket pedig felültették egy csehországi 
gyorsvonatra. Erőszakosan kiragadták 
őket szülőföldjükről, szeretteik köré-
ből és a megszokott környezetből. Ez 
nagyon szívtelen tett volt. Elvárni azt, 
hogy cseréljenek hazát, szívet és csalá-
dot, lehetetlen. Nagyon nehéz időszak 
volt ez az embereknek…, szerintem 
főleg a fiatal, családos asszonyoknak, 
férfiaknak. Gyerekek kerültek teljesen 
más környezetbe, némely családtag-
jaik nélkül. A honvágy, a hiány érzete 
szétmarcangol. Képtelenség belegon-
dolnom abba a hiányérzetbe, amit ők 
érezhettek. 

Rokonaim megpróbálták kicselezni 
ezt az aljas rendszert, megtervezték a 
hazautat fiuknak. Egy kis idő után a 
tizennégy éves fiút vonatra ültették. 
Szerencsésen hazaérkezett. Az a bol-
dogság, amit akkor érezhetett, mikor 
két év kényszerből távol töltött év után 

újra meglátta szülőfaluját, határtalan. 
Még ha csak így, az ágyon ülve is bele-
gondolok…, meghat és erőt ad, mivel 
ez példa arra, hogy minden gondnak 
van valamilyen megoldása. Ez a bol-
dogság sajnos nem tartott sokáig, mi-
vel a csendőrök megjelentek, és visz-
szaküldték a fiút Csehországba. Senki 
nem értette és a mai napig sem értik, 
hogy a fiút miért is hurcolták el nagy-
szülei házából és küldték vissza szü-
leihez. Ez egy nyomott és kedvszegett 
időszak lehetett a már így is remény-
vesztett gyereknek. A fiatal fiú, aki újra 
otthon érezte magát, visszatért a rideg 
külföldre. 

Az otthon maradt családtagok, ba-
rátok is bús időket éltek, a falubeli 
élet sem volt ugyanolyan a szeretteik 
nélkül. A kitelepítés még azok életét is 
elrontotta, akik otthon maradhattak. 
Hiszen ki akarna a szerettei nélkül ma-
radni? Senki. Voltak ugyan, kik csa-
ládtagjaik után utaztak meglátogatni 
őket, de ezt csak egy tehetősebb réteg 
engedhette meg magának, ami újabb 
igazságtalanság. A pénz diktált, s ez is 
egy a sok lelombozó tény közül.

Azok, akik életük végéig kint ma-
radtak a kitelepítés következtében, 

beilleszkedtek ugyan és megtanulták a 
nyelvet, de sose lehettek teljesen bol-
dogok. Nem ünnepelhettek együtt, 
nem ölelhették meg szeretteiket, nem 
beszélgethettek barátokkal akkor, ami-
kor szerettek volna, nem használhat-
ták akárhol az anyanyelvüket… Ezek 
a dolgok szerintem kellenek egy teljes 
élethez. 

Szerencsére voltak olyanok, akik ha-
zatérhettek, hosszú idők után. Ilyenek 
voltak rokonaim is. Én a három fős 
családból csak egy személlyel tudtam 
beszélni… A kisfiúval, aki azóta már 
nyugdíjas bácsi lett, és saját családja 
van. Senkit nem halottam olyan sze-
retettel beszélni hazájáról, olyan há-
lásnak lenni azért, mert a szülőföldjén 
él és anyanyelvét beszéli, mint Őt. Ő 
a példája annak, hogy a legrosszabb 
helyzetek is megoldódhatnak, és ez 
melegséggel tölti meg a szívem. 

Palcsó Vivien Dorka
Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat
Az Így látom én a kitelepítést esszéíró 
verseny 3. helyezettje

így látom én A Kitelepítést



TeHeTségek / iskolaHírek

A 2016/2017-es tanévben a Katedra 
folyóirat Vámbéry Ármin Földrajzver-
senyének országos fordulóján a duna-
szerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola 
Napsugarak nevet viselő csapata győze-
delmeskedett. 

A versenyzők hónapról hónapra öt 
levelezős fordulóban foglalkoztak isko-
lánk névadójának életútjával, műveivel 
és a vándorlásai során érintett orszá-
gokkal. Mivel a csapat ezen a versenyen 
először vett részt, mélyen bele kellett 
ásniuk magukat a szakirodalomba és a 
megadott földrajzi témakörbe (ami ab-
ban a tanévben az Őrvidék volt). Nem 
volt könnyű feladatuk, gyakran hárman 
háromfelé dolgoztak, de végül mindig 
sikerült közös nevezőre jutni és egy 
sikeresen „kitalált” titkos csapatmód-
szerrel megkönnyíteni a közös tanulást. 
Mindhárom lány teljes erőbedobással 
dolgozott a cél érdekében, hogy min-
den forduló után a lehető legsikere-
sebb megoldásokat tudjuk továbbítani 
a szervezőnek. A tanulók a felkészülés 
időszakában csodálatos és szívbemar-
koló élményekkel gazdagodtak, Vám-
béry (a sajátjuktól nagyban külön-
böző) viszontagságos életútját egyre 
mélyebben megismerve, beleélhették 
magukat a gyakran nélkülöző kisdiák, 
majd cseperedő ifjú nyomorúságot sem 
nélkülöző napjaiba, melyet ellensúlyo-
zott a csillapodni nem akaró tudás- és 
kalandvágy. A kitartó munka, melyet a 
tanítási órák után önszorgalomból vé-
geztek a tanulók, nem volt hiábavaló, 
hiszen az utolsó levelező forduló vé-
gén megérkezett a kiértékelés, melyben 
megtudtuk, hogy a legeredményesebb 

