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az én Városom
könyvajánlókaTedra

Hogyan is lehet szavakba önteni azt, ami 
egy embert a szülővárosához köt? A kötő-
dés olyan, akár a köldökzsinór. Nem ereszt. 
Táplál. Biztonságot nyújt.
Itt, Kassán éltem le az egész életem, az egye-
tem néhány évét leszámítva. Ha elmegyek 
innen, honvágyam van. Hiányoznak az ut-
cák, a házak. Legjobban a Dóm hiányzik. 
Pedig ritkán megyek végig a főutcán, a gó-
tika gyöngyszemét nem üdvözlöm napon-
ta, még hetente sem. Nekem elég tudnom, 
hogy van. Ha szépül, ha restaurálják, olyan, 
mintha különösen szép ruhába öltözne va-
laki, aki kedves a szívemnek. Ha épp körbe 
van állványozva – mintha beteg lenne, har-
colna az elmúlással. De Kassa nem csupán 
a Dóm, a gótikus ívek, az égbe nyúló áhí-
tat, a tágas templombelső, ahol félénken 
csillan meg Salkaházi Sára szemüvege az 
újkori, ám mégis annyira odaillő szobron, 
Szabó Ottó alkotásán. A lencse alakú főtér 
is kedvenceim egyike, kiszélesedő közepén 
a katedrális mellett a színház – olyan igazi 
milleneumi időket idéző színház, páho-
lyokkal és piros kárpittal, és gyerekkorom-
ból még a padlón kirakott NSz (Nemzeti 
Színház) intarziára is emlékszem... Már 
rég nincs ott. A színház mégis olyan, mint 
belecsöppenni a száz év előtti polgárság ün-
nepeibe. 
Szeretem a parkot is, a Malom utcától az 
állomásig. Ősszel szeretem. Itt még lehet 
marékszámra vadgesztenyét szedni. Mar-
komba szorítani fényes burkát, érezni a 
belőle áradó életerőt, gyönyörködni a szí-
nében, mely semmi máshoz nem hasonlít. 
Pár nap múlva a gesztenye kifakul, össze-
szárad, mégis hordozgatom kabátzsebben, 
táskában, rakosgatom az íróasztalom fölötti 
polcon a következő őszig. 
Gyerekeim kiskorukban a patakot imádták, 
amely a régi Csermely-patak emlékére csör-
gedezik ma is végig a főutcán – persze csak a 
fagymentes időszakokban. Sajnos csupán az 

északi része működik, a déli kapu felé vezető 
vályú – a rekonstruált patakmeder – mindig 
üresen ásít. Két fél-patak lett volna, de csak 
az egyikük maradt életképes. A másik a ku-
darcok jelképe lehetne. Mellette régi sínek, 
még abból az időből, amikor villamos járt 
a város szívében, míg a katedrális süllyedni 
nem kezdett a rázkódástól. A villamos már 
jó ideje a szüleim háza előtt halad el, ösz-
szeköti azt a régi alma materemmel. Rövid 
kis utca, gyerekkorom otthona és iskolája 
mindössze egy villamosmegállónyi táv. Tér-
ben még közel. Időben már mindkettő na-
gyon messze tőlem.
A lakótelep, ahol lakom, egyike a legrégeb-
bieknek. Sok fával, parkokkal és nálam is 
idősebb bérházakkal. Ezeket most fokoza-
tosan szépítik, színesítik meg, nem szürke 
panelköteg van itt, vidám sárga, zöld, drapp, 
rózsaszín házak. A parkban mögöttünk már 
nincs akkora gyerekzsivaj, mint amikor ide-
költöztem. A mesterséges kis dombon az ab-
lakom alatt – ami tán egy meddőhányó volt 
– már nem szánkóznak olyan rengetegen 
telente. A dombot is lehet látni, nem csak a 
gyerekeket. Igaz, hó is kevesebb van. Most a 
kutyások uralják a terepet, építettek is nekik 
a közelben egy hatalmas kifutót mindenféle 
mászókával és akadállyal. Én még ott kutyát 
nem láttam. Csak mindenütt máshol, a park 
füvén, a járdákon, az üzletek előtt. Talán a 
kutyák – és gazdik – következő nemzedéke 
rátalál majd a sok játszóhelyre is.
Az ablakomból látni a nagykórház tetejét. 
Esténként világít rajta egy vörös fény, hogy 
a repülőknek jelezze: vigyázva kell fölöt-
te szállniuk. Magas épület, a tizenhetedik 
emeletén született két fiatalabbik gyerme-
kem. Este időnként azt is látni, ahogy a he-
likopter propellere érdekes fénycsóvákat vet 
a sötétbe – valakiért mennek vagy valakit 
hoztak, súlyos beteget. Az a forgó fénycsóva, 
számomra valahogy az is a városhoz tarto-
zik. A helyhez, ahol élek.

legkedVesebb Városom

kozsár zsuzsanna

Hagyománytör(tén)és – Vita a „szlovákiai magyar” líra értelmezhetőségéről 
(Szerk.: Csanda Gábor, H. Nagy Péter)
Opus könyvek 1. 
A5-ös formátum, 116 oldal      Eredeti ár: 6.00 Eur
Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2011       Kedvezményes ár: 3.00 Eur 

A fejek és a kalap – Dialógusok a kultúrá(k)ról 
(Szerk.: Csanda Gábor, H. Nagy Péter)
Opus könyvek 2. 
A5-ös formátum, 160 oldal      Eredeti ár: 6.00 Eur
Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2012    Kedvezményes ár: 3.00 Eur 

Közelmúlt – Tanulmányok a „szlovákiai magyar” könyvekről és irodalmi folyamatokról 
(Szerk.: Csanda Gábor, H. Nagy Péter)
Opus könyvek 3. 
A5-ös formátum, 190 oldal      Eredeti ár: 6.00 Eur
Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2013       Kedvezményes ár: 3.00 Eur 

Költészet és… 
(Szerk.: Csanda Gábor, H. Nagy Péter)
Opus könyvek 4. 
A5-ös formátum, 200 oldal      Eredeti ár: 6.00 Eur
Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2014    Kedvezményes ár: 3.00 Eur 

A kontextus végtelensége – Tanulmánykötet Tőzsér Árpád 80. születésnapjára 
(Szerk.: Csanda Gábor, H. Nagy Péter)
Opus könyvek 5. 
A5-ös formátum, 160 oldal     Eredeti ár: 6.00 Eur
Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2015   Kedvezményes ár: 3.00
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Miért olyan borzongató az a végtelen 
űr, s benne mit jelent néhány látha-
tó csillag, mit jelenthet egy sárgolyó? 
Miért fontosak a szavak, honnan az 
erejük, az egyszer mindent lebontó, 
másszor romokból világot újjáterem-
tő? Csodálatos szavak, Juhász Gyula 
szerint békítenek és lázítanak. Mivé 
lennénk nélkülük? Szépség koldusai, 
poéták, rimánkodók és patetikusak, 
lázadók és belenyugvók, haláltól jó-
zanok és szerelemtől tántorgók, mivé 
lennétek, mivé lennénk vers nélkül? 
Olyan sivár, homokos sík lenne az 
egész végül, olyan vagonbarna, rozs-
dás, kopott, üres és értelmetlen. Olyan 
élhetetlen élet lenne, semmilyen sze-
retés, ízelten leves, illattalan éjszaka, 
melegség nélküli kézfogás. Borongós 
lenne, szürke, sápadt, világtalan, s teli 
bánat a lét. Ha nem lennének a szavak. 
Ha nem lennének, innen csak három 
pont… 

Mert az űr a magánynak otthona, s 
a magányból serken a pár, a társ ke-
resése. A kereséstől dadogni kezd a 
száj, remegni a kéz. Kereséstől izzik 
fel a szív, lobban a tekintet, forr fel a 
vér, zajdul az érzés, szikárul a gondo-
lat. Csillagot teremtve. Mit követni 
tud, minek önmagába hulló életereje 
a fény, s mi kihuny egyszer majd, de 
nem attól szép, hanem attól, hogy még 
él, melenget, zöldet sarjaszt. Sárgolyót 
formáz a vonzása, s a sárból, porból, 
feltámad az ember. Években mért 
léte röpke szivárványon billenő bogár 
szárnyverése, mely máris élt, gyorsan 
szeretett, s belenehezül is majd végül 
egyszer a sárba. De mégis, a mindent 
vágyva ír sort sor alá az ember, a költő, 
majd érzi a véget, botorkál feléje, s ta-
pogatva a semmit maga is elmúlik. De 
a szavak! Azok megmaradnak. Azok 
meg. Erőt adnak, lélegzetet szájból 
szájba, átmentve mindazt, mi érték, mi 
emberi. A szavak. A vers szavai. Igék 
és főnevek, jelzők, melléknevek. Az 
állítmány, hogy szeretni élni, az alany, 
hogy te meg én. Az alá- és mellérende-
lések oka és okozatai. Minden fontos. 
A világból egy csepp tenger, egy szem 
homok nem hiányozhat. A versből 
sem. De egy csepp tenger és egy szem 
homoktöbblet már felborítja a kényes 
egyensúlyt. A vers is így jár, egy feles-
leges szó miatt. 

Egyidős vagyok a Költészet Napjá-
val. Boldogság ez nekem. 1964 óta a 
vers ünnepe, a magyar költészet napja 
József Attila születésnapja. Mondhat-
nánk, kampányízű egy nap, csak egy 
a versnek, aztán további 364-ben meg 
semmi? Már akinek. Nekem minden 
évben ajándék. Az igazi olvasónak ez az 
ünnep valós és értékteremtő. Az igazi 
vers ilyenkor belopódzik az unatkozó, 
okostelefont nyomkodó, a kézzel meg-
foghatatlan világban leledzőkhöz is. Ott, 
abban a fura térben is meggyarapodik a 
vers ezen a napon, tudom, magam is so-
rokat, verseket engedek, küldök az űrbe, 
legyenek osztályharcosaim. J. A. jelleg-
zetes, kiugró ádámcsutkás fotói lepik el 
a virtualitást, s zengnek a hexameterek, 
hogy miért ne és miért legyen az ember 
tisztességes. Megértik-e? Megérthetik! 
De ki ez az ember? Kérdezheti egy ide-
gen. Ki ez az izgatott, nyugtalan, éhes 
és vágyakozó tekintetű apostol, evan-
gélista, apokrif lázadó és angyal? Ki ő, 
aki olvaszt és jegel, ordít és suttog egy 
versen belül. Ha egy űrbéli csónakos 
érkezne s megértené, amit írt, elcsodál-
kozna, hogy miért hagytuk, hogy így 
legyen, hogy úgy múljon ki közülünk, 
s megkérdezné, emberi faj, ti, hát miért 
az, hogy ilyen hanyagul bántok a szel-
lemi hagyatékával? Gyertek, űrbéli csó-
nakosok, evezzetek felénk, nyissátok ki 
a szemeket, látni lássunk, szeretve sze-
rettessünk, legyen korbácsoltatás a díj, 
ha rosszul figyeltem. Hogy mert mégis, 
ez mind csak hiába? Hiszen csak halva, 
holtan, csendesült ajakon zümmögő 
szférák közti zaj ez? A vers, ami már 
csak bent szól, amit már csak te hallasz 
magadban, te bolond, aki többre vágy-
tál, s nem tudod, mi a világ? Mondd, 
ez lesz a vége? Ez a szomorú sík, ahova 
odabotorkálva megáll a költő, és szíve 
hangtalan remeg. Meg se hallják, meg 
se értik a költőt e fura földi lények. Hol 
vannak az emberek? Hová lesz min-
den, mit szerettünk, hová csusszan el, 
ami fáj, hová lesz a hová? Megmarad a 
versben. Rejtély lesz, csoda, csillogás és 
örök homály. Határán mindenségnek 
kapcsot alkotnak értelem s érzelem közt 
a szavak. Azok a csodálatok szavak! 
Borzongató az a végtelen űr, s nem tu-
dom már meg soha, benne mit jelent az 
a néhány látható csillag, s mi vagyok én 
egy nyüzsgő sárgolyón. 

SzÁSzi zolTÁN

kölTéSzeT, Nap, rÁ
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A komáromi születésű Kalocsányi 
Gábor a komáromi Munka Utcai 
Alapiskolából és Művészeti Iskolából 
indult útnak, majd a Győri Tánc- és 
Képzőművészeti Iskolában folytatta 
tanulmányait. Az érettségit követő-
en a budapesti Keleti István Művé-
szetoktatási Intézmény és Művészeti 
Szakközépiskolában (KIMI) tanult 
színészetet és bábszínészetet. A KIMI 
mellett a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági 
Színházban szerzett szakmai gyakor-
latot, majd 2013-ban a pécsi Bóbita 
Bábszínház felvételt hirdetett egy fér-
fi szerepre, amit sikeresen el is nyert. 
Nagyon megszerette a társulatot és a 
várost, így azóta tagja a bábszínház-
nak, de folyamatosan fejleszti ma-
gát. Jelenleg a budapesti Színház- és 
Filmművészeti Egyetem hallgatója, 
drámainstruktor–színész szakon. Be-
szélgetésünkben a bábszínészetről, a 
bábozás természetéről faggattuk őt. 

 Hogyan kerültél kapcsolatba a szín-
paddal? 
 Először az általános iskola mellett 

működő Álmodozók diákszínpadban 

kalocSÁNyi móNika

egy DiÁkSzíNpaDTól a bÁbSzíNhÁzig
beSzélgeTéS kalocSÁNyi gÁbor bÁbSzíNéSSzel

találkoztam színjátszással, aztán Győr-
ben egy évet játszottam egy egyetemi 
színpadon. Akkor még nem gondol-
tam, hogy színész leszek. Ez abból is 
látható, hogy az általános iskola után 
képzőművészeti szakközépbe men-
tem, ahol szobrásznak tanultam. Itt 
aztán rájöttem, hogy a szobrászkodás 
nem az én terepem, és kezdtem visz-
szaterelődni a színészethez. Elkezdtem 
gitározni tanulni, zenélgettem, volt 
egy kis zenekarunk is néhány baráttal. 
A színészet és a zene szoros kapcsolat-
ban állnak egymással, így a zenetanu-
lás is hozzásegített ehhez a pályához. 

 Az első próbálkozások után mikor 
döntötted el, hogy bábozással szeret-
nél foglalkozni?
 A KIMI-ben tanulva az Új Színház 

csoportjába kerültem, ahol az óráink 
között bábórák is szerepeltek. Egy kis 
idő után sokkal jobban élveztem azo-
kat az órákat, amelyeket Szívós Ká-
roly („Kari”) és Török Ági tartottak, 
a Kolibri bábszínház színészei. Úgy 
gondolom, nagyon meghatározó volt 
számomra az a mérhetetlen kedves-

ség, ami Kariékból áradt – és a bábozás 
humora. Nagyrészt nekik köszönhető, 
hogy végül a bábozás felé terelődtem. 

 Mi az, amit a bábról, bábszínházról 
tudni kell? Mi a különbség a báb-
színház és az élőszínház között?
 Nagyon nehéz ezt a két dolgot kü-

lön venni, mivel sokszor az élőszín-
házakban is használnak különböző 
bábtechnikákat. Minden tárgy meg-
mozdítása vagy animálása már bá-
bozásnak számít, illetve, hogyha egy 
tárgyat más minőségben használsz, 
mint amire az adatott, az onnantól 
kezdve már bábozás. Én szeretem az 
élőszínházat és a bábszínházat egy-
aránt. Számomra a különbség az, hogy 
az élőszínházban én magam játszom. 
Általában magamból építkezem, azt 
használom a színpadon is, ami a saját 
gesztusom az életben, és ha bábozok, 
próbálom ezeket a saját mozdulatokat 
átvinni a bábra, már ha figurális báb-
ról beszélünk. Bábozáskor a végsőkig 
ki kell próbálni, hogy mire képes az a 
báb. Általában erről szól egy próbafo-
lyamat is. Amellett, hogy szöveget és 
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szerepet tanulok, érdemes kipróbálni, 
hogy a báb hogyan megy kézen, ho-
gyan csavarható a lába a nyaka mögé, 
mi az, ami leszedhető, megpördíthető 
rajta, hogyan oszlik el a súlya, ha el-
engedjük, hogyan esik le, stb. Ha ezek 
megvannak, össze lehet rakni a báb 
saját mozgásrendszerét, jelrendszerét, 
amiből aztán egyszerűen átjön, hogy ő 
most épp mit gondol vagy érez. 

 A bábozás és az élőszínház tehát 
egymás kiegészítői? 
 Sokan az élőszínházat a bábozás fölé 

helyezik, pedig nem lehet az egyiket 
a másikhoz mérni, mert egészen más 
rendszerrel működnek. Ha színészked-
ni kell, a saját testemmel játszom, nem 
kell fognom semmit, úgy állok, úgy 
mozdulok, mint a valóságban. Ha bá-
bozok, akkor az előbb említett mozdu-
latokat és gondolatokat át kell helyezni 
egy másik valamibe, ráadásul ezt az ő 
személyiségére kell szabni, mert ha egy 
nagy dagadt bábot fogok, akkor nem 
kezdhetek el nyeglén mozogni vele. 
Számomra a bábozás nagyobb teret ad. 
Az élő színészetben nagyon sokat tesz 
egy-egy gesztus vagy szemrándulás. A 
bábjátékban nincs mimika, a báb annak 
kifejezésére egy más jelbeszédet hasz-
nál, sajátos jegyekkel, technikákkal.

 Egy kesztyűsbábbal, amit a kezed-
re húzol és legfeljebb a fejével tudsz 
biccenteni, egészen másképp kell 
mozogni, mint egy bunrakuval, ami 
nagyobb, mozog keze, lába, egész 
teste… Melyik bábbal könnyebb ját-
szani? 
 Van olyan kesztyűsbáb, ami nem sok 

mindenre képes. A bábosoknak van 
erre egy vicces mondása is: „Megrá-
zod, oszt megéled”. Ez kicsit a szak-
ma degradáló öniróniája. Persze van 
benne némi igazság, hiszen a gyerekek 
néha egy hasraesésnek jobban örül-
nek, mint a több napig gyakorolt, leg-
precízebb mozdulatsoroknak. Viszont 
nem mindegy, hogyan van elkészítve 
egy báb, milyen a súlyozása, van-e 
lába, milyen apró mozdulatokra képes. 
Igenis lehet kesztyűsbáb-mozgatást is 
mesteri szintre fejleszteni. Nézd csak 
meg Kemény Henrik vagy Pályi János 
Vitéz Lászlóját! Egyszerűnek tűnik, 
amit csinálnak, de nem az. Hihetet-
len figyelmet, pontosságot, ritmusér-
zéket és fizikai képességeket igényel a 
munkájuk. Tévhit, hogy a kesztyűsbáb 
„csak kesztyűsbáb”. Próbáljon csak ki 
bárki egy órát mindkét karjával a feje 
fölött, enyhén guggolva, sétálgatni, és 

közben folyamatosan hangosan be-
szélni és énekelni! A bunrakut meg 
ezer más dolog miatt nehéz jól moz-
gatni. Pláne egyedül! A kínai színház-
ban alapvetően három emberre talál-
ták ki. Egyik típusú bábot mozgatni 
sem könnyebb a másiknál, már ha jól 
akarja csinálni az ember. A tervezők és 
bábkészítők munkájának minősége itt 
dől el a leginkább. Egy jól megalkotott 
bábbal sokkal gyorsabban meg lehet 
tanulni bizonyos mozdulatokat, mert 
ha igazán jó egy báb, akkor elég neki 
egy kis lendület, és szinte magától lép. 
Tehát nem a báb típusa, hanem a mi-
nősége határozza meg mozgathatósá-
gának „könnyűségét”.

 A bábpedagógiában szerint azért 
fantasztikus módszer a bábozás, 
mert ha a gyerekek a báb mögé búj-
hatnak, nagyobb biztonságban érzik 
magukat. Te is tapasztalsz ilyesmit, 
amikor szerepelsz?
 Ez a felfogás neveléspedagógiai vagy 

terápiás jelleggel közelít a bábozás felé, 
de azért nem kell mindig ilyen funkci-
ót tulajdonítani a játéknak. Az elbábo-
zott történetek elsősorban mesék, ahol 
van harc, csata, öröm, igazából csupa 
játék. Persze sok esetben jó elbújni 
a báb mögé, de én inkább lehetőség-
ként tekintek rá. Sokkal több mindent 
tudok megcsinálni egy bábbal, mint 
magammal. Nyilván nincs olyan fizi-
kumom, hogy tudjak hat métert ug-
rani. Ettől vicces a báb, hogy olyasmit 
teszünk vele, amit amúgy nem csinál 
egy ember. Főleg akkor lesz humoros a 
bábhasználat, ha nagyon reális ember-
figuráról van szó, aki egyébként nor-
málisan mozog. 

 2013 óta játszol Pécsett. Milyen 
darabokban szerepeltél? Volt-e ked-
venc szereped, darabod?
 Közel öt éve játszom a Bóbita tár-

sulatában, és körülbelül 16 darabban 
szerepeltem (Az elveszett szaloncukor, 
Az aranyecset, Az ördögszántotta hegy, 
Szélkötő Kalamona, Hüvelyk Matyi, 
Bagoly kisasszony meséje, Az ablak, 
Hókirálynő, Torzonborz, a rabló (1. és 
2. rész), Az ember tragédiája, Fehér-
lófia, Dzsungel mese, Hamupipő, Te-
rülj, terülj, asztalkám és még néhány 
csecsemő-előadás). Hazudnék, ha azt 
mondanám, hogy nem volt kedvenc 
szerepem. Például a Torzonborzot 
nagyon szeretem. A darab egy német 
mese alapján készült, kesztyűsbábok-
kal játsszuk. Magyarországon nagyon 
elterjedt a Torzonborz, a rabló című 

magyar fordítású mesekönyv, amely 
három kötetből áll. Mi a színházban 
már feldolgoztuk az első két részt, 
Schneider Jankó rendezésében. Sze-
rettem a próbafolyamatokat, így ma-
gát az előadást is. Nagyon sok zene 
van a darabban, ami szerintem fontos. 
A darabhoz egy pécsi zenész, Babarci 
Bulcsú írta a zenéket, a szöveget pedig 
Papp Melinda, a színház igazgatóhe-
lyettese fordította. Nem Torzonborzot 
játszom, de nem érzem azt egyik elő-
adásban sem, hogy van egy főszereplő. 
Folyamatosan mindenki figyel min-
denkire és mindenre. Ha épp nem a 
főbábot mozgatod, akkor ezer más do-
loggal van feladatod, ha meg épp egy 
bábot sem mozgatsz, akkor zenélsz, te-
hát szerintem teljesen mindegy, hogy 
ki játssza a főszerepet. Továbbá, na-
gyon élvezem a legfrissebb darabun-
kat, Az elveszett szaloncukrot, amiben 
Öcsike szerepét játszom. A darabot 
Halasi Dani rendezte és Keresztesi Jó-
zsi írta, aki pécsi kortárs író. 

 Hogy zajlik a szerepek kiosztása? 
Nyilván mindenkinek van egy sajá-
tos karaktere, személyisége. Mennyi-
re fontos, hogy a rendező ismerjen 
benneteket az első próbáktól?
 Valamelyik rendező úgy jön, hogy 

még nem rendezett nálunk, maxi-
mum hallott rólunk vagy látott va-
lamilyen előadásban, de van olyan 
is, aki egyáltalán nem ismer minket. 
Ilyenkor az igazgatóság tesz egy aján-
latot, hogy ki mit játsszon. Általában 
elég egyértelmű a szereposztás. A fia-
tal színész fiatal szerepet kap, az idő-
sebb időset. Jelenleg én vagyok a leg-
fiatalabb férfi színész a társulatban, 
így a fiatalabb szerepeket általában én 
kapom. A legtöbb esetben egy kisfiú 
vagy fiatal herceg szerepébe bújtam. 
A Torzonborzban Vitéz Lackó mellett 
Üstüllési őrmestert is én alakítom, aki 
egy idősebb karakter. Az aranyecset-
ben Szádeli öregszik a darab során, 
ez egy érdekes és fontos feladat, mert 
a nézőknek látniuk és érezniük kell a 
korbeli fejlődést, változtatni kell a báb 
hangján és jellemén is. 

 Mitől válik egy darab/szerep a ked-
venceddé?
 Sokat tesz a próbafolyamat hangu-

lata. Egy rossz hangulatú próbafolya-
matból nehezen születik jó előadás. 
A próbafolyamat hangulatát befolyá-
solják a különféle bonyodalmak, ne-
hezítések – például nem készülnek el 
időben a kellékek. Ezek a tényezők va-
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lahogy megbélyegzik magát a darabot 
is. Kell egy-két év, mire átalakul a bá-
bosok hozzáállása. Egy darab nyilván 
nem a premierre készül el, sőt, talán 
sose mondhatjuk, hogy teljesen kész, 
mert minden az előadás során alakul, 
formálódik. 

 Történt-e már olyan, hogy egy sze-
rep nem tetszett, nem tudtál vele 
azonosulni?
 Nem, mert onnantól nincs is sze-

repről szó, amíg én nem teszem azzá. 
Olyan előfordul, hogy nem tetszik egy 
szöveg, ilyenkor egy kicsit variálunk 
rajta – már ha megengedi a rendező 
vagy a szerző. Az is előfordul, hogy 
nem tetszik a báb, például ahogy mo-
zog. Ilyenkor nehezen tudom meg-
kedvelni a szerepet. Volt már olyan, 
hogy több minden nem tetszett egy 
darabbal kapcsolatban, se a szöveg, 
se a báb, esetleg a dalok, de ezzel 
nem tudok mit csinálni, el kell fogad-
nom. Általában inkább elkezdem más 
szemszögből nézni a dolgokat, meg-
próbálom valahogy izgalmassá tenni 
számomra az adott dalt vagy bábot, 
persze megengedett kereteken belül. 
Talán az a legrosszabb, ha én, vagyis a 
színész, nem élvezem, amit csinálok. 
Ez meglátszik, érződik az előadáson is. 
A nézőktől még nem volt ilyen vissza-
jelzés, hogy érződött volna a nemtet-
szésem egy darabban, azt szerencsére 
hamarabb észreveszik, ha szeretünk, 
élvezünk egy adott művet.   

 Ki a célközönség a bábszínházban, 
milyen korosztálynak játszotok? 
 Tulajdonképpen nullától száz éves 

korig mindenkinek játszunk. Szerin-
tem ez lenne a megfelelő hozzáállás 
a bábszínházhoz, de nálunk ez még 
sajnos nem terjedt el kellőképp. A 
gyerekeket elviszik az iskolából, nekik 
meg kell nézniük a darabokat. A kö-
zépiskolások, akik már eldönthetik, 
hogy elmennek-e bábszínházba, gye-
rekeknek valónak tartják. A felnőttek 
már elfelejtették, hogy milyen a báb-
színház, azért nem mennek el maguk-
tól. Később szülőként, nagyszülőként 
fedezik fel újra a bábszínházat, ami-
kor elviszik a gyerekeiket, unokáikat 
egy-egy darabra. Igazából 3 éves ko-
rig készítünk csecsemő-előadásokat, 
a nagyszínpadon pedig a 3-tól 8-10 
éves korosztály számára játszunk. 
Vannak középiskolásoknak szóló elő-
adásaink is, amik után általában fog-
lalkozást is tartunk a fiataloknak. Ilyen 
ifjúsági előadás például Az ablak, de 

az nem konkrétan bábelőadás, illetve 
Az ember tragédiája, amiben viszont 
minden szín különböző bábokkal van 
feldolgozva. Alapvetően úgy készít-
jük a gyerekelőadásokat is, hogy be-
lecsempészünk néhány felnőtteknek 
szóló elemet, poént. Lehet, hogy a 
gyerekek azt nem értik, de legalább a 
szülők is tudnak egy jót nevetni, illetve 
ezek az apró poénok számunkra is kis 
„csokibombonok” az előadásban. 

