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SZERZŐINK

FELHÍVÁS

SZÜLŐFÖLDEM SZÉP HATÁRA…

OROS LÁSZLÓ

Katonáskodásom hosszú évei alatt sokszor 
eszembe jutott a szülőfalum, Felsőszeli. Az 
a mátyusföldi község, ahol szüleim és taní-
tóim megszerettették velem a magyar szót, 
a történelmünket és irodalmunkat. Mert hát 
úgy alakult az életem, hogy hivatásos kato-
naként közel huszonkét esztendőt töltöttem 
cseh és szlovák környezetben, és ebben az 
időben óriási erőt, hitet és biztonságérzetet 
nyújtottak számomra az otthonról hozott 
emlékek és élmények. 
Sokszor felidéztem magamban nagyapám 
történeteit meg az első világháborús „élmé-
nyeit” az olasz frontról, az Isonzó-csatákról, 
Doberdóról és a sebesüléséről. Sok mindent 
tudott a falu múltjáról is. Vele jártam be elő-
ször az utcákat, és a legnagyobb meglepeté-
semre általában ezekről is tudott valamilyen 
történetet. 
Megmondom őszintén, akkoriban nem igen 
foglalkoztatott falunk utca- és dűlőneveinek 
eredete, pedig valóban érdekesek és talán 
egyediek is ezek az elnevezések. Ha kimon-
dom a nevüket – például Sár utca, Főszeg, 
Nagy- és Kisvecse, Gőnyere, Sikola vagy 
Papszeg –, akkor az itt élt emberek emléke 
és közösségünk gazdag múltja elevenedik fel 
előttem. Minden név valakihez vagy valami-
lyen eseményhez kötődik… Mikor erről (is) 
beszélek a Felsőszelibe látogatóknak, csak 
csóválják a fejüket és nem értik, hogy akkor 
miért hiányoznak falunkban az utcaneveket 
jelző táblák, feliratok. Hát, igen, a laikus erre 
azt mondaná, hogy felesleges ezeket kiír-
ni, hisz a szeliek úgyis ismerik az utcáikat, 
az ideérkező látogatóknak meg bizonyára 
mindegy. Legfeljebb megkérdezik az első 
szembejövőt, aki majd eligazítja őket… 
De félre a tréfával, mert Felsőszelinek való-
ban komoly múltja van. Ősidők óta lakott 
hely volt, amiről az itt előkerült bronzkori 
leletek is tanúskodnak – a múlt század hat-
vanas éveiben magam is találtam ilyeneket 
–, majd jöttek a kelták, hunok, a szlávok, il-
letve a honfoglalás után a magyarok teleped-
tek le ezen a területen. 
Most nem akarom részletezni a történelmün-
ket, csak annyit még, hogy a régi időkben is 

dolgos, becsületes emberek éltek itt, akik 
megtapasztalták a korabeli háborúk veszedel-
meit. A faluból sokan vettek részt a Rákóczi-
féle, illetve az 1848/49-es szabadságharcban. 
Az utóbbi végén, a vesztes peredi csata után, 
az orosz csapatok elérték Szelit is. A katolikus 
plébános pedig gondolt egyet, és a lakosok 
kíséretében bátran kivonult Panjutin fővezér 
elé, hogy a falu megkímélését kérje. Nem is 
történt komolyabb baj, csak az evangélikus 
lelkész temetőkertben lapuló pulykáit lövöl-
dözték le az arra nyargalászó kozákok…
Néhány gondolatot megérdemelnek az egy-
házak is, hisz van két takaros templomuk: 
a régebbi a katolikusoké, a másik pedig az 
evangélikusoké. A hívek szorgalmasan és 
békésen látogatják is az Isten házát, de ez 
nem volt mindig így. Az ellenreformáció 
idejében a protestánsokat bizony kigúnyol-
ták és megdobálták a „pápisták”, és ezek a 
vallási villongások, sokszor komoly össze-
tűzések, egészen a 19. század végéig tartot-
tak. Akkor viszont már abban is meg tudtak 
egyezni, hogy az egyik választási időszak-
ban evangélikus, a következőben pedig ka-
tolikus legyen a falu elöljárója.
A két háború között a módosabb települé-
sek közé sorolták a falut. Volt szeszgyára, 
len- és kendergyára, sok-sok üzlete és kocs-
mája, virágoztak az egyes iparágak, majd 
jöttek a hontalanság évei: a tehetősebb gaz-
dákat kitelepítették, a szegényebbeket pedig 
Csehországba deportálták kényszermunká-
ra. Bizony, nagyon sokan megtapasztalták 
ezeket a keserves eseményeket… 
A tragédiák után valami kellemeset illik 
még mondani. Nos, Felsőszelinek is vannak 
híres-neves emberei. Itt született például 
Endreffy János evangélikus lelkész, aki nem 
csupán pap, hanem egyházi író, illetve a fel-
vidéki magyarság szószólója is volt! De itt 
élt és alkotott Danajka Lajos helytörténész, 
illetve ma is nálunk működik Jakubecz 
Márta író, pedagógus.
Végezetül talán még egy mondat: büszke 
vagyok arra, hogy Felsőszeliben láttam meg 
a napvilágot, és hogy ennek a gazdag múlt-
tal rendelkező közösségnek lehetek a tagja.
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SIMON ATTILA

ÉVFORDULÓK	ÉVADA		

Történelmünk sajátos alakulása 
folytán a két őszi hónap, október és 
november tele van történelmi évfor-
dulókkal. A sort az aradi vértanúk 
emléknapja nyitja (október 6.), ezt az 
1956-os forradalom napjai követik 
(október 23.–november 4.) majd jön 
Csehszlovákia megalakulásának (az 
idén 100.) évfordulója (október 28.), 
néhány napra rá az első bécsi döntés 
(november 2.) napja, s a sort végül a 
bársonyos forradalom évfordulója 
(november 17.) zárja. Egy friss felmé-
rés szerint a szlovákiai magyarok ezek 
közül (csak a huszadik századi esemé-
nyekre volt rákérdezve) leginkább az 
1989-es bársonyos forradalmat tartják 
pozitív eseménynek (a megkérdezet-
tek 68%-a), majd az 1956-os forradal-
mat (57%), miközben Csehszlovákia 
megalakulását csak 37%, az első bécsi 
döntést pedig csupán 32% minősítette 
pozitívan.

Mivel a lakosság történelmi tudatá-
nak az állapota mindig is szoros ösz-
szefüggésben volt az iskolai oktatással 
(de nem csak a történelemtanítással!), 
érdemes elgondolkodni ezeken az 
eredményeken. A 89-es és 56-os forra-
dalom magas elfogadottsága rendben 
valónak látszik, különösen azt figye-
lembe véve, hogy a bársonyos forra-
dalmat csak a megkérdezettek 13%-a, 
az 1956-os forradalmat pedig csak 
19%-uk minősítette negatív esemény-
ként. Még azt is rendjében valónak 
vélem, hogy Csehszlovákia megala-
kulását többen mondták negatív ese-
ménynek (39%), mint pozitívnak. Az 
azonban, hogy az első bécsi döntést 
csupán a szlovákiai magyarok nem 
egész egy harmada minősítette pozi-
tív eseményként, kicsit meglepő. Igaz, 
negatív minősítést is csupán 21%-uk 
adott, miközben 53%-uk nem tudott 
véleményt mondani róla.

Ez az 53%, az összes felsorolt törté-
nelmi esemény közül a bécsi döntés 
volt az, amelynek a minősítése a legna-
gyobb problémát okozott a megkérde-
zetteknek, nem túl örömteli. Azt jelzi 
ugyanis, hogy sem az iskolában, sem 
a közbeszédben nem tudunk mit kez-
deni a visszacsatolás tényével. Mintha 

valamiféle szemérmes tartózkodás 
fátyla lepné be 1938-at. Pedig nem 
valamiféle perverz szexuális aktusról 
van szó, sem  a tanárok és diákok kö-
zött itt-ott azért felbukkanó szerelmi 
viszonyról, amelyről szintén nem be-
szélünk, hanem egy 80 évvel ezelőtti, 
a történettudomány által már eléggé 
jól dokumentált eseménysorról. Egy 
eseményről, ami a felvidéki magyar-
ság számára – mindenféle körülmény 
ellenére is – pozitív töltettel bír, hiszen 
20 évnyi lassú, de biztos asszimiláció 
és fogyás után 6 évre ismét a mai Dél-
Szlovákiában élő magyar közösség nö-
vekedését, erősödését eredményezte.  
Mondanám, hogy kérdezzük csak meg 
a visszaemlékezőket (sajnos már nem 
sok ilyen van), vagy legalább is olvas-
suk el a visszacsatolásra vonatkozó 
memoárokat, visszaemlékezéseket, s 
látni fogjuk, hogyan is vélekedtek ak-
koriban a Bodrogközben, Gömörben 
vagy épp a Mátyusföldön erről az ese-
ményről.

Ennek ellenére mi leginkább hallga-
tunk róla. Rosszat sem mondunk, de 
jót sem, mert attól félünk, hogy azzal 
mások érzékenységét sértenénk. A tör-
ténelem azonban már csak ilyen. Ami 
az egyiknek jó és pozitív, a másiknak 
bánatot okoz. Nekünk Trianon szo-
morúság, de megértjük, hogy a csehek 
és szlovákok számára Csehszlovákia 
megalakulása és az új versailles-i ál-
lamhatárok kijelölése pozitív és öröm-
teli esemény volt. Az első bécsi döntés 
épp fordított hatást vált ki: a szlovákok 
számára negatív történelmi esemény. 
Mi azonban ettől még tarthatjuk azt 
pozitívnak és örömtelinek, s ezt nem 
kellene takargatnunk. 

S nem is azon van a lényeg, hogy 
mit mondunk róla: egyszerűen csak 
beszéljünk róla. Ne csak október 6-án, 
október 23-án vagy október 28-án áll-
junk meg egy pillanatra, s mondjunk 
pár szót arról, mit is gondolunk mi 
ezen évfordulókról, de november 2-án 
is. Ne hagyjuk, hogy ez a nap kihulljon 
a történelmi tudatunkból. Ne hagyjuk, 
hogy a felvidéki magyarok több mint 
fele ne tudjon véleményt formálni 
múltunk egyik fontos pillanatáról. 

                     GYÁSZKÖZLEMÉNY
A Katedra folyóirat mély megrendülés-
sel tudatja, hogy elhunyt Kiss Péntek 
József, újságíró, rendező, tanár, a Komá-
romi Jókai Színház egykori igazgatója, a 
felvidéki diákszínjátszás egyik meghatá-
rozó személyisége. Tisztelettel adózunk 
emlékének.



NÉGYSZEMKÖZTNÉGYSZEMKÖZT

PETRES	CSIZMADIA	GABRIELLA

A	MESÉLÉS	LÉLEKSIMOGATÓ	PILLANATAI	

BESZÉLGETÉS	SZELECZKI	MÓNIKA	MESEMONDÓVAL

A 26 éves mesemondó, Szeleczki Mó-
nika a jellegzetes viselettel rendelkező 
kurtaszoknyás hat falu központi tele-
püléséről, Kéméndről származik. Gye-
rekkora óta fontos szerepet tölt be az 
életében a mesélés. Jelenleg Budapes-
ten él, és kollégáival a Kárpát-meden-
cében, valamint a diaszpórában élő 
magyar fiataloknak szervez, vezet kö-
zösségépítő programokat, képzéseket. 
Mónikával a meséről, mesemondás 
fontosságáról beszélgettünk.

   Milyen gyerekkori emlékei vannak 
a mesélésről?

 Gyermekkoromban elsősorban a 
nagymamám mesélt nekünk, uno-
káknak, nagyon sokat. Én különösen 
cserfes voltam, mindig a nyomában 
jártam. Mama nem csak népmeséket 
mondott, hanem régi családi törté-
neteket is. Unokatestvéreimmel, test-
véremmel együtt többek között neki 
köszönhetjük, hogy ismerjük a család-
fánkat, szinte mindegyik felmenőnk-
ről ismerünk egy-egy trufát. Sok időt 
töltöttem nagymamámmal, Kovács 
Ilonával. Ő indított el az utamon. Ha 

népmesei fordulattal szeretnék élni, 
akkor azt mondanám, hogy telipakolta 
a mesebeli tarisznyámat, nekem már 
csak kamatoztatnom kell azokat az 
apró kincseket, amiket elrejtett benne. 

    A mesemondás tehát családi örök-
ség? 

   Igen, már az anyai dédnagymamám 
is mesemondó volt, anyu szerint hatal-
mas mesei tárházzal rendelkezett, ám 
sosem akarta hangszalagra mondani 
a meséit. Mindig azt mondta, hogy ő 
ilyen modern kori dobozba nem fog 
belebeszélni, ha valaki kíváncsi a me-
séire, akkor leül, meghallgatja és meg-
jegyzi. Így Örekke (családon belül így 
nevezzük dédnagymamámat) magával 
vitte a meséit a sírba, nem kerültek fel-
gyűjtésre. Nagymamám is egész ügyes 
mesemondói vénával rendelkezett, bár 
ő inkább énekelni szeretett.  
Gluténérzékeny vagyok, és 20 évvel 
ezelőtt az óvodák még nem voltak 
felkészülve a speciális étkezési igényű 
gyerekek fogadására, így én az óvoda 
helyett otthon maradtam. Akkoriban 
eléggé fájt a szívem, sajnáltam, hogy 

kimaradok az ovis élményekből, de 
így, utólag visszagondolva, az ott-
honlét is nagy móka volt. Sütöttem, 
főztem anyu mellett, illetve minden-
napos programként én is kiültem az 
öregasszonyokkal az utcára, és meg-
tárgyaltam velük a nap aktuális híreit, 
pletykáit.
Kéménd egy 1800 fős kis falu, gyer-
mekkoromban még nagy rituáléja 
volt annak, hogy az utcabeli öregasz-
szonyok reggelenként és esténként az 
állatok ellátása után kiülnek a padok-
ra beszélgeti. Aránylag kevés velem 
egykorú barátom volt, ezért inkább 
az öregekkel pajtáskodtam, hisz csak 
ők voltak otthon. Így az öregekkel én 
is kint ültem a kapu előtt, ahol nagy-
mamám vezénylésével, de a többi 
öregasszonnnyal karöltve együtt éne-
keltek, kötöttek, horgoltak, meséltek, 
és nem mellékesen pletykáztak. Míg 
az utcabeli gyerekek a leckéjüket írták, 
addig rám az öregek közt úgy ragadt 
az ének és a mese, mint másra a kosz. 
Valószínűleg ezekből az élményekből 
eredeztethető a mese iránti fogékony-
ságom. 

  A mesehallgatás időszakát korán 
felváltotta a mesélés időszaka. Milyen 
indíttatásból fogott bele a mesélésbe? 

   A kéméndi alapiskola ötödik osztá-
lyába jártam, amikor osztályfőnököm, 
Jankus Gyula tanító bácsi megmutatta 
a „Palócország – Meseország“ palóc 
mesemondó verseny felhívását, hogy 
igazán szerencsét próbálhatnánk raj-
ta, de csipkedni kell magunkat, mert 
másnap lejár a jelentkezési határidő. 
Mondanom sem kell, hogy iskola 
után porzott mögöttem az út hazáig, 
hogy beszámoljak a versenyfelhívás-
ról. Nagy mesemondókedvem támadt, 
éreztem a kihívást, hisz én addig csak 
mesét hallgattam, de sosem mesél-
tem. Még aznap ki kellett választani 
a versenyre szánt mesét. Emlékszem, 
hogy mindenáron A macskacicó című 
népmesével akartam indulni, de nagy-
mamám közbelépett, hogy ha mesét 
akarok mondani, akkor márpedig 
családi mesét viszek és nincs apellá-
ta. Így neveztem A bíka komája című 
mesével, amit mama már néhányszor 
mesélt nekem, de a gyerekeszem-
nek nem igazán tetszett a történet, 
nagyon egyszerűcskének tartottam. 
Arról szól, hogy a szegény asszony a 
tisztességének köszönhetően vissza-
kapja a Garam folyóba fulladt gye-
rekeit. Ezt a mesét mondtam először 
közönség előtt, ekkor kaptam az első 
pozitív visszaigazolásokat: hogy ennek 
a lánynak van mondanivalója, egész 
ügyesen csinálja, amit csinál. Végül ez 
a mesécske olyan kedvessé vált a szí-
vemnek, hogy manapság már nagyon 
ritkán mesélem, csak olyan emberek-
nek adom tovább, akiket a bizalmam-
ba fogadtam, vagy akik kivételes helyet 
foglalnak el a szívemben. 

  Hogyan készül fel egy mesemondó 
a mesélésre?

 Eleinte, a mesemondó-tudomány 
kitanulásnál, nagymamám volt a leg-
nagyobb segítségem, ő figyelte a táj-
szólást, a kiejtést, hogy a „kéméngyi 
mesét“ igazi „kéméngyiesen“ mesél-
jem. Természetes Jankus tanító bácsi 
is ellátott tanácsokkal, számtalanszor 
meghallgatott, bár ő inkább mentá-
lisan készített fel arra, hogy ha szín-
padra kerülök, akkor megeshet, hogy 
száz szempár fog figyelni. Ez is pozitív 
példa arra, hogy a gyerek érdekében a 
család és a pedagógus milyen jól tud 
együttműködni. 
Később, néptáncosként elkezdtem 
rendszeresen mesélni: a koreográfiába 
beépítettek egy külön részt, ahol me-

séltem a közönségnek. Ez nagy tapasz-
talatszerzés volt számomra, hisz szinte 
minden héten meséltem, még akkor 
is, ha épp nem volt kedvem hozzá. A 
lehetőségek itt is adták magukat, egyre 
több helyen tudtam megmutatni ma-
gam, egyre mélyebben beleástam ma-
gamat a mesemondásba. Egy idő után 
már nem kértem ki az emberek véle-
ményét, az érzéseimre hagyatkoztam, 
ami vagy bejött, vagy nem, és tanul-
tam belőle. A mai napig a legnagyobb 
kritikusom anyu és a nővérem, akik 
megmondják, ha valami jól sikerült, 
de azt is, hogy mit kéne átgondolnom. 
Sosem szerettem előttük mesélni, mi-
vel tudtam, hogy szigorú értékelést 
kapok. Azt mondták, hogy ha ezt a 
missziót magamra vállaltam, akkor 
csináljam rendesen. 

  Hogyan vált professzionális mese-
mondóvá?

  Nem nevezném magam professzi-
onális mesemondónak, pusztán csak 
szeretek mesélni. Az igazat megvallva 
sosem terveztem, hogy mesemondó 
leszek, sokáig azt gondoltam, hogy a 
mesemondás csupán egy olyan dolog, 
amivel kitűnhetek a kortársaimtól. 
Aztán a már említett „Palócország – 
Meseország“ palóc mesemondó ver-
senynek, valamint az ott elnyert nívó-
díjnak köszönhetően részt vehettem a 
Palóc mese-beszéd című hangoskönyv 
elkészítésében. Két mese szólal meg 
az én hangomon, az egyik közülük A 
bíka komája, nagymamám meséje. Iz-
galmas volt, akkor jártam először stú-
dióban. Badin Ádám, a verseny egyik 
főszervezője ügyesen becsalogatott a 
többi palóc mesemondó fiatal közé. Ez 
számomra azért is volt nagy szó, mert 
a többiek ismerték egymást, szinte 
mindnyájan Rozsnyóról és környé-
kéről származtak, én pedig egyedüli 
nyugati palóc fiatalként kerültem be 
ebbe a csapatba. Nyaranta táborokat 
szerveztek számunkra, olyan mese-
mondókkal találkozhattunk, mint Pál 
István bácsi vagy Szandai Teréz néni. 
Ők voltak azok a palóc mesemondók, 
akik még a hagyományos paraszti 
kultúrában az anyatejjel szívták ma-
gukba a mesemondás, éneklés, dudá-
lás, furulyázás tudományát. Szívesen 
emlékszem vissza a velük átmesélt és 
áténekelt estékre, azt hiszem, valami 
ott indulhatott el bennem, onnantól 
kezdtem tudatosan foglalkozni a me-
semondással és ellesni az öregek forté-
lyait. Egyetemi éveim alatt is sokat me-
séltem, számos mesemondó versenyen 

részt vettem, hisz, valljuk be, ahhoz, 
hogy az embert komolyan vegyék, kell 
a minősítés. Ezeken a versenyeken in-
kább csak a versenyhelyzetet élveztem, 
valamint hogy hasonló mentalitású 
emberekkel találkozhattam.

  Miként készül fel egy-egy mese-
mondásra? 

  Mostanság nagyon tudatosan ké-
szülök egy-egy mesemondásra, hisz 
hatalmas bizalmat kapok azoktól az 
emberektől, akik megszólítanak és el-
hívnak mesét mondani, és erre a bi-
zalomra rá kell szolgálnom. Azt előre 
megtudakolom, hogy ki a célközönség, 
hisz más mesecsokrot válogatok össze a 
gyerekeknek és mást a felnőtteknek. A 
legizgalmasabb a gyerekeknek mesélni, 
hisz ők még őszinték, ami a szívükön, 
az a szájukon, minden leolvasható az 
arcukról. Gyakran megesik, hogy hiába 
készülök előre a mesemondásra, hiába 
válogatom össze előre a meséket, a gye-
rekek felülírják az elképzeléseimet. 
Nagymamám mindig azt mondta, hogy 
az ő meséi a kötényszoknyájában van-
nak elrejtve, és onnan kell őket előcsa-
logatni. Ez a mesecsalogató annyira be-
leégett a lelkembe, hogy a gyerekeknek 
is elő kell csalogatniuk az én meséimet. 
Az én mesécskéim pedig annyira hun-
cutok, hogy rendszerint megbújnak a 
szoknyám ráncában. Így a mesemondás 
előtt sokszor mondókázok, énekelek a 
gyerekekkel, hogy nyitottá váljék a lel-
kük a mese befogadására. A mesecsa-
logatás azt is jelenti, hogy a gyerekek 
megbátorodnak, és nagyon beszédessé 
válnak. Megtörtént, hogy a mesecsalo-
gatást követően az egyik legényke ke-
rek perec kijelentette, hogy ő sárkányos 
mesét szeretne hallgatni. Ilyenkor nincs 
mit tenni, sárkányos mesét kell mesélni. 
A felnőtteknél könnyű sikereket elérni. 
A mindennapi életüknek annyira nem 
része az élőszavas mese, hogy sokszor a 
gyerekét kísérő apuka az, akit alig lehet 
elrángatni a mesemondástól. Már olyan 
is megesett, hogy egy apuka megkért, 
meséljem el neki a gyerekkori kedvenc 
népmeséjét. Ezek olyan léleksimigató 
pillanatok. 

  Mekkora meseanyagot ismer? 
  Bevallom őszintén, saját magam 

sem tudom, hogy mennyi mesét isme-
rek. Ha leülnék és elkezdeném sorolni 
az általam ismert meséket, akkor egy 
ideig a padhoz lenne ragasztva a fene-
kem. Ahogy az ember egyre rutino-
sabbá válik a mesemondásban, kiérzi, 
hogy a mesehallgatónak épp mire van 
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mondott, hanem régi családi törté-
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fánkat, szinte mindegyik felmenőnk-
ről ismerünk egy-egy trufát. Sok időt 
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apró kincseket, amiket elrejtett benne. 

    A mesemondás tehát családi örök-
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   Igen, már az anyai dédnagymamám 
is mesemondó volt, anyu szerint hatal-
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mamám vezénylésével, de a többi 
öregasszonnnyal karöltve együtt éne-
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az ének és a mese, mint másra a kosz. 
Valószínűleg ezekből az élményekből 
eredeztethető a mese iránti fogékony-
ságom. 

  A mesehallgatás időszakát korán 
felváltotta a mesélés időszaka. Milyen 
indíttatásból fogott bele a mesélésbe? 

   A kéméndi alapiskola ötödik osztá-
lyába jártam, amikor osztályfőnököm, 
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padra kerülök, akkor megeshet, hogy 
száz szempár fog figyelni. Ez is pozitív 
példa arra, hogy a gyerek érdekében a 
család és a pedagógus milyen jól tud 
együttműködni. 
Később, néptáncosként elkezdtem 
rendszeresen mesélni: a koreográfiába 
beépítettek egy külön részt, ahol me-

séltem a közönségnek. Ez nagy tapasz-
talatszerzés volt számomra, hisz szinte 
minden héten meséltem, még akkor 
is, ha épp nem volt kedvem hozzá. A 
lehetőségek itt is adták magukat, egyre 
több helyen tudtam megmutatni ma-
gam, egyre mélyebben beleástam ma-
gamat a mesemondásba. Egy idő után 
már nem kértem ki az emberek véle-
ményét, az érzéseimre hagyatkoztam, 
ami vagy bejött, vagy nem, és tanul-
tam belőle. A mai napig a legnagyobb 
kritikusom anyu és a nővérem, akik 
megmondják, ha valami jól sikerült, 
de azt is, hogy mit kéne átgondolnom. 
Sosem szerettem előttük mesélni, mi-
vel tudtam, hogy szigorú értékelést 
kapok. Azt mondták, hogy ha ezt a 
missziót magamra vállaltam, akkor 
csináljam rendesen. 

  Hogyan vált professzionális mese-
mondóvá?

  Nem nevezném magam professzi-
onális mesemondónak, pusztán csak 
szeretek mesélni. Az igazat megvallva 
sosem terveztem, hogy mesemondó 
leszek, sokáig azt gondoltam, hogy a 
mesemondás csupán egy olyan dolog, 
amivel kitűnhetek a kortársaimtól. 
Aztán a már említett „Palócország – 
Meseország“ palóc mesemondó ver-
senynek, valamint az ott elnyert nívó-
díjnak köszönhetően részt vehettem a 
Palóc mese-beszéd című hangoskönyv 
elkészítésében. Két mese szólal meg 
az én hangomon, az egyik közülük A 
bíka komája, nagymamám meséje. Iz-
galmas volt, akkor jártam először stú-
dióban. Badin Ádám, a verseny egyik 
főszervezője ügyesen becsalogatott a 
többi palóc mesemondó fiatal közé. Ez 
számomra azért is volt nagy szó, mert 
a többiek ismerték egymást, szinte 
mindnyájan Rozsnyóról és környé-
kéről származtak, én pedig egyedüli 
nyugati palóc fiatalként kerültem be 
ebbe a csapatba. Nyaranta táborokat 
szerveztek számunkra, olyan mese-
mondókkal találkozhattunk, mint Pál 
István bácsi vagy Szandai Teréz néni. 
Ők voltak azok a palóc mesemondók, 
akik még a hagyományos paraszti 
kultúrában az anyatejjel szívták ma-
gukba a mesemondás, éneklés, dudá-
lás, furulyázás tudományát. Szívesen 
emlékszem vissza a velük átmesélt és 
áténekelt estékre, azt hiszem, valami 
ott indulhatott el bennem, onnantól 
kezdtem tudatosan foglalkozni a me-
semondással és ellesni az öregek forté-
lyait. Egyetemi éveim alatt is sokat me-
séltem, számos mesemondó versenyen 

részt vettem, hisz, valljuk be, ahhoz, 
hogy az embert komolyan vegyék, kell 
a minősítés. Ezeken a versenyeken in-
kább csak a versenyhelyzetet élveztem, 
valamint hogy hasonló mentalitású 
emberekkel találkozhattam.

  Miként készül fel egy-egy mese-
mondásra? 

  Mostanság nagyon tudatosan ké-
szülök egy-egy mesemondásra, hisz 
hatalmas bizalmat kapok azoktól az 
emberektől, akik megszólítanak és el-
hívnak mesét mondani, és erre a bi-
zalomra rá kell szolgálnom. Azt előre 
megtudakolom, hogy ki a célközönség, 
hisz más mesecsokrot válogatok össze a 
gyerekeknek és mást a felnőtteknek. A 
legizgalmasabb a gyerekeknek mesélni, 
hisz ők még őszinték, ami a szívükön, 
az a szájukon, minden leolvasható az 
arcukról. Gyakran megesik, hogy hiába 
készülök előre a mesemondásra, hiába 
válogatom össze előre a meséket, a gye-
rekek felülírják az elképzeléseimet. 
Nagymamám mindig azt mondta, hogy 
az ő meséi a kötényszoknyájában van-
nak elrejtve, és onnan kell őket előcsa-
logatni. Ez a mesecsalogató annyira be-
leégett a lelkembe, hogy a gyerekeknek 
is elő kell csalogatniuk az én meséimet. 
Az én mesécskéim pedig annyira hun-
cutok, hogy rendszerint megbújnak a 
szoknyám ráncában. Így a mesemondás 
előtt sokszor mondókázok, énekelek a 
gyerekekkel, hogy nyitottá váljék a lel-
kük a mese befogadására. A mesecsa-
logatás azt is jelenti, hogy a gyerekek 
megbátorodnak, és nagyon beszédessé 
válnak. Megtörtént, hogy a mesecsalo-
gatást követően az egyik legényke ke-
rek perec kijelentette, hogy ő sárkányos 
mesét szeretne hallgatni. Ilyenkor nincs 
mit tenni, sárkányos mesét kell mesélni. 
A felnőtteknél könnyű sikereket elérni. 
A mindennapi életüknek annyira nem 
része az élőszavas mese, hogy sokszor a 
gyerekét kísérő apuka az, akit alig lehet 
elrángatni a mesemondástól. Már olyan 
is megesett, hogy egy apuka megkért, 
meséljem el neki a gyerekkori kedvenc 
népmeséjét. Ezek olyan léleksimigató 
pillanatok. 

  Mekkora meseanyagot ismer? 
  Bevallom őszintén, saját magam 

sem tudom, hogy mennyi mesét isme-
rek. Ha leülnék és elkezdeném sorolni 
az általam ismert meséket, akkor egy 
ideig a padhoz lenne ragasztva a fene-
kem. Ahogy az ember egyre rutino-
sabbá válik a mesemondásban, kiérzi, 
hogy a mesehallgatónak épp mire van 
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szüksége, valamint azt is, hogy melyik 
mesénél működik a varázslat. Akad 
olyan mese, amire a mai napig nem 
értem meg, hogy elmeséljem, majd a 
kor és bölcsesség azt is meghozza. A 
fehér ló fia számomra épp egy ilyen 
mese. Olyan mély gondolatai vannak, 
annyira gyönyörűen összetett, hogy 
egyelőre még csak ízlelgetem.
 

 Milyen szövegcsokrokat állított 
össze ?

 Nincsenek előre összeállított mű-
soraim, mint már említettem, ru-
galmasan kezelem a mesemondást. 
Készülök, de mindig ott van a rög-
tönzés lehetősége. Azt mondanám, 
hogy a tarsolyomban akadnak mesék, 
amelyeket gyereknek és felnőttnek 
egyaránt mesélek, de akadnak olyan 
mesécskék is, amiket csak felnőtt, 
pajzán meseesteken adok tovább. 
Mint tudjuk, a mesék eredendően fel-
nőtteknek szólnak. Felnőttek mesél-
tek felnőtteknek, csak aztán az idők 
során valaki kitalálta, hogy jó lenne 
a gyerekeknek is mesélni, így kicsit 
lecsippentettek a mesékből, virág-
nyelvre fordították azokat, és úgy már 
éppen jó volt a gyerekeknek is. Az 
egyik adatközlő bácsi annak idején 
úgy fogalmazott, hogy ezek a mesék 
nem az Áronkáknak, hanem az igazi 
Áronoknak szólnak. Ahogy nődögél-
tem, eljutottak hozzám az egyre cif-
rább, Áronoknak szóló történetek is. 
A szülői cenzúra nálunk erősen mű-
ködött, ugyanis érettségiig egy Áron-
nak szóló mesét sem mesélhettem a 
színpadon, mindössze a tábortűznél, 
a baráti körnél értem el velük nagy 
sikereket. Egyetem alatt ez megvál-
tozott, felnőtt meseesteket szervez-
tünk, ahol pajzán meséket meséltem, 
de arra mindig ügyeltem, hogy csak 
olyan meséket válasszak, amit elbír a 
személyiségem, amit hitelesen, csil-
logó szemmel tudok továbbadni. Ha 
szemérmesség vagy félelem van a sze-
memben, akkor az már régen rossz, 
nem hiteles. 
Nagyon szeretem a női adatközlők 
élettörténeteit is mondani. Ezek az 
asszonyok gyakran hatalmas súlyo-
kat cipeltek a vállukon – nem mehe-
tett ahhoz, akit szeretett, a jó Isten 
nem adott neki gyermeket, stb. Ön-
gyógyításként mesélték ki maguk-
ból az élet fajdalmait. Akad olyan 
élettörténet, amit évekig nézeget-
tem, pakolgattam, de nem éreztem 
az enyémnek, majd ért egy szerelmi 
csalódás, és megértettem a történet 

lényegét, ezt követően mertem csak 
elmesélni.

  Mit jelent a mesemondás a saját 
életében? 

  Azt a szabadságot szeretem a me-
semondásban, hogy a hallgatósággal 
együtt, de valamelyest mégis egye-
dül alkotok valamit. Úgy cifrázom a 
történetet, ahogy kedvem tartja, ak-
kor szólok ki a közönséghez, amikor 
jónak látom. Ha azt veszem észre, 
hogy valaki nem figyel, akkor meg-
engedhetem magamnak, hogy me-
semondás közben rendre utasítsam. 
Az sem baj, ha a mesélés közepette 
kihagyok egy epizódot, hisz azt a le-
hető legtermészetesebb módon újra 
beleszövöm a mesébe, mi több, még 
a hallgatóságnak is beismerhetem a 
turpisságot. Ettől válik az egész olyan 
természetessé, életszagúvá.
A mesemondás az én életemben a 
kikapcsolódást, öngyógyítást, az elő-
dök iránti tiszteletet, hagyományőr-
zést, a hagyományok átörökítését, és 
még sok minden mást jelent. Mesélés 
közben gyakran akad olyan pillanat, 
hogy eszembe jut nagymamám, az 
utcabeli öregasszonyok… Ha tudták 
volna, hogy ugyanazt fogom csinálni, 
amit ők, az utcában – csak én szín-
padom… Néha megmosolygom saját 
magam is, s bízom benne, hogy én is 
ilyen nagyszájú öregasszony leszek.

  Milyen trükkjei vannak a mese-
mondásnak a prózamondáshoz ké-
pest? 

   Azért imádom a mesemondást, 
mert itt akarva-akaratlanul előbújnak 
belőlem azok az energiák, amiket ak-
kor éreztem, mikor gyerekként az öreg-
asszonyok közt ültem és hallgattam 
őket. Valamelyest a szavalóversenyek is 
a világom részét képezik, hisz manap-
ság is gyakran szavalok, mi több, egyre 
gyakrabban foglalok helyet a zsűri szé-
kében is, de a mesemondás adja meg 
számomra azt a szabadságot, amit egy 
kötött szövegű próza nem tud. 
El kell árulnom, hogy rettentően nehe-
zemre esik szó szerint megtanulni egy 
prózai szöveget, márpedig a prózát szö-
veghűen és szövegbiztosan lehet csak 
előadni. Én sajnos akaratlanul is szere-
tem a saját kedvemre átformálni a szö-
vegeket. A szavalóversenyek előtt nem 
lettem volna a pedagógusaim helyében, 
biztosra veszem, hogy jobban leizzad-
tak egy-egy verseny alatt, mint én. Hiá-
ba volt náluk a nyomtatott szöveg, hogy 
ha véletlenül megakadnék, akkor súg-

janak, nekem nem lehetett súgni, mivel 
ők is csak megközelítőleg tudták, hol 
járok a történetben. Egyszer megesett, 
hogy nagyon ráfeszültem a prózamon-
dásra, nem voltam szövegbiztos, ezért 
sokszor megakadtam, súgni pedig nem 
lehetett, hisz aki nem tudja a szöveget, 
annak hogyan? Nem akartam tovább 
szenvedni, így ránéztem a zsűrire, ke-
rek perec megmondtam, hogy ez nem 
az én napom, a többi versenyző szava-
latát követően újra nekirugaszkodom 
a prózámnak. Ezzel lejöttem a szín-
padról. Végül a képi gondolkozásnak 
köszönhetően elmondtam a prózámat, 
de hatalmas felismerés volt számomra, 
hogy a két terep mennyire különböző: 
amit az egyik megenged, az a másiknál 
elképzelhetetlen.
Mesemondáskor nem kell kívülről 
megtanulnom a szöveget. Ismerem a 
mese szerkezetét, a fordulópontokat, 
amiknek mindenképp el kell hangoznia 
ahhoz, hogy a mese kibontakozhasson. 
Imádom a mesében rejlő kötöttséget és 
a benne rejlő szabadságot is. A mesei 
toposz nem változik, a jó győz a gonosz 
felett, mindenki megkapja méltó jutal-
mát vagy büntetését, az viszont már raj-
tam, mesélőn múlik, hogyan virágozta-
tom ki a történetet. Ha jó kedvemben 
vagyok és a hallgatóság is nyitott a me-
sehallgatásra, akkor fűzöm a szavakat, 
kivirágoztatom a mesét. Ha a hallga-
tóságon látom, hogy kevésbé nyitottak 
vagy lankad a figyelmük, akkor kevésbé 
bontom ki a történetet.

   Mik a további tervei?
 Terveim, hála Istennek, mindig 

vannak, általában a lehetőségeket is 
bevonzom. A közeljövőben szeret-
ném egy kicsit bővíteni a látókörömet, 
kikacsintani a hagyományos mese-
mondás világából. Szeretnék találni 
egy zenésztársat, akivel interaktívab-
bá, még színesebbé tudnánk tenni 
mesemondást, ezt követően pedig 
már csak a kreativitásunk szabhatna 
határt. Addig is, míg ez megvalósul, 
rendetlenül mesélek tovább ország-
határokon innen és túl, óvodákban, 
iskolákban, fesztiválokon, a buszon 
egy síró gyereknek vagy otthon, az 
unokaöcséimnek. Minden mesehall-
gatónak azt kívánom, hogy nyissa ki 
a tenyerét, a hallott mesécskéket gyor-
san zárja bele, tegye azt el a szoknyája 
ráncába, tarisznyájába, és ha lehető-
sége nyílik rá, akkor mesélje, adja to-
vább.

   Köszönöm a beszélgetést!

KIHEZ SZÓL 
ÉS MIT MOND A MESE?
A meséknek az archaikus kultúrákban 
nagyon fontos szerepe volt, melyeket 
az emberek generációról generáció-
ra adtak át egymásnak. Ezek a mesék 
elsősorban a felnőttekhez, illetve az 
ifjakhoz szóltak, amelyek a minden-
napi élethez szükséges tudásanyagot 
tartalmazták. Mivel nekik és róluk 
szóltak, segítettek a felnőtté válás-
ban, a konfliktusok megoldásában, és 
szinte gyógyító hatásuk is volt, hiszen 
támpontokként szolgáltak bizonyos 
élethelyzetekben, problémákban. 

Igaz, mostanára a mesék beköltöz-
tek a gyerekszobákba és szórakoztató, 
varázslatos történetekké váltak, me-
lyek a felnőttek részére néha értelmet-
lenek és érthetetlenek, gyógyító szere-
pük viszont máig megmaradt. A mese 
segít megoldást találni olyan helyze-
tekben is, mint a testvérféltékenység, 
a szülőkről való leválás, a párválasztás 
és önmagunk kiteljesítése. „A mese 
képi világa és valóságábrázolása teljes 
mértékben megfelel a gyermeki gon-
dolkodásmódnak, emiatt a mese tulaj-
donképpen a gyermek szemével nézett 
világ…” (Kádár, 2012, 43). A mesei vi-
lágban rendben vannak a dolgok, és a 
gyermek saját életében is erre a bizton-
ságra vágyik: kiszámítható és egyértel-
mű dolgokra. A mese egyszerre lehet 
feszültségteremtő és feszültségoldó. 
Általában azokra a mesékre reagálunk, 
amelyek összhangban vannak pilla-

natnyi lelkiállapotunkkal, segítenek 
lelki egyensúlyunk megtalálásában. 
Nem véletlen, hogy a gyerekek gyak-
ran ugyanazt a mesét szeretnék halla-
ni, visszatérnek egy-egy történethez.

A MESÉLÉS ÉS MESEHALLGATÁS 
JELLEMZŐI
A meseolvasás egyik legfontosabb 
hatása, hogy beindítja a gyermek bel-
ső képalkotását, hiszen a gyermek az 
elméjében kelti életre a történetet. 
Képekben elevenedik meg előtte a 
történet, elképzeli azt, amit hall, és azt 
szimbolikus úton dolgozza fel. Ezért 
megnyugodhatunk, ha félelmetes rész-
hez is érünk a mesében, hiszen a gyer-
mek csak annyira fogja félelmetesnek 
képzelni, amennyire azt ő képes elvi-
selni, elfogadni.

Ezenkívül fontos odafigyelni a me-
sélés módjára is, arra, hogyan és mi-
kor mesélünk. A személyes kapcsolat 
a mesélővel segít megteremteni azt a 
meghitt, nyugalmas légkört, amely-
ben a gyermek érzelmi biztonság-
ban érezheti magát és nyugodtan 
ráhangolódhat a „belső mozizásra”. 
A legideálisabb, ha ugyanazon a he-
lyen és ugyanakkor mesélünk. Ha tu-
dunk, először meséljünk fejből, de ha 
nem megy, nyugodtan olvashatunk 
könyvből is. Igyekezzünk érthetően, 
spontánul olvasni, figyeljünk oda a 
hanglejtésre, arckifejezésünkre, és ne 
féljünk hitelesen beleélni magunkat a 
mesélésbe, sőt merjünk átnézni a fan-

tázia világába is. A meséléshez idő kell, 
ezért ne siessünk, és ne rövidítsünk, 
hiszen a mesének minden egyes eleme 
nagyon fontos, és ha kihagyjuk őket, 
akkor a mondanivaló is elvész. A me-
sélés után idő kell a feldolgozásra, és 
ha a gyermek igényli, a kérdésekre is. 

A mai rohanó világban minőségi 
időként is tekinthetünk a mesélésre, 
hiszen együtt tesszük azt, és ezáltal a 
gyermek a szülővel való együttlét örö-
mét és biztonságát is megéli. Ezenkí-
vül egyfajta szokást, rituálét alakítha-
tunk a mesélésből, lehet ez akár a nap 
méltó lezárása is.    

A mesélés és mesehallgatás nagyon 
léleküdítő hatású is lehet, egyféle uta-
zás a tudattalanba, ahol megpihenhe-
tünk vagy felszabadulhatunk. Talán 
nem is tudatosítjuk, hogy a mesélés és 
a mesehallgatás igénye egész életünk-
ben jelen van, a gyerekkortól egészen 
a felnőttkori beszélgetésig. 

MIT MESÉLJÜNK
 A GYEREKEKNEK?
Már a várandóságunk alatt elkezdhe-
tünk mesélni, különböző dalocskák, 
versikék formájában, később pedig 
életkortól és érdeklődéstől függően 
választhatunk mesét. Az édesanyák 
már bölcsős korban altatódalokkal, 
ringatókkal nyugtatták gyermekei-
ket, amelyek magas érzelmi töltettel 
rendelkeznek, így az éber állapotból 
az álomba való átmenetet segítették, 
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szüksége, valamint azt is, hogy melyik 
mesénél működik a varázslat. Akad 
olyan mese, amire a mai napig nem 
értem meg, hogy elmeséljem, majd a 
kor és bölcsesség azt is meghozza. A 
fehér ló fia számomra épp egy ilyen 
mese. Olyan mély gondolatai vannak, 
annyira gyönyörűen összetett, hogy 
egyelőre még csak ízlelgetem.
 

 Milyen szövegcsokrokat állított 
össze ?

 Nincsenek előre összeállított mű-
soraim, mint már említettem, ru-
galmasan kezelem a mesemondást. 
Készülök, de mindig ott van a rög-
tönzés lehetősége. Azt mondanám, 
hogy a tarsolyomban akadnak mesék, 
amelyeket gyereknek és felnőttnek 
egyaránt mesélek, de akadnak olyan 
mesécskék is, amiket csak felnőtt, 
pajzán meseesteken adok tovább. 
Mint tudjuk, a mesék eredendően fel-
nőtteknek szólnak. Felnőttek mesél-
tek felnőtteknek, csak aztán az idők 
során valaki kitalálta, hogy jó lenne 
a gyerekeknek is mesélni, így kicsit 
lecsippentettek a mesékből, virág-
nyelvre fordították azokat, és úgy már 
éppen jó volt a gyerekeknek is. Az 
egyik adatközlő bácsi annak idején 
úgy fogalmazott, hogy ezek a mesék 
nem az Áronkáknak, hanem az igazi 
Áronoknak szólnak. Ahogy nődögél-
tem, eljutottak hozzám az egyre cif-
rább, Áronoknak szóló történetek is. 
A szülői cenzúra nálunk erősen mű-
ködött, ugyanis érettségiig egy Áron-
nak szóló mesét sem mesélhettem a 
színpadon, mindössze a tábortűznél, 
a baráti körnél értem el velük nagy 
sikereket. Egyetem alatt ez megvál-
tozott, felnőtt meseesteket szervez-
tünk, ahol pajzán meséket meséltem, 
de arra mindig ügyeltem, hogy csak 
olyan meséket válasszak, amit elbír a 
személyiségem, amit hitelesen, csil-
logó szemmel tudok továbbadni. Ha 
szemérmesség vagy félelem van a sze-
memben, akkor az már régen rossz, 
nem hiteles. 
Nagyon szeretem a női adatközlők 
élettörténeteit is mondani. Ezek az 
asszonyok gyakran hatalmas súlyo-
kat cipeltek a vállukon – nem mehe-
tett ahhoz, akit szeretett, a jó Isten 
nem adott neki gyermeket, stb. Ön-
gyógyításként mesélték ki maguk-
ból az élet fajdalmait. Akad olyan 
élettörténet, amit évekig nézeget-
tem, pakolgattam, de nem éreztem 
az enyémnek, majd ért egy szerelmi 
csalódás, és megértettem a történet 

lényegét, ezt követően mertem csak 
elmesélni.