tíz csapat közé bejutva részt vehetünk 
az országos „mindent eldöntő” döntőn 
márciusban, Vámbéry Ármin születé-
sének hónapjában. Élvezhettük a hazai 
pálya megnyugtató légkörét is, hiszen 
az országos fordulónak iskolánk, a 
Vámbéry Ármin Alapiskola adott ott-
hont.

Felkészítő pedagógusként (és a lá-
nyok alsó tagozatos osztályfőnökeként) 
elmondhatom, hogy megfeszített tem-
pójú tanulási időszak következett, hi-
szen az országos döntő mindig igényes, 
a feladatok bizony gyakran okoznak 
fejtörést. Fontos a kiválóan működő 
csapatmunka, a kooperatív módszerek 
alkalmazása és a kölcsönös bizalom. A 
verseny kezdetével az izgalmat felvál-
totta az egészséges versenyszellem és a 
küzdeni akarás.

Az eredményhirdetésen már együtt 
izgultunk, vártuk az elért helyezésünk 
kihirdetését. Szinte eufórikus álla-
potban örvendtünk a hírnek, mikor 
utolsóként, a verseny győzteseként 
hangzott el a Napsugarak csapatnév. 
Országos bajnokok lettünk!

S kik valójában a nyertes csapat tag-
jai? A Vámbéry Ármin Alapiskola 8.C 
osztályának három tanulója: Almási 
Réka, Antalics Dóra, Kiss Enikő –  a 
„Vámbéry Napsugarai”.

Enikő számos versenyen képviselte 
iskolánkat, többek között a Simonyi 
Zsigmond helyesírásversenyen, bioló-
gia olimpiászon, Pitagoriászon, és részt 
vett a Katedra esszéíró versenyén is, eb-
ben Dóra segítette munkáját. A csapat 
ebben az összetételben a Szent László 
versenyen is 3. helyezést ért el.

A komáromi Selye János Gimnázium 
harmadik alkalommal kapcsolódott 
be Az év angolosa – Best in English el-
nevezésű versenybe. Ezt a nemzetközi 
online versenyt 15-19 éves középisko-
lás és gimnazista diákoknak szervezik, 
akik az egész világon egyazon napon 
ülnek a képernyő elé. A verseny a Cseh 
Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma 
védnöksége alatt zajlik. Főszervezője 
egy cseh nonprofit szervezet, a Kom-
petenciafejlesztő Intézet és a Czech-
us Ügynökség, számos projektpart-
nerrel együttműködve. A Czech-us 
Ügynökség cseh és szlovák diákok, 
fiatalok utazását, munkavállalását és 
tanulását biztosítja a világ különböző 
országaiban. Az online  verseny telje-
sen ingyenes. A legelőkelőbb helyezést 
elért diákokat tárgyi jutalmak várják, 
az abszolút győztest pedig kéthetes 
kanadai nyelvtanfolyam az Internatio-
nal Language Academy of Canada jó-
voltából, amely egyben téríti a szállás, 
a repülőjegy és a European Summer 
Language School egy nyelvtanfolya-
mának költségeit is. 

A  versenybe minden olyan, nem 
angol anyanyelvi közegben működő 
középiskola, gimnázium és szaktanin-
tézet bekapcsolódhat, amelyik be tud 
nevezni legalább 10 diákot. A  teszt 
a  Közös Európai Nyelvi Referencia-
keret B1–C1 szintjének felel meg, és 
kitöltésére 60 perc áll rendelkezésre. 
A  kérdések a  diákok nyelvtani, szö-
veghallgatási és szövegértési készségeit 
mérik fel. A legtöbb pontot elérő diák 
nyer, pontegyenlőség esetén a sorren-
det a kitöltésre igénybe vett időmeny-
nyiség dönti el. Az elért pontszámot 
a diák a  teszt befejezésekor azonnal 
látja.

A 2017-es Best in English verse-
nyen a tesztet az AKCENT IH Prague 
Nyelviskola dolgozta ki – ez az intéz-

„A Vámbéry nApsugArAi”

A selye jános 
gimnázium diáKjAi 
újrA siKereseK 
Az éV AngolosA 
– best in english 
Versenyben
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mény az International House World 
Organisation nemzetközi hálózat tagja 
és az egyik legnagyobb magán nyelvis-
kola Csehországban. Az idei teszt ma-
ximálisan elérhető pontszáma 98 volt. 
A Best in English 2017-es versenyébe 
29 ország 750 iskolájának 17 612 diák-
ja kapcsolódott be. Ez 15 százalékkal 
több, mint 2016-ban, amikor 28 ország 
683 iskolájából 15 000 diák mérte ösz-
sze tudását. A számok 2015-ben: 19 
ország, 479 iskola és majdnem 11 000 
diák. Az adatokból világos, hogy a 
résztvevő diákok és iskolák száma év-
ről évre növekszik, a versengés óriási. 
Éppen ezért nagy öröm számunkra is-
kolánk remek helyezése.