 Milyen helyekre jutottál el a báb-
színháznak köszönhetően, mit ta-
pasztaltál külföldön?
 Jártunk Franciaországban, Észtor-

szágban, Boszniában, Romániában, 
Szerbiában, Horvátországban. Min-
denhol mást tapasztaltunk. Tallinban 
például nagyon meglepő volt szá-
munkra, hogy egy bábelőadáson meg-
jelent minden korosztály, kb. 4–80 
éves korig. Ott máshogy nyúlnak 
egy darabhoz, bátrabbak, nincsenek 
nagyon korlátok. Szerintem nálunk 
eléggé egy sémára épülnek az előadá-
sok, nagyon kevés az igazán alterna-
tív előadás, ami inkább felnőtteknek 
szól. Csehországban a marionettnek 
van hagyománya. Érdekes, hogy a 
humor is másképp működik minden 
egyes országban. Franciaországban, 
a Charleville-mézières-ben rendezett 
nemzetközi bábfesztiválon (World 
Puppet Theatre Festival – Event in 
Charleville-Mézières) szinte mindent 
lehetett látni, gyerekelőadásoktól fel-
nőtt előadásokig hemzsegnek az elő-
adók. Olyan volt, mint nálunk egy 
piac, mindenfelé előadást játszottak az 
utcán, gólyalábasok, óriásbábok járkál-
tak föl-alá. A főtéren felépítettek egy 
hatalmas sátrat, ahol megjelent min-
den nemzet ikonikus kesztyűbábja, pl. 
a magyarok Vitéz Lászlója, az olaszok 
Pulcinella-ja, az angolok Punch-ja, a 
csehek Kaspárek-je. Ezek a karekterek 
tipikus kesztyűsbáb-előadásokban sze-
repeltek, ami egy kis doboz, paraván 
vagy függöny mögött játszódott, ahogy 
régen Kemény Henrik bácsi is csinálta. 
Fantasztikus élmény volt. 

 A külföldi előadások nem ütköznek 
nyelvi nehézségekbe?
 Az előadásokat ilyenkor feliratozzák. 

Általában fesztiválokra hívnak szere-
pelni, ahol zsűri is értékeli a munkán-
kat. Inkább miattuk, a felnőttek miatt 
szükséges a felirat. A gyerekeket nem 
érdekli a felirat, ők megelégszenek a 
látvánnyal, nagyon jól szórakoznak 
anélkül, hogy értenék az előadás szö-

vegét. Nemrég Észtországban jártunk, 
ahol feliratoztuk az előadást észtül. Az 
ott élő magyaroknak adtuk elő a da-
rabot, de a közönség fele orosz volt, 
akik valószínűleg semmit sem értet-
tek, mégis ők élvezték a legjobban az 
előadást. Táncoltak, nevettek, szó-
rakoztak, és az előadás után hálásan 
kiabáltál nekünk, hogy „szpaszíba, 
szpaszíba…”. Néhány éve játszottuk a 
Péter és a farkast, amiben nincs szö-
veg, azzal többször jártunk külföldön. 

 Jelenleg mivel foglalkozol?
 A Bóbita mellett a budapesti Színház- 

és Filmművészeti Egyetem hallgatója 
vagyok. Nagyon jó a képzés, csak ke-
vés. Heti egyszer találkozunk, mivel 
távúton végzem a tanulmányaimat. Ott 
nem igazán bábozunk, színházmester-
séget és elméleti tantárgyakat tanulunk 
– antik drámát, művelődéstörténetet, 
művészettörténetet, színházmenedzs-
mentet, éneket, jógát. Minden tanár 
nagyon elismert a szakmájában. Az 
osztályfőnököm Csizmadia Tibor, aki 
a színművészeti intézet vezetője és sza-
badfoglalkozású rendező. 

 Milyen terveid vannak a jövőre néz-
ve?
 Ez nehéz kérdés. Egy ideig még biz-

tosan a Bóbitában maradok, viszont ki 
szeretném próbálni magam más kö-
zegben is. El tudnám képzelni, hogy 
gyerekekkel foglalkozzak, egy kicsit 
nyitnék a pedagógia felé, vezetnék 
bábszakkört, tartanék foglalkozásokat. 
Szeretnék majd egyszer előadást ren-
dezni, saját kis társulatot létrehozni, 
de hogy hol, azt még nem tudom. 

 Köszönöm szépen a beszélgetést! 
További sok sikert és élményt kívá-
nok a munkádhoz!



bÁbjÁTék

„A bábuk nem stréberek. (…) Az elő-
adás után lecsavarják sírásra vagy vi-
gyorgásra rajzolt groteszk fejüket, és 
akkor elpihen az ő lelkük vihara.” 
(Balassa Imre)

Az oktatói-nevelői munka szerves részét 
képezi a játék és szerepbelépés lehető-
ségének biztosítása, ami a drámajáték 
és bábjáték terepére vezet minket. Az 
élőszínházban a színész önmaga játsz-
sza el az adott szerepet, míg a bábjáték 
során a bábos a bábot használja eszköz-
ként és azt mutatja a közönségnek. A 
bábu egy képzőművészeti értékű tárgy, 
amely Kós Lajos meghatározásában az 
áttételes ábrázolás eszköze. Ezek alap-
ján a bábuval való játék kapcsolódik az 
irodalomhoz, a vizuális kultúrához, az 
ének-zene művészethez – a dal és a zene 
által, valamint a tánc- és mozgásművé-
szethez, mivel a báb mozgatása, táncol-
tatása esztétikai élmény (Kós, 1998, 3). 
Maszler Irén, akárcsak a drámajátékot, a 
bábjátékot is a szerephangsúlyos játékok 
közé sorolja. Felhívja a figyelmet, hogy 
a bábozás a gyermek kedvelt tevékeny-
sége, így ez az ősi művészet a személyi-
ségfejlesztésben nélkülözhetetlen peda-
gógiai eszköz a nevelők, pedagógusok 
számára (Maszler, 2002, 75). Gabnai 
Katalin a beszédre késztetés játékai közé 
sorolja a bábjátékot. Szerinte a bábjáték 
mint módszer bármikor alkalmazható, 
a bábu bármilyen tárggyal helyettesít-
hető, még paraván sem szükséges. A 
gyermeknek elég, ha látja, hogy nem 
a játékos beszél, hanem a figura és így 
„hamarabb születik meg a szó” (Gabnai, 
2015, 194-195).

A bábjáték sokoldalú fejlesztési le-
hetőségeivel különböző területeken 
alkalmazható. Szép Erzsébet a bábjá-

ték alkalmazásának fő területeit három 
csoportba sorolta, ezek a következők:
 az oktatási intézmények nevelési tevé-

kenységén belül alkalmazható bábjáték, 
ahol a gyermekek személyiségfejleszté-
se az értelmi, az esztétikai, az erkölcsi 
és a politechnikai nevelés által megy 
végbe
 a pszichológiában használt bábjáték, 

ahol a játék mint terápiás–diagnoszti-
kai eszköz alkalmazható 
 a közművelődés területén (könyvtár, 

múzeum) alkalmazott bábjáték (Szép, 
2000, 26). 

Az óvodában és az iskolában a bábjáték 
egyaránt fontos eszköze lehet a szórako-
zásnak és a nevelésnek. „Az érzelmi ha-
tás kibontására, a vizuális és akusztikus 
elemek összecsiszoltságára törekszik, 
és fontos szerepe van a verbális infor-
mációnak is” (Kós, 1998, 9). A drama-
tikus játékokhoz hasonlóan a bábjáték 
is elősegíti a gyermek én-tudatának és 
emberismeretének kialakulását, javítja 
a térbeli tájékozódást, fejleszti az önálló 
gondolkodást és a szép, kifejező, tiszta 
beszéd kialakulását. Elősegíti továb-
bá a társas kapcsolatok kialakulását, a 
társakkal való kommunikációt, segít a 
gyermeknek alkalmazkodni az aktuális 
beszédhelyzethez, a mesekommuniká-
ciós jelek felismeréséhez és gyakorlásá-
hoz, fokozza a gyermek aktivitását, vi-
selkedési biztonságát és bátorságát (Dr. 
Juharosné Molnár, In: Hollós, 2002, 
56-57). 

Több szakirodalom áttanulmányo-
zása után minden kétség nélkül ki-
jelenthető, hogy a bábművészet egy 
komplex művészet, mely magába fog-
lalja a képzőművészetet, az irodalmat, 
a zeneművészetet és a színpadi mű-

vészetet. G. Solymos Neszta szerint a 
bábjáték pont e miatt a komplexitása 
miatt alkalmas eszköz a pedagógiai cél-
kitűzések megvalósítására. A gyermek 
elsődleges tevékenysége a játék, amely-
hez érzelmileg kötődik, örömet okoz 
neki. A bábu, amellyel játszani lehet, 
kedvezően motiválja a gyermek kogni-
tív tevékenységét, tartósan képes fenn-
tartani a gyermek figyelmét, így fontos 
eszköze lehet az értelmi nevelésnek (G. 
Solymos, 1979, 5). Kós Lajos szerint a 
bábjátékban a szöveges közlés csak egy 
komplex információs folyamat része, 
melyben a hang, a fény, az érzelmi ef-
fektusok, a formák, a színek, a mozgás 
együttes szépsége biztosítja az élményt, 
a mesejáték sikerét. Ez az élmény ma-
radandó a gyermek számára, mélyen 
tovább él „lelkében a látott előadáson 
túl is” (Kós, 1998, 9).

Vágó Elemér szerint minden iskolá-
nak szüksége van megfelelő szemléltető 
felszerelésre, mivel ezek az eszközök a 
gyermekek értelemfejlesztésének céljait 
szolgálják. Az iskolai nevelés akkor vá-
lik eredményessé, ha nemcsak erkölcsi 
szavakkal tanítjuk a gyermeket, hanem 
lehetőséget kínálunk erkölcsi vonat-
koztatású cselekvések átélésére is. Ilyen 
nevelőeszköznek tartja Vágó Elemér a 
bábszínházat. A bábjáték a gyermek-
ből érzéseket vált ki, és így segítségével 
megjeleníthetünk olyan életbeli jelen-
ségeket, amelyek jó példamutatás kö-
vetkeztében helyes irányban fejlesztik 
a gyermek erkölcsi felfogását (Vágó, In: 
Galántai, 122-123).

Szép Erzsébet szerint a bábjáték 
érdekességéből adódóan jelentős a 
pedagógiai munkában. Ha valami ér-
dekes, az felkelti a gyermek érdeklő-
dését, ami spontán figyelmet biztosít, 
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a bábjáték jelentősége 
az oktató-nevelő munkában
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és így kezdődik el minden oktatási és 
nevelési folyamat. A spontán figyelem 
hatékonyabb és kevésbé fárasztó, mint 
az irányított figyelem. Ha a gyermeket 
hosszabb ideig kényszerítjük irányított 
figyelemre, hamar elfárad, unatkozni 
fog és dekoncentrálttá válik. A bábjá-
ték olyan eszköz, aminek segítségével 
játékos formában hathatunk a gyermek 
érzelmi életére, és képesek lehetünk 
tartósan fenntartani spontán figyelmét 
(Szép, 2000, 9). A gyerekeknek eleinte 
nehéz lehet elfogadni, hogy a mesében 
a szereplők fiktívek és bármi megtör-
ténhet. Nehezen különítik el a mesei 
világot a valós világtól. Dr. Hermann 
Alice szerint a bábjáték segít értel-
mezni a gyerekeknek a két világ közti 
különbséget. A bábu groteszk, elnagy-
zolt külsejével maga már egy valótlan, 
természetellenes figura, és így a gyer-
mek könnyebben elfogadja, hogy a 
cselekvései, mondandói is meseiek. A 
bábut nem szabad olyan értelemben 
a nevelés eszközeként használni, hogy 
rajta keresztül, az ő hangján adunk uta-
sításokat a gyerekeknek (Dr. Hermann, 
In: Dr. Horvátné, 26-28). Vágó Elemér 
is azt mondja, hogy a bábjáték legyen 
jutalom, amelyhez konkrét nevelési 
tanmenetet készítünk, és ami egy-egy 
nevelési egység feldolgozását foglalja 
magába (Vágó, In: Galántai, 2012, 123). 

A tanítási órákon alkalmazott báb-
játékot Dr. Juharosné Molnár Piroska 
pedagógiai bábjátékként említi írásá-
ban. A pedagógiai bábjáték egy olyan 
tevékenység, amelyben a pedagógus és 
a gyermek kölcsönösen hatnak egy-
másra. A tevékenységek csak akkor 
lesznek fejlesztő hatásúak, ha a gyer-
mek bele tudja élni magát a játék adta 
helyzetekbe és az egyes szerepekbe. 
Ezt a tevékenységet a gyermek önként 
vállalja, adottságaihoz és képességeihez 
mérten önmagát adhatja. A pedagógi-
ai bábjáték nem tekinti modelljének a 
művészeti bábjátékot, sajátossága dra-
matikus jellegében, animációs szem-
léletében, szimbólumképző hatásában 
és játékosságában rejlik, célja pedig az, 
hogy késztesse, ösztönözze és tanítsa a 
gyermeket a bábozásra és a bábuk elké-
szítésére. A bábu helyes mozgatásával 
a gyermek képes irodalmi szövegeket, 
dalokat, meséket párbeszédes formá-
ban reprodukálni. A gyermek a sze-
repbe lépéssel és a szituációk átélésével 
ismerkedhet a valós élet adta helyze-
tekkel, így segíti a pedagógiai bábjáték 
a gyermek társadalmi beilleszkedé-
sét (Dr. Juharosné Molnár, In: Hollós, 
2002, 54-55).

Meher Rustom Contraktor szerint is 
nagyon hasznos és eredményes mód-
szer a bábjáték a 9-12 éves korosztály 
számára, mivel ők elég lelkesek és fo-
gékonyak az effajta foglalkozásra. A 
bábjáték szabad teret nyújt a gyermekek 
nagyfokú elevenségének kiélésére, és új 
világot tár fel a képzeletük, fantáziájuk 
előtt, így az oktatás kitűnő segédeszkö-
zének bizonyult. Meher R. C. egyfajta 
kísérletezésbe kezdett a bábjáték tanórai 
alkalmazásával, és olyan eredményeket 
figyelt meg, hogy a félénkebb, zárkó-
zottabb gyermek is beszállt a játékba, a 
beszédhibás gyermekek beszédkészsége 
sokat javult a próbák során, az előadás-
ra szinte teljesen eltűnt beszédhibájuk. 
Egy rendkívül rossz magaviseletű kisfiú 
fontos szerepet kapott az egyik darab-
ban, és a szereptanulás során komoly 
változásokon ment keresztül, év végé-
re általános magaviseletet tanúsított. 
„A megszokott lassú tanulási eljárással 
szemben az elméleti tárgyak oktatása 
a kisebbeknél, főleg pedig a visszama-
radott és félénk gyermekeknél bábjá-
tékkal sokkal könnyebb, mert a bábuk 
elkészítése, a díszlet-festés, színpad-fel-
állítás bizonyos ügyességet, pontosságot 
kíván. (…) A bábukészítés közben fejlő-
dik a gyermek tapintóérzéke, megisme-
ri a bábu egész felépítését, szerkezetét, 
mozdulatait és ez nem kis önbizalmat 
ad a gyermeknek” (Meher, In: Hollós, 
2002, 84). A kísérletek alapján Meher R. 
C. megállapította, hogy a bábjátszás elő-
segíti a tárgyak megformálási készségét, 
„serkenti a dolgok belső szerkezetének 
kutatási vágyát”, fokozza a gyermek 
szellemi befogadó- és megfigyelőképes-
ségét (Meher, In: Hollós, 2002, 84-85). 

A bábjáték mint a színházművészet 
egyik ága több ezer éves múltra tekint 
vissza. A bábozásról szóló első írott 
szöveg a legrégibb hindu mitológiai 
eposzban, i.e.1000 előttről, a Mahábhá-
ratában található (Kazanlár, 1973, 8). A 
bábművészet szülőföldje Ázsia, de a vi-
lág különböző területein találkozhatunk 
a bábjátszás jellemző figuráival. Indoné-
zia a wayang (árnyjáték) rendszerű kele-
ti típusú népi bábuk hazája. Kínában is 
gazdag hagyománya van a bábjátéknak, 
legismertebb bábjátéktípus az árnyjáték, 
és népi bábjátékhősüket Kvo-nak neve-
zik. A törököknél a bábjáték hőse az 
arab népi figura, Karagőz, aki maga az 
erő megtestesítője. (Szőke, 1998, 67-68). 

A vándorkomédiások egyik kedvelt 
mutatványává vált a bábtáncoltatás. 
Egyszerű árusok, kuruzslók használták 
a vásárban közönségcsalogatónak ezt 
a módszert. A bábut zsinórra rögzítve, 

hangszeres zenei kísérettel ritmikusan 
mozgatták. A népi bábjátszás fejlődését 
a vásárokon fellépő mutatványosok se-
gítették elő. Az ún. „commedia dell’arte”, 
azaz a rögtönzött vígjáték hagyományait 
követve alkalmi közönség szórakozta-
tására alkalmazták a bábozást. Minden 
népnek megvolt a saját képviselője, 
rendszerint valamilyen kesztyűsbáb, 
akik országonként teremtették meg a 
vásári bábjátszás alapjait és hagyomá-
nyait. A franciák bábhőse a kedélyes, 
fecsegő Polichinelle, az angolok nép-
szerű figurája Punch, az oroszoké pedig 
Petruska volt. Népszerűvé vált a magya-
rok komédiás Vitéz Lászlója, a franciák 
későbbi polgári bábhőse, Guignol, a né-
met Hancwurtst és az osztrák Kasperl. 
Az osztrák Kasperl későbbi utódja 
lett a cseh Kaspárek, majd a szlovák 
Gasparko. Ezidőben keletkeztek a köz-
kedvelt, romantikus szicíliai marionett-
játékok Olaszországban (Szőke, 1998, 
69-71).

Míg az élőszínházban a történések 
közvetlen tolmácsolója a színész, a 
bábszínpadi művek cselekményének 
tevékeny részese és eszköze a bábu. 
Palasovszky Ödön szerint a bábu vará-
zsa abban rejlik, hogy nincs különösebb 
szerepe, nem egy méltóságteljes figura, 
csupán egy elnagyolt és esetlenül kedves 
játék. „Gesztusa nincsen megkötve: ha 
akarod, mozgatja kezét-lábát, ha akarod 
sír, nevet, alszik: mozgó szobor.”  A bábu 
egy titokzatos, játékos szimbólum, „lel-
ket pedig te képzelsz, te lehelsz belé, ha 
játszol vele” (Palasovszky, 1931, 29-31). 
A bábjáték egy eszköz, mely bemutatja 
az emberi félszegséget, esetlenséget és 
ügyetlenséget. A bábuk minket idéznek, 
kifiguráznak, „bennük önmagunkra is-
merünk” (Rév, 1947, 54-57).

A bábu a jellem és a karakter hordo-
zója, nem pedig az ember vagy az állat 
kicsinyített mása. Éppen ezért a képző-
művészeti megformálása nem másol-
hatja az emberi vagy állati arcot, sokkal 
inkább a szereplő jellemének, jellegének 
és a játék stílusának megfelelő stilizált-
ságára törekedhet. A bábu tehát egyéni-
ségét, illetve jellemét a bábszínpad spe-
cifikus életterében képzőművészeti és 
színészi megformálásával nyeri. A bábu 
egységben van a bábmozgatóval, így ké-
pes a bábjáték lényegének kifejezésére 
(Szép, 2000, 46). 

A szakirodalmak a bábukat külön-
böző típusokba sorolják. Szőke István 
a bábu mozgatásának módszere szerint 
két típust különböztet meg:

Felülről mozgatott bábuk (marionet-
tek) – ezeket a bábukat a bábszínész 
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értelemszerűen felülről mozgatja zsi-
nór vagy drót segítségével. A marionett 
bábuk a fej, nyak, törzs, végtagok csuk-
lós összekapcsolásával keletkeznek. 
Elkészítésükhöz szükség van komoly 
technológiai ismeretekre és felszerelés-
re, mozgatásuk rendkívül igényes. Álta-
lában a bábu mellett a bábut mozgató 
színész is látható a nézők számára.

Alulról mozgatott bábuk – a bábszí-
nész kinyújtott kezén vagy kezében he-
lyezkednek el, általában a bábut mozga-
tó színész valamilyen paraván mögött 
helyezkedik el, a közönség számára 
csak a bábu látható. 
Ilyen alulról mozgatott bábuk a követ-
kezők:
 kesztyűsbábu/ zsákbábu/ kézi bábu
 botbábu
 pálcás bábu
 rögtönzött bábu (Szőke, 1998, 54-56).

Szép Erzsébet külön tesz említést a 
gyűszűbábokról, amelyek külön rá-
húzhatók egy-egy ujjra; az árnyjáték 
figuráiról, amelyeket tulajdonképpen a 
síkbábokhoz sorolunk, annyi eltéréssel, 
hogy egy keretre feszített vászon mö-
gött, hátulról megvilágítva alkalmaz-
zuk; az álarcos vagy maszkos bábokról, 

amelyeket a gyermek fejére húzunk – 
kivágott szem, orr és szájnyílással; és az 
asztali bábokról, melyeknek alapja egy 
filclappal ellátott fakorong, törzse egy 
fapálcika, a testrészeknek nincs önálló 
mozgásuk, asztalon tologatható, óvodai 
és pedagógiai bábjátékra alkalmas báb-
típus (Szép, 2000, 46-75). 
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Biztosan sokan gondolják azt, hogy a 
bábozás, a bábjátszás gyerekeknek való 
foglalatosság, egyfajta gyermeteg játék. 
Nagyon hosszú ideig én is hasonlókép-
pen vélekedtem gyermekkori tapasz-
talataim, élményeim alapján. Ma már 
azonban tudom, mekkorát tévedtem.

Kedves Olvasó! Kérem, engedje meg, 
hogy elmeséljem, miként ismerkedtem 
meg a bábozással, hogyan változtatott 
életszemléletemen, milyen módon 
motivál nap mint nap. Pedagógusként 
egy szakkör keretén belül vezetem kol-
léganőim segítségével az Eötvös Utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
Tekergők bábcsoportját. Hogy a tör-
ténet kerek legyen, be kell mutassam a 
bábcsoportot, annak működését, rövid 
történetét.

A Tekergők bábcsoport két odaadó, 
lelkes, életvidám napközis tanító né-
ninek köszönheti létrejöttét. Gazdag 
Nagy Anikó és Izsák Katalin 2011 
őszén alapította meg a bábcsoportot. 
Külön-külön is sokat próbálkoztak, 
báboztak különféle technikákkal a 
napközis gyermekek örömére, azon-
ban a sors megadta a kezdőlökést. Ani-
kó bábos múltját és Katika eltökéltségét 
összekovácsolva megszületett az elha-
tározás, majd maga a bábcsoport is.

A megalakulást követően rögtön 
szembesültek az alapkérdésekkel: mi-

vel bábozzanak, milyen darabot vigye-
nek színpadra, hogyan kezdjenek neki 
a feladatnak. Anikó bábos tanító né-
nijét, Ágh Erzsébetet, mindenki Böbe 
nénijét keresték fel tanácsért. Böbe 
néni jóvoltából bábokat kaptak, me-
lyek segítségével egy bravúros előadás-
sal nyűgözték le a közönséget. Kezdő 
bábcsoportként országos versenyen 
indultak, szórakoztatták iskolánk di-
ákjait, a komáromi óvodásokat. A sok 
kedves meghívásnak eleget téve kevés 
idő és energia maradt a bábkészítésre, 
így a következő évben is a kedves men-
tor, Böbe néni segítségére szorult a cso-
port. A segítségnyújtás, természetesen, 
nem maradt el, a bábcsoport bővült, 
erőt megfeszítve készült az újabb elő-
adásaira, ami tényleg magával ragadó 
volt.

Elérkezett a Tekergők harmadik éve, 
amikor Anikó és Katika eltökélték, sa-
ját bábokkal, új darabbal rukkolnak 
elő. Ekkor ajánlottam fel segítségemet, 
amit örömmel fogadtak. Kézügyessé-
gemnek köszönhetően a díszlet meg-
tervezésében, majd kivitelezésében 
segédkeztem, de a próbákon is jelen 
voltam – és fokozatosan megfertőzött a 
bábozás hangulata. Varázslatos élmény 
volt látni a sok munkát, az összponto-
sítást a gyerekek és felnőttek részéről, 
megfigyelni azt az összhangot, ahogy a 

játékosok mozdulnak, a csoportmun-
kát, amiből felépül az előadás. Úgy 
éreztem, szerves részévé válok valami 
rendkívülinek. Munkánk eredménye-
ként a csoport kiemelt, gyémánt díjat 
hozott haza az országos versenyről. So-
sem felejtem el azokat a csillogó szem-
párokat, azt a boldogságot, amit akkor 
láttam a bábosaink arcán.

A bábcsoport töretlen sikerrel dol-
gozott a következő években is tovább, 
igaz, Anikót nélkülöznie kellett egy 
időre, mivel édesanya lett, így a bábot 
babára cserélte, de tanácsaival, észre-
vételeivel sokat segített és máig segít a 
csoport munkájában.

Ahogy már szó volt róla, a bábcso-
port szakkörként működik, évente 
változik a társulat tagjainak létszáma, 
összetétele. Ez nem könnyíti meg a 
munkát, hiszen az új bábosokat is be 
kell tanítani, de az idősebb, tapasztal-
tabb gyerekek példaértékű módon se-
gítik, vezetik az újakat. Nem riad meg a 
csoport a kihívásoktól sem, évről évre 
új darabot dolgoz fel más-más techni-
kával.

Miben látom értelmét a bábozás-
nak? A bábcsoport éves működésének 
felét a személyes és szociális kom-
petenciák fejlesztése teszi ki. Megta-
nulunk csoportban dolgozni, oda-
figyelni a másikra, vigyázni a közös 
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Az óvodai képzésben kiemelt szerepet tölt be a bábozás tevékenysége, amely 
elsősorban a Nyelv és kommunikáció, valamint a Művészet és kultúra területe-
in belül alkalmazható módszer. A kommunikáció fejlesztésére és kultúra iránti 
érzékenyítésre összpontosító irodalmi foglalkozások ezért a dramatikus játékok 
mellett szívesen döntenek egy-egy szöveg bábok segítségével történő feldolgo-
zása mellett. 

 Az alábbiakban egy vegyes csoportú gyermeksereg számára készített versfel-
dolgozást részletezek, amely során Zelk Zoltán Párbeszéd című versét mario-
nett bábuk szerepeltetésével dramatizáljuk. Az irodalmi tevékenység a „múzsák, 
művészetek” hetén belül, a rozsnyói Fábry Zoltán Óvodában valósult meg. A 
versfeldolgozás közvetlen előzményeként a városi képtár megtekintése szolgált, 
ahol egy kiállítás keretén belül megismerkedtünk a színekkel, megtanultuk el-
választani egymástól a hideg és meleg színeket. Erre a tudásra, a hideg-meleg 
szín elválasztására alapozva történt a vers feldolgozása, mivel a felhasznált ma-
rionettjeink sárga és kék színű madarak voltak.

ElőkészülEtEk, 
motivációs tEvékEnység
Az irodalmi tevékenységet a díszlet, bábok elhelyezésével, a tér megfelelő kiala-
kításával kezdtük. A gyerekek kényelmes jógaszőnyegekre ültek. Egy kört alakí-
tottunk ki, hogy mindenki jól lásson a másikra.  

 Ráhangoló beszélgetésünk témája az erdei állatok lakhelye volt. A gyerekek 
felsorolták, milyen erdei állatokat ismernek, s milyen lakhelyek adnak nekik 
otthont. Beszélgettünk az állatok téli álmáról, összefoglaltuk közösen az isme-
reteinket, majd gazdagítottuk is azokat új információkkal. Megtudtuk, hogy az 
állatok azért alszanak téli álmot, mivel a nagy hótakaró alatt kevesebb élelmet 
találnának, s az éhen halás veszélye fenyegetné őket. A téli álmuk előtt viszont 
még elegendő élelmet tudnak összegyűjteni s elfogyasztani, amit zsírpárnáikban 
raktároznak. A téli álom alatt az állatok energiaszükséglete is jóval alacsonyabb, 
mint ébrenléti stádiumban, így tudnak takarékoskodni az erejükkel. Mivel a 
gyermekek nem is említették meg az erdei állatok között a madarakat, irányított 
kérdésekkel tértünk ki rájuk: Vajon milyen élőlényeknek nyújtanak menedéket 
a fák koronái? Miután rájöttek, hogy a madaraknak, felsoroltunk néhány nálunk 
is honos madárfajt, megbeszéltük, melyek maradnak nálunk télen is, s melyek 
repülnek el délre, melegebb vidékekre.