  Mit jelent a mesemondás a saját 
életében? 

  Azt a szabadságot szeretem a me-
semondásban, hogy a hallgatósággal 
együtt, de valamelyest mégis egye-
dül alkotok valamit. Úgy cifrázom a 
történetet, ahogy kedvem tartja, ak-
kor szólok ki a közönséghez, amikor 
jónak látom. Ha azt veszem észre, 
hogy valaki nem figyel, akkor meg-
engedhetem magamnak, hogy me-
semondás közben rendre utasítsam. 
Az sem baj, ha a mesélés közepette 
kihagyok egy epizódot, hisz azt a le-
hető legtermészetesebb módon újra 
beleszövöm a mesébe, mi több, még 
a hallgatóságnak is beismerhetem a 
turpisságot. Ettől válik az egész olyan 
természetessé, életszagúvá.
A mesemondás az én életemben a 
kikapcsolódást, öngyógyítást, az elő-
dök iránti tiszteletet, hagyományőr-
zést, a hagyományok átörökítését, és 
még sok minden mást jelent. Mesélés 
közben gyakran akad olyan pillanat, 
hogy eszembe jut nagymamám, az 
utcabeli öregasszonyok… Ha tudták 
volna, hogy ugyanazt fogom csinálni, 
amit ők, az utcában – csak én szín-
padom… Néha megmosolygom saját 
magam is, s bízom benne, hogy én is 
ilyen nagyszájú öregasszony leszek.

  Milyen trükkjei vannak a mese-
mondásnak a prózamondáshoz ké-
pest? 

   Azért imádom a mesemondást, 
mert itt akarva-akaratlanul előbújnak 
belőlem azok az energiák, amiket ak-
kor éreztem, mikor gyerekként az öreg-
asszonyok közt ültem és hallgattam 
őket. Valamelyest a szavalóversenyek is 
a világom részét képezik, hisz manap-
ság is gyakran szavalok, mi több, egyre 
gyakrabban foglalok helyet a zsűri szé-
kében is, de a mesemondás adja meg 
számomra azt a szabadságot, amit egy 
kötött szövegű próza nem tud. 
El kell árulnom, hogy rettentően nehe-
zemre esik szó szerint megtanulni egy 
prózai szöveget, márpedig a prózát szö-
veghűen és szövegbiztosan lehet csak 
előadni. Én sajnos akaratlanul is szere-
tem a saját kedvemre átformálni a szö-
vegeket. A szavalóversenyek előtt nem 
lettem volna a pedagógusaim helyében, 
biztosra veszem, hogy jobban leizzad-
tak egy-egy verseny alatt, mint én. Hiá-
ba volt náluk a nyomtatott szöveg, hogy 
ha véletlenül megakadnék, akkor súg-

janak, nekem nem lehetett súgni, mivel 
ők is csak megközelítőleg tudták, hol 
járok a történetben. Egyszer megesett, 
hogy nagyon ráfeszültem a prózamon-
dásra, nem voltam szövegbiztos, ezért 
sokszor megakadtam, súgni pedig nem 
lehetett, hisz aki nem tudja a szöveget, 
annak hogyan? Nem akartam tovább 
szenvedni, így ránéztem a zsűrire, ke-
rek perec megmondtam, hogy ez nem 
az én napom, a többi versenyző szava-
latát követően újra nekirugaszkodom 
a prózámnak. Ezzel lejöttem a szín-
padról. Végül a képi gondolkozásnak 
köszönhetően elmondtam a prózámat, 
de hatalmas felismerés volt számomra, 
hogy a két terep mennyire különböző: 
amit az egyik megenged, az a másiknál 
elképzelhetetlen.
Mesemondáskor nem kell kívülről 
megtanulnom a szöveget. Ismerem a 
mese szerkezetét, a fordulópontokat, 
amiknek mindenképp el kell hangoznia 
ahhoz, hogy a mese kibontakozhasson. 
Imádom a mesében rejlő kötöttséget és 
a benne rejlő szabadságot is. A mesei 
toposz nem változik, a jó győz a gonosz 
felett, mindenki megkapja méltó jutal-
mát vagy büntetését, az viszont már raj-
tam, mesélőn múlik, hogyan virágozta-
tom ki a történetet. Ha jó kedvemben 
vagyok és a hallgatóság is nyitott a me-
sehallgatásra, akkor fűzöm a szavakat, 
kivirágoztatom a mesét. Ha a hallga-
tóságon látom, hogy kevésbé nyitottak 
vagy lankad a figyelmük, akkor kevésbé 
bontom ki a történetet.

   Mik a további tervei?
 Terveim, hála Istennek, mindig 

vannak, általában a lehetőségeket is 
bevonzom. A közeljövőben szeret-
ném egy kicsit bővíteni a látókörömet, 
kikacsintani a hagyományos mese-
mondás világából. Szeretnék találni 
egy zenésztársat, akivel interaktívab-
bá, még színesebbé tudnánk tenni 
mesemondást, ezt követően pedig 
már csak a kreativitásunk szabhatna 
határt. Addig is, míg ez megvalósul, 
rendetlenül mesélek tovább ország-
határokon innen és túl, óvodákban, 
iskolákban, fesztiválokon, a buszon 
egy síró gyereknek vagy otthon, az 
unokaöcséimnek. Minden mesehall-
gatónak azt kívánom, hogy nyissa ki 
a tenyerét, a hallott mesécskéket gyor-
san zárja bele, tegye azt el a szoknyája 
ráncába, tarisznyájába, és ha lehető-
sége nyílik rá, akkor mesélje, adja to-
vább.

   Köszönöm a beszélgetést!

KIHEZ SZÓL 
ÉS MIT MOND A MESE?
A meséknek az archaikus kultúrákban 
nagyon fontos szerepe volt, melyeket 
az emberek generációról generáció-
ra adtak át egymásnak. Ezek a mesék 
elsősorban a felnőttekhez, illetve az 
ifjakhoz szóltak, amelyek a minden-
napi élethez szükséges tudásanyagot 
tartalmazták. Mivel nekik és róluk 
szóltak, segítettek a felnőtté válás-
ban, a konfliktusok megoldásában, és 
szinte gyógyító hatásuk is volt, hiszen 
támpontokként szolgáltak bizonyos 
élethelyzetekben, problémákban. 

Igaz, mostanára a mesék beköltöz-
tek a gyerekszobákba és szórakoztató, 
varázslatos történetekké váltak, me-
lyek a felnőttek részére néha értelmet-
lenek és érthetetlenek, gyógyító szere-
pük viszont máig megmaradt. A mese 
segít megoldást találni olyan helyze-
tekben is, mint a testvérféltékenység, 
a szülőkről való leválás, a párválasztás 
és önmagunk kiteljesítése. „A mese 
képi világa és valóságábrázolása teljes 
mértékben megfelel a gyermeki gon-
dolkodásmódnak, emiatt a mese tulaj-
donképpen a gyermek szemével nézett 
világ…” (Kádár, 2012, 43). A mesei vi-
lágban rendben vannak a dolgok, és a 
gyermek saját életében is erre a bizton-
ságra vágyik: kiszámítható és egyértel-
mű dolgokra. A mese egyszerre lehet 
feszültségteremtő és feszültségoldó. 
Általában azokra a mesékre reagálunk, 
amelyek összhangban vannak pilla-

natnyi lelkiállapotunkkal, segítenek 
lelki egyensúlyunk megtalálásában. 
Nem véletlen, hogy a gyerekek gyak-
ran ugyanazt a mesét szeretnék halla-
ni, visszatérnek egy-egy történethez.

A MESÉLÉS ÉS MESEHALLGATÁS 
JELLEMZŐI
A meseolvasás egyik legfontosabb 
hatása, hogy beindítja a gyermek bel-
ső képalkotását, hiszen a gyermek az 
elméjében kelti életre a történetet. 
Képekben elevenedik meg előtte a 
történet, elképzeli azt, amit hall, és azt 
szimbolikus úton dolgozza fel. Ezért 
megnyugodhatunk, ha félelmetes rész-
hez is érünk a mesében, hiszen a gyer-
mek csak annyira fogja félelmetesnek 
képzelni, amennyire azt ő képes elvi-
selni, elfogadni.

Ezenkívül fontos odafigyelni a me-
sélés módjára is, arra, hogyan és mi-
kor mesélünk. A személyes kapcsolat 
a mesélővel segít megteremteni azt a 
meghitt, nyugalmas légkört, amely-
ben a gyermek érzelmi biztonság-
ban érezheti magát és nyugodtan 
ráhangolódhat a „belső mozizásra”. 
A legideálisabb, ha ugyanazon a he-
lyen és ugyanakkor mesélünk. Ha tu-
dunk, először meséljünk fejből, de ha 
nem megy, nyugodtan olvashatunk 
könyvből is. Igyekezzünk érthetően, 
spontánul olvasni, figyeljünk oda a 
hanglejtésre, arckifejezésünkre, és ne 
féljünk hitelesen beleélni magunkat a 
mesélésbe, sőt merjünk átnézni a fan-

tázia világába is. A meséléshez idő kell, 
ezért ne siessünk, és ne rövidítsünk, 
hiszen a mesének minden egyes eleme 
nagyon fontos, és ha kihagyjuk őket, 
akkor a mondanivaló is elvész. A me-
sélés után idő kell a feldolgozásra, és 
ha a gyermek igényli, a kérdésekre is. 

A mai rohanó világban minőségi 
időként is tekinthetünk a mesélésre, 
hiszen együtt tesszük azt, és ezáltal a 
gyermek a szülővel való együttlét örö-
mét és biztonságát is megéli. Ezenkí-
vül egyfajta szokást, rituálét alakítha-
tunk a mesélésből, lehet ez akár a nap 
méltó lezárása is.    

A mesélés és mesehallgatás nagyon 
léleküdítő hatású is lehet, egyféle uta-
zás a tudattalanba, ahol megpihenhe-
tünk vagy felszabadulhatunk. Talán 
nem is tudatosítjuk, hogy a mesélés és 
a mesehallgatás igénye egész életünk-
ben jelen van, a gyerekkortól egészen 
a felnőttkori beszélgetésig. 

MIT MESÉLJÜNK
 A GYEREKEKNEK?
Már a várandóságunk alatt elkezdhe-
tünk mesélni, különböző dalocskák, 
versikék formájában, később pedig 
életkortól és érdeklődéstől függően 
választhatunk mesét. Az édesanyák 
már bölcsős korban altatódalokkal, 
ringatókkal nyugtatták gyermekei-
ket, amelyek magas érzelmi töltettel 
rendelkeznek, így az éber állapotból 
az álomba való átmenetet segítették, 
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amelyből egyfajta esti rituálé alakult 
ki. 

Kétévesen a gyerek szívesen lapoz-
gat leporellókat, lapozókat. A két-
hároméves gyermekeket általában a 
mindennapokról szóló rövid történe-
tek és az állatmesék kötik le. Nagyon 
tetszenek nekik a részletes hétköznapi 
történetek, amelyekben vissza lehet 
emlékezni a napi eseményekre. Ezek-
ben a történetekben inkább az ismerős 
dolgokat várják, mint a varázslatokat. 
A négyéveseknél az emberi tulajdon-
ságokat kiemelő állatmesék, novellák 
a kedvencek. Igazából 4-5 éves korban 
kezdődik a nagy mesekorszak, ami-
kor a gyermek képes a mese elemeit 
megkülönböztetni a valóság elemeitől. 
Ekkor már azonosul a mesehőssel, de 
nem téveszti össze magát vele. Legszí-
vesebben a tündérmeséket és a picit 
bonyolultabb, de azért érthető novel-
lákat hallgatja. 

Hat-hétéves korban a gyermek már 
bővebb szókinccsel rendelkezik, és 
képes a bővebb cselekménysor meg-
értésére, ezért a bonyolultabb mesék 
is előkerülhetnek. Az iskoláskorú gye-
rek már sokkal reálisabban érzékeli a 
dolgokat, és figyelme a valós dolgok 
felé húz, megjelenik az irodalmi ér-
deklődése, és a mai gyerekekről szóló 
történetek, valós mesék kötik le őket. 
A mesére való beállítottság 8-9 éves 
korig tart. Tízéves korban megtörté-
nik a szempontváltás, ami azt jelenti, 
hogy a gyermek képes több nézőpont-
ból értelmezni a világ dolgait. Saját 
történetek, mesék írásába kezd, ami 
által fejlődik a kreatív fantáziája, érzel-
mi intelligenciája, problémamegoldó 
készsége, és képes lesz kifejezni önma-
gát. 

A MESE SZEMÉLYISÉG-
FEJLESZTŐ HATÁSA
Hogy minél tovább megőrizzük a 
meseolvasás élményét, nemcsak az 
életkori sajátosságokat kell szem előtt 
tartani egy-egy mese kiválasztásánál, 
hanem a gyermek egyéni igényeit is, 
mint pl. milyen szöveget ért meg, mely 
történetek érdeklik, milyen kérdések 
foglalkoztatják, mitől fél, esetleg mi-
lyen gondokkal küszködik.

A meséknek komoly szerepük van   
a gyermek személyiségfejlődése és az 
érzelmi intelligencia fejlesztése szem-
pontjából is. Kádár Annamária is-
mert pszichológus Mesepszichológia 
c. könyvében olvashatjuk, hogy: „Az 
érzelmi intelligencia folyamatában a 
mese alapvetően fontos szerepet tölt 

be. A mese a gyermek lelkivilágát tes-
tesíti meg, segít különválasztani egy-
másnak ellentmondó érzéseit. Éppen 
ezért végtelen megnyugtató, ha meg-
zabolázatlan indulatait belevetítheti a 
mese negatív szereplőibe. A mesék ál-
tal megtanulja, hogy MINDEN érzése 
a személyiségének része, és azt is, hogy 
ezek megfékezhetők, kezelhetők, irá-
nyíthatók.” (Kádár, 2012, 265–266) A 
mesék segítenek eligazodni az „útvesz-
tőben”, az élet kérdéseit illetően, ezt 
mégsem racionális módon teszik. „A 
mesehős, akivel a gyermek azonosul, 
és aki példaképpé válhat számára, épp 
azokat a problémákat képes megolda-
ni, amelyekkel a gyermek küzd, ezáltal 
mintát ad az érzelmi fejlődésnek. Ha a 
gyermek megkérdi, hogy mit jelent a 
mese, akkor fordítsuk vissza a kérdést: 
szerinte mit jelent? És fogadjuk el a vá-
laszt, amit ad, hiszen ha tudata nem is, 
tudattalanja pontosan megérti a mese 
mondanivalóját.” (Kádár, 2012, 269)

A KÉPZELETBELI BARÁT 
SZEREPE
A gyermek lelki egészsége szempont-
jából a mesékhez hasonlóan a képze-
letbeli barát is fontos szerepet tölt be. 
Gyakran megijednek a szülők, amikor 
látják, hogy gyermekük egy láthatat-
lan személlyel beszél. Ez viszont egy 
életkori jelenség, amitől az egészséges 
személyiségfejlődésű gyermeknél nem 
kell kétségbeesni. Ki számít képzelet-
beli barátnak? „Minden olyan lény, 
amely legalább egy napig jelen volt a 
gyermek életében, és amellyel beszél-
getett, tanácskozott, játszott. Ez lehet 
ember, ismert személy, állat, tárgy, 
rajzfilmfigura vagy nem létező fantá-
zialény, akit a gyermek megszemélye-
sít.” (Kádár, 2012, 73) 

És hogy miért jelenik meg a gyer-
mek életében a képzeletbeli barát? En-
nek több oka is lehet. Mivel a gyerekek 
fantáziavilága nagyon gazdag, lehet ez 
a fantáziálás egyik formája is, sőt játék 
közben ez kifejezetten gyakran elő-
fordul a gyerekeknél. Leggyakrabban 
viszont akkor jelenik meg, amikor a 
gyermek valamilyen gonddal küszkö-
dik, ill. krízishelyzetben van. Ilyenkor 
pontosan benne találja meg a vigaszt, 
a támaszt, ill. a megértő, elfogadó és 
nem kritizáló társat, akire akkor a leg-
nagyobb szüksége van. Ilyen helyzetek 
lehetnek pl. a szülőről való leválás, a 
kistestvér megjelenése a családban, 
valamilyen változás a gyerek vagy a 
család életében. De előfordulhat az is, 
hogy olyankor jelenik meg, amikor a 

gyermek egy nehéz élethelyzettel néz 
szembe, mint pl. betegséggel, veszte-
séggel, elutasítással vagy bántalmazás-
sal.

A képzeletbeli barát segítségével a 
gyermek könnyebben tudja megfogal-
mazni a benne megjelenő érzéseket, 
amelyek nyomasztják. Ezenkívül pont 
úgy, mint a mese, a képzeletbeli barát 
is feszültségcsökkentő erővel bír, oldja 
a szorongást, megnyugtatja a gyere-
ket, érzi, hogy nincs egyedül, van, aki 
meghallgatja, nem okítja, megérti őt. 
Igazából egyfajta érzelmi biztonságot 
nyújt, segít csökkenteni az érzelmi fe-
szültséget. Ez a jelenség a gyerekeknél 
óvodáskorban szokott megjelenni (eb-
ben a korban a gyerekek a fantáziavilág 
és a reális világ között nagyon könnyen 
mozognak), de a legtöbbjénél iskolás-
korra eltűnik, elfelejtik őt vagy más te-
vékenység lép a helyébe, sőt akár valós 
személy is helyettesítheti.  

Nagyon fontos, hogy ha a képzelet-
beli barát megjelenik a gyermek éle-
tében, a gyermeket ne szidjuk meg, 
vagy ne nevessük ki, ne szégyenítsük 
meg, hanem próbáljuk meg higgadtan 
elfogadni. Érdemes viszont megfigyel-
ni, hogy mikor jelenik meg, milyen 
szituációkban van jelen, hiszen ez azt 
jelezheti nekünk, hogy gyermekünk 
valamit old, valamivel küszködhet. 
Igazából akkor fontos óvatosnak lenni, 
amikor a gyermek teljesen eltávolodik 
a valóságtól, nem teremt semmilyen 
emberi kapcsolatot, izolálódik, figyel-
mét csak a képzeletbeli barátnak szen-
teli.

 „A képzeletbeli barát tisztelete a 
gyermekvilág tiszteletének része is. 
Nem kell félni, ezzel nem távolítjuk el 
gyermekünket a valóságtól, csak hidat 
képezünk a realitás és a fantáziavilág 
között. (Míg ha nem fogadjuk el kép-
zetbeli barátját, akkor jó eséllyel más 
kérdésekben sem fog bizalommal for-
dulni hozzánk.).” (Kádár, 2012, 77)   

Ne féljünk néha belépni a gyerme-
kek fantáziavilágába, hiszen valaha mi 
is gyerekek voltunk, csak már talán el-
felejtettük, hogy milyen is ott.
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Kádár Annamária: Mesepszichológia. Az ér-
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ZÁVADA	PÁL	SZLOVÁK	NÉPMESEFORDÍTÁSAI

Závada Pál 2010-ben adta közre Har-
minchárom szlovák népmese c. mun-
káját. A kötetet bemutató beszélge-
téseken a prózaíró több alkalommal 
megjegyezte, hogy régi terve a mese-
írás, ezért a fordítás általi „újramesé-
lés” akár egyfajta átmenetet is jelent-
het a ki nem próbált műfajhoz (amivel 
egyelőre azóta is adós maradt). A 
tótkomlósi születésű szerző köztudot-
tan szlovák felmenőkkel rendelkezik, 
így nem véletlenül fordult éppen e 
szomszédos nép mesekincséhez. Két 
népmesegyűjteményből válogatott, 
melyre az Aranyalap című digitális 
könyvtárban bukkant rá.  A népme-
séket Pavol Dobšinský  és Samuel 
Czambel  gyűjtötte a 19. század má-
sodik felében, illetve a 20. század első 
éveiben. Mindketten hasonló szere-
pet töltenek be a szlovák népmesei 
tradíció feltárásában és rögzítésében, 
mint a magyar hagyományokat kuta-
tó és leíró Erdélyi János, Kriza János, 
Arany László, Berze Nagy János vagy 
Benedek Elek. A Pavol Dobšinský ál-
tal gyűjtött, Prostonárodné slovenské 
povesti (azaz Szlovák népmondák) 
címen kiadott 154 népmeséből 9-et, 
a Samuel Czambel gyűjtötte 78 szlo-
vák népmese közül pedig 24-et emelt 
ki Závada. A 33-as mint bűvös szám 
felidézheti Illyés Gyula Hetvenhét 
magyar népmese c. átdolgozáskötetét, 
vagy akár az Ezeregyéjszaka meséi c. 
gyűjteményt (melyekben felismer-
hető egyfajta keresztmetszetnyújtó 
szándék egy adott népmesei korpuszt 
illetően.) 

A mesék újra- és újramondása 
(akár szóban, akár írásban) a kultu-
rális emlékezet folytonosságát bizto-
sítja. A mese azon túl, hogy segíti az 
egyén integrációját saját kultúrájába, 
szocializáló és karakterformáló sze-
repet is játszik.  A variánsokban élő 
mesék az újramondás, vagyis  terem-
tés révén egyedi történetekké válnak, 
melyekben körvonalazódik az adott 
mesélő világszemlélete. Závada válo-
gatása alműfaj és téma tekintetében 
sokat elárul a fordító és  újramon-
dó szenvedélyes érdeklődéséről: a 33 
mesének csupán egyharmada tün-
dérmese, néhány tréfás és mindössze 
egyetlen legendamesét kivéve zömét 
novellamesék teszik ki. (A tündérme-
séket egyébként nagyrészt Dobšinský 
gyűjteményéből, a novellameséket és 
tréfás meséket a gyűjtés idejét tekint-
ve későbbi Czambel-féle gyűjtésből 
választja.)  A novella- és tréfás mesék 
ugyanis erősen reflektálnak egy adott 
társadalmi-kulturális környezetre, azaz 
Závada szociológusi, illetve regényírói 
tapasztalatain is átszűrődnek ezek a 
csodás elemeket és varázseszközöket 
mellőző, vagyis egyáltalán nem a fan-
tázia birodalmában lezajlód(hat)ó tör-
ténetek, eseménysorok. A novellame-
sék szereplői a társadalmi hierarchia 
különböző fokain állnak. A történetet 
elindító vagy dinamizáló konfliktus 
természetesen éppen az elsősorban 
anyagi helyzettől függő különbségek-
ből és távolságokból ered: a tehetős 
figura mellett ott van a nincstelen, a 
hatalom képviselője mellett a hata-

lomnak kiszolgáltatott vagy kirekesz-
tett szereplő. A király, császár, herceg, 
gróf a ranglétra csúcsán, a szegény em-
ber/ szegény lány vagy éppen koldus 
a legalján helyezkedik el (A paraszt 
és az uraság; Az okos lány, a herceg és 
az öreg inas; A vérszomjas uraság c. 
mesében), de akad példa az azonos 
társadalmi rétegen belüli eltérésekre 
és összeütközésekre is (ilyen a gazdag 
testvér–szegény testvér ellentéte Az 
idő királya; a gazdag hentes–szegény 
hentes összeütközése A három jó ta-
nács; a katonaságon belüli rangkü-
lönbségek Az igazát kereső huszár; a 
tehetős családban testvérek közti ösz-
szekülönbözés a Kismacska kisasszony 
c. mesében). A polgárosodás (illetve 
a falu–város ellentét) is nyomot hagy 
egy-egy történeten: a városi figurák 
(A csillagász, a doktor meg az órás) 
az általuk lenézett vidéki ostoba nép-
ség között keresnek megélhetést, vagy 
fordítva: a buta tótnak titulált paraszt-
ember próbál szerencsét a nagyváros-
ban (A furfangos paraszt c. mesében). 
Elő-előbukkan a parázna pap (Az 
ördögűző gróf és az Ének az elveszett 
bikaborjúról esetében), a másokon 
élősködő zsivány (A bátor menyecske, 
aki túljárt a rablók eszén mese) vagy 
az úri-paraszti világ peremére szám-
űzött cigány (A püspök, a kocsmáros és 
a fiskális cigány, valamint a Nevetésbe 
fulladt a gyászbeszéd történeteiben). A 
hatalmi és anyagi viszonyok azonban 
rendre felborulnak a mesei szüzsé sza-
bályainak megfelelően: a rangban elő-
kelőbb, anyagiakban gazdagabb vagy a 
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amelyből egyfajta esti rituálé alakult 
ki. 

Kétévesen a gyerek szívesen lapoz-
gat leporellókat, lapozókat. A két-
hároméves gyermekeket általában a 
mindennapokról szóló rövid történe-
tek és az állatmesék kötik le. Nagyon 
tetszenek nekik a részletes hétköznapi 
történetek, amelyekben vissza lehet 
emlékezni a napi eseményekre. Ezek-
ben a történetekben inkább az ismerős 
dolgokat várják, mint a varázslatokat. 
A négyéveseknél az emberi tulajdon-
ságokat kiemelő állatmesék, novellák 
a kedvencek. Igazából 4-5 éves korban 
kezdődik a nagy mesekorszak, ami-
kor a gyermek képes a mese elemeit 
megkülönböztetni a valóság elemeitől. 
Ekkor már azonosul a mesehőssel, de 
nem téveszti össze magát vele. Legszí-
vesebben a tündérmeséket és a picit 
bonyolultabb, de azért érthető novel-
lákat hallgatja. 

Hat-hétéves korban a gyermek már 
bővebb szókinccsel rendelkezik, és 
képes a bővebb cselekménysor meg-
értésére, ezért a bonyolultabb mesék 
is előkerülhetnek. Az iskoláskorú gye-
rek már sokkal reálisabban érzékeli a 
dolgokat, és figyelme a valós dolgok 
felé húz, megjelenik az irodalmi ér-
deklődése, és a mai gyerekekről szóló 
történetek, valós mesék kötik le őket. 
A mesére való beállítottság 8-9 éves 
korig tart. Tízéves korban megtörté-
nik a szempontváltás, ami azt jelenti, 
hogy a gyermek képes több nézőpont-
ból értelmezni a világ dolgait. Saját 
történetek, mesék írásába kezd, ami 
által fejlődik a kreatív fantáziája, érzel-
mi intelligenciája, problémamegoldó 
készsége, és képes lesz kifejezni önma-
gát. 

A MESE SZEMÉLYISÉG-
FEJLESZTŐ HATÁSA
Hogy minél tovább megőrizzük a 
meseolvasás élményét, nemcsak az 
életkori sajátosságokat kell szem előtt 
tartani egy-egy mese kiválasztásánál, 
hanem a gyermek egyéni igényeit is, 
mint pl. milyen szöveget ért meg, mely 
történetek érdeklik, milyen kérdések 
foglalkoztatják, mitől fél, esetleg mi-
lyen gondokkal küszködik.

A meséknek komoly szerepük van   
a gyermek személyiségfejlődése és az 
érzelmi intelligencia fejlesztése szem-
pontjából is. Kádár Annamária is-
mert pszichológus Mesepszichológia 
c. könyvében olvashatjuk, hogy: „Az 
érzelmi intelligencia folyamatában a 
mese alapvetően fontos szerepet tölt 

be. A mese a gyermek lelkivilágát tes-
tesíti meg, segít különválasztani egy-
másnak ellentmondó érzéseit. Éppen 
ezért végtelen megnyugtató, ha meg-
zabolázatlan indulatait belevetítheti a 
mese negatív szereplőibe. A mesék ál-
tal megtanulja, hogy MINDEN érzése 
a személyiségének része, és azt is, hogy 
ezek megfékezhetők, kezelhetők, irá-
nyíthatók.” (Kádár, 2012, 265–266) A 
mesék segítenek eligazodni az „útvesz-
tőben”, az élet kérdéseit illetően, ezt 
mégsem racionális módon teszik. „A 
mesehős, akivel a gyermek azonosul, 
és aki példaképpé válhat számára, épp 
azokat a problémákat képes megolda-
ni, amelyekkel a gyermek küzd, ezáltal 
mintát ad az érzelmi fejlődésnek. Ha a 
gyermek megkérdi, hogy mit jelent a 
mese, akkor fordítsuk vissza a kérdést: 
szerinte mit jelent? És fogadjuk el a vá-
laszt, amit ad, hiszen ha tudata nem is, 
tudattalanja pontosan megérti a mese 
mondanivalóját.” (Kádár, 2012, 269)

A KÉPZELETBELI BARÁT 
SZEREPE
A gyermek lelki egészsége szempont-
jából a mesékhez hasonlóan a képze-
letbeli barát is fontos szerepet tölt be. 
Gyakran megijednek a szülők, amikor 
látják, hogy gyermekük egy láthatat-
lan személlyel beszél. Ez viszont egy 
életkori jelenség, amitől az egészséges 
személyiségfejlődésű gyermeknél nem 
kell kétségbeesni. Ki számít képzelet-
beli barátnak? „Minden olyan lény, 
amely legalább egy napig jelen volt a 
gyermek életében, és amellyel beszél-
getett, tanácskozott, játszott. Ez lehet 
ember, ismert személy, állat, tárgy, 
rajzfilmfigura vagy nem létező fantá-
zialény, akit a gyermek megszemélye-
sít.” (Kádár, 2012, 73) 

És hogy miért jelenik meg a gyer-
mek életében a képzeletbeli barát? En-
nek több oka is lehet. Mivel a gyerekek 
fantáziavilága nagyon gazdag, lehet ez 
a fantáziálás egyik formája is, sőt játék 
közben ez kifejezetten gyakran elő-
fordul a gyerekeknél. Leggyakrabban 
viszont akkor jelenik meg, amikor a 
gyermek valamilyen gonddal küszkö-
dik, ill. krízishelyzetben van. Ilyenkor 
pontosan benne találja meg a vigaszt, 
a támaszt, ill. a megértő, elfogadó és 
nem kritizáló társat, akire akkor a leg-
nagyobb szüksége van. Ilyen helyzetek 
lehetnek pl. a szülőről való leválás, a 
kistestvér megjelenése a családban, 
valamilyen változás a gyerek vagy a 
család életében. De előfordulhat az is, 
hogy olyankor jelenik meg, amikor a 

gyermek egy nehéz élethelyzettel néz 
szembe, mint pl. betegséggel, veszte-
séggel, elutasítással vagy bántalmazás-
sal.

A képzeletbeli barát segítségével a 
gyermek könnyebben tudja megfogal-
mazni a benne megjelenő érzéseket, 
amelyek nyomasztják. Ezenkívül pont 
úgy, mint a mese, a képzeletbeli barát 
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Igazából egyfajta érzelmi biztonságot 
nyújt, segít csökkenteni az érzelmi fe-
szültséget. Ez a jelenség a gyerekeknél 
óvodáskorban szokott megjelenni (eb-
ben a korban a gyerekek a fantáziavilág 
és a reális világ között nagyon könnyen 
mozognak), de a legtöbbjénél iskolás-
korra eltűnik, elfelejtik őt vagy más te-
vékenység lép a helyébe, sőt akár valós 
személy is helyettesítheti.  

Nagyon fontos, hogy ha a képzelet-
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tében, a gyermeket ne szidjuk meg, 
vagy ne nevessük ki, ne szégyenítsük 
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amikor a gyermek teljesen eltávolodik 
a valóságtól, nem teremt semmilyen 
emberi kapcsolatot, izolálódik, figyel-
mét csak a képzeletbeli barátnak szen-
teli.
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kelőbb, anyagiakban gazdagabb vagy a 
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morális szabályokat felrúgó alulmarad 
az összeütközés vagy próbatétel során 
a szegényebbel, kiszolgáltatottabbal, 
becsületesebbel szemben, akit viszont 
főképp leleményessége, csalafintasága, 
erkölcsössége vagy éppen szerencséje 
juttat előnyökhöz, sőt akár a társa-
dalmi pozíció felcseréléséhez. Ezáltal 
mindig bekövetkezhet a történet vé-
gén az eukatasztrófa, ami a befogadó 
számára azt üzeni, hogy a születés által 
determinált körülmények megváltoz-
tathatóak, egyáltalán nem lehetetlen a 
sorsképlet átalakulása. A mesélő min-
dig a társadalom alján tengődő, szű-
kölködő mesehősök, a „jók” mellé áll, 
nekik szolgáltat igazságot, ami főképp 
kiszólásaiban, magyarázataiban érhe-
tő tetten – ehhez gyakran szólásokat, 
közmondásokat, népi bölcsességeket 
hív segítségül. A szlovák novellamesék 
Závada tolmácsolásában az esemé-
nyek ráérős részletezése során zsáner-
képekkel bővülnek, a történetek hősei 
pedig nemcsak típusok, hanem sze-
mélyek lesznek, még akkor is, ha rit-
kán kapnak tulajdonnevet, s leginkább 
társadalmi pozíciójuk vagy foglalko-
zásuk lesz a jelölőjük. A novellamesék-
kel rokonítható tréfás mesék tétje nem 
a jók és a gonoszak küzdelme, hanem 
inkább az ostobaság kifigurázása és az 
agyafúrtság kitüntetése, bár az anyagi 
haszon megszerzése ezekben a törté-
netekben is a zárlat elmaradhatatlan 
része (ez tapasztalható pl. az Okos Ma-
tyi és a bolondok vagy A szélhámos ese-
tében). Ezekből a történetekből tehát 
körvonalazódik a 19. század második 
felének és a századfordulónak szlovák 
társadalma, az egyes rétegek, csopor-
tok belső átrendeződése, világszemlé-

lete, értékrendje, melynek egyik sarka-
latos pontja a gyors meggazdagodás, 
a pénz megszerzésével elér(ni remél)t 
boldogság.

A szlovák nép nemcsak a minden-
napi élet apró-cseprő eseményeit, a 
megtapasztalt igazságtalanságokat, a 
boldogulás reális lehetőségeit foglal-
ta meséibe, hanem szívesen átlépett a 
képzelet tartományaiba is. A vallásos 
képzetekből és babonákból szőtt népi 
hiedelemvilág egyik meghatározó fi-
gurájával, az általában egzisztenciális 
szorongást megtestesítő ördöggel való 
találkozás itt inkább kihívást jelent 
azok számára, akiknek nincs veszteni-
valójuk: A csúnya fiú és a rongyos ka-
bát c. mese hőse bátran a szolgálatába 
áll s gyakorlatilag kifosztja, A szegény 
molnár c. mese címszereplője pedig 
egyenesen provokálja az ördögöt. A 
pokoljárás, az ördöggel való paktálás a 
furfang révén mindkét esetben anya-
gi gyarapodással jár. Az ördögmesék-
hez sorolható A huszár és a kapafogú 
halálné c. mese is, mely varázstárgy 
bevonásával a haláltól való–igaz, csu-
pán ideiglenes–megmenekülés esélyét 
példázza. A fordító nyelvi leleménye a 
figura csúfolódó megnevezése (a for-
rásszövegben az eufemisztikus zubatá 
– „fogas” nőnemű melléknévvel szere-
pel), amivel voltaképpen felülkereke-
dik a félelmetes lényen. 

A mesevilágban a csoda nemcsak 
kellék, hanem világalkotó elem, a 
transzcendenciával való kommuni-
káció biztosítéka.  A vizsgált gyűjte-
ménybe emelt tündérmesék közös 
vonása az átváltozás motívuma vagy 
csodája. Rendszerint (király)lányok 
kényszerülnek gonosz boszorkány 

ármánya miatt állatbőrben tengetni 
életüket (így a Kisasszony rókabőrben, 
a Kismacska kisasszony, Az aranyagan-
csú szarvas hőse), mígnem a megfelelő 
fiatal férfi megszabadítja őket az átok-
tól. A boszorkány akár saját lányait is 
állattá változtatja, hogy akadályozza 
feladata elvégzésében a királylány ke-
gyeiért küzdő legényt (A Tizenkettedik 
fiú). Előfordul, hogy a megtévesztés 
céljából aranyruhás ifjú képében érke-
zik menyasszonyáért a 12 fejű sárkány 
(A szűz és a sárkány), de az esküvőt 
követően rögtön felfedi valódi kilétét. 
A tündérmese tétje olykor az apának 
való megfelelés, illetve a testvérek-
kel szemben viselt hátrány behozása 
(mint a Kismacska kisasszony vagy a 
Parányi Jancsi meséjében), a rivális-
sal való megküzdés (A Tizenkettedik 
fiú történetében), de főképp a feleség 
meg/visszaszerzése (Az aranyagancsú 
szarvas, Az idő királya esetében). Bár 
a próbatételek kiállásának jutalmaként 
a fiatal hős feljebb lép a társadalmi 
ranglétrán, mégsem az anyagi érté-
kek és hatalmi pozíció birtoklásának 
vágya hangsúlyozódik, a boldogság 
elsősorban az elvárások teljesítésében, 
azaz a rátermettség, bátorság, hősies-
ség, leleményesség (vagyis a felnőtté 
válás/férfivá érés) bizonyításában, il-
letve a méltán kiérdemelt, házassággal 
megpecsételt kapcsolatban, vagyis a 
kiszemelt vagy eleve elrendelt társ-
sal való egyesülésben teljesedik ki. A 
Dobšinský-gyűjteményből választott 
tündérmesék a kapitalizálódás előtti 
korból vagy annak korai időszakából 
származnak, jól érzékelhető bennük 
a Czambel-féle meséktől eltérő világ-
szemlélet és értékrend.

Mind a tündérmesék, mind a no-
vellamesék esetében kiemelhetjük a 
női alakok szokatlan aktivitását (erre 
egyébként maga Závada is rendre fel-
hívta a figyelmet a könyvbemutató-
kon). A novellamesékben eszességük 
révén jutnak előnyökhöz: főképp csa-
lafinta találós kérdéseket vagy felad-
ványokat oldanak meg. Az okos lány, a 
herceg és az öreg inas lányszereplője a 
szegény sorból küzdi fel magát herceg-
néi rangra leleményessége jóvoltából, 
miközben megmenti az elbocsátásra 
vagy elemésztésre ítélt agg inas életét; 
a Találós kérdés cserfes menyecskéje 
furfangos feladvánnyal szabadítja ki 
tömlöcben raboskodó férjét; A három 
fonóasszonyban szereplő lusta lány pe-
dig csupán egy ígéretet tesz a segítségé-
re siető csúf vénasszonyoknak, s máris 
elvégzik helyette az olyannyira gyűlölt 
munkát, aminek következményekép-
pen a halál helyett a királyfi karjai kö-
zött találja magát. A legeszesebb leány 
matematikai feladatként fogja fel anyja 
parancsát: a piaci tojásárulás közben 
elvégzett sikeres művelettel kivívja az 
anyai elismerést, ami a férjhezmenés 
tradicionális sorrendjének felbontását 
eredményezi a legfiatalabb lány szá-
mára. Bátorság a legnagyobb erénye 
annak a menyecskének, aki háromszor 
is elmenekül a vérszomjas zsiványok 
elől (A bátor menyecske, aki túljárt 
a rablók eszén), amit megfejel fizikai 
erőnlétének bizonyításával is (hiszen 
önvédelemből lekaszabolja, lefeje-
zi őket). A tündérmesék elvarázsolt 
lányhősei állat alakban incselkednek 
a kiszemelt megmentőjükkel, a visz-
szaváltozás helyszínére csalogatják, 
és tanácsaikkal segítik őket a próba-

tételeikben. Ám akadnak asszonyok, 
akik az öreg vagy megunt férjüket 
szemrebbenés nélkül kijátsszák: ilyen 
a pappal randevúzgató kocsmárosné 
(Az ördögűző gróf), a férjét pellengér-
re állíttató kikapós menyecske (Az ál-
nok asszony) vagy az az ifjú királyné, 
aki titkos alagutat építtet szerelmével 
szigorúan őrzött szobájához, majd 
mielőtt lelepleződne, nem átall a fel-
szarvazott férj szeme láttára kézfogót 
ülni, sőt elszökni szíve választottjával 
(A megcsalt király). Az utóbbi három 
mese asszonyfigurái morális szabá-
lyokat hágnak át, amire Az ördögűző 
gróf mesélője egyáltalán nem, a má-
sik két történet narrátora ironikusan 
reflektál, mégpedig a záróformula 
kiforgatásával: „Ezért most a mesé-
nek bizony nem azzal van vége, hogy 
boldogan éltek, míg meg nem hal-
tak.“ Illetve: „Emiatti szüntelen gyöt-
relmeibe aztán belebetegedett, s fél 
év múlva meg is halt – az öreg király 
uralkodásának és ennek a mesének is 
ez lett a vége.“ Ám az asszonyok to-
vábbi sorsáról mélyen hallgat, csak 
feltételezhető, hogy öreg férjüktől 
megszabadulva élik világukat. Akad 
asszony, aki zsémbességével keserí-
ti meg férje életét (A Tizenkettedik 
fiú), s olyan is, aki kíváncsisága miatt 
egyenesen az életére tör (A huszár és a 
kapafogú halálné). Ostoba asszony is 
fel-felbukkan A szélhámos, illetve az 
Okos Matyi és a bolondok c. mesében, 
de a mesélő nemcsak őket csúfolja ki, 
hanem férfi társaikat is. Bár a szlovák 
társadalom alapvetően patriarchális 
berendezkedésű, a mesékből az tűnik 
ki, a nők is megtalálják benne kitelje-
sedési lehetőségeiket.

Závada szlovák mesefordításaiban 
nem ritka a verbális, illetve fizikai 
agresszió megnyilvánulása, valamint 
számos egyenesen horrorisztikus jele-
net is előfordul: az ördögűző gróf for-
ró kását zúdít a kemencében kuporgó, 
ruháitól megfosztott papra, akit aztán 
a felszarvazott kocsmáros ördögnek 
vél, és korbáccsal agyonver; az igazát 
kereső huszár forralt bort loccsant a 
zsiványok szemébe, majd levágja a fe-
jüket; a rablóvezér merész felesége egy 
árral szurkálja a rablókat, majd szab-
lyával lenyisszantja a fejüket; a feltehe-
tően szexuális aberrációval terhelt vér-
szomjas uraság hobbija az, hogy fiatal 
lányokat tiportat agyon lovaival. Arra 
is van példa, hogy a varázs csak erő-
szakos cselekedet által törhet meg: Az 
aranyagancsú szarvas Boleszláv nevű 
hősét három éjszaka kísértetek kínoz-
zák, gyötrik. A Kismacska kisasszony-
ban viszont a macskabőrbe varázsolt 
lányt kell több alkalommal ütlegelnie a 
megváltására kiszemelt legénynek, sőt 
három darabba kell hasítania, mág-
lyán elégetnie, s a tűzből varangy ké-
pében előtipegő boszorkányt agyon-
szurkálnia. A Tizenkettedik fiú is táltos 
segítője lefejezése jóvoltából mentheti 
meg kővé vált testvéreit. Morbiditásba 
fordul A legnagyobb hazugság történe-
te, s bár végig tudja a befogadó, hogy 
a mesélő lódít, amikor saját lehasított 
fejével ver éket a befagyott tavon, még-
is megborzong az érzékletes elbeszélés 
következtében. 

A mesehelyszínek szokványos-
nak mondhatóak: faluszéli viskó-
ból indulnak szerencsét próbálni a 
szegényemberek vagy lányok, gyakori 
találkozóhely a kocsma vagy fogadó, 
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morális szabályokat felrúgó alulmarad 
az összeütközés vagy próbatétel során 
a szegényebbel, kiszolgáltatottabbal, 
becsületesebbel szemben, akit viszont 
főképp leleményessége, csalafintasága, 
erkölcsössége vagy éppen szerencséje 
juttat előnyökhöz, sőt akár a társa-
dalmi pozíció felcseréléséhez. Ezáltal 
mindig bekövetkezhet a történet vé-
gén az eukatasztrófa, ami a befogadó 
számára azt üzeni, hogy a születés által 
determinált körülmények megváltoz-
tathatóak, egyáltalán nem lehetetlen a 
sorsképlet átalakulása. A mesélő min-
dig a társadalom alján tengődő, szű-
kölködő mesehősök, a „jók” mellé áll, 
nekik szolgáltat igazságot, ami főképp 
kiszólásaiban, magyarázataiban érhe-
tő tetten – ehhez gyakran szólásokat, 
közmondásokat, népi bölcsességeket 
hív segítségül. A szlovák novellamesék 
Závada tolmácsolásában az esemé-
nyek ráérős részletezése során zsáner-
képekkel bővülnek, a történetek hősei 
pedig nemcsak típusok, hanem sze-
mélyek lesznek, még akkor is, ha rit-
kán kapnak tulajdonnevet, s leginkább 
társadalmi pozíciójuk vagy foglalko-
zásuk lesz a jelölőjük. A novellamesék-
kel rokonítható tréfás mesék tétje nem 
a jók és a gonoszak küzdelme, hanem 
inkább az ostobaság kifigurázása és az 
agyafúrtság kitüntetése, bár az anyagi 
haszon megszerzése ezekben a törté-
netekben is a zárlat elmaradhatatlan 
része (ez tapasztalható pl. az Okos Ma-
tyi és a bolondok vagy A szélhámos ese-
tében). Ezekből a történetekből tehát 
körvonalazódik a 19. század második 
felének és a századfordulónak szlovák 
társadalma, az egyes rétegek, csopor-
tok belső átrendeződése, világszemlé-

lete, értékrendje, melynek egyik sarka-
latos pontja a gyors meggazdagodás, 
a pénz megszerzésével elér(ni remél)t 
boldogság.