Iskolánk 51 diákja kapcsolódott be 
a versenybe. Közülük a legjobb ered-
ményt a 16 éves Kovarčík Sára, VI.N 
osztályos tanulónk érte el, aki a 98 
pontból 93,5-t szerzett, és így ő lett az 
Iskola Legjobb Angolosa. A 93 pontos 
Bánki Bence a IV.A-ból csak fél ponttal 
maradt le tőle, a IV.C-s Hajdú András 
92-t, míg Šiška Dávid a IV.A-ból 90,5 
pontot fogott. A szervezők rendelke-
zésünkre bocsátották diákjaink ösz-
szesített eredményeit is, ami diáknak, 
tanárnak egyaránt fantasztikus moti-
váció. Így megtudhattuk azt is, hogy a 

17 612 versenyző közül Kovarčík Sára a 
146. lett, ami kiváló eredmény.

Szlovákia 126 iskolája közül a Selye 
János Gimnázium a 8. helyet szerez-
te meg. 29 ország 750 iskolája közül a 
miénk a kiváló 55. helyen végzett 892 
ponttal. Erre az eredményre határtala-
nul büszkék vagyunk, főleg ha tekintet-
be vesszük, hogy a győztes iskola 939 
pontot szerzett. Iskolánk kemény ver-
senyben az iskolák első 10%-a között 
foglal helyet. 2016-ban az első 20%-
ban voltunk, ami szlovákiai viszonylat-
ban a 6. helynek felelt meg, az akkori 
19 ország résztvevő iskolái között pe-
dig a 33. helyen végeztünk.

Ezért az eredményért elsősorban 
diákjainkat illeti a dicséret, joggal va-
gyunk rájuk büszkék. Eredményük an-
gol nyelvtudásuk magas szintjét tükrözi, 
mint ahogy iskolánk angol nyelvtanítá-
sának szintjét is. Ezért szívesen megem-
líteném azon angol szakos tanárnőink 
nevét, akiknek a diákjai ezzel a szép 
eredménnyel szolgáltak, és akiknek a 
neve sokszor észrevétlenül marad a hát-
térben: Farkas Enikő, Tóth Éva, Vlahy 
Anita, Szilárd Ágnes és Szüllő Lívia. 
Iskolánk remek eredménye és nevének 
nemzetközi szintű öregbítése az ő mun-
kaszeretetükben is rejlik.

Végezetül szeretném megjegyezni, 
hogy ennek a versenynek az a fő célja, 
hogy az angol nyelv tanulására ösztö-
nözze a diákokat, és a legjobbakat tu-
dásukért meg is jutalmazza. A verseny 
egyúttal lehetőséget nyújt arra is, hogy 
a diákok összevethessék saját nyelv-
tudásuk szintjét nemcsak szlovákiai 
és csehországi kortársaikéval, hanem 
több európai és azon kívüli országban 
élő fiataléval is.

Minden diákunknak köszönjük, 
hogy sikeresen képviselték az iskolát, 
a szép eredményhez gratulálunk és to-
vábbi sok sikert kívánunk.

A versenyről további információ a 
következő weboldalon található: http://
bestinenglish.org/

Hevesi Petruf Alena
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regionális TörTénelem 
tehetséGműhely

A regionális történelem tehetségműhely a Nemzeti Tehetség 
Program nyertes pályázata jóvoltából valósulhat meg. A 60 órás, 
heti 2 órában zajló foglalkozások célja a történelem iránt érdek-
lődő diákok saját régiójuk, az egykori történeti Gömör-Kishont 
vármegye történetével való megismertetése az őskortól egészen 
napjainkig. 

Fontos a regionális történelem ismerete? Igen, fontos. Ezt bizo-
nyítja a regionális történelem külön tantárgyként való tanításá-
nak igénye is, mely pár éve megjelent a pedagógustársadalomban. 
A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség tanári továbbképzése-
ket szervezett regionális történelem témában, megjelentek köny-
vek, kiadványok regionális történelmet érintő témákban, többek 
között a mi régiónkra vonatkozóan az Ádám Zita-Ferencz Anna 
által szerkesztett munkáltató tankönyv Gömör és Nógrád megyé-
ről. Iskolánkban a regionális történelemre vonatkozó ismeretek 
tanítása a történelem óra keretén belül valósul meg.  A tehetség-
műhely által megvalósuló képzés annyiban tér el a hagyományos 
történelem óráktól, hogy az általános tények mellett nagyobb 
gondot fordít a történelem tanításának módszertani oldalára, 
amire a hagyományos történelem órákon nehéz elégséges időt 
fordítani. 