 A beszélgetést követően igyekeztünk minél pontosabban utánozni a madarak 
csicsergését. Eleinte hangutánzó szavakkal (csirip-csirip, gá-gá-gá, kukuríkú, 
uhu-uhu, kár-kár), majd beszédhangunk megváltoztatásával, énekléssel, végül 
fütyüléssel próbálkozva. A helyes légzésgyakorlás mellett a gyerekek a hang-
képző szerveiket is izmosították, fejlesztették, és a fantáziájuk mozgósítására is 
szükség volt a gyakorlathoz. A gyerekek hangutánzással tett kísérletei után egy 
vízzel töltött madársíppal varázsoltunk madarakat az óvoda osztálytermébe. 

 Már a reggeli játék folyamán észrevették néhányan, hogy az óvodát meglá-
togatta két marionett-madárka, csak időközben nem tudták a gyerekek, hová 
lettek (a foglalkozás előtt közvetlenül elrejtettem őket). A csoport által már is-
mert Kodály-dallammal, a De jó a dió c. dalocskával próbáltuk előcsalogatni a 
huncut jómadarakat, hogy megismerkedjünk velük és szóra bírjuk őket. A dal 
rövid, játékos szövege hamar lehetővé tette, hogy mindenki elsajátítsa, s már 
énekeltük is együtt. Mindenki kapott két-két diót, mellyel elcsöröghette, elko-
poghatta a dal lüktetését. Ez a tevékenység a ritmusérzék, a koncentráló készség 
fejlesztésére fókuszált. A gyerekek azt is megtapasztalhatták, hogy nem is olyan 
egyszerű egy új dallam, új szöveg „hangszeres” kísérete. Akaratlanul, majd tu-
datosan is játszottunk a dal dinamikájával. A korábbi bátortalan, csendesebb 

papp VikTória

zelk zoltán párbeszéd című 
versének bábos feldolgozása 
óVoDÁSok SzÁmÁra

munka gyümölcsére, együtt örülni a 
másik sikerének, megbecsülni a má-
sik munkáját. Természetesen a szín-
padi jelenlétre is folyamatosan felké-
szülünk, légzőgyakorlatokat végzünk, 
stresszoldó játékokat játszunk, megta-
nulunk a próbák ideje alatt szépen és 
helyesen artikulálni. Minden megva-
lósításra kerülő darabot közösen meg-
beszélünk, kielemezzük, megkeressük 
bennük azt a mondanivalót, ami ne-
künk, a bábcsoport tagjainak a legfon-
tosabb, amit a közönség felé tolmácso-
lunk bábjaink segítségével.

Pedagógusként rendkívüli élmény 
figyelemmel kísérni, ahogy életre kel 
egy darab rongy, kartonpapír, papír-
masé figura, ahogy a gyerekek átlé-
nyegülnek azzá a szereplővé, amit el-
játszanak, ahogy a közönség beleszeret 
egy-egy karakterbe; de még nagyobb 
élmény, amikor a kisgyermek odasétál 
megsimogatni a szomorú, magára ha-
gyott bábot vagy megölelni a kedvenc 
figuráját. Az ilyen pillanatokért érde-
mes művelni ezt a mesterséget, még ha 
az ember laikus, amatőr módon teszi 
is.

A bábozás engem is „megfertőzött”, 
megtapasztaltatta velem a „lázban 
égést”. Minden nyitott szívű kollégának 
bátran ajánlom „ezt a kórt”, nem fog 
csalódni benne.
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éneket egyre bátrabb, elevenebb, hango-
sabb gyermekkórus követte, mely aztán 
olyan erővel szólt, hogy sikerült is elő-
csalogatnia a két madárkát.

A vErsfEldolgozás fő részE
A két marionett bábu felbukkanását kö-
vetően a gyerekek feszült figyelemmel 
várták a bábjátékot, kíváncsiak voltak 
a madarak történetére. A bábokat saját 
kezűleg készítettem ecsetek, zsinórok 
és kartongurigák felhasználásával. Nem 
volt egyszerű feladat mindkét marionett-
bábot egyszerre életre kelteni, figyelni 
minden részletre, a hiteles mozgatásra, 
a két madár viszonyának tényleges tük-
rözésére. A kék és narancssárga madár 
párbeszéde a következő volt:

Zelk Zoltán: Párbeszéd
- Honnét, szomszéd? (kék)
- Ahol voltam, onnét! (narancs)
- Mit evett? (kék)
- Eleget! (narancs)
- Mi jót? (kék)
- Hernyót! (narancs)
- Hány volt? (kék)
- Egy volt! (narancs)
- És még? (kék)

- Kukacot! (narancs)
- Mennyit? (kék)
- Hatot! (narancs)
- Hát még? (kék)
- Legyet! (narancs)
- Hányat? (kék)
- Hetet! (narancs)
- Mást még? (kék)
- Pondrót! (narancs)
- Sok volt? (kék)
- Nyolc volt! (narancs)
- Jó volt? (kék)
- Jó volt! (narancs)

A gyerekek a két madár párbeszédé-
ből, hangneméből máris rájöttek, hogy 
a bábuk nem igazán jó barátok. Arra 
a következtetése jutottak, hogy míg 
az egyik madár (s felsorolták, meny-
nyi mindent: hernyót, kukacot, legyet, 
pondrót) evett, addig a másik valószí-
nűleg nem talált semmit, ezért éhen 
maradt. A gyerekek emberi érzésekkel 
és tulajdonságokkal ruházták fel a két 
madarat, így említést kapott az irigy-
ség, telhetetlenség, harag, szomorúság, 
éhség, önzőség karaktervonása. 

 Az óvodások egészen jól beleélték 
magukat a két madár bőrébe: erre utalt 

a bábjátékot követő improvizációs játék 
is, amely során arra kértem őket, idéz-
zék fel a versben elhangzott szituációt. 
A gyerekek ugyan igyekeztek a már 
elhangzott történetet megközelíteni, az 
eredeti szöveg még elmosódott emlé-
kezetükben, így inkább fantáziájukból 
merítettek. Nagyon humoros jelenetek 
is születtek, melyen a gyerekek és az 
óvónők is jót szórakoztak. A bábokat 
épp életre keltő gyerekek is pozitívan 
érzékelték a humort, bátran folytat-
ták a játékot. A gyakorlat során nem-
csak szókincsüket bővítették, hanem 
finommotorikájukat, kreativitásukat, 
rögtönző képességüket is, beleélve ma-
gukat a madarak bőrébe, bártan s gyor-
san reagáltak a feltett kérdésekre. Kelle-
mes hangulatban telt a bábozás.

 Miután mindenki lehetőséget kapott 
arra, hogy megízlelje, milyen életre 
kelteni a madarakat saját hangjukkal, 
izmaik mozgatásával, manipulálásával, 
két csapatban folytattuk a tevékenysé-
get. A teremben egymással szemben 
helyezkedett el a két gyermektábor, és 
a választott szereplőhöz illően kék vagy 
narancssárga színű arcfestéket kaptak. 
A már ismert szöveget ekkor váltott 
soronként, engem utánozva ismételték 
nagy lelkesedéssel. A rövid versike meg-
engedte, hogy többször is elmondjuk a 
verset, s már a harmadik próbálkozásra 
szinte folyékonyan emlékeztek rá, sőt 
kevés segítséggel el is tudták játszani.

 Végezetül újra elénekeltük a De jó a 
dió c. dalocskát, ekkor már a megismert 
madarak szerepében és jóval bátrabb 
előadásban. 

zárás
Nagyon pozitívan értékelem a gyer-
mekek együttműködését, az egész te-
vékenység hangulatát. Nemcsak kel-
lemesen töltöttük az időt, de játszva 
tanultunk, bátorodtuk, s észre sem 
vettük, hogy mennyi mindent magába 
foglalt, mennyi mindenre hatással volt 
a foglalkozás. A gyerekek memória-
fejlesztését igénybe vette a De jó a dió 
dallamának és szövegének megjegyzése, 
a madarak élelmének felsorolása, vala-
mint Zelk Zoltán Párbeszéd c. versének 
rögzítése. Az új irodalmi alkotás befo-
gadása során gyakorolták a helyes kiej-
tést, fejlesztették ritmusérzéküket, aktív 
részesei voltak a zenei és előadói tevé-
kenységnek. Kiemelten fontos, hogy a 
madarak szerepével azonosulva a fele-
lősségvállalást is gyakorolták, amikor 
döntöttek két kis élőlény sorsáról.



Nekrológ

Azt gondolom, van abban valami maga-
sabb értelem, hogy Kulcsár Ferenc köl-
tői pályájának legelején egy olyan vers 
áll – Dúdor István festménye alá írta, 
Az idő hallgatása –, amelyet egy képző-
művészeti alkotás ihletett, s földi pályája 
legutolsó szakaszát is legfőképpen kép-
ző- és fotóművészekhez – Jakoby Gyulá-
hoz, Tóthpál Gyulához, Janiga Józsefhez 
és Lipcsey Györgyhöz (mint korábban is 
annyiakhoz) – címzett, általuk inspirált 
opusok jellemzik. E nevezetes Dúdor-
képen egy emberalak ül a kozmosz kö-
zepén, a semmibe vetve, s árvaságával 
mégis a minden ellen tüntet, azzal perel, 
így adva értelmet a létnek s létezésnek. 
De hosszan sorolhatnánk barátunk to-
vábbi nagy verseit, melyekben kép és 
ihlet, látás és gondolat, gondolat és hit, 
hit és lázadás oly szorosan kapaszkod-
nak egymásba, mint keveseknél, mint 
csak az igazán nagyoknál. Mert az em-
beri lélek tartományai határozzák meg 
egész pályáját, ez iker-minőségek adják 
annak belső egységét, a nyers valóságtól 
a transzcendens felé tartó ívét is. Élet és 
irodalom szétválaszthatatlanul egy volt 
nála mindvégig; ugyanazok a kompo-
zíciós elvek működtették életét is, mint 
amelyek mentén életműve is kibontako-
zott, beteljesedett. Bár most még, lehet, 
nem látjuk teljesen, de a teljességet hagy-
ta maga után – műveivel, műveiben. Az 
emberlét ellentétes pólusait volt képes 
egybefogni minden pillanatban; lelkiség 
és közéletiség egységét kevesen tudták 
nála érvényesebben, hitelesebben élni, 
képviselni. Amiről pedig rendre meg 
szoktunk feledkezni, szerkesztőnek is 
céhének elsőrangú mestere volt, azok 
közül való, akik a legmagasabb szinten 
s hivatásként értelmezték s élték meg 
szakmájukat, akik még meg tudtak 
őrülni egy rossz mondattól, félrecsú-
szott kifejezéstől. S mindeközben az 
sem érdekelte, hogy miközben fegyvert 
(is) fogott eszményeiért – „A hit csele-
kedetek nélkül halott”, tudjuk jól Jakab 
apostoltól –, sebeket is kapott. S amikor 
már nem volt fegyver ellene, támadói 
elhallgattatták, elhallgatták, letagadták, 
kitiltották kánonjaikból. De nem pár-
toltak el tőle olvasói, a legkisebbektől 
a legkülönbözőbb rétegek legszélesebb 

TóTh lÁSzló

köreiig, ami vigaszt adott számára a 
széles körű, költői-írói teljesítményé-
hez méltó kritikai elfogadás hiányával 
szemben is. Mialatt a méltatlan és nem-
telen támadásokat is igyekezett méltó-
sággal viselni, miként súlyos fizikai és 
lelki szenvedésekkel teli, hosszan elnyú-
ló betegségét is.       

Kerek ötven éve, hogy Kulcsár Fe-
renccel először találkoztam személye-
sen. Bár korábban is egybeterelt már 
bennünket a sors, amikor az előző év-
ben az Új Ifjúság együtt hozta – Var-
ga Imrééivel együtt – első verseinket. 
Azóta minket, hármunkat, együtt tar-
tottak számon, s bár ha szét is váltak 
útjaink, azok párhuzamosan haladtak 
tovább. Közös eszményeink, értéke-
ink s hitünk az értelem diadalában egy 
életre egybekapcsoltak bennünket, még 
ha nem is ugyanazon a nyelven mond-
tuk, mondjuk ugyanazt. Mert meg-
győződésem, barátunk is tovább fogja 
mondani ugyanazt velünk. Legutóbb, s 
most már utoljára, az elmúlt esztendő 
végére Vilcsek Béla nemzedékünknek, 
s ezen belül hármunk pályájának szen-
telt Hármaskönyve hozott egy fedél alá 
minket, amit Feri még megélhetett, s 
röpke időre talán még halálos betegsé-
ge szorításából is kiemelte őt. 

Amikor Kulcsár Ferenc haláláról ba-
rátainktól értesültem, előkerestem egy 
réges-régi interjúnkat, s azon gondol-
kodtam, lehet-e, illik-e valakit a maga 
szavaival búcsúztatnunk, nem utal-e ez 
saját mondandónk hiányára. Csakhogy 
ő több mint negyedszázada is ugyanazt 
mondta magáról, amit ma is feltétlenül 
el kell mondanunk róla. Írói pályája első 
húsz évében, mondja, az élet volt fontos 
a számára, s nem a lét. Mivel azonban az 
élet a lét egysé ge felé tart – az élet alatt a 
szubjektív életet, a lét alatt az isteni ént 
értve –, tékozló fiúként neki is haza kel-
lett találnia az atyai ház ba.  Ez magya-
rázza erőfeszítéseit is a világ megértésé-
re. Mert, mondja, a civilizáció dadog, a 
kultúra beszél. Ugyanekkor – felfogásá-
ban – a költő magasabbra képes emelni a 
teremtést. Magasabbra, a fény felé. Mert 
szerinte, és ezt mondatja vele a kultúra  
is – a világ szakrális jelle gű, nem pedig 
szekuláris. És szakrális jellegű a kultúra 

is, mert a kultúrát ő mint kultuszt értet-
te. Kulcsár hívő, vallásos ember volt, aki 
a világot végső soron teremtettnek, nem 
pedig létrehozottnak gondolta. Persze, 
nem a dogma értelmében tartotta magát 
vallásosnak, s életében nem is fo gadott 
el semmiféle dogmát. Hitte azonban, 
hogy az ember a Szentlélek temploma. 
S annak a princípiumnak, amiben ő hitt, 
két temploma van: az ember és a világ-
egyetem. A vers a szel lemet és a világot 
pedig újra és újra megteremti és a köl-
tői kép által láthatóvá teszi. A vers csak 
okozat, így ő, mely a világban meg lévő 
ok miatt születik; ez ok pedig: isten, ezt 
a világban benne lévő okot nevezte ő 
istennek. Isten azt jelen ti, hogy oda kell 
visszatérnünk, ahonnan elindultunk. 
„Én pedig – fejezte be egykori vallomá-
sát Kulcsár Ferenc – hiszek a lélek hal-
hatatlanságában.” Mert Isten – minden.  

Feri! 
Tudod, meséltem, gyerekkoromban, 

Csehszlovákiához csatolt lurkók az 
országhatárt képező Dunán át beszél-
gettünk a Magyarországnak hagyott 
szőnyi gyerekekkel, udvaroltunk a túl-
parti lányoknak, címeket cseréltünk; a 
víz hűségesen közvetítette egymáshoz a 
hangunkat. Tudom, te sem hagytál most 
el bennünket, csak a határ jött közénk, 
csak valahogy átkerültél a túlsó partra, s 
ezentúl így beszélgetünk már egymással: 
verseid, egyéb írásaid folyamának segít-
ségével. Mert csak egyetlen örök valóság 
van, sugalltad nekünk: az örökkévalóság. 

Te már megérkeztél oda. 
Pihenj meg, kívánom Neked a Szlo-

vákiai Magyar Írók Társasága és a ma-
gam nevében, nyugodj békében. 

De bennünket, ahogy eddig tetted, 
ezután se hagyj nyugton, ezután se 
hagyj nyugodni.

Mert igaz, az idő hallgat, de az ember 
beszél, s életével a létet faggatja szünte-
len.

Perelj hát, Feri, perelj csak velünk, 
értünk ezután is, ahogy eddig tetted 
felnőtt életed, írói pályád fél évszáza-
dán át, perelj tovább is: nyelvünkért, 
nemzetünkért, emberi közösségünkért, 
emberi egyetemünkért, értékeinkért, hi-
tünkért.

Istenünkért.

Elhangzott 2018. március 26-án, a dunaszerdahelyi Nagyudvarnoki úti temetőben, Kulcsár Ferenc kétszeres Madách Imre-díjas, a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett, Balassi Bálint-emlékkarddal jutalmazott költő, író, esszéíró búcsúztatásán. 

búcSú helyeTT 
– kulcsár ferencről és -hez* 



Bármely nyelv kisebbségi nyelvként 
való használata természetes módon 
vonja maga után a nyelvhasználat spe-
ciális, az anyaországitól eltérő módo-
sulásait, hiszen a különböző államok-
hoz való tartozás nemcsak egy vagy 
több nyelvvel való szoros kapcsolatot 
jelent, hanem az anyaországitól eltérő 
kultúrákhoz, intézményrendszerek-
hez, szokásokhoz való kapcsolódást is. 
A többségi nyelv hatása elsősorban a 
kisebbségi magyar beszélőközösségek 
mindennapi beszélt nyelvi megnyilat-
kozásaiban figyelhető meg, de az ál-
lamnyelvből való nagyszámú fordítás 
révén az írott nyelvben is gyakoriak a 
különféle kontaktusjelenségek. 

A helyesírás vonatkozásában egy-
előre nem nevezhető nagymérvűnek 
a többségi nyelv befolyása, de a ha-
táron túli kisebbségi magyar nyelvű 
kiadványok ilyen jellegű vizsgálatai 
azt bizonyítják, hogy ez a terület sem 
mentes az államnyelvi hatásoktól. Így 
van ez annak ellenére, hogy az akadé-
miai helyesírási szabályzatot az utód-
államokban élő magyarok is központi 
jelentőségűnek, presztízsértékűnek te-

kintik: a kisebbségi magyar tannyelvű 
iskolák, a magyar nyelvű kiadványo-
kat megjelentető könyv- és lapkiadók, 
valamint egyéb magyar vonatkozású 
intézmények saját bevallásuk szerint 
egyaránt a magyar helyesírás társadal-
milag érvényes szabályait, irányelveit 
követik. Ráadásul a tanulmányaikat 
kisebbségi magyar iskolákban folyta-
tó tanulók a többségi nemzet nyelvét 
csak második nyelvként tanulják, így 
annak helyesírási rendszerét – a kom-
munikációs, grammatikai és irodalmi 
ismeretek elsajátítását előtérbe helyező 
oktatási programok követelményrend-
szeréhez igazodva – csak alap-, esetleg 
középszinten sajátítják el. Felméré-
sek bizonyítják, hogy többségi nyelvű 
szépirodalmat, ismeretterjesztő köny-
veket és sajtótermékeket a kisebbségi 
magyar diákok ritkán olvasnak, s ha 
a középiskola befejezése után nem ér-
telmiségi pályát választanak, nem lesz 
nélkülözhetetlen szükségük az állam-
nyelv helyesírási rendszerének isme-
retére, szabályainak alkalmazására. A 
fentiek alapján nyilvánvaló tehát, hogy 
a kisebbségi beszélők zöménél általá-

ban nem alakul ki a többségi nyelv he-
lyesírásának biztos tudása, ezért kevés 
a valószínűsége annak, hogy anyanyel-
vi ortográfiai készségüket jelentősen 
befolyásolhatnák a többségi helyes-
írási rendszer sajátosságai. A dolgozat 
további részében bemutatásra kerülő 
példaanyag mégis arról tanúskodik, 
hogy – főként a helynevek, az intéz-
ménynevek és a rövidítések írását 
illetően – meglehetősen intenzív a 
többségi helyesírás jellemző jegyeinek 
a szlovákiai magyar írásgyakorlatba 
való „átszüremkedése”. Az alábbi feje-
zetekben azokból a szlovákiai magyar 
helyesírási sajátosságokból mutatunk 
be néhányat, amelyekben egyértelmű-
en nyomon követhető a többségi nyelv 
hatása. 

HElyEsírási intErfErEnciA 
A szlovákiAi tElEpülésEk és 
domborzAti nEvEk mAgyAr 
mEgnEvEzésénEk írásábAn
Az 1989-es változások után Szlová-
kiában hosszú politikai csatározások 
kezdődtek a magyarlakta települések 
kisebbségi nevének hivatalos elismer-

miSaD kaTaliN

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0272/17. számú Preklad, kultúra, hybridita a polylingvizmus v kontexte maďarskej literárnej 
vedy a lingvistiky c. Vega-projekt és a Fórum Kisebbségkutató Intézet keretében működő Gramma Nyelvi Iroda kutatási terve alapján folytak 
a pozsonyi Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Fakulty of Arts, Department of Hungarian 
Language and Literature). 

mUTaTVÁNy a SzloVÁkiai magyar írÁSgyakorlaT 
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tetéséért. Mivel a követelések elfoga-
dása az ország Európa Tanácsba való 
felvételének egyik alapfeltétele volt, 
1994-ben megszületett az ún. tábla-
törvény2, melynek értelmében a te-
lepülés kezdetét és végét jelző közúti 
táblákon kisebbségi nyelven is feltün-
tetik azoknak a falvaknak és város-
oknak a nevét, ahol az adott kisebb-
séghez tartozó lakosság számaránya 
eléri a 20 %-ot. Az érintett helységek 
hivatalos kisebbségi megnevezését a 
törvény mellékleteként jegyzett tele-
pülésnév-jegyzék tartalmazza. Ebben 
a közigazgatásilag egyesített községek 
magyar nevének írásmódja ahhoz a 
szlovák helyesírási szabályszerűséghez 
igazodik, mely szerint az ilyen névfor-
mákban kötőjellel kapcsoljuk egymás-
hoz az összevont helységek nevét, pl.: 
Dvorníky-Včeláre → Szádudvarnok-
Méhész, Perín-Chym → Perény-Hím. 
A szlovákiai magyar nyelvi tervezés 
területén tevékenykedő szakemberek 
javaslatai szerint a szóban forgó hely-
ségnevek kisebbségi nyelvű megne-
vezésének írásmódját egyértelműen 
a magyar helyesírás szabályaihoz kell 
igazítani. A szlovákiai települések ki-
sebbségi nevének többféle szempont-
ból is szükséges újrastandardizálása 
esetén Perín-Chym vonatkozásában 
nem okozna gondot az egybeírás (l. 
Perény+Hím → Perényhím), Dvorníky-
Včeláret illetően pedig olyan nevet 
kellene bevezetni, amely igazodik a 
magyar helységnévalkotás hagyomá-
nyaihoz, községtörténeti szempontból 
is elfogadható, írásmódja pedig a ma-
gyar helyesírás szabályait követi (mint 
pl. a Méhészudvarnok névforma).

 A  helyesírási interferencia egyéb 
helynevekben, főként a domborzati 
nevek magyar megfelelőjének írásá-
ban is megfigyelhető. Ezek a nevek 
csakis államnyelven jelenhetnek meg a 
hivatalos szlovákiai térképeken, ame-
lyeken a geomorfológiai szempontból 
összetartozó tájak Szlovákia területére 
eső részei gyakran önálló, a magyar-
országitól vagy más országétól eltérő 
nevet viselnek. Ennek következtében a 
szlovákiai magyar térképészeti kiadvá-
nyok, a magyar nyelvű sajtó, a magyar 
tannyelvű iskolák számára készült 
földrajztankönyvek és egyéb kiadvá-
nyok – gyakran különböző törvényi 
rendelkezések kényszerének engedve 
– a domborzati neveknek többnyire 
nem a hagyományos magyar, hanem 
az államnyelvi megnevezés alapján 
keletkezett magyar ekvivalenseit tün-
tetik fel. A Kisalföld északi részét pél-

dául a szlovák térképek Podunajská 
nížinaként jelölik, melynek a szlo-
vákiai magyar írásgyakorlatban két 
különböző, s mindkettőn belül eltérő 
írásmódú megfeleltetése adatolható, 
mégpedig: Dunamenti-síkság/Duna-
menti-alföld, Duna menti síkság/Duna 
menti alföld, Dunamenti síkság/Duna-
menti alföld3. Írásformáját illetően a 
Dunamenti-síkság/Dunamenti-alföld 
névvariáns a többszörös összetételek 
írásának azon szabályszerűségéhez 
igazodik, mely szerint ha egy külön-
írt szókapcsolat olyan utótagot kap, 
amely az egész kapcsolathoz járul, 
az egyébként különírandó részt az új 
alakulatban egybeírjuk, és ehhez az 
utótagot szótagszámtól függetlenül 
kötőjellel kapcsoljuk. A Duna men-
ti szerkezet azonban – lévén az egyik 
tagja tulajdonnév, a másik köznév 
– még ideiglenes összetételként sem 
kapcsolható egybe, különírt formá-
jához pedig nem járulhat kötőjellel a 
köznévi utótag. A standardnak szá-
mító Duna menti síkság/Duna menti 
alföld írásváltozat a fenti szabálypont-
nak azt a kitételét követi, miszerint a 
szabály nem vonatkozik azokra a név-
típusokra, amelyekben a két különírt 
elemből álló földrajzi név újabb, köz-
névi taggal bővül, ilyenkor ugyanis az 
új elem kötőjel nélkül kapcsolódik az 
alapul szolgáló névrészhez. A Duna-
menti síkság/Dunamenti alföld írás-
forma azonban nagy valószínűséggel 
a térfelszíni alakulat szlovák megneve-
zésének írásmódját másolja, melyben 
a földrajzi név első, elöljárószóból és 
melléknévből keletkezett nagy kezdő-
betűs tagjához (Podunajská) kötőjel 
nélkül, tőle külön írva kapcsolódik a 
kis kezdőbetűs köznévi tag (nížina). 
A helyesírási interferenciát feltételező 
vélekedésünket alátámasztja az a tény, 
hogy az anyaggyűjtés során – két ki-
vételtől eltekintve – mindig kétnyelvű 
szövegkörnyezetben (pl. szlovák–ma-
gyar földrajzinév-jegyzékben) fordult 
elő a Dunamenti síkság/Dunamenti 
alföld írásváltozat, miközben a ma-
gyar megnevezést minden esetben a 
szlovák földrajzi név kisebbségi nyelvű 
ekvivalenseként tüntették fel.

Az intézménynEvEk írásánAk 
sAjátosságAi A szlovákiAi 
mAgyAr írásgyAkorlAtbAn       
Az anyaországi és a határon túli ma-
gyar írásgyakorlat egyaránt arról 
tanúskodik, hogy anyanyelvi beszé-
lőknek is gyakran okoz gondot a kü-
lönböző típusú intézménynevek (lásd: 

teljes és cégszerű intézménynevek, 
ill. a mellettük vagy helyettük hasz-
nált egyéb névformák; intézmények 
alárendelt egységeinek neve, ill. ezek 
átmeneti típusai; intézményszerű 
megnevezések) egymástól való meg-
különböztetése, és a rájuk vonatkozó 
helyesírási szabályok adekvát alkalma-
zása. De ez csak az egyik lehetséges oka 
az intézménynevek írásában tapasztalt 
bizonytalanságnak, a másik feltehető-
leg az 1989-es év politikai-társadalmi 
változásaiban keresendő. Ez utóbbi 
következményeképpen mind Magyar-
országon, mind az utódállamokban 
rövid időn belül átalakult az egyes 
országok intézményrendszere, ami új 
névtípusok megjelenését vonta maga 
után. Mivel az akkor érvényben lévő 
helyesírási szabályozás értelemszerű-
en csak az 1984 előtti intézménytípu-
sokra vonatkozott, az elmúlt negyed-
században egyre dinamikusabban 
terjedtek az ingadozó, illetve vegyes 
írásmódú intézménynevek. Ez a jelen-
ség napjainkban is nyomon követhető 
az anyaországi és a határon túli ma-
gyar írásgyakorlatban. 