A szlovák nép nemcsak a minden-
napi élet apró-cseprő eseményeit, a 
megtapasztalt igazságtalanságokat, a 
boldogulás reális lehetőségeit foglal-
ta meséibe, hanem szívesen átlépett a 
képzelet tartományaiba is. A vallásos 
képzetekből és babonákból szőtt népi 
hiedelemvilág egyik meghatározó fi-
gurájával, az általában egzisztenciális 
szorongást megtestesítő ördöggel való 
találkozás itt inkább kihívást jelent 
azok számára, akiknek nincs veszteni-
valójuk: A csúnya fiú és a rongyos ka-
bát c. mese hőse bátran a szolgálatába 
áll s gyakorlatilag kifosztja, A szegény 
molnár c. mese címszereplője pedig 
egyenesen provokálja az ördögöt. A 
pokoljárás, az ördöggel való paktálás a 
furfang révén mindkét esetben anya-
gi gyarapodással jár. Az ördögmesék-
hez sorolható A huszár és a kapafogú 
halálné c. mese is, mely varázstárgy 
bevonásával a haláltól való–igaz, csu-
pán ideiglenes–megmenekülés esélyét 
példázza. A fordító nyelvi leleménye a 
figura csúfolódó megnevezése (a for-
rásszövegben az eufemisztikus zubatá 
– „fogas” nőnemű melléknévvel szere-
pel), amivel voltaképpen felülkereke-
dik a félelmetes lényen. 

A mesevilágban a csoda nemcsak 
kellék, hanem világalkotó elem, a 
transzcendenciával való kommuni-
káció biztosítéka.  A vizsgált gyűjte-
ménybe emelt tündérmesék közös 
vonása az átváltozás motívuma vagy 
csodája. Rendszerint (király)lányok 
kényszerülnek gonosz boszorkány 

ármánya miatt állatbőrben tengetni 
életüket (így a Kisasszony rókabőrben, 
a Kismacska kisasszony, Az aranyagan-
csú szarvas hőse), mígnem a megfelelő 
fiatal férfi megszabadítja őket az átok-
tól. A boszorkány akár saját lányait is 
állattá változtatja, hogy akadályozza 
feladata elvégzésében a királylány ke-
gyeiért küzdő legényt (A Tizenkettedik 
fiú). Előfordul, hogy a megtévesztés 
céljából aranyruhás ifjú képében érke-
zik menyasszonyáért a 12 fejű sárkány 
(A szűz és a sárkány), de az esküvőt 
követően rögtön felfedi valódi kilétét. 
A tündérmese tétje olykor az apának 
való megfelelés, illetve a testvérek-
kel szemben viselt hátrány behozása 
(mint a Kismacska kisasszony vagy a 
Parányi Jancsi meséjében), a rivális-
sal való megküzdés (A Tizenkettedik 
fiú történetében), de főképp a feleség 
meg/visszaszerzése (Az aranyagancsú 
szarvas, Az idő királya esetében). Bár 
a próbatételek kiállásának jutalmaként 
a fiatal hős feljebb lép a társadalmi 
ranglétrán, mégsem az anyagi érté-
kek és hatalmi pozíció birtoklásának 
vágya hangsúlyozódik, a boldogság 
elsősorban az elvárások teljesítésében, 
azaz a rátermettség, bátorság, hősies-
ség, leleményesség (vagyis a felnőtté 
válás/férfivá érés) bizonyításában, il-
letve a méltán kiérdemelt, házassággal 
megpecsételt kapcsolatban, vagyis a 
kiszemelt vagy eleve elrendelt társ-
sal való egyesülésben teljesedik ki. A 
Dobšinský-gyűjteményből választott 
tündérmesék a kapitalizálódás előtti 
korból vagy annak korai időszakából 
származnak, jól érzékelhető bennük 
a Czambel-féle meséktől eltérő világ-
szemlélet és értékrend.

Mind a tündérmesék, mind a no-
vellamesék esetében kiemelhetjük a 
női alakok szokatlan aktivitását (erre 
egyébként maga Závada is rendre fel-
hívta a figyelmet a könyvbemutató-
kon). A novellamesékben eszességük 
révén jutnak előnyökhöz: főképp csa-
lafinta találós kérdéseket vagy felad-
ványokat oldanak meg. Az okos lány, a 
herceg és az öreg inas lányszereplője a 
szegény sorból küzdi fel magát herceg-
néi rangra leleményessége jóvoltából, 
miközben megmenti az elbocsátásra 
vagy elemésztésre ítélt agg inas életét; 
a Találós kérdés cserfes menyecskéje 
furfangos feladvánnyal szabadítja ki 
tömlöcben raboskodó férjét; A három 
fonóasszonyban szereplő lusta lány pe-
dig csupán egy ígéretet tesz a segítségé-
re siető csúf vénasszonyoknak, s máris 
elvégzik helyette az olyannyira gyűlölt 
munkát, aminek következményekép-
pen a halál helyett a királyfi karjai kö-
zött találja magát. A legeszesebb leány 
matematikai feladatként fogja fel anyja 
parancsát: a piaci tojásárulás közben 
elvégzett sikeres művelettel kivívja az 
anyai elismerést, ami a férjhezmenés 
tradicionális sorrendjének felbontását 
eredményezi a legfiatalabb lány szá-
mára. Bátorság a legnagyobb erénye 
annak a menyecskének, aki háromszor 
is elmenekül a vérszomjas zsiványok 
elől (A bátor menyecske, aki túljárt 
a rablók eszén), amit megfejel fizikai 
erőnlétének bizonyításával is (hiszen 
önvédelemből lekaszabolja, lefeje-
zi őket). A tündérmesék elvarázsolt 
lányhősei állat alakban incselkednek 
a kiszemelt megmentőjükkel, a visz-
szaváltozás helyszínére csalogatják, 
és tanácsaikkal segítik őket a próba-

tételeikben. Ám akadnak asszonyok, 
akik az öreg vagy megunt férjüket 
szemrebbenés nélkül kijátsszák: ilyen 
a pappal randevúzgató kocsmárosné 
(Az ördögűző gróf), a férjét pellengér-
re állíttató kikapós menyecske (Az ál-
nok asszony) vagy az az ifjú királyné, 
aki titkos alagutat építtet szerelmével 
szigorúan őrzött szobájához, majd 
mielőtt lelepleződne, nem átall a fel-
szarvazott férj szeme láttára kézfogót 
ülni, sőt elszökni szíve választottjával 
(A megcsalt király). Az utóbbi három 
mese asszonyfigurái morális szabá-
lyokat hágnak át, amire Az ördögűző 
gróf mesélője egyáltalán nem, a má-
sik két történet narrátora ironikusan 
reflektál, mégpedig a záróformula 
kiforgatásával: „Ezért most a mesé-
nek bizony nem azzal van vége, hogy 
boldogan éltek, míg meg nem hal-
tak.“ Illetve: „Emiatti szüntelen gyöt-
relmeibe aztán belebetegedett, s fél 
év múlva meg is halt – az öreg király 
uralkodásának és ennek a mesének is 
ez lett a vége.“ Ám az asszonyok to-
vábbi sorsáról mélyen hallgat, csak 
feltételezhető, hogy öreg férjüktől 
megszabadulva élik világukat. Akad 
asszony, aki zsémbességével keserí-
ti meg férje életét (A Tizenkettedik 
fiú), s olyan is, aki kíváncsisága miatt 
egyenesen az életére tör (A huszár és a 
kapafogú halálné). Ostoba asszony is 
fel-felbukkan A szélhámos, illetve az 
Okos Matyi és a bolondok c. mesében, 
de a mesélő nemcsak őket csúfolja ki, 
hanem férfi társaikat is. Bár a szlovák 
társadalom alapvetően patriarchális 
berendezkedésű, a mesékből az tűnik 
ki, a nők is megtalálják benne kitelje-
sedési lehetőségeiket.

Závada szlovák mesefordításaiban 
nem ritka a verbális, illetve fizikai 
agresszió megnyilvánulása, valamint 
számos egyenesen horrorisztikus jele-
net is előfordul: az ördögűző gróf for-
ró kását zúdít a kemencében kuporgó, 
ruháitól megfosztott papra, akit aztán 
a felszarvazott kocsmáros ördögnek 
vél, és korbáccsal agyonver; az igazát 
kereső huszár forralt bort loccsant a 
zsiványok szemébe, majd levágja a fe-
jüket; a rablóvezér merész felesége egy 
árral szurkálja a rablókat, majd szab-
lyával lenyisszantja a fejüket; a feltehe-
tően szexuális aberrációval terhelt vér-
szomjas uraság hobbija az, hogy fiatal 
lányokat tiportat agyon lovaival. Arra 
is van példa, hogy a varázs csak erő-
szakos cselekedet által törhet meg: Az 
aranyagancsú szarvas Boleszláv nevű 
hősét három éjszaka kísértetek kínoz-
zák, gyötrik. A Kismacska kisasszony-
ban viszont a macskabőrbe varázsolt 
lányt kell több alkalommal ütlegelnie a 
megváltására kiszemelt legénynek, sőt 
három darabba kell hasítania, mág-
lyán elégetnie, s a tűzből varangy ké-
pében előtipegő boszorkányt agyon-
szurkálnia. A Tizenkettedik fiú is táltos 
segítője lefejezése jóvoltából mentheti 
meg kővé vált testvéreit. Morbiditásba 
fordul A legnagyobb hazugság történe-
te, s bár végig tudja a befogadó, hogy 
a mesélő lódít, amikor saját lehasított 
fejével ver éket a befagyott tavon, még-
is megborzong az érzékletes elbeszélés 
következtében. 

A mesehelyszínek szokványos-
nak mondhatóak: faluszéli viskó-
ból indulnak szerencsét próbálni a 
szegényemberek vagy lányok, gyakori 
találkozóhely a kocsma vagy fogadó, 
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számos történet vagy annak egy része 
játszódik hercegi, grófi, királyi ud-
varban. Mivel a kereskedelem fontos 
megélhetési forrás, ezért többször lát-
juk a hősöket a piacon vagy a vásárban. 
Megjelennek a városi polgárházak is 
mint lehetséges mesei terek. Az elté-
vedés helyszíne természetesen az erdő, 
ahol veszélyek leselkednek a bolyongó 
hősökre; az erdő mélyén lapuló ház 
ugyan befogadja az elcsigázott szerep-
lőket, ám egyáltalán nem biztos, hogy 
menedéket nyújt (hiszen két mesében 
is zsiványtanya). Visszatérő helyszín az 
elátkozott, elhagyatott vár, ahol az el-
varázsolt lányok várják megváltójukat: 
az átok vagy bűbáj csakis ezekben az 
épületekben törhet meg. Szimbolikus 
térnek számít A jövő lelkek vára, ahol 
eldől a születendő emberek élete attól 
függően, a sorskönyvből melyik asz-
talon olvassák fel a nevüket. Két mese 
is az üveghegyet választja sorsfordító 
helyszínül. A forrásszövegek a korabe-
li Hont, Zólyom, Turóc, Liptó, Árva, 
Szepes, Gömör, Abaúj, Sáros, valamint 
Zemplén megyei falvakból valók, ami-
re nemcsak az adatközlők lakóhelyei 
utalnak (ezek Závada fordításköte-
tében természetesen nem jelennek 
meg), hanem a történetekben előbuk-
kanó településnevek (rimaszombati 
vásár, liptószentmiklósi kocsma, lőcsei 
tömlöc), illetve a földrajzi utalásokat 
szabadon kezelő mesei fordulatok is; 
az utóbbiak igazából Závada bővíté-
sei: Ipolyon innen, Hernádon túl vagy 
éppen Nyitrán innen, Vágon túl (ezek 
tehát nincsenek a forrásszövegekben).

Egyedi megoldást választott Závada 
a mesék nyelvének megteremtéséhez. 
A Dobšinský- és Czambel-féle gyűjte-
mények a szlovák nyelv 100-140 évvel 
korábbi változatát tükrözik, ami – a 
szerző-fordító bevallása szerint – kö-
zelebb állt hozzá, mint a kortárs szlo-
vák szövegek,  hiszen a családi környe-
zetében is egy archaikusabb, tájnyelvi 
elemekben gazdag szlovák nyelv vette 
körül, melyben a kétnyelvű környezet 
miatt nem voltak ritkák a kontaktus-
jelenségek sem. Ugyanakkor nem tö-
rekszik a szöveghű átültetésre, hanem 
a mindenkori újramesélés szabadságá-
val élve saját, mai hangon szól a befo-
gadókhoz (felnőtthöz, gyerekhez egy-
aránt). A mesék nyelvi hovatartozását 
azonban nem fedi el, amire különféle 
példákat hozhatunk. Ilyen a megle-
hetősen ritkán előforduló személy-
név: ugyan a Katinka, Jancsi, Matyi 
vagy Dorka nem, de a Zsofka, Kubo, 
Jano, Gyuro s különösen a Boleszláv 

tulajdonnév egyértelműen a szlovák 
kultúrához kapcsolja a figurákat. Egy 
másik jelenség a fonetikusan lejegyzett 
(általában reáliákat vagy foglalkozást 
és társadalmi pozíciót jelölő) szlovák 
szavak vagy érzelmet, indulatot hor-
dozó kifejezések beillesztése magyará-
zatukkal együtt, ami olykor rácsodál-
koztat a hangzásbeli hasonlóságokra is: 
pl. krcsma–kocsma, sekera–szekerce, 
gros–garas, toliár–tallér, szalas–szál-
lás vagyis juhásztanya, kuchta–kukta, 
darebák–lusta, csavargó, zsobrák–kol-
dus, bohács–gazdag ember, hádka– 
találós kérdés, brindza–liptói túró, 
Bozse moj–édes jó istenem.  A magya-
rázatok során a nyelvek sorrendje vál-
tozó: hol a magyar után kerül a szlo-
vák jelentés megadása: „herceg, vagyis 
princ”, „Jól, hál a jó Istennek, chvála 
Bohu, dobre”, hol fordítva, a szlovák 
kifejezés után következik a magyar 
változat: „Én vagyok a zubatá, vagyis a 
kapafogú halálné”. Előfordul olyan eset 
is, amikor a két nyelv egy kifejezésben 
összesimul: „pekná kisaszonka” (a 
pekná jelentése szép), amivel a mesélő 
felhívja a figyelmet arra, hogy az egy-
más mellett élő kultúrák nem különül-
nek el, inkább átjárják egymást (a for-
rásmesékben is vannak erre példák: a 
katonasággal kapcsolatos kifejezések, 
pl. a husár–huszár, lovás–lovász, vagy 
az imént említett kisaszonka szóalak, 
mely utal az idegen nyelvű beszélő ak-
centusára).

Závada Harminchárom szlovák me-
séjét olvasva az a benyomásunk, hogy 
a feltárt világ sokkal inkább ismerős, 
semmint egzotikusan idegen. Ez ter-
mészetesen nem csoda: a két kultú-
rában feltűnően sok a hasonlóság, sőt 
azonosság, elég, ha a természeti tájhoz 
való kötődésre, az életformára, a tár-
gyi világra, a társadalmi hierarchiára, 
a transzcendenciához való viszonyra, 
világképre gondolunk. Nem lepődünk 
meg tehát, ha a szlovák nép között is 
elvegyül az igazságot osztó álruhás 
Mátyás király, ha a szegény ember le-
leményessége jóvoltából meggazdago-
dik, ha a furfangos lányok, asszonyok 
felülkerekednek gondjaikon, a semmi-
féle próbától vissza nem riadó legény 
megkapja a királylány kezét, bátorság 
és elhivatottság árán minden vágy va-
lóra válik, vagyis nem elérhetetlen a 
boldogság. A tanulságok is közösek: 
nemcsak az, hogy a legnagyobb csaló 
a vak remény, hanem az is, hogy a be-
csületes, rendes, adakozó, okos ember 
jutalmat kap, a hazug, gonosz, romlott, 
irigy, zsugori pedig elnyeri méltó bün-
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tetését. Závada újramesélésének éppen 
ez a legfontosabb hozadéka: nem elvá-
laszt, hanem összeköt, s ebben örömét 
leli. Ennek az örömnek lehet részese a 
boldog befogadó. 

Az irodalmi gyermekpróza sajátos 
szeletét alkotják azok az alkotások, 
amelyek a népmeséhez hasonlóan a 
kisepikai művek csoportjába tartoz-
nak: ezek az irodalmi mesék és a gyer-
mektörténetek. A két szövegcsoport 
közös jellemzője, hogy viszonylag rö-
vid terjedelmű, egy vagy párhuzamos 
szálon futó történetek, egy központi 
hőssel. Mindkét típus előtérbe helye-
zi a gyermekiséget, és jellemző rájuk 
az aktualizálási szándék (a megírás 
korára jellemző tárgykultúra, nyelv-
használat, világlátás közvetítése). Az 
irodalmi mesék magukon hordozzák 
a népmese világképét, csodához való 
viszonyát. A gyermektörténetek ez-
zel szemben olyan novellák, amelyek 
nem tartalmaznak sem csodát, sem 
fantasztikumot, hanem a gyermeki 
perspektíva felnagyításából fakadó 
humorral a gyermekek mikrovilágát 
képezik le. 
Az irodalmi mesék a népmeséhez 
való hűség elve mentén, intertextuá-
lis kapcsolatokat létrehozva keletkez-
nek, vagyis a népmesét újragondolva, 
tovább- vagy felülírva teremtik meg 
és lakják be az irodalmi mesevilá-
got. A népmese szerepköreit adaptált 
módon, gyakran a gyermeki világ-
ra alkalmazva veszik át, azonban a 
szereplői nem feltétlenül gyerekek. 
Közvetett módon, metaforikus nyelv-
használattal és világképen keresztül, 
a csoda teremtette irracionális uni-
verzum segítségével közvetítenek 
egyfajta tudást és tapasztalatot a vi-
lágról. Ezekben a mesetípusokban a 
racionális és irracionális világ szim-
biózisát találjuk, és nem tapasztaljuk 
a két univerzum metaleptikus elvá-
lasztódását. Az irodalmi mesék a kö-
vetkező altípusokra oszthatók: aktua-
lizált mesék, saját mesék, beágyazott 
mesék, ellenmesék, szomorú mesék, 
lírai mesék, gyermekmesék, fabulák, 
allegorikus mesék.

AKTUALIZÁLT	MESÉK
Ezek a szövegek követik a (bármelyik 
típusú) népmese motívumait, szerke-
zetét, hiszen aktualizálásuk nem szer-
kezetbeli változást jelent, hanem egy-
egy – többnyire jól ismert – népmese 
mai nyelvre és korra történő fordítását, 
átiratát. Az aktualizált mesékben több-
féle nyelvi réteg keveredik: a köznyelvi 
és (gyakran parodisztikus hatást kel-
tően túlburjánzó) nyelvjárási elemek 
mellett a szleng is megjelenik, illetve 
olyan nyelvi elemek is beépülnek a 
szövegbe, amik a kortárs tárgykultú-
rát, gondolkodásmódot, életritmust, 
technikát tükrözik. A szöveghatást a 
különböző nyelvi elemek kiszámítha-
tatlan egymás mellé illesztése képezi. 
Fontos szerepet tölt be a nyelvi humor 
és az irónia beépítése is a szövegbe. A 
csoport legtipikusabb szövegcsokrát 
Parti Nagy Lajos meseátiratai képezik, 
amely a népek meséi sorozat kortárs 
fordításaiként értelmezhetők. 

SAJÁTMESÉK
A sajátmesék az egyes népmesetí-
pusok (elsősorban a tündérmese) 
imitációjaként szerepelnek, azok 
mintájára születnek, vagyis a nép-
mese-hagyomány egyenes követésé-
ről, a szüzsé és a szereplők hű meg-
idézéséről van szó. Az előző típussal 
szemben ezek a szövegek átirat he-
lyett a szerzők eredeti történetei, 
amik paródia helyett imitációkat 
teremtenek. A szövegek a mesei vi-
lágképet kívánják közvetíteni, nyel-
vükben és gondolkodásmódjukban 
megőrzik a népmesék szövegvilágát. 
A racionális tér és idő pontos kö-
rülhatárolhatósága, az aktualizálási 
szándék háttérbe szorul, nyelveze-
tük a népmesei és lirizált beszédmód 
(metaforikus kifejezésmód) jegyeit 
mutatják. Példaként Mészöly Ágnes 
December vagy Finy Petra A citrom-
tündér című meséjét emeljük ki. 

BEÁGYAZOTT MESÉK
A(z elsősorban) tündérmese-hagyo-
mány egyenes követéséről, a szüzsé és 
a szerepkörök hű megidézéséről van 
itt szó. Ez a típus az aktualizált me-
sék és a sajátmesék egybemosásából 
született, mivel egy sajátmese, esetleg 
novella keretébe illeszkedik bele vala-
milyen (ismert) (tündér)mese. Mind a 
kerettörténet, mind a beágyazás gyak-
ran tartalmaz aktualizálást, a megírás 
korára utaló motívumokat, stílusesz-
közöket; a szereplők és a mesemotívu-
mok adaptált módon, a kerethez iga-
zítva helyezkednek bele a történetbe. 
A beágyazott történet aktualizálása, 
újraírása azonban csak nyelvi-stilisz-
tikai szinten jelentkezik, és az eredeti 
mese szüzséje, a mese szerkezete nem 
szenved torzulást. Ezek a szövegek a 
többmenetes, hosszabb terjedelmű 
irodalmi mesék közé tartoznak. Ide 
soroljuk G. Szász Ilona Mindentvarró 
Tű, Tamás Zsuzsa Mesék a Teljességhez 
vagy Bagossy László szabad versben 
írott A sötétben látó tündér című mű-
vét. 

ELLENMESÉK
A leggazdagabb kategóriát az ellen-
mesék képezik, amelyek a népmesei 
tradíció (elsősorban varázsmesék, 
tréfás mesék vagy állatmesék) újra-
gondolását, felülírását, többnyire el-
lenpontozását tűzik ki célul – a szerep-
lők a tőlük elvárt funkcióktól eltérően 
viselkednek, a cselekmény a megszo-
kott fordulatok helyett új irányt vesz, 
a motívumok sorrendje felborul, csu-
pán a mesei világkép marad érintet-
len. Az ellenmesék lényegét az egyes 
népmese-típusokkal alakított szöveg-
közi kapcsolatok képezik, aminek a 
szüzsé, a mesemotívumok, a szerep-
lők és funkcióik szolgálnak alapul. 
Ebben a típusban a paródia, a humor 
és a nyelvi játék dominál, fontos sze-
rephez jut az aktualizálási szándék, a 

KORTÁRS	IRODALMI	MESETÍPUSOK
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számos történet vagy annak egy része 
játszódik hercegi, grófi, királyi ud-
varban. Mivel a kereskedelem fontos 
megélhetési forrás, ezért többször lát-
juk a hősöket a piacon vagy a vásárban. 
Megjelennek a városi polgárházak is 
mint lehetséges mesei terek. Az elté-
vedés helyszíne természetesen az erdő, 
ahol veszélyek leselkednek a bolyongó 
hősökre; az erdő mélyén lapuló ház 
ugyan befogadja az elcsigázott szerep-
lőket, ám egyáltalán nem biztos, hogy 
menedéket nyújt (hiszen két mesében 
is zsiványtanya). Visszatérő helyszín az 
elátkozott, elhagyatott vár, ahol az el-
varázsolt lányok várják megváltójukat: 
az átok vagy bűbáj csakis ezekben az 
épületekben törhet meg. Szimbolikus 
térnek számít A jövő lelkek vára, ahol 
eldől a születendő emberek élete attól 
függően, a sorskönyvből melyik asz-
talon olvassák fel a nevüket. Két mese 
is az üveghegyet választja sorsfordító 
helyszínül. A forrásszövegek a korabe-
li Hont, Zólyom, Turóc, Liptó, Árva, 
Szepes, Gömör, Abaúj, Sáros, valamint 
Zemplén megyei falvakból valók, ami-
re nemcsak az adatközlők lakóhelyei 
utalnak (ezek Závada fordításköte-
tében természetesen nem jelennek 
meg), hanem a történetekben előbuk-
kanó településnevek (rimaszombati 
vásár, liptószentmiklósi kocsma, lőcsei 
tömlöc), illetve a földrajzi utalásokat 
szabadon kezelő mesei fordulatok is; 
az utóbbiak igazából Závada bővíté-
sei: Ipolyon innen, Hernádon túl vagy 
éppen Nyitrán innen, Vágon túl (ezek 
tehát nincsenek a forrásszövegekben).

Egyedi megoldást választott Závada 
a mesék nyelvének megteremtéséhez. 
A Dobšinský- és Czambel-féle gyűjte-
mények a szlovák nyelv 100-140 évvel 
korábbi változatát tükrözik, ami – a 
szerző-fordító bevallása szerint – kö-
zelebb állt hozzá, mint a kortárs szlo-
vák szövegek,  hiszen a családi környe-
zetében is egy archaikusabb, tájnyelvi 
elemekben gazdag szlovák nyelv vette 
körül, melyben a kétnyelvű környezet 
miatt nem voltak ritkák a kontaktus-
jelenségek sem. Ugyanakkor nem tö-
rekszik a szöveghű átültetésre, hanem 
a mindenkori újramesélés szabadságá-
val élve saját, mai hangon szól a befo-
gadókhoz (felnőtthöz, gyerekhez egy-
aránt). A mesék nyelvi hovatartozását 
azonban nem fedi el, amire különféle 
példákat hozhatunk. Ilyen a megle-
hetősen ritkán előforduló személy-
név: ugyan a Katinka, Jancsi, Matyi 
vagy Dorka nem, de a Zsofka, Kubo, 
Jano, Gyuro s különösen a Boleszláv 

tulajdonnév egyértelműen a szlovák 
kultúrához kapcsolja a figurákat. Egy 
másik jelenség a fonetikusan lejegyzett 
(általában reáliákat vagy foglalkozást 
és társadalmi pozíciót jelölő) szlovák 
szavak vagy érzelmet, indulatot hor-
dozó kifejezések beillesztése magyará-
zatukkal együtt, ami olykor rácsodál-
koztat a hangzásbeli hasonlóságokra is: 
pl. krcsma–kocsma, sekera–szekerce, 
gros–garas, toliár–tallér, szalas–szál-
lás vagyis juhásztanya, kuchta–kukta, 
darebák–lusta, csavargó, zsobrák–kol-
dus, bohács–gazdag ember, hádka– 
találós kérdés, brindza–liptói túró, 
Bozse moj–édes jó istenem.  A magya-
rázatok során a nyelvek sorrendje vál-
tozó: hol a magyar után kerül a szlo-
vák jelentés megadása: „herceg, vagyis 
princ”, „Jól, hál a jó Istennek, chvála 
Bohu, dobre”, hol fordítva, a szlovák 
kifejezés után következik a magyar 
változat: „Én vagyok a zubatá, vagyis a 
kapafogú halálné”. Előfordul olyan eset 
is, amikor a két nyelv egy kifejezésben 
összesimul: „pekná kisaszonka” (a 
pekná jelentése szép), amivel a mesélő 
felhívja a figyelmet arra, hogy az egy-
más mellett élő kultúrák nem különül-
nek el, inkább átjárják egymást (a for-
rásmesékben is vannak erre példák: a 
katonasággal kapcsolatos kifejezések, 
pl. a husár–huszár, lovás–lovász, vagy 
az imént említett kisaszonka szóalak, 
mely utal az idegen nyelvű beszélő ak-
centusára).

Závada Harminchárom szlovák me-
séjét olvasva az a benyomásunk, hogy 
a feltárt világ sokkal inkább ismerős, 
semmint egzotikusan idegen. Ez ter-
mészetesen nem csoda: a két kultú-
rában feltűnően sok a hasonlóság, sőt 
azonosság, elég, ha a természeti tájhoz 
való kötődésre, az életformára, a tár-
gyi világra, a társadalmi hierarchiára, 
a transzcendenciához való viszonyra, 
világképre gondolunk. Nem lepődünk 
meg tehát, ha a szlovák nép között is 
elvegyül az igazságot osztó álruhás 
Mátyás király, ha a szegény ember le-
leményessége jóvoltából meggazdago-
dik, ha a furfangos lányok, asszonyok 
felülkerekednek gondjaikon, a semmi-
féle próbától vissza nem riadó legény 
megkapja a királylány kezét, bátorság 
és elhivatottság árán minden vágy va-
lóra válik, vagyis nem elérhetetlen a 
boldogság. A tanulságok is közösek: 
nemcsak az, hogy a legnagyobb csaló 
a vak remény, hanem az is, hogy a be-
csületes, rendes, adakozó, okos ember 
jutalmat kap, a hazug, gonosz, romlott, 
irigy, zsugori pedig elnyeri méltó bün-

JEGYZETEK 
1  Kun Fruzsina illusztrációival, a Magvető 
Kiadó gondozásában
2 A Sme szlovák napilap Aranyalap nevű 
digitális könyvtára, mely a Szlovák Tudomá-
nyos Akadémia Szlovák Irodalmi Intézeté-
nek közreműködésével  teszi hozzáférhetővé 
a szlovák irodalom klasszikusait.
3 Pavol Dobšinský (1828–1885) a Štúr-
nemzedék tagja, folklorista, költő, műfordító, 
irodalomtörténész, publicista, a szlovák nép-
költészetről elméleti munkákat is írt
4 Samuel Czambel (1856–1909) filológus, 
nyelvész, a szlovák irodalmi köznyelv egyik 
megteremtője, népmesegyűjtő
5 Lovász Andrea: Jelen idejű holnemvolt. Sze-
minárium a meséről. Krónika Nova Kiadó, 
Budapest, 2007, 29.
6 Lovász Andrea: Závada Pál: Harminchárom 
szlovák népmese. In L:A: Felnőtt gyerekiro-
dalom. Tanulmányok, kritikák és majdnem 
lexikon. Cerkabella Könyvkiadó, 2015, 76-
77.
7 Lovász Andrea: Jelen idejű holnemvolt. 
Szeminárium a meséről. Króni-
ka Nova Kiadó, Budapest, 2007, 13. 
8  Könyvbemutató a budapesti
Szlovák Intézetben, 2010. május 19. 
http://kiskameleon.blogspot.sk/2010/05/
zavada-pal-kotetben-szereplo.html

tetését. Závada újramesélésének éppen 
ez a legfontosabb hozadéka: nem elvá-
laszt, hanem összeköt, s ebben örömét 
leli. Ennek az örömnek lehet részese a 
boldog befogadó. 

Az irodalmi gyermekpróza sajátos 
szeletét alkotják azok az alkotások, 
amelyek a népmeséhez hasonlóan a 
kisepikai művek csoportjába tartoz-
nak: ezek az irodalmi mesék és a gyer-
mektörténetek. A két szövegcsoport 
közös jellemzője, hogy viszonylag rö-
vid terjedelmű, egy vagy párhuzamos 
szálon futó történetek, egy központi 
hőssel. Mindkét típus előtérbe helye-
zi a gyermekiséget, és jellemző rájuk 
az aktualizálási szándék (a megírás 
korára jellemző tárgykultúra, nyelv-
használat, világlátás közvetítése). Az 
irodalmi mesék magukon hordozzák 
a népmese világképét, csodához való 
viszonyát. A gyermektörténetek ez-
zel szemben olyan novellák, amelyek 
nem tartalmaznak sem csodát, sem 
fantasztikumot, hanem a gyermeki 
perspektíva felnagyításából fakadó 
humorral a gyermekek mikrovilágát 
képezik le. 
Az irodalmi mesék a népmeséhez 
való hűség elve mentén, intertextuá-
lis kapcsolatokat létrehozva keletkez-
nek, vagyis a népmesét újragondolva, 
tovább- vagy felülírva teremtik meg 
és lakják be az irodalmi mesevilá-
got. A népmese szerepköreit adaptált 
módon, gyakran a gyermeki világ-
ra alkalmazva veszik át, azonban a 
szereplői nem feltétlenül gyerekek. 
Közvetett módon, metaforikus nyelv-
használattal és világképen keresztül, 
a csoda teremtette irracionális uni-
verzum segítségével közvetítenek 
egyfajta tudást és tapasztalatot a vi-
lágról. Ezekben a mesetípusokban a 
racionális és irracionális világ szim-
biózisát találjuk, és nem tapasztaljuk 
a két univerzum metaleptikus elvá-
lasztódását. Az irodalmi mesék a kö-
vetkező altípusokra oszthatók: aktua-
lizált mesék, saját mesék, beágyazott 
mesék, ellenmesék, szomorú mesék, 
lírai mesék, gyermekmesék, fabulák, 
allegorikus mesék.

AKTUALIZÁLT	MESÉK
Ezek a szövegek követik a (bármelyik 
típusú) népmese motívumait, szerke-
zetét, hiszen aktualizálásuk nem szer-
kezetbeli változást jelent, hanem egy-
egy – többnyire jól ismert – népmese 
mai nyelvre és korra történő fordítását, 
átiratát. Az aktualizált mesékben több-
féle nyelvi réteg keveredik: a köznyelvi 
és (gyakran parodisztikus hatást kel-
tően túlburjánzó) nyelvjárási elemek 
mellett a szleng is megjelenik, illetve 
olyan nyelvi elemek is beépülnek a 
szövegbe, amik a kortárs tárgykultú-
rát, gondolkodásmódot, életritmust, 
technikát tükrözik. A szöveghatást a 
különböző nyelvi elemek kiszámítha-
tatlan egymás mellé illesztése képezi. 
Fontos szerepet tölt be a nyelvi humor 
és az irónia beépítése is a szövegbe. A 
csoport legtipikusabb szövegcsokrát 
Parti Nagy Lajos meseátiratai képezik, 
amely a népek meséi sorozat kortárs 
fordításaiként értelmezhetők. 

SAJÁTMESÉK
A sajátmesék az egyes népmesetí-
pusok (elsősorban a tündérmese) 
imitációjaként szerepelnek, azok 
mintájára születnek, vagyis a nép-
mese-hagyomány egyenes követésé-
ről, a szüzsé és a szereplők hű meg-
idézéséről van szó. Az előző típussal 
szemben ezek a szövegek átirat he-
lyett a szerzők eredeti történetei, 
amik paródia helyett imitációkat 
teremtenek. A szövegek a mesei vi-
lágképet kívánják közvetíteni, nyel-
vükben és gondolkodásmódjukban 
megőrzik a népmesék szövegvilágát. 
A racionális tér és idő pontos kö-
rülhatárolhatósága, az aktualizálási 
szándék háttérbe szorul, nyelveze-
tük a népmesei és lirizált beszédmód 
(metaforikus kifejezésmód) jegyeit 
mutatják. Példaként Mészöly Ágnes 
December vagy Finy Petra A citrom-
tündér című meséjét emeljük ki. 

BEÁGYAZOTT MESÉK
A(z elsősorban) tündérmese-hagyo-
mány egyenes követéséről, a szüzsé és 
a szerepkörök hű megidézéséről van 
itt szó. Ez a típus az aktualizált me-
sék és a sajátmesék egybemosásából 
született, mivel egy sajátmese, esetleg 
novella keretébe illeszkedik bele vala-
milyen (ismert) (tündér)mese. Mind a 
kerettörténet, mind a beágyazás gyak-
ran tartalmaz aktualizálást, a megírás 
korára utaló motívumokat, stílusesz-
közöket; a szereplők és a mesemotívu-
mok adaptált módon, a kerethez iga-
zítva helyezkednek bele a történetbe. 
A beágyazott történet aktualizálása, 
újraírása azonban csak nyelvi-stilisz-
tikai szinten jelentkezik, és az eredeti 
mese szüzséje, a mese szerkezete nem 
szenved torzulást. Ezek a szövegek a 
többmenetes, hosszabb terjedelmű 
irodalmi mesék közé tartoznak. Ide 
soroljuk G. Szász Ilona Mindentvarró 
Tű, Tamás Zsuzsa Mesék a Teljességhez 
vagy Bagossy László szabad versben 
írott A sötétben látó tündér című mű-
vét. 

ELLENMESÉK
A leggazdagabb kategóriát az ellen-
mesék képezik, amelyek a népmesei 
tradíció (elsősorban varázsmesék, 
tréfás mesék vagy állatmesék) újra-
gondolását, felülírását, többnyire el-
lenpontozását tűzik ki célul – a szerep-
lők a tőlük elvárt funkcióktól eltérően 
viselkednek, a cselekmény a megszo-
kott fordulatok helyett új irányt vesz, 
a motívumok sorrendje felborul, csu-
pán a mesei világkép marad érintet-
len. Az ellenmesék lényegét az egyes 
népmese-típusokkal alakított szöveg-
közi kapcsolatok képezik, aminek a 
szüzsé, a mesemotívumok, a szerep-
lők és funkcióik szolgálnak alapul. 
Ebben a típusban a paródia, a humor 
és a nyelvi játék dominál, fontos sze-
rephez jut az aktualizálási szándék, a 
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szöveg megírásának idejére történő 
utalások, a modern technika vívmá-
nyainak mesei miliőbe történő ül-
tetése. Néhány példa: May Szilvia: 
Dínom-dánom partiszerviz, Scheer 
Katalin: A bonbonkirálykisasszony.

SZOMORÚMESÉK
Ez a szövegtípus a népmesei szüzsé 
zárlatán végez változtatásokat: látszó-
lag szembemegy a mesebeli etikával, 
hiszen a boldog beteljesülés helyett 
a pozitív szereplő tragikus sorsát ta-
pasztaljuk bennük. A kategória egyik 
mozgatórugója a halálesztétika elve, 
amelyben „a hősök a földön nem 
talált elismerés, boldogság, szeretet 
után a halálban nyerik el szenvedése-
ik, hűségük, kitartásuk, helytállásuk 
jutalmát” (Vasvári, 2006). A mesezá-
ró halál vagy elmúlás motívuma tehát 
egyszerre felemelő és esztétikai él-
mény, amely balladisztikus tónusúvá 
változtatja a mesetípust, és a cselekvő, 
aktív hőssel szemben passzív, medita-
tív, sorsszerű életet élő főhőst teremt. 
A szomorú mesék parabolikus tör-
ténetekként funkcionálva didaktikus 
felhangot is hordoznak magukban. 
A klasszikusok közül ide sorolhatjuk 
Andersen, Oscar Wilde meséi mellett 
Mészöly Miklós néhány meséjét (pl. 
Csengős bárány), a kortársak közül 
Boldizsár Ildikó meséit emelhetjük ki 
– pl. Amália vagy A színes árnyékok.

LIRIZÁLT MESÉK
A lirizált mesék a szomorúmesék 
modalitásával rokonítható szövegek, 
azonban a zárlat nem negatív ezek-
ben az irodalmi mesetípusokban. A 
kategória sajátossága, hogy olyany-
nyira felerősödik a szövegek poétikai 
funkciója, hogy a líra és az epika ha-
tárán található lirizált próza sajátos 
eseteként prezentálódik. Ebből kifo-
lyólag a cselekmény minimalizáló-
dik, a szöveget a metaforikus nyelv-
használat és szóképekben gazdag 
kifejezésmód (refrénszerű ismétlődé-
sek, alliterációs játékok, hasonlatok, 
megszemélyesítések, metonímiában, 
szinenesztéziában, metaforában bur-
jánzó gondolatiság) uralja. A lírai 
beszédmódon, dallamosságon túl a 
grammatika szétfeszítése, az egyéni 
szóalkotás és szólebontás tendenci-
ája is jellemzi a szövegeket, melyek 
kalandos küzdelmek helyett szin-
te cselekménymentes mesevilágot 
teremtenek. A szövegek egyaránt 
tematizálhatják a racionális és irraci-

onális világ egy-egy mikroeseményét. 
A lirizált mesék legjellemzőbb kép-
viselője Máté Angi (pl. Volt egyszer 
egy), Boldizsár Ildikó (pl. Amália és 
az esők), N. Tóth Anikó (pl. Puszik). 

GYERMEKMESÉK
Ezek a szövegek teljesen elszakadnak 
a népmesék szüzséjétől és szerep-
lőitől, csupán a csoda/fantasztikum 
jelenléte és az eukatasztrófába, jóba 
vetett hit képviseli a mese világképét. 
A történetek racionális térben és idő-
ben, hétköznapi élethelyzetben ját-
szódnak, ahová betüremkedik a me-
taforikus és animizáló látásmód, az 
antropomorfizálódó fantázia, illetve 
a gyermeki perspektíva. A szövegek 
főhősei az előző típusokkal szemben 
már kizárólag gyermekek, akik az 
externalizációnak köszönhetően lé-
lekkel telítik meg a körülöttük zajló 
világot. A perszonifikálódó tárgyak, 
növények, állatok képviselik a szöve-
gek csoda-jellegét, maguk a történe-
tek pedig a gyermek mindennapi ese-
ményeit rögzítik. Ide tartozik például 
Lackfi János Málnafolt vagy Mészöly 
Ágnes Barni és az unatkozóművész 
című gyermekmeséje.

FABULÁK
A fabula kifejezés tanmesét jelent. 
Az európai antik irodalom egyik leg-
kedveltebb műfaja rövid, csattanóval 
záruló tanulságos történetet foglal 
magába, a szöveg végén gyakran tö-
mören össze is foglalja az erkölcsi 
tanulságot. (Komáromi, 1999, 181) 
Példázatos jellegével leválik a népi ál-
latmeséről: cselekménye nem tartal-
maz bonyodalmat, csupán egyetlen 
mozzanatra szűkül, és a konfliktus 
a jellemek konfrontációjában bon-
takozik ki. Az etikai tartalmakhoz 
elválaszthatatlanul hozzátapad a tár-
sadalomkritikai attitűd. A történet 
szereplői antropomorfizált állatok 
(esetleg növények, tárgyak), akik em-
beri tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Az állatok valamilyen állandósult 
tulajdonsággal vannak felvértezve: a 
róka ravasz, a galamb szelíd, a farkas 
erős, a hangya mindig szorgalmas. 
Ezeket a sztereotípiákat a kortárs iro-
dalom szívesen bontja le (pl. az okos 
bagolyból a Micimackóban tudálékos 
bagoly válik, a ravasz rókából A kis 
hercegben kedves, bölcs lény). A mű-
faj klasszikus képviselői: Aiszóposz/
Ezópusz (A róka és a holló, A tücsök és 
a hangya), Jean de la Fontaine, Heltai 

Gáspár (Száz fabula), Fáy András (F. 
András eredeti meséi és aforizmái). A 
20. század második felétől megjelen-
tek a műfaj paródiái is (Pl. Romhányi 
József: A Róka és a Holló, Németh 
Zoltán: Adhatok egy pofont?).

ALLEGORIKUS	MESÉK
Az allegórikus mesék a fabula és a no-
vella műfajkontaminációjából születő 
szövegtípusok, melyek meseisége a 
csoda és az eukatasztrófa iránti igény 
jelenlétében gyökerezik. Ezek a tör-
ténetek elszakadnak a varázsmese út-
kereső és világot bejáró tradíciójától, 
és gyakran csupán a jó-rossz harcát 
őrzik meg. A történetek elindulnak a 
racionalizálódás útján, azonban egy 
saját (alapvetően a racionális világ-
hoz hasonló) birodalmat teremtenek, 
ahol a polgári világ szertartásai szerint 
élik a szereplők a mindennapjaikat. A 
szüzsé tehát elszakad az irracionalitás 
útjától, és mindennapi problémákat, 
eseményeket mutat be. A fabulához 
hasonlóan alapvetően a szereplők me-
sebelisége, vagyis az állatok, növények 
vagy tárgyak antropomorfizálódása va-
rázsolja mesévé a szövegeket. Az alle-
gorikus mesékben előtérbe kerülnek az 
etikai tartalmak. Ide tartoznak például 
Lázár Ervin A hétfejű tündér vagy N. 
Tóth Anikó Alacindruka című köteté-
nek szövegei.
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A fenti, nagyon ismert Gárdonyi-idézet 
figyelmeztet bennünket, pedagógusokat 
arra, mennyire fontos az anyanyelven 
történő oktatás. A színvonalas, eredmé-
nyes oktató-nevelői munkát sok minden 
befolyásolhatja. Ezek közül talán a leg-
fontosabb a megfelelő módszerek kivá-
lasztása és azok hatékony alkalmazása. 
Ezeket a módszereket mindig a tanulók 
korának megfelelően kell megválaszta-
ni. Az egyik leghatásosabb módszer a 
mesemondás.

 Kádár Annamária mesepszichológus 
így vall a meséről: „A mese az érzelmi 
intelligencia fejlesztésének legfontosabb 
eszköze, olyan lelki táplálék, amely már 
kis kortól kezdve szolgálhatja a gyermek 
személyiségének fejlődését, kibontako-
zását. A mese nem csak kisgyermek-
korban meghatározó fontosságú, ha-
nem jelentősége kihat a felső tagozatos 
gyermekekre is.” Mai modern társadal-
munkban egyre többen hangoztatják, 
mennyire fontos és pótolhatatlan a ta-
nulók személyiségformálása, elsősorban 
iskoláinkban. Ez a folyamat már a kis-
gyermek életének első éveiben elkezdő-
dik, ugyanis ebben az időszakban tanul 
a legtöbbet. Ebben felbecsülhetetlen sze-
repe van a mesének. A meséléssel eltöl-
tött meghitt, családias együttlétek nagy 
hatással vannak minden kisgyermekre. 
Az óvodás korú kisgyermek elsősorban 
hallgatóként, esetenként mesemondó-
ként találkozik a mesével. Az iskolába 
lépéskor jelentős változás áll be életében, 
hiszen itt kezdi olvasni is a mesét.

 Miért fontos tehát a rendszeres me-
sélés? Azért, hogy a kisgyermek átél-
je a mesében szereplők cselekedeteit, 
megismerje az igazságot, a varázserejű 
tárgyakat, a természetfeletti lényeket, a 
csodákat stb. Igazán boldog lehet az a 
gyermek, akinek sokat meséltek. Azok 
a gyermekek ugyanis, akik rendszere-
sen hallgatnak mesét, megszeretik a 
könyvet, megtanulnak odafigyelni az 

olvasottakra, bővítik szókincsüket. A 
mese nagymértékben fejleszti a gyer-
meki kreativitást is. Az alsó tagozatos 
tankönyvekben sokféle mese szerepel, 
feldolgozásuk nagy odafigyelést, előké-
szítést igényel. Nagyon fontos megér-
tetni a tanulókkal, hogy a népköltészeti 
alkotások, köztük a mese is, a falusi em-
berek hagyományos összejövetelein (ku-
korica- és tollfosztás, fonás) keletkeztek. 
A népművészet műfajait a mesefajtákat 
(állat-, csali-, lánc-, tündér- és tréfás) is 
folyamatosan megismerik. 