A regionális történelmi ismeretek átadása elsősorban forrás-
központú történelemtanítás által történik a multiperspektivikus 
történelmi szemlélet érvényesítése mellett, a múzeumpedagógia 
lehetőségeit is felhasználva. A diákok a foglalkozások során kü-
lönböző típusú (tárgyi, írott, íratlan, képi és audiovizuális, vala-
mint a 20. század történelme kapcsán az oral history) történelmi 
forráson keresztül kapnak képet a régió történelméről, így köze-
lebbről is megismerkednek a történelmi források különböző tí-
pusaival, csoportjaival, az egyes forrástípusok általános jellemzői-
vel, az egyedi források sajátos jegyeivel. Fokozatosan megtanulják 
a forráskritika alapvető fogásait, elsajátítják a kritikai gondolko-
dás alapjait, fejlődik forráselemző képességük, képesek lesznek 
a források információinak felhasználására, különböző típusú 
történelmi forrásból azonos mértékben információt gyűjteni, az 
információkból tudást konstruálni, végül a megszerezett tudást 
prezentálni szóban, írásban vagy technikai eszközök segítségével. 
A tevékenységek során fejlődnek a diákok interperszonális és elő-
adói képességeik, kreativitásuk, vitakészségük, interdiszciplinális 
látásmódjuk, s jegyzetelési technikájuk, valamint megismerked-
nek az oral history fogalmával, s elsajátítják interjúzás módszer-
tani alapjait.

A 60 órás foglalkozások legnagyobb része a Tompa Mihály Re-
formátus Gimnáziumban, illetve a rimaszombati Gömör-Kishonti 
Múzeumban és a Református Tudományos Gyűjteményekben 
zajlik. A reformáció és ellenreformáció koráról Gömörben, kü-
lönös tekintettel a gömöri protestáns gályarabok történetéről 
PhDr. B. Kovács István, gömörológus tartott, a gömör-kishonti 
klasszicista építészetről pedig ThDr. Erdélyi Géza, nyugalmazott 
református püspök fog előadást tartani a diákok számára. 

A 60 órás foglalkozás mellett három kirándulás szerepel a prog-
ramban, melyek a régió különböző történelmi korszakához kap-
csolódnak. A kirándulások témái: Szent László király a gömöri 
középkori templomok freskóin, a nemzeti klasszicizmus gömöri 
nagyjai a budapesti Magyar Nemzeti Galériában és az Andrássyak 
nyomában (Betlér, Krasznahorka, Krasznahorkaváralja). 

A tehetségprogram éves munkájának eredménye egy kiad-
vány lesz a diákok munkáiból. 

Majercsík Mária, Tompa Mihály Református Gimnázium

Kodály-emléKest

Kodály Zoltán születésének 135., halálának 50. és is-
kolánk névadásának 15. évfordulójára emlékezve ün-
nepi emlékestet szervezett iskolánk, a dunaszerdahelyi 
Kodály Zoltán Alapiskola. A Kodály-emlékestet isko-
lánk volt diákjának, Horváth Balázsnak a varázslatos 
zongorajátéka nyitotta meg. A Kodály-életrajz után 
ünnepi beszédet mondott Ibolya Olivér, az iskola igaz-
gatója. Az iskola diákjai sok-sok műsorszám keretén 
belül csillogtatták meg ének-zene tudásukat, hiszen 
számos csodaszép dalt adtak elő a Kodály Zoltán gyűj-
tötte népdalokból, Kodály műveiből. Varga Zaránd, 
iskolánk sokoldalú tehetsége szavalt, hegedült és fu-
rulyázott is. A zeneszámokat hegedűn kísérte Csonga 
Nóra és Zsemlye Bálint, nagybőgőn Lendvai Gyula.  A 
2.A osztály szalagos táncot adott elő. Horváth Sára és 
Kohút Rebeka a szavalatukkal emelték a műsor szín-
vonalát. Az ünnepély utolsó részét az iskola felső ta-
gozatos diákjainak énekei tetőzték be, akikhez végül 
csatlakozott iskolánk énekkara és az iskola volt diákjai, 
egykori énekkari tagok. Így együtt énekelték a közis-
mert Örökségünk c. dalt, melynek üzenete („a szüleim 
nyelvét, a gyerekeim hangját elvenni nem hagyom”) 
bizonyára sokak szívébe íródott.

A műsor felkészítő tanárai voltak Gaál Zöld Ágnes, 
Molnár Katalin, Várady Zsuzsanna és Simon Anikó.

A Kodály-emlékest színvonala jól tükrözte iskolánk 
igazgatóságának és tanári karának sokéves áldozat-
kész, kimagasló szakmai eredményekkel teli munkáját. 