 Kisebbségi helyzetben azonban 
egy további fontos tényező befolyá-
solja az intézménynevek írásmódját: 
az utódállamok közigazgatásához, 
oktatásügyéhez és egyéb színterei-
hez kapcsolódó intézmények nevé-
nek magyarra fordításakor felmerülő 
helyesírási problémák4. A felgyűjtött 
példaanyag alapján a legnagyobb in-
gadozás azon szlovák intézményne-
vek magyar megfelelőinek írásában 
mutatkozik, amelyek az intézmény 
telephelyének nevét is tartalmazzák. 
A szlovákiai magyar írásgyakorlatra 
jellemző helyesírási anomáliákat az 
iskolaneveken szemléltetjük. A külön-
böző szintű és típusú szlovák oktatási 
intézmények nevében állandó tagként 
szerepel a telephely neve, amely nomi-
natívuszi vagy lokatívuszi esetben áll 
az alakulat végén, pl.: Základná škola 
s  vyučovacím jazykom maďarským, 
Horná Potôň; Obchodná akadémia, 
Veľký Meder; vagy: Základná škola 
s  vyučovacím jazykom maďarským 
vo Veľkom Blahove, Stredná odborná 
škola technická v  Komárne. A ma-
gyar megfelelőkben a szlovák minta 
szinte előrevetíti a  helységnévi elem 
elhelyezkedését. Amennyiben a több-
ségi nyelv alanyesetben tünteti fel az 
intézmény működésének helyét, a 
magyar névváltozat is alanyesetben 
közli: helyesírásunk vonatkozó sza-
bálypontját követve a név egyes alko-
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tóelemeit nagybetűvel jelöli, a telep-
hely nevét pedig vesszővel különíti el 
az intézménynév többi részétől, pl.: 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola5, 
Felsőpatony; Kereskedelmi Akadémia, 
Nagymegyer. Ha azonban a szlovák 
névforma lokatívuszi esetben jeleníti 
meg a helységnevet, az a magyar név-
változatban egyszer nagy, másszor kis 
kezdőbetűs -i képzős melléknévi jelző-
ként kerül a név élére, pl.: Nagyabonyi 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola/
nagyabonyi Magyar Tanítási Nyel-
vű Alapiskola, Komáromi Műszaki 
Szakközépiskola/komáromi Műszaki 
Szakközépiskola. Ez a kettős írásmód 
érvényesül akkor is, ha a szlovák meg-
nevezésben a telephely nevén kívül 
más megkülönböztető elem is szere-
pel, pl.: Gymnázium Zoltána Kodálya 
s vyučovacím jazykom maďarským v 
Galante. Az iskola magyar nevében 
a helységnévi jelző ilyenkor vagy az 
államnyelvi telephely tulajdonnévi 
funkcióját megtartva nagy kezdőbetűs 
állandó tagként jelenik meg (l. Ga-
lántai Kodály Zoltán Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium), vagy a magyar-
országi helyesírási gyakorlatot követ-
ve kis kezdőbetűs alkalmi jelzőként 
mutatkozik (l. galántai Kodály Zoltán 
Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium). 

A szlovák megnevezés magyar 
megfeleltetésének írása akkor is szin-
te kivétel nélkül megegyezik a forrás-
nyelvi alakulatéval, ha nyilvánvaló, 
hogy a többségi nyelvben jelzős szer-
kezettel kifejezett névrész adekvát 
magyar megfelelője nem jelzői szó-
kapcsolat lesz, pl.: Súkromná stredná 
odborná škola s  vyučovacím jazykom 
maďarským v Dunajskej Strede → Du-
naszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű 
Magán Szakközépiskola/dunaszerda-
helyi Magyar Tanítási Nyelvű Magán 
Szakközépiskola; Súkromná stredná 
odborná škola, Rimavská Sobota → Ma-
gán Szakközépiskola, Rimaszombat.  A 
felgyűjtött nyelvi anyagban csak egyet-
len, a magyar helyesírás szabályait 
követő példát találtunk (l. Súkromné 
gymnázium s  vyučovacím jazykom 
maďarským v Dunajskej Strede → Du-
naszerdahelyi Magyar Tannyelvű Ma-
gángimnázium), pedig egyértelmű, 
hogy a magán- ’egyéni, privát, saját’ 
jelentésben, vagyis összetételi tagként, 
és nem különírandó ragos névmás-
ként szerepel az iskolanevekben.

A fentihez hasonló írásmódbeli 
analógia jelentkezik a Stredná odborná 
dievčenská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Dunajská Streda → Ma-

gyar Tannyelvű Leány Szakközépiskola, 
Dunaszerdahely és a Stredná odborná 
dievčenská škola, Senec → Leány Szak-
középiskola, Szenc iskolanevekben is. 
Ebben az esetben elképzelhetőnek 
tartjuk, hogy a stredná odborná škola 
dievčenská (= leány-szakközépisko-
la) szerkezet magyar megfelelőjének 
megállapításakor a kötőjeles írásmó-
dot eredményező vonatkozó szabály 
elbizonytalanította a fordítót, aki – in-
tézménynévben nem tartva ildomos-
nak a kötőjelezést – inkább a szabály-
talannak minősülő különírás mellett 
döntött. Egy másik, a többszörös ösz-
szetételek írását rendszerező szabály-
pont ismerete azonban megoldotta 
volna a problémát: az AkH. szerint 
a szótagszámlálási szabály általában 
nem érvényesül a tulajdonnevekben, 
ezen belül pedig elsősorban az intéz-
ménynevekben (pl.: Pénzügyminiszté-
rium, Budapesti Közgazdaságtudomá-
nyi és Államigazgatási Egyetem, Szent 
István Egyetem Állatorvostudományi 
Kara stb.). E szabályszerűség alapján 
a kisebbségi magyar intézményne-
vekben is alkalmazható a hat szótag-
nál hosszabb többszörös összetételek 
egybeírása, tehát: Magyar Tannyelvű 
Leányszakközépiskola, Dunaszerda-
hely; Leányszakközépiskola, Szenc stb.

többségi nyElvi HAtások 
A rövidítésEk és bEtűszók 
írásábAn
Az egyszerűségre, rövidségre való tö-
rekvés jegyében a nyelvek a sűrűn elő-
forduló közszavak és tulajdonnevek 
teljes alakja helyett gyakran használ-
nak különféle, elsősorban írásban élő 
rövidítéseket, köznévi, ill. tulajdonné-
vi betűszókat és szóösszevonásokat. 
Ezek egy jelentős része mind a ma-
gyarban, mind a szlovákban többsza-
vas szókapcsolatot helyettesít, melyek 
írásmódja alkalmanként egyezést mu-
tat: nyelvünkben például a bruttó ha-
zai termék angol elnevezéséből kelet-
kezett nagybetűs GDP (gross domestic 
product) betűszó vált általánossá, s a 
szlovák is hasonlóképpen, nagybetűk-
kel jegyzi a hazai kifejezésből (hrubý 
domáci produkt) létrehozott HDP be-
tűszót. 

Többnyire azonban ezen a  terüle-
ten is eltérő írásmód érvényesül a két 
nyelvben. A  sportesemények nevét 
illetően például a magyarban az Eb 
(Európa-bajnokság) betűszó a  kétta-
gú szerkezet tulajdonnévi, ill. köznévi 
elemét jelölő kezdőbetűk leképzésé-
ből jött létre; míg szlovák megfelelője, 

az ME (majstrovstvá Európy) betűszó 
annak ellenére nagybetűs, hogy a két 
szóból álló  megnevezésnek csak az 
egyik tagja tulajdonnév. A  szintén 
sporteseménynek számító  világbaj-
nokság szóból keletkezett vb betűszó 
nyelvünkben az összetétel köznévi al-
kotóelemeihez igazodva kisbetűs írás-
módú, a  szlovák azonban a kifejezés 
(majstrovstvá sveta) köznévi tagjaitól 
függetlenül nagybetűsen, MS alakban 
jegyzi.

 A többségi nyelv helyesírásának 
hatása a szlovákiai magyar írásgya-
korlatból felgyűjtött rövidítésekben, 
betűszókban is megmutatkozik. A 
szlovák s. r. o. (= spoločnosť s ručením 
obmedzeným) betűszói formájú rövi-
dítésben a háromszavas kifejezés min-
den elemének kezdőbetűje után pont 
következik, míg kodifikált magyar 
megfelelőjének, a kft. (= korlátolt fe-
lelősségű társaság) rövidítésnek csak a 
végére kerül írásjel. Az adatolt példák 
szerint a szlovákiai magyar írásgya-
korlatban is elterjedtebb a szabályos 
írásmódot követő kft. alak, nem rit-
ka azonban – főként az elektronikus 
sajtóban – a szlovák rövidítés írásfor-
májához igazodó k. f. t. módosulat 
sem. Hasonló helyesírási interferencia 
mutatkozik a szlovák a. s. (akciová 
spoločnosť) rövidítés magyar megfe-
lelőjének írásában is: a standardnak 
számító bt. (= betéti társaság) írásalak 
mellett egyre gyakrabban bukkan föl a 
szlovák helyesírást követő b. t. írásfor-
ma. 

 A feldolgozott nyelvi anyag alapján 
arra is akad példa, hogy különböző 
típusú magyar nyelvű szövegekbe 
közvetlen kölcsönszóként mellékjelet 
tartalmazó szlovák betűszók épülnek 
be. Ez általában akkor fordul elő, ha 
az anyaországitól eltérő közigazgatás-
hoz, pénzügyi szektorhoz, kultúrához 
stb. kapcsolódó mozaikszónak Szlo-
vákiában nem alakult ki magyar meg-
felelője, pl.: ČSOB (= Československá 
obchodná banka, magyarul: Cseh-
szlovák Kereskedelmi Bank), IČO (= 
identifikačné číslo organizácie, ma-
gyarul: a szervezet azonosító száma), 
SĽUK (= Slovenský ľudový umelecký 
súbor, magyarul: Szlovák Népművé-
szeti Együttes) stb.

 Nem kis problémát okoz továb-
bá, hogy az anyaországban ritkábban 
előforduló, a határon túli magyar be-
szélőközösségek nyelvhasználatában 
azonban gyakori kifejezések, szó-
kapcsolatok rövidítésének standard 
írásformáját nem határozza meg az 
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egyébként közmagyar érvényű he-
lyesírási szabályzat. Ennek az a kö-
vetkezménye, hogy egyes, elsősorban 
többszavas kapcsolatok rövidítése a 
legkülönfélébb módozatokban jelenik 
meg a kisebbségi írásgyakorlatban. A 
Szlovákiában értelemszerűen minden-
naposnak számító ’szlovákiai magyar’ 
szókapcsolatnak például tudományos 
jellegű munkákból kilenc (!) külön-
böző írásmódja adatolható: szlováki-
ai magy., szlovákiai m., szlov. magy., 
szlov. m., szm., szm, Szm., Szm, SM.  

összEgzés
Kisebbségi helyzetben a többségi nyelv 
hatása a kisebbség anyanyelvhasznála-
tának minden szintjén s minden vál-
tozatában jelentkezik. A különböző 
természetű interferencia-jelenségek 
főként a beszélt nyelvben gyakoriak, 
de az írott nyelvben is előfordulnak. 
A fenti írás a helyesírási interferencia 
néhány olyan példáját mutatja be, me-
lyekben a szerző véleménye szerint va-
lószínűsíthető a többségi nyelv helyes-
írásának hatása. A szlovákiai magyar 
nyomtatott és elektronikus sajtóból fel-
gyűjtött példaanyag arról tanúskodik, 
hogy a kodifikált magyar írásmódtól 
való eltérés a település- és domborzati 
nevek, valamint az intézménynevek és 
a rövidítések esetében nem tudatlan-
ságból fakadó hiba, hanem leginkább 
a többségi nyelvből kisebbségi nyelvre 
való fordítás következménye: ilyenkor 
a szlovákból fordított magyar megne-

vezésben nemcsak a mintaként szolgá-
ló többségi nyelvi alakulat szerkezete, 
hanem annak írásmódja is leképződik.  
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 Zákon č. 191/1994 Národnej rady Slovenskej 
republiky o  označovaní obcí v  jazyku 
národnostných menšín. http://old.culture.
gov.sk/ministerstvo/legislatva2/prvne-
predpisy-v-oblasti-kultry/zkony/191/1994 
(Letöltés: 2018. január 8.)

jEgyzEtEk
2 Hivatalos neve: Zákon č. 191/1994 Národnej 
rady Slovenskej republiky o označovaní obcí 
v jazyku národnostných menšín. (Magyarul: 
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 
1994. évi 191. számú törvénye a települések 
nemzetiségi kisebbségi nyelven történő meg-
jelöléséről.)
3 A Podunajská nížina két, köznévi tag te-
kintetében eltérő magyar megfeleltetésének 
kialakulását az okozta, hogy a szlovák nížina 
földrajzi köznév síkságnak és alföldnek egy-
aránt fordítható.
4 A vonatkozó főszabály követése annak el-
lenére sem okoz nehézséget, hogy a szlovák 
teljes és cégszerű intézménynevek írásának 
alapelve jelentősen eltér a magyar szabá-
lyozástól. Míg nyelvünkben az intézmények 
többelemű hivatalos nevében az és kötőszó, 
valamint a névelők kivételével minden ta-
got nagybetűvel kezdünk (pl.: Magyar Tu-
dományos Akadémia, Országos Széchényi 
Könyvtár), addig a több tagból álló szlovák 
intézmények nevének csupán az első, ill. az 
önállóan is tulajdonnévi elemét írjuk nagy 
kezdőbetűvel (pl.: Slovenská akadémia vied, 
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra).
5 Az alapiskola (Mo.-on: általános iskola) 
a szlovák základná škola tükörfordítása. A 
szlovákiai magyar nyelvhasználatban stan-
dard kifejezésnek minősül: állandó eleme az 
alapfokú oktatási intézmények hivatalos ma-
gyar nevének, továbbá az iskolatípushoz kap-
csolódó magyar nyelvű oktatási dokumentu-
moknak, s  kizárólagos jelleggel használja a 
szlovákiai magyar központi sajtó is.
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Az utóbbi pár év egyik legfrekventáltabb 
és egyben leginkább vitatott témája az 
ún. inkluzív edukációs környezet kiala-
kításának gondolata és az inkluzív edu-
káció megvalósításának ideája. Annak 
ellenére, hogy magáról az inklúzióról 
és az azzal szorosabban és kevésbé szo-
rosan összefüggő problémakörökről 
meglehetősen sok szó esik, nem tudnám 
megnyugtatóan azt állítani, hogy teljes 
a „világosság” eme témában – a teljes 
egyetértésről már nem is beszélve. Ami 
a teljes egyetértést illeti, azt nem is sze-
retném túlságosan boncolgatni (habár 
teljesen megkerülni nem lehetséges), 
mivel mind elméleti, mind gyakorlati 
síkon lehet támogató és ellenző érveket 
említeni és sorakoztatni az inkluzív edu-
kációval kapcsolatban. Ezen bevezetőt 
követő pár bekezdésben inkább az ink-
luzív edukáció néhány fontosabb részte-
rületére, vitatható és vitatott célkitűzé-
seire összpontosítanék. Mindezzel az a 
célom, hogy kissé jobban megvilágítsuk 
azon eszmét és eszmeiséget, melynek 
alapjaiban kellene megváltoztatnia az 
edukációra gyakorolt rálátásunkat és 
pedagógiai cselekedeteinket.

kikEt érint(HEt) 
Az inklúzió idEájA?
Az inklúziónak és az inkluzív peda-
gógiának létezik többféle megközelí-
tése, értelmezése. Tágabb értelemben 
az inkluzív edukációs környezet alatt 
egy olyan nevelési és oktatási (eduká-
ciós) teret értünk, melyben az eduká-
ciós diverzitás természetes velejárója 
mindazon folyamatoknak, melyek az-
zal összefüggnek. Ez alatt az edukációs 
tényezők sokaságát értjük, s azok sok-

színűsége, sokrétűsége nem egyszerűen 
„specifikum”, de sokkal inkább egyete-
mes és átalános jelleg. 

Szűkebb értelemben – mely felfo-
gás sokkal inkább elterjedt a fent em-
lített tágabb értelmezéssel szemben 
– az inklúzió és az inkluzív edukáció 
a speciális pedagógia fogalma. Ebből 
kifolyólag a valamely fogyatékkal élők, 
a fogyatékosok és a sajátos nevelési 
igényű egyének nevelését és oktatását 
érinti. Ezen értelmezés szerint az ink-
luzív edukációs környezet kialakítása 
egy olyan célkategória, mely a „másság” 
miatti szegregált edukációtól eljut – az 
integráció köztes megállóján keresz-
tül – egy feltétel nélküli befogadó és 
elfogadó edukációs környezetig. Ezen 
a ponton azt is mondhatnám, hogy az 
inklúzió szűkebb és tágabb értelme-
zése összeér. Mégpedig azért, mert az 
inklúzió leginkább valamiféle eszmei-
sége, filozófiája annak, amit hosszú éve-
ken, évtizedeken át a szegregált/integ-
rált edukáció dilemmájaként kutattunk 
elméleti síkon és alkalmaztunk a min-
dennapi gyakorlatban. Máig dilemmát 
jelent ugyanis, hogy nem lehet teljes 
bizonyossággal megállapítani, mikor, 
kinek és miért jobb szegregálva vagy 
éppen integrálva nevelni és oktatni. Az 
inklúzió feloldja ezt a dilemmát – vagy 
talán tárgytalanná teszi azt. S lehet, 
hogy itt el is kezdődnek azok a bonyo-
dalmak, melyek az inkluzív edukáció 
gondolatának megszületésétől mind a 
mai napig jelen vannak. 

A Salamancai Nyilatkozat már több 
mint két évtizeddel ezelőtt (pontosan 
1994-ben) lefektette a sajátos nevelési 
igényű egyének nevelésének és oktatá-

sának legalapvetőbb elveit, téziseit. Ha 
csak ennél a ténynél maradnánk, ma-
radtunk volna, akkor tényleg a nevelés-
tudomány egyik szegmensét érintette 
volna (konkrétan a speciális pedagógiát) 
a probléma, és nem fejtett volna ki olyan 
szemléletbeli kérdéseket és újabb di-
lemmákat, melyek még ma, 24 évvel az 
egyezmény megjelenése után is intenzív 
(kutató és gyakorlati) munkára ösztön-
zik a témával foglalkozó szakembere-
ket. Ahhoz viszont, hogy megértsük az 
inklúzióban és az inkluzív edukációban 
megbúvó dilemmát, foglalkoznunk kell 
elméleti kiindulópontjaival is.

mEly ElmélEti AlApokon, ki-
indulópontokon nyugszik Az 
inkluzív Edukáció?
Első olvasatra talán túlságosan is elvont 
kérdésnek tűnhet e felvetés, és nehéz 
lehet gyakorlati kapcsolatot sejteni mö-
götte. A következő sorokban viszont 
feltett szándékom eljutni a felvetett kér-
dés gyakorlati vonzatára is. Egy dolgot 
tényként és alaptézisként kell leszö-
geznem: az inklúzió nem valamiféle 
„csodaszer”, sem recept mindarra, amit 
hosszú éveken és évtizedeken keresztül 
tettünk (rosszul), és még ma is gyako-
roljuk. Szintén tény, hogy az inklúzió 
nem valamiféle magától értetődő szem-
lélet vagy hozzáállás. Számomra mind 
a mai napig megválaszolatlan kérdés, 
hogy intézményi szinten lehetséges-e 
teljes mértékben inkluzív edukációról 
beszélni, és megvalósítható-e az inklu-
zív gondolkodás teljes mértékben (min-
den feltétel nélkül) az egyén szintjén. 

A neveléstudományban tevékeny-
kedő kutatók több eszmei irányzathoz 
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kapcsolják az inkluzív pedagógia elmé-
letét, melyek számos közös jeggyel ren-
delkeznek. Bölcsészettudományi síkon 
a perszonalisztikus filozófia, lélektani 
és pedagógiai viszonylatban pedig a 
rogersi személyiségközpontú koncep-
ció és az interakciós modell szolgáltat-
nak elméleti támpontot. Az itt felvázolt 
kiindulópontok keresésénél viszont 
felmerül egy jogos kérdés. Inkluzívnak 
nevezhetők-e azon elméletek, melyek 
rendelkeznek az inkluzív edukáció je-
gyeivel? Vagy inkább arról van/lehet 
szó, hogy az utóbbi néhány évtizedben 
dinamikus fejlődésen „átesett” inkluzív 
pedagógia eszmeiségének konkrét je-
gyeit sikerült felfedezni olyan elméleti 
és gyakorlati konstrukciókban, melyek 
jóval megelőzték az „inkluzív edukáció 
korát”? Ez persze semmit sem von le 
az inklúzió progresszív, jövőbe mutató 
jellegéből. Felvet viszont egy dilemmát, 
mely szerint az egész inkluzív edukáció 
koncepciója egy úm. politikai doktrína, 
mely nem az alulról való építkezés elvét 
követi. Sokkal inkább egy felülről, po-
litikai színtérről meghatározott irány-
vonal, mely meg(kell, hogy)határozza 
a pedagógiai gondolkodás aktuális 
irányát. Ezzel semmiképp sem az kívá-
nom sugallni, hogy az inkluzív eduká-
ció valamiféle diktátum lenne. Sokkal 
inkább azt, hogy a „felülről” jövő javas-
latok nem mindig olyan mértékben és 
idődimenzióban találnak fogadtatásra 
és megvalósításra, mint az a megfogal-
mazók gondolják és remélik. Nagyon 
is gyakorlati síkra vetítve az inkluzív 
edukáció problémáját, világosan kell 
látnunk, hogy az új/más látás- és szem-
léletmód kulturális és értékrendszeri 

beidegződéseken kíván változtatni. Ez 
nem opció, mivel megváltozott gon-
dolkodás nélkül nem beszélhetünk 
inkluzív gondolkodásról és edukációról 
sem. Azok a változások, melyek közel 
három évtized alatt régiónkban lezaj-
lottak, sokkal inkább szóltak (s ezért 
támogatták) a másság és a különbségek 
kiemelését és kihangsúlyozását. Ez nem 
elítélendő – leginkább azért, mert ez 
már-már természetes reakció a korábbi 
évtizedek egyengondolkodásával szem-
ben. Kulturális, szemléletbeli újjászüle-
tésekre ilyen sűrű időintervallumokban 
nem hiszem, hogy képesek lennének 
széles néptömegek. Ahhoz ugyanis, 
hogy inkluzív edukációs környezetről 
és edukációról beszélhessünk, széles és 
mondhatni össztársadalmi konszen-
zusnak kell születnie azokról az alap-
tézisekről, melyekről maga az inklúzió 
szól. Néhány, az „inklúzió ügyéért” 
lelkesedő egyén még nem képes inklu-
zív edukációs környezetet kialakítani. 
Ehhez tényleg a „tömeg” akarata, meg-
győződése és lelkesedése kel. A változá-
soknak a fejekben kell végbe menniük 
– ahhoz pedig idő kell. És nem is kevés.

zárszó HElyEtt
Az általam vizsgált témában zárszót 
írni már csak azért sem lehetséges, mi-
vel az inkluzív edukáció problémája 
egy élő vitatéma, és mindössze rész-
eredményekről, s ezen belül részsike-
rekről/részkudarcokról beszélhetünk. 
Annyit azért összefoglalásként mégis 
megjegyeznék, hogy az inkluzív peda-
gógia egy komplex neveléstudományi 
gondolkodás- és látásmód, mely alap-
jaiban változtatja, változtathatja meg 

az edukációról vallott és gyakorolt né-
zeteinket, szokásainkat. Szakít azzal a 
szemléletmóddal, hogy az unifikáció 
és a homogenitás a nevelő- és oktató-
munka kiindulópontja, mely hozzáállá-
sok megteremtik a lehető legszélesebb 
tömegeknek a lehető legjobb edukáci-
ót. Az inkluzív szemléletmód alapja az 
edukációs diverzitás, azaz sokféleség, 
sokrétűség kiindulópontként való elfo-
gadása. Ez csakis az objektív és szubjek-
tív neveléselméleti és nevelésfilozófiai 
paradigmák gyakorlatba való átülteté-
sével valósulhat meg és teremthet egy 
olyan edukációs valóságot, melyben 
senki sem kerül a kirekesztés „sorsára”, 
és a „nagy átlag” számára sem jelent lé-
nyegi lemondást és kompromisszumot 
az, hogy a ma még marginalizált esetek 
és egyének is hasonló figyelmet és tö-
rődést kapnak, mint ők. Már csak azért 
sem, mivel ebben az esetben nehezen 
beszélhetünk „nagy átlagról”, hiszen 
esetről esetre, szituációról szituációra 
változhat az, hogy ki jelenti a „nagy 
átlagot” és ki nem. Mindez persze egy 
nagyon hosszú folyamat eredménye 
lehet, melynek nem csak pedagógiai, 
de filozófiai, szociológiai, lélektani és 
kulturológiai vonzatai is vannak.

ajánlott 
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„Megfogni egymás kezét,
összebújni, egymást megölelni
és utolsó szikrájából
annak, ami bennünk emberi,
új tüzet rakni a jövőhöz
és a friss kenyérsütéshez.”
(Heltai Jenő)

A  gyermek nevelése a  család joga és 
kötelessége. Az óvoda kiegészítő, se-
gítő szerepet tölt be ebben. Az óvodai 
nevelés így a családi neveléssel együtt, 
azt kiegészítve szolgálja a gyermek 
fejlődését. Család és óvoda kölcsönö-
sen hatnak egymásra, melynek alap-
vető feltétele a kölcsönös tisztelet és 
bizalom. Az együttműködés célja egy 
olyan kapcsolatrendszer létrehozása, 
amelyből a gyermek, a család és az 
óvoda egyaránt meríthet.

 Jó pár év eltelt már azóta, hogy ezt 
a szép hivatást elkezdtem gyakorolni, 
és tapasztalatból mondhatom, hogy a 
szülőkkel való kapcsolattartás legalább 
olyan fontos része nevelői tevékenysé-
günknek, mint a gyermekekkel végzett 
pedagógiai munka. Hiszen nemcsak a 
kisgyermek életében nagy változás az, 
amikor új környezetbe – óvodába ke-
rül, hanem ugyanilyen nagymértékű a 
szülő életében is. A szoros együttmű-
ködés nagymértékben elősegíti, meg-
könnyíti pedagógiai munkánkat. Ezért 
tartom fontosnak, hogy jó viszonyt 
alakítsunk ki velük, így segítve az óvo-
dás korú gyermekek fejlődését.

Hiszem azt, hogy a családokkal való 
együttműködés egyik legjárhatóbb 
útja a hagyományőrzés. A hagyo-
mányápolás nem valamiféle elavult 
értékrend őrzését jelenti, hanem a 
közösségi élettapasztalatok átadá-
sát és kiaknázását foglalja magába. 
A népszokásokhoz fűződő közös te-
vékenység során együtt fedezzük fel 
szülővel és gyermekkel a múlt ránk 
hagyományozódott értékeit. A közös 
programok, az együttes készülődés, 
közös fellépés, az egymásra való odafi-
gyelés, a közösségi élmény együttes át-
élése erősítik az emberi kapcsolatokat, 
így megszilárdítják a család és óvoda 
együttműködését is. A gyermeket kö-
rülvevő szűkebb és tágabb környezet, a 

család és óvoda összhangja biztonság-
érzetet közvetít, amely védelmet nyújt 
és teljessé teszi a gyermek személyisé-
gének kibontakozását. 

 A hagyományőrző tevékenység 
gyakorlása így nem csupán az óvoda 
– szülő kapcsolatának erősítését szol-
gálja, hanem a komplex személyiség-
fejlődést is támogatja. Megváltozott 
életmódunkban ugyanis felnőtt egy 
olyan generáció, amely már nem isme-
ri a tradicionális együttlétek szépségét. 
Pedig: „Együtt lenni jó!” Célunk, hogy 
az óvodás korú gyermek megismer-
je környezete hagyományait, ezekről 
pozitív élményeket szerezzen és köve-
tendő mintát kapjon. Családtagjaival, 
kortársaival olyan visszatérő élménye-
ket éljen át, amelyek otthonához, szü-
lőföldjéhez kötik. „Hagyományaink 
egykor apáról fiúra szájhagyomány 
útján szálltak, tőlük kaptuk örökségbe, 
de mintha gyakran tétlenül néznénk 
háttérbe szorulását, elfelejtését. Ma a 
pedagógusok kezében van, hogy bir-
tokba vegyék, megismerjék, újra fé-
nyesítsék és tovább adják az eleinktől 
kapott, élethosszig megőrzendő mese-
beli kincseket.” (Gécziné, 2009)  
Őseink hagyományainak ápolásán ke-
resztül emberi értékeket közvetítünk. 
Általuk formálható és fejleszthető:
 a kultúra iránti érzékenység,
 a hagyomány tisztelete,
 a természetes környezet védelme,
 az ember és környezet harmóniája,
 az élet tisztelete.