Gasparicsné Kovács Erzsébet jegyezte 
meg a mese kapcsán: „A mese mondha-
tó, hallgatható, olvasható műfaj.” Egy-
egy tanítási órán hallgatunk, mondunk, 
illetve olvasunk mesét. A tanulók néha 
a meséket meg is tanulják, illetve a me-
semondást is gyakorolhatják. A mesét 
nem kell feltétlenül a padban hallgatni-
uk, megteszi egy szőnyeg vagy az osztály 
mesekuckója. Nagyon fontos viszont a 
megfelelő légkör megteremtése, hiszen 
célunk a szépirodalom iránti fogékony-
ságuk megalapozása. Egy-egy mese fel-
dolgozása többféleképpen is történhet.

Az irigy testvér c. mese feldolgozá-
sa: I.Ismerkedjetek meg a mesével!A 
pedagógus bemutatja a mesét (a mese 
bemutatása CD-ről is történhet).
Ellenőrző kérdések: 

 Kik a szereplők? 
 Hol játszódik a cselekmény? 

II.A mese ismételt meghallgatása
Válaszoljatok a kérdésekre!  

 Mivel ajándékozta meg a szegény 
ember a királyt?

 Mit kapott cserébe?
 Miért kente be a zsugori testvér a 

mérőt szurokkal?
 Hogyan tréfálta meg őt a szegény 

testvér?
 Mit vitt ajándékba a gazdag a király-

nak?
 Hogyan járt pórul a gazdag ember?

 Miért érdemelte meg a büntetést?
III. Miért illik a közmondás ehhez a 
meséhez? 
Mindenki a maga szerencséjének a 
kovácsa.
IV. Játsszátok el a meséből a kedvenc 
jeleneteteket! (Kiscsoportokra osztva 
a teljes mesét is eljátszhatjuk úgy, hogy 
minden társaság más-más jelenetet 
választ ki magának.) 
 
A mesék meghallgatásához szorosan 
kapcsolódnak azok a tevékenységfor-
mák, amelyek elmélyítik a meseélményt. 
Ilyen tevékenységformák:

 a gyermek önálló mesemondása,
 ismert, megkezdett mese folytatása,
 mesebefejezés,
 a mese megjelenítése mozgással,
 mesedramatizálás,
 bábjáték.

Miért szeretünk mesét olvasni?
 mert a mesében nincs lehetetlen,
 mert minden jó, ha a vége jó,
 mert átéljük a kalandokat,
 mert örömet szerez.  (Egy mesemon-

dó vallomásából)
     A leírtakból megszívlelendő, hogy 
a mesékkel való foglalkozás elmulasz-
tásának következménye a befogadói 
élmények hiánya, nyelvi és lelki elszegé-
nyedés. Ezért kell a mesék védelmében 
és népszerűsítésében a pedagógusoknak 
is többet tenni.
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MESE MESE 

szöveg megírásának idejére történő 
utalások, a modern technika vívmá-
nyainak mesei miliőbe történő ül-
tetése. Néhány példa: May Szilvia: 
Dínom-dánom partiszerviz, Scheer 
Katalin: A bonbonkirálykisasszony.

SZOMORÚMESÉK
Ez a szövegtípus a népmesei szüzsé 
zárlatán végez változtatásokat: látszó-
lag szembemegy a mesebeli etikával, 
hiszen a boldog beteljesülés helyett 
a pozitív szereplő tragikus sorsát ta-
pasztaljuk bennük. A kategória egyik 
mozgatórugója a halálesztétika elve, 
amelyben „a hősök a földön nem 
talált elismerés, boldogság, szeretet 
után a halálban nyerik el szenvedése-
ik, hűségük, kitartásuk, helytállásuk 
jutalmát” (Vasvári, 2006). A mesezá-
ró halál vagy elmúlás motívuma tehát 
egyszerre felemelő és esztétikai él-
mény, amely balladisztikus tónusúvá 
változtatja a mesetípust, és a cselekvő, 
aktív hőssel szemben passzív, medita-
tív, sorsszerű életet élő főhőst teremt. 
A szomorú mesék parabolikus tör-
ténetekként funkcionálva didaktikus 
felhangot is hordoznak magukban. 
A klasszikusok közül ide sorolhatjuk 
Andersen, Oscar Wilde meséi mellett 
Mészöly Miklós néhány meséjét (pl. 
Csengős bárány), a kortársak közül 
Boldizsár Ildikó meséit emelhetjük ki 
– pl. Amália vagy A színes árnyékok.

LIRIZÁLT MESÉK
A lirizált mesék a szomorúmesék 
modalitásával rokonítható szövegek, 
azonban a zárlat nem negatív ezek-
ben az irodalmi mesetípusokban. A 
kategória sajátossága, hogy olyany-
nyira felerősödik a szövegek poétikai 
funkciója, hogy a líra és az epika ha-
tárán található lirizált próza sajátos 
eseteként prezentálódik. Ebből kifo-
lyólag a cselekmény minimalizáló-
dik, a szöveget a metaforikus nyelv-
használat és szóképekben gazdag 
kifejezésmód (refrénszerű ismétlődé-
sek, alliterációs játékok, hasonlatok, 
megszemélyesítések, metonímiában, 
szinenesztéziában, metaforában bur-
jánzó gondolatiság) uralja. A lírai 
beszédmódon, dallamosságon túl a 
grammatika szétfeszítése, az egyéni 
szóalkotás és szólebontás tendenci-
ája is jellemzi a szövegeket, melyek 
kalandos küzdelmek helyett szin-
te cselekménymentes mesevilágot 
teremtenek. A szövegek egyaránt 
tematizálhatják a racionális és irraci-

onális világ egy-egy mikroeseményét. 
A lirizált mesék legjellemzőbb kép-
viselője Máté Angi (pl. Volt egyszer 
egy), Boldizsár Ildikó (pl. Amália és 
az esők), N. Tóth Anikó (pl. Puszik). 

GYERMEKMESÉK
Ezek a szövegek teljesen elszakadnak 
a népmesék szüzséjétől és szerep-
lőitől, csupán a csoda/fantasztikum 
jelenléte és az eukatasztrófába, jóba 
vetett hit képviseli a mese világképét. 
A történetek racionális térben és idő-
ben, hétköznapi élethelyzetben ját-
szódnak, ahová betüremkedik a me-
taforikus és animizáló látásmód, az 
antropomorfizálódó fantázia, illetve 
a gyermeki perspektíva. A szövegek 
főhősei az előző típusokkal szemben 
már kizárólag gyermekek, akik az 
externalizációnak köszönhetően lé-
lekkel telítik meg a körülöttük zajló 
világot. A perszonifikálódó tárgyak, 
növények, állatok képviselik a szöve-
gek csoda-jellegét, maguk a történe-
tek pedig a gyermek mindennapi ese-
ményeit rögzítik. Ide tartozik például 
Lackfi János Málnafolt vagy Mészöly 
Ágnes Barni és az unatkozóművész 
című gyermekmeséje.

FABULÁK
A fabula kifejezés tanmesét jelent. 
Az európai antik irodalom egyik leg-
kedveltebb műfaja rövid, csattanóval 
záruló tanulságos történetet foglal 
magába, a szöveg végén gyakran tö-
mören össze is foglalja az erkölcsi 
tanulságot. (Komáromi, 1999, 181) 
Példázatos jellegével leválik a népi ál-
latmeséről: cselekménye nem tartal-
maz bonyodalmat, csupán egyetlen 
mozzanatra szűkül, és a konfliktus 
a jellemek konfrontációjában bon-
takozik ki. Az etikai tartalmakhoz 
elválaszthatatlanul hozzátapad a tár-
sadalomkritikai attitűd. A történet 
szereplői antropomorfizált állatok 
(esetleg növények, tárgyak), akik em-
beri tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Az állatok valamilyen állandósult 
tulajdonsággal vannak felvértezve: a 
róka ravasz, a galamb szelíd, a farkas 
erős, a hangya mindig szorgalmas. 
Ezeket a sztereotípiákat a kortárs iro-
dalom szívesen bontja le (pl. az okos 
bagolyból a Micimackóban tudálékos 
bagoly válik, a ravasz rókából A kis 
hercegben kedves, bölcs lény). A mű-
faj klasszikus képviselői: Aiszóposz/
Ezópusz (A róka és a holló, A tücsök és 
a hangya), Jean de la Fontaine, Heltai 

Gáspár (Száz fabula), Fáy András (F. 
András eredeti meséi és aforizmái). A 
20. század második felétől megjelen-
tek a műfaj paródiái is (Pl. Romhányi 
József: A Róka és a Holló, Németh 
Zoltán: Adhatok egy pofont?).

ALLEGORIKUS	MESÉK
Az allegórikus mesék a fabula és a no-
vella műfajkontaminációjából születő 
szövegtípusok, melyek meseisége a 
csoda és az eukatasztrófa iránti igény 
jelenlétében gyökerezik. Ezek a tör-
ténetek elszakadnak a varázsmese út-
kereső és világot bejáró tradíciójától, 
és gyakran csupán a jó-rossz harcát 
őrzik meg. A történetek elindulnak a 
racionalizálódás útján, azonban egy 
saját (alapvetően a racionális világ-
hoz hasonló) birodalmat teremtenek, 
ahol a polgári világ szertartásai szerint 
élik a szereplők a mindennapjaikat. A 
szüzsé tehát elszakad az irracionalitás 
útjától, és mindennapi problémákat, 
eseményeket mutat be. A fabulához 
hasonlóan alapvetően a szereplők me-
sebelisége, vagyis az állatok, növények 
vagy tárgyak antropomorfizálódása va-
rázsolja mesévé a szövegeket. Az alle-
gorikus mesékben előtérbe kerülnek az 
etikai tartalmak. Ide tartoznak például 
Lázár Ervin A hétfejű tündér vagy N. 
Tóth Anikó Alacindruka című köteté-
nek szövegei.
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ember a királyt?

 Mit kapott cserébe?
 Miért kente be a zsugori testvér a 

mérőt szurokkal?
 Hogyan tréfálta meg őt a szegény 

testvér?
 Mit vitt ajándékba a gazdag a király-

nak?
 Hogyan járt pórul a gazdag ember?

 Miért érdemelte meg a büntetést?
III. Miért illik a közmondás ehhez a 
meséhez? 
Mindenki a maga szerencséjének a 
kovácsa.
IV. Játsszátok el a meséből a kedvenc 
jeleneteteket! (Kiscsoportokra osztva 
a teljes mesét is eljátszhatjuk úgy, hogy 
minden társaság más-más jelenetet 
választ ki magának.) 
 
A mesék meghallgatásához szorosan 
kapcsolódnak azok a tevékenységfor-
mák, amelyek elmélyítik a meseélményt. 
Ilyen tevékenységformák:

 a gyermek önálló mesemondása,
 ismert, megkezdett mese folytatása,
 mesebefejezés,
 a mese megjelenítése mozgással,
 mesedramatizálás,
 bábjáték.

Miért szeretünk mesét olvasni?
 mert a mesében nincs lehetetlen,
 mert minden jó, ha a vége jó,
 mert átéljük a kalandokat,
 mert örömet szerez.  (Egy mesemon-

dó vallomásából)
     A leírtakból megszívlelendő, hogy 
a mesékkel való foglalkozás elmulasz-
tásának következménye a befogadói 
élmények hiánya, nyelvi és lelki elszegé-
nyedés. Ezért kell a mesék védelmében 
és népszerűsítésében a pedagógusoknak 
is többet tenni.
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többé.”  Gárdonyi Géza
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munkám elkészítéséig 470 kérdőívet 
dolgoztam fel, ezek közül 220 magyar-
országi, 250 pedig szlovákiai magyar 
adatközlő által kitöltött kérdőív. 

ADATOK ÉS ELEMZÉS 
A következőkben bemutatom két pél-
damondat eredményének elemzését. 

Az alábbi feleletválasztós feladat se-
gítségével egy morfológiai jelenséget 
vizsgálok, az ún. „suk-sük”-ölést. Ez a 
nyelvi jelenség akkor valósul meg, ami-
kor a beszélő Sg3 és Pl1–3. határozott 
ragozású, kijelentő módú alakjait a fel-
szólító móddal megegyező formában 
használja -t végű igék esetében is, azaz 
úgy, ahogy a nem -t végű igék esetében 
szabályszerű a használatuk. Az ilyen 
beszélők a Sg3 és Pl1–3. alakok eseté-
ben egyetlen szabályt alkalmaznak az 
igaragozás során keletkező t+j hang-
kapcsolatok realizálására (-ss-), míg a 
standard beszélők két szabályt alkal-
maznak ebben a helyzetben (kijelentő 
módban -tty-, felszólító módban -ss- 
lesz az eredmény, ez utóbbi a felszólító 
mód -j- jelével alkotott -tj- hangkap-
csolatra) (Kiss, 1995, 62). 

Példa
Az a helyzet, hogy az üzletvezető min-

dig reggel nyolckor ……… a boltot és este 
hatkor zárja.

A kapott válaszok alapján megálla-
píthatjuk, hogy a most megkérdezett 
magyarországi adatközlőknek mind-
össze 0,9%-a nem használja a standard 
formát. A kisebbségi válaszadóknak 
viszont 8,2%-a a stigmatizált alakot al-
kalmazza, azaz kilencszer annyi adat-
közlő számára elfogadott a nem stan-
dard alak kijelentő módban.

Az 1997-ben publikált felmérésben 
a standard forma 99,5%-os haszná-
latát mutatja Magyarországon, amely 
a 20 év utáni vizsgálat során is szin-
te ugyanazt az eredményt mutatja 
(99,1%). A kisebbségi adatközlők az 
1997-ben közölt kutatás során többen 
használták a standard formát (96,6%), 
viszont a 2017-es részeredmények már 
8,2%-os nem standard használatot 
mutatnak.

 A kárpátaljai, vajdasági, ausztriai és 
szlovéniai, valamint a horvátországi 
vizsgálatok ezt a változót nem kutatták. 
  Az eredményekből arra következ-
tethetünk, hogy Magyarországon a 
középiskolások formális helyzetben 
nem „suk-sük”-ölnek, míg Szlovákiá-
ban ez előfordulhat, annak ellenére is, 

hatók összefüggésbe a nyelvi válto-
zók egyes változatainak választásával. 
  A kérdőív nyelvhasználatra vonatokozó 
része négyféle feladattípust tartalmazott 
101 konkrét feladatban megfogalmazva: 

 A választásos feladatokban 
az adatközlőknek két szóalak 
vagy szószerkezet közül kellett 
kivlasztaniuk azt, amely szerintük a 
legjobban illik az adott mondatba. 

   A megítéléses–javításos feladat-
típus során az adatközlők ítéle-
tet alkotnak a feltüntetett monda-
tok helyességéről. Kértük az adat 
közlőket, hogy javítsák ki a monda-
tot az általuk vélt helyes változara. 

  A produktív feladatok során az 
adatközlőknek a hiányzó toldalé-
kot vagy szót kellett bepótolniuk 
az általuk helyesnek vélt formában.  

   A komplex feladattípusban arra 
kértük az adatközlőket, hogy jelöl-
jék be azokat a szavakat, amelyeket 
ismernek és használnak. Felkínáltuk 
annak a lehetőségét is, hogy beírhas-
sanak más, általuk használatos szót 
is a megnevezett dolgokra, tehát egy-
szerre lehetett élni a választás és a szó 
pótlásának lehetőségével. 

A vizsgálandó nyelvi jelenségek kö-
rének kijelölése egyrészt a 25 évvel 
ezelőtti kérdőív alapján történt, de a 
jelen kutatásban szerepelnek olyan új 
változók is, amelyet a régi kérdőív nem 
tartalmazott. Ilyenkor saját tapasztala-
tainkra, megfigyeléseinkre támaszkod-
tunk – olyan nyelvi jelenségekre kér-
deztünk rá, amelyek megfigyeléseink 
alapján elterjedteknek és jellemzőknek 
látszottak. 

A kitöltött kérdőíveket elektronikus 
formában dolgoztam fel. Elkészítettem 
a kérdőívek online, Google kérdőíves 
változatát, ahová egyenként beírtam a 
kérdőívek válaszait. A feldolgozás sok-
kal egyszerűbb lett volna, ha az adat-
közlők online töltik ki a kérdőíveket, 
viszont nem minden iskolában lett vol-
na arra lehetőség, hogy a tanulókkal a 
számítástechnikai terembe mehessek. 
Emellett az adatközlők nagy száma mi-
att nem lett volna elég egy tanóra arra, 
hogy minden tanuló kitölthesse online 
a kérdőívet. A fenti okok miatt válasz-
tottuk a kitöltés szempontjából egysze-
rűbb papíralapú megoldást.

A kérdőívek kitöltésére 2017 tava-
szán került sor.

AZ EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE
A dolgozat írásáig 717 adatközlő töl-
tötte ki. Intézményenként 100–150 
diákot11  szólítottunk meg. Jelenlegi 

magyar kisebbségek nyelvhasználatá-
ról. A sorozat öt országban (Kárpátalja, 
Vajdaság, Szlovákia, Ausztria és Szlo-
vénia, Horvátország) a magyar nyelv-
használatról végzett kutatások eredmé-
nyeit közli. Jelen tanulmány kérdőíve 
tartalmazza azoknak a kérdéseknek és 
feladatoknak egy részét, amelyek meg-
találhatóak a kötetsorozatban, így az 
általam kapott 2017-es adatok összeha-
sonlítóak az egyes országokban kapott 
eredményekkel.

A magyar nyelv Szlovákiában című 
kötet bevezetésében Lanstyák István 
ismerteti, hogy a monográfia elkészí-
tése során mely kutatások eredménye-
it használta fel (többek között említi 
az ún. Sofuhe-vizsgálatot8  és az ún. 
Fubat-vizsgálatot9 ). A 2017-es adato-
kat ezekkel az adatokkal is összevetem 
(Lanstyák, 2000, 19–20).

Jelen vizsgálódás kutatópontjainak 
kiválasztásakor több szempontot is fi-
gyelembe vettünk. Szlovákiában a ma-
gyarlakta területek fő régióiban töltet-
tünk ki kérdőívet. A nyugati régióban 
a dunaszerdahelyi és somorjai, Délkö-
zép-Szlovákiából füleki és rimaszomba-
ti, míg keletről a kassai és királyhelmeci 
magyar tannyelvű gimnáziumot vá-
lasztottuk ki kutatópontként. A szlo-
vákiai kutatópontok Rimaszombat és 
Kassa kivételével többségében magyar 
lakta városok. 

Magyarországon vertikális irány-
ban helyezkednek el a kutatópontok: 
az északi régióból Salgótarjánban, az 
ország középső részéről Kecskeméten, 
Dél-Magyarországról pedig Pécsett10  
lévő gimnáziumokban végeztük el a 
kérdőíves kutatásokat. 

A kutatás számára egy 45 perc 
alatt, tehát egy tanóra alatt kitölthető 
anonim kérdőívet állítottunk össze. 
A kitöltés előtt felhívtam az adatköz-
lők figyelmét arra, hogy nem a nyelvi 
tudásukat tesztelem, hanem a nyelv-
használatukat, tehát rossz válasz nem 
létezik. 

A kérdőív két, magyarországi (M) 
és szlovákiai (SZ) változatban készült 
el. Az anyaországi változat 96 kérdést, 
illetve feladatot tartalmazott, míg a 
kisebbségi változat 106-ot. A két vál-
tozat csak a kérdőív első részét képező 
szociolingvisztikai jellemzőkre vonat-
kozó kérdésekben különbözött (az M 
változat 23, az SZ változat 33 felada-
ta), mivel a szlovákiai változatban rá-
kérdeztünk az adatközlők szlovák és 
magyar nyelvhasználati színtereire és 
szokásaira is. Ezen adatok segítenek 
felfedezni, hogy mely tényezők hoz-

hogy sok hivatalban hiányoznak a ma-
gyar nyelvű formanyomtatványok, így 
a szlovákiai magyar lakosoknak szlovák 
nyelven kell megírniuk kérvényeiket 
vagy kitölteni a nyomtatványokat. 

A kisebbségi nyelv megmaradásá-
ban fontos szerepe van az oktatásnak, 
pontosabban a kisebbség nyelvén tör-
ténő oktatásnak. A szlovákiai magyar 
pedagógusok és diákok Szlovákiában 
kiadott magyar nyelvű tankönyveket 
használnak. Szlovákia déli területein 
vannak magyar tannyelvű általános és 
középiskolák, magyar, illetve magyar 
nyelven is oktató egyetemek5, ahol egy-
részt a fentiekből kiindulva, másrészt 
eddigi tapasztalataim alapján kijelent-
hető, hogy regionális magyar köznyelvi 
változatban folyik a tanítás. Az oktatás-
ban használt nyelvváltozat megfigyelé-
se során jól érzékelhető az a tény, hogy 
ez a nyelvváltozat nem azonos a ma-
gyarországi magyar oktatási intézmé-
nyek nyelvhasználatával. 

MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK
A szlovákiai magyar nyelvhasználat 
vizsgálatával már sokan foglalkoztak az 
elmúlt években (Lanstyák, 2000; Sán-
dor, 2000; Presinszky, 2002; Menyhárt–
Presinszky–Sándor, 2009). Mindezek 

ellenére országos nyelvhasználati vizs-
gálat utoljára 25 évvel ezelőtt történt, 
tehát szükségszerű az adatok és ered-
mények aktualizálása, újravizsgálása.

Kutatásom célja annak megállapítá-
sa, hogy egy adott időpontban rögzí-
tett nyelvhasználati állapothoz képest 
milyen változások történtek az elmúlt 
negyed évszázadban, valamint hogy 
a kisebbségi nyelvváltozatnak milyen 
morfológiai, lexikológiai és szintakti-
kai eltérései és jellegzetességei vannak 
a magyarországi standardhoz és a szlo-
vákiai adatokhoz képest. Fonológiai 
vizsgálatra jelen kutatás nem terjed 
ki. A vizsgálatot kérdőív segítségével 
végeztem hat szlovákiai és három ma-
gyarországi gimnáziumban. A kérdőív 
összeállításakor az adatok összehason-
líthatósága céljából figyelembe vettük6  
Lanstyák István és Szabómihály Gizella 
által összeállított kérdőívet7, amelynek 
eredményeit a Magyar nyelvhasználat – 
iskola – kétnyelvűség című könyv közli 
(Lanstyák–Szabómihály, 1997).

Ezenkívül figyelembe vettem azokat 
az adatokat, melyek a Kontra Miklós 
szerkesztésében megjelent könyvsoro-
zatban (A magyar nyelv a Kárpát-me-
dencében a XX. század végén) találha-
tóak a Magyarország határain kívül élő 

A szlovákiai magyar nyelvhasználat 
szociolingvisztikai szempontú vizsgála-
ta a múlt század nyolcvanas éveiben in-
dult el. Lanstyák István és Szabómihály 
Gizella 1997-ben megjelent Magyar 
nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség 
című kötetében publikálták a magyar-
országi és a szlovákiai magyar nyelv-
használat közötti hasonlóságokat és 
eltéréseket vizsgáló kérdőíves kutatás 
eredményeit. Az akkori kutatást 1991 és 
1993 között végezték különböző szlo-
vákiai1  és magyarországi2  iskolákban. 
A kutatás célja az volt, hogy felmérje a 
kisebbségi3 helyzetet és az a szlovákiai 
magyar középiskolai nyelvhasználatot 
(Lanstyák–Szabómihály, 1997, 5).

Szlovákia déli peremvidékén él az or-
szág legnagyobb kisebbsége, a magyar 
nyelvet anyanyelveként beszélő magyar 
kisebbség. Számukra a kisebbségi tör-
vény biztosítja a magyar nyelv hivata-
los használatát a 20%-ot meghaladó 
magyarlakta településeken4, a magyar 
lakosok ennek ellenére csak korláto-
zottan használják ezt a jogukat. Ennek 
egyik oka lehet, hogy a főleg szlovák 
többségi lakosságú településeken kevés 
azon hivatali dolgozók száma, akik jól 
beszélik vagy egyáltalán beszélik a ma-
gyar nyelvet. Másik feltételezhető ok, 
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tunk – olyan nyelvi jelenségekre kér-
deztünk rá, amelyek megfigyeléseink 
alapján elterjedteknek és jellemzőknek 
látszottak. 

A kitöltött kérdőíveket elektronikus 
formában dolgoztam fel. Elkészítettem 
a kérdőívek online, Google kérdőíves 
változatát, ahová egyenként beírtam a 
kérdőívek válaszait. A feldolgozás sok-
kal egyszerűbb lett volna, ha az adat-
közlők online töltik ki a kérdőíveket, 
viszont nem minden iskolában lett vol-
na arra lehetőség, hogy a tanulókkal a 
számítástechnikai terembe mehessek. 
Emellett az adatközlők nagy száma mi-
att nem lett volna elég egy tanóra arra, 
hogy minden tanuló kitölthesse online 
a kérdőívet. A fenti okok miatt válasz-
tottuk a kitöltés szempontjából egysze-
rűbb papíralapú megoldást.

A kérdőívek kitöltésére 2017 tava-
szán került sor.

AZ EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE
A dolgozat írásáig 717 adatközlő töl-
tötte ki. Intézményenként 100–150 
diákot11  szólítottunk meg. Jelenlegi 

magyar kisebbségek nyelvhasználatá-
ról. A sorozat öt országban (Kárpátalja, 
Vajdaság, Szlovákia, Ausztria és Szlo-
vénia, Horvátország) a magyar nyelv-
használatról végzett kutatások eredmé-
nyeit közli. Jelen tanulmány kérdőíve 
tartalmazza azoknak a kérdéseknek és 
feladatoknak egy részét, amelyek meg-
találhatóak a kötetsorozatban, így az 
általam kapott 2017-es adatok összeha-
sonlítóak az egyes országokban kapott 
eredményekkel.

A magyar nyelv Szlovákiában című 
kötet bevezetésében Lanstyák István 
ismerteti, hogy a monográfia elkészí-
tése során mely kutatások eredménye-
it használta fel (többek között említi 
az ún. Sofuhe-vizsgálatot8  és az ún. 
Fubat-vizsgálatot9 ). A 2017-es adato-
kat ezekkel az adatokkal is összevetem 
(Lanstyák, 2000, 19–20).

Jelen vizsgálódás kutatópontjainak 
kiválasztásakor több szempontot is fi-
gyelembe vettünk. Szlovákiában a ma-
gyarlakta területek fő régióiban töltet-
tünk ki kérdőívet. A nyugati régióban 
a dunaszerdahelyi és somorjai, Délkö-
zép-Szlovákiából füleki és rimaszomba-
ti, míg keletről a kassai és királyhelmeci 
magyar tannyelvű gimnáziumot vá-
lasztottuk ki kutatópontként. A szlo-
vákiai kutatópontok Rimaszombat és 
Kassa kivételével többségében magyar 
lakta városok. 

Magyarországon vertikális irány-
ban helyezkednek el a kutatópontok: 
az északi régióból Salgótarjánban, az 
ország középső részéről Kecskeméten, 
Dél-Magyarországról pedig Pécsett10  
lévő gimnáziumokban végeztük el a 
kérdőíves kutatásokat. 

A kutatás számára egy 45 perc 
alatt, tehát egy tanóra alatt kitölthető 
anonim kérdőívet állítottunk össze. 
A kitöltés előtt felhívtam az adatköz-
lők figyelmét arra, hogy nem a nyelvi 
tudásukat tesztelem, hanem a nyelv-
használatukat, tehát rossz válasz nem 
létezik. 

A kérdőív két, magyarországi (M) 
és szlovákiai (SZ) változatban készült 
el. Az anyaországi változat 96 kérdést, 
illetve feladatot tartalmazott, míg a 
kisebbségi változat 106-ot. A két vál-
tozat csak a kérdőív első részét képező 
szociolingvisztikai jellemzőkre vonat-
kozó kérdésekben különbözött (az M 
változat 23, az SZ változat 33 felada-
ta), mivel a szlovákiai változatban rá-
kérdeztünk az adatközlők szlovák és 
magyar nyelvhasználati színtereire és 
szokásaira is. Ezen adatok segítenek 
felfedezni, hogy mely tényezők hoz-

hogy sok hivatalban hiányoznak a ma-
gyar nyelvű formanyomtatványok, így 
a szlovákiai magyar lakosoknak szlovák 
nyelven kell megírniuk kérvényeiket 
vagy kitölteni a nyomtatványokat. 

A kisebbségi nyelv megmaradásá-
ban fontos szerepe van az oktatásnak, 
pontosabban a kisebbség nyelvén tör-
ténő oktatásnak. A szlovákiai magyar 
pedagógusok és diákok Szlovákiában 
kiadott magyar nyelvű tankönyveket 
használnak. Szlovákia déli területein 
vannak magyar tannyelvű általános és 
középiskolák, magyar, illetve magyar 
nyelven is oktató egyetemek5, ahol egy-
részt a fentiekből kiindulva, másrészt 
eddigi tapasztalataim alapján kijelent-
hető, hogy regionális magyar köznyelvi 
változatban folyik a tanítás. Az oktatás-
ban használt nyelvváltozat megfigyelé-
se során jól érzékelhető az a tény, hogy 
ez a nyelvváltozat nem azonos a ma-
gyarországi magyar oktatási intézmé-
nyek nyelvhasználatával. 

MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK
A szlovákiai magyar nyelvhasználat 
vizsgálatával már sokan foglalkoztak az 
elmúlt években (Lanstyák, 2000; Sán-
dor, 2000; Presinszky, 2002; Menyhárt–
Presinszky–Sándor, 2009). Mindezek 

ellenére országos nyelvhasználati vizs-
gálat utoljára 25 évvel ezelőtt történt, 
tehát szükségszerű az adatok és ered-
mények aktualizálása, újravizsgálása.

Kutatásom célja annak megállapítá-
sa, hogy egy adott időpontban rögzí-
tett nyelvhasználati állapothoz képest 
milyen változások történtek az elmúlt 
negyed évszázadban, valamint hogy 
a kisebbségi nyelvváltozatnak milyen 
morfológiai, lexikológiai és szintakti-
kai eltérései és jellegzetességei vannak 
a magyarországi standardhoz és a szlo-
vákiai adatokhoz képest. Fonológiai 
vizsgálatra jelen kutatás nem terjed 
ki. A vizsgálatot kérdőív segítségével 
végeztem hat szlovákiai és három ma-
gyarországi gimnáziumban. A kérdőív 
összeállításakor az adatok összehason-
líthatósága céljából figyelembe vettük6  
Lanstyák István és Szabómihály Gizella 
által összeállított kérdőívet7, amelynek 
eredményeit a Magyar nyelvhasználat – 
iskola – kétnyelvűség című könyv közli 
(Lanstyák–Szabómihály, 1997).

Ezenkívül figyelembe vettem azokat 
az adatokat, melyek a Kontra Miklós 
szerkesztésében megjelent könyvsoro-
zatban (A magyar nyelv a Kárpát-me-
dencében a XX. század végén) találha-
tóak a Magyarország határain kívül élő 

A szlovákiai magyar nyelvhasználat 
szociolingvisztikai szempontú vizsgála-
ta a múlt század nyolcvanas éveiben in-
dult el. Lanstyák István és Szabómihály 
Gizella 1997-ben megjelent Magyar 
nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség 
című kötetében publikálták a magyar-
országi és a szlovákiai magyar nyelv-
használat közötti hasonlóságokat és 
eltéréseket vizsgáló kérdőíves kutatás 
eredményeit. Az akkori kutatást 1991 és 
1993 között végezték különböző szlo-
vákiai1  és magyarországi2  iskolákban. 
A kutatás célja az volt, hogy felmérje a 
kisebbségi3 helyzetet és az a szlovákiai 
magyar középiskolai nyelvhasználatot 
(Lanstyák–Szabómihály, 1997, 5).

Szlovákia déli peremvidékén él az or-
szág legnagyobb kisebbsége, a magyar 
nyelvet anyanyelveként beszélő magyar 
kisebbség. Számukra a kisebbségi tör-
vény biztosítja a magyar nyelv hivata-
los használatát a 20%-ot meghaladó 
magyarlakta településeken4, a magyar 
lakosok ennek ellenére csak korláto-
zottan használják ezt a jogukat. Ennek 
egyik oka lehet, hogy a főleg szlovák 
többségi lakosságú településeken kevés 
azon hivatali dolgozók száma, akik jól 
beszélik vagy egyáltalán beszélik a ma-
gyar nyelvet. Másik feltételezhető ok, 
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hogy ez az alak stigmatizált. A korábbi 
adatokhoz viszonyítva pedig jól látha-
tó, hogy a vizsgált mintán ez a nyelvi 
jelenség bár némileg magasabb száza-
lékarányban jelent meg, mint 25 évvel 
ezelőtt, de a változás nem szignifikáns. 

A másik bemutatandó példa szó-
kincsvizsgálatra vonatkozik. Az adat-
közlőknek négy szóból (pendrive, usb-
kulcs, usb, kulcs) kellett kiválasztaniuk 
azokat, amelyeket használják és isme-
rik, továbbá kértük őket, hogy ameny-
nyiben tudják, nevezzék meg a dolgot 
más szóval is13. Az adatközlők több 
kifejezést is választhattak, illetve mást 
is megadhattak, ezért a százalékok arra 
utalnak, hogy milyen arányú az ismert-
ség és a használat a mintában, az ada-
tok nem összesíthetők.

A szlovákiai adatközlők körében az 
usb megnevezés használata a legelter-
jedtebb (81,8%). A válaszadók közel 
harmada megjelölte az usb-kulcs ki-
fejezést is. A másik két megnevezést 
(pendrive, illetve kulcs) csak keve-
sen választották. Magyarországon 
a 92,6%-ban a pendrive kölcsönszó 
bizonyult a leggyakoribbnak. Az usb 
kifejezést az adatközlők 42%-a ismeri 
és használja. 

Az usb14  pontos meghatározása 
’számítógépes csatlakoztató’15. Az 
angol eredeti jelentése egészen más, 
mint amilyen értelemben a szlovákiai 
magyarok a szót használják. A szlo-
vák nyelvben is az usb kifejezés hasz-

nálatos ’USB-csatlakozós, FlashRAM 
memóriás információtároló eszköz’16  
jelentésben. A magyar adatközlők 
esetében tehát kontaktushatásról be-
szélhetünk.

A magyarországi adatközlők az 
’USB-csatlakozós, FlashRAM me-
móriás információtároló eszköz’ je-
lentésben a pendrive ’ua.’ szót hasz-
nálták, azaz az eszköz megnevezése 
megegyezik a használati funkcióval. 
Valószínűsíthető, hogy a magyaror-
szági beszélők által pendrive közvet-
lenül került az angolból a magyarba.  
   Az usb kifejezés vagy annak vala-
melyik származéka 39 esetben olyan 
adatközlőkhöz kötődik, akiknek va-
lamelyik vagy mindkét szülője szlo-
vák nemzetiségűnek vallotta magát. 
Magyarországon ugyanezt a kifejezést 
jelölte be a három magyartól eltérő 
nemzetiségű adatközlő. A szlovákiai 
magyar adatközlőknél a Magyaror-
szágon használatos kifejezést csak 
7,7%-ban jelölték meg, ami azt jelen-
ti, hogy majdnem kizárólagos a szlo-
vákiai usb változó használata. Mivel 
mindkét kifejezés újkeletű, ezért sem 
a 25 évvel ezelőtti kutatás, sem más 
Kárpát-medencei ország ezt a jelensé-
get még nem vizsgálta.

ÖSSZEGZÉS
Jelen dolgozat a szlovákiai magyar 
iskolai nyelvhasználat egyes elté-
réseit mutatta be korábbi szlová-

2.  táblázat: A 
2017-es  szlovákiai 
kutatások eredmé
nyei
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JEGYZETEK

kiai adatokhoz és a magyarországi 
magyar nyelvhasználathoz képest, 
valamint felhasználta a Kárpát-me-
dencei országok nyelvhasználatának 
eredményeit a szlovákiai magyar 
eredményekhez. A bemutatott pél-
dák alapján az látszik, hogy bizonyos 
nyelvi jelenségek standardbeli hasz-
nálata is nagymértékben megjele-
nik („suk-sük”-ölés Szlovákiában /
nyissa/). Egyes, angolból származó 
jövevényszavak a standard magyarba 
közvetlenül, a szlovákiai magyarba 
közvetítő nyelven keresztül kerültek 
be (pendrive ~usb). 

A feldolgozott adatmennyiség 
csak egy része a teljes adatbázisnak, 
a kitöltött kérdőívek digitalizálása 
jelenleg is zajlik. A bemutatott pél-
dák és példamondatok eredményei 
szintén csak kis szeletét mutatják a 
106 kérdést és feladatot tartalmazó 
szlovákiai kérdőívnek (a magyaror-
szági 96 kérdést/feladatot tartalmaz). 
Mindezek miatt a kapott eredmények 
csupán irányadóak, messzemenő kö-
vetkeztetések nem lehet levonni belő-
lük. Célunk, hogy az adatbázis teljes 
feldolgozása és kiértékelése alapján 
a korábbi elemzéssel való összevetés 
után képet kapjunk a jelenlegi szlo-
vákiai magyar nyelvhasználat egyes 
sajátosságairól a tinédzserkorú be-
szélők körében.

1. táblázat: Az
eddigi szlovákiai 
és magyarorszáhi 
kutatások eredmé-
nyei
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2 Csorba, Bátonyterenye és Tokaj gimnáziu-
maiban és szakközépiskoláiban folyt a ma-
gyarországi nyelvhasználat-kutatás.  
3 A kisebbség fogalmát nemcsak számszerű 
tekintetből értjük, hanem hatalmi-politikai 
szempontból is (Lanstyák, 2011, 56).
4 Mára megváltozott a nyelvtörvény erre vo-
natkozó szabálya, a felső határ már 15%, lsd. 
Zákon č. 184/1999 Z. z. Zákon o používaní 
jazykov národnostných menšín (v znení č. 
318/2009 Z. z., 204/2011 Z. z., 287/2012 Z. z.).
5 Comenius Egyetem (Pozsony/Bratislava), 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (Nyit-
ra/Nitra), Selye János Egyetem (Komárom/
Komárno)
6 A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Ma-
gyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeté-
nek nyelvészei, Dr. habil. Dr. Kozmács István, 
PhD. és Dr. habil. Mgr. Vančo Ildikó, PhD. 
segítségével. 
7 A kutatás során 1602 kérdőívet dolgoztak fel.
8 A mozaikszó a szlovákiai kutatópontok neve-
iből származik: Somorja, Fülek, Királyhelmec.

2018 nyara van. Ebben a 2018 a fon-
tos. Az, hogy itt és most már jócs-
kán belekóstoltunk a XXI. századba, 
mikor ez íródik. Ekkorra már felnőtt 
egy-egy generáció, akit a szociológus 
Y és Z generációként említ. 

Abból indulhatunk ki, hogy az em-
ber él 80 évet, s ez alatt az idő alatt 
20 évenként egy-egy generációváltást 
„diagnosztizál“. Ha ezt ma vetítenénk 
vissza 80 évre, rálelnénk a 40–50-es 
években született prófétákra, a 60–70-
es évek X generációjára – őket nomá-
dokként is ismeri a szakirodalom –, 
majd jöttek a 80–90-es évek szülöt-
tei, Y generációként, a hősök. Végül 
a 2000-es évek szülöttei, a művészek. 
Hogy miként különülnek el egymás-
tól, vagy mi szolgáltathatott apropót a 
kategorizálásra, s ez mennyire pontos, 
nem tisztem vele foglalkozni. Nyilván 
ezen évek előtt is voltak olyan válto-
zások a generációk életében, életvite-
lében, viselkedési képleteiben, meg-
győződéseiben, amelyekre ugyanúgy 
felfigyelhettek, csak a háború, a be-
tegségek, a megélhetés sokkal jobban 
megkötötte a gondolataikat, mintsem 

ahogy manapság történik – hétközna-
pi hóbortjaiknak alibit találtak volna. 
Volt fontosabb dolguk is. De a válto-
zás nyilvánvaló, s annak ciklikus volta 
is. 

Hogy mi váltott mit? Nagy vona-
lakban megkísérlem a lenyomatokat 
meghatározni: az első ciklus idején az 
egyén gyenge, s az intézményekben 
hisz. Majd a nomádok megkérdő-
jelezik az intézményeket, s az egyén 
autonómiájára helyezik a hangsúlyt. 
Az Y generációnak az erős egyéni 
individualizmussal sikerül is meg-
gyengíteni az intézményeket. Mire a 
Z generáció idejére beáll a válság, és 
a csoport újraértelmezi az intézmé-
nyeket, nyilván lesz egy törekvés az 
új megalkotására. Strauss és Howe 
szerint minden időszaknak megvan 
a maga embertípusa: a válság vége 
felé született generáció a „prófétá-
ké”, akiknek az erősségeik az értékek. 
Őket követik az ébredés idején szü-
letett, szabadságszerető „nomádok”, 
majd a vagyongyarapító, közösség-
építő „hősök”, s végül az újabb válság 
idején született „művészek”. 

A változás elkerülhetetlen, talán a 
legállandóbb dolog. A generációk el-
térő szemlélete többnyire konfliktus 
tárgyát képezi. A szülő úgy érzi, min-
dent ő tud a legjobban, a gyerek pedig 
maradinak gondolja a szüleit. Persze 
csak akkor, ha szemernyi nyitottság 
sincs egyik félben sem, hogy meg 
akarja érteni a másikat. Ez talán az a 
pont, amikor – mediális példával élve 
– Majka és Friderikusz együtt vezet-
nek műsort. A különbség nyilvánvaló. 
Ha Friderikusz ez esetben a problé-
más ellentéteket csupán azzal kezelné, 
hogy megbocsájtóan elnézné Majka 
tévedéseit is, mert hogy a másik gene-
ráció képviselője – nyilván nem lenne 
konfliktus. Így akár pösze és összetett 
mondatokat eleve kerülő képernyő-
huszárok is juthatnak fő műsoridőben 
rivaldafénybe, mindennemű szakmai 
visszajelzés, objektív tükör nélkül. 
Mert ez nem lényeges. 

Nem lényeges az a szempont sem, 
hogy a képernyőn lévő ember mintává 
válik, közvélemény-formáló erővel bír. 
A szempont a minél több like begyűj-
tése, s e tekintetben a marketingszak-

EGYSZER	RÓLUNK	FOGNAK	DÖNTENI
LELKES KATA

1991–1993 (1997) 2017

Magyarország Szlovákia Magyarország Szlovákia

399/405 239/240 220/220 244/250
nyitja12 99,5% 397 96,6% 231 99,1% 218 91,8% 224

nyissa 0,5% 2 3,4% 8 0,9% 2 8,2% 20

példa
(91/101)

2017
Magyarország Szlovákia
217/220 247/250

pendrive 92,6 201 7,7 19
usb-kulcs 1,4 3 31,2 77
usb 41,9 91 81,8 202
kulcs 4,2 9 5,7 14
más17 3,22 7 0 0

% %

9 A kutatópontok: Fülek (Szlovákia), Bátony-
terenye (Magyarország).
10 Itt szeretném megköszönni Fancsaly Évá-
nak a kérdőívek kitöltésének megszervezésé-
ben nyújtott segítségét.
11 Az ennél kevesebb tanulói létszámmal ren-
delkező iskolákban minden diákkal kitöltet-
tük a kérdőívet.
12 Mivel csak a „suk-sük”-ölést vizsgáltam, a 
ragozásból, az igekötőkből vagy a helyesírás-
ból adódó eltéréseket az összesítésnél ösz-
szevontam, pl. nyit, nyitja, nyitja ki, kinyitja; 
nyisa, nyissa stb.
13 A feladat megfogalmazása: A következő 
szavak ugyanabban a jelentésben élnek. Ka-
rikázd be azokat a változatokat, melyeket Te 
használsz! Írd be a pontozott helyre, ha te más 
szót is ismersz a megnevezett dologra!
14 Universal Serial Bus
15 www.idegen-szavak-szotara.hu/usb-
jelentése
16 www.idegen-szavak-szotara.hu/pendrive-
jelentese
17 Hét magyarországi adatközlő további hat 
megnevezést írt: (külső) adattároló, usb-stick, 
usb-csatlakozó, penyó, flopy, winchester.
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hogy ez az alak stigmatizált. A korábbi 
adatokhoz viszonyítva pedig jól látha-
tó, hogy a vizsgált mintán ez a nyelvi 
jelenség bár némileg magasabb száza-
lékarányban jelent meg, mint 25 évvel 
ezelőtt, de a változás nem szignifikáns. 

A másik bemutatandó példa szó-
kincsvizsgálatra vonatkozik. Az adat-
közlőknek négy szóból (pendrive, usb-
kulcs, usb, kulcs) kellett kiválasztaniuk 
azokat, amelyeket használják és isme-
rik, továbbá kértük őket, hogy ameny-
nyiben tudják, nevezzék meg a dolgot 
más szóval is13. Az adatközlők több 
kifejezést is választhattak, illetve mást 
is megadhattak, ezért a százalékok arra 
utalnak, hogy milyen arányú az ismert-
ség és a használat a mintában, az ada-
tok nem összesíthetők.

A szlovákiai adatközlők körében az 
usb megnevezés használata a legelter-
jedtebb (81,8%). A válaszadók közel 
harmada megjelölte az usb-kulcs ki-
fejezést is. A másik két megnevezést 
(pendrive, illetve kulcs) csak keve-
sen választották. Magyarországon 
a 92,6%-ban a pendrive kölcsönszó 
bizonyult a leggyakoribbnak. Az usb 
kifejezést az adatközlők 42%-a ismeri 
és használja. 

Az usb14  pontos meghatározása 
’számítógépes csatlakoztató’15. Az 
angol eredeti jelentése egészen más, 
mint amilyen értelemben a szlovákiai 
magyarok a szót használják. A szlo-
vák nyelvben is az usb kifejezés hasz-

nálatos ’USB-csatlakozós, FlashRAM 
memóriás információtároló eszköz’16  
jelentésben. A magyar adatközlők 
esetében tehát kontaktushatásról be-
szélhetünk.