Simon Anikó, magyar szakos tanárnő
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Szlovákiában az 1481 alapiskola 5. év-
folyamát látogató tanulók tudásszintjé-
nek a felmérésére 2017. november 22-
én került sor. A tesztelésbe bekapcsolt 
alapiskolák között 1341-ben a szlovák, 
126-ban a magyar, 1-ben az ukrán a 
tanítási nyelv, 13-ban pedig szlovák és 
magyar tanítási nyelvű osztályokban 
folyik a tanítás. A tesztlapokat összesen 
45 080 ötödikes tanuló töltötte ki – kö-
zülük 42227 a szlovák, 2840 a magyar 
és 13 az ukrán tanítási nyelvű osztályok 
diákja. A tesztelésbe bekapcsolták az 
egészségkárosult ötödikeseket (3118 
tanuló – a tesztet írók 6,9%-a), a szoci-
álisan fokozottan hátrányos helyzetben 
lévőket (1743 diák – a teszteltek 3,9%-a) 
és a 13 külföldi állampolgárságú tanulót 
is. Az ötödikesek tesztelésének legfőbb 
célja az volt, hogy felmérjék a tanulók 
ismereteinek, készségeinek a szintjét, 
objektív képet kapjanak arról, milyen 
tudással kezdik meg tanulmányaikat az 
alapiskola felső tagozatán, egyben visz-
szajelzésként adatokat kapjanak arról, 
hogy az alsó tagozat milyen szinten ké-
szítette fel a tanulókat a felső tagozaton 
való helytállásra. Természetesen arra 
is lehetőséget ad ez a felmérés, hogy 
kiindulópontként szolgáljon a későbbi 
országos szintű felméréseknél az alap-
iskolában folyó oktatás hozadékának, 
hozzáadott értékének a megállapításá-
hoz.

A matematikai tesztet 45 62 diák írta 
meg. Eredményességük átlaga 64,7% 
– a lányoké 64,3%, a fiúké 65,2%. Ma-
tematikában a  legeredményesebbek 
a Pozsony megyei alapiskolások voltak 
(az 5649 diák átlageredménye 73,5%), 
a  legkevésbé eredményesek pedig 

a T5-2017 
TeszTelés 
ereDményei 
a számok 
Tükrében

a  Kassa megyeiek. Fontosnak tartjuk 
megjegyezni, hogy az állami fenntar-
tású alapiskolák 41  421 tanulójának 
eredményessége 64,1%, a 868 magánis-
kolásé 73,5%, a 2 773 egyházi iskolásé 
pedig 70,9%. Szlovák nyelvű matemati-
ka tesztet 42 223 diák, magyar nyelvűt 
pedig 2 839 ötödikes írt. A szlovák taní-
tási nyelvű iskolák diákjainak eredmé-
nyessége 65,5%, a  magyar iskolásoké 
pedig 53,2%, ami számunkra valóban 
elgondolkodtató adat.

Szlovák nyelv és irodalomból 42 230-
an tesztelték a tudásukat. Ebben a tan-
tárgyban a tanulók eredményessége 
62,8% volt – a lányoké 65,6%, a fiúké 
60,1%. Az eredmények tehát össze-
hasonlíthatóak, hiszen a tárgyi tudás 
szempontjából nincs közöttük jelentős 
eltérés. Nagyobb eltérést mutat azon-
ban az eredmények megyék szerinti 
összehasonlítása. A legsikeresebbek 
itt is a Pozsony megyei iskolák diákjai 
voltak, a legkevésbé sikeresek pedig 
a Kassa és az Eperjes megyeiek. Az 
iskola fenntartója szempontjából tör-
ténő elemzés azt jelzi, hogy az állami 
fenntartású iskolákban 38 728 diák írt 
tesztet ebből a tantárgyból, és eredmé-
nyességük 62,3%, a 868 magániskolásé 
69,5% és a 2634 egyházi iskolásé pedig 
68,5%, tehát itt sem tapasztalható lé-
nyeges eltérés az eredményesség terén.

Magyar nyelv és irodalomból 2839 
ötödikes töltötte ki a tesztlapot. Ered-
ményességük 64,2% volt – a lányoké 
67,5%, a fiúké pedig 61,0%. Legered-
ményesebbek a Nagyszombat megyei 
alapiskolák diákjai voltak, a leggyen-
gébb eredményt pedig a Besztercebá-
nya megyeiek produkálták. A Kassa 

megyeiek eredménye már érzékelhe-
tően gyengébb, a Besztercebánya me-
gyeieké pedig jelentősebb gyengébb 
volt az országos átlagnál. Az állami is-
kolák 2 698 diákjának az eredményes-
sége 64,0%, a 141 magániskolásé pedig 
67,0%, tehát ezen a téren nem tapasz-
talhattunk lényeges eltérést.