 „A hagyományok ápolása olyan 
tevékenység, amely célja a múlt érté-
keinek átörökítése, feladata pedig a 
néphagyományőrzés lehetőségeinek 
megteremtése, amely már az óvodai 
nevelés folyamatában elkezdődik; ott 
a helye a gyermek játékában, versé-
ben, meséjében, zenéjében, alkotásá-
ban, mozgásában, táncában egyaránt. 
Eközben a kisgyermekkel megsze-
retteti a természetet, a környezetet, 
megismerteti a népi kultúra tárgyait, 
a népi művészetet és a népszokásokat. 
Az eredmény az óvodáskor végére az, 
hogy a kisgyermek érdeklődve hallgat 
népzenét, népmesét, népi mondókát, 

szívesen játszik és alkot természetes 
anyagokkal, tárgyakkal, ízlésvilága be-
fogadja a népi művészet tárgyait, esz-
közeit, élvezi a közös ünnepeket, jeles 
napokat, hagyományőrző tevékeny-
ségeket.” (Merényi: in Géczi-Laskai, 
2009) 

 Intézményünkben, a dunaszerda-
helyi Halpiac Téri Óvodában a hagyo-
mányőrzés képezi az óvodaprogra-
munk vezérfonalát. Hagyományápoló 
tevékenységünk sikerességét az ér-
zelmi azonosuláson keresztül tud-
juk mérni leginkább: a dramatikus 
játékkal megidézett népi hagyomány 
felelevenítése a szülők és nagyszülők 
szemében emlékfelidéző szereppel 
gazdagodik, akik a gyerekek, unokák 
révén emlékeznek vissza saját gyerek-
koruk játékaira, népszokásaira. Így 
tulajdonképpen három generációnak 
közvetítjük kulturális értékeinket. 

 „A léleknek ünnepek kellenek, hogy 
a  mindennapi munka egyhangúsá-
gát, a  fárasztó köznapiságot a  belső 
nyugalom ellensúlyozza. Az ünnep 
mindenkor megszentelte a  munkát, 
s  vele a  mindennapokat is. Az évsza-
kok rendszeresen visszatérő munkája, 
s  az e munkához kapcsolódó ünne-
pek szokásvilága az esztendő átélését 
is ünneppé emelte.“ – írja Marczell 
Béla (1997) néprajzkutató. Ezeknek 
a  tényeknek az ismeretében állítot-
tuk össze az ún. évkörünket, amely 
a  természet szüntelen körforgását, az 
évszakok változásának ritmusát, az 
ezekhez fűződő népi tevékenységeket 
idézi meg. Az évkör ünnepei, a termé-
szet évszakonkénti változásai s az ezzel 
összefüggő emberi munkák állandó 
ismétlődéssel térnek vissza. Óvodánk 
évkörének összeállításánál figyelembe 
vettük lehetőségeinket, adottságainkat 
és a Csallóközben élő emberek szo-
kásait, hagyományait. Így alakult ki a 
gyakorlatban használható, esemény-
dús évköri tevékenységünk és prog-
ramsorozatunk. 

Felhasznált irodalom:
 Gécziné Laskai Judit (2009): Útravaló 

I. (könyvajánló). Új Pedagógiai Szemle, 
2009/8–9. 243–247.
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A kortárs gyermekirodalmi alkotások 
egyik legjellemzőbb sajátossága, hogy 
a gyermekek hétköznapi világát nem 
kívánja idillikusan, letűnt harmoni-
kus univerzumként ábrázolni, hanem 
nyíltan felvállalja és tematizálja azokat 
a jelenségeket, amikkel a 21. századi 
gyerekeknek szembe kell nézniük. A 
20. század első felében, a pszichológiai 
diskurzusban (Gombos, 2007, 42-44) 
született gyermekirodalmi alkotásokkal 
ellentétben napjainkban kiemelt sze-
rephez jutnak a szocio tartalmú problé-
mafelvetések (Lovász, 2015, 29), illetve 
előtérbe kerül a másság, a szabványtól 
való eltérés kérdésköre is. 

 Mimi és Liza világa szintén eltér 
a klasszikus gyermekirodalomban 
megszokottól, hiszen a fantázia vilá-
gában tett kalandok hátterében két 
csonka családban élő kislány barát-
ságának történetét követhetjük nyo-
mon. A csonka családban élés csupán 
háttérinformációként, a lányok közösen 
kialakított fantáziavilágán kívül álló 
minőségben szerepel a mesekönyv-
ben; problematizálatlan és természetes 
tény számukra, hogy Liza édesanyjával, 
Mimi pedig édesapjával él kettesben. 
Ugyanúgy problematizálatlan jelenség-
ként kezelik Mimi vakságát is – Mimi 
nem vágyakozik a látás elnyerése után 
(bemutatkozásakor így vall magáról: „A 
világot a kezeimmel és füleimmel lá-
tom“), Liza pedig magától értetődőnek 
tartja, hogy Mimi nem a látásával, ha-
nem egyéb érzékszerveivel tájékozódik 
a világban. A mű nagy érdeme, hogy 
semmiféle sajnálkozó attitűdöt nem 

peTreS cSizmaDia gabriella
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találunk a szövegben, a vakság nem hi-
ányként, hanem többletként kerül ábrá-
zolásra: míg Liza – elsősorban a látására 
hagyatkozva – folyamatosan veszélyes 
kalandokba bonyolódik, Mimi – érzé-
kei kifinomultságának köszönhetően – 
mindig megoldást talál a problémákra. 
A vakság mögött ugyanis nem a sötét-
ség birodalma húzódik, hanem egy al-
ternatív és rendkívül gazdag, belső szí-
nektől pompázó világ.

 A mesekönyv kulcsmotívumaként 
szereplő sokszínűség, színekben pom-
pázás a történet szintjénél is magasabb 
pozícióba kerül, hiszen egyrészt a lá-
nyok végtelen fantáziáját, a varázsvilág 
áradását fejezi ki, másrészt a barátság 
és szeretet erejét, a szürke hétközna-
pok megízesítését is szimbolizálja. A 
színesség nem csupán a bámulatosan 
részletgazdag illusztrációkat jellemzi, 
hanem a szöveg szürrealista képgazdag-
ságát, dinamikus burjánzását is magába 
foglalja. 

 A műben megjelenő két lány homo 
duplexként is felfogható, hiszen – ha-
sonlóan N. Tóth Anikó Tükörkönyvé-
ben (N. Tóth, 2007) szereplő Anihoz 
és Inához – egymás inverz kiegészítői. 
Erről tanúskodik a kötetcím alatti felirat 
is: Mindketten néznek, de csak együtt 
látnak. A vak Mimi küllemét tekintve 
a színek hiányát testesíti meg: fekete-
fehér ruhában jár, fehér arcú és fekete 
hajú. Liza külseje viszont maga a szü-
letett harsányság, színes ruhát hord, 
nagy kék szeme és szőke haja van. A 
kislányok karaktere is kontrasztos, hi-
szen Mimi csendes, megfontolt, óvatos 

jellem, aki érzékenyen fülel a külvilág 
hangjaira, Liza viszont cserfes szájú, 
magabiztos, vakmerő lány, akit Mimi 
fokozatosan vezet be a külvilág több 
szempontú érzékelésének művészeté-
be. Ugyanakkor számos hasonlóság 
is megfigyelhető bennük: mindketten 
magányosan élnek az egyik szülőjük-
kel, barátra vágynak, mindkettejüknek 
áradóan színes, izgalmas fantáziája van, 
és feltétlenül elfogadják a másik szemé-
lyiségét. A két kislány barátsága ezáltal 
a másság elfogadásának, értékként tör-
ténő prezentálásának a példája, illetve 
az egymáshoz való alkalmazkodás tör-
ténete is, hiszen a barátnők történetről 
történetre idomulnak egymáshoz, fo-
kozatosan tanulják el egymástól azokat 
a tulajdonságokat, amiknek a másik a 
mestere. A mesekönyv végére így jut 
némi magabiztossághoz a mimózalelkű 
Mimi, és így tanul meg a másik igénye-
ire is odafigyelni az öntudatos Liza (a 
legszebb példa erre a vak-memóriajáték 
készítése, illetve a karácsonyi ajándé-
kokról való lemondás Mimi vakvezető 
kutyájának érdekében). 

 A mesekönyv a füzéres típusú mesere-
gény műfajába sorolható (Bárdos, 2013, 
67-69), mivel hét önálló történetet tar-
talmaz. A kezdő és zárótörténet mintegy 
keretet képez a többi, szabadon variálha-
tó fejezetnek. A kezdő történetben meg-
tudjuk, a közös panelházba költözéssel 
hogyan talál egymásra a két lány, a záró 
történetben pedig már – a szülők révén 
– sorsuk hosszabb távú összefonódásá-
nak lehetünk tanúi. Az egyes fejezetek is 
keretes szerkezettel rendelkeznek: mind-
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egyik mese a lányok hétköznapi valósá-
gából indul ki, ami a szürke, unalmas, 
ködös, esős nagyvárosi mindennapokat 
mutatja be, majd – valamilyen külső in-
ger (látvány, dallam, zaj stb.) hatására – 
innen lépnek át a vadregényesen színes 
fantázia világába. A történetek érdekes-
sége, hogy a lányok tudatában vannak 
az irracionális világba való átlépésük 
képtelenségével, a szöveg önreflexív mó-
don többször is utal önnön mesevoltára 
(pl. az úszni nem tudó, aggódó Mimit 
azzal nyugtatja meg Liza, amikor az ak-
váriumba készülnek alámerülni, hogy „a 
mesékben ez nem akadály”). A történe-
tek további sajátossága, hogy a felnőttek 
világát csak a keretbe engedik belépni: a 
kiinduló helyzetben általában Mimi és 
Liza valamelyik lakóval ismerkedik meg, 
a zárószituáció pedig ismétlésszerűen 
mindig a lányok altatását tartalmazza, 
ahogy a szüleiknek beszámolnak aznapi 
kalandjaikról. A zárlatok érdekességei, 
hogy az átélt élményeket a lányok habi-
tusukhoz igazítva, eltérő perspektívából 
mesélik újra, más-más fókuszokat kiala-
kítva a kalandokban. 

Az irracionalitás világában zajló ese-
ményekbe a felnőtteknek nincs bele-
szólásuk, hiszen azt a lányok fantáziája 
alakítja a pillanatnyi kedvük, hangula-
tuk szerint. Talán ez a legmarkánsabb 
sajátossága a beágyazott történeteknek: 
álomszerűen felépített, folyamatosan 
változó, mozgásban levő, képlékeny uni-
verzumot hoznak létre (pl. az esernyő-
ből pillanatok alatt csónak lesz, abból 
pedig hajó). Ezek a szürrealista világok 
hétköznapi dolgokból keletkeznek – a 
lányok belépnek a kockák, a krétapor, a 
ruhaanyagok, a növények, az akvárium, 
az emberi torok, az ajándékok világába, 
és szabadon formálják azokat. Mary 
Poppinshoz hasonlóan metaleptikus 

módon ki-be járnak ezekben a terek-
ben, ahol Aliz Csodaországát idéző 
abszurd és kiszámíthatatlan szereplők-
kel találják szembe magukat (ilyen pl. 
a neveletlen játékbohóc gonoszkodása 
és hirtelen megjavulása), sőt szabadon 
változtatják méretüket. Ezekben az uni-
verzumokban rendkívül gyorsan zajla-
nak az események, mivel a varázsvilág 
elsősorban a látványból, érzéki hatások-
ból, hangulatközvetítésből táplálkozik. 
A szüzsé kevésbé kidolgozott, a megol-
dások is gyermekien egyszerűek, gyak-
ran bocsánatkéréssel zárulnak. A belső 
történetek valaminek vagy valakinek a 
megmentéséről, tehát a jóság szolgála-
táról szólnak, ahol a megoldáshoz Mimi 
kifinomult érzékenységére van szükség. 

A történetek mindentudó elbeszélő 
segítségével bontakoznak ki, azonban 
a kezdő történet én-elbeszélővel dol-
gozik. A narráció szempontjából ez 
a fejezet a legérdekesebb, mert Mimi 
bemutatásán keresztül ismerjük meg a 
cselekmény reális terét, vagyis egy vak 
kislány leírásával tárul fel előttünk a vá-
roskép. A hétköznapi élettér a további-
akban is gyakran a tapintás vagy hallás 
segítségével, csiklandó hópelyhekkel, 
éneklő esővel válik érzékelhetővé. 

A nyelvi megformálás sajátosságai 
közé tartozik a beszélő nevek használata, 
amely a gyermekek intencionalitásba, a 
valóságelemek kauzális rendjébe, a hét-
köznapi és mágikus világ összefüggésébe 
vetett hitét is tükrözik. A fordító, Polgár 
Anikó nyelvi leleményességét tükrözi, 
hogy több esetben az eredeti neveknél is 
gazdagabb jelentésű megoldásokat talál 
(pl. a forrásszövegben „Szürke” vezeték-
nevű házmesternét „Kormosnénak” ne-
vezi, akiből az események hatására „Szí-
nes” helyett „Cifráné” lesz). A beszélő 
nevek a humor regiszterét is megpendí-

tik (Lord Vírus, a torokbántó rocksztár; 
Vitamin Ügynök, a mentőhelikopteres 
hős). A humor a gyermeki látásmód, 
a játékosság iránti igény tükrözésében 
is felfedezhető (pl. Liza megkérdezi az 
ikervarrónőket, hogy a memóriajáték-
ból jöttek-e), illetve a tematikai tabuk 
megjelenítése szintjén is tapasztalható 
(pl. Lord Vírus meztelen fenékkel tá-
vozik Dalos Melánia torkából). A hu-
mor azonban csak finoman, elszórtan 
mutatkozik a mesekönyvben, nem to-
lakszik előtérbe – sokkal dominánsabb 
a szövegben az alliterációk burjánzása, 
a hangutánzó és hangulatkeltő szavak 
gyakori használata. 

A mesekönyv legmegragadóbb réte-
gét a képi világa jelenti. A mű eredetileg 
rajzfilmsorozatként jelent meg, amely 
olyan népszerűvé vált, hogy a rajzfilm-
készítőket könyvírásra is felkérték; a 
képi világ dominanciája azonban végig-
kíséri a teljes művet. Az irracionalitás vi-
lágának kibontakozását a színek játéka is 
követi – minél jobban elmélyülünk egy-
egy kalandban, annál tágabb színvilág 
tárul fel előttünk, mintha a színek foko-
zódásai teremtenék magukat a kalando-
kat. Még a kerettörténetben bemutatott 
szürke panelvilág is kiszínesül a mese-
könyv végére, amit kitűnően érzékeltet 
a történetek előtt és után található két-
oldalas belső borítórajz: a történetek 
megismerése előtt szürke-zöld színből 
álló, zárt ajtókat ábrázoló folyosóképet 
látunk, míg a szöveg lezárását követően 
az ajtók kitárulnak, és a folyosó megte-
lik élettel. A folyosó szürkeségét a sze-
mélyes mikrotörténetek megismerése, 
a szomszédokkal kialakított kapcsolat 
tünteti el. Az illusztrációk szívesen él-
nek frappáns megoldásokkal: például 
Mimi és Liza találkozását egy ajtó két 
oldalának egyszerre történő ábrázolása 



receNzió

SzerDi iloNa

közmoNDÁSok 
éS közmoNDÁS-
ferdítések 
a NyelVórÁN
(aNNa T. liToVkiNa: 
TeachiNg proVerbS 
aND aNTi-proVerbS. 
Selye jÁNoS egyeTem 
tanárképző kar, 
komÁrom 2017. 259 o.)

Európában és Észak-Amerikában főként a tömegkommunikációs eszkö-
zöknek és az internetnek köszönhetően egyre népszerűbb a közmondások 
ferdítése. A jelenség nem újkeletű, a közmondásferdítések ugyanis egyidő-
sek a hagyományos közmondások keletkezésének idejével. Közmondás-
ferdítésekkel számos helyen találkozhatunk: magánlevelekben, a sajtóban, 
dalokban, képregényekben stb. Ezekkel a gondolatokkal vezeti fel köny-
vének témáját T. Litovkina Anna, akinek a Teaching Proverbs and Anti-
Proverbs [magyarul: Közmondások és közmondásferdítések tanítása] című 
angol nyelvű munkája egyetemi tankönyvként jelent meg 2017-ben a Selye 
János Egyetemen.  

 Az Előszót és a Köszönetnyilvánítást követő Bevezetés (9–39. old.) tíz al-
fejezetre tagolódik. A szerző rövid összefoglalást ad a közmondásferdítések 
eddigi kutatásáról és azokról az angol közmondásokról, amelyek a legter-
mékenyebbnek bizonyulnak a ferdítések szempontjából (példaként szolgál 
az Old soldiers never die, they just fade away [magyar fordításban: Az öreg 
harcosok sosem halnak meg, csak csendben eltűnnek.] angol közmondás 79 
ferdítésváltozata). Megismerteti az olvasóval az angol-amerikai közmon-
dásferdítések kedvelt témaköreit (szexualitás; antifeminizmus; a makacs, 
bőbeszédű, házsártos, buta, nagyon igényes, kíváncsiskodó, parancsolgató 
nőtípus és a hatalmaskodó anyóstípus; a vénlány és az özvegy, az ügyvéd, 
a pénz, a szerelem, a barátság, a házasság, a tanulás, az alkohol és a drog, 
a vallás stb.) és a létrejöttüket elősegítő nyelvi megoldásokat (pl. hangzó-, 
szó- vagy mondatrészcsere, szó- és hangismétlés, kiegészítés, poliszémia és 
homonímia, halandzsa, nyelvkeveredés, rím stb.). Mindezekről magyarul 
is olvashatunk a szerző eddig megjelent magyar nyelvű publikációiban (pl. 
T. Litovkina–Mieder 2005, Vargha–T. Litovkina 2007, Hrisztova-Gotthard 
2008, T. Litovkina et al. 2008, 2013, T. Litovkina–Vargha 2005, 2006). 

 A szerző a könyvének központi egységében (Part I. Chapters, 41–102. 
old.) a különböző magyarországi egyetemek és főiskolák kurzusain – 
Anglo-American Proverbs [magyarul: Angol-amerikai közmondások] és 
Proverbs in an American Cultural Context [magyarul: Közmondások ame-
rikai kulturális kontextusban] – szerzett tanári tapasztalatait osztja meg az 
olvasóval. A tankönyvben ismertetett számos, a közmondások ismeretére 
és alkalmazására irányuló feladat a fonetika, a grammatika, a mondattan, 
a kultúra, az olvasás, a beszéd és az írás tanulását, valamint a szókincs 
fejlesztését segíti. A kommunikációs és íráskészség fejlesztését támogató 
gyakorlatokban például olyan, saját élethelyzetből merített történetet kell 
a diákoknak összeállítaniuk szóban vagy írásban, amelybe ellentétes jelen-
tésű, rokon értelmű, bibliai és/vagy latin eredetijükben megfogalmazott 
közmondásokat építenek be (45–53. old.). A hagyományos bölcsességek 
naiv elfogadásának átgondolásaképpen keletkező közmondásferdítésekre 
épülő gyakorlatok pihentető tanulási légkört hoznak létre az osztályte-
remben, és rámutatnak a közmondások napjainkban gyakori használatára 

mutatja be. A történeteket gazdagító, 
apró részleteket tovább görgető vagy 
az eseményeket kiegészítő illusztráci-
ók a lányok hétköznapi életterét olykor 
mágikusabbnak ábrázolják a szöveg-
nél – például a költöztető autóból ki-
hulló tárgyak a valós méretüktől eltérő 
nagyságban, Liza szerinti hasznosságuk 
szemszögéből kerülnek ábrázolásra. 
Külön érdeme az illusztrációnak, hogy 
betüremkedik a szöveg világába, és egy-
egy szót, érzelmet, gondolatot vizuálisan 
is ábrázol – a zsugorító-varázsige példá-
ul töpörödő tipográfiával, lebegő írással 
kerül lejegyzésre. A vizualitás és érzékel-
tetés fontosságáról tanúskodik, hogy a 
lányok szimbólumaként két könyvjelző, 
egy sárga (szőke) és egy fekete is talál-
ható a könyvben. A kétféle világ, a külső 
és belső látás párhuzamos jelenléte tehát 
minden ízében átjárja a művet. 

Mimi és Liza története a szlovák kor-
társ gyermekirodalomban óriási siker-
nek örvend. Úgy gondolom, a magyar 
befogadók körében is hasonló karrier 
vár a műre. Olvassuk a világ színességé-
re nyitott szívvel!

Felhasznált irodalom
 Bárdos József: „A meseregény műfaji sajátos-

ságai”. In: Bárdos József – Galuska László Pál: 
Fejezetek a gyermekirodalomból. Nemzedékek 
Tudása, Budapest, 2013, 69-79.
 Gombos Katalin: A gyermeklíra reneszánsza. 

In: Iskolakultúra, 2007/5, 42-58.
 Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, 

Alexandra Salmela: Mimi & Líza. Illusztrál-
ta: Katarína Kerekesová, Boris Šima, Ivana 
Šebestová. Slovart – Fool Moon, 2013. 
 Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, 

Alexandra Salmela: Mimi & Líza. Illusztrál-
ta: Katarína Kerekesová, Boris Šima, Ivana 
Šebestová. Fordította: Polgár Anikó (Scolar, 
Budapest, 2016)
 Lovász Andrea: Felnőtt gyermekirodalom. 

Cerkabella, Szentendre, 2015.
 N. Tóth Anikó: Tükörkönyv. Kalligram, Po-

zsony, 2007.
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(75.  old.). A közmondásferdítések si-
kerrel használhatók a közmondástudás 
felmérésében is: lásd a Mely közmondá-
sok lettek alább parodizálva?; Mely köz-
mondások kapcsolódtak össze az alábbi 
közmondásferdítésekben?; Kösd össze 
az alábbi közmondásferdítések két tag-
mondatát!; Kösd össze a félbeszakított 
wellerizmusokat!; Alább kisgyermekek 
által kiegészített közmondásokat lát-
hatsz. Javítsd ki a válaszaikat!; Fejezd be 
a félbehagyott közmondásokat! (69–75. 
old.) feladatokat. A szerző ötletet ad a 
kreatív írásgyakorlatokhoz is, ilyen pél-
dául egy-egy reklám- vagy hirdetésszö-
veg írása közmondás alkalmazásával 
vagy saját közmondásferdítés megfor-
málásával (76–77. old.) vagy egy-egy 
mese átirata közmondások beépítésével 
(97–101. old.). A szerző külön kiemeli 
a mesék (népmesék, tündérmesék), a 
fabulák és egyéb történetek szerepét a 
nyelvórákon. Egy-egy mesének, törté-
netnek közmondással való összefog-
lalása segítséget nyújt a kontextusnak 
megfelelő közmondáshasználat elsajá-
tításában (92. old.), a mesék közmon-
dásokkal való újraírása pedig a diákok 
attitűdjét alakíthatja, kellemes légkört 
teremthet, fokozhatja a diákok érdek-
lődését és fejlesztheti a kreativitásukat. 
A szerző gyakorlati tanáccsal is segíti a 
pedagógus olvasót: nagyobb csoportok 
esetén természetesen nincs elég időnk, 
hogy minden diák munkáját felolvas-
tassuk, ezért a művek kitűzhetők a falra 
vagy a faliújságra, ahol az osztálytársak 
bármikor elolvashatják egymás mun-
káit. A feladat továbbgondolásaképpen 
a közmondásokkal megírt történetek-
ből később törölhetők a közmondások. 
Az így keletkezett hiányos szöveget a 
betöltendő közmondások listájával ki-
cserélhetik a diákok egymás között. A 
versenyszellem felébresztése érdekében 
arra kérhetjük az osztályt, hogy a köz-
mondások behelyettesítését a hiányos 
szövegekbe minél ügyesebben és pon-
tosabban végezzék, a leggyorsabbat pe-
dig győztesként kiálthatjuk ki. A szerző 
kiemeli, hogy a meseválasztást – a mo-
tiváció érdekében – érdemes a gyere-
kekre bízni (100–101. old.).

 A szerző a gyakorlatokhoz közmon-
dások és közmondásferdítések listáját 
(105–161. old.), valamint gyűjtemé-
nyét (57–68. old.) is ajánlja. Előbbiek 
a tankönyv második egységében (Part 
II. Appendices) bőséges mellékletként 
kapnak helyet: A 250 leggyakoribb 
közmondás a Berkeley-i Kaliforniai 
Egyetem Antropológiai Tanszékének 
folklór archívumában; 384 angol-ame-

rikai közmondás a saját korpuszomból, 
amelyek három vagy annál több ferdí-
tésváltozattal rendelkeznek; A 20. szá-
zadi angol-amerikai nyelvterület írott 
forrásaiban leggyakrabban használt 
486 szólás és közmondás; Az amerikai 
médiában leggyakrabban előforduló 
169 közmondás a 20. század végén. A 
szerző egy 20 feladatból álló témazáró 
tesztet (162–180. old.) és két órater-
vi javaslatot – A Miss Is as Good as a 
Mile: Metapher [a közmondás megkö-
zelítő jelentése magyar mondással: A 
majdnem a semmi testvére] és Time is 
Money: Time [magyarul: Az idő pénz: 
Az idő] (181–204. old.) – is közzé-
tesz könyvében. A könyv T. Litovkina 
Anna Angol-amerikai közmondások 
kurzusait látogató diákjainak a mun-
káival zárul: közmondásferdítésekkel, 
reklám- és hirdetésszövegekkel, vala-
mint az átírt mesékkel és történetekkel 
(205–246. old.). 

T. Litovkina Anna alábbi reményei 
és ajánlása mellé én is csatlakozom: a 
könyv „bátorítást ad a közmondások 
és a közmondásferdítések használatá-
ra a nyelvi osztályokban, hogy a taná-
rok használni tudják majd az itt tett 
néhány javaslatot, és be tudják azokat 
építeni saját tanterveikbe. Bár a könyv 
az angol-amerikai közmondások és 
közmondásferdítések másodnyelvi 
oktatásba való beépítésére fókuszál, a 
fenti alapötlet más nyelvekhez és kul-
túrákhoz is könnyen igazítható” (102. 
old. – fordítás tőlem: Sz. I.). A felada-
tok sémáját felhasználva az adott nyelv 
közmondásainak a behelyettesítésével a 
gyakorlatok a magyar, a szlovák, a né-
met és más idegen nyelvek oktatásában 
a tanítási óra kiegészítői is lehetnek. 
A kötet a Selye János Egyetem jegyzet-
boltjában vásárolható meg.

HivAtkozások: 
 Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina – 

T.  Litovkina Anna – Barta Péter – Vargha 
Katalin 2008. Poliszémia, homonímia és ho-
mofónia az antiproverbiumokban – magyar, 
angol, német, francia és orosz példákkal. In: 
Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Pé-
ter (szerk.): Ezerarcú humor. Tinta Könyvki-
adó, Budapest. 98–108.
 T. Litovkina Anna – Barta Péter – 

Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina – Vargha 
Katalin 2008. A szójáték egyes típusai az 
antiproverbiumokban – magyar, angol, né-
met, francia és orosz példákkal. In: Daczi 
Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter 
(szerk.): Ezerarcú humor. Tinta Könyvkiadó, 
Budapest. 109–122.
 T. Litovkina Anna – Mieder, Wolfgang 2005. 

„A közmondást nem hiába mondják”. Vizsgá-
latok a proverbiumok természetéről és haszná-
latáról. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

 T. Litovkina Anna – Vargha Katalin 2005. 
„Éhes diák pakkal álmodik”. Egyetemisták 
közmondás-elváltoztatásai. Magánkiadás, Bu-
dapest.
 T. Litovkina Anna – Vargha Katalin 2006. 

„Viccében él a nemzet”. Válogatott közmondás-
paródiák. Nyitott Könyvműhely, Budapest.
 T. Litovkina Anna – Vargha Katalin – Barta 

Péter – Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina 2013. 
Nyelvi humor a közmondásferdítésben ma-
gyar, angol, német, francia és orosz példákkal. 
In: Vargha Katalin – T. Litovkina Anna – Bar-
ta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. A III. 
Magyar Interdiszciplináris Humorkonferen-
cia előadásai. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
243–268.
 Vargha Katalin – T. Litovkina Anna 2007. 