A magyarországi adatközlők az 
’USB-csatlakozós, FlashRAM me-
móriás információtároló eszköz’ je-
lentésben a pendrive ’ua.’ szót hasz-
nálták, azaz az eszköz megnevezése 
megegyezik a használati funkcióval. 
Valószínűsíthető, hogy a magyaror-
szági beszélők által pendrive közvet-
lenül került az angolból a magyarba.  
   Az usb kifejezés vagy annak vala-
melyik származéka 39 esetben olyan 
adatközlőkhöz kötődik, akiknek va-
lamelyik vagy mindkét szülője szlo-
vák nemzetiségűnek vallotta magát. 
Magyarországon ugyanezt a kifejezést 
jelölte be a három magyartól eltérő 
nemzetiségű adatközlő. A szlovákiai 
magyar adatközlőknél a Magyaror-
szágon használatos kifejezést csak 
7,7%-ban jelölték meg, ami azt jelen-
ti, hogy majdnem kizárólagos a szlo-
vákiai usb változó használata. Mivel 
mindkét kifejezés újkeletű, ezért sem 
a 25 évvel ezelőtti kutatás, sem más 
Kárpát-medencei ország ezt a jelensé-
get még nem vizsgálta.

ÖSSZEGZÉS
Jelen dolgozat a szlovákiai magyar 
iskolai nyelvhasználat egyes elté-
réseit mutatta be korábbi szlová-

2.  táblázat: A 
2017-es  szlovákiai 
kutatások eredmé
nyei
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JEGYZETEK

kiai adatokhoz és a magyarországi 
magyar nyelvhasználathoz képest, 
valamint felhasználta a Kárpát-me-
dencei országok nyelvhasználatának 
eredményeit a szlovákiai magyar 
eredményekhez. A bemutatott pél-
dák alapján az látszik, hogy bizonyos 
nyelvi jelenségek standardbeli hasz-
nálata is nagymértékben megjele-
nik („suk-sük”-ölés Szlovákiában /
nyissa/). Egyes, angolból származó 
jövevényszavak a standard magyarba 
közvetlenül, a szlovákiai magyarba 
közvetítő nyelven keresztül kerültek 
be (pendrive ~usb). 

A feldolgozott adatmennyiség 
csak egy része a teljes adatbázisnak, 
a kitöltött kérdőívek digitalizálása 
jelenleg is zajlik. A bemutatott pél-
dák és példamondatok eredményei 
szintén csak kis szeletét mutatják a 
106 kérdést és feladatot tartalmazó 
szlovákiai kérdőívnek (a magyaror-
szági 96 kérdést/feladatot tartalmaz). 
Mindezek miatt a kapott eredmények 
csupán irányadóak, messzemenő kö-
vetkeztetések nem lehet levonni belő-
lük. Célunk, hogy az adatbázis teljes 
feldolgozása és kiértékelése alapján 
a korábbi elemzéssel való összevetés 
után képet kapjunk a jelenlegi szlo-
vákiai magyar nyelvhasználat egyes 
sajátosságairól a tinédzserkorú be-
szélők körében.

1. táblázat: Az
eddigi szlovákiai 
és magyarorszáhi 
kutatások eredmé-
nyei

 
1 A hat szlovákiai gimnázium és szakközépis-
kola három településen, Somorján, Füleken és 
Királyhelmecen található.
2 Csorba, Bátonyterenye és Tokaj gimnáziu-
maiban és szakközépiskoláiban folyt a ma-
gyarországi nyelvhasználat-kutatás.  
3 A kisebbség fogalmát nemcsak számszerű 
tekintetből értjük, hanem hatalmi-politikai 
szempontból is (Lanstyák, 2011, 56).
4 Mára megváltozott a nyelvtörvény erre vo-
natkozó szabálya, a felső határ már 15%, lsd. 
Zákon č. 184/1999 Z. z. Zákon o používaní 
jazykov národnostných menšín (v znení č. 
318/2009 Z. z., 204/2011 Z. z., 287/2012 Z. z.).
5 Comenius Egyetem (Pozsony/Bratislava), 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (Nyit-
ra/Nitra), Selye János Egyetem (Komárom/
Komárno)
6 A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Ma-
gyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeté-
nek nyelvészei, Dr. habil. Dr. Kozmács István, 
PhD. és Dr. habil. Mgr. Vančo Ildikó, PhD. 
segítségével. 
7 A kutatás során 1602 kérdőívet dolgoztak fel.
8 A mozaikszó a szlovákiai kutatópontok neve-
iből származik: Somorja, Fülek, Királyhelmec.

2018 nyara van. Ebben a 2018 a fon-
tos. Az, hogy itt és most már jócs-
kán belekóstoltunk a XXI. századba, 
mikor ez íródik. Ekkorra már felnőtt 
egy-egy generáció, akit a szociológus 
Y és Z generációként említ. 

Abból indulhatunk ki, hogy az em-
ber él 80 évet, s ez alatt az idő alatt 
20 évenként egy-egy generációváltást 
„diagnosztizál“. Ha ezt ma vetítenénk 
vissza 80 évre, rálelnénk a 40–50-es 
években született prófétákra, a 60–70-
es évek X generációjára – őket nomá-
dokként is ismeri a szakirodalom –, 
majd jöttek a 80–90-es évek szülöt-
tei, Y generációként, a hősök. Végül 
a 2000-es évek szülöttei, a művészek. 
Hogy miként különülnek el egymás-
tól, vagy mi szolgáltathatott apropót a 
kategorizálásra, s ez mennyire pontos, 
nem tisztem vele foglalkozni. Nyilván 
ezen évek előtt is voltak olyan válto-
zások a generációk életében, életvite-
lében, viselkedési képleteiben, meg-
győződéseiben, amelyekre ugyanúgy 
felfigyelhettek, csak a háború, a be-
tegségek, a megélhetés sokkal jobban 
megkötötte a gondolataikat, mintsem 

ahogy manapság történik – hétközna-
pi hóbortjaiknak alibit találtak volna. 
Volt fontosabb dolguk is. De a válto-
zás nyilvánvaló, s annak ciklikus volta 
is. 

Hogy mi váltott mit? Nagy vona-
lakban megkísérlem a lenyomatokat 
meghatározni: az első ciklus idején az 
egyén gyenge, s az intézményekben 
hisz. Majd a nomádok megkérdő-
jelezik az intézményeket, s az egyén 
autonómiájára helyezik a hangsúlyt. 
Az Y generációnak az erős egyéni 
individualizmussal sikerül is meg-
gyengíteni az intézményeket. Mire a 
Z generáció idejére beáll a válság, és 
a csoport újraértelmezi az intézmé-
nyeket, nyilván lesz egy törekvés az 
új megalkotására. Strauss és Howe 
szerint minden időszaknak megvan 
a maga embertípusa: a válság vége 
felé született generáció a „prófétá-
ké”, akiknek az erősségeik az értékek. 
Őket követik az ébredés idején szü-
letett, szabadságszerető „nomádok”, 
majd a vagyongyarapító, közösség-
építő „hősök”, s végül az újabb válság 
idején született „művészek”. 

A változás elkerülhetetlen, talán a 
legállandóbb dolog. A generációk el-
térő szemlélete többnyire konfliktus 
tárgyát képezi. A szülő úgy érzi, min-
dent ő tud a legjobban, a gyerek pedig 
maradinak gondolja a szüleit. Persze 
csak akkor, ha szemernyi nyitottság 
sincs egyik félben sem, hogy meg 
akarja érteni a másikat. Ez talán az a 
pont, amikor – mediális példával élve 
– Majka és Friderikusz együtt vezet-
nek műsort. A különbség nyilvánvaló. 
Ha Friderikusz ez esetben a problé-
más ellentéteket csupán azzal kezelné, 
hogy megbocsájtóan elnézné Majka 
tévedéseit is, mert hogy a másik gene-
ráció képviselője – nyilván nem lenne 
konfliktus. Így akár pösze és összetett 
mondatokat eleve kerülő képernyő-
huszárok is juthatnak fő műsoridőben 
rivaldafénybe, mindennemű szakmai 
visszajelzés, objektív tükör nélkül. 
Mert ez nem lényeges. 

Nem lényeges az a szempont sem, 
hogy a képernyőn lévő ember mintává 
válik, közvélemény-formáló erővel bír. 
A szempont a minél több like begyűj-
tése, s e tekintetben a marketingszak-
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Mi, tanárok, napi munkánk során 
pontosan látjuk, ahogy évről évre 
nő a szenvedélybetegek száma az 
iskolákban, egyre több a kóros já-
tékfüggő, de a mobilfüggőség és az 
internetfüggőség is lassan népbeteg-
séggé növi ki magát. Az iskolákban, 
a szünetekben és egyre inkább már 
az órákon is láthatjuk ennek a jeleit. 
Függőség ugyanis nemcsak anyagok-
kal szemben alakulhat ki: létezik te-
levízió-, számítógép-, telefon-, chat-, 
vásárlásfüggőség is. 

A SZÁMÍTÓGÉP-FÜGGŐSÉG 
TÜNETEI
A számítógépes függőség több annál, 
hogy a gyermek egy bizonyos játékot 
szeret játszani. A kötődés olyan erős, 
hogy megvonása dühkitörést és ag-
ressziót vált ki belőle. A számítógép-
ről való letiltással szabályos elvonási 
tünetek keletkeznek, ami nyugtalan-
ságban, szorongásban, pánikban, 
esetleg vad indulatban nyilvánul 
meg. A normális, egészséges ember 
életében anomália lép fel, amit nem 
képes kezelni, ezért pótcselekvéssel 
igyekszik azt kompenzálni. Látszólag 
helyreáll az egyensúly, de valójában 
szenvedélybetegség tölti ki az űrt. A 
mentális jelek segélykiáltások, amik 
mindig ott lépnek fel, ahol a gyer-
mek valamilyen érzelmi szempont-

ból magányosnak és elhagyatottnak 
érzi magát. Úgy véli, hogy nem kap 
meg valamit, és ezt a hiányt akarja 
pótolni a játék segítségével. Az esetek 
nagy százalékában a gyermekek nin-
csenek tisztában a cselekedeteik és a 
lelki dolgaik összefüggésével, a szülő 
egyszer csak azt tapasztalja, hogy a 
gyermeke nem tud már meglenni a 
számítógépes játékok által nyújtott 
talmi ideák és a virtuális világ nélkül, 
ahol a kudarcai eltűnnek, sikeres és 
eredményes lesz. 

Ez a függőség olyan magatartásmó-
dok sorozatát hozza felszínre, amelyeket 
addig nem tapasztaltunk. A személyi-
ség nem tud lemondani róla még akkor 
sem, ha ezek testi, lelki és szociális ár-
talmait érzi, vagy a környezete tiltásával 
találkozik. Valahogy úgy indul az egész, 
hogy a gyermek látva, beszélgetve má-
sokkal, kipróbálja a számítógépes játé-
kokat. Amikor a környezete nem eléggé 
ingerdús számára, szülei elhanyagolják, 
nem képes sikereket elérni a tanulás-
ban, párkapcsolatban, nincs célja, ér-
telmetlenné válik az élete (nincsenek 
programok, a szülők elfoglaltak), ak-
kor a gyermek olyan világba menekül, 
ahol ezek a problémák nincsenek jelen. 

Szembetűnő tünetek: 
 a gyermek egyre több időt tölt a gép 

előtt,

 az iskolából hazatérve bezárkózik 
a  szobába, és ha benyit a szülő, ag-
resszív, indulatos hangon válaszol,
 nem érdekli a családja, 
 nem éhes, 
 elhanyagolja az alapvető szociális 

szükségleteit,
 nem fontosak már számára azok a 

dolgok, amik eddig meghatározták 
életét, 
 kezdi elhanyagolni a hobbijait, me-

lyeket régen szeretett, 
 csak arról tud beszélgetni, hogy mit 

csinált, hol tart éppen a játékban, 
 a baráti kapcsolatai is egyre inkább 

áthelyeződnek a virtuális világba, 
 egyre kevesebbet tanul,
 a tanulmányi eredménye fokozato-

san romlik, 
 azt mondja, a számítógépen kell el-

készítenie a házi feladatot, 
 a realitásérzéke változik, egyre erő-

sebb „sikerforrás” a számítógépes já-
tékok során elért eredmény, 
 a számítógépezés tiltását veszeke-

dések, dührohamok, rongálások kí-
sérik. 

A gyermek gyakran elhiteti a szü-
lővel, hogy a számítógép már elavult, 
és venni kell egy jobb, modernebb 
gépet, mert ez már lassú. Az igazi ok 
azonban az, hogy a számítógépes já-
ték csak bizonyos hardverek együttes 
megléte mellett futtatható, amihez a 

SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK AZ ISKOLÁKBAN
SZABÓ LÁSZLÓ ISTVÁN

emberek a Z generációra számítanak. 
Őket szolgálják ki alkalmazkodott ér-
telemmel, az ő pénzükre számítanak, 
s ennek érdekében őket manipulálják. 
Mert, ugye, manipulálni mindig az a 
fél tud, aki átlátja a másikat, fel tudja 
térképezni a viselkedését, egy lépéssel 
előtte halad. Ehhez tudás kell, pontos 
helyzetfelismerés, valós értékítélet. A 
manipuláció része lehet akár a másik 
fél magasztalása. Gondoljunk csak 
bele, ha a tartalomnélküliséggel elhi-
tetjük, hogy világmegváltó! Egyébként 
nagyszerű és kreatív személyiségekkel 
hitetik el, hogy mihez nem kell érte-
niük, mert lényükből fakadóan sokkal 
többek annál. Emocionális intelligen-
ciájuk gép és gép között próbál fejlőd-
ni, mindennemű személyes kontak-
tust mellőzve egy mű közegben. 

Az az érzésem, hogy az Y és Z ge-
neráció teljesítmény alól való felmen-
tése ugyanazzal a toleranciával – rosz-
szabb esetben sajnálattal – történik, 
mint mikor egy szellemileg károsult 
felé megértéssel közelítünk, hiszen 
szegény nem tehet róla: az erősebb-
nek, az egészségesnek kell támasznak, 
megengedőnek, elfogadónak len-
ni. Csakhogy ezek az emberek nem 
szellemileg károsultak. Alapvetően a 
szükségleteik, igényeik nem változtak. 
Az eszközök azok, amelyek változtak. 

Az X generáció a rendszerváltás 
idején vált felnőtté. A gyerekkori ér-
tékrend és rend ment a kukába, s egy 
új térben kellett érvényesülnie. A 
változás széles spektrumával birkóz-
tak, s gyerekeikre lett idejük. Ennek 
a törődésnek kapcsán egy magabiz-
tos, ambiciózus Y generációt nevel-
tek, akik ezáltal burokban ugyan, de 
különlegesnek érezhetik magukat. 
Könnyebb élethelyzetbe kerültek, ke-

vesebb változással kellett birkózniuk. 
A „jó dolgukban nem tudják, hogy 
mit csináljanak“ szemlélet olyan te-
rületekre tereli őket, amelyekkel a 
felmenőiknek sosem volt lehetőségük 
foglalkozni, mert azokat mindig meg-
előzték olyan profán témák, mint a 
megélhetés, iskoláztatás, munkahely. 
Szándékosan nem követem a digitá-
lis kütyük vonalát, mert tudjuk, hogy 
mindegyikük használja, s azon lóg. S 
inkább tartogatom a Z generáció jel-
lemzőjére, annál is inkább, mert nem 
tudnék mást felhozni. Talán meg sem 
ismerhetném őket, ha nem lennék on-
line. S ha a szüleik magabiztosan opti-
mistának és világmegváltónak érezték 
magukat, gondolhatjuk, hogy a Z ge-
neráció eleve világmegváltó. 

Élhetnénk a közhellyel, hogy min-
den kornak megvannak a maga elő-
nyei, erősségei. Igen, s miért nem 
erre fókuszálunk? A nagymama tra-
díciójából átmenekíthető a fontos, a 
szülők óvatosságából a körültekintő 
szemlélet, a gyerekek ambícióiból a 
kreatív fejlődőképesség, a határtalan 
optimizmus. Ha nem hallgatjuk meg 
őket, bezárunk egy kaput. Ha meg-
hallgatjuk, s rájuk hagyjuk, s nem 
szólunk a hibás gondolatról, hibákat 
követnek el, rossz jövőt építenek. 
Fel kell ismerni ugyanakkor, hogy 
az idősebb jogán kifejezés eltűnt. Az 
életkor önmagában már nem szab 
tekintélyt, mert ezt a nevelést kapták 
a fiatalok, a tapasztalat sem szül el-
ismerést. Az egyedüli út a nyitottság 
megtartása. Egy ötvenéves ember 
tapasztalatai által pontosan tudhat-
ja, hogy bizonyos viselkedés, döntés 
hova vezet. Mert látott már olyan 
folyamatot. Tudja! A következő ge-
nerációnak viszont olyan euforikus 

élménye van ugyanazzal a dologgal 
kapcsolatban, ami szüleinek sosem 
volt, s ez arra biztatja őt, hogy képes 
bármire, s jobban, mint a szülő. Két 
különböző mozgatórugó! Sosem ta-
lálkoznak. Egyetlen lehetőség van: 
nyitottnak maradni, meghallgatni, 
megérteni, értelmezni. Hogy miért? 
Mert egyszer ezek a gyerekek fog-
nak dönteni a szülőkről! S akkor már 
nem lesz mindegy, hogy hogyan! 
Van-e bennük együttérzés, fonto-
sak-e a szülők érzései, akarata, vagy 
marad az a szemlélet, hogy ezt job-
ban tudják? El akarhatják-e és el tud-
ják-e mondani, hogy valamit rosszul 
csinálnak? Akarhatják-e ismerni, 
hogy miért fontos a tudás megszer-
zésre, a tapasztalat, hogy mi a kriti-
kai gondolkodás, hogy mi a felszín és 
a mélység, hogy mi hat ránk: a tarta-
lom vagy a máz? Észreveszik-e, hogy 
ha valami trágár, obszcén, ordenáré, 
az csupán meghökkentő, de nem 
teljesítmény? És ha észreveszik, tud-
ják-e, hogy mindez azért hat a meg-
hökkentés erejével, mert otthon hall-
hattak arról, hogy ez nem megoldás, 
nem kommunikációs és viselkedési 
forma, nem elfogadott. Erre lenyo-
mataik vannak. Ezek a kreatív gyer-
mekek, személyiségük megannyi pó-
tolhatatlan elemével, meg akarják-e 
majd vizsgálni, hogy e nélkül is célt 
lehet érni, az öncélú ki- és feltűnésen 
túl is van lehetőség az önkifejezésre? 
Adunk-e ehhez elég útravalót, kér-
dést és lehetőséget, hogy akarják?! 
Hogy másfajta szemléletük is legyen. 
Szélesebb spektrumú, mint a miénk. 
Hogy jobban tudjanak dönteni. Még 
nálunk is jobban! Rólunk is.
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Mi, tanárok, napi munkánk során 
pontosan látjuk, ahogy évről évre 
nő a szenvedélybetegek száma az 
iskolákban, egyre több a kóros já-
tékfüggő, de a mobilfüggőség és az 
internetfüggőség is lassan népbeteg-
séggé növi ki magát. Az iskolákban, 
a szünetekben és egyre inkább már 
az órákon is láthatjuk ennek a jeleit. 
Függőség ugyanis nemcsak anyagok-
kal szemben alakulhat ki: létezik te-
levízió-, számítógép-, telefon-, chat-, 
vásárlásfüggőség is. 

A SZÁMÍTÓGÉP-FÜGGŐSÉG 
TÜNETEI
A számítógépes függőség több annál, 
hogy a gyermek egy bizonyos játékot 
szeret játszani. A kötődés olyan erős, 
hogy megvonása dühkitörést és ag-
ressziót vált ki belőle. A számítógép-
ről való letiltással szabályos elvonási 
tünetek keletkeznek, ami nyugtalan-
ságban, szorongásban, pánikban, 
esetleg vad indulatban nyilvánul 
meg. A normális, egészséges ember 
életében anomália lép fel, amit nem 
képes kezelni, ezért pótcselekvéssel 
igyekszik azt kompenzálni. Látszólag 
helyreáll az egyensúly, de valójában 
szenvedélybetegség tölti ki az űrt. A 
mentális jelek segélykiáltások, amik 
mindig ott lépnek fel, ahol a gyer-
mek valamilyen érzelmi szempont-

ból magányosnak és elhagyatottnak 
érzi magát. Úgy véli, hogy nem kap 
meg valamit, és ezt a hiányt akarja 
pótolni a játék segítségével. Az esetek 
nagy százalékában a gyermekek nin-
csenek tisztában a cselekedeteik és a 
lelki dolgaik összefüggésével, a szülő 
egyszer csak azt tapasztalja, hogy a 
gyermeke nem tud már meglenni a 
számítógépes játékok által nyújtott 
talmi ideák és a virtuális világ nélkül, 
ahol a kudarcai eltűnnek, sikeres és 
eredményes lesz. 

Ez a függőség olyan magatartásmó-
dok sorozatát hozza felszínre, amelyeket 
addig nem tapasztaltunk. A személyi-
ség nem tud lemondani róla még akkor 
sem, ha ezek testi, lelki és szociális ár-
talmait érzi, vagy a környezete tiltásával 
találkozik. Valahogy úgy indul az egész, 
hogy a gyermek látva, beszélgetve má-
sokkal, kipróbálja a számítógépes játé-
kokat. Amikor a környezete nem eléggé 
ingerdús számára, szülei elhanyagolják, 
nem képes sikereket elérni a tanulás-
ban, párkapcsolatban, nincs célja, ér-
telmetlenné válik az élete (nincsenek 
programok, a szülők elfoglaltak), ak-
kor a gyermek olyan világba menekül, 
ahol ezek a problémák nincsenek jelen. 

Szembetűnő tünetek: 
 a gyermek egyre több időt tölt a gép 

előtt,

 az iskolából hazatérve bezárkózik 
a  szobába, és ha benyit a szülő, ag-
resszív, indulatos hangon válaszol,
 nem érdekli a családja, 
 nem éhes, 
 elhanyagolja az alapvető szociális 

szükségleteit,
 nem fontosak már számára azok a 

dolgok, amik eddig meghatározták 
életét, 
 kezdi elhanyagolni a hobbijait, me-

lyeket régen szeretett, 
 csak arról tud beszélgetni, hogy mit 

csinált, hol tart éppen a játékban, 
 a baráti kapcsolatai is egyre inkább 

áthelyeződnek a virtuális világba, 
 egyre kevesebbet tanul,
 a tanulmányi eredménye fokozato-

san romlik, 
 azt mondja, a számítógépen kell el-

készítenie a házi feladatot, 
 a realitásérzéke változik, egyre erő-

sebb „sikerforrás” a számítógépes já-
tékok során elért eredmény, 
 a számítógépezés tiltását veszeke-

dések, dührohamok, rongálások kí-
sérik. 

A gyermek gyakran elhiteti a szü-
lővel, hogy a számítógép már elavult, 
és venni kell egy jobb, modernebb 
gépet, mert ez már lassú. Az igazi ok 
azonban az, hogy a számítógépes já-
ték csak bizonyos hardverek együttes 
megléte mellett futtatható, amihez a 
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emberek a Z generációra számítanak. 
Őket szolgálják ki alkalmazkodott ér-
telemmel, az ő pénzükre számítanak, 
s ennek érdekében őket manipulálják. 
Mert, ugye, manipulálni mindig az a 
fél tud, aki átlátja a másikat, fel tudja 
térképezni a viselkedését, egy lépéssel 
előtte halad. Ehhez tudás kell, pontos 
helyzetfelismerés, valós értékítélet. A 
manipuláció része lehet akár a másik 
fél magasztalása. Gondoljunk csak 
bele, ha a tartalomnélküliséggel elhi-
tetjük, hogy világmegváltó! Egyébként 
nagyszerű és kreatív személyiségekkel 
hitetik el, hogy mihez nem kell érte-
niük, mert lényükből fakadóan sokkal 
többek annál. Emocionális intelligen-
ciájuk gép és gép között próbál fejlőd-
ni, mindennemű személyes kontak-
tust mellőzve egy mű közegben. 

Az az érzésem, hogy az Y és Z ge-
neráció teljesítmény alól való felmen-
tése ugyanazzal a toleranciával – rosz-
szabb esetben sajnálattal – történik, 
mint mikor egy szellemileg károsult 
felé megértéssel közelítünk, hiszen 
szegény nem tehet róla: az erősebb-
nek, az egészségesnek kell támasznak, 
megengedőnek, elfogadónak len-
ni. Csakhogy ezek az emberek nem 
szellemileg károsultak. Alapvetően a 
szükségleteik, igényeik nem változtak. 
Az eszközök azok, amelyek változtak. 

Az X generáció a rendszerváltás 
idején vált felnőtté. A gyerekkori ér-
tékrend és rend ment a kukába, s egy 
új térben kellett érvényesülnie. A 
változás széles spektrumával birkóz-
tak, s gyerekeikre lett idejük. Ennek 
a törődésnek kapcsán egy magabiz-
tos, ambiciózus Y generációt nevel-
tek, akik ezáltal burokban ugyan, de 
különlegesnek érezhetik magukat. 
Könnyebb élethelyzetbe kerültek, ke-

vesebb változással kellett birkózniuk. 
A „jó dolgukban nem tudják, hogy 
mit csináljanak“ szemlélet olyan te-
rületekre tereli őket, amelyekkel a 
felmenőiknek sosem volt lehetőségük 
foglalkozni, mert azokat mindig meg-
előzték olyan profán témák, mint a 
megélhetés, iskoláztatás, munkahely. 
Szándékosan nem követem a digitá-
lis kütyük vonalát, mert tudjuk, hogy 
mindegyikük használja, s azon lóg. S 
inkább tartogatom a Z generáció jel-
lemzőjére, annál is inkább, mert nem 
tudnék mást felhozni. Talán meg sem 
ismerhetném őket, ha nem lennék on-
line. S ha a szüleik magabiztosan opti-
mistának és világmegváltónak érezték 
magukat, gondolhatjuk, hogy a Z ge-
neráció eleve világmegváltó. 

Élhetnénk a közhellyel, hogy min-
den kornak megvannak a maga elő-
nyei, erősségei. Igen, s miért nem 
erre fókuszálunk? A nagymama tra-
díciójából átmenekíthető a fontos, a 
szülők óvatosságából a körültekintő 
szemlélet, a gyerekek ambícióiból a 
kreatív fejlődőképesség, a határtalan 
optimizmus. Ha nem hallgatjuk meg 
őket, bezárunk egy kaput. Ha meg-
hallgatjuk, s rájuk hagyjuk, s nem 
szólunk a hibás gondolatról, hibákat 
követnek el, rossz jövőt építenek. 
Fel kell ismerni ugyanakkor, hogy 
az idősebb jogán kifejezés eltűnt. Az 
életkor önmagában már nem szab 
tekintélyt, mert ezt a nevelést kapták 
a fiatalok, a tapasztalat sem szül el-
ismerést. Az egyedüli út a nyitottság 
megtartása. Egy ötvenéves ember 
tapasztalatai által pontosan tudhat-
ja, hogy bizonyos viselkedés, döntés 
hova vezet. Mert látott már olyan 
folyamatot. Tudja! A következő ge-
nerációnak viszont olyan euforikus 

élménye van ugyanazzal a dologgal 
kapcsolatban, ami szüleinek sosem 
volt, s ez arra biztatja őt, hogy képes 
bármire, s jobban, mint a szülő. Két 
különböző mozgatórugó! Sosem ta-
lálkoznak. Egyetlen lehetőség van: 
nyitottnak maradni, meghallgatni, 
megérteni, értelmezni. Hogy miért? 
Mert egyszer ezek a gyerekek fog-
nak dönteni a szülőkről! S akkor már 
nem lesz mindegy, hogy hogyan! 
Van-e bennük együttérzés, fonto-
sak-e a szülők érzései, akarata, vagy 
marad az a szemlélet, hogy ezt job-
ban tudják? El akarhatják-e és el tud-
ják-e mondani, hogy valamit rosszul 
csinálnak? Akarhatják-e ismerni, 
hogy miért fontos a tudás megszer-
zésre, a tapasztalat, hogy mi a kriti-
kai gondolkodás, hogy mi a felszín és 
a mélység, hogy mi hat ránk: a tarta-
lom vagy a máz? Észreveszik-e, hogy 
ha valami trágár, obszcén, ordenáré, 
az csupán meghökkentő, de nem 
teljesítmény? És ha észreveszik, tud-
ják-e, hogy mindez azért hat a meg-
hökkentés erejével, mert otthon hall-
hattak arról, hogy ez nem megoldás, 
nem kommunikációs és viselkedési 
forma, nem elfogadott. Erre lenyo-
mataik vannak. Ezek a kreatív gyer-
mekek, személyiségük megannyi pó-
tolhatatlan elemével, meg akarják-e 
majd vizsgálni, hogy e nélkül is célt 
lehet érni, az öncélú ki- és feltűnésen 
túl is van lehetőség az önkifejezésre? 
Adunk-e ehhez elég útravalót, kér-
dést és lehetőséget, hogy akarják?! 
Hogy másfajta szemléletük is legyen. 
Szélesebb spektrumú, mint a miénk. 
Hogy jobban tudjanak dönteni. Még 
nálunk is jobban! Rólunk is.
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gyermek a szülőket értelmetlen beru-
házásokba hajszolja.

      A szülőnek gyakran nincs meg 
a kellő alapismerete ahhoz, hogy fel-
ismerje a gyermeke átveréseit. Ha az 
iskolában a tanár nem képes irányí-
tani az órai munkát, a gyerek ott is 
csak játszik, és még a számítástechni-
kai ismeretekben is lemarad. A szülő 
gyakran csak annyit tud gyermekéről, 
hogy délután könyvtárba ment, de azt 
nem tudja, hogy ott csak játékszenve-
délyének hódol: amíg el nem fogy a 
pénze, játszik megállás nélkül, majd 
addig bolyong, amíg újabb pénzt 
nem szerez, amivel csillapíthatja a já-
tékszenvedélyét. Ezek a gyerekek cél-
talanul csellengnek, és csak azon jár 
az eszük, hogy tudnának egy újabb 
potya körre szert tenni. Tekintetük 
fáradságról, kimerültségről árulko-
dik, már nincs az arcukon semmi jele 
az érzelemnek. Amint megkapják a 
lehetőséget a számítógép használa-
tához, a türelmetlenség és remegő 
feszültség átalakul kétségbeesett iz-
galommá, és mindenen átgázolva 
rontanak a számítógéphez. Akkor 
vesszük észre a betegséget, amikor ki 
akarjuk kapcsoltatni velük a számí-
tógépet – ugyanis erre nem képesek. 
Amikor megszakad az internetkap-
csolat, dühösen és kétségbeesetten, 
gyűlöletes arccal akarják elpusztíta-
ni a környezetükben található tár-
gyakat. A tehetetlen düh elképesztő 
agresszivitást hoz a felszínre, ami a 
legsúlyosabb bűncselekmények elkö-
vetésére szolgáltat mentális hátteret. 
Összeszorított ököllel és dühös te-
kintettel bolyongnak türelmetlenül, 
enyhülést remélve. A szenvedély-
beteg gyermek már elképzelni sem 
tudja az életét számítógép nélkül, 
lehangolt, depressziós és szorongó, 
ha nem játszhat. Gyakran fáradt, ál-
mos, a szemizom egyensúlyának za-
varát okozhatja a túlzott számítógép-
használat, ami szédülést okozhat, 
krónikus szemgyulladás keletkezik, 
szemégés, szemfáradtság, kötőhár-
tya-vörösség, szárazságérzet, betűk 
összefolyása, fejfájás, a szemhéjszéli 
bőr vörössége vagy gyulladása, szúró 
érzés vagy könnyezés tapasztalható. 
Ha ezeket észleli a szülő, joggal gya-
nakodhat arra, hogy a gyermeke ha-
zugságokkal leplezi sajátos életvitelét. 
A játékhoz pénz kell, ha otthon nem 
engedik a számítógéphez, akkor akár 
bűncselekmény árán is megszerzi 
azt. Játék közben a gyermek időérzé-

ke romlik, megfeledkezik a biológiai 
szükségleteiről (evés, ivás, pihenés, 
tanulás). Nem érdekli más, csak a 
játék, nem is érzi a cselekedetei ve-
szélyét, mert elvakítja a szenvedély. A 
dolgok fontossági sorrendje megvál-
tozik, olyan világot teremt magának, 
amiben nincs helye a problémáknak, 
és ha a szülő ki akarja ragadni ebből a 
közegből, akkor meglepő ellenállásra 
számíthat. 

MIT TEHETÜNK?
A fiatalok jóval több időt töltenek 
el a számítógép előtt, mint ameny-
nyit eredetileg kellene. Fokozatosan 
elszigetelődnek, lógnak az iskolából, 
rosszul alszanak, deviáns lesz a visel-
kedésük és megjelenik a szuiciditás. 
Nagy segítség lenne, hogyha a szülők 
odafigyelnének a gyermekeikre, és 
tudnák, milyen programokat használ 
a csemetéjük. A számítógépes játé-
kok elsősorban a fiúk figyelmét keltik 
fel. Társadalmi párbeszédre és az ok-
tatás megváltoztatására van szükség. 
Emellett fontos, hogy a fiatalok meg-
tanulják a családban a tiszteletet, és 
nagyobb figyelmet kapjanak az em-
beri kapcsolatok. A beteg a saját ere-
jét használja fel a betegség legyőzé-
sére. Hiszen a szenvedélybetegséget 
csak legyőzni lehet, gyógyítani nem. 
Minimálisan 3 hónap szeparáció és 
csoportterápiás kontroll segíti elő az 
átalakulást. A gyerekek mesterséges 
örömforrást keresnek a játékokban, 
tehát ezt kell pótolni ahhoz, hogy el-
felejtsék, illetve ne keressék az olcsó 
eufóriát. A viselkedési addikcióktól 
való elfordulás a legnehezebb. Ha a 
beteg nem tud ellenállni a kísértés-
nek, aztán nem tudja abbahagyni szo-
kását, kényszeresen visszatér hozzá. 
Mindezek következtében beszűkül és 
korlátozódik egyetlen szenvedélyre. 
Hibás énképek esetén előfordulhat-
nak a kóros feszültség-levezetésnek 
egészen extrém megnyilvánulásai. 
Kényszeresen kárt tehet magában, 
de az önsértő viselkedésnek nem a 
szuiciditás a célja, hanem a feszültség 
levezetése. A virtuális világban, amit 
a játék ad, teljesül a vágy, hogy itt, 
ellentétben a valósággal, ők lehetnek 
a legkiválóbbak, legnagyobbak, leg-
erősebbek, legszebbek. Könnyebben 
szocializálódhatnak ebben a világ-
ban a legkisebb nehézség nélkül. So-
kan azért kezdenek el játszani, mert 

elesettnek és jelentéktelennek érzik 
magukat igazi lehetőségeik, korlátaik 
között, a játékban pedig egyszeriben 
hatalmasokká, híresekké válhatnak. 
    Ebben a világában a kapott szerep 
megváltoztatja a helyes helyzetfel-
ismerésünket, önértékelésünket, itt 
képesek vagyunk helytállni és elvi-
selni a nehézségeket, szembesülni a 
szürke hétköznapok problémáival. 
Szinte rezisztenssé válnak a gyere-
kek a külső ingerekkel szemben, újra 
és újra visszaesnek a játék világába, 
ahol minden egyszerű és könnyebb. 
Ha a játékszenvedély menekülés a 
valós problémák elől, akkor az beteg-
ség. A szülők, tanárok feladata, hogy 
eltérítsék a fiatalokat a túlzásba vitt 
játéktól azzal, hogy kommunikálnak 
velük, segítenek a problémáik meg-
oldásában, és alternatívákat kínálnak 
fel számukra a szabadidő tartalmas 
eltöltésére. A függőség társadalmi 
következménye óriási. Felnőttként 
a szenvedélybeteg gyermek tovább 
folytatja kisded játékait, és majd a 
munkahelyen is a játék fog uralkodni 
felette, a munkája már csak másod-
lagos lesz. A folyamatos játékot csak 
addig fejezi be, amíg a főnöke elhalad 
mögötte. A szenvedélybetegség a tel-
jesítmény rovására megy, akár a do-
hányzás, hiszen a dohányosok 20%-
kal kevesebbet dolgoznak társaiknál. 

A szenvedély fokozatosan eszka-
lálódik, kicsiben kezdődik, és mégis 
beláthatatlan következményei lehet-
nek. Hosszú távon a már gyermek-
korban elvetett mag felnőttkorban 
csúcsosodik a teljes élet kudarcává. 
A játékfüggő a saját és mások egzisz-
tenciáját is veszélyezteti. A családi 
kassza mindig megérzi, ha a gyer-
mek szenvedélybeteg, mert felesleges 
kiadásokkal terheli a családot, ami 
normális esetben nem lenne fon-
tos (gépvásárlás, videókártya-csere, 
RAM-fejlesztés, alaplapcsere, inter-
net-előfizetés, okostelefon-vásárlás, 
adathordozók, háttértároló-csere, já-
tékszoftverek stb.) Persze a felkészült 
gyerek meg tudja indokolni a beru-
házás szükségességét. 

Mit tehetünk mi, szülők? Figyel-
jünk jobban gyermekeinkre – bár 
a jövőjük az iskolában dől el, de 
nekünk, szülőknek kell kitölteni a 
szabadidőt, hasznos, értelmes prog-
ramokkal, amik a gyermekeink 
egészséges fejlődését szolgálják.

AZ	ÉLMÉNYPEDAGÓGIA	 
KULISSZÁI	MÖGÉ	TEKINTVE	(2.	RÉSZ)

KASZMÁN-SARÓKA LILIÁNA

Könnyen feltételezhetnénk azt, hogy 
az élménypedagógia szellemisége a 21. 
században bontotta ki szárnyait. Az 
igazság az, hogy az élményen keresz-
tüli tanulás gyökerei egészen száz év-
nyi távolságra nyúlnak vissza. Az egy 
évszázad alatti társadalmi és szociális 
változások ellenére még a mai napig 
megállja a helyét az a filozófia, mely az 
Egyesült Államokban indult útjára.

JOHN DEWEY TAPASZTALAT-
KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁJA
Az élménypedagógia elméleti alap-
kövét John Dewey oktatásfilozófus 
–pedagógus rakta le munkásságával 
a 19. és 20. század fordulóján. Dewey 
úgy vélte, hogy a tanulási–tanítási fo-
lyamatok középpontjában a tanulók 
saját élményeinek kell állniuk, mivel 
a korabeli preindusztriális közegben 
a tapasztalatok megszerzésének köre 
leszűkült, az élmények nagyon szegé-
nyessé váltak. (Web 1)

1896-ban a Chicagói Egyetem gya-
korlóiskoláját olyan alapelvek mentén 
alapította meg, melynek környezete 
élménydús, élvezetes folyamattá tette 
a tanulást, ezzel is megerősítve a belső 
motivációkon keresztüli kapcsolódást 
a tanuláshoz: „Az élmények nélküli, 
pusztán erőfeszítést igénylő pedagó-
giai módszerek csak bizonyos külső 
kontrollok fenntartása esetén működ-
nek, míg a valódi élményekre épülő 
pedagógia önmagában hordozza a 
motivációs bázist, azaz később, akár 
felnőttkorban is működőképes lesz.” 
(Web 2) Meglátásai szerint az élmény-
szegénység mellett a szociális kvalitá-
sok megszerzése is a háttérbe szorult. 
Mivel az emberek a kooperációs ké-

pességet nem tudták megtanulni, kizá-
rólag az iskolai nevelésben látta annak 
lehetőségét, hogy a tanulók elsajátít-
hassák az alkalmazkodó viselkedést és 
az együttműködést a közös tevékeny-
ségek, tapasztalatok során. (Web 3)

Dewey gondolatisága több pedagó-
giai kezdeményezés alapjává vált, így 
a 20. század során a tapasztalati, sze-
mélyközpontú tanulásból nem csak az 
élménypedagógia alakult ki. Bár a sza-
badtéri nevelés (outdoor education), 
a kalandpedagógia (challenge 
education), a szabadidő-pedagógia 
(recreational education) és a játékpe-
dagógia (play education) eszköztára 
több szempontból is eltér egymástól, 
mégis van egy közös metszetük az él-
ménypedagógiával, mely a tanulást a 
cselekvésen és saját tapasztalat dimen-
zióján keresztül közelíti meg.

DAVID KOLB TAPASZTALATI TA-
NULÁSÁNAK ELMÉLETE
De hogy közelebb kerüljünk a tapasz-
talati tanulás eszmei rendszeréhez, 
szükségszerű David A. Kolb amerikai 
oktatásfilozófus munkásságát is gór-
cső alá venni. Az élménypedagógiai 
tanulási folyamatok elméletét a Kolb-
féle tapasztalati tanulási ciklus kon-
cepciója alkotja. Kolb az Experiential 
Education: Experience as the Source of 
Learning c. könyvében nagyon részle-
tesen vizsgálja a tapasztalati tanulás 
aspektusait.

Kolb tanulási ciklusa négy alapvető 
fázisból áll: a tapasztalatból, a reflexi-
óból, az általánosításból és az alkalma-
zásból. Kolb szerint a tanulási folyamat 
egy konkrét tapasztalatra, élményre, 
feladatra kell, hogy felépüljön. Ez a 

közvetlen, egyéni tapasztalat lesz a ta-
nulási folyamatban a megfigyelés és a 
reflexió tárgya.

A reflexió szakaszában a konkrét ta-
pasztalatra vonatkoztatott megfigyelé-
sek fogalmazódnak meg elsőként (mi 
történt, milyen körülmények között, 
milyen érzést indukált a tapasztalat, 
milyen attitűdök mutatkoztak meg 
közben, mi volt hasznos, mi volt a 
hiba, stb.).

A megfigyelések összegyűjtésével 
szembesül az egyén a felfedezett tanul-
sággal, hisz a reflexió során nyilvánva-
lóvá válnak az új törvényszerűségek 
és stratégiák, melyekből hipotézisek 
vagy új tervek, ötletek adódnak. Ezen 
új tanulságok fényében érdemes újra 
ugyanazt a feladatot elvégezni, mely 
a kiinduló saját tapasztalattal egyezik 
meg – de már alkalmazva az újonnan 
szerzett tudást –, esetlegesen új felada-
tokban és tevékenységekben alkalmaz-
ni, kipróbálni az általánosítás során 
megfogalmazott tanulságokat.

Bármilyen tevékenységben is van-
nak alkalmazva az általánosított ta-
nulságok, az elvégzés után a fókusznak 
az új történésekre, megváltoztatott vi-
selkedési vagy gondolkodási mintákra 
szükséges irányulnia. Ezeket az újon-
nan megfigyelt jelenségeket ismételten 
megvizsgálva egy olyan spirálszerű fo-
lyamatba kerülhet bele az egyén, mely 
a folyamatos tudatos fejlődést teszi le-
hetővé. (Kolb, 2014, 31–61) 

Kolb elmélete szerint a tapasztala-
ti tanulás akkor sikeres, ha a tanulás 
folyamatában az egyén mind a négy 
fázisban teljes tudatossággal éli meg 
a vele történteket. Ilyen úton valósul 
meg az a fejlődés, mely az érzelmi ta-
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gyermek a szülőket értelmetlen beru-
házásokba hajszolja.

      A szülőnek gyakran nincs meg 
a kellő alapismerete ahhoz, hogy fel-
ismerje a gyermeke átveréseit. Ha az 
iskolában a tanár nem képes irányí-
tani az órai munkát, a gyerek ott is 
csak játszik, és még a számítástechni-
kai ismeretekben is lemarad. A szülő 
gyakran csak annyit tud gyermekéről, 
hogy délután könyvtárba ment, de azt 
nem tudja, hogy ott csak játékszenve-
délyének hódol: amíg el nem fogy a 
pénze, játszik megállás nélkül, majd 
addig bolyong, amíg újabb pénzt 
nem szerez, amivel csillapíthatja a já-
tékszenvedélyét. Ezek a gyerekek cél-
talanul csellengnek, és csak azon jár 
az eszük, hogy tudnának egy újabb 
potya körre szert tenni. Tekintetük 
fáradságról, kimerültségről árulko-
dik, már nincs az arcukon semmi jele 
az érzelemnek. Amint megkapják a 
lehetőséget a számítógép használa-
tához, a türelmetlenség és remegő 
feszültség átalakul kétségbeesett iz-
galommá, és mindenen átgázolva 
rontanak a számítógéphez. Akkor 
vesszük észre a betegséget, amikor ki 
akarjuk kapcsoltatni velük a számí-
tógépet – ugyanis erre nem képesek. 
Amikor megszakad az internetkap-
csolat, dühösen és kétségbeesetten, 
gyűlöletes arccal akarják elpusztíta-
ni a környezetükben található tár-
gyakat. A tehetetlen düh elképesztő 
agresszivitást hoz a felszínre, ami a 
legsúlyosabb bűncselekmények elkö-
vetésére szolgáltat mentális hátteret. 
Összeszorított ököllel és dühös te-
kintettel bolyongnak türelmetlenül, 
enyhülést remélve. A szenvedély-
beteg gyermek már elképzelni sem 
tudja az életét számítógép nélkül, 
lehangolt, depressziós és szorongó, 
ha nem játszhat. Gyakran fáradt, ál-
mos, a szemizom egyensúlyának za-
varát okozhatja a túlzott számítógép-
használat, ami szédülést okozhat, 
krónikus szemgyulladás keletkezik, 
szemégés, szemfáradtság, kötőhár-
tya-vörösség, szárazságérzet, betűk 
összefolyása, fejfájás, a szemhéjszéli 
bőr vörössége vagy gyulladása, szúró 
érzés vagy könnyezés tapasztalható. 
Ha ezeket észleli a szülő, joggal gya-
nakodhat arra, hogy a gyermeke ha-
zugságokkal leplezi sajátos életvitelét. 
A játékhoz pénz kell, ha otthon nem 
engedik a számítógéphez, akkor akár 
bűncselekmény árán is megszerzi 
azt. Játék közben a gyermek időérzé-

ke romlik, megfeledkezik a biológiai 
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közegből, akkor meglepő ellenállásra 
számíthat. 
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a tanulást, ezzel is megerősítve a belső 
motivációkon keresztüli kapcsolódást 
a tanuláshoz: „Az élmények nélküli, 
pusztán erőfeszítést igénylő pedagó-
giai módszerek csak bizonyos külső 
kontrollok fenntartása esetén működ-
nek, míg a valódi élményekre épülő 
pedagógia önmagában hordozza a 
motivációs bázist, azaz később, akár 
felnőttkorban is működőképes lesz.” 
(Web 2) Meglátásai szerint az élmény-
szegénység mellett a szociális kvalitá-
sok megszerzése is a háttérbe szorult. 
Mivel az emberek a kooperációs ké-

pességet nem tudták megtanulni, kizá-
rólag az iskolai nevelésben látta annak 
lehetőségét, hogy a tanulók elsajátít-
hassák az alkalmazkodó viselkedést és 
az együttműködést a közös tevékeny-
ségek, tapasztalatok során. (Web 3)

Dewey gondolatisága több pedagó-
giai kezdeményezés alapjává vált, így 
a 20. század során a tapasztalati, sze-
mélyközpontú tanulásból nem csak az 
élménypedagógia alakult ki. Bár a sza-
badtéri nevelés (outdoor education), 
a kalandpedagógia (challenge 
education), a szabadidő-pedagógia 
(recreational education) és a játékpe-
dagógia (play education) eszköztára 
több szempontból is eltér egymástól, 
mégis van egy közös metszetük az él-
ménypedagógiával, mely a tanulást a 
cselekvésen és saját tapasztalat dimen-
zióján keresztül közelíti meg.