A  tesztelés során ebben az évben 
más iskolából kirendelt felügyelő pe-
dagógussal biztosítottuk az objekti-
vitás követelményének a betartását. 
Ezek a pedagógusok jelen voltak már 
a tesztlapokat tartalmazó csomagok 
felbontásánál, majd a tesztlapok kitöl-
tését és tesztlapok válaszívei visszakül-
désének egész folyamatát is felügyelték. 
E fontos feladat biztosításához jelentős 
segítséget nyújtott az Állami Tanfel-
ügyelet is, hiszen a tanfelügyelők 121 
alapiskolában – 108 állami, 8 egyhá-
zi és 5 magániskolában (111 szlovák, 
9 magyar és 1 ukrán tanítási nyelvű 
intézményben) ügyeltek a tesztelés 
tisztaságára. Az alapiskolák ebben az 
évben a tanulóik által elért eredmé-
nyeken kívül hasznos visszajelzésként 
eljuttatjuk a diákok egyes feladatok-
ban elért eredményességének összeha-
sonlítását az országos eredményességi 
mutatókkal. Ugyancsak hasznos visz-
szajelzésként értelmezzük azt is, hogy 
a kisiskolák – ahonnan a diákok a tel-
jesen osztott iskola diákjaivá váltak az 
ötödik évfolyamban – szintén megkap-
ják volt kisdiákjaik eredménylistáját. A 
T5-2017 teszt teljes eredménylistáját, 
de a teszttel kapcsolatos  további ana-
lízisek eredményei is megtalálhatók 
a  NÚCEM http://www.nucem.sk/sk/
testovanie 5 oldalán.  
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Az iskolaügyi minisztérium államtitkára Peter 
Krajňák fogadta a Szülői Munkaközösségek Szlo-
vákiai Tanácsának képviselőit. Tanácskozásukon 
megvitatták annak a lehetőségét, hogy a szülői 
munkaközösségek milyen módon és milyen formá-
ban kapcsolódhatnak be az iskolákban végzett ok-
tató-nevelő tevékenység hatékonyságának és szín-
vonalának az emelésébe. A tanácskozás során első 
lépésként az SZMSZT elnöke, Júlia Lindtnerová 
tájékoztatta az államtitkárt e polgári társulás céljai-
ról és tevékenységéről. A társulás végrehajtó bizott-
ságának a tagjai, Eva Pačaiová és Viera Potúčková 
tájékoztatást kértek a  Tanuló Szlovákia reform-
program jövőjéről. A baráti légkörben zajló megbe-
szélésen megvitatták azokat a témákat is, amelyek 
összefüggésben vannak az oktatás és nevelés aktív 
résztvevői és e folyamatba már eddig is bekapcso-
lódó és aktívabban bekapcsolódni óhajtó szakmai 
társulások, nonprofit szervezetek és polgári társulá-
sok elvárásaival. A résztvevők megegyeztek abban, 
hogy ezek a megbeszélések mindkét fél számára 
rendkívül fontosak, ezért a részletkérdések megvi-
tatása érdekében a jövőben is folytatni kell a meg-
kezdett kommunikációt.

Ebben a  félévben 10 millió, majd a  következő félévben még 
ugyanennyi pénz befektetésével minden bizonnyal sikerül jelentős 
mértékben javítani a  főiskolai kollégiumok színvonalát. E feladat 
megoldásával kapcsolatos kérdésekről döntöttek február elején a kor-
mánykoalíciót alkotó politikai pártok képviselői. Ezzel kapcsolatban 
Martina Lubyová oktatásügyi miniszter megjegyezte: „Rendkívül 
örülök annak, hogy a Szlovák Nemzeti Párt támogatásával sikerült 
megszereznünk ezt a pénzösszeget, melynek felhasználásával jelen-
tős mértékben javítani tudjuk majd a főiskolai, egyetemi hallgatók 
életkörülményeit a kollégiumokban.“ Az oktatásügyi tárca 20 millió 
eurót kért a  kollégiumok, diákszállások modernizálására, mivel ez 
a  téma a  minisztérium egyik fontos prioritása volt a  2018-as évre 
vonatkozóan. „Nem szakadtunk el a valóságtól, hiszen mi is ezekben 
a kollégiumokban töltöttük egyetemi éveinket. A diákszállások fel-
újítása tehát megkezdődött.“ – jegyezte meg a koalíciós tárgyalások 
befejezése után Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke. A fő-
iskolai kollégiumokra nagyon ráfér a felújítás, hiszen elengedhetet-
len és halaszthatatlan a tetőszerkezetek javítása, az ablakok és a belső 
berendezések cseréje, az épületek hőszigetelése. Ezeket a munkála-
tokat az ún. EPC-projekt keretében tervezik megvalósítani, melyek 
során az energetikai szolgáltatásokat biztosító vállalat és az épület 
tulajdonosa szerződést köt az adott munkák, feladatok elvégzésére, 
és a  modernizálásra fordított költségeket az épület tulajdonosa az 
üzemeltetési költségeknél elért megtakarításokból téríti meg. 

A szülői munkAközösségek 
szloVáKiAi tAnácsánAK (szmszt) 
képviselői tárgyAltAk 
Az oKtAtásügyi minisztérium 
vezetőivel

A főiskolAi kollégiumok felújításárA 
ebben Az éVben 20 millió eurót fordít 
Az isKolAügy
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az én Városom
könyvajánlókaTedra