„Hallgatni Arany, beszélni Petőfi”. A magyar 
antiproverbiumok ferdítési módjai (formai 
változatok és nyelvi humor). Magyar Nyelv 2: 
179–199.
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A cikksorozat előző részében Arany 
János balladáinak nyelvtanórán való 
felhasználásáról volt szó, méghozzá a 
nyelvi változás és változatosság jegyé-
ben. Maradunk továbbra is a balladák 
anyanyelvi nevelésben történő alkalma-
zásánál, ám ezúttal a kommunikáció-
központúság szempontjából tárgyaljuk 
meg azokat. Ahogy a korábbi cikkben, 
úgy most is az elméleti felvetések mel-
lett konkrét feladatokat közlünk.

Mint az ismeretes, a magyar nyelv-
tan nem épp a legnépszerűbb tantár-
gyak közé tartozik. Ennek több oka is 
lehet, de ami biztosan elsődleges, hogy 
a hagyományos nyelvtantanítás mind 
a mai napig grammatika-központú, 
azaz a nyelvtani szabályokat helyezi a 
középpontba. A nyelvtani szabályok 
ismerete és begyakoroltatása a hang-
súlyos, míg a kommunikációnak el-
enyésző szerep jut. Ez azért probléma, 
mert a képességek, így a kommuniká-
ció is a gyerek tudásának szerves része, 
és a meglévő, hozott tudásra való ala-
pozás – a mai konstruktivista és kog-
nitív megközelítésekkel összhangban 
– elengedhetetlen feltétele a hatékony 
tanulási-tanítási folyamatnak.

Arany János balladáival mindez úgy 
függ össze, hogy ezen balladák szám-
talan kommunikációs gyakorlathoz 
előhívhatóak. Ezek közül az egyik az 
előző cikkben bemutatott stílusgya-
korlat. A másik lehetőség a szöveg-
részletek nyelvhasználati színtérrel (pl. 
baráti kapcsolat, család, egyház, mun-
kahely) való összekapcsolása, és az a 
szerinti eljátszása. Ezt elsősorban cso-
portmunkában érdemes megvalósíta-
ni olyan módon, hogy a tanulóknak a 
megadott szövegrészlet és nyelvhasz-
nálati színtér mellé egy konkrét szi-
tuációt kell kitalálniuk (ami egyben a 
kognitív készségeket is fejleszti), majd 
előadniuk (ehhez mintaként szolgál-
hat az előzőekben tárgyalt, nyelvi vál-

jÁNk iSTVÁN

araNy jÁNoS ballaDÁiNak 
VÁlTozaToS alkalmazÁSi 
lehetőségei a nyelvtanórán (2. rész) 
a kommUNikÁció-közpoNTúSÁg

tozáshoz és változatossághoz kapcso-
lódó 3. és 4. feladat). Például a Vörös 
Rébék néhány sorához:
„Nesze, lyányom! e mézes bor
Erősítse a szived:
Szépnek úgy nem tenni kár!”
- „Hadd jöjjön hát a kasznár.” 
Hess, madár!

Természetesen nem csupán az efféle sze-
repjátékokkal valósítható meg a kommu-
nikáció-központúság. Az Ágnes asszony 
című balladát e szempontból sokfélekép-
pen kiaknázhatjuk, nevezetesen: 
1. védőbeszéd írása; 
2. vádbeszéd írása; 
3. vita az asszony ártatlanságáról; 
4. az előzőek előadása, eljátszása segít-
ségével. 

A bátrabb pedagógusok akár azt is 
megkísérelhetik, hogy az említetteket 
együttesen, drámapedagógiai mód-
szerrel viszik véghez. Ehhez az alap-
vető (bíró, ügyész, ügyvéd, vádlott) 
szerepelosztáson túl új szerepkörök-
kel szükséges bővíteni a foglalkozást: 
tanúk (gyermek, szomszédok, hajdú, 
de akár új szerepek is kitalálhatóak), 
esküdtszék (vitához), esetlegesen ro-
konok. Ezeket a szerepeket a foglalko-
zás megkezdése előtt kisorsoljuk vagy 
kiosztjuk. Amennyiben a foglalkozást 
kooperatív csoportmunkában szeret-
nénk megvalósítani – a csoportlét-
számtól függően –, 2-3 csoportot kell 
kialakítanunk. A két alapcsoportot a 
védelem, illetve a vád képezi, ezt egé-
szítheti ki az esküdtszék, valamint a 
tanúk. A csoportokban betöltött szere-
pek így a következőek (a nélkülözhe-
tetlen szerepek kiemelve):

1. csoport: a vád oldala 2. csoport: a védelem oldala 3. csoport: semleges oldal
Ügyész Ágnes asszony Bíró [tanár]
Ágnes asszony szeretője Ágnes asszony ügyvédje Esküdtek
Tanú(k) Tanú(k) Elmeorvos

Miután kialakítottuk a csoportokat, 
a következő, tetszőlegesen módosítható 
segédleteket használhatják a tanulók:

1. sz. sEgédlEt
VÁDIRAT
Az 1012/P/1853-as számú ügyirat nyo-
mozati anyagát megvizsgálva, ami a kö-
vetkező vádlottat illeti:

ÁGNES ASSZONY
aki ellen szándékos emberölés bűn-
cselekményében való segédkezés és 
emberölés előkészülete elnevezésű 
bűncselekmény alapos gyanúja miatt 
emeltek vádat, melyet Az élet, a testi 
épség és az egészség elleni bűncselekmé-
nyekről szóló Btk. XV. fejezetében talál-
ható I. cikkének 160. § (3) pontja és 18. 
§ (1) ír elő.

Tényállás
1853. március 19-én Ágnes asszony a 
Nagykőrös közelében található patak-
ban egy vérfoltokkal szennyezett le-
pedő mosását kezdeményezte, melyet 
több szemtanú is jelentett az ügyeletes 
szerveknek. A nyomozás során a ható-
sági szervek arra a megállapításra jutot-
tak, hogy a szóban forgó vér a vádlott 
férjétől származik, akinek holttestére a 
megbízott nyomozóhatóság talált rá, és 
akinek halálát az orvosi szakvélemény 
alapján idegenkezűség okozta.

A további eljárás során a hatósági 
szervek több tanút is kihallgattak, be-
leértve az elsőrendű vádlottat, Ágnes 
Asszony szeretőjét. A későbbi nyomo-
zás megállapította, hogy a férfi követte 
el az emberölés bűncselekményét 1853. 
március 19-én. Beismerő vallomásá-
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ban a férfi, a tárgyalás másodrendű 
vádlottja, Ágnes asszony ellen vallott, 
aki a férfi elmondása szerint részt vett 
a gyilkosság előkészületeiben és kivite-
lezésében.

A másodrendű vádlott, Ágnes asz-
szony megtagadta a vallomástételt. 
A bíróság kezdeményezte a vádlott el-
meorvosi kivizsgálását, melynek ered-
ményei a másodrendű vádlott büntet-
hetőségét kizáró kóros elmeállapotot 
csak részben támasztották alá
A bíróság a tárgyalásra beidézi:
………………. elsőrendű vádlottat,
………………. másodrendű vádlottat,
………………. 1. sz. szemtanút,
………………. 2. sz. szemtanút.
Nagykőrös, 1853.

2. sz. sEgédlEt

Bírósági tárgyalás menete
A tárgyalás megnyitása a bíró szavaival 
veszi kezdetét, aki a vád tárgyát rövi-
den ismerteti és a tárgyalásban részt 
vevő szereplőket megnevezi. Ezután az 
ügyészt a vád ismertetésére kéri. A vád-
irat ismertetésével kezdődik meg az ér-
demi tárgyalás, amelynek középpontjá-
ban a bizonyítási eljárás lefolytatása áll.

Az ügyész beszéde után a bíró a tanú-
kat szólítja fel a vallomásuk megtételére. 
A tanúvallomások megtétele után a bíró, 
az ügyész, az ügyvéd, illetve az esküdt-
szék képviselője kérdezhet a tanúktól. A 
bíró a tanúk meghallgatása után a vád-
lottat szólítja fel az elhangzottakra való 
reagálásra, majd ezt követően a vádlott 
ügyvédje mondja el védőbeszédét. Erre 
szintén reagálhatnak a jelenlévők.

A beszédek és kérdések után a vád 
oldala elvonul: az ügyész és a bíró 
négyszemközt beszéli meg az elhang-
zottakat, és hoz egy nem végleges dön-
tést, amit az esküdtszékkel egyeztet. Az 
esküdtszék tagjai szintén elvonulnak, és 
megpróbálnak közös nevezőre jutni. A 

két álláspontot ezután egyeztetik. Ez-
után a bíró kihirdeti az ítéletet.

Miután a diákok elolvasták a se-
gédleteket, a két (esküdtszék esetében 
három) oldal (vád és védelem) tagjai 
brainstorming (ötletroham) módszeré-
vel átbeszélik az álláspontjukat, észre-
vételeiket, véleményüket, ötleteiket stb. 
Ezután kezdődhet a vád- és védőbeszé-
dek megírása. (Ha esküdtszék is van, 
akkor ez a csoport a beszédek megírása 
alatt összegyűjti a vádlotthoz, ügyész-
hez intézendő későbbi kérdéseit).

A beszédek megírását követően ke-
rül sor a konkrét tárgyalásra, ami az 2. 
sz. (Bírósági tárgyalás menete) segédlet 
alapján történik, és amit a tanár (mint 
bíró) vezényel le. Az ítélethirdetés után 
fontos, hogy a pedagógus vezetésével 
a gyerekek átbeszéljék az eset kapcsán 
fennálló kérdéseiket, érzéseiket.

Az Ágnes asszony ilyen jellegű feldol-
gozása több szempontból is hatékony 
eszköz, ugyanis a művön (azon belül 
annak elemzésén és értelmezésén) ke-
resztül olyan fontos területeket és kom-
petenciákat fejleszt, mint a vitakészség, 
érvelési képesség, a kooperáció vagy a 
szövegértés és -alkotás. Ugyanígy, az 
alábbi feladatok is hasonló lehetősége-
ket rejtenek magukban.

1. A magyar kortárs költők és írók 
egyik talán legismertebb képvise-
lője Lackfi János. Ha ellátogattok a 
Facebook-oldalára vagy beírjátok, 
hogy #lackfimem, számos ún. Lackfi-
mémet találtok.
a) Keressétek meg a Lackfi-féle mémek 
között azokat, melyek valamelyik 
Arany János  balladához kapcsolódnak!
b) Gyárts mémet! Válaszd ki Arany 
egyik balladájának tetszőleges részét, és 
Lackfihoz hasonlóan fejezd be az ere-
detitől eltérő módon! Ha van rá időd, 
készíts belőle képet a telefon, számító-
gép vagy rajzlap segítségével.

c) Activity. Készítsen mindenki egy 
mémet Arany valamelyik balladájához 
kapcsolódóan, majd küldje el a tanár-
nak. A tanár feladata, hogy ezeket ki-
vetítse, a tanulók pedig egymás képei 
alapján találják ki, hogy melyik balla-
dáról van szó.

2. Filmgyártás: mi történt valójában? 
(csoportmunka vagy projekt)
a) Készítsetek riportot/helyszíni tudósí-
tást az Ágnes asszony kapcsán. Kérdez-
zétek meg a történtekről a szomszédot, 
a szemtanúkat, a bírót vagy akár magát 
Ágnes asszonyt! Írjátok meg a riport 
menetét és szöveget, majd rögzítsétek 
telefonnal!
 b) Készítsetek dokumentumfilmet 
Ágnes asszony történetéből. Elsőként 
beszéljétek meg, hogy mi kerül bele a 
filmbe, majd a forgatáshoz szükséges 
kellékeket, helyszíneket, szereplőket 
tisztázzátok. Ha ez megtörtént, írjátok 
meg a forgatás menetét, illetve a film-
ben elhangzó szövegeket! Végül vegyé-
tek fel a dokumentumfilmet!

Az előbbi feladatokban nemcsak az a 
közös, hogy a verbális és nonverbális 
kommunikációt állítják középpontba, 
hanem, hogy igyekeznek a megválto-
zott tanulói-tanulási szokásokhoz is 
alkalmazkodni. Rendkívül fontos, hogy 
a technológiai fejlődéssel járó újdonsá-
gokat, újításokat, amikkel a gyerekek 
nap mint nap találkoznak és használ-
nak, mi, pedagógusok is megismer-
jük és alkalmazzuk. A Facebook vagy 
az okostelefon ma már gyakorlatilag 
megkerülhetetlen részei az oktatási és 
nevelési folyamatnak, akárcsak a min-
dennapi érintkezéseknek. Habár ennek 
számtalan hátulütője van, legalább any-
nyi hozadéka is. Ebből kifolyólag min-
denképp érdemes valamilyen úton-
módon bekapcsolni a tanulási-tanítási 
folyamatba ezeket az eszközöket.
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1. AdAptív, 
diffErEnciált oktAtás
Az oktatási folyamatnak aktív ré-
szese – és nem elszenvedője a ta-
nuló, bármilyen korú is.  A tanu-
ló egyéniségéhez alkalmazkodó 
(adaptív) nevelési környezet felté-
telezi a siker különböző módjait, 
a választható célok széles skáláját, 
valamint azt, hogy a sikerhez veze-
tő utak közül egyik sem értékesebb 
a másiknál. Az egyéni sajátosságo-
kat figyelembe vevő differenciálás 
és az egyéni sajátosságok ismereté-
ben irányított egységesítő oktatás 
együtt az adaptív oktatás. (Nádasi 
2001: 28-40)

Az adaptív, a tanulók személyi-
ségéhez differenciáltan igazodó 
tanulásszervezésben nagy szere-
pet kapnak a munkáltató mód-
szerek, a változatosan alkalmazott 
tanulásszervezési módok és az 
ehhez szükséges eszközrendszer. 
Az adaptív, a tanulók személyisé-
géhez igazodó tanulásszervezés 
során nagyon fontos figyelem-
be vennünk azt, hogy a tanulók 
különböző érdeklődési területek 
mentén, különböző motivációval, 
eltérő tanulási, tapasztalatszerzési 
utakat járnak be.

2. a többszörös 
intElligEnciA ElmélEt 
AlApján tErvEzEtt 
oktAtás
„Tudj meg minél többet a gye-
rekekről, ahelyett, hogy megpró-
bálnád mindegyiket átpréselni 
ugyanannak a tűnek a fokán!” – 
fogalmazza meg Howard Gardner, 
a többszörös intelligencia elmélet 
kidolgozója. Az emberek különbö-
ző csoportjainak kognitív képes-
ségeit vizsgálva Gardner kutatásai 
azt mutatták, hogy az intelligencia 
az agy különböző területeire össz-
pontosul, mely területek egymással 
kapcsolatban állnak, egyik terület 
a másikra épít, de szükség esetén 
képesek önállóan is működni, és 
megfelelő körülmények között ezek 
a területek fejleszthetők. Kutatása 
eredményeként nyolc intelligencia-
területet írt le, melynek fejlesztése 
az oktatás folyamatában nélkülöz-

kövecsesné dr. gősi viktória

a DigiTÁliS korSzak 
okTaTÁSmóDSzerTaNi kihíVÁSai (2. réSz)

hetetlen. (Nicholson – Nelson 2007: 11-12) A következő táblázat szemlélteti az intelligencia 
területeket, azok jellemző sajátosságait, mely a tervezés alapjául szolgálhat. 

A többszörös intelligencia területeinek jellemzői (Nelson–Nicholson: 2007)
Intelligencia-
terület

Erősségei, jellemző sajátosságai Ezeken keresztül tanul 
leginkább

Verbális 
– nyelvi

Mondjad!

Jellemző a nyelvi kifejezés könnyedsége, valamint 
a nyelvi finomságokra, a szórendre és a szavak 
ritmikájára való érzékenység.
Kulcsszavak: olvasás, írás, történetmondás, ada-
tok memorizálása, verbális gondolkodás

Olvasás, szavak hallása 
és látása, beszéd, írás, 
beszélgetés és vita

Matematikai 
– logikai

Számold ki!

Jellemző az absztrakt rendszerek és összefüggé-
sek megértésének képessége, induktív, deduktív 
érvelés képessége. 
Kulcsszavak: matematika, érvelés, logika, problé-
mamegoldás, sémák

Sémákkal és viszony-
rendszerekkel való 
munkálkodás, rendszere-
zés, kategorizálás, elvont 
fogalmakkal való munka

Vizuális
–térbeli

Ábrázold!

Magában foglalja azt a képességet, hogy a világról 
vizuális–térbeli megjelenítési formákat hozzanak 
létre, hogy aztán azokat gondolatban vagy valósá-
gosan átalakítsák. 
Kulcsszavak: olvasás, térképek, grafikonok, útvesz-
tők, rejtvények, dolgok elképzelése, vizualizálás

Képekkel és színekkel 
való munka, vizualizálás, 
belső látás használata, 
rajzolás

Testi 
– kinesztéziás

Mozogd el!

A fejlett testi–kinesztéziás intelligenciával rendel-
kező tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki 
magukat. 
Kulcsszavak: atlétika, tánc, színjátszás, kézmű-
vesség, eszközök használata

Érintés, mozgás, az is-
mereteket testi érzeteken 
keresztül feldolgozva

Zenei

Zümmögd 
el!

Magában foglalja a hangmagasságra, hangszínre 
és a hangok ritmusára való érzékenységet, vala-
mint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való 
fogékonyságot. 
Kulcsszavak: éneklés, hangok megjegyzése, dal-
lamok felidézése, ritmusok 

Ritmus, dallam, éneklés, 
zenehallgatás

Inter-
perszonális

Vezesd!

Jellemző a hatékony együttműködés, a másik 
céljainak, motivációinak és irányultságainak 
megértésére való törekvés képessége. 
Kulcsszavak: emberek megértése, vezetés, szer-
vezés, kommunikáció, konfliktuskezelés

Másokkal történő meg-
beszélés, összehasonlítás, 
összekapcsolás, interjú, 
kooperáció

Intra-
perszonális

Reflektálj!

Velejárója az a képesség, hogy megértjük saját 
érzelmeinket, céljainkat, szándékainkat. A fejlett 
intraperszonális intelligenciával rendelkező tanu-
lóknak erős az éntudatuk, magabiztosak, szeretnek 
egyedül dolgozni. Ösztönösen jól mérik fel erejü-
ket és képességeiket. 
Kulcsszavak: önismeret, saját erősségeinek, gyen-
geségeinek ismerete, célok kitűzése, reflektálás

Egyedül munkálkodás, 
egyéni ütemű projektek 
végzése, elegendő tér, 
reflektálás

Természeti 

Kutass!

Olyan képesség, mellyel a természeti világot egy 
szélesebb perspektívából tudjuk nézni – mely 
tartalmazza annak megértését, hogy a természet és 
a civilizáció hogyan hatnak kölcsönösen egymásra, 
hogy milyen szimbiotikus kapcsolatok léteznek 
a természetben, valamint az élet körforgásának 
megértését.
Kulcsszavak: a természet megértése, a dolgok meg-
különböztetése, a növény- és állatvilág felismerése. 

A természetben végzett 
munka, az élővilág felfe-
dezése, tanulás növé-
nyekről és a természet 
jelenségeiről
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Ha a foglalkozások, tanítási órák me-
netét az intelligenciaterületek figyelem-
bevételével alakítjuk ki, hatékonyabb 
lehet többek között a differenciálás is. 
Minden tanuló rendelkezik azokkal a 
sajátosságokkal, melyek egy-egy terü-
let kibontakoztatását teszik lehetővé, 
ezáltal más területek is hatékonyabban 
fejleszthetőek. Az ilyen szemléletben 
megtervezett foglalkozások a két agy-
félteke működésének összehangolását 
is kiválóan segítik. 

3. Az érzElmi intElligEnciA 
fEjlEsztésE
„Az intelligencia az emberiség egyik leg-
nagyobb adománya. De a tudásra való 
törekvés túlságosan is gyakran kiszorítja 
a szeretetre való törekvést.  
(Daniel Keyes)

Manapság egyre többször hívjuk fel a 
figyelmet az érzelmi intelligencia fej-
lesztésének szükségességére. Az érzel-
mi intelligencia nagyon fontos szerepet 
tölt be a mindennapi életben való bol-
dogulásban, az iskolai és munkahelyi 
sikerek elérésében. Ennek kulcsa a saját 
magunkhoz és másokhoz fűződő érzel-
meink megélésében és tudatosításában 
keresendő. (Kádár 2012: 6) Az érzelmi 
intelligencia egész életünk során alakul 
és fejleszthető. Az érzelmi intelligencia 
az a képesség, hogy felismerjük az ér-
zelmek jelentését és kapcsolatait, gon-
dolkodjunk és problémákat oldjunk 
meg mindezek alapján. Az érzelmi in-
telligencia szerepet játszik az érzelmek 
észlelésében, az érzelmekhez kapcsoló-
dó érzések asszimilálásában, valamint 
az érzelmek által hordozott információ 
megértésében és az érzelmek kezelésé-

ben. (Goleman 1995) Az érzelmi intel-
ligencia fogalma öt területet ír körül: az 
érzelmek ismeretét, kezelését, önma-
gunk motiválását, mások érzelmeinek 
felismerését és az emberi kapcsolatok 
kezelését. (Kádár 2012:41) Az érzel-
mi intelligencia fejlesztésében rendkí-
vül fontos szerepe van a családnak, az 
óvodai közösségnek, az iskolának. Az 
óvoda, az iskola és a család kapcsola-
ta, együttműködése akkor sikeres, ha 
kellő empátiával fordulnak a gyermek 
felé, bizalmi kapcsolatot alakítanak ki, 
ha a szülők és a pedagógusok érzelmi 
intelligenciája is fejlődik, ha segítik a 
gyermeket az önismeretben, bátorítják 
az önérvényesítést, és példát mutatnak 
az érzelmek kifejezésével és megértésé-
vel. Robert Fisher (1999, 2000) elmé-
lethez kapcsolt módszertani útmutatót 
dolgozott ki az érzelmi intelligenciával 
átszőtt tanulás fejlesztésére. Könyvei-
ben a mások érzelmi viselkedésének, 
megnyilvánulásainak kezelésére (ennek 
fejlesztésére) számtalan megoldást kí-
nál: a mások beszámolóira, érvelésére 
való odafigyelést, a társak megtanítását 
valamire, a beszélgetést, a fegyelmezett 
és érvelő vitát, az összefogást, a közös 
célok kidolgozását és megvalósítását, a 
segítségadást, a kisgyermekek felügyele-
tét, a csapatmunkát, az együttműködést.

4. fEjlEsztő értékElés
„Ha valakit olyannak látsz, amilyen 
éppen most, ezzel visszatartod őt fejlő-
désében. De ha olyannak látod, ami-
lyenné lehetne, ezzel előre segíted őt élet-
útján. (Goethe)

„A tanulók fejlődésének és tudásának 
gyakori, interaktív módon történő ér-

tékelését jelenti, célja a tanulási célok 
meghatározása és a tanítás azokhoz 
igazítása.” (OECD CERI, 2005; Lé-
nárd – Rapos 2009:20) Ennek során 
az értékelés folyamatosan követi és 
támogatja a tanulási folyamatot, s ez-
által lehetővé válik, hogy a tanulókhoz 
igazítva tervezzük a továbblépés folya-
matait, lehetőségeit, a differenciálás 
formáit, eszközrendszerét. Ebben az 
értékelési folyamatban a tanuló maga 
is tevékenyen vesz részt, aminek ered-
ményeként hatékonyan fejleszthető az 
önértékelés, a reflektív szemlélet kiala-
kítása támogatott. Az értékelés ebben 
az esetben nem csupán az ismeretek 
reproduktív számonkérését jelenti, ha-
nem lehetővé teszi a fejlesztendő kom-
petenciák változásának megismerését. 

„A fejlesztő értékelés egy rendszer-
szintű folyamat, ahol az értékelő esz-
közök sokszínűsége mellett a tanulók 
érzelmi fejlesztése is fontos, a tudatos-
ságon kívül az önértékelés, az együttér-
zés, együttműködés, a rugalmasság is 
fontos tényező az életben való megfe-
lelésnél. Az óra tervének elkészítésekor 
nem egyszerűen a tananyag szükséges 
lebontását kell elvégezni, hanem az 
adott képességek fejlesztéséhez szük-
séges tevékenységi köröket kell meg-
határozni az alkalmazandó fejlesztési 
értékelési eszközök és módszerek mel-
lett. Segítheti a tanulást az is, ha a 
tanár az általa tervezett folyamatokba 
beavatja a diákot, így ő is tisztábban 
láthatja az óra célját.” (Cseh Á.G.)  

A fejlesztő értékelés több mint di-
agnosztikus értékelés, mert elsősorban 
megelőző szemléletet vall. Megállapítja 
a tanuló fejlődését és értelmezi tanulási 
szükségleteit. Lényege tulajdonképpen 
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maga a fejlődés támogatása és az 
énkép, metakogníció, önértékelés 
fejlesztése, támogatása. Ahhoz azon-
ban, hogy az értékelés betöltse fej-
lesztő funkcióját, tudnunk kell, hogy 
mivel motiválható jól a tanuló, mi-
lyen tanulási stratégia alkalmazása 
jellemzi, milyen tanulás-módszerta-
ni tanácsok hasznosak számára, ho-
gyan tágítható az érdeklődési köre, 
képes-e csoportban, együttműködve 
tanulni, mely gondolkodási funkci-
ók erősítésére érdemes törekedni. 
(Lénárd – Rapos 2009) A fejlesztő 
értékelés során változatos értékelési 
eszközöket alkalmazhatunk, mint a 
kulcskártyák, tanulási naplók, egyé-
ni tanulási tervek, T-kártyák, önér-
tékelő, társértékelő, csoportértékelő 
lapok vagy a különböző típusú tanu-
lói portfóliók. 
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Az emberek ma is hajlamosak rá, hogy a rovarokat bogaraknak nevezzék. 
Amikor ezt hallom, kedves öreg tanárom, a két háború közötti képzőből örö-
költ Zsibrita Lajos bácsi és az ő „logikai négyzetei” jutnak az eszembe. Ezek a 
logikai négyzetek vezettek be minket a logikai következtetések világába. Pél-
dául: „Nem minden pad fapad, de minden fapad pad” vagy „Minden macska 
dorombol. Ez egy macska. Ezért ez a macska tud dorombolni.” Azt azonban 
nem árulta el a tanár úr (abban az időben „elvtárs”), hogy ezek az induktív 
(rávezető) logikai következtetések Arisztotelésztől erednek. Nekünk, a dél-
szlovákiai falvakból verbuválódott, kamasz tanítójelölteknek ugyan teljesen 
mindegy volt, hogy e logikai bukfencek felismerője ógörög volt-e vagy maga 
Zsibrita bácsi. Jókat derültünk a szerintünk gyermeteg filozófián, mert me-
lyikünk ne cirógatott volna gyerekkorában doromboló macskát, s ne lógatta 
volna lábát teljesen mindegy, hogy miből készült padról. Mindazonáltal mi 
is bogárként ismertünk szinte minden rovart. Sajnos, még ma sem tudnak 
sokan különbséget tenni a rovarrendek között, annak ellenére, hogy ez már 
régen iskolai tananyag. Ezért kénytelen vagyok ráfanyalodni az együgyű lo-
gikára, miszerint nem minden rovar bogár, csak azok, amelyeknek „kitin-
páncélból” álló – nem éppen pontos biológiai szakkifejezés – fedőszárnyaik 
vannak.

A bogarak (Coleoptera) a rovarok (Insecta) osztályának leggazdagabb 
rendjét alkotják, mivel az eddig ismert rovarfajok száma meghaladja a négy-
százezret. Ám a rovartannal (entomológiával) foglalkozó szakemberek véle-
ménye szerint még több mint egymillió (mások szerint sokkal több) bogárfaj 
mindmáig ismeretlen, illetve a kutatók a rájuk jellemző vonásokat eddig még 
nem írták le.