DAVID KOLB TAPASZTALATI TA-
NULÁSÁNAK ELMÉLETE
De hogy közelebb kerüljünk a tapasz-
talati tanulás eszmei rendszeréhez, 
szükségszerű David A. Kolb amerikai 
oktatásfilozófus munkásságát is gór-
cső alá venni. Az élménypedagógiai 
tanulási folyamatok elméletét a Kolb-
féle tapasztalati tanulási ciklus kon-
cepciója alkotja. Kolb az Experiential 
Education: Experience as the Source of 
Learning c. könyvében nagyon részle-
tesen vizsgálja a tapasztalati tanulás 
aspektusait.

Kolb tanulási ciklusa négy alapvető 
fázisból áll: a tapasztalatból, a reflexi-
óból, az általánosításból és az alkalma-
zásból. Kolb szerint a tanulási folyamat 
egy konkrét tapasztalatra, élményre, 
feladatra kell, hogy felépüljön. Ez a 

közvetlen, egyéni tapasztalat lesz a ta-
nulási folyamatban a megfigyelés és a 
reflexió tárgya.

A reflexió szakaszában a konkrét ta-
pasztalatra vonatkoztatott megfigyelé-
sek fogalmazódnak meg elsőként (mi 
történt, milyen körülmények között, 
milyen érzést indukált a tapasztalat, 
milyen attitűdök mutatkoztak meg 
közben, mi volt hasznos, mi volt a 
hiba, stb.).

A megfigyelések összegyűjtésével 
szembesül az egyén a felfedezett tanul-
sággal, hisz a reflexió során nyilvánva-
lóvá válnak az új törvényszerűségek 
és stratégiák, melyekből hipotézisek 
vagy új tervek, ötletek adódnak. Ezen 
új tanulságok fényében érdemes újra 
ugyanazt a feladatot elvégezni, mely 
a kiinduló saját tapasztalattal egyezik 
meg – de már alkalmazva az újonnan 
szerzett tudást –, esetlegesen új felada-
tokban és tevékenységekben alkalmaz-
ni, kipróbálni az általánosítás során 
megfogalmazott tanulságokat.

Bármilyen tevékenységben is van-
nak alkalmazva az általánosított ta-
nulságok, az elvégzés után a fókusznak 
az új történésekre, megváltoztatott vi-
selkedési vagy gondolkodási mintákra 
szükséges irányulnia. Ezeket az újon-
nan megfigyelt jelenségeket ismételten 
megvizsgálva egy olyan spirálszerű fo-
lyamatba kerülhet bele az egyén, mely 
a folyamatos tudatos fejlődést teszi le-
hetővé. (Kolb, 2014, 31–61) 

Kolb elmélete szerint a tapasztala-
ti tanulás akkor sikeres, ha a tanulás 
folyamatában az egyén mind a négy 
fázisban teljes tudatossággal éli meg 
a vele történteket. Ilyen úton valósul 
meg az a fejlődés, mely az érzelmi ta-
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pasztalatok és a kognitív folyamatok, 
valamint a passzív megfigyelés és az 
aktív kísérletezés közötti kölcsönhatás 
eredménye lesz. 

A Kolb-féle tapasztalati tanulási 
modell lett az élménypedagógiai folya-
matok alapja, ezért a játékok, gyakor-
latok tervezésénél célszerű figyelembe 
venni, hogy az egyik gyakorlatra épül-
jön a másik, hogy a megfigyelt tapasz-
talatokat alkalmazni lehessen. Ennek 
a spirálszerű folyamatnak köszönhe-
tően dőlhet el, hogy az egyén melyik 
helyzetben találja meg azt az új utat, 
melyben biztonságos fejlődési lehető-
séget fedez fel önmaga számára.

CARL R. ROGERS SZEMÉLYKÖZ-
PONTÚ SZEMLÉLETE
A következő személyiség, akinek 
munkássága nagyban hozzájárult a 
mai élménypedagógiai alapelvek meg-
szilárdításához, Carl R. Rogers. Rogers 
a 20. század egyik legjelentősebb pszi-
chológusa és pszichoterapeutája, aki 
mélyrehatóan foglalkozott az intenzív 
csoportmunkában megvalósuló sze-
mélyiségfejlesztéssel is.

 Terapeutaként elutasította a pszi-
choterápia addigi hagyományos, or-
vosi modelljét. Helyette a terapeuta 
és kliens közötti pozitív, építő jellegű, 
interperszonális kapcsolatra helyezte a 
hangsúlyt. A terápiák vezérelve, hogy 
a kliens és a terapeuta is aktív részt-
vevője a folyamatnak. Szükségszerű, 
hogy a terapeutának rendelkeznie kell 
az empátia és a feltétel nélküli pozitív 
elfogadás, illetve az ösztönös megérzés 
képességeivel.  (Rogers, 2013, 95–106)

 Rogers a későbbiekben azt is be-
bizonyította, hogy az ilyen jellegű, 
személyközpontú szemlélet a tanuló-
környezetben is eredményesen alkal-
mazható. Nézetei szerint a pedagógia 
új célja, hogy a tanulás facilitálásával, 
serkentésével egy olyan attitűdöt sze-
rezzenek a diákok, hogy akarjanak ta-
nulni, hogy olyan képességekre és jár-
tasságokra tegyenek szert, melyekkel 
tudnak is tanulni, illetve képesek le-
gyenek úgy tanulni, hogy a környezet 
új igényeit figyelembe vegyék. (Rogers 
2013, 204) A cél teljesülésének az alap-
feltétele, hogy a tanulást a facilitátor 
és a diák közötti személyes kapcsolat 
minél inkább ösztönözze.

Rogers tapasztalata, hogy a fejlődés-
hez „szükséges és talán elégséges fel-
tétele három attitűd jellegű tényező: a 
hitelesség, az elfogadás és a megértés.” 
(Rogers, 2013, 205) Rogers a hitelessé-
get tartja a legfontosabbnak mindkö-

zül. „A hiteles tanár képes arra, hogy 
átélt érzéseit tudatosítsa, és ha a hely-
zetet erre megfelelőnek tartja, akkor 
kifejezze.” (Rogers, 2013, 205) Ugyan-
akkor ez nem jelenti azt, hogy pusztán 
a pozitív érzéseit kell megosztania a 
megfelelő időben, ha a diák teljesítmé-
nye valamilyen jó érzést vált ki belőle; 
fontos, hogy a negatív érzéseinek is 
hangot adjon. Rogers azt tapasztalta, 
hogy az ilyen kongruens tanárok sok-
kal szimpatikusabbak a diákoknak, 
egyúttal elfogadják őket és érzéseiket 
is tisztelik.

 Persze, mindemellett fontos, hogy 
képes legyen a tanár is elfogadni a fi-
atalok autonómiáját és megpróbálja 
mélyen megérteni, átérezni az indíté-
kaikat. Ezen attitűd elsajátítása elvárás 
lett az évek során az élménypedagógi-
ai foglalkozásokat vezető személyekkel 
szemben is.

ÉLMÉNYPEDAGÓGIA A KÖZÉP-
EURÓPAI TÉRSÉGBEN
Magyarországi viszonylatban egyrészt 
Bányai Sándor munkásságának kö-
szönhető, hogy az élménypedagógia 
irányzata évről évre egyre több tanár-
hoz, animátorhoz, fiatalokkal foglal-
kozó szakemberhez eljut. Jelenleg a 
Kalandok és álmok szervezetét vezeti, 
mely 1999 óta foglalkozik pedagó-
gusok továbbképzésével, azon belül 
élménypedagógiával, multikulturális 
pedagógiával, csapatépítéssel és kö-
zösségfejlesztéssel. A szakmai csapatot 
óvópedagógusok, szociális munkások, 
tanítók és tanárok, szabadidő-szerve-
zők, pszichológusok és trénerek alkot-
ják.

A szervezet játékos élménypedagó-
giai alapképzéseket biztosít, melynek 
célja, hogy a képzésen résztvevő pe-
dagógusok és fiatalokkal foglalkozó 
szakemberek megismerjék a tapaszta-
lati tanulás hatékonyságát és módsze-
reit, felhasználási területeit, szerepét 
a közösségépítésben és az egyéni fej-
lesztésben, nevelési célok megvalósí-

tásában, hogy megtanulják az élmény-
pedagógiai foglalkozások vezetésének 
mikéntjét, újszerű, kihívást jelentő 
feladatok, játékok fejlesztését. (Web 4)

Szlovákiai magyar közegben a 
TANDEM n.o. szervezete kezdte el 
az élménypedagógia módszereit nép-
szerűsíteni Az élet játék workshop-
sorozaton keresztül. A tanárok számá-
ra összeállított alkalmak célja, hogy 
az osztályfőnökök munkáját segítse 
olyan új eszközök használatával, me-
lyek az osztályfőnöki órán kívül a 
tanítási órákba is integrálhatóak. Az 
elmúlt években két olyan kötetet is 
kiadott a szervezet – Molnár Kriszta, 
Zachar Erika és Rabec István szerkesz-
tésében –, melyek egyrészt az említett 
workshopok elméleti anyagát tartal-
mazzák, mindemellett jó kiindulási 
pontként szolgálhatnak az élménype-
dagógia iránt érdeklődő tanároknak is.
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Október az ősz egyik legszebb hónap-
ja, már sárgulnak a levelek, de még 
kellemesen meleg az idő. Természete-
sen ez a hónap is sok híres pedagógus 
születésének hava, mi azonban most 
olyanokat gyűjtöttünk össze, akiknek 
a szülinapi bulijáról valószínűleg nem 
írnak vagy írtak a lapok, mégis jog-
gal emlékezhetünk meg róluk. Kezd-
jük mindjárt azzal, hogy október 5-ét 
1994-ben az UNESCO a Pedagógu-
sok Világnapjának kiáltotta ki, ezál-
tal állítva emléket annak az 1966. évi 
kormányközi konferenciának, ami 
nagy lépést jelentett a tanárok szá-
mára státuszuk meghatározása szem-
pontjából.

Októberi rovatunk első neves pe-
dagógusa Ormos Mária pedagógus, 
történész, aki 1930. október 1-jén 
született. Igaz, főleg mint egyetemi 
tanár és kutató történész ismert, még-
is meg kell emlékeznünk róla, hisz 
szakterületének, a XX. századi törté-
nelemnek világszerte elismert szak-
tekintélye. Diplomájának megszerzé-
se után a debreceni, majd a szegedi 
egyetemen tanított, 1963-tól a Tör-
ténettudományi Intézet munkatársa, 
1982-től a Pécsi Tudományegyetem 
professzora, két cikluson keresztül 
az egyetem rektora. Munkásságáért 
többek között Akadémiai- és Szé-

chényi-díjat, Magyar Köztársasági 
Érdemrendet kapott. Néhány műve: 
Franciaország és a keleti biztonság; 
„Civitas fidelissima.” Népszavazás 
Sopronban 1921; Hitler élete és kora; 
A történelem vonatán; Közép-Európa 
– Van? Volt? Lesz?

Szintén október 1-jén született a 
svéd író, tanár, Josefina Deland (1814–
1890). A Stockholmban született hölgy 
fiatalkorában néhány évig Franciaor-
szágban élt és tanult, hazatérése után 
Stockholmban nyelvtanárként tevé-
kenykedett, 1839-ben francia nyelv-
könyvet publikált. A svéd feminizmus 
egyik előfutára, a női egyenjogúsággal, 
a nők érdekképviseletével foglalko-
zott jóval a szervezett nőmozgalom 
előtt. 1852-ben nyilvános vitát indí-
tott arról, hogy az állam nem biztosít 
nyugdíjat a visszavonuló tanárnőknek 
és nevelőknek, akik így gyakran sze-
gényházba kényszerülnek. 1855-ben 
megalapította a Svenska lärarinnors 
pensionsförening-ot (Nyugdíjas Peda-
gógusnők Egyesületét). Cikkeiben, be-
szédeiben többször hangoztatta, hogy 
az ország jobban járna, ha nők vezet-
nék.

A közismert írónő, Szabó Magda 
szintén októberi születésű, akiről most 
egy kicsit más szemszögből emléke-

zünk meg, hisz kitűnő tanár is volt. 
(1917. október 5. – 2007. november 
19.) Az írónő–tanárnő Debrecenben  
született, iskoláit is ott végezte. La-
tin-magyar szakos diplomát szerzett, 
doktori értekezését 1940-ben védte 
meg a római kori szépségápolásról. 
Az irodalmi életben költőként indult, 
első kötete 1947-ben Bárány címen je-
lent meg. 1958 után sorra jelentek meg 
külföldön is nagy sikert arató regényei. 
Termékeny író, meseregényeket, ifjú-
sági könyveket, drámákat, esszéket is 
publikált, Abigél című regényéből té-
vésorozat készült. József Attila-, Kos-
suth-díjas szerző, megkapta a Magyar 
Köztársasági Érdemrend nagykereszt-
jét és számtalan más kitüntetést is. 
Szabó Magda sokszor állt a katedrán, 
nemcsak felelő kisdiákként, hanem 
általános vagy középiskolai tanárként. 
Benyomásait, tapasztalatait, emléke-
it számos szépirodalmi alkotásában 
megörökítette. Kevesebben tudják, 
hogy vezetőtanárként pedagógiai szak-
munkái is elismertek voltak – sokak 
szerint máig megállják helyüket akkori 
óravázlatai. Most itt nemcsak az íróra, 
hanem a pedagógusra is emlékezünk.

Néhány munkája: Tündér Lala; 
Sziget-kék (meseregény); Az őz; Disz-
nótor; Pilátus; Katalin utca; Az ajtó; 
Für Elise (regény); Kiálts, város!; Az a 
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pasztalatok és a kognitív folyamatok, 
valamint a passzív megfigyelés és az 
aktív kísérletezés közötti kölcsönhatás 
eredménye lesz. 

A Kolb-féle tapasztalati tanulási 
modell lett az élménypedagógiai folya-
matok alapja, ezért a játékok, gyakor-
latok tervezésénél célszerű figyelembe 
venni, hogy az egyik gyakorlatra épül-
jön a másik, hogy a megfigyelt tapasz-
talatokat alkalmazni lehessen. Ennek 
a spirálszerű folyamatnak köszönhe-
tően dőlhet el, hogy az egyén melyik 
helyzetben találja meg azt az új utat, 
melyben biztonságos fejlődési lehető-
séget fedez fel önmaga számára.

CARL R. ROGERS SZEMÉLYKÖZ-
PONTÚ SZEMLÉLETE
A következő személyiség, akinek 
munkássága nagyban hozzájárult a 
mai élménypedagógiai alapelvek meg-
szilárdításához, Carl R. Rogers. Rogers 
a 20. század egyik legjelentősebb pszi-
chológusa és pszichoterapeutája, aki 
mélyrehatóan foglalkozott az intenzív 
csoportmunkában megvalósuló sze-
mélyiségfejlesztéssel is.

 Terapeutaként elutasította a pszi-
choterápia addigi hagyományos, or-
vosi modelljét. Helyette a terapeuta 
és kliens közötti pozitív, építő jellegű, 
interperszonális kapcsolatra helyezte a 
hangsúlyt. A terápiák vezérelve, hogy 
a kliens és a terapeuta is aktív részt-
vevője a folyamatnak. Szükségszerű, 
hogy a terapeutának rendelkeznie kell 
az empátia és a feltétel nélküli pozitív 
elfogadás, illetve az ösztönös megérzés 
képességeivel.  (Rogers, 2013, 95–106)

 Rogers a későbbiekben azt is be-
bizonyította, hogy az ilyen jellegű, 
személyközpontú szemlélet a tanuló-
környezetben is eredményesen alkal-
mazható. Nézetei szerint a pedagógia 
új célja, hogy a tanulás facilitálásával, 
serkentésével egy olyan attitűdöt sze-
rezzenek a diákok, hogy akarjanak ta-
nulni, hogy olyan képességekre és jár-
tasságokra tegyenek szert, melyekkel 
tudnak is tanulni, illetve képesek le-
gyenek úgy tanulni, hogy a környezet 
új igényeit figyelembe vegyék. (Rogers 
2013, 204) A cél teljesülésének az alap-
feltétele, hogy a tanulást a facilitátor 
és a diák közötti személyes kapcsolat 
minél inkább ösztönözze.

Rogers tapasztalata, hogy a fejlődés-
hez „szükséges és talán elégséges fel-
tétele három attitűd jellegű tényező: a 
hitelesség, az elfogadás és a megértés.” 
(Rogers, 2013, 205) Rogers a hitelessé-
get tartja a legfontosabbnak mindkö-

zül. „A hiteles tanár képes arra, hogy 
átélt érzéseit tudatosítsa, és ha a hely-
zetet erre megfelelőnek tartja, akkor 
kifejezze.” (Rogers, 2013, 205) Ugyan-
akkor ez nem jelenti azt, hogy pusztán 
a pozitív érzéseit kell megosztania a 
megfelelő időben, ha a diák teljesítmé-
nye valamilyen jó érzést vált ki belőle; 
fontos, hogy a negatív érzéseinek is 
hangot adjon. Rogers azt tapasztalta, 
hogy az ilyen kongruens tanárok sok-
kal szimpatikusabbak a diákoknak, 
egyúttal elfogadják őket és érzéseiket 
is tisztelik.

 Persze, mindemellett fontos, hogy 
képes legyen a tanár is elfogadni a fi-
atalok autonómiáját és megpróbálja 
mélyen megérteni, átérezni az indíté-
kaikat. Ezen attitűd elsajátítása elvárás 
lett az évek során az élménypedagógi-
ai foglalkozásokat vezető személyekkel 
szemben is.

ÉLMÉNYPEDAGÓGIA A KÖZÉP-
EURÓPAI TÉRSÉGBEN
Magyarországi viszonylatban egyrészt 
Bányai Sándor munkásságának kö-
szönhető, hogy az élménypedagógia 
irányzata évről évre egyre több tanár-
hoz, animátorhoz, fiatalokkal foglal-
kozó szakemberhez eljut. Jelenleg a 
Kalandok és álmok szervezetét vezeti, 
mely 1999 óta foglalkozik pedagó-
gusok továbbképzésével, azon belül 
élménypedagógiával, multikulturális 
pedagógiával, csapatépítéssel és kö-
zösségfejlesztéssel. A szakmai csapatot 
óvópedagógusok, szociális munkások, 
tanítók és tanárok, szabadidő-szerve-
zők, pszichológusok és trénerek alkot-
ják.

A szervezet játékos élménypedagó-
giai alapképzéseket biztosít, melynek 
célja, hogy a képzésen résztvevő pe-
dagógusok és fiatalokkal foglalkozó 
szakemberek megismerjék a tapaszta-
lati tanulás hatékonyságát és módsze-
reit, felhasználási területeit, szerepét 
a közösségépítésben és az egyéni fej-
lesztésben, nevelési célok megvalósí-

tásában, hogy megtanulják az élmény-
pedagógiai foglalkozások vezetésének 
mikéntjét, újszerű, kihívást jelentő 
feladatok, játékok fejlesztését. (Web 4)

Szlovákiai magyar közegben a 
TANDEM n.o. szervezete kezdte el 
az élménypedagógia módszereit nép-
szerűsíteni Az élet játék workshop-
sorozaton keresztül. A tanárok számá-
ra összeállított alkalmak célja, hogy 
az osztályfőnökök munkáját segítse 
olyan új eszközök használatával, me-
lyek az osztályfőnöki órán kívül a 
tanítási órákba is integrálhatóak. Az 
elmúlt években két olyan kötetet is 
kiadott a szervezet – Molnár Kriszta, 
Zachar Erika és Rabec István szerkesz-
tésében –, melyek egyrészt az említett 
workshopok elméleti anyagát tartal-
mazzák, mindemellett jó kiindulási 
pontként szolgálhatnak az élménype-
dagógia iránt érdeklődő tanároknak is.
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Október az ősz egyik legszebb hónap-
ja, már sárgulnak a levelek, de még 
kellemesen meleg az idő. Természete-
sen ez a hónap is sok híres pedagógus 
születésének hava, mi azonban most 
olyanokat gyűjtöttünk össze, akiknek 
a szülinapi bulijáról valószínűleg nem 
írnak vagy írtak a lapok, mégis jog-
gal emlékezhetünk meg róluk. Kezd-
jük mindjárt azzal, hogy október 5-ét 
1994-ben az UNESCO a Pedagógu-
sok Világnapjának kiáltotta ki, ezál-
tal állítva emléket annak az 1966. évi 
kormányközi konferenciának, ami 
nagy lépést jelentett a tanárok szá-
mára státuszuk meghatározása szem-
pontjából.

Októberi rovatunk első neves pe-
dagógusa Ormos Mária pedagógus, 
történész, aki 1930. október 1-jén 
született. Igaz, főleg mint egyetemi 
tanár és kutató történész ismert, még-
is meg kell emlékeznünk róla, hisz 
szakterületének, a XX. századi törté-
nelemnek világszerte elismert szak-
tekintélye. Diplomájának megszerzé-
se után a debreceni, majd a szegedi 
egyetemen tanított, 1963-tól a Tör-
ténettudományi Intézet munkatársa, 
1982-től a Pécsi Tudományegyetem 
professzora, két cikluson keresztül 
az egyetem rektora. Munkásságáért 
többek között Akadémiai- és Szé-

chényi-díjat, Magyar Köztársasági 
Érdemrendet kapott. Néhány műve: 
Franciaország és a keleti biztonság; 
„Civitas fidelissima.” Népszavazás 
Sopronban 1921; Hitler élete és kora; 
A történelem vonatán; Közép-Európa 
– Van? Volt? Lesz?

Szintén október 1-jén született a 
svéd író, tanár, Josefina Deland (1814–
1890). A Stockholmban született hölgy 
fiatalkorában néhány évig Franciaor-
szágban élt és tanult, hazatérése után 
Stockholmban nyelvtanárként tevé-
kenykedett, 1839-ben francia nyelv-
könyvet publikált. A svéd feminizmus 
egyik előfutára, a női egyenjogúsággal, 
a nők érdekképviseletével foglalko-
zott jóval a szervezett nőmozgalom 
előtt. 1852-ben nyilvános vitát indí-
tott arról, hogy az állam nem biztosít 
nyugdíjat a visszavonuló tanárnőknek 
és nevelőknek, akik így gyakran sze-
gényházba kényszerülnek. 1855-ben 
megalapította a Svenska lärarinnors 
pensionsförening-ot (Nyugdíjas Peda-
gógusnők Egyesületét). Cikkeiben, be-
szédeiben többször hangoztatta, hogy 
az ország jobban járna, ha nők vezet-
nék.

A közismert írónő, Szabó Magda 
szintén októberi születésű, akiről most 
egy kicsit más szemszögből emléke-

zünk meg, hisz kitűnő tanár is volt. 
(1917. október 5. – 2007. november 
19.) Az írónő–tanárnő Debrecenben  
született, iskoláit is ott végezte. La-
tin-magyar szakos diplomát szerzett, 
doktori értekezését 1940-ben védte 
meg a római kori szépségápolásról. 
Az irodalmi életben költőként indult, 
első kötete 1947-ben Bárány címen je-
lent meg. 1958 után sorra jelentek meg 
külföldön is nagy sikert arató regényei. 
Termékeny író, meseregényeket, ifjú-
sági könyveket, drámákat, esszéket is 
publikált, Abigél című regényéből té-
vésorozat készült. József Attila-, Kos-
suth-díjas szerző, megkapta a Magyar 
Köztársasági Érdemrend nagykereszt-
jét és számtalan más kitüntetést is. 
Szabó Magda sokszor állt a katedrán, 
nemcsak felelő kisdiákként, hanem 
általános vagy középiskolai tanárként. 
Benyomásait, tapasztalatait, emléke-
it számos szépirodalmi alkotásában 
megörökítette. Kevesebben tudják, 
hogy vezetőtanárként pedagógiai szak-
munkái is elismertek voltak – sokak 
szerint máig megállják helyüket akkori 
óravázlatai. Most itt nemcsak az íróra, 
hanem a pedagógusra is emlékezünk.

Néhány munkája: Tündér Lala; 
Sziget-kék (meseregény); Az őz; Disz-
nótor; Pilátus; Katalin utca; Az ajtó; 
Für Elise (regény); Kiálts, város!; Az a 

OKTÓBER HÍRES  
PEDAGÓGUSSZÜLÖTTEI

KLEMEN TERÉZIA
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szép, fényes nap (színdarab); Kívül a 
körön; A lepke logikája (esszék). 

Ribáry Ferenc tanár, Kolta szü-
lötte, 1827. október 6-án látta meg a 
napvilágot.  Részt vett az 1848/49-es 
szabadságharcban, fogságba esett. 
Königgrätzba vitték, majd besorozták 
közlegénynek az osztrák hadseregbe. 
1851-ben szabadult, utána nevelő volt, 
1861-től főgimnáziumi helyettes ta-
nár. 1863-ban tanári oklevelet szerzett, 
s ugyanakkor rendes tanárrá nevezték 
ki. Ókortörténettel foglalkozott, emel-
lett számos történeti és földrajzi tan-
könyv szerzője. 1880. május 17-én halt 
meg Budapesten.

Katona Mihály neve leginkább  
Komárom környékén cseng isme-
rősen. 1764. október 9-én született 
Szatmárnémetiben. Debreceni ta-
nulmányai után 1793-tól a frankfurti 
egyetemen szerzett ismereteket. Há-
rom év múlva tér haza, s egyenesen 
Komáromba megy, ahol tanárkodik, 
s nemzetközileg is elismert földrajz-
tudóssá válik. Később egészen bekö-

vetkező haláláig Búcson lelkészkedik, 
és itt írja meg egyik jelentős művét: A 
föld mathematikai leírása a világ alkot-
mányával együtt (Komárom, 1814). Ez 
a munka korának legszínvonalasabb 
és legtartalmasabb magyar természeti 
földrajza. Búcson, 1822-ben hal meg. 

Egy különleges tudományág foglal-
koztatta Hollendonner Ferencet, aki 
1882. október 10-én született Csehi-
ben. 1929-től 1935-ig volt a budapesti 
Kölcsey gimnázium oktatója. A bota-
nikus, paleontológus, tanár 1905-től 
a műegyetem növénytani tanszékén 
tanít, 1916-tól a reáliskolai, 1921-től 
a polgári iskolai tanárképző oktatója. 
1922-től egyetemi magántanár. Ő lett 
a korszerű magyar növényszövettan 
megalapítója. Kidolgozta az elszene-
sedett fák mikroszkópos vizsgálatának 
módszereit. 

A magyar neveléstörténet, a nem-
zetnevelés, a magyar művelődéspoliti-
ka, a tanítóképző iskolák pedagógiája 
mind Imre Sándor nevéhez fűződik, 
aki Hódmezővásárhelyen született 

FELHASZNÁLT IRODALOM:
  http://www.kolcsey-bp.hu/index.php/

magunkrol/multunk/130-hires-tanaraink
  http://www.drk.hu/
  http://jelesnapok.oszk.hu

1877. október 13-án. A közismert ma-
gyar pedagógus, művelődéspolitikus 
elsőként indítványozta 1926-ban Ma-
gyarországon a lélektan oktatásának 
a bevezetését. A Magyar Pedagógia 
folyóirat szerkesztője volt. Több né-
metországi egyetemen – Heidelberg, 
Lipcse, Strassburg, Berlin, Jéna – járt 
tanulmányúton. Szükségesnek tartot-
ta egy új pedagógiai-lélektani tanszék 
felállítását, mely teret nyithatna a lé-
lektani kísérleteknek. A következő tu-
dományágakkal óhajtotta bővíteni az 
oktatást: általános lélektan, gyógype-
dagógia, pszichotechnika. Szakmai se-
gítségével támogatta a szegedi Állami 
Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola 
gyakorlóiskolájában létrejött  reform-
pedagógiai elvek alapján működő is-
kolát és A cselekvés iskolája folyóiratot. 
Haláláig a budapesti József Nádor Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
pedagógiai tanszékének vezetője volt.

A játék után a gyerekek újra körbe rendeződnek, és leülnek a szőnyegre. A pedagógus közéjük ül, és előhúzza a már 
előkészített tündérbábot. Majd ezt a történetet mondja: Tündér Ilona újra eljött hozzátok, és ma is csupa szórakoztató 
dologgal készült nektek. Mesélsz róla nekik? (Ekkor elváltoztatott hangon, tündérként folytatja): Nálunk, Tündérország-
ban ma épp bohóckodó nap van. Ez a nap a mókáról, kacagásról, beugratásról szól. Azért jöttem el hozzátok, hogy meg-
hívjalak oda titeket. (Ekkor újra saját hangon fordul oda a bábhoz): De mi még nem tanultunk ilyen bohóckodó játékokat. 
Igaz, gyerekek? A gyerekek itt helyeselnek, esetleg rácáfolnak a pedagógusra, mert nekik valamelyik játék humorosnak, 
viccesnek tűnt. Tündér Ilona így folytatja: Ne féljetek, én rengetek játékot és mondókát hoztam nektek. Ha ügyesek lesztek 
és szépen megtanuljátok, a végére még mesét is mondok nektek.

MÁTYUSFÖLDI	CSÚFOLÓDÓK
BÚS ANIKÓ

A Katedra szeptemberi számában 
közölt foglalkozástervben a lakodal-
mas játékok sorából választottam egy 
csokorra valót, a mostani foglalkozás 
a csúfolódókat, beugratókat foglalja 
magába, újfent Gágyor József gyűjté-
seiből szemezgetve.

 Az óvodás gyermekek nagyon kí-
váncsiak, fantáziájuk csak úgy lán-
gol, előszeretettel válnak az egyes 
történések főszereplőivé is. Ez a fog-
lalkozásterv csupa szórakoztató, vic-
ces mondókából, játékból áll össze. 
Legfőbb mozgatórugói a beugratások 
és a csúfolódások, melyek alapjául 
Gágyor József Szamarat fogtam kö-
tél nélkül és Csúfondáros könyv című 
művei szolgáltak. A délelőtti oktató-
nevelő foglalkozás célja a gyermek 
önismeretének, önkritikájának fej-
lesztése, játékos módú megismerése 
egymás és önmaguk komfortzónája 
határainak, valamint néhány tréfás, 

csúfolódó mondóka megtanulása. A 
gyermekek a foglalkozás során fő-
ként az artikulációjukat, hanglejtésü-
ket fejlesztik, elsajátítják a különböző 
ritmusú mondókákat, a játék végére 
akár saját rímeket is faragnak, beszé-
dük egyre gördülékenyebbé válik. 

ELŐKÉSZÜLET ÉS MOTIVÁCIÓ
Az ilyen típusú önismereti foglalko-
zások komolyabb felkészülést igé-
nyelnek, mint a mesés, játékos tár-
saik. A pedagógusnak nemcsak azzal 
kell tisztában lennie, hogy mit és 
hogyan szeretne véghez vinni a játék 
során, de nagyon jól kell ismernie a 
csoportját is, körülbelül tudnia kell, 
meddig mehet el egy adott foglalko-
zás során. Emellett pedig a csoportot 
elejétől fogva arra kell nevelni, hogy 
az ilyen tréfákat nem kell mellre szív-
ni, szükség van egészséges önkriti-
kára. Így az első játék ilyen esetben 

lehet egy spagetti-játék, melyben a 
gyerekkel kört alakítunk ki, majd 
mindenki megfogja valaki olyannak 
a kezét, aki nem mellette áll. Ebből 
egy csomó alakul ki, amelyet akár 
a tányéron heverő spagettinek is 
nevezhetünk. A gyerekek feladata, 
hogy úgy bogozzák ki ezt a csomót 
és alakítsanak újra kört, hogy közben 
nem engedik el egymás kezét. A játék 
után még mindig körben maradunk, 
és a Lipem, lopom a szőlőt elnevezésű 
körjátékot játsszuk. Ehhez előbb az 
önként jelentkezők közül kijelölünk 
egy csőszt, aki kilép a körből, és kissé 
távolabb megy, leül, s úgy tesz, mint-
ha aludna. A többiek körben járva 
éneklik a dalt, majd a dal végén va-
laki odamegy felébreszteni a csőszt, 
aki kergetni kezdi a gyerekeket. Akit 
megfog, csősz marad, így egyre töb-
ben lesznek kergetők (Gágyor, 1982, 
303).

A FOGLALKOZÁS FŐ RÉSZE
Tündér Ilona ezek után a gyermekeknek a saját nevükről tanít meg csúfolódókat. A csúfolódók Gágyor József Csúfondáros 
könyv (Gágyor, 2003, 7–61) című művében találhatóak meg. Ha nem találunk a szakirodalomban egy adott névre csúfolót, 
könnyen mi is költhetünk egyet. Az alábbiakban néhány példát sorakoztatok fel a Csúfondáros könyvből:

ÓVODAI	FOGLALKOZÁS
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szép, fényes nap (színdarab); Kívül a 
körön; A lepke logikája (esszék). 

Ribáry Ferenc tanár, Kolta szü-
lötte, 1827. október 6-án látta meg a 
napvilágot.  Részt vett az 1848/49-es 
szabadságharcban, fogságba esett. 
Königgrätzba vitték, majd besorozták 
közlegénynek az osztrák hadseregbe. 
1851-ben szabadult, utána nevelő volt, 
1861-től főgimnáziumi helyettes ta-
nár. 1863-ban tanári oklevelet szerzett, 
s ugyanakkor rendes tanárrá nevezték 
ki. Ókortörténettel foglalkozott, emel-
lett számos történeti és földrajzi tan-
könyv szerzője. 1880. május 17-én halt 
meg Budapesten.

Katona Mihály neve leginkább  
Komárom környékén cseng isme-
rősen. 1764. október 9-én született 
Szatmárnémetiben. Debreceni ta-
nulmányai után 1793-tól a frankfurti 
egyetemen szerzett ismereteket. Há-
rom év múlva tér haza, s egyenesen 
Komáromba megy, ahol tanárkodik, 
s nemzetközileg is elismert földrajz-
tudóssá válik. Később egészen bekö-

vetkező haláláig Búcson lelkészkedik, 
és itt írja meg egyik jelentős művét: A 
föld mathematikai leírása a világ alkot-
mányával együtt (Komárom, 1814). Ez 
a munka korának legszínvonalasabb 
és legtartalmasabb magyar természeti 
földrajza. Búcson, 1822-ben hal meg. 

Egy különleges tudományág foglal-
koztatta Hollendonner Ferencet, aki 
1882. október 10-én született Csehi-
ben. 1929-től 1935-ig volt a budapesti 
Kölcsey gimnázium oktatója. A bota-
nikus, paleontológus, tanár 1905-től 
a műegyetem növénytani tanszékén 
tanít, 1916-tól a reáliskolai, 1921-től 
a polgári iskolai tanárképző oktatója. 
1922-től egyetemi magántanár. Ő lett 
a korszerű magyar növényszövettan 
megalapítója. Kidolgozta az elszene-
sedett fák mikroszkópos vizsgálatának 
módszereit. 

A magyar neveléstörténet, a nem-
zetnevelés, a magyar művelődéspoliti-
ka, a tanítóképző iskolák pedagógiája 
mind Imre Sándor nevéhez fűződik, 
aki Hódmezővásárhelyen született 
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1877. október 13-án. A közismert ma-
gyar pedagógus, művelődéspolitikus 
elsőként indítványozta 1926-ban Ma-
gyarországon a lélektan oktatásának 
a bevezetését. A Magyar Pedagógia 
folyóirat szerkesztője volt. Több né-
metországi egyetemen – Heidelberg, 
Lipcse, Strassburg, Berlin, Jéna – járt 
tanulmányúton. Szükségesnek tartot-
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dologgal készült nektek. Mesélsz róla nekik? (Ekkor elváltoztatott hangon, tündérként folytatja): Nálunk, Tündérország-
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MÁTYUSFÖLDI	CSÚFOLÓDÓK
BÚS ANIKÓ

A Katedra szeptemberi számában 
közölt foglalkozástervben a lakodal-
mas játékok sorából választottam egy 
csokorra valót, a mostani foglalkozás 
a csúfolódókat, beugratókat foglalja 
magába, újfent Gágyor József gyűjté-
seiből szemezgetve.

 Az óvodás gyermekek nagyon kí-
váncsiak, fantáziájuk csak úgy lán-
gol, előszeretettel válnak az egyes 
történések főszereplőivé is. Ez a fog-
lalkozásterv csupa szórakoztató, vic-
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egymás és önmaguk komfortzónája 
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csúfolódó mondóka megtanulása. A 
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ritmusú mondókákat, a játék végére 
akár saját rímeket is faragnak, beszé-
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ELŐKÉSZÜLET ÉS MOTIVÁCIÓ
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az ilyen tréfákat nem kell mellre szív-
ni, szükség van egészséges önkriti-
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lehet egy spagetti-játék, melyben a 
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körjátékot játsszuk. Ehhez előbb az 
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A FOGLALKOZÁS FŐ RÉSZE
Tündér Ilona ezek után a gyermekeknek a saját nevükről tanít meg csúfolódókat. A csúfolódók Gágyor József Csúfondáros 
könyv (Gágyor, 2003, 7–61) című művében találhatóak meg. Ha nem találunk a szakirodalomban egy adott névre csúfolót, 
könnyen mi is költhetünk egyet. Az alábbiakban néhány példát sorakoztatok fel a Csúfondáros könyvből:

ÓVODAI	FOGLALKOZÁS
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Ádám, 
kutya ül a hátán.

Ági-bági, rossz kalap, 
ha megütik, megharap.

Ármin, 
hasra esel bármin.

Béla,
mért vagy olyan méla?

Éva-béva, beretva, 
elszaladt a kiskutya.

János, 
szemed igen álmos.

László, 
haja, mint a zászló.

Magda, 
olyan, mint a labda.

Pisti, 
a füledet nyisd ki.

Sanyi, Sanyi, Sándor, 
kenyérhéjon táncol.

Zoli, Zoli, zotyogó, 
térdig érő bugyogó.

A gyerekek jókat derülnek a vicces csúfolódó ritmusokon, ezáltal gyorsan a fülükbe mászik a kétsoros mondóka. 
 Most már, hogy a gyermekek megtanulták a csúfolódó ritmusokat, indulhatunk Tündérországba, amely, mint tudjuk, 
hetedhét országon túl található, így nagyon-nagyon hosszú oda az út. Hogy ne csendesen meneteljünk, a Dombon törik a 
diót (Gágyor, 1982, 346) című dalocskát énekeljük. 

Ekkor újra Tündér Ilona fogadja a 
gyermekeket, és kéri őket, hogy mutat-
kozzanak be a csúfolódóval. Mindenkit 
kicsit kinevetünk és megtapsolunk. Ez-
után hirtelen elkiáltja magát a tündér:
 - Jaj, egy ember elvesztette a kalapját! 
Segítsetek megkeresni! Ekkor a peda-
gógus megkérdezi: - Milyen színe volt? 
Tündér Ilona pedig válaszolja: - Sza-
ladjatok gyorsan olyan színű tárgyhoz, 
amilyen színű kalapot mondok! De 
vigyázzatok, aki nem talál megfelelő 
színűt, azt megfogom! (Gágyor, 1982, 
146). A játék során a kergető elkiáltja 
magát: - Egy ember elvesztette a ka-
lapját! A többiek megkérdezik: - Mi-
lyen színű volt? Ekkor a kergető mond 
egy színt, a többieknek pedig ennek 
megfelelő színű dolgot kell keresniük 
és megérinteniük. Közben a kerge-
tő megpróbál valakit megfogni. Akit 
megfogott, az lesz az új kergető, és a 
játék a párbeszéddel kezdődik újra. 

 A fogócska után Tündér Ilona közé-
jük ül és megkérdezi: - Jól szórakozta-
tok? Majd a válasz után folytatja: - Lá-
tom, mindenki elfáradt, most már jöhet 

a mese. Ekkor Tündér Ilona egy tréfás 
mesét mond el: 

Mese, mese, meskete,
Volt egy néger, fekete. 
Ha nincs néger, fekete, 
Nincs is mese, meskete (Gágyor, 2008, 

91). 
A gyermekek egy hosszú mesére 

vártak, ám Tündér Ilona, mivel Tün-
dérországban tréfás nap volt, egy tréfás 
mesét mondott nekik, így még egyszer 
utoljára átverte őket. De hogy kedvüket 
ne szegje, és hogy ne kelljen olyan so-
kat az oviba visszagyalogolni, altatódalt 
énekel nekik, s miközben ők alszanak, 
visszavarázsolja őket az osztályba. 

ZÁRÁS
A foglalkozás során a csúfolódásra he-
lyeztük a hangsúlyt, amely többek közt 
arra szolgál, hogy a gyermek értse és 
elfogadja a tréfát, ne sértődjön meg 
olyan könnyen semmin. Azzal, hogy 
a saját nevéről tanult meg csúfolót, 
belátja, hogy ez olyan tréfa, amelyen 
nem kell megsértődni, csak egy na-
gyon huncut, aranyos, és nem utol-

sósorban ritmikus mondóka, amelyet 
saját magának érezhet, hiszen a saját 
neve is elhangzik benne. A Tündéror-
szágban való tartózkodás mindig po-
zitív kimenetelű csavart jelent, hiszen 
a gyermekek „bejáratosak” nap mint 
nap erre a helyre. Azzal pedig, hogy 
személyesen Tündér Ilona hívja meg 
őket, csak még különlegesebbé válik 
a meghívás, így minél jobban várják 
a gyerekek az indulást. A hazamenetel 
onnan természetesen varázslattal tör-
ténik. 

 A gyermekek motivációja a foglal-
kozás során nem közvetlenül a peda-
gógus által, hanem a báb által történik, 
így még különlegesebbnek érzik a di-
cséretet. A csúfolódók előadása során 
mindenkit ugyanúgy megtapsolunk, 
így jutalmazzuk meg az ügyességüket. 

FELHASZNÁLT IRODALOM
  Gágyor József. 2003. Csúfondáros könyv, 

Dunaszerdahely: Lilium Aurum. ISBN 80-
8062-158-6
  Gágyor József. 2008. Szamarat fogtam kö-

tél nélkül, Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 
ISBN 978-80-8062-376-0

Az atlétikai ugrások általános ké-
pességfejlesztő gyakorlatai és já-
tékanyaga az 1. osztályos tanulók 
részére
AZ UGRÁSOK ELŐKÉSZÍTŐ GYA-
KORLATAI: 
  futás padon vagy zsámolyon, 

tárgykerüléssel – folyamatosan 4–6 
padon vagy zsámolyon ugorjanak át 
a tanulók 

   szökdelés helyben páros- és egy 
lábon (páros lábon szökdelés hala-
dással előre, hátra, oldalt) 

   szökdelések, ugrások játékos 
feladatokkal: szökdelések páros 
lábon, váltott lábon, oldal irányban, 
hátrafelé, hullámvonalban (szlalom), 
galoppszökdelés egyenes vonalú 
mozgással 

   indiánszökdelés 
   sorozatugrások páros és egy lá-

bon: a talajra rajzolt körökbe vagy a 
karikákba; a földre letett, egyenlő tá-
volságra helyezett ugrókötelek felett 

   átugrások alacsony akadályok fe-
lett egy és páros lábbal 20 cm magas 
gyakorló gátak felett 

   helyből távolugrás

ATLÉTIKAI JELLEGŰ MOZGÁS-
ANYAG: UGRÁSOK, UGRÁSGYA-
KORLATOK 
   szökdelés: Cél: az elugrás bo-

kából és térdből való teljes kinyú-
lással, talajra érkezés a talp elülső 

részére; enyhén zárt lábfej a két 
lábbal szökdelésnél: páros lábon a 
szerek egymás közötti távolságának 
változtatásával; egy lábon felváltva, 
egyik majd másik lábon karikából 
karikába. 

   átugrás páros lábbal, térdlendítés-
sel, földre helyezett ugrókötelek felett; 
cél: előre-felfelé törekvés az elugrás-
kor, térdlendítéssel és hajlított páros 
karú hátulról-előre felé történő 
lendítéssel, talajra érkezés a talp 
elülső részével, enyhe térdhajlítással, 
amiből folyamatosan következik az 
újabb elugrás (1. ábra).