Egyik lábunkat a másik elé téve haladni, 
nem tűnik túl veszélyes gyakorlatnak. A 
járás minden ember közös képessége, írja 
Thierry Paquot francia filozófus. Hagyni, 
hogy a lépteink vezessenek bennünket, csak 
úgy, az élvezet kedvéért. Haladni a korral, 
a sorral. Egy várossal, amihez tartozunk. 
Idővel így, idővel úgy. Tudjuk a sorsát. Nem 
tudva, hogy ő jegyzi-e a miénket. Mi hozzá 
tartozunk. Ő tartozik nekünk. Magával. Ké-
peivel. Helyeivel. Mindenképp.
Fülekkel így vagyunk.
Ezt a várost nem lehet kivenni a könyv-
tárból. A plázák állványai között is hiába 
bolyonganánk, hogy valamelyik polcon rá-
találjunk. A helyek akaratlanul is a sajátja-
ink. Valahogy úgy van, mint amikor annak 
idején megkérdezték, hogy hol lakunk, és 
akkor mi kapásból a fülünkre mutattunk, az 
érdeklődők meg gyanúsan ránk. Nem lehet 
kitérni előle, mögüle, és egyébként. Mellénk 
szegődött, mint egy árnyék. Mint egy jel-
ző, szókapcsolat. Penzum. Attribútum. Ta-
pasztalat. Érzékszerv. Velünk van. A miénk. 
Hozzánk nőtt. Fülek.
Elindulni a Tulipán utcából, a Rózsa utcán 
át le a Szövetség utcáig, a Vár utcán fel, aztán 
a Főkapu, Ágyútorony, szorító (ez jó most a 
szívre is!), Huszárbástya, majd a börtönök, 
ágyúállás, víztároló, kút, torony, és a felvonó-
hídon ki, a Várfelső utcán le, a Főútra rá, és 
már itt a Kertész utca rögtön, el a harmadik 
bejáratig, lift, fekete gomb, második emelet, 
az ajtó épp szemben, középen, a kulcs kinyit, 
a zár nyafog, az előszobán át, csípődobás, s 
már a legbelső szoba. Szék, asztal, haza.
Aztán kinézni az ablakon, látni a ligetet. A 
parkot. Majd fák fedő sora, a tűzoltószertár 

jellegzetes szirénájával, a gimnázium toldott 
kastélyának az étkező oldala. Szemlélődés.
Lépsz. Minden séta megkerülhetetlen saját-
ja ez a mozdulat.
A parkon túl az úttest. Belé sínek, alá patak 
szorult. Apad egyre, vagy nő, mint a város. 
Zavaros.
A patak melletti ligetet keskeny betonutacs-
kák szabdalták, szabdalják. A még megma-
radt fák elé a már kivágott fákból táblákat 
helyeztek el. A táblákon a még vegetáló fák 
megnevezése három nyelven. A nádas he-
lyén is egy tábla. Itt valamikor egy tavacska 
állt, a tavacskát a parton átfolyó patak táp-
lálta. Apad. A padok körötte, a maguk egy-
másnak hátat fordító, monogám rendjében. 
Itt mással is magányos lehetsz.
Nem lehetne más várost választani.
Egy másik városnak egyébként mindig oka 
lenne. Olyan ez, mint egy nő. Mint a válás 
vagy szakítás, csalás és flört. Egyszerűen új 
utcákat kíván meg az ember, új tereket, faso-
rokat és épületeket szeretne látni, rajtuk pe-
dig nagy és odaadó élvezettel végigsétálni, 
teraszokat megtekinteni, végig, újra és újra, 
oda-vissza, sosem járt lépcsőfokokat meg-
számlálni, váratlanul útjába kerülő ivókat 
birtokba venni.
Egyik lábunkat a másik elé téve haladni, ez 
nem tűnik túl veszélyes gyakorlatnak. Itt, 
épp, ahol vagyunk.
Nem tudnánk hűtlenek lenni hozzá. Hisz 
tudjuk a sorsát. Ugyan nem tudva, hogy 
ő jegyzi-e, vagy épp számon tartja-e a mi-
énket. Mi hozzá tartozunk. Ő is tartozik 
nekünk. Magával. Az utcáival, a tereivel, a 
járdáival, a kátyúival. A helyeivel. Minden-
képp. Penzum.

füleki penzum

mizser aTTila

Csóka Ferenc: Szivárványlovag újabb kalandjai
(Illusztr. Takács János)
B5-ös formátumú, keménykötésű, színes mesekönyv, 56 oldal
Lilium Aurum, 2000
Eredeti ár: 10.00 Eur
Kedvezményes ár: 5.00 Eur

Kis József: Vámbéry nyomában 
Egy filmrendező naplójából
(Vámbéry Könyvek sorozat)
A5-ös formátum, keménykötés, 184 oldal
Lilium Aurum, 2002
Eredeti ár: 7.00 Eur
Kedvezményes ár: 3.50 Eur

Általános és kisebbségi jogok: Kiegészítő tananyag a polgári nevelés oktatásá-
hoz az általános iskolák felső tagozata ésa gimnáziumok számára
A4-es formátumú, puhakötésű, kiegészítő tankönyv, 80 oldal
Lilium Aurum–Kalligram Alapítvány Jogelemző Csoportja, 2002
Eredeti ár: 3.00 Eur 
Kedvezményes ár: 1.50 Eur

CSICSAY Alajos: Iskolatörténet 
A4-es formátum, puhakötés, 276 oldal
Lilium Aurum, 2002
Eredeti ár: 6.00 Eur
Kedvezményes ár: 3.00 Eur

Lacza Tihamér: Utazók, felfedezők, hódítók, kalandorok 
A4-es, keménykötésű, képes, történelmi könyv, 168 oldal
Lilium Aurum, 2003
Eredeti ár: 11.00 Eur
Kedvezményes ár: 5.50 Eur

raktárcsökkentés keretein belül végkiárusítást rendez kiadványainak jelentős részére, köztük nagyszámú ifjúsági- és gyermekkönyvre, tör-
ténelmi, képzőművészeti, néprajzi, ismeretterjesztő könyvekre, tankönyvekre és segédtankönyvekre, módszertani kiadványokra, albumok-
ra, verseskötetekre, szépirodalmi művekre. A weboldalon szereplő kiadványokat most 50%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg!