Még a nyolcvanas években vásároltam egy lengyelből magyarra fordított kis 
novellás kötetet, amelynek Rovarbolygó a címe. Azt hittem, a Föld rovarjairól 
szóló szépirodalmi mű, de nem, vagyis nem egészen. Megjelenésével hiába 
vert fel igen nagy port, nekem nem volt türelmem végigolvasni, mert a tudo-
mányos-fantasztikus irodalom, Vernét kivéve, sose tudott magával ragadni. 
Ennek ellenére megőriztem, mert tetszett a címe. A Földet ma is szívesen és 
okkal nevezném rovarbolygónak, mivel ezen élőlények össztömege (még a 
hangyáké is) a becslések szerint jóval meghaladja az emberiség elképzelt tö-
megét. Az ember véget nem érő vegyi háborút folytat ellenük, de a számára 
„károsak” meglepően gyorsan ellenállóvá (rezisztenssé) válnak a rovarirtó 
szerekkel szemben, ezért újabbnál újabb kémiai anyagokat kell ellenük elő-
állítani. (Persze a rezisztencia sem ilyen egyszerű dolog, mert nem csupán a 
vegyszerrel szembeni ellenállásról van szó, hanem a rovarölő vegyszerek által 
kiváltott szelekcióról. Valójában új rovarfajok létrejöttének a kikényszerítésé-
ről, amiről a vegyipar mélyen hallgat. Éppen ezért is nem alaptalan a gyanú, 
hogy a csatározások mögött több feltáratlan vagy inkább nyilvánosságra nem 
hozott biológiai folyamat és gazdasági érdek búvik meg. Ám ez már egy egé-
szen más téma.)    

Hogy melyik rovarfaj legyen egy-egy év rovara, azt nem egy szervezet hatá-
rozza meg, hanem a beküldött szavazatok száma. 2017-ben az érdeklődők há-
rom rovarfaj egyikére adhatták le a voksukat. A fecskefarkú lepkére (Papilio 
machaon), az óriás énekeskabócára (Tibicina haematodes) – gyanítom, na-
gyon kevesen ismerik – és a nagy szarvasbogárra (Lucanus cervus). Mint a 
cikk címéből is kiderült, a „versenyt” az utóbbi nyerte meg.

A szarvasbogárfélék (Lucanidae) családjába mintegy 1200 rovarfaj tartozik, 
de nálunk mindössze 6 faj él, ráadásul mindegyik más-más alcsaládnak a tag-
ja. Szinte az egész világon elterjedtek, azaz kozmopolita rovarok, ám legtöbb 
fajnak a hazája Délkelet-Ázsia. A Kárpát-medencében leginkább ott fordul-
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nak elő, ahol több a tölgy és a bükkfa, 
mert a kifejlett példányoknak (imágó) 
hiába vannak rágószerveik, „darabos 
ételt” nem fogyasztanak, csupán e fák-
nak a nedveit nyalogatják, de nem ve-
tik meg a körtefákét és a fűzekét sem. 
A petéiket ezen fák alatti földbe rakják 
le legszívesebben, ahol a lárvák öt évig 
élnek. Kezdetben korhadékkal, később 
elhalt fák maradványaival táplálkoz-
nak. Végül bebábozódnak, ami azt je-
lenti, teljes átalakulással fejlődnek ki.

Biológia szakos kollégák jól tudják 
– hiszen ezek az útmutatók nem ne-
kik íródnak, de persze, ha akarnak, 
szórakozhatnak rajtuk –, hogy a rova-
rok háromféle módon fejlődnek imá-
gókká: kifejléssel (pl. szöcskék, sáskák, 
tücskök), átváltozással (szitakötők) és 
teljes átalakulással. Ennek oka, hogy 
ellentétben a gerincesekkel, testüket 
külső váz (kutikula) borítja, amelyet 
ha lárva állapotukban időnként nem 
vedlenének le, képtelenek lennének 
növekedni. (Egyébként a külső váz 
így is behatárolja a nagyságukat. De 
erről, ha alkalom adódik rá, majd 
máskor szólunk.) A szarvasbogár lár-
vájából, a pajorból teljes átalakulással 
alakul ki a szokásos nagyságot elérő, 
a hím „agancsával” együtt akár 10-12 
centiméter hosszú kifejlett rovar, ami 
az említett okoknál fogva tovább már 
nem növekedik. Azonban nem min-
den szarvasbogár egyforma termetű, 
ez leginkább a lárvák rendelkezésé-
re álló táplálék mennyiségétől függ. 
Akadnak köztük úgynevezett csene-
vészek is, ezek a nem hozzáértőket 
könnyen megtéveszthetik, ugyanis az 
egyik alfaj, a kis szarvasbogár (Dorcus 
parallelopipdus) nagyon hasonlít a ro-
konára.  Persze ez leginkább a bogár-
szakértőket érdekelheti, akik mindent 
elkövetnek, hogy a lehető legtöbb ada-
tot összegyűjtsék az általuk megfigyelt 
élőlényekről. Ők jegyezték fel a lárvák 
és az imágók élettartamát, a kifejlett 
egyedek párzási szokásait és sok egyéb 
különlegességet, ami az élővilág iránt 
érdeklődők, főleg a hobbi „bogár-
ászok” (pardon!), rovargyűjtők számá-
ra lehet különösen fontos. (Azt azon-

ban nem csak a rovargyűjtőknek illene 
tudni, hogy az ivarosan szaporodó 
élőlények számára – beleértve az em-
bert is – milyen fontos szerepük van a 
feromonoknak, a szervezetü(n)k által 
termelt és kibocsátott nemi hormo-
noknak. Az illatszerboltokban árult 
drága „pacsulik”, mesterséges illatsze-
rek a fiatalok párválasztásánál sokszor 
többet árthatnak, mint használnak. De 
erről inkább a szexológusok vélemé-
nyét lenne érdemesebb meghallgatni. 
Elnézést kérek a nem ide tartozó kité-
rőért.)

Függetlenül attól, hogy a közönséges 
vagy májusi cserebogár (Melolontha 
melolontha) alapiskolai tananyag volt, 
minden falusi gyerek tudta, hogy min-
den negyedik évben esténként millió-
számra röpködnek, ami azt jelentette, 
négy év kell ahhoz, hogy a földbe ra-
kott petéikből lárvák, majd végül imá-
gók legyenek. Persze kisebb számban 
minden esztendőben megjelentek. Az 
ő lárváik is kezdetben korhadékkal 
táplálkoznak, de a második évben 
rákapnak a növények, főleg a zöld-
ségfélék gyökereire, imágóik viszont 
a gyümölcsfák leveleit rágják meg 
alaposan. Ma már, „hála” a vegyszeres 
növényvédelemnek, egyre csökken az 
egyedszámuk, akár a velük táplálkozó 
madaraké és denevéreké is.

Most csak azért kanyarodtam el a 
témától, mert a szóban forgó bogarak 
pajorjai kísértetiesen hasonlítanak 
egymásra, csak a nagy szarvasbogáré 
jóval termetesebb és világosabb a szí-
ne is, ráadásul 5-6 évet él a föld alatt. 
Ám ami lényeges, abban különbözik 
a cserebogár lárvájától, hogy bábál-
lapotban könnyű megkülönböztetni 
a hímeket a nőstényektől. Ugyanis a 
hímek rágószervei már ekkor elkezde-
nek „agancsokká” nőni. Sokan abban a 
tévhitben élünk, hogy csak a madarak 
és az emlősök nemi kétalakúságának 
(dimorfizmusának) van jelentősége 
nemi partner kiválasztásában, de bi-
zony ez már az „alacsonyabb rendű” 
élőlények némelyik fajánál is megje-
lenik, sőt a hímek még „párbajoznak” 
is a párzás jogának az elnyeréséért. A 

szarvasbogár hímek vagy egy hónap-
pal előbb előbújnak, mint a nőstények, 
és szárnyra kapnak. A kutatók azt is 
lemérték, egy nőstény egybefüggő-
en 201 métert tud repülni, míg a hím 
2065-öt. Úgy látszik, nem elégszik 
meg a hivalkodó „fejdíszével”, még 
bravúros sportteljesítmény is kell neki, 
hogy felhívja magára a másik nem fi-
gyelmét. Nem fél, hogy a tízszeres túl-
repülés alatt „felszarvazzák”? (Persze 
ez csak gyerekes tréfa.) A nőstények 
feromonjai világosan jelzik, hol talál-
nak rájuk a hímek. Egyes fényképfel-
vételeken látható, hogy a szarvasbogár 
hímek a gímszarvasbikákhoz hason-
lóan vívnak egymással a nőstények 
kegyeiért. Bár a szakemberek erre azt 
mondják, ez amolyan belemagyarázás, 
csakhogy a törzsfejlődés furcsa össze-
függéseket volt képes évmilliók során 
produkálni, melyeknek okairól még 
ma is csak nagyon keveset tudunk.

A megtermékenyülés után pár hó-
nap múlva a nőstények bebújnak va-
lamelyik kedvenc fájuk alatti talajba, 
hogy oda lerakják a mintegy 100 pe-
téjüket, aztán szép csöndben meghal-
nak. A hímek őket megelőzve ugyan-
csak egy-egy tölgyfa alá repülnek. Ők 
nem temetkeznek el, csak egyszerűen 
a földre hullnak, a varjak, szarkák, 
szajkók nagy örömére, melyek jól be-
lakmároznak belőlük. Persze a lárvák 
sincsenek a földben teljes biztonság-
ban, mert belőlük meg a vaddisznók 
meg a borzok csemegéznek szívesen. 
Hiába, Földünk lakói már csak ilye-
nek. Semmi sem élhet rajta csak úgy, 
haszontalanul, még ha emberi érde-
keket nézve olyan ártalmatlanok (gaz-
daságilag közömbösek), mint a nagy 
szarvasbogarak. Csak ki ne pusztuljon 
a fajuk végképp! Németországban a ro-
vargyűjtők miatt már az 1950-es évek-
ben kénytelenek voltak az illetékesek 
védelem alá helyezni a szarvasbogarat. 
Emlékszem, a muzslai erdőszélen már 
vagy 25 esztendeje az unokáim milyen 
jókat kacagtak Európa eme óriásbo-
gara esetlen röptének láttán. Bárcsak 
nekik is megadatna az az öröm, mint 
akkor nekem.  
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Már az első természettudósokat le-
nyűgözte az élővilág sokfélesége és az 
a tökéletesség, hogy minden élőlény-
nek megvan a helye ebben a világban, 
s pontosan azokkal a tulajdonságok-
kal rendelkezik, amelyek szükségesek 
életben maradásához. Az élőlények 
alkalmazkodóképességének gondolata 
magától értetődő volt minden  nagy 
természettudós számára, Arisztotelész-
től Darwinig, azonban a jelenség mi-
kéntjére más és más válaszokat adtak. 
A jobb megértés érdekében tanulságos 
lehet áttekinteni, hogy az egyes korok 
természettudósai mit értettek az adap-
táció fogalma alatt. 

Mint oly sok tudománytörténeti át-
tekintést, ezt is az ókori görögöknél 
kell kezdenünk. Arisztotelész szerint 
minden adaptációs folyamatnak célja 
van, ez az ún. arisztotelészi „végső ok”, 
az élőlények tehát egy célvezérelt folya-
mat során alkalmazkodnak környeze-
tükhöz. Ezzel szemben egy másik nagy 
görög tudós, Empedoklész azt állította, 
hogy az adaptációnak nincs szüksé-
ge szervezőmechanizmusra vagy egy 
végső célra, pusztán azon példányok, 
amelyek a véletlen folytán előnyös tu-
lajdonságokkal rendelkeznek, életben 
maradnak, míg „azok, amelyek más-
képp nőnek, elpusztulnak és el is fog-
nak pusztulni”. Érdemes megfigyelni, 
hogy bár ebben az időben még szó 
sincs génekről, DNS-ről vagy akár evo-
lúcióról, Empedoklész 2500 éves állítá-
sai könnyen párhuzamba állíthatóak a 
mai modern evolúciós elmélettel. 

A hellenisztikus kultúra hanyatlásá-
val Európában ugyan sok száz évre „ki-
halt” az evolúciós gondolkodás, az arab 
világban kitűnő tudósok foglalkoztak a 
kérdéskörrel. Al Jahiz például számos 
írásában tárgyalta a környezet hatásait 
egy állat túlélésére, Ibn al-Haitham pe-
dig részletesen foglalkozott az evolúció 
lehetőségeivel (bár a természetes sze-
lekció jelensége fel sem merült munká-
iban).

A 18-19. század két talán legjelentő-
sebb természettudósa, Lamarck és Dar-
win egyaránt elfogadták az adaptáció 
jelenségét, de eltérő módon magyaráz-
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ták. Két iskola állt szemben egymással 
(vö. arisztotelészi és empedoklészi gon-
dolatot). Az ún. ortogenetikai evolúci-
ós elméletek szerint (Lamarck is eze-
ket támogatta) az életnek veleszületett 
tulajdonsága a nemlineáris változás a 
növekvő tökéletesség felé. Az elmélet 
egyes képviselői egészen odáig mentek, 
hogy az alkalmazkodást összetett cél- 
vagy végokok meglétével magyarázták.

Ezzel szemben a darwini evolúciós 
elméletben nyoma sincs ennek az ún. 
finalisztikus gondolkodásnak.  Darwin 
szerint egy tulajdonság akkor tekinthe-
tő adaptívnak, ha az ősök változó po-
pulációinak körében nem selejteződött 
ki. Ez lényegében a természetes szelek-
ció fogalmának kiterjesztése, hiszen 
a kevésbé alkalmazkodott példányok 
szelektálódásához a jobban alkalmaz-
kodott egyedek túlélése párosul, ezáltal 
ezek utódai is előnyösebb tulajdon-
ságokkal rendelkeznek, egyre tökéle-
tesebben alkalmazkodnak környezeti 
feltételeikhez.

A szakirodalomban számos definíci-
ót találhatunk, a következők azonban 
mindenhol megegyeznek:
 egy tulajdonság akkor adaptív, ha nö-

veli egy élőlény rátermettségét, azaz a 
tulajdonság hozzájárul az egyed vagy a 
csoport túléléséhez/ szaporodási sike-
réhez                                                                 
 az adaptáció az élőlény olyan tulaj-

donsága (legyen az egy struktúra, vi-
selkedési elem, fiziológiai folyamat), 
amely segíti az egyedet a túlélésért foly-
tatott küzdelemben.       

A 20. század egyik legnagyobb evo-
lúcióbiológusa, Ernst Mayr szerint az 
alkalmazkodás kritériumainak meg-
határozásakor a „fő szempont az itt és 
most”. Azaz egy tulajdonság adaptív-
ként való értékelésénél teljesen irre-
leváns, hogy az adott tulajdonság az 
állat törzsfejlődésében mikor s miként 
jelent meg: az ízeltlábúak kitinpáncélja 
éppúgy adaptív jellegű, mint a negroid 
rassz sötét bőrszíne. 

Nem szabad hát figyelmen kívül 
hagynunk, hogy az adaptáció nem 
egy teleologikus (vagyis a cél által ve-
zérelt) folyamat, hanem kiselejteződés 

vagy valamilyen szelekciós folyamat a 
posteriori eredménye. Kijelenthetjük 
tehát, hogy azon tulajdonságok, melyek 
a szelekció folyamán fennmaradnak, 
alkalmazkodott tulajdonságnak tekint-
hetőek. A szelekciót az alkalmazkodás 
egyik eszközének tekinthetjük, ám a 
kiselejteződésnek nem „célja” a minél 
nagyobb adaptáltság elérése, pont el-
lenkezőleg, ahogy Mayr fogalmaz: „az 
alkalmazkodás a kiselejteződés mellék-
terméke”. 

A fenti állítások az evolúciós gon-
dolkodás alapvetései közé tartoznak. 
Manapság a kreacionistákat leszámítva 
az emberek túlnyomó többsége többé-
kevésbé elfogadja az evolúció tényét, 
de sokan esnek abba a hibába, hogy az 
evolúciót egy célvezérelt folyamatként 
fogják fel, holott mi sem áll távolabb a 
valóságtól. Az evolúció pusztán egy bi-
ológiai populáció örökölhető tulajdon-
ságainak változását jelenti az egymást 
követő generációkban. Az evolúció te-
hát nem egy a tökéletlentől a tökéletes 
felé hajtó erő, hanem egy alapvető ter-
mészeti jelenség. Nem lehet tehát elég-
szer hangsúlyozni, hogy az evolúció, 
ahogy az adaptáció is, passzív folyamat. 
Magától értetődően a kevésbé alkal-
mazkodott egyedek kiszelektálódnak, 
de nem mondhatjuk azt, hogy a túlélők 
valamilyen tevékenységük okán ma-
radtak életben, törekedtek volna az al-
kalmazkodásra, az adaptált tulajdonság 
megszerzésére. 
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Az eTwinning program többféle szak-
mai fejlődésre ad lehetőséget, kezdve 
a helyi, szlovákiai kurzusokkal, foly-
tatva az elektronikus konferenciákon, 
workshopokon keresztül egészen a nem-
zetközi találkozókig – és mindezeket in-
gyenesen. Az összes lehetőség részletes 
leírása elérhető az eTwinning honlapján 
az Iskolázások és szemináriumok me-
nüpont alatt (http://www.etwinning.sk/
index.php/skolenia-a-seminare).

AkkrEditált továbbképzés
Az eTwinning projektek lebonyolítá-
sának egyik fontos feltétele, hogy a pe-
dagógus be tudja-e illeszteni saját tan-
menetébe a projektmunkát úgy, hogy 
ne térjen el a tantervi céloktól, illetve 
az, hogy mindehhez bírja-e az iskola-
vezetés szakmai támogatását vagy leg-
alább hozzájárulását. Ezt a folyamatot 
leginkább egy olyan képzéssel tudja az 
eTwinning támogatni, amely illeszke-
dik a szlovákiai pedagógus továbbkép-
zési rendszerbe. A 2010 novemberében 
indított 8 kreditpont értékű, 30 órás 
képzés célja, hogy a résztvevők meg-
ismerjék az eTwinning nemzetközi 
projektet és annak pedagógiai, mód-
szertani és technológiai alkalmazási le-
hetőségeit az oktatási intézményekben.

A képzés specialitása, hogy az 
eTwinning projekt megismertetésén 
túl – ahhoz korszerű – az oktatás egyéb 
területeire is adaptálható pedagógiai-
módszertani és IKT módszertani isme-
reteket is biztosít a résztvevők számára, 
mintegy eszközt adva a kezükbe, pro-
jektjeik sikeres megvalósításához. Fon-
tos, hogy a résztvevők képesek legyenek 
az iskola helyi adottságainak és céljai-
nak megfelelően kialakítani a projektet, 
alkalmazni a megismert eszközöket és 
módszereket. A képzés jelentős része 
gyakorlati jellegű, a portálokon túl több 
hasznos IKT eszközzel – online irodai 
szoftverekkel, a wiki lehetőségeivel, 
blogokkal, Google-dokumentumokkal, 
web2.0-ás alkalmazásokkal – megis-
mertet, melyeket ki is lehet próbálni. A 
nemzetközi együttműködések során a 
pedagógusok a korszerű informatikai 
eszközökkel kapcsolatban is fontos ta-
pasztalatokat szerezhetnek akár ugyan-
olyan, akár különböző típusú eszkö-
zökkel rendelkeznek a partnerek.

Az akkreditált képzésre az eTwinning 
honlapján keresztül lehet jelentkezni, 
megfelelő számú érdeklődő esetén a 
továbbképzés tartható akár egyene-
sen az adott iskolában is. Ezen igényt 
jelezhetik a pedagógusok, igazgatók 

egyenesen a lakhelyükhöz legközeleb-
bi nagykövetnek is, kinek elérhetősége 
ugyancsak az eTwinning honlapján ta-
lálható meg.

Webinárium
A webináriumok délutáni vagy esti 
órákban megvalósuló online iskolázá-
sok. Szeretne valamit tenni saját magá-
ért? Szeretne „in“ lenni vagy valami újat 
tanulni? Nehéz elszabadulni az iskolá-
ból a tanítás alatt? Inkább az otthon me-
legéből okosodna? Akkor a webinárium 
a tökéletes megoldás! Csatlakozzon ké-
nyelmesen otthonról, és képezze magát 
egy órán keresztül az eTwinning nagy-
követek által! Nincs másra szüksége, 
mint számítógépre, notebookra vagy 
tabletre, esetleg fülhallgatókra és inter-
netes hozzáférésre. A webináriumok is 
természetesen ingyenesek.

E-lEArning kurzus – nEmzEt-
közi Együttműködés kiAlAkí-
tásA lépésről lépésrE
Nincs ideje az akkreditált képzésen 
részt venni, de szeretné megtanulni, 
hogyan lehet kialakítani nemzetkö-
zi eTwinning projekteket? Egy alter-
natívát ajánlunk – vegyen részt az 
eTwinning e-learning kurzusán.

peTerNai zSUzSaNNa

az eTwiNNiNg 
peDagógUS
-ToVÁbbképzéS 
lehetőségei
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A  tízhetes  képzést a szlovák és cseh 
nemzeti szolgáltatóközpontok (NSS) 
együttesen szervezik. Minden héten új 
témával foglalkoznak a  résztvevők, és 
az adott feladatok kidolgozására hetente 
legalább két órára lesz szükségük. Gya-
korlott vezetők segítik a munkát, melyet 
az eTwinning Live! virtuális térben kö-
zösen végeznek cseh tanárokkal. A kur-
zus folyamán megtanulják, hogyan kell 
felvenni a kapcsolatot külföldi partner-
rel, hogyan lehet megírni a közös pro-
jektet és mi legyen annak tartalma, hol 
kell keresni inspirációt. A résztvevők azt 
is megtanulják, hogyan kell a TwinSpace 
felületben dolgozni, projektmunkát ve-
zetni – és még sok-sok mást is.

A kurzust jóváhagyta az oktatási mi-
nisztérium, és ugyancsak ingyenes.

Etwinning kEzdőknEk
Ezt a típusú képzést azoknak ajánljuk, 
akik meg szeretnének ismerkedni az 
eTwinning programmal. Megtanulják, 
hogyan kell regisztrálni az eTwinning 
portálon és ezáltal tagjává válni a ta-
nárok európai közösségének, hogyan 
lehet kihasználni saját munkafelületü-
ket, hogyan érdemes a legeffektívebben 
használni az egyes keresőket (partner, 
iskola), és persze azt is, hogyan kell 
megírni egy projektet. A 3-4 órás kép-
zésen sok más is megemlítésre kerül.

Etwinning HAlAdóknAk
Ez az iskolázás különféle témákra 
irányul. Azoknak ajánljuk, akik az 
eTwinning platformon már regiszt-
ráltak, és gyakorlottak a Desktop felü-
leten. Lehet tapasztalatuk eTwinning 
projekttel is. A lényeg, hogy legyen 
kedvük további fejlődésre, akarjanak 
valami újat elsajátítani.

nEmzEtközi Etwinning 
képzésEk, 2018 
Azoknak a tanároknak, akik regisztrál-
tak az eTwinning portálon, és van ked-

vük projektben dolgozni, a következő 
típusú rendezvényeken való részvételt 
ajánljuk:
1. eTwinning szeminárium – en-
nek célja főleg a partnerkeresés, de az 
eTwinninggel és az IKT-eszközökkel 
való ismerkedésre is alkalmas.
2. PDW – A Szakmai továbbképzési 
műhelyeket, PDW-ket    (Professional 
Development Workshop) azon peda-
gógusok számára rendezik, akik szeret-
nének közelebbről megismerkedni az 
eTwinning programmal, és szeretnék 
továbbfejleszteni készségeiket az In-
formációs és Kommunikációs Techno-
lógiákat (IKT-kat) felhasználó európai 
együttműködési tevékenységek terén. 
A 4-5 napos műhelyekre a résztvevők 
számos európai országból érkeznek, 
hogy kapcsolatokat építsenek, és meg-
osszák egymással tapasztalataikat. A 
hálózatépítő és partnerkereső műhe-
lyek az egész tanév folyamán, Európa 
különböző országaiban kerülnek meg-
rendezésre. Minden regisztrált felhasz-
náló jelentkezését várják a Nemzeti 
Szolgáltatópont munkatársai.
3. Minikonferenciák
4. Hazai műhelyek – olyan szakmai ta-
lálkozók, melyeket szomszédos orszá-
gokban dolgozó pedagógusok számára 
szervez valamely NSS, és melyeken a 
partnerkeresés kerül előtérbe, a szak-
mai továbbképzési programok pedig 
valamivel kisebb hangsúlyt kapnak.
5. Kurzusok a Jövő osztályában (Futu-
re Classroom Lab)

további lEHEtőségEk 
szAkmAi fEjlődésrE
Az eTwinning portál személyes mun-
kafelülete számos lehetőséget bizto-
sít a pedagógusok pedagógiai, mód-
szertani, szakmai továbbfejlődésére, 
csupán a kapcsolatteremtés eszközeit 
használva, valamint rendelkezésre áll-
nak a szakmai fejlődés strukturáltabb 
eszközei is.

Az   eTwinning oktatási esemé-
nyek  online videokonferenciákat fog-
lalnak magukba, melyek különböző, 
a kreativitás témája köré épülő rövid 
és intenzív kurzusok. Az eTwinning 
oktatási események nem tekinthetők 
a hagyományos értelemben vett „tan-
folyamoknak”, inkább olyan interaktív 
eseményeknek, melyek során a részt-
vevőknek lehetősége nyílik kapcsolatba 
lépni egymással, megbeszéléseket foly-
tatni, alkotni és megosztani egymással 
ismereteiket.

Az eTwinning csoportok adott téma 
köré szerveződött online közösségek, 
melyek keretében a tanárok az iskolai 
projektekhez közvetlenül nem kötődő 
megbeszéléseken és együttműködési 
tevékenységekben vehetnek részt. 2009 
tavaszán kísérleti jelleggel a Kreativitás 
a tanteremben, a Matematika és egyéb 
természettudományok, az Iskolaigazga-
tók és az Iskolai könyvtárosok csoport 
kezdte meg működését. Ezek az indu-
lástól kezdve nagyon népszerűek lettek, 
mutatva azt, hogy milyen nagy az igény 
az együttműködésekre, a tapasztala-
tok megosztására, a szakmai közössé-
gekben folyó munkára. Mára számos 
csoport jött létre, a tanárkollégák kí-
vánságai, igényei szerint. A csoportok 
munkájához a regisztrált tanárok csat-
lakozhatnak.

A  Csoportok  lehetőséget adnak a 
kapcsolatteremtésre azok számára, akik 
szeretnének megismerkedni, együtt 
dolgozni külföldi kollégáikkal, de pro-
jektek indítására még nem feltétlenül 
állnak készen; azok számára, akik ép-
pen „pihenőt tartanak” két projekt 
között; valamint azok számára is, akik 
szeretnék másokkal megosztani az 
együttműködési munkával kapcsolatos 
ismereteiket.



gyerekek jegyzetekből tanultak, emel-
lett a szakirodalmat is olvasták. Külö-
nös figyelmet szenteltünk a képeknek, 
térképeknek. Közösen ismételtünk, a 
csapat tagjainak a felkészülés ideje alatt 
is számot kellett adniuk tudásukról. 
Végül bebizonyosodott, hogy nem volt 
hiábavaló az egész éves, kitartó munka, 
hiszen az országos döntőben a „Három 
testőr” holtversenyben az első helyen 
végzett.