1. ábra: ugró gyakorlat haladással 
(forrás: Hajduné, 2014, 75)

 
  zsámolyra tett rézsútos padon 

felfutás, és a pad végén leugrás egy 
lábról páros lábra (szőnyegre), ug-
rás után futás a kiindulóhelyre; cél: 
lassú iramú, folyamatos futás felfelé 
(párhuzamos kar-, lábmunka), zök-
kenőmentesen történő leugrásra tö-
rekvés: karikába szökdelés páros és 
egy lábon; négykézláb futással, nyúl-
ugrással

VERSENGÉSEK 
   csapatverseny – helyből távolug-

rás, egymás nyomából való indu-
lással 

   akadályfutás – ugró, szökdelő 
gyakorlatokkal 

   akadályversenyek 
   kakasviadal:
Létszám: az egész osztály, lehető-

leg közel azonos magasságú és test-
tömegű tanulók alkossanak párokat.

Játéktér: a létszámhoz viszonyítva 
optimális terület kijelölése

A játék leírása: A tanulók álljanak 
egymással szemben, a karjukat kul-
csolják össze, és folyamatos egy lábon 
szökdelve, vállal lökdössék egymást. 
Az a győztes, akinek sikerül elérnie, 
hogy társa mindkét lábbal a lökdö-
sődés közben talajt fogjon. Fontos, 
hogy egymást csak vállal lökjék.

EGYÉB, UGRÁSOKAT TARTALMA-
ZÓ TESTNEVELÉSI JÁTÉKOK: 
   sorversenyek: szökdelő oszlop, 

sorverseny szökdeléssel társ felett, 
sorverseny bakugrással 

   váltóversenyek: tárgykerülő váltó 
szökdeléssel, sorkerülő váltó szök-
deléssel 

   váltóversenyek kombinált fel-
adatokkal: futó- és szökdelő váltó; 
utánzó mozgások: nyúlugrás, sánta 
róka, majd futással vissza a kiinduló 
helyre; szökdelés karikába

HAJDUNÉ	LÁSZLÓ	ZITA

AZ	ATLÉTIKAI	UGRÁSOK	AZ	ALSÓ	TAGOZATOS	ISKOLAI	
TESTNEVELÉSBEN (2. RÉSZ)
AZ	ATLÉTIKAI	UGRÁSOK	ÁLTALÁNOS	KÉPESSÉGFEJLESZTŐ	GYAKORLATAI	ÉS	
JÁTÉKANYAGA	AZ	1.	ÉS	A	2.	OSZTÁLYOS	TANULÓK	SZÁMÁRA
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   sorozatugrások páros és egy lá-

bon: a talajra rajzolt körökbe vagy a 
karikákba; a földre letett, egyenlő tá-
volságra helyezett ugrókötelek felett 

   átugrások alacsony akadályok fe-
lett egy és páros lábbal 20 cm magas 
gyakorló gátak felett 

   helyből távolugrás

ATLÉTIKAI JELLEGŰ MOZGÁS-
ANYAG: UGRÁSOK, UGRÁSGYA-
KORLATOK 
   szökdelés: Cél: az elugrás bo-

kából és térdből való teljes kinyú-
lással, talajra érkezés a talp elülső 

részére; enyhén zárt lábfej a két 
lábbal szökdelésnél: páros lábon a 
szerek egymás közötti távolságának 
változtatásával; egy lábon felváltva, 
egyik majd másik lábon karikából 
karikába. 

   átugrás páros lábbal, térdlendítés-
sel, földre helyezett ugrókötelek felett; 
cél: előre-felfelé törekvés az elugrás-
kor, térdlendítéssel és hajlított páros 
karú hátulról-előre felé történő 
lendítéssel, talajra érkezés a talp 
elülső részével, enyhe térdhajlítással, 
amiből folyamatosan következik az 
újabb elugrás (1. ábra).

1. ábra: ugró gyakorlat haladással 
(forrás: Hajduné, 2014, 75)

 
  zsámolyra tett rézsútos padon 

felfutás, és a pad végén leugrás egy 
lábról páros lábra (szőnyegre), ug-
rás után futás a kiindulóhelyre; cél: 
lassú iramú, folyamatos futás felfelé 
(párhuzamos kar-, lábmunka), zök-
kenőmentesen történő leugrásra tö-
rekvés: karikába szökdelés páros és 
egy lábon; négykézláb futással, nyúl-
ugrással

VERSENGÉSEK 
   csapatverseny – helyből távolug-

rás, egymás nyomából való indu-
lással 

   akadályfutás – ugró, szökdelő 
gyakorlatokkal 

   akadályversenyek 
   kakasviadal:
Létszám: az egész osztály, lehető-

leg közel azonos magasságú és test-
tömegű tanulók alkossanak párokat.

Játéktér: a létszámhoz viszonyítva 
optimális terület kijelölése

A játék leírása: A tanulók álljanak 
egymással szemben, a karjukat kul-
csolják össze, és folyamatos egy lábon 
szökdelve, vállal lökdössék egymást. 
Az a győztes, akinek sikerül elérnie, 
hogy társa mindkét lábbal a lökdö-
sődés közben talajt fogjon. Fontos, 
hogy egymást csak vállal lökjék.

EGYÉB, UGRÁSOKAT TARTALMA-
ZÓ TESTNEVELÉSI JÁTÉKOK: 
   sorversenyek: szökdelő oszlop, 

sorverseny szökdeléssel társ felett, 
sorverseny bakugrással 

   váltóversenyek: tárgykerülő váltó 
szökdeléssel, sorkerülő váltó szök-
deléssel 

   váltóversenyek kombinált fel-
adatokkal: futó- és szökdelő váltó; 
utánzó mozgások: nyúlugrás, sánta 
róka, majd futással vissza a kiinduló 
helyre; szökdelés karikába
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AZ	ATLÉTIKAI	UGRÁSOK	AZ	ALSÓ	TAGOZATOS	ISKOLAI	
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ÚTJELZŐKTESTNEVELÉS

Az atlétikai ugrások általános képes-
ségfejlesztő gyakorlatai és játékanya-
ga a 2. osztályos tanulók részére

AZ UGRÁS ELŐKÉSZÍTŐ 
GYAKORLATAI: 

     szökdelés páros és egy lábon 
helyben, haladással, előre, hátra, oldalt, 
jobbra, balra 

  szökdelés páros és egy lábon tala-
jon elhelyezett tárgyak felett (karika, 
ugrókötél) 

   szökdelés páros és egy lábon előre, 
hátra, jobbra, balra, karikákon át, 
párokban 

 szökdelés helyben kötéláthajtással 
előre, páros lábbal, gyorsaságra törek-
véssel; akiknek nem sikerül még, az 
ne törekedjen a gyorsaságra; rend-
szeres gyakorlás esetén a félperces 
hajtási idő alatti 45–60 db áthajtás jó 
eredménynek számít

JÁTÉKOS UGRÓKÖTÉL-GYAKOR-
LATOK: 

   futás helyben, haladással, kötél-
hajtás előre 

   szökdelés páros lábon helyben, 
haladással, kötélhajtással előre 

   ugrókötelezés hármas csoportok-
ban (két hajtó, egy szökdelő)

Helyből távolugrás: karikákból kari-
kákba vagy párhuzamos vonalakon át. 
Felállás az ugráshoz: a kör ívéhez vagy a 
vonal előtt (a lábfej ne érintse a vonalat) 
vállszélességű terpeszben párhuzamos 
lábfejjel álljanak fel, kar magastartásban. 
Az elugrás páros lábról indítva erőteljes 
karlendítés után, térdrugózással történ-
jen, és az elugrás érkezése guggolásal 
záruljon.

ATLÉTIKAI JELLEGŰ MOZGÁS-
ANYAG: UGRÁSOK, UGRÁSGYA-
KORLATOK 

   Szökdelés páros lábon térdfelhúzással 
medicinlabdák felett. Cél: felfelé törekvő 
ugrás, térdlendítéssel – térd vezeti a 
mozgást –, amiből folyamatosan követ-
kezik az újabb elugrás. Az ugrás egyenle-
tes tempójának kialakítása (2. ábra):

 

2. ábra: ugró gyakorlatok helyben 
történő alkalmazásának egy vál-
tozata (forrás: Hajduné, 2014, 87)

   Egy lábon ugrás akadály felett és a 
szerek mellett futás a kiindulóhelyre. 

  Páros lábon szökdelés karikából 
karikába, zsámolyra fel és le, néhány 
futólépés után a következő, kb. 3 m-re 
helyezett karikáig, és a benne levő 
medicinlabda felvétele után a 2–3 m 
távolságra helyezett felfordított zsá-
molyba bedobva a labdát, tárgyke-
rüléssel futás egyenes vonalban a ki-
induló helyre. A következő tanuló a 
visszafelé futáskor eredeti helyére te-
szi a labdát, a karikába. A feladatokat 
3–4-es oszlopban, soronként is végez-
hetik a tanulók. (2/a. ábra).

2/a. ábra: ugró gyakorlatok hala-
dással történő végrehajtása (forrás: 
Hajduné, 2014, 88)

 
  Futólépésből egy lábról fellépés a zsá-

molyra és leugrás páros lábra. Cél: az 
ugrás távolságának megfelelően az el-
ugrás emelkedésének irányának és ere-
jének szabályozása; pontos páros lábra 
érkezés a levegőben történő lábzárással; 
gördülékeny talajra érkezés és folyama-
tos továbbhaladás. Egy lábról páros láb-
ra ugrás a kb. 50 cm távolságra helyezett 
karikába, majd futás tovább a vonalra 
tett medicinlabdáig, medicinlabda to-
vább gurításával tárgykerülés, visszafe-
lé a vonalig, a labda vonalra helyezése 
után futás a kiinduló helyre (3. ábra).

3. ábra: kombinált ügyességi feladat-
sor (forrás: Hajduné, 2014, 89)

 
   Lassú iramú futás közben ugrás egy 

lábról páros lábra. Cél: futás közben az 
elugrás irányának helyes megválasztása, 
az ugrás céljának megfelelően (kis-, nagy 
ívű ugrás): folyamatos ugrás egy lábról a 
kb. 1 m távolságra levő karikába, majd 
futás tovább és folyamatos elugrás egy 
lábról a zsinór előtt, kb. 50 cm-re meg-
húzott vonal előtt és érkezés páros lábra 
(4. ábra).

4. ábra: kombinált feladatsor futó-, 
ugrógyakorlat (forrás: Hajduné, 2014, 
89)

 
  Távolugrás. Cél: a lépő távolugrás 

technikájának játékos előkészítő gya-
korlata: az oktatás során a tanulók tel-
jesítményfokozását segíti, ha a tanár 
az ugrómeder oldalán 10 cm-enként 
jelöléseket tesz, így megközelítő pon-
tossággal mérhető az ugrások hosz-
sza. Versenyeknél jól alkalmazható! 

   Magasugrás. Cél: a meredek felug-
rásra való törekvés: alacsony magas-
ságon gumizsinór vagy magasugróléc 
felett átugrás, egy  lábról páros lábra 
érkezés; lécre merőleges nekifutással.

CSICSAY	ALAJOS

VADVIRÁGOK,	TUDÓSOK	ÉS	KALANDOROK
Míg a 2018-as év madarát és emlő-
sét az MME egyszerűen kinevezte, 
Az év vadvirágát azonban három 
jelölt közül már „népszavazással” 
választhatta meg a lakosság. A vá-
lasztás során hosszú ideig úgy tűnt, 
hogy a fehér tündérrózsa (Nymphaea 
alba) lesz a győztes, de az a szavaza-
toknak csak a 35%-át nyerte el. Az 
apró nőszirom (Iris pumila) 25%-kal 
a harmadik lett, következésképpen 
egyszerű többséggel a verseny győz-
tese, ami sokak számára meglepe-
tés volt, a kornistárnics (Gentiana 
pneumonanthe) lett. Hogy hányan 
vettek rész a szavazáson, sajnos nem 
tették közzé. Az viszont biztos, hogy 
nem milliónyian, hiszen nem sors-
kérdés volt a tét. Vagy talán mégis? 
Ebben a játékban csak egyszerű kis 
vadvirágok, rovarok és más „jelen-
téktelen” élőlények megmaradásáért 
folyt – remélhetőleg a jövőben is fo-
lyik majd – a „küzdelem”.

  Meg kell vallanom, a három jelölt 
közül eddig sajnos csak a tündérró-
zsát ismertem közelebbről, hiszen 
gyerekkoromban még tele voltak vele 
falunk határának az állóvizei, meg a 
sárga és kék „liliomokkal” a kanáli-
sok szélei. A csilizradványi iskolában 
alig akartam elhinni Rozi (Bartalos 
Rozália) tanító néninek, hogy ezek-
nek a vadliliomoknak nőszirom a 
„hivatalos” nevük, mert azelőtt mi 
erről sohasem hallottunk. Meg per-
sze semmilyen tárnicsról sem. A fő-
iskolai tananyagban is csupán nyúl-
farknyi szöveg szólt a tárnicsfélék 
Gentianaceae családjáról, melybe a 
népi gyógyászat egyik kedvelt nö-
vénye, az ezerjófű (Centaurium) is 
tartozik. Mellesleg falunk határában 
bőven előfordult ez a növény, és édes-
anyám hívta fel rá a figyelmemet.

A tárnicsfélékről (nevezik őket en-
ciánoknak is) érdemes megjegyezni, 
hogy az egész család keserűanya-

gokban, azaz glikozidákban gazdag, 
ezért ősidők óta gyógynövényekként 
gyűjtik őket epe- és gyomorbántal-
mak enyhítésére, sőt tüdőbaj ellen is. 
És ki ne hagyjuk a régóta ismert pá-
linkafélét, a gyomorkeserűt, melynek 
egyik adalékanyagaiként szerepelnek. 
A tárnicsfélék őshazája (géncentru-
ma) Szibéria. Afrika kivételével min-
den földrészen előfordulnak, mégis 
a mintegy 450 fajukkal leginkább 
Eurázsia növényei. Magyarország ha-
tárain belül 7 fajukat tartják számon, 
azonban az élőlények egyáltalán nem 
respektálják, hogy az emberek hol 
húzzák meg az országhatárokat.

A kornistárnics a sík és domb-
vidékeket egyaránt kedveli, persze 
csak azokat, ahol kiszáradó lápré-
tek vannak, épp ezért félő, hogy 
élőhelye szűkülésével a növény is 
eltűnik. Meg egy lepkefaj, a szürke 
hangyaboglárka (Phengaria alcon)
is eltűnőfélben van, ami egyedül ál-
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 Hajduné László Zita (2014): Az atlétika 

mozgásanyagának oktatása kisiskoláskorban. 
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ÚTJELZŐKTESTNEVELÉS

Az atlétikai ugrások általános képes-
ségfejlesztő gyakorlatai és játékanya-
ga a 2. osztályos tanulók részére

AZ UGRÁS ELŐKÉSZÍTŐ 
GYAKORLATAI: 

     szökdelés páros és egy lábon 
helyben, haladással, előre, hátra, oldalt, 
jobbra, balra 

  szökdelés páros és egy lábon tala-
jon elhelyezett tárgyak felett (karika, 
ugrókötél) 

   szökdelés páros és egy lábon előre, 
hátra, jobbra, balra, karikákon át, 
párokban 

 szökdelés helyben kötéláthajtással 
előre, páros lábbal, gyorsaságra törek-
véssel; akiknek nem sikerül még, az 
ne törekedjen a gyorsaságra; rend-
szeres gyakorlás esetén a félperces 
hajtási idő alatti 45–60 db áthajtás jó 
eredménynek számít

JÁTÉKOS UGRÓKÖTÉL-GYAKOR-
LATOK: 

   futás helyben, haladással, kötél-
hajtás előre 

   szökdelés páros lábon helyben, 
haladással, kötélhajtással előre 

   ugrókötelezés hármas csoportok-
ban (két hajtó, egy szökdelő)

Helyből távolugrás: karikákból kari-
kákba vagy párhuzamos vonalakon át. 
Felállás az ugráshoz: a kör ívéhez vagy a 
vonal előtt (a lábfej ne érintse a vonalat) 
vállszélességű terpeszben párhuzamos 
lábfejjel álljanak fel, kar magastartásban. 
Az elugrás páros lábról indítva erőteljes 
karlendítés után, térdrugózással történ-
jen, és az elugrás érkezése guggolásal 
záruljon.

ATLÉTIKAI JELLEGŰ MOZGÁS-
ANYAG: UGRÁSOK, UGRÁSGYA-
KORLATOK 

   Szökdelés páros lábon térdfelhúzással 
medicinlabdák felett. Cél: felfelé törekvő 
ugrás, térdlendítéssel – térd vezeti a 
mozgást –, amiből folyamatosan követ-
kezik az újabb elugrás. Az ugrás egyenle-
tes tempójának kialakítása (2. ábra):

 

2. ábra: ugró gyakorlatok helyben 
történő alkalmazásának egy vál-
tozata (forrás: Hajduné, 2014, 87)

   Egy lábon ugrás akadály felett és a 
szerek mellett futás a kiindulóhelyre. 

  Páros lábon szökdelés karikából 
karikába, zsámolyra fel és le, néhány 
futólépés után a következő, kb. 3 m-re 
helyezett karikáig, és a benne levő 
medicinlabda felvétele után a 2–3 m 
távolságra helyezett felfordított zsá-
molyba bedobva a labdát, tárgyke-
rüléssel futás egyenes vonalban a ki-
induló helyre. A következő tanuló a 
visszafelé futáskor eredeti helyére te-
szi a labdát, a karikába. A feladatokat 
3–4-es oszlopban, soronként is végez-
hetik a tanulók. (2/a. ábra).

2/a. ábra: ugró gyakorlatok hala-
dással történő végrehajtása (forrás: 
Hajduné, 2014, 88)

 
  Futólépésből egy lábról fellépés a zsá-

molyra és leugrás páros lábra. Cél: az 
ugrás távolságának megfelelően az el-
ugrás emelkedésének irányának és ere-
jének szabályozása; pontos páros lábra 
érkezés a levegőben történő lábzárással; 
gördülékeny talajra érkezés és folyama-
tos továbbhaladás. Egy lábról páros láb-
ra ugrás a kb. 50 cm távolságra helyezett 
karikába, majd futás tovább a vonalra 
tett medicinlabdáig, medicinlabda to-
vább gurításával tárgykerülés, visszafe-
lé a vonalig, a labda vonalra helyezése 
után futás a kiinduló helyre (3. ábra).

3. ábra: kombinált ügyességi feladat-
sor (forrás: Hajduné, 2014, 89)

 
   Lassú iramú futás közben ugrás egy 

lábról páros lábra. Cél: futás közben az 
elugrás irányának helyes megválasztása, 
az ugrás céljának megfelelően (kis-, nagy 
ívű ugrás): folyamatos ugrás egy lábról a 
kb. 1 m távolságra levő karikába, majd 
futás tovább és folyamatos elugrás egy 
lábról a zsinór előtt, kb. 50 cm-re meg-
húzott vonal előtt és érkezés páros lábra 
(4. ábra).

4. ábra: kombinált feladatsor futó-, 
ugrógyakorlat (forrás: Hajduné, 2014, 
89)

 
  Távolugrás. Cél: a lépő távolugrás 

technikájának játékos előkészítő gya-
korlata: az oktatás során a tanulók tel-
jesítményfokozását segíti, ha a tanár 
az ugrómeder oldalán 10 cm-enként 
jelöléseket tesz, így megközelítő pon-
tossággal mérhető az ugrások hosz-
sza. Versenyeknél jól alkalmazható! 

   Magasugrás. Cél: a meredek felug-
rásra való törekvés: alacsony magas-
ságon gumizsinór vagy magasugróléc 
felett átugrás, egy  lábról páros lábra 
érkezés; lécre merőleges nekifutással.

CSICSAY	ALAJOS

VADVIRÁGOK,	TUDÓSOK	ÉS	KALANDOROK
Míg a 2018-as év madarát és emlő-
sét az MME egyszerűen kinevezte, 
Az év vadvirágát azonban három 
jelölt közül már „népszavazással” 
választhatta meg a lakosság. A vá-
lasztás során hosszú ideig úgy tűnt, 
hogy a fehér tündérrózsa (Nymphaea 
alba) lesz a győztes, de az a szavaza-
toknak csak a 35%-át nyerte el. Az 
apró nőszirom (Iris pumila) 25%-kal 
a harmadik lett, következésképpen 
egyszerű többséggel a verseny győz-
tese, ami sokak számára meglepe-
tés volt, a kornistárnics (Gentiana 
pneumonanthe) lett. Hogy hányan 
vettek rész a szavazáson, sajnos nem 
tették közzé. Az viszont biztos, hogy 
nem milliónyian, hiszen nem sors-
kérdés volt a tét. Vagy talán mégis? 
Ebben a játékban csak egyszerű kis 
vadvirágok, rovarok és más „jelen-
téktelen” élőlények megmaradásáért 
folyt – remélhetőleg a jövőben is fo-
lyik majd – a „küzdelem”.

  Meg kell vallanom, a három jelölt 
közül eddig sajnos csak a tündérró-
zsát ismertem közelebbről, hiszen 
gyerekkoromban még tele voltak vele 
falunk határának az állóvizei, meg a 
sárga és kék „liliomokkal” a kanáli-
sok szélei. A csilizradványi iskolában 
alig akartam elhinni Rozi (Bartalos 
Rozália) tanító néninek, hogy ezek-
nek a vadliliomoknak nőszirom a 
„hivatalos” nevük, mert azelőtt mi 
erről sohasem hallottunk. Meg per-
sze semmilyen tárnicsról sem. A fő-
iskolai tananyagban is csupán nyúl-
farknyi szöveg szólt a tárnicsfélék 
Gentianaceae családjáról, melybe a 
népi gyógyászat egyik kedvelt nö-
vénye, az ezerjófű (Centaurium) is 
tartozik. Mellesleg falunk határában 
bőven előfordult ez a növény, és édes-
anyám hívta fel rá a figyelmemet.

A tárnicsfélékről (nevezik őket en-
ciánoknak is) érdemes megjegyezni, 
hogy az egész család keserűanya-

gokban, azaz glikozidákban gazdag, 
ezért ősidők óta gyógynövényekként 
gyűjtik őket epe- és gyomorbántal-
mak enyhítésére, sőt tüdőbaj ellen is. 
És ki ne hagyjuk a régóta ismert pá-
linkafélét, a gyomorkeserűt, melynek 
egyik adalékanyagaiként szerepelnek. 
A tárnicsfélék őshazája (géncentru-
ma) Szibéria. Afrika kivételével min-
den földrészen előfordulnak, mégis 
a mintegy 450 fajukkal leginkább 
Eurázsia növényei. Magyarország ha-
tárain belül 7 fajukat tartják számon, 
azonban az élőlények egyáltalán nem 
respektálják, hogy az emberek hol 
húzzák meg az országhatárokat.

A kornistárnics a sík és domb-
vidékeket egyaránt kedveli, persze 
csak azokat, ahol kiszáradó lápré-
tek vannak, épp ezért félő, hogy 
élőhelye szűkülésével a növény is 
eltűnik. Meg egy lepkefaj, a szürke 
hangyaboglárka (Phengaria alcon)
is eltűnőfélben van, ami egyedül ál-
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ÚTJELZŐK BESZÁMOLÓ

CSICSAY	ALAJOStala képes fennmaradni, méghozzá 
igen rafinált módon. Petéit a tárnics 
virágába rakja, melyek, ha kikelnek, 
átfúrják a szirmokat, lepottyannak 
a földre, ahonnan a vöröshangyák 
a fészkükbe cipelik őket – nyilván 
nem puszta szórakozásból –, addig 
táplálják a hernyókat, amíg bebábo-
zódnak. S amikor imágókká válnak, 
kezdődik a körforgás elölről.

Előbb említettem, hogy közelebb-
ről inkább a tündérrózsát ismertem, 
ami nem azt jelenti, hogy a tárnics-
féléket és az iriseket nem. Hiszen 
amikor a szitakötőket gyűjtöttem, 
és később is, ha kirándulni vittem a 
tanulóimat, táskámban ott lapult a 
Jávorka–Csapody-féle Kis növényat-
lasz, később a Mi virít itt című, már 
jóval gazdagabb „zsebatlasz” magyar 
fordítása. Mindkét kézikönyv színes 
képeit, „természet után”, nő festette, 
mégpedig a magyar Csapody Vera 
(1890– 1985), akiről kevesen tudják, 
hogy matematika–fizika szakos ta-
nár volt, és véletlenül – Jávorka Sán-
dor felkérésére – lett a növényvilág 
élethű ábrázolója.

Jávorka Sándor (1883–1961) bo-
tanikus több mint 100 növényt fede-
zett fel és adott nekik nevet, köztük 
egy tárnicsfélének is, amelyet tiszte-
letből Nopcsa Ferencről nevezett el. 
No de ki volt Nopcsa Ferenc, hogy 

ilyen nagy megtiszteltetés érte? Rö-
viden: egy elmagyarosodott gazdag, 
főúri román család ivadéka. Ez ugyan 
nem sokat mondana, ha nagyapját, 
Nopcsa Lászlót Jókai Mór nem tette 
volna híressé – vagy inkább hírhed-
té – azáltal, hogy a róla szóló legenda 
alapján mintázta meg a Szegény gaz-
dagok című regényének a főalakját, 
Fatia Negrát. Mi tagadás, az unokája 
sem volt tőle kisebb kalandor, pedig 
komoly természettudósnak indult. 
Foglalkozásai szerint paleontológus, 
geológus, albanológus, osztrák–ma-
gyar hírszerző, azaz kém volt, de ko-
rántsem az utóbbi érdemeiért lett az 
MTA levelező tagja. Az albanológia 
se tévesszen meg bennünket, mert 
nem valami különleges állat- vagy 
növénycsoporttal, hanem az albán 
nép nyelvével, kultúrájával és tör-
ténelmével foglalkozó tudomány, 
amiben elmélyedni – egy kívülálló 
ember részéről – magában sem lebe-
csülendő törekvés. Viszont Nopcsa 
annyira elbízta magát, hogy miután 
az albán nép kivívta függetlenségét, 
a királyi trón elnyerésére pályázott. 
Azonban nem ő lett az albán király, 
hanem I. Zogu, aki feleségül vette 
az egyik neves magyar arisztokrata 
család leányát, Apponyi Geraldinet. 
(Nehezen érthető, hogy Zogu miért 
nevezte magát elsőnek, ha Albáni-

ának se előtte, se utána nem volt 
más királya, csak egyedül ő, ráadá-
sul mindössze 11 évig. 1928 és 1939 
között állt fenn az Albán Királyság, 
melynek Mussolini csapatai vetettek 
véget.) Ez azonban nem tartozik a 
témánkhoz. És az sem, hogy Nopcsa 
Ferenc kalandos élete miképpen ért 
véget, de azért még annyit megje-
gyeznék, hogy ő volt az első repülő-
eltérítő akkor, amikor a Tanácsköz-
társaság bukását érezve kénytelen 
volt Bécsbe menekülni. Mindezek el-
lenére azt is el kell ismernünk, hogy 
Nopcsa Ferenc természettudósként 
is a magyar elsők közé tartozott azál-
tal, hogy leírt egy Magyarország te-
rületén talált dinoszauruszfajt, ame-
lyet magyarosaurusnak nevezett el. 
Sőt amiatt, hogy e „dínó” a szűk élet-
tere miatt kistermetű lévén, még egy 
szakkifejezést is kitalált, az izolált 
zsugorodást, amit állítólag a szakma 
is elfogadott. Ám még mindig tarto-
zom Jávorka Sándor tárnicsféléjének 
a nevével, amit a kiváló botanikus 
külön fajként Gentiana nopcsaenak 
nevezett el, de alighanem ez esetben 
tévedett, mert a szakemberek szerint 
ez nem más, mint egy hosszabbra 
és szélesebbre nőtt kornistárnics. 
Mindezek ellenére Nopcsa Ferencet 
a tudománytörténet mint őslénytan-
kutatót tartja számon.

A Szlovákai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége hagyományosan  minden 
évben más-más helyszínen szervezi 
meg a felvidéki magyar iskolák orszá-
gos tanévnyitóját. Az idei év tanévnyi-
tójára Nagymegyeren került sor. 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége egy Kodály Zoltántól vett 
idézet jegyében – „Olyan kevesen va-
gyunk, hogy a műveletlenség luxusát 
nem engedhetjük meg magunknak“ 
– nyitotta meg a 2018/2019-es tanévet 
a római katolikus Szent Miklós-plé-
bániatemplomban 2018. szeptember 
1-jén. Az ökumenkus istentiszteletet 
Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem 
dékánhelyettese, apácaszakállasi re-
formátus esperes, valamint Mahulányi 
József nagymegyeri római katolikus 
esperes végezte. 

Így, pár nappal a tanévnyitó ünnep-
ség után elmondhatom, hogy szívet-
lelket melengető érzés volt megélni, 
hogy az idei évben Nagymegyer városa 
adhatott otthont e jeles eseménynek, 
melynek társszervezői a város magyar 
tanítási nyelvű intézményei voltak, 
többek közt a Bartók Béla Alapiskola, 
a Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, a 
Janiga József Művészeti Alapiskola és 
a Kereskedelmi Akadémia és termé-
szetesen Nagymegyer Város Önkor-
mányzata.

Az ünnepség elején Fekete Irén, az 
SZMPSZ Komáromi Területi Választ-
mányának elnöke, pedagógusszövet-
ségünk központi irodájának vezetője 
köszöntötte a meghívott vendégeket: 
az ismert közéleti személyeket, a test-
vérszervezetek képviselőit, a pedagó-
gusokat, az óvónőket, az iskolaigazga-
tókat, a polgármestereket, a politikai 
élet képviselőit és a megjelent elsősö-
ket szüleikkel együtt. 

Az ökumenikus istentiszteleten kö-
szöntőt mondott Vörös Mária, a szö-
vetség megbízott elnöke, aki hangsú-
lyozta, hogy a jelenlegi iskolahálózat 
megtartása egyre nagyobb terhet ró az 
önkormányzatokra mind anyagi, mind 
erkölcsi szempontból. „Csak a művelt 
nemzet képes kiállni önmaga igazáért, 
amely tiszteli és szereti a múltját“ – je-
lentette ki a megbízott elnöknő. 

Mahulányi József, római katolikus 
esperes beszédében a pedagógusok-

hoz szólt, hivatásuk fontosságáról, a 
pedagógusok megbecsüléséről be-
szélt, továbbá kiemelte: „Biztassuk a 
magyar szülőket, hogy gyermekeiket 
magyar iskolába írassák, hiszen a ma-
gyar iskola adja meg a kibontakozás 
teljességét”. Somogyi Alfréd reformá-
tus esperes beszédében magyarságunk 
megtartásának fontosságát emelte ki: 
„A magyar közösségi háttér nélkül 
elsorvadnak az iskoláink, és nélkülük 
felszámolja magát a közösségünk. A 
tudás és érték az, amit a szülőnek és 
pedagógusnak kell átadni, tehát nevel-
ni. A jó pedagógus tudja, hogy mire 
van szüksége a felvidéki magyarság-
nak és azt továbbadja, hiszen a közös-
ségünknek szüksége van bátorságra 
a megmaradáshoz. Úgy kell nevelni, 
hogy a mostani elsősök, ha szülők 
lesznek, természetes legyen számukra 
a magyar szülő – magyar gyerek vi-
szony”. 

Az esemény legmeghatóbb pilla-
nata a leendő kiselsősök bevonulása 
volt, akiket az őket búcsúztató óvó 
nénik kísértek be, majd az esperes 
urak áldása és egy rövid műsor után 
az osztálytanító nénik kísértek ki a 
plébániatemplomból, mintegy jelké-
pezve, hogy óvódásként lépnek be, 
de már iskolásként hagyják el a hely-
színt. 

Dr. Lőrinczi Zoltán, a Kárpát-me-
dence magyar oktatásának fejleszté-
séért felelős helyettes államtitkára, az 
esemény főszónoka a pedagógusok 
és megjelent vendégek köszöntése 
után hangsúlyozta: „Minden peda-
gógus számára szeptember elseje a 
megújulás napja. Kötelesek a nemzet 
szolgálatába állítani a gyerekeket és 
azokat tudásukhoz mérten megfele-
lően művelni.“ Továbbá arra kérte a 
pedagógusokat, hogy ne csak az isko-
lai feladatokra okítsák a rájuk bízott 
gyermekeket, hanem tanítsák meg 
őket magyarnak lenni.

Varga László helytörténész, a 
nagymegyeri Corvin Mátyás Gimná-
zium nyugalmazott történelemtanára 
Múltból a jelenbe címen mutatta be a 
megjelent vendégeknek Csallóköz és 
Nagymegyer történelmének kiemel-
kedő eseményeit, fókuszálva Corvin 
Mátyásra, aki több szálon is kötődik 

Nagymegyerhez. Az ünnepélyes tan-
évnyitón köszöntötték a pályakezdő 
pedagógusokat is, akiket Masszi Já-
nos iskolaigazgató, az SZMPSZ Du-
naszerdahelyi TV elnöke mutatott be. 
Majd dr. Nagy Ernő, nyugalmazott 
nagymegyeri iskolaigazgató szívhez 
szóló szavait hallhatták pályakezdő 
társaink: „Ti nem szakmát választotta-
tok, hanem egy fontos hivatás mellett 
döntöttetek, mégpedig egy egész élet-
re. Ti nem munkába mentek naponta, 
hanem az iskolába. Olyan helyre, ahol 
sok-sok csillogó szemű gyermek vár 
benneteket, lesve minden szavatokat, 
mozdulatotokat, mosolyotokat, intő 
hangotokat. És pontosan ezért lesz a 
ti megnyilvánulásotokban a legfon-
tosabb az emberség, a műveltség, a 
szakismeret, a tárgyi tudás és termé-
szetesen az empátia, amely szorosan 
összefonódik a lelkiismerettel és a 
kötelezettségtudattal. És ami kiemel-
ten fontos és vezéreljen Titeket egész 
pályátokon: Ne felejtsétek el, milyen 
nyelven szólt hozzátok anyátok és mi-
lyen nyelven mondtátok el először a 
Miatyánkot!

Zárszóként következett az Üzenet 
a magyar iskolákba, amit Janiga Éva, 
nyugalmazott nagymegyeri peda-
gógus olvasott fel: „Mindenki tudja, 
hogy a leggyorsabban, legtermésze-
tesebben és leghatékonyabban az 
anyanyelven lehet befogadni az is-
mereteket, információkat. Az a diák 
lesz nyitott, befogadó, az akadályo-
kat könnyebben leküzdő felnőtt, aki 
anyanyelvén tanul. »Egész nemzeti 
műveltségünk anyanyelvünkön alap-
szik« – mondja Bárczi Géza nyelvész. 
Tartsuk ehhez magunkat!”

Az országos tanévnyitón közremű-
ködtek: Csémi Andrea Kazinczy-díjas 
versmondó, továbbá a nagymegyeri 
Bárdos Lajos Vegyeskar és a Janiga 
József Művészeti Alapiskola Gyer-
mekkara, vezényelt Orsovics Yvette 
zenepedagógus, karnagy. 

Köszönjük a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetségének, hogy az 
országos tanévnyitó Nagymegyeren 
valósulhatott meg.

  
PaedDr. Soóky Marián, igazgató, 

Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer

„NE	FELEJTSÉTEK	EL,	MILYEN	NYELVEN	SZÓLT	HOZZÁTOK	ANYÁTOK	ÉS	MILYEN	
NYELVEN	MONDTÁTOK	EL	ELŐSZÖR	A	MIATYÁNKOT!”	–	ORSZÁGOS	TANÉVNYITÓ	
NAGYMEGYEREN
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CSICSAY	ALAJOStala képes fennmaradni, méghozzá 
igen rafinált módon. Petéit a tárnics 
virágába rakja, melyek, ha kikelnek, 
átfúrják a szirmokat, lepottyannak 
a földre, ahonnan a vöröshangyák 
a fészkükbe cipelik őket – nyilván 
nem puszta szórakozásból –, addig 
táplálják a hernyókat, amíg bebábo-
zódnak. S amikor imágókká válnak, 
kezdődik a körforgás elölről.

Előbb említettem, hogy közelebb-
ről inkább a tündérrózsát ismertem, 
ami nem azt jelenti, hogy a tárnics-
féléket és az iriseket nem. Hiszen 
amikor a szitakötőket gyűjtöttem, 
és később is, ha kirándulni vittem a 
tanulóimat, táskámban ott lapult a 
Jávorka–Csapody-féle Kis növényat-
lasz, később a Mi virít itt című, már 
jóval gazdagabb „zsebatlasz” magyar 
fordítása. Mindkét kézikönyv színes 
képeit, „természet után”, nő festette, 
mégpedig a magyar Csapody Vera 
(1890– 1985), akiről kevesen tudják, 
hogy matematika–fizika szakos ta-
nár volt, és véletlenül – Jávorka Sán-
dor felkérésére – lett a növényvilág 
élethű ábrázolója.

Jávorka Sándor (1883–1961) bo-
tanikus több mint 100 növényt fede-
zett fel és adott nekik nevet, köztük 
egy tárnicsfélének is, amelyet tiszte-
letből Nopcsa Ferencről nevezett el. 
No de ki volt Nopcsa Ferenc, hogy 

ilyen nagy megtiszteltetés érte? Rö-
viden: egy elmagyarosodott gazdag, 
főúri román család ivadéka. Ez ugyan 
nem sokat mondana, ha nagyapját, 
Nopcsa Lászlót Jókai Mór nem tette 
volna híressé – vagy inkább hírhed-
té – azáltal, hogy a róla szóló legenda 
alapján mintázta meg a Szegény gaz-
dagok című regényének a főalakját, 
Fatia Negrát. Mi tagadás, az unokája 
sem volt tőle kisebb kalandor, pedig 
komoly természettudósnak indult. 
Foglalkozásai szerint paleontológus, 
geológus, albanológus, osztrák–ma-
gyar hírszerző, azaz kém volt, de ko-
rántsem az utóbbi érdemeiért lett az 
MTA levelező tagja. Az albanológia 
se tévesszen meg bennünket, mert 
nem valami különleges állat- vagy 
növénycsoporttal, hanem az albán 
nép nyelvével, kultúrájával és tör-
ténelmével foglalkozó tudomány, 
amiben elmélyedni – egy kívülálló 
ember részéről – magában sem lebe-
csülendő törekvés. Viszont Nopcsa 
annyira elbízta magát, hogy miután 
az albán nép kivívta függetlenségét, 
a királyi trón elnyerésére pályázott. 
Azonban nem ő lett az albán király, 
hanem I. Zogu, aki feleségül vette 
az egyik neves magyar arisztokrata 
család leányát, Apponyi Geraldinet. 
(Nehezen érthető, hogy Zogu miért 
nevezte magát elsőnek, ha Albáni-

ának se előtte, se utána nem volt 
más királya, csak egyedül ő, ráadá-
sul mindössze 11 évig. 1928 és 1939 
között állt fenn az Albán Királyság, 
melynek Mussolini csapatai vetettek 
véget.) Ez azonban nem tartozik a 
témánkhoz. És az sem, hogy Nopcsa 
Ferenc kalandos élete miképpen ért 
véget, de azért még annyit megje-
gyeznék, hogy ő volt az első repülő-
eltérítő akkor, amikor a Tanácsköz-
társaság bukását érezve kénytelen 
volt Bécsbe menekülni. Mindezek el-
lenére azt is el kell ismernünk, hogy 
Nopcsa Ferenc természettudósként 
is a magyar elsők közé tartozott azál-
tal, hogy leírt egy Magyarország te-
rületén talált dinoszauruszfajt, ame-
lyet magyarosaurusnak nevezett el. 
Sőt amiatt, hogy e „dínó” a szűk élet-
tere miatt kistermetű lévén, még egy 
szakkifejezést is kitalált, az izolált 
zsugorodást, amit állítólag a szakma 
is elfogadott. Ám még mindig tarto-
zom Jávorka Sándor tárnicsféléjének 
a nevével, amit a kiváló botanikus 
külön fajként Gentiana nopcsaenak 
nevezett el, de alighanem ez esetben 
tévedett, mert a szakemberek szerint 
ez nem más, mint egy hosszabbra 
és szélesebbre nőtt kornistárnics. 
Mindezek ellenére Nopcsa Ferencet 
a tudománytörténet mint őslénytan-
kutatót tartja számon.

A Szlovákai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége hagyományosan  minden 
évben más-más helyszínen szervezi 
meg a felvidéki magyar iskolák orszá-
gos tanévnyitóját. Az idei év tanévnyi-
tójára Nagymegyeren került sor. 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége egy Kodály Zoltántól vett 
idézet jegyében – „Olyan kevesen va-
gyunk, hogy a műveletlenség luxusát 
nem engedhetjük meg magunknak“ 
– nyitotta meg a 2018/2019-es tanévet 
a római katolikus Szent Miklós-plé-
bániatemplomban 2018. szeptember 
1-jén. Az ökumenkus istentiszteletet 
Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem 
dékánhelyettese, apácaszakállasi re-
formátus esperes, valamint Mahulányi 
József nagymegyeri római katolikus 
esperes végezte. 

Így, pár nappal a tanévnyitó ünnep-
ség után elmondhatom, hogy szívet-
lelket melengető érzés volt megélni, 
hogy az idei évben Nagymegyer városa 
adhatott otthont e jeles eseménynek, 
melynek társszervezői a város magyar 
tanítási nyelvű intézményei voltak, 
többek közt a Bartók Béla Alapiskola, 
a Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, a 
Janiga József Művészeti Alapiskola és 
a Kereskedelmi Akadémia és termé-
szetesen Nagymegyer Város Önkor-
mányzata.

Az ünnepség elején Fekete Irén, az 
SZMPSZ Komáromi Területi Választ-
mányának elnöke, pedagógusszövet-
ségünk központi irodájának vezetője 
köszöntötte a meghívott vendégeket: 
az ismert közéleti személyeket, a test-
vérszervezetek képviselőit, a pedagó-
gusokat, az óvónőket, az iskolaigazga-
tókat, a polgármestereket, a politikai 
élet képviselőit és a megjelent elsősö-
ket szüleikkel együtt. 

Az ökumenikus istentiszteleten kö-
szöntőt mondott Vörös Mária, a szö-
vetség megbízott elnöke, aki hangsú-
lyozta, hogy a jelenlegi iskolahálózat 
megtartása egyre nagyobb terhet ró az 
önkormányzatokra mind anyagi, mind 
erkölcsi szempontból. „Csak a művelt 
nemzet képes kiállni önmaga igazáért, 
amely tiszteli és szereti a múltját“ – je-
lentette ki a megbízott elnöknő. 

Mahulányi József, római katolikus 
esperes beszédében a pedagógusok-

hoz szólt, hivatásuk fontosságáról, a 
pedagógusok megbecsüléséről be-
szélt, továbbá kiemelte: „Biztassuk a 
magyar szülőket, hogy gyermekeiket 
magyar iskolába írassák, hiszen a ma-
gyar iskola adja meg a kibontakozás 
teljességét”. Somogyi Alfréd reformá-
tus esperes beszédében magyarságunk 
megtartásának fontosságát emelte ki: 
„A magyar közösségi háttér nélkül 
elsorvadnak az iskoláink, és nélkülük 
felszámolja magát a közösségünk. A 
tudás és érték az, amit a szülőnek és 
pedagógusnak kell átadni, tehát nevel-
ni. A jó pedagógus tudja, hogy mire 
van szüksége a felvidéki magyarság-
nak és azt továbbadja, hiszen a közös-
ségünknek szüksége van bátorságra 
a megmaradáshoz. Úgy kell nevelni, 
hogy a mostani elsősök, ha szülők 
lesznek, természetes legyen számukra 
a magyar szülő – magyar gyerek vi-
szony”. 

Az esemény legmeghatóbb pilla-
nata a leendő kiselsősök bevonulása 
volt, akiket az őket búcsúztató óvó 
nénik kísértek be, majd az esperes 
urak áldása és egy rövid műsor után 
az osztálytanító nénik kísértek ki a 
plébániatemplomból, mintegy jelké-
pezve, hogy óvódásként lépnek be, 
de már iskolásként hagyják el a hely-
színt. 

Dr. Lőrinczi Zoltán, a Kárpát-me-
dence magyar oktatásának fejleszté-
séért felelős helyettes államtitkára, az 
esemény főszónoka a pedagógusok 
és megjelent vendégek köszöntése 
után hangsúlyozta: „Minden peda-
gógus számára szeptember elseje a 
megújulás napja. Kötelesek a nemzet 
szolgálatába állítani a gyerekeket és 
azokat tudásukhoz mérten megfele-
lően művelni.“ Továbbá arra kérte a 
pedagógusokat, hogy ne csak az isko-
lai feladatokra okítsák a rájuk bízott 
gyermekeket, hanem tanítsák meg 
őket magyarnak lenni.

Varga László helytörténész, a 
nagymegyeri Corvin Mátyás Gimná-
zium nyugalmazott történelemtanára 
Múltból a jelenbe címen mutatta be a 
megjelent vendégeknek Csallóköz és 
Nagymegyer történelmének kiemel-
kedő eseményeit, fókuszálva Corvin 
Mátyásra, aki több szálon is kötődik 

Nagymegyerhez. Az ünnepélyes tan-
évnyitón köszöntötték a pályakezdő 
pedagógusokat is, akiket Masszi Já-
nos iskolaigazgató, az SZMPSZ Du-
naszerdahelyi TV elnöke mutatott be. 
Majd dr. Nagy Ernő, nyugalmazott 
nagymegyeri iskolaigazgató szívhez 
szóló szavait hallhatták pályakezdő 
társaink: „Ti nem szakmát választotta-
tok, hanem egy fontos hivatás mellett 
döntöttetek, mégpedig egy egész élet-
re. Ti nem munkába mentek naponta, 
hanem az iskolába. Olyan helyre, ahol 
sok-sok csillogó szemű gyermek vár 
benneteket, lesve minden szavatokat, 
mozdulatotokat, mosolyotokat, intő 
hangotokat. És pontosan ezért lesz a 
ti megnyilvánulásotokban a legfon-
tosabb az emberség, a műveltség, a 
szakismeret, a tárgyi tudás és termé-
szetesen az empátia, amely szorosan 
összefonódik a lelkiismerettel és a 
kötelezettségtudattal. És ami kiemel-
ten fontos és vezéreljen Titeket egész 
pályátokon: Ne felejtsétek el, milyen 
nyelven szólt hozzátok anyátok és mi-
lyen nyelven mondtátok el először a 
Miatyánkot!