a lilium aurum kÖnyV- és lapkiadó

könyvrendelés: 0903 724 781, marketinG@liliumaurum.sk

szerzőink

Ing. BETÁK NORBERT, PhD, az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium igazgatója, Érsekújvárban él (norbert.betak@gmail.com); 
Mgr. CZAJLIK HILDA, a Dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ szociális pedagógusa, Dunaszerdahelyen 
él (hildaczajlik@gmail.com); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban 
él (csicsay.alajos@gmail.com); Doc. DOBROVITS MIHÁLY, PhD, a Miskolci Egyetem docense, a Vámbéry Tudományos Kollégium elnöke, 
Budapesten él (dobrovits@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott pedagógus, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Duna-
szerdahelyen él (sfibi@upcmail.sk); Dr. GOMBOS PÉTER, PhD, a Kaposvári Egyetem tudományos dékánhelyettese, a Magyar Olvasástársaság 
alelnöke, Jután él (gombos.peter@ke.hu); RNDr. HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Matematikaverseny szervezője, Zselízen 
él (horvath.geza@slovanet.sk); JÁNK ISTVÁN, a nyitrai KFE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének nyelvészdoktorandusza, Nyitrán 
él (jankisti08@gmail.com); KÖVECSESNÉ Dr. GŐSI VIKTÓRIA, a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának adjunktusa, 
Győrben él (gosi.viktoria @sze.hu); LACZA TIHAMÉR, újságíró, szerkesztő, író, Nyárasdon él (laczat@gmail.com); Mgr. MIZSER ATTILA, PhD,  
költő, irodalomtörténész, az Irodalmi Szemle főszerkesztője, az egri Eszterházy Károly Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 
adjunktusa, tanszékvezetője (attila.mizser@gmail.com); PÉK ÉVA, nyugalmazott pedagógus, Vízkeleten él (pek.eva.03.15@gmail.com); 
PaedDr. PETERNAI ZSUZSANNA, PhD., az eTwinning nagykövete, Érsekújvárban él (zuzana.peternai@gmail.com); POMICHAL  
KRISZTIÁN, MSc. biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); Doc. SÁRKÖZY MIKLÓS, PhD, a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem Ókortörténeti és Történeti Segédtudományok Tanszékének tanszékvezetője, a Vámbéry Tudományos Kollégium tagja, Budapesten él 
(msarkozy@gmail.com); Mgr. TÓTH ERIKA, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola pedagógusa, Egyházkarcsán él (Erika@gmail.hu); 
Mgr. VIZI ANDREA, a pozsonyi Ivan Horváth Gimnázium angol-német szakos tanára, Padányon él (andrea.vizi.ok@gmail.com) 
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   kövecsesné dr. Gősi viktória: a diGitális 
 korszak okTaTásmódszerTani kihíVásai (1. rész)

   Beták norBert: a diGitális írástudás és az ecdl
   GomBos péter: olvasás és irodalom a 21. századBan   
   czajlik Hilda: az iskolai Bántalmazás – zaklatás
   tótH erika: eléG jó tanár, eléG jó Bizonyítvány

 a Hónap témája: vámBéry ármin életútja
   sárközy miklós: vámBéry ármin, a sokidentitású tudós
   doBrovits miHály: eGy emBer arcai
   portré a 2017-es vámBéry-díjas kiss lászlóval

meghíVó

a XViii. VámBéry napok 
rendezVényére

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT: 
Dunaszerdahely, 
2018. április 5-6.

FŐSZERVEZŐ: 
Vámbéry Polgári Társulás
Társszervező:
Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola

Program

2018. április 5. (csütörtök)
18:00 Megnyitó: Vásáry István, a Vámbéry Polgári Társulás elnökének köszöntője
  Könyvbemutató: Hazai György Memoár című könyvének bemutatója
  A Vámbéry Polgári Társulás első elnökének memoárkötetét bemutatja: 
  Prof. Dr. Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
  Kutatóközpont főigazgatója
  Az estet vezeti: Vásáry István professzor, a Vámbéry Polgári Társulás elnöke
  Helyszín: OMEGA– Z  CUVÉE BORBÁR, Komenský utca 6331/1D, Dunaszerdahely
              
2018. április 6. (péntek)
9:00  A Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntője 
  A verseny főszervezője: Tóth Tibor földrajztanár
  Helyszín: Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola, Dunaszerdahely
  A versenyt vezeti: Török Bence földrajztanár
  A zsűri elnöke: Fibi Sándor, a Vámbéry Polgári Társulás választmányának tagja
  A zsűri további tagjai:  
  Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum kurátora és etnológusa, valamint
  Zirig Árpád pedagógus
           
13.00   a Vámbéry Ármin földrajzverseny fogadással egybekötött ünnepi kiértékelése 
  a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskolában
14:00 Vámbéry Ármin mellszobrának megkoszorúzása
  Köszöntőt mond: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere
  Ünnepi beszédet mond: Keller László turkológus