A továbbiakban néhány mondattal 
bemutatnám a csapat tagjait.

kEsErű borbálA
Borbála kedvenc tantárgya a magyar 
nyelv és irodalom, valamint az angol 
nyelv. Ezekből a tantárgyakból koráb-
ban számos versenybe bekapcsolódott, 
melyeken kitűnő eredményeket ért el. 
Szabadidejében sok mindennel fog-
lalkozik: rajzol, olvas, ír, zenét hallgat, 
filmeket néz és karatézik. Az iskolai 
színjátszó csoport tagja. Tanulmányait 
gimnáziumban szeretné folytatni. Azért 
kapcsolódott be a Katedra Történelem-
versenybe, mert ismeretlen terepen is 
szerette volna megméretni magát. Bor-
bála nem bánta meg, hogy bekapcsoló-
dott a versenybe, hiszen olyan dolgokat 
tanult, amiket másképpen nem tanult 
volna meg.

balahó andrás
András a történelem mellett a testneve-
lést kedveli leginkább. Versenyszerűen 

kézilabdázik, nyáron szüleivel a Ba-
latonon vitorlázik. A komáromi Ipari 
Szakközépiskolában szeretné folytatni 
tanulmányait elektrotechnika szakon. 
Érdekli a történelem, ezért természetes 
volt számára, hogy adandó alkalommal 
bekapcsolódik valamilyen történelem-
versenybe. A levelezős forduló felada-
tait megfelelő nehézségűnek találta, 
fájlalta azonban, hogy a csaták kima-
radtak a döntő feladatsorából, mert 
sokat tanulta őket. András számára a 
verseny legfőbb hozadéka az volt, hogy 
megismert sok embert, és a döntő hely-
színét, Dunaszerdahelyt is.

bAnský máté
Máté kedvenc tantárgyai a történelem 
és a földrajz, valamint a testnevelést. 
Szabadidejében legszívesebben bicik-
lizik vagy történelmi témájú cikkeket 
olvasgat. Kedvenc témái az első és a 
második világháború. Az érsekújvári 
Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakkö-
zépiskolában szeretné folytatni tanul-
mányait. A levelezős forduló feladatait 
igényesnek találta. A döntőn jól érezte 
magát, tetszettek neki a változatos fel-
adatok. Véleménye szerint a csapat 
sikerének kulcsa az volt, hogy a csa-
pattagok teljes mértékben megbíztak 
egymásban. Máté örül, hogy bekapcso-
lódott a versenybe, mert sok új ismeret-
tel gazdagodott.

Szabó Kinga, felkészítő pedagógus

A munkA utcA tEstőrEi
A komáromi Munka Utcai Alapiskola 
tanulói rendszeresen bekapcsolódnak a 
Katedra Történelemversenybe. Az elő-
ző tanévben sem történt ez másképp. 
A verseny témája a szatmári békétől az 
első reformországgyűlésig tartó idő-
szak volt. A korábban versenyző csa-
pat tagjai befejezték tanulmányaikat 
iskolánkon, így tavaly „Három testőr” 
névvel új csapat alakult. A csapatot 
nyolcadikos tanulók alkották, mégpe-
dig Keserű Borbála, Balahó András és 
Banský Máté. Korábban nem dolgoztak 
együtt, és történelemversenybe sem 
kapcsolódtak be. A munka mindennek 
ellenére gördülékenyen folyt. A levele-
zős forduló feladatainak megoldása a 
szakirodalom beszerzésével kezdődött, 
amit sokszorosítottunk, hogy a csapat 
tagjai otthon is tudjanak dolgozni. Ter-
mészetesen a világhálót is felhasználtuk. 
Rendszeresen összeültünk, és közösen 
kikerestük a még hiányzó megoldáso-
kat. A feladatlapot minden hónapban 
egy másik csapattag tisztázta le. A pon-
tos munkának meglett az eredménye, a 
csapat az elsők között került be az or-
szágos döntőbe. A döntőre való felké-
szülés még több munkát igényelt. Mivel 
ekkora mennyiségű anyagot egy gyerek 
nem tud megtanulni, úgy döntöttünk, 
hogy három részre osztjuk. Ezáltal a 
csapat tagjai még komolyabban vették a 
felkészülést, hiszen nemcsak magukért, 
de a többiekért is felelőssé vállaltak. A 

TeheTSégek



élEtrE kElt Az irodAlom nyitrán

Február 21-én került megrendezésre a XXVII. Tompa 
Mihály Országos Verseny nyitrai járási fordulója. A helyi 
Csemadok társszervezőjeként már hagyományos mó-
don a Közép-európai Tanulmányok Kara adott otthont 
a versenynek és biztosította a szakmai zsűrit.

A zoborvidéki iskolákból érkező tizennyolc próza-
mondó és huszonkét szavaló egyetemi környezetben 
mutathatta meg előadói készségét.

A megnyitóra érkező, reménnyel és bizakodással teli 
diákokat a kar másodéves óvodapedagógus-hallgatói 
köszöntötték. A hallgatók közül voltak, akik a regiszt-
rációnál segédkeztek, mások a versenyzőket igazították 
el, könyvjelzőkkel kedveskedve a vendégeknek, valamint 
drámajátékokkal segítették levezetni a versenyzők fe-
szültségét. Mindez Petres Csizmadia Gabriella tanárnő 
irányításával történt.

A tényleges versenyt közös nyelvtörőzéssel indították 
a szervezők, melynek nagy sikere volt. Tanárok, diákok, 
felkészítők és hallgatók egyaránt „bemelegítettek“ a nagy 
megmérettetésre. Minden versenyző – mind próza, 
mind líra kategóriában – kihozta magából a  legtöbbet, 
amit tudott, hiszen nagyon ügyesen szerepeltek. Ezt kö-
vetően a zsűri elvonult, hogy meghozza döntését.

Az országos elődöntőn a következő diákok mutathat-
ják meg tehetségüket:
Líra:
I. kategória: Šonkoľ Daniela
II. kategória: Száraz Ádám
III. kategória: Száraz Viktória
Zsűri: N. Tóth Anikó, Lőrincz Katalin
 
Próza:
I. kategória: Brath Lea
II. kategória: Benc Levente
III. kategória: Palaky Arnold
Zsűri: Gubík Mária, Radics Rudolf, Petres Csizmadia 
Gabriella
 
A versenyzőknek köszönjük a részvételt, gratulálunk 
mindenkinek, és sok sikert kívánunk a továbbjutóknak!

 Varró Csilla

éjszAkA Az ipAribAn

2018. február 22-én a komáromi Ipari Szakközépiskolában érdekes 
programok sokasága várta a látogatókat. Az éjszakába nyúló rendezvé-
nyen az iskola folyosóit, tantermeit és laboratóriumait elözönlötték az 
érdeklődők. A jelenlegi diákokon, szüleiken és hozzátartozóikon kívül 
szép számban jelentek meg az általános iskolák pedagógusai és pályavá-
lasztási tanácsadói is. A nagysikerű rendezvény nem kerülte el a kilen-
cedikes diákok figyelmét sem, de az iskola egykori tanulói, az „öregdiá-
kok” is kíváncsiak voltak a változásokra, az újdonságokra.

Vetter János iskolaigazgató szerint a rendezvénynek kettős célja volt. 
Az egyik mindenképpen az, hogy bemutatásra kerüljön az intézmény-
ben folyó munka. A másik pedig, hogy a szélesebb rétegek számára is 
teret adjunk a beszélgetéseknek, a találkozásoknak. A kötetlen program, 
a sok helyszín, a hangulatos séta az iskola falai között az érdeklődőknek 
kellemes időtöltést nyújtott. Az intézmény immár harmadszor engedett 
éjszakába nyúlóan betekintést képzési tematikájába és abba a miliőbe, 
amely az iparit Iparivá tette. 

Már az előcsarnokban egy csodálatos világ tárult a látogatók elé. A 
diákok jóvoltából ötletes rajzok, ábrák hirdették a látnivalókat, a gondos 
szervezők pedig süteményekkel és frissítőkkel igyekeztek kedveskedni 
a vendégeknek. A gazdagon összeállított program felölelte a szakok be-
mutatását, a „nyitott laboratóriumok” segítségével a látogatók betekin-
tést kaptak a szaktantárgyak oktatásába, továbbá az iskolában működő 
diákvállalkozások is bemutatkozhattak.

A gépészet iránt érdeklődők a műhelyekben és szaktantermekben 
tett látogatás után megtekinthették a 3D-s nyomtatót is. Az ilyen típusú 
nyomtatás technológiájának oktatása az iskolában 2010-ben kezdődött. 
A térbeli nyomtatás eszközét nagy érdeklődés övezte. Ugyanezen a hely-
színen megismerkedhettek a FESTO építőelemes pneumatikus rendszer 
alapjaival is. A bemutatón megjelent vállalatok is nagy meglepetéssel 
konstatálták az intézmény ilyen irányú felszereltségét és színvonalát. 

Az elektrotechnika és a programozás területén is rengeteg újdonság 
várta a látogatókat. A vendégek belekóstolhattak a programozás játékos 
formáiba. Az Arduino mikrovezérlő, a Rapsberry Pi számítógépek és 
az Apple alkalmazások különösképpen lekötötték az informatika iránt 
érdeklődők figyelmét.

A nyelvtanítást illetően bemutatásra kerültek a modern módszerek, 
melyek közül ez alkalommal a játékos, interaktív formák kaptak zöld 
utat. Az angol nyelvű foglalkozáson az adott nyelvterületre jellemző 
édességeket is meg lehetett kóstolni. 

A természettudományi tantárgyak iránt érdeklődők is mérlegre te-
hették tudásukat, ugyanis érdekes matematikapéldák várták a vállalko-
zó kedvű megoldókat. Azok pedig, akik sikeresen megbirkóztak a fizi-
katesztek feladataival, tudásuk elismeréseként névre szóló tanúsítványt 
kaptak.

A látogatók tájékoztatatást kaptak az iskolában nyíló szakokról, a 
tanulók szakgyakorlatáról és az intézmény távlati terveiről. Megismer-
kedhettek az iskolatévénkkel (Tower TV) és megtekinthették a legszín-
vonalasabb diákmunkákat.

 „Volt egyszer egy tantestület“ elnevezést kapta az a kezdeményezés, 
mely során az ipari korábbi tanáraival személyesen is találkozhattak az 
évekkel ezelőtt végzett diákok.

Az iskola díszterme adott otthont az Ipari Kávéháznak, melynek ven-
dégei az Ipari Szakközépiskola volt diákjai, Matusek Attila színművész 
és Mészáros Tamás színész-énekes voltak. Az érdeklődők betekinthet-
tek a VISZTA csapatának, azaz az intézmény színjátszó körének mun-
kájába is.

A programokban gazdag tájékozódás után a testedzés sem maradha-
tott el. Az iskola tornaterme a sportolni vágyók rendelkezésére állt. Az 
itt tartott kempo-bemutatóba is szép számmal bekapcsolódtak.

A jól sikerült rendezvény minden résztvevője találhatott kedvére 
valót a gazdag kínálatból, melyből a kollégiumi élet bemutatása sem 
hiányzott. A nagy érdeklődés, a remek hangulat, a vendégsereg elége-
dettsége arra engednek következtetni, hogy a már hagyománnyá vált 
„Éjszaka az Ipariban” teljesítette küldetését.

PaedDr. Tóth Katalin
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iSkolahírek

sElyés sikEr A lEgrAngosAbb AnyAnyElvi 
vErsEny kárpát-mEdEncEi döntőjébEn

Ez év februárjában immár 30. alkalommal került meg-
rendezésre Gyulán az Implom József Helyesírási Verseny 
Kárpát-medencei fordulója. Ez az összmagyarságot felölelő 
verseny 1988-ban indult útjára, a gyulai Erkel Ferenc 
Gimnáziumban. Öt évvel később azonban már a határon 
túli magyar középiskolások részvételével tartották a dön-
tőt. A Selye János Gimnázium diákjai az elmúlt években 
kivétel nélkül ott lehettek a gyulai döntő résztvevői között, 
mi több, eredményesen is szerepeltek. 1992 fontos dátum 
a verseny történetében: egyrészt a korábban „névtelen” 
verseny felvette Implom Józsefnek, a gyulai származású és 
hajdan ott is élő nyelvész-tanárnak a nevét, másrészt a szlo-
vákiai forduló győztese ebben az évben vett először részt a 
Kárpát-medencei döntőben.

A verseny célja anyanyelvünk tudatos használatának 
fejlesztése, a tanulók nyelvi érzékenységének fokozása. A 
versenyen a feladatok összeállítását, az értékelést a magyar 
nyelvtudomány és tanárképzés szaktekintélyeiből álló zsűri 
irányítja. A verseny során a pedagógusok szakmai tovább-
képzésére is gondot fordítanak elméleti-mószertani bemu-
tatók formájában.

A Kárpát-medencei döntő közvetlen előzménye termé-
szetesen a szlovákiai döntő megrendezése. A nyitrai Kons-
tantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok 
Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intéze-
te hirdeti meg minden év januárjában az Implom József 
Helyesírási Verseny szlovákiai fordulóját. A Selye János 
Gimnáziumot 3 diák képviselte: Finta Viktória, Lengyel 
Barbara és Bánki Bence.

Diákjaink kitűnő eredményeket értek el: Finta Viktória 
(felk. Spátay Adriana) az 1. helyen, Bánki Bence a 3. helyen 
végzett. Az „utánpótlás”, Lengyel Barbara, második évfolya-
mos diákunk a 10. helyet szerezte meg a szlovákiai döntőn.

A Kárpát-medencei döntőre gimnáziumunk két diákja 
utazhatott: Finta Viktória és Bánki Bence.

A kétnapos rendezvényen több mint 100 középiskolás 
mérte össze az „erejét”. Maga a verseny Gyula városának 
rangos eseményévé nőtte ki magát, minden évben városné-
zéssel, különböző kulturális programokkal van összekötve.

Az eredményhirdetésre február 24-én került sor. Diákja-
ink kategóriájában 6 díjazottat jutalmaztak. Bánki Bence az 
összesített pontszámok alapján az 5. helyen végzett.

Bence végzős diákunk, utolsó alkalommal volt résztvevő-
je ennek a versenynek. A helyesírási versenyek egyik legsi-
keresebb versenyzője: 2015-ben a 6. helyen, 2016-ban a 2. 
helyen, 2017-ben az 1. helyen, 2018-ban pedig a 3. helyen 
végzett az országos döntőn. A Kárpát-medencei döntőben 
minden évben részt vett, volt már harmadik, hatodik, idén 
pedig ötödik helyezett. Egy tehetséges, következetes diák 
utolsó megmérettetése volt az idei gyulai döntő. 

Harminc év – szinte történelem már egy verseny életé-
ben. Igaz, három évtized tapasztalatairól egy gimnazista 
nem tudna beszámolni, de hogy milyen hozadéka lehet en-
nek a versenynek még az anyanyelv csiszolásán túl is, arról 
szóljon maga a versenyző, Bánki Bence, aki selyésként utol-
só alkalommal lehetett Gyulán.

„A verseny egyik legnagyobb hozadéka, hogy rengeteg 
barátot szereztem Kárpát-medence minden tájáról. Azt, 
hogy valójában mekkora megbecsülésben és elismerésben 
volt részem az évek során, az eredményhirdetésen fogtam 
csak fel igazán: egy emberként tapsolt nekem az egész te-
rem. Amikor igazi szaktekintélyek „régi ismerősként” gra-
tuláltak, éreztem: beérett a négy év munkájának gyümöl-
cse. Egy kép örökre megmarad a fejemben: ahogy a gyulai 
vár ott áll több száz éve, úgy a nyelvünk is több száz éve 
bástyaként áll, és köt össze bennünket.”

Bence! Köszönöm a  négy év kitartó munkáját! Szívből 
gratulálok!

Dr. Farkas Adrianna, felkészítő tanár

A Kárpát-medencei döntő díjazottja, Bánki Bence

Fotó: RNDr. Holczhei Árpád

A szlovákiai döntő díjazottjai: Finta Viktória, Bánki Bence és Lengyel Barbara



hÁzUNk TÁja

nyilvánosságrA Hozták A 2018/2019-Es tAnévrE 
vAló óvodAi fElvétEl fEltétElEit és időpontját

Az óvodák igazgatói az intézmény fenntartójával való megegyezés alapján február 15-e és március 15-e között jelen-
tették meg a  gyermekek óvodába való beíratásával kapcsolatos alapinformációkat, vagyis a  bejelentkezés feltételeit és 
időpontját. A kitöltött kérvényeket 2018. április 30. – május 31. között kell eljuttatni az óvoda igazgatójának. Az óvodába a 
gyermek szülei – törvényes képviselői által kitöltött és az óvoda igazgatójának leadott kérvény alapján nyerhet felvételt. A 
kérvényben fel kell tüntetni a gyermeknek és a törvényes képviselőinek a kért adatait, és csatolni kell a gyermek egészségi 
állapotát ismertető gyermekorvosi igazolást. A kérvény kézzel is megírható, ugyanis az iskolaügyi minisztérium e célra 
nem rendszeresített hivatalos nyomtatványt. Előfordulhat azonban, hogy az adott óvoda saját hatáskörében összeállított 
űrlap kitöltését kérheti az érdeklődő szülőtől. A szülő – a gyermek törvényes képviselője – a kérvényt általában szemé-
lyesen adja le az óvoda igazgatójának, de eljuttathatja postai úton vagy elektronikusan is. Az óvoda – függetlenül attól, 
hogy milyen szerv a fenntartója – nem kérhet semmilyen illetéket a kérvényezőtől. Amennyiben a gyermek speciális 
nevelési-oktatási felkészítést igényel, a törvényes képviselője a kérvényhez mellékeli a nevelési tanácsadó intézet állásfog-
lalását. Az óvodába általában a 3-6 éves gyermekek nyerhetnek felvételt, kivételes esetben azonban a második életévüket 
betöltöttek is. Minden esetben előnyt élveznek azonban az 5. életévüket betöltött gyermekek, valamint azok is, akik a 
kötelező iskolalátogatás megkezdésére egy év halasztást kaptak az előző évben. A kétéves gyermekek viszont csak abban 
az esetben válhatnak óvodásokká, ha az óvodában biztosított minden anyagi, tárgyi, személyi és egyéb szükséges feltétel. 
A 2017/2018-as tanévben Szlovákiában 2984 óvoda működött, ebből 2742 volt  állami, 156  a magán és 86  az egyházi. Az 
óvodát látogató gyermekek száma meghaladta a 160 ezret. Az előző évvel összehasonlítva az óvodai osztályok – csoportok 
száma 129-cel, a beírt gyermekeké pedig 1 192-vel növekedett. Figyelemre méltó adat, hogy e növekedés ellenére is 12 324 
gyermek helyhiány miatt nem kerülhetett be az óvodába. 
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A pEdAgógusok ismét ElőnyösEn kApHAtnAk 
HitElt A művElődést támogAtó pénzügyi 
AlAptól
A pedagógusok 2018. január 31-től ismét igényelhetnek 
kedvezményes hitelt a Művelődést támogató pénzügyi 
alaptól, amely a közelmúltban tette közzé a hitelnyújtás 
2018-as évre vonatkozó feltételeit. A bevezetőben fontos-
nak tartjuk megjegyezni, hogy 2017-hez viszonyítva a hi-
telnyújtás feltételei nem változtak, tehát a kamat magassága 
ebben az évben sem haladja meg a 3%-ot, a pedagógusok 
továbbra is 1000 eurótól 15000-ig euróig terjedő hitelt ve-
hetnek fel, miközben a 3000 euró alatti hitelnél nem szük-
séges a  hitel visszatérítéséért kezességet vállaló személy 
biztosítása. Változás viszont, hogy ebben az évben első 
alkalommal három időpontban is lehetséges a hiteligény-
lés, mégpedig 2018. február 28-ig, majd ezt követően 2018. 
június 30-ig, végül utolsó terminusként 2018. október 31-
ig. A pedagógusok által igényelhető kedvezményes hitelre 
a kormány 2 400 000 eurót különített el. A február végéig 
jelzett hitelre 600 000, a június 30-ig kérhetőre ugyancsak 
600 000, míg az október végéig igényelt hitelekre összesen 
1 200 000 euró meríthető, ugyanis a teljes hitelkeret az előző 
évhez viszonyítva 100 000 euróval emelkedett. Részletesebb 
tájékoztatás a pedagógusok kedvezményes hitelfelvételéről 
a Művelődést támogató pénzügyi alap (Fond na podporu 
vzdelávania) honlapján található – Tájékoztatás a hitel-
igénylés lehetőségeiről (Oznam o  možnosti predkladania 
žiadosti o pôžičku pre pedagógov) cím alatt. E tájékoztatás 
tartalmazza a hitel igénylésének hivatalos formanyomtat-
ványát is.

változások A szAkképzést irányító 
állAmi intézEtbEn    

                                    
A Szakképzést Irányító Állami Intézetben (SZIÁI – ŠIOV) 
végrehajtott változások összhangban vannak az iskolaügyi 
minisztérium háttérintézményeinek optimalizációs és 
fejlesztési stratégiájával, melynek célja a  duális képzés és 
az élethosszig tartó művelődés megerősítése. Az említett 
optimalizációs stratégia értelmében a  jelenleg felszámolás 
alatt álló Élethosszig Tartó Művelődés Nemzeti Intézeté-
nek (ÉTMNI – NÚCŽV) bizonyos hatás- és feladatköre-
it átveszi a Szakképzést Irányító Állami Intézet (ŠIOV), a 
feladatkörök további része pedig közvetlenül az iskolaügyi 
minisztérium apparátusának hatáskörébe kerül. A változá-
sok egyértelmű célja az élethosszig tartó művelődés haté-
konyságának a megerősítése. A SZIÁI (ŠIOV) új igazgatója 
Michal Němec, aki eddigi tevékenysége során gazdag ta-
pasztalatokat szerzett a kormány szakminisztereinek há-
romoldalú tárgyalásain a munkaadók és a munkavállalók 
képviselőivel – ami a szakképzés sikeres megszervezésének 
és folyamatos biztosításának egyik alapfeltétele. Olyan szak-
ember, aki szlovákiai és csehországi állami intézmények 
igazgatójaként, valamint a pénzügyi és nyugdíjbiztosítási 
intézetek igazgatói, illetve felügyelői tanácsának tagjaként 
szerezte meg az új megbízatásához szükséges tudást. Me-
nedzseri és szakirányítási képességeit és ismereteit eleddig 
sikeresen kamatoztatta a közlekedés, a szolgáltatások és az 
információs technológia fejlesztésében is.  Az intézet eddigi 
igazgatója – Michal Bartók – igazgatóhelyettesi státuszban 
mindenekelőtt az élethosszig tartó művelődéssel kapcsola-
tos feladatok sikeres teljesítésért felel, főképpen azokért a 
részterületekért, amelyeket az intézet a felszámolt ÉTMNI-
től vett át.             
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az én Városom
könyvajánlókaTedra

Hogyan is lehet szavakba önteni azt, ami 
egy embert a szülővárosához köt? A kötő-
dés olyan, akár a köldökzsinór. Nem ereszt. 
Táplál. Biztonságot nyújt.
Itt, Kassán éltem le az egész életem, az egye-
tem néhány évét leszámítva. Ha elmegyek 
innen, honvágyam van. Hiányoznak az ut-
cák, a házak. Legjobban a Dóm hiányzik. 
Pedig ritkán megyek végig a főutcán, a gó-
tika gyöngyszemét nem üdvözlöm napon-
ta, még hetente sem. Nekem elég tudnom, 
hogy van. Ha szépül, ha restaurálják, olyan, 
mintha különösen szép ruhába öltözne va-
laki, aki kedves a szívemnek. Ha épp körbe 
van állványozva – mintha beteg lenne, har-
colna az elmúlással. De Kassa nem csupán 
a Dóm, a gótikus ívek, az égbe nyúló áhí-
tat, a tágas templombelső, ahol félénken 
csillan meg Salkaházi Sára szemüvege az 
újkori, ám mégis annyira odaillő szobron, 
Szabó Ottó alkotásán. A lencse alakú főtér 
is kedvenceim egyike, kiszélesedő közepén 
a katedrális mellett a színház – olyan igazi 
milleneumi időket idéző színház, páho-
lyokkal és piros kárpittal, és gyerekkorom-
ból még a padlón kirakott NSz (Nemzeti 
Színház) intarziára is emlékszem... Már 
rég nincs ott. A színház mégis olyan, mint 
belecsöppenni a száz év előtti polgárság ün-
nepeibe. 
Szeretem a parkot is, a Malom utcától az 
állomásig. Ősszel szeretem. Itt még lehet 
marékszámra vadgesztenyét szedni. Mar-
komba szorítani fényes burkát, érezni a 
belőle áradó életerőt, gyönyörködni a szí-
nében, mely semmi máshoz nem hasonlít. 
Pár nap múlva a gesztenye kifakul, össze-
szárad, mégis hordozgatom kabátzsebben, 
táskában, rakosgatom az íróasztalom fölötti 
polcon a következő őszig. 
Gyerekeim kiskorukban a patakot imádták, 
amely a régi Csermely-patak emlékére csör-
gedezik ma is végig a főutcán – persze csak a 
fagymentes időszakokban. Sajnos csupán az 

északi része működik, a déli kapu felé vezető 
vályú – a rekonstruált patakmeder – mindig 
üresen ásít. Két fél-patak lett volna, de csak 
az egyikük maradt életképes. A másik a ku-
darcok jelképe lehetne. Mellette régi sínek, 
még abból az időből, amikor villamos járt 
a város szívében, míg a katedrális süllyedni 
nem kezdett a rázkódástól. A villamos már 
jó ideje a szüleim háza előtt halad el, ösz-
szeköti azt a régi alma materemmel. Rövid 
kis utca, gyerekkorom otthona és iskolája 
mindössze egy villamosmegállónyi táv. Tér-
ben még közel. Időben már mindkettő na-
gyon messze tőlem.
A lakótelep, ahol lakom, egyike a legrégeb-
bieknek. Sok fával, parkokkal és nálam is 
idősebb bérházakkal. Ezeket most fokoza-
tosan szépítik, színesítik meg, nem szürke 
panelköteg van itt, vidám sárga, zöld, drapp, 
rózsaszín házak. A parkban mögöttünk már 
nincs akkora gyerekzsivaj, mint amikor ide-
költöztem. A mesterséges kis dombon az ab-
lakom alatt – ami tán egy meddőhányó volt 
– már nem szánkóznak olyan rengetegen 
telente. A dombot is lehet látni, nem csak a 
gyerekeket. Igaz, hó is kevesebb van. Most a 
kutyások uralják a terepet, építettek is nekik 
a közelben egy hatalmas kifutót mindenféle 
mászókával és akadállyal. Én még ott kutyát 
nem láttam. Csak mindenütt máshol, a park 
füvén, a járdákon, az üzletek előtt. Talán a 
kutyák – és gazdik – következő nemzedéke 
rátalál majd a sok játszóhelyre is.
Az ablakomból látni a nagykórház tetejét. 
Esténként világít rajta egy vörös fény, hogy 
a repülőknek jelezze: vigyázva kell fölöt-
te szállniuk. Magas épület, a tizenhetedik 
emeletén született két fiatalabbik gyerme-
kem. Este időnként azt is látni, ahogy a he-
likopter propellere érdekes fénycsóvákat vet 
a sötétbe – valakiért mennek vagy valakit 
hoztak, súlyos beteget. Az a forgó fénycsóva, 
számomra valahogy az is a városhoz tarto-
zik. A helyhez, ahol élek.

legkedVesebb Városom

kozsár zsuzsanna

Hagyománytör(tén)és – Vita a „szlovákiai magyar” líra értelmezhetőségéről 
(Szerk.: Csanda Gábor, H. Nagy Péter)
Opus könyvek 1. 
A5-ös formátum, 116 oldal      Eredeti ár: 6.00 Eur
Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2011       Kedvezményes ár: 3.00 Eur 

A fejek és a kalap – Dialógusok a kultúrá(k)ról 
(Szerk.: Csanda Gábor, H. Nagy Péter)
Opus könyvek 2. 
A5-ös formátum, 160 oldal      Eredeti ár: 6.00 Eur
Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2012    Kedvezményes ár: 3.00 Eur 

Közelmúlt – Tanulmányok a „szlovákiai magyar” könyvekről és irodalmi folyamatokról 
(Szerk.: Csanda Gábor, H. Nagy Péter)
Opus könyvek 3. 
A5-ös formátum, 190 oldal      Eredeti ár: 6.00 Eur
Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2013       Kedvezményes ár: 3.00 Eur 

Költészet és… 
(Szerk.: Csanda Gábor, H. Nagy Péter)
Opus könyvek 4. 
A5-ös formátum, 200 oldal      Eredeti ár: 6.00 Eur
Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2014    Kedvezményes ár: 3.00 Eur 

A kontextus végtelensége – Tanulmánykötet Tőzsér Árpád 80. születésnapjára 
(Szerk.: Csanda Gábor, H. Nagy Péter)
Opus könyvek 5. 
A5-ös formátum, 160 oldal     Eredeti ár: 6.00 Eur
Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2015   Kedvezményes ár: 3.00

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
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chenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának adjunktusa, Győrben él (gosi.viktoria @sze.hu); doc. MISAD KATALIN, PhD, a pozsonyi 
Comenius Egyetem docense, Dunaszerdahelyen él (katarina.misadova@uniba.sk); ONÓDI TERÉZ, dunaszerdahelyi Halpiac Téri Óvoda óvópe-
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