Zárszóként következett az Üzenet 
a magyar iskolákba, amit Janiga Éva, 
nyugalmazott nagymegyeri peda-
gógus olvasott fel: „Mindenki tudja, 
hogy a leggyorsabban, legtermésze-
tesebben és leghatékonyabban az 
anyanyelven lehet befogadni az is-
mereteket, információkat. Az a diák 
lesz nyitott, befogadó, az akadályo-
kat könnyebben leküzdő felnőtt, aki 
anyanyelvén tanul. »Egész nemzeti 
műveltségünk anyanyelvünkön alap-
szik« – mondja Bárczi Géza nyelvész. 
Tartsuk ehhez magunkat!”

Az országos tanévnyitón közremű-
ködtek: Csémi Andrea Kazinczy-díjas 
versmondó, továbbá a nagymegyeri 
Bárdos Lajos Vegyeskar és a Janiga 
József Művészeti Alapiskola Gyer-
mekkara, vezényelt Orsovics Yvette 
zenepedagógus, karnagy. 

Köszönjük a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetségének, hogy az 
országos tanévnyitó Nagymegyeren 
valósulhatott meg.

  
PaedDr. Soóky Marián, igazgató, 

Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer

„NE	FELEJTSÉTEK	EL,	MILYEN	NYELVEN	SZÓLT	HOZZÁTOK	ANYÁTOK	ÉS	MILYEN	
NYELVEN	MONDTÁTOK	EL	ELŐSZÖR	A	MIATYÁNKOT!”	–	ORSZÁGOS	TANÉVNYITÓ	
NAGYMEGYEREN



BESZÁMOLÓ  ISKOLAHÍREK

A	SELYE	JÁNOS	GIMNÁZIUM	EGY	ÉVE

A Selye János Gimnázium a 
2017/2018-es tanévben is tovább 
ápolta magyarság iránti hűségre, a 
másság tiszteletére és a nagyfokú tu-
dásra épülő hagyományokat, és ez a 
tanév is több jelentős eredménnyel 
gazdagította iskolánk krónikáját. 

Iskolánk 560 tanulója a tanév fo-
lyamán számtalan tantárgyi és sport-
versenyen ért el kiemelkedően szép 
eredményeket az elmúlt tanévben is. 
Sportolóink közül országos döntő-
ben szerepelt fiú röplabdacsapatunk, 
amely a kerületi 1. helyezés után az 
országos bajnokságon is majdnem 
dobogóra állhatott, végül a 4. helyet 
szerezve meg. A lányok kosárlabdá-
ban a kerületi bajnokságon az 1., az 
országoson pedig a 8. helyen végez-
tek. Asztaliteniszező lányaink a járási 
győzelem után a kerületi fordulóból 
is dobogós, 3. helyezéssel tértek haza. 
Egyéni atlétáink a kerületi döntőkben 
12 dobogós helyet szereztek. A nem 
hivatalos versenyek sorából kiemel-
kedik a Komárom–Komárno futóver-
seny, ahol ebben a tanévben is nagyon 
sok tanulónk állt rajthoz, az életko-
ruknak megfelelő kategóriájában.

A humán irányú tantárgyak vona-
lán szavalóink közül öten is dobogós 
helyen végeztek a Tompa Mihály sza-
valóverseny országos döntőjén, ahol 
egy 1., két 2. és két 3. helyet szereztek. 
Hasonló siker született a Szép magyar 
beszéd versenyben, ahol az országos 
döntőben két 2. helyet szereztek di-
ákjaink. Az Implom József helyesírási 
verseny országos döntőjében szintén 
az 1. és 3. helyen végeztek diákjaink, 
amit a Kárpát-medencei döntőben 3. 
és 5. helyezések követtek. A szlovák 
nyelvi versenyek között az Ismerd 
meg a szlovák nyelvet verseny kerü-
leti döntőjéről ezüstsávos minősítés-
sel érkezett haza egy tanulónk. Igazi 
büszkeséggel tölt el mindannyiunkat, 
hogy egy diákunk a szlovák tanítási 
nyelvű iskolák diákjait megelőzve 1. 
helyen végzett a Hviezdoslavov Kubín 
szavalóverseny kerületi fordulójában, 
így ő volt az első olyan tanuló, aki ma-
gyar tanítási nyelvű iskolából jutott el 
az országos döntőbe. A Dobré slovo 
– Jó szó szavalóversenyen tanulóink 
1. és 2. díjat szereztek az országos 
döntőben. Az idegen nyelvi olimpiá-

kon angol nyelvből kerületi 3., német 
nyelvből kerületi 2. és 3. helyezéseket 
gyűjtöttek, míg spanyol nyelvből a ke-
rületi 1. hely után az országos döntőn 
is 1. helyezést ért el egy tanulónk.

A reál jellegű tantárgyak versenyei-
ben diákjaink hagyományosan jól sze-
repelnek. Matematikából az olimpia 
kerületi fordulójában, 3 kategóriában 
két 1. helyet, valamint egy-egy 2. és 3. 
helyet is szereztek diákjaink. A legma-
gasabb kategória versenyében kiváló 
kerületi eredményeik alapján ketten 
jutottak el az országos döntőbe, ahol 
egyikük eredményes megoldó lett. 
Nyolcévfolyamos „kisgimiseink” az 
alapiskolások 9. évfolyamának kate-
góriájában is az 1. helyen végeztek a 
kerületi fordulóban, majd ezt követő-
en egy tanulónk a Pitagorasz verseny 
pozsonyi országos döntőjén is képvi-
selte iskolánkat.

Fizikából négy kerületi 1. hely szü-
letett – tehát az összes kategória ver-
senyét a mi diákjaink nyerték! Az A 
kategória országos döntőjében sze-
replő négy tanulónk is méltó módon 
helytállt: hárman lettek a döntő ered-
ményes megoldói. Az informatika 
területén is kiemelkedő eredmények 
születtek az iBobor, Infoprog és Ze-
nit informatikai versenyek különböző 
szintű fordulóiban.

A felsoroltakon kívül már nem ma-
radt idő és hely a sportolók további 
járási és kerületi sikereinek, sem pe-
dig az egyéb nem hivatalos tantárgyi 
versenyek győzteseinek méltatására, 
pedig ezeken a további versenyeken 
legalább még egyszer ennyi szép ered-
mény és siker született, mint a fentebb 
felsoroltak. Ismerve tanulóink tehet-
ségét és iskolánk tanárainak munká-
ját, őszintén bízom benne, hogy ez a 
folyamat a következő években is ha-
sonlóan folytatódik majd. Büszkén 
vettük tudomásul, hogy az elmúlt 
tanév tanulmányi versenyeinek kiér-
tékelésekor a Nyitrai kerület 97 kö-
zépiskolája között gimnáziumunk az 
1. helyen végzett, a sportversenyekben 
pedig 2. helyen végeztünk. 

A sikerekért természetesen köszö-
net illeti a diákokat, a felkészítő ta-
nárokat, de ugyanakkor a szülőket is, 
akik évről évre sok tanulót íratnak be 
hozzánk. 

Az iskolánk mellett működő Ki-
rály püspök Alapítványnak köszön-
hetően az elmúlt tanévben is számos 
tanulónk részesült tanulmányi ösz-
töndíjban. Az év egyik kiemelkedően 
fontos eseményeként a megyei köz-
gyűlés megszavazta iskolánk számá-
ra az épület felújításához szükséges 
1,8 millió euró értékű támogatást, 
így remélhetően néhány éven belül 
megvalósulhat az épület teljes re-
konstrukciója. 

A gimnáziumban folyó mindenna-
pi sokrétű szakmai munka feltételei-
nek biztosításában nagy segítségem-
re vannak az igazgatóhelyettesek: 
Dr. Édes Erzsébet és Fonód Tibor. 
Nekik köszönhetően sikerült elérni, 
hogy iskolánkon zökkenőmentesen 
zajlik az oktatási folyamat minden 
része, illetve a régebbi papíralapú 
ügyintézés helyett egyre nagyobb 
mértékben használjuk ki az elektro-
nikus rendszerek nyújtotta lehetősé-
geket.

Andruskó Imre, igazgató

KEDVES	PÁLYAKEZDŐ	KOLLÉGÁK!	KEDVES	ELSŐSÖK!

Üdvözlöm mindnyájukat a 2018/2019-es tanév ünnepélyes országos tanévnyitón Nagymegyeren, a nagymegyeri Szent 
Miklós-templomban, amely méltó helyet biztosít e jelentős esemény megtartásához.

Nagy örömmel és szeretettel fogadjuk városunkban a fiatal pályakezdő tanítókat és tanárokat, akik – meggyőződésem, 
hogy – választott pályájukat hivatásként fogják gyakorolni egy életen keresztül. 

Én vagyok az a szerencsés, akit felkértek arra, hogy lássalak el benneteket útravalóval e csodálatosan szép pálya kez-
detén. Nem tagadom, örömmel és szívesen teszem. Negyvenhárom tanítási év van mögöttem, amelyben voltak sikerek, 
szép eredmények, mosoly, derű, napsütés bőven, de bizony kudarc, tévedés, hiba, szomorúság is. De hát, Istenem, így áll 
össze egy egésszé a pedagógusi élet, amelyben végső soron a jó, a siker, az öröm a győztes.

Most jogosan azt kérdezhetitek tőlem, mi az, ami elengedhetetlen ebben a felelősségteljes tevékenységben. Én erre ezt 
válaszolom nektek: Ti nem szakmát választottatok, hanem egy fontos hivatás mellett döntöttetek, mégpedig egy egész 
életre. Ti nem munkába mentek naponta, hanem az iskolába. Olyan helyre, ahol sok-sok csillogó szemű gyermek vár 
benneteket, lesve minden szavatokat, mozdulatotokat, mosolyotokat, intő hangotokat. És pontosan ezért lesz a ti meg-
nyilvánulásotokban a legfontosabb az emberség, a műveltség, a szakismeret, a tárgyi tudás és természetesen az empátia, 
amely szorosan összefonódik a lelkiismerettel és a kötelességtudattal.

Ezt a tényt Szókratész görög filozófus már több mint kétezer évvel ezelőtt felismerte, csak sajnos a 21. század embere 
még mindig nem tanulta meg, nem tudta magáévá tenni. Szókratész ugyanis erről a következőt mondja: „Az emberne-
veléshez több kell, mint a táplálék és az ital bebiztosítása. Ezt életéhez megkapja Isten minden teremtménye, a növény, 
az állat egyaránt. Az emberneveléshez mindezeken kívül szükségeltetik az értelem, a jellem, a hit kimunkálása, amelyre 
csak az arra hivatottak, kiválasztottak képesek.”

Befejezésül még azzal egészítem ki az útravalótokat, hogy soha semmilyen körülmények között ne felejtsétek el azt, 
hogy milyen nyelven szólt hozzátok édesanyátok csecsemőkorotokban és milyen nyelven mondtátok először a Miatyán-
kot.

Nagy Ernő

TANÉVNYITÓ	KÖSZÖNTŐ

,,Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez 
nincs fogható.“ – ezek Kosztolányi Dezső, magyar író, költő szavai. Ezzel a  közismert, de örök érvényű gondolattal tiszte-
lettel és szeretettel köszöntöm önöket.
Az ember az életét és nyelvét édesanyjától kapja. A világhoz fűződő legalapvetőbb kapcsolódásunk az anyánkon és az ő 
nyelvén keresztül történik. Ez elvitathatatlan tény, amire életünk során folyamatosan építkezünk. Nagyon fontos, hogy ezt 
a folyamatosságot ne szakítsuk meg. 
Mindenki tudja, hogy az ember leggyorsabban, legtermészetesebben és leghatékonyabban az anyanyelvén tudja befogadni 
az új ismereteket, információkat. Az a diák lesz nyitott, befogadó, az akadályokat az életben is könnyebben leküzdő felnőtt, 
aki anyanyelvén tanul. ,,Egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik” – mondja Bárczi Géza nyelvész. Tartsuk 
ehhez magunkat! 
Mi, szlovákiai magyarok, Európa közepén különleges helyzetben vagyunk. Az úgynevezett kisebbségi létről első hallásra 
azt gondoljuk, hogy csak hátrányos lehet, pedig több szempontból éppen az ellenkezője igaz. Nekünk az életünk termé-
szetes része még egy vagy több más kultúra. Ez a fajta sokszínűség bennünket, magyarokat gazdagabbá tesz.
Tisztelt Szülők! Az Önök kezében van és az Önök helyes döntésén múlik a magyar iskolák jövője. Fontos, hogy legyen 
minél több jól felszerelt iskola, lelkiismeretes, az anyanyelvi oktatás iránt elhivatott pedagógus, az iskolába szívesen járó 
nyitott, befogadó diák, jó iskolarendszer, amelyet társadalmi megbecsülés övez.
 Ehhez, kedves szülők, nagy szükségünk van az önök együttműködésére. Higgyék el, bízhatnak a pedagógus felkészültsé-
gében és abban, hogy gyermekeik a magyar iskolákban minőségi oktatásban részesülnek. Bizonyított tény, hogy az anya-
nyelven szerzett tudás a legmélyebb, legmaradandóbb, legmegalapozottabb, erre lehet építeni, ezt lehet más ismeretekkel, 
nyelvekkel, kultúrákkal kiteljesíteni. Kérem, ne vegyék el gyerekeiktől a lehetőséget, írassák őket magyar iskolákba. Ezzel 
adnak kulcsot gyerekeik kezébe ahhoz, hogy sikeres, önbizalommal teli, a világban helyüket megálló, kiegyensúlyozott és 
boldog felnőttek legyenek.
 A lehetőség adott az óvodától az egyetemig. Éljünk vele! Janiga Éva
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A Selye János Gimnázium a 
2017/2018-es tanévben is tovább 
ápolta magyarság iránti hűségre, a 
másság tiszteletére és a nagyfokú tu-
dásra épülő hagyományokat, és ez a 
tanév is több jelentős eredménnyel 
gazdagította iskolánk krónikáját. 

Iskolánk 560 tanulója a tanév fo-
lyamán számtalan tantárgyi és sport-
versenyen ért el kiemelkedően szép 
eredményeket az elmúlt tanévben is. 
Sportolóink közül országos döntő-
ben szerepelt fiú röplabdacsapatunk, 
amely a kerületi 1. helyezés után az 
országos bajnokságon is majdnem 
dobogóra állhatott, végül a 4. helyet 
szerezve meg. A lányok kosárlabdá-
ban a kerületi bajnokságon az 1., az 
országoson pedig a 8. helyen végez-
tek. Asztaliteniszező lányaink a járási 
győzelem után a kerületi fordulóból 
is dobogós, 3. helyezéssel tértek haza. 
Egyéni atlétáink a kerületi döntőkben 
12 dobogós helyet szereztek. A nem 
hivatalos versenyek sorából kiemel-
kedik a Komárom–Komárno futóver-
seny, ahol ebben a tanévben is nagyon 
sok tanulónk állt rajthoz, az életko-
ruknak megfelelő kategóriájában.

A humán irányú tantárgyak vona-
lán szavalóink közül öten is dobogós 
helyen végeztek a Tompa Mihály sza-
valóverseny országos döntőjén, ahol 
egy 1., két 2. és két 3. helyet szereztek. 
Hasonló siker született a Szép magyar 
beszéd versenyben, ahol az országos 
döntőben két 2. helyet szereztek di-
ákjaink. Az Implom József helyesírási 
verseny országos döntőjében szintén 
az 1. és 3. helyen végeztek diákjaink, 
amit a Kárpát-medencei döntőben 3. 
és 5. helyezések követtek. A szlovák 
nyelvi versenyek között az Ismerd 
meg a szlovák nyelvet verseny kerü-
leti döntőjéről ezüstsávos minősítés-
sel érkezett haza egy tanulónk. Igazi 
büszkeséggel tölt el mindannyiunkat, 
hogy egy diákunk a szlovák tanítási 
nyelvű iskolák diákjait megelőzve 1. 
helyen végzett a Hviezdoslavov Kubín 
szavalóverseny kerületi fordulójában, 
így ő volt az első olyan tanuló, aki ma-
gyar tanítási nyelvű iskolából jutott el 
az országos döntőbe. A Dobré slovo 
– Jó szó szavalóversenyen tanulóink 
1. és 2. díjat szereztek az országos 
döntőben. Az idegen nyelvi olimpiá-

kon angol nyelvből kerületi 3., német 
nyelvből kerületi 2. és 3. helyezéseket 
gyűjtöttek, míg spanyol nyelvből a ke-
rületi 1. hely után az országos döntőn 
is 1. helyezést ért el egy tanulónk.

A reál jellegű tantárgyak versenyei-
ben diákjaink hagyományosan jól sze-
repelnek. Matematikából az olimpia 
kerületi fordulójában, 3 kategóriában 
két 1. helyet, valamint egy-egy 2. és 3. 
helyet is szereztek diákjaink. A legma-
gasabb kategória versenyében kiváló 
kerületi eredményeik alapján ketten 
jutottak el az országos döntőbe, ahol 
egyikük eredményes megoldó lett. 
Nyolcévfolyamos „kisgimiseink” az 
alapiskolások 9. évfolyamának kate-
góriájában is az 1. helyen végeztek a 
kerületi fordulóban, majd ezt követő-
en egy tanulónk a Pitagorasz verseny 
pozsonyi országos döntőjén is képvi-
selte iskolánkat.

Fizikából négy kerületi 1. hely szü-
letett – tehát az összes kategória ver-
senyét a mi diákjaink nyerték! Az A 
kategória országos döntőjében sze-
replő négy tanulónk is méltó módon 
helytállt: hárman lettek a döntő ered-
ményes megoldói. Az informatika 
területén is kiemelkedő eredmények 
születtek az iBobor, Infoprog és Ze-
nit informatikai versenyek különböző 
szintű fordulóiban.

A felsoroltakon kívül már nem ma-
radt idő és hely a sportolók további 
járási és kerületi sikereinek, sem pe-
dig az egyéb nem hivatalos tantárgyi 
versenyek győzteseinek méltatására, 
pedig ezeken a további versenyeken 
legalább még egyszer ennyi szép ered-
mény és siker született, mint a fentebb 
felsoroltak. Ismerve tanulóink tehet-
ségét és iskolánk tanárainak munká-
ját, őszintén bízom benne, hogy ez a 
folyamat a következő években is ha-
sonlóan folytatódik majd. Büszkén 
vettük tudomásul, hogy az elmúlt 
tanév tanulmányi versenyeinek kiér-
tékelésekor a Nyitrai kerület 97 kö-
zépiskolája között gimnáziumunk az 
1. helyen végzett, a sportversenyekben 
pedig 2. helyen végeztünk. 

A sikerekért természetesen köszö-
net illeti a diákokat, a felkészítő ta-
nárokat, de ugyanakkor a szülőket is, 
akik évről évre sok tanulót íratnak be 
hozzánk. 

Az iskolánk mellett működő Ki-
rály püspök Alapítványnak köszön-
hetően az elmúlt tanévben is számos 
tanulónk részesült tanulmányi ösz-
töndíjban. Az év egyik kiemelkedően 
fontos eseményeként a megyei köz-
gyűlés megszavazta iskolánk számá-
ra az épület felújításához szükséges 
1,8 millió euró értékű támogatást, 
így remélhetően néhány éven belül 
megvalósulhat az épület teljes re-
konstrukciója. 

A gimnáziumban folyó mindenna-
pi sokrétű szakmai munka feltételei-
nek biztosításában nagy segítségem-
re vannak az igazgatóhelyettesek: 
Dr. Édes Erzsébet és Fonód Tibor. 
Nekik köszönhetően sikerült elérni, 
hogy iskolánkon zökkenőmentesen 
zajlik az oktatási folyamat minden 
része, illetve a régebbi papíralapú 
ügyintézés helyett egyre nagyobb 
mértékben használjuk ki az elektro-
nikus rendszerek nyújtotta lehetősé-
geket.

Andruskó Imre, igazgató

KEDVES	PÁLYAKEZDŐ	KOLLÉGÁK!	KEDVES	ELSŐSÖK!

Üdvözlöm mindnyájukat a 2018/2019-es tanév ünnepélyes országos tanévnyitón Nagymegyeren, a nagymegyeri Szent 
Miklós-templomban, amely méltó helyet biztosít e jelentős esemény megtartásához.

Nagy örömmel és szeretettel fogadjuk városunkban a fiatal pályakezdő tanítókat és tanárokat, akik – meggyőződésem, 
hogy – választott pályájukat hivatásként fogják gyakorolni egy életen keresztül. 

Én vagyok az a szerencsés, akit felkértek arra, hogy lássalak el benneteket útravalóval e csodálatosan szép pálya kez-
detén. Nem tagadom, örömmel és szívesen teszem. Negyvenhárom tanítási év van mögöttem, amelyben voltak sikerek, 
szép eredmények, mosoly, derű, napsütés bőven, de bizony kudarc, tévedés, hiba, szomorúság is. De hát, Istenem, így áll 
össze egy egésszé a pedagógusi élet, amelyben végső soron a jó, a siker, az öröm a győztes.

Most jogosan azt kérdezhetitek tőlem, mi az, ami elengedhetetlen ebben a felelősségteljes tevékenységben. Én erre ezt 
válaszolom nektek: Ti nem szakmát választottatok, hanem egy fontos hivatás mellett döntöttetek, mégpedig egy egész 
életre. Ti nem munkába mentek naponta, hanem az iskolába. Olyan helyre, ahol sok-sok csillogó szemű gyermek vár 
benneteket, lesve minden szavatokat, mozdulatotokat, mosolyotokat, intő hangotokat. És pontosan ezért lesz a ti meg-
nyilvánulásotokban a legfontosabb az emberség, a műveltség, a szakismeret, a tárgyi tudás és természetesen az empátia, 
amely szorosan összefonódik a lelkiismerettel és a kötelességtudattal.

Ezt a tényt Szókratész görög filozófus már több mint kétezer évvel ezelőtt felismerte, csak sajnos a 21. század embere 
még mindig nem tanulta meg, nem tudta magáévá tenni. Szókratész ugyanis erről a következőt mondja: „Az emberne-
veléshez több kell, mint a táplálék és az ital bebiztosítása. Ezt életéhez megkapja Isten minden teremtménye, a növény, 
az állat egyaránt. Az emberneveléshez mindezeken kívül szükségeltetik az értelem, a jellem, a hit kimunkálása, amelyre 
csak az arra hivatottak, kiválasztottak képesek.”

Befejezésül még azzal egészítem ki az útravalótokat, hogy soha semmilyen körülmények között ne felejtsétek el azt, 
hogy milyen nyelven szólt hozzátok édesanyátok csecsemőkorotokban és milyen nyelven mondtátok először a Miatyán-
kot.

Nagy Ernő

TANÉVNYITÓ	KÖSZÖNTŐ

,,Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez 
nincs fogható.“ – ezek Kosztolányi Dezső, magyar író, költő szavai. Ezzel a  közismert, de örök érvényű gondolattal tiszte-
lettel és szeretettel köszöntöm önöket.
Az ember az életét és nyelvét édesanyjától kapja. A világhoz fűződő legalapvetőbb kapcsolódásunk az anyánkon és az ő 
nyelvén keresztül történik. Ez elvitathatatlan tény, amire életünk során folyamatosan építkezünk. Nagyon fontos, hogy ezt 
a folyamatosságot ne szakítsuk meg. 
Mindenki tudja, hogy az ember leggyorsabban, legtermészetesebben és leghatékonyabban az anyanyelvén tudja befogadni 
az új ismereteket, információkat. Az a diák lesz nyitott, befogadó, az akadályokat az életben is könnyebben leküzdő felnőtt, 
aki anyanyelvén tanul. ,,Egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik” – mondja Bárczi Géza nyelvész. Tartsuk 
ehhez magunkat! 
Mi, szlovákiai magyarok, Európa közepén különleges helyzetben vagyunk. Az úgynevezett kisebbségi létről első hallásra 
azt gondoljuk, hogy csak hátrányos lehet, pedig több szempontból éppen az ellenkezője igaz. Nekünk az életünk termé-
szetes része még egy vagy több más kultúra. Ez a fajta sokszínűség bennünket, magyarokat gazdagabbá tesz.
Tisztelt Szülők! Az Önök kezében van és az Önök helyes döntésén múlik a magyar iskolák jövője. Fontos, hogy legyen 
minél több jól felszerelt iskola, lelkiismeretes, az anyanyelvi oktatás iránt elhivatott pedagógus, az iskolába szívesen járó 
nyitott, befogadó diák, jó iskolarendszer, amelyet társadalmi megbecsülés övez.
 Ehhez, kedves szülők, nagy szükségünk van az önök együttműködésére. Higgyék el, bízhatnak a pedagógus felkészültsé-
gében és abban, hogy gyermekeik a magyar iskolákban minőségi oktatásban részesülnek. Bizonyított tény, hogy az anya-
nyelven szerzett tudás a legmélyebb, legmaradandóbb, legmegalapozottabb, erre lehet építeni, ezt lehet más ismeretekkel, 
nyelvekkel, kultúrákkal kiteljesíteni. Kérem, ne vegyék el gyerekeiktől a lehetőséget, írassák őket magyar iskolákba. Ezzel 
adnak kulcsot gyerekeik kezébe ahhoz, hogy sikeres, önbizalommal teli, a világban helyüket megálló, kiegyensúlyozott és 
boldog felnőttek legyenek.
 A lehetőség adott az óvodától az egyetemig. Éljünk vele! Janiga Éva



HÁZUNK	TÁJAISKOLAHÍREK

FELVIDÉKRE	UTAZTAK	A	MAGYAR	MÚZEUMOK	–	AVAGY	VR	SZEMÜVEG,	APRÓDKÉPZŐ	
ÉS	TELEFONKÖZPONT	A	HATÁRON	TÚL	IS

A 2017 márciusában indult Mozaik 
Múzeumtúra iskolai edukációs prog-
ramsorozat 14 magyarországi állomást 
követően június 20-án ezúttal határon 
túlra, a szlovákiai Udvard községbe ér-
kezett interaktív múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal. Az országos múze-
umnépszerűsítő program célja, hogy 
élményszerű, látványos és tartalmas 
foglalkozásokon keresztül közelebb 
hozza a múzeumok világát a diákokhoz 
és a pedagógusokhoz egyaránt, ízelítőt 
adjon számukra abból a színes palettá-
ból, amely hazánk kulturális kincseit, 
örökségét és értékeit hordozza. A Mo-
zaik Múzeumtúrához már több mint 
300 magyarországi múzeum csatlako-
zott, az iskolai edukációs program pe-
dig nagy sikerrel már közel 6000 gye-
rekhez jutott el az elmúlt 2 tanévben.  

Az összeállított programok a legkü-
lönfélébbek voltak, a repülést szimuláló 
VR szemüvegtől az interaktív hang-
szerbemutatón át, az apródképzőn és a 
harcalaki kiképzésen keresztül egészen 
a kézi kapcsolású telefonközpont hasz-
nálatáig. Emellett a Reformáció 500 
emlékévhez kapcsolódóan Balatoni 
József, Jocó bácsi vetélkedőjén is részt 
vettek a gyerekek, illetve a témával már 
előzetesen foglalkoztak és kiselőadáso-
kat, produkciókat állítottak össze, ame-
lyeket a rendezvény napján diáktársaik 
előtt mutattak be. 

A Nemzeti Kulturális Alap finan-
szírozásából, a Néprajzi Múzeum 
és az Örökség Kultúrpolitikai Inté-
zet koordinálásával, a Felelős Szü-
lők Iskolája szakmai szervezésével 
megvalósuló játékos múzeumpeda-
gógiai foglalkozások a 10–14 év kö-
zötti korosztályt szólítják meg, akik-
ből a jövő múzeumlátogatói lesznek.  

Az osztályok a kialakított helyszíneken 
párhuzamosan több állomáson kalan-
dozhattak történelmünkben, hagyo-
mányainkban, a természettudományok 
vagy éppen a művészetek világában. A 
programsorozat célja, hogy interaktív, 
játékos eszközökkel, kedvcsináló fog-
lalkozásokkal „divatba hozza” a múze-
umlátogatást: ösztönözze a diákokat, 
tanárokat és ezáltal a szülőket is a mú-
zeumi programkínálat felfedezésére.

Az udvardi Majthényi Adolf 
Alapiskola 5–9. osztályos ta-
nulói június 20-án a követke-
ző foglalkozásokon vehettek részt: 

  A Magyar Természettudományi 
Múzeum helyszínén a diákok kipró-
bálhatták magukat Dr. Csontként. 
Megismerhették a nemre, sérülések-
re, betegségekre utaló jeleket, nyo-
mokat, régészeti feltárásokból szár-
mazó csontokat tanulmányozhattak. 

     A Postamúzeum utazó foglalko-
zásán a gyerekek bepillantást nyer-
hettek a telefonálás közel 140 éves 
történetébe, és egy működő kézi kap-
csolású telefonközpont használata köz-
ben megismerkedhettek a telefonálás 
hajdani szépségeivel és rejtelmeivel, a 
telefonos kisasszonyok nehézségekkel 
teli munkájával. Az iPhone-ok korá-
ból furcsa visszatekinteni azokba az 
időkbe, amikor még hosszú várakozás 
előzte meg a telefonbeszélgetéseket, 
és gyakran recsegett, zúgott a vonal, 
de a gyerekek nagy örömmel fedez-
ték fel a távbeszélő-kezelés feladatait, 
kapcsolták és bontották a vonalakat.  

       A Magyar Nemzeti Múzeum 
Esztergomi Vármúzeumának múze-
umpedagógiai foglalkozásán a rész-
vevők belekóstolhattak a középkori 
apródok egy-egy próbájába, mellyel 
bebizonyíthatták rátermettségüket a 

lovagi életre, ezáltal is közelebb hoz-
va a múltat a jelen kor gyermekeihez. 

     A Katonai Emlékpark Pákozd az 
1848/49-es szabadságharc témakörét ál-
lította középpontba, császári és honvéd-
ségi ruhába öltöztette a diákokat, majd 
miután megkapták kiképzésüket a sza-
badságharc harcalaki mozzanataiból, 
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel 
a kezükben „indulhattak a csatába”, 
mindemellett pedig sok érdekessé-
get megtudhattak a huszárok életéről. 

     A Magyar Nemzeti Múzeum az 
Ige-Idők című időszaki kiállítás alapján 
készült a gyerekek számára megoldan-
dó feladatokkal, mint például a refor-
máció korabeli tárgyak és ruharekonst-
rukciók felismerése, bibliai idézetek és 
képek párosítása, valamint katolikus, 
evangélikus, illetve református térbel-
sők berendezése és megkülönböztetése. 

   A Reptár – Szolnoki repülőmúze-
um a magyar katonai repüléstörténet 
különböző fejezeteit elevenítette fel, 
VR (virtuális valóság) szemüvegeken 
keresztül hozta el a vadászrepülőgépek 
világát, légiharcot indítottak az osz-
tályteremben egy MiG-29-essel, illetve 
egy Puma századjelvényt is kiraktak. 

    A kecskeméti Leskowsky Hangszer-
gyűjtemény  pedig a világ legizgalma-
sabb, legkülönlegesebb zenei instru-
mentumaival érkezett a didzseridutól 
kezdve a svájci havasi kürtön át a tra-
dicionális afrikai dobig, amelyeket ki-
vétel nélkül a diákok is kipróbálhattak. 
 
 Bővebben a programról: www.
mozaikmuzeumtura.hu,www.facebook.
com/mozaikmuzeumtura 

Kantár Hajnalka, a projekt iskolai 
koordinátora

AZ	ISKOLAÜGYI	MINISZTÉRIUM	BEFEJEZTE	A	STRATÉGIAI	KU-
TATÁS	ÉS	FEJLESZTÉS	PROGRAMJÁNAK	ÁTDOLGOZÁSÁT,	ÉS	
ÚJRAINDÍTOTTA	E	TÁVLATI	PROJEKTET	

kiírást jóváhagyta a pénzügyminisztérium illetékes ellenőr-
ző csoportja. Erről az aktusról a minisztérium 2018. júni-
us 7-én tájékoztatta az Európai Unió illetékes bizottságát. 
A módosításokat végző szakemberek a kormány illetékes 
szakbizottságával és a kormányhivatal tudományos, tech-
nikai és innovációs tanácsával együttműködve szinte teljes 
mértékben átdolgozták a projektre vonatkozó kritériumo-
kat, beleértve a pályázatokat elbíráló személyek kiválasz-
tására vonatkozó követelményeket is. Ezek a módosítá-
sok 2018. május 28-án felkerültek a projektet meghirdető 
weboldalra is. Meghatározták többek között azt is, hogy e 
projekt kapcsán a vissza nem térítendő anyagi támogatásra 
csak azok az intézmények pályázhatnak, amelyeknek valós 
tapasztalatai vannak a tudományos kutatás és fejlesztés te-
rületén, emellett gazdasági és pénzügyi szempontból sta-
bil a helyzetük. Ugyancsak meghatározták azt a szükséges 
minimális időtartamot is, amellyel az alapítás óta rendel-
keznie kell a pályázónak. Megfelelő dokumentumokkal kell 
bizonyítaniuk, milyen tevékenységet végeztek és milyen 
eredményeket értek el a kutatás és fejlesztés területén ed-
digi működésük ideje alatt. Emellett megfelelő és hiteles 
bizonylattal kell igazolniuk azt is, hogy már a pályázatuk 
leadásának időpontjában is képesek arra, hogy sikeresen 
teljesítsék a vállalt kutatási és fejlesztési feladatokat. Az eu-
rópai pénzügyi alapból a regionális fejlesztésre igényelhető 
pénzügyi támogatás az új kritériumok értelmében nem egy 

A minisztérium – mint a távlati Kutatási és Fejlesztési Ope-
rációs Program irányító szerve – a Kutatási Ügynökséggel 
és más társintézményekkel szorosan együttműködve elvé-
gezte az egész projekt újraindításához elengedhetetlenül 
szükséges módosításokat, és ismét meghirdette a kutatást 
és fejlesztést hatékonyan támogató igényes projektet. Mint 
ismeretes, a közelmúltban ennek a projektnek az eredeti 
változata kiváltotta a kompetens hazai és európai ellenőr-
ző szervek, sőt egész társadalmunk teljes mértékben indo-
kolt bírálatát, aminek a következtében le kellett állítani a 
végrehajtásával kapcsolatos további minden tevékenységet, 
sőt a kiírásáért személyesen is felelős iskolaügyi miniszter 
arra kényszerült, hogy lemondjon a tisztségéről. A projek-
tet meghirdető eredeti felhívást a jelenlegi iskolaügyi mi-
niszter állította le, így reagálva az Európai Bizottság figyel-
meztető-bíráló levelére. Ezt követően a kutatás és fejlesztés 
támogatását előirányzó operációs program és a hozzá kap-
csolódó egész projekt is átdolgozásra került. Egyértelmű-
vé, átláthatóvá, nyitottá csiszolódott, és jelentős mértékben 
szigorúbbá váltak a projektbe bekapcsolódni szándékozó 
intézményekkel szembeni elvárások, valamint a pályázatok 
színvonalára, minőségére, egész kidolgozására vonatkozó 
igények is. E munka során a minisztérium következetesen 
betartotta és érvényre juttatta a pályázatokra vonatkozó 
előírásokat és szabályokat, amelyeket a kormány még 2017-
ben hagyott jóvá. Végezetül az egész átdolgozott pályázati 
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FELVIDÉKRE	UTAZTAK	A	MAGYAR	MÚZEUMOK	–	AVAGY	VR	SZEMÜVEG,	APRÓDKÉPZŐ	
ÉS	TELEFONKÖZPONT	A	HATÁRON	TÚL	IS

A 2017 márciusában indult Mozaik 
Múzeumtúra iskolai edukációs prog-
ramsorozat 14 magyarországi állomást 
követően június 20-án ezúttal határon 
túlra, a szlovákiai Udvard községbe ér-
kezett interaktív múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal. Az országos múze-
umnépszerűsítő program célja, hogy 
élményszerű, látványos és tartalmas 
foglalkozásokon keresztül közelebb 
hozza a múzeumok világát a diákokhoz 
és a pedagógusokhoz egyaránt, ízelítőt 
adjon számukra abból a színes palettá-
ból, amely hazánk kulturális kincseit, 
örökségét és értékeit hordozza. A Mo-
zaik Múzeumtúrához már több mint 
300 magyarországi múzeum csatlako-
zott, az iskolai edukációs program pe-
dig nagy sikerrel már közel 6000 gye-
rekhez jutott el az elmúlt 2 tanévben.  

Az összeállított programok a legkü-
lönfélébbek voltak, a repülést szimuláló 
VR szemüvegtől az interaktív hang-
szerbemutatón át, az apródképzőn és a 
harcalaki kiképzésen keresztül egészen 
a kézi kapcsolású telefonközpont hasz-
nálatáig. Emellett a Reformáció 500 
emlékévhez kapcsolódóan Balatoni 
József, Jocó bácsi vetélkedőjén is részt 
vettek a gyerekek, illetve a témával már 
előzetesen foglalkoztak és kiselőadáso-
kat, produkciókat állítottak össze, ame-
lyeket a rendezvény napján diáktársaik 
előtt mutattak be. 

A Nemzeti Kulturális Alap finan-
szírozásából, a Néprajzi Múzeum 
és az Örökség Kultúrpolitikai Inté-
zet koordinálásával, a Felelős Szü-
lők Iskolája szakmai szervezésével 
megvalósuló játékos múzeumpeda-
gógiai foglalkozások a 10–14 év kö-
zötti korosztályt szólítják meg, akik-
ből a jövő múzeumlátogatói lesznek.  

Az osztályok a kialakított helyszíneken 
párhuzamosan több állomáson kalan-
dozhattak történelmünkben, hagyo-
mányainkban, a természettudományok 
vagy éppen a művészetek világában. A 
programsorozat célja, hogy interaktív, 
játékos eszközökkel, kedvcsináló fog-
lalkozásokkal „divatba hozza” a múze-
umlátogatást: ösztönözze a diákokat, 
tanárokat és ezáltal a szülőket is a mú-
zeumi programkínálat felfedezésére.

Az udvardi Majthényi Adolf 
Alapiskola 5–9. osztályos ta-
nulói június 20-án a követke-
ző foglalkozásokon vehettek részt: 

  A Magyar Természettudományi 
Múzeum helyszínén a diákok kipró-
bálhatták magukat Dr. Csontként. 
Megismerhették a nemre, sérülések-
re, betegségekre utaló jeleket, nyo-
mokat, régészeti feltárásokból szár-
mazó csontokat tanulmányozhattak. 

     A Postamúzeum utazó foglalko-
zásán a gyerekek bepillantást nyer-
hettek a telefonálás közel 140 éves 
történetébe, és egy működő kézi kap-
csolású telefonközpont használata köz-
ben megismerkedhettek a telefonálás 
hajdani szépségeivel és rejtelmeivel, a 
telefonos kisasszonyok nehézségekkel 
teli munkájával. Az iPhone-ok korá-
ból furcsa visszatekinteni azokba az 
időkbe, amikor még hosszú várakozás 
előzte meg a telefonbeszélgetéseket, 
és gyakran recsegett, zúgott a vonal, 
de a gyerekek nagy örömmel fedez-
ték fel a távbeszélő-kezelés feladatait, 
kapcsolták és bontották a vonalakat.  

       A Magyar Nemzeti Múzeum 
Esztergomi Vármúzeumának múze-
umpedagógiai foglalkozásán a rész-
vevők belekóstolhattak a középkori 
apródok egy-egy próbájába, mellyel 
bebizonyíthatták rátermettségüket a 

lovagi életre, ezáltal is közelebb hoz-
va a múltat a jelen kor gyermekeihez. 

     A Katonai Emlékpark Pákozd az 
1848/49-es szabadságharc témakörét ál-
lította középpontba, császári és honvéd-
ségi ruhába öltöztette a diákokat, majd 
miután megkapták kiképzésüket a sza-
badságharc harcalaki mozzanataiból, 
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel 
a kezükben „indulhattak a csatába”, 
mindemellett pedig sok érdekessé-
get megtudhattak a huszárok életéről. 

     A Magyar Nemzeti Múzeum az 
Ige-Idők című időszaki kiállítás alapján 
készült a gyerekek számára megoldan-
dó feladatokkal, mint például a refor-
máció korabeli tárgyak és ruharekonst-
rukciók felismerése, bibliai idézetek és 
képek párosítása, valamint katolikus, 
evangélikus, illetve református térbel-
sők berendezése és megkülönböztetése. 

   A Reptár – Szolnoki repülőmúze-
um a magyar katonai repüléstörténet 
különböző fejezeteit elevenítette fel, 
VR (virtuális valóság) szemüvegeken 
keresztül hozta el a vadászrepülőgépek 
világát, légiharcot indítottak az osz-
tályteremben egy MiG-29-essel, illetve 
egy Puma századjelvényt is kiraktak. 

    A kecskeméti Leskowsky Hangszer-
gyűjtemény  pedig a világ legizgalma-
sabb, legkülönlegesebb zenei instru-
mentumaival érkezett a didzseridutól 
kezdve a svájci havasi kürtön át a tra-
dicionális afrikai dobig, amelyeket ki-
vétel nélkül a diákok is kipróbálhattak. 
 
 Bővebben a programról: www.
mozaikmuzeumtura.hu,www.facebook.
com/mozaikmuzeumtura 

Kantár Hajnalka, a projekt iskolai 
koordinátora

AZ	ISKOLAÜGYI	MINISZTÉRIUM	BEFEJEZTE	A	STRATÉGIAI	KU-
TATÁS	ÉS	FEJLESZTÉS	PROGRAMJÁNAK	ÁTDOLGOZÁSÁT,	ÉS	
ÚJRAINDÍTOTTA	E	TÁVLATI	PROJEKTET	

kiírást jóváhagyta a pénzügyminisztérium illetékes ellenőr-
ző csoportja. Erről az aktusról a minisztérium 2018. júni-
us 7-én tájékoztatta az Európai Unió illetékes bizottságát. 
A módosításokat végző szakemberek a kormány illetékes 
szakbizottságával és a kormányhivatal tudományos, tech-
nikai és innovációs tanácsával együttműködve szinte teljes 
mértékben átdolgozták a projektre vonatkozó kritériumo-
kat, beleértve a pályázatokat elbíráló személyek kiválasz-
tására vonatkozó követelményeket is. Ezek a módosítá-
sok 2018. május 28-án felkerültek a projektet meghirdető 
weboldalra is. Meghatározták többek között azt is, hogy e 
projekt kapcsán a vissza nem térítendő anyagi támogatásra 
csak azok az intézmények pályázhatnak, amelyeknek valós 
tapasztalatai vannak a tudományos kutatás és fejlesztés te-
rületén, emellett gazdasági és pénzügyi szempontból sta-
bil a helyzetük. Ugyancsak meghatározták azt a szükséges 
minimális időtartamot is, amellyel az alapítás óta rendel-
keznie kell a pályázónak. Megfelelő dokumentumokkal kell 
bizonyítaniuk, milyen tevékenységet végeztek és milyen 
eredményeket értek el a kutatás és fejlesztés területén ed-
digi működésük ideje alatt. Emellett megfelelő és hiteles 
bizonylattal kell igazolniuk azt is, hogy már a pályázatuk 
leadásának időpontjában is képesek arra, hogy sikeresen 
teljesítsék a vállalt kutatási és fejlesztési feladatokat. Az eu-
rópai pénzügyi alapból a regionális fejlesztésre igényelhető 
pénzügyi támogatás az új kritériumok értelmében nem egy 

A minisztérium – mint a távlati Kutatási és Fejlesztési Ope-
rációs Program irányító szerve – a Kutatási Ügynökséggel 
és más társintézményekkel szorosan együttműködve elvé-
gezte az egész projekt újraindításához elengedhetetlenül 
szükséges módosításokat, és ismét meghirdette a kutatást 
és fejlesztést hatékonyan támogató igényes projektet. Mint 
ismeretes, a közelmúltban ennek a projektnek az eredeti 
változata kiváltotta a kompetens hazai és európai ellenőr-
ző szervek, sőt egész társadalmunk teljes mértékben indo-
kolt bírálatát, aminek a következtében le kellett állítani a 
végrehajtásával kapcsolatos további minden tevékenységet, 
sőt a kiírásáért személyesen is felelős iskolaügyi miniszter 
arra kényszerült, hogy lemondjon a tisztségéről. A projek-
tet meghirdető eredeti felhívást a jelenlegi iskolaügyi mi-
niszter állította le, így reagálva az Európai Bizottság figyel-
meztető-bíráló levelére. Ezt követően a kutatás és fejlesztés 
támogatását előirányzó operációs program és a hozzá kap-
csolódó egész projekt is átdolgozásra került. Egyértelmű-
vé, átláthatóvá, nyitottá csiszolódott, és jelentős mértékben 
szigorúbbá váltak a projektbe bekapcsolódni szándékozó 
intézményekkel szembeni elvárások, valamint a pályázatok 
színvonalára, minőségére, egész kidolgozására vonatkozó 
igények is. E munka során a minisztérium következetesen 
betartotta és érvényre juttatta a pályázatokra vonatkozó 
előírásokat és szabályokat, amelyeket a kormány még 2017-
ben hagyott jóvá. Végezetül az egész átdolgozott pályázati 
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általánosan megfogalmazott területet jelöl meg, hanem az 
alábbi 5 részterületre fókuszál: 

1. A 21. század közlekedési eszközei – 63 072 000 euró 
(EU alap)

2. A 21. század ipara – 107 712 000 euró (EU alap)
3. Digitális Szlovákia – kreatív ipar – 47 520 000 euró 

(EU alap)
4. A lakosság egészségi állapota, egészségügyi techno-

lógiák – 33 696 000 euró (EU alap)
5. Egészséges élelmiszerek, egészséges életkörnyezet – 

36 000 00 euró (EU alap).
Az európai pénzügyi alapból tehát a felsorolt öt részte-

rületre összesen 288 millió euróra lehet pályázni. E prog-
ram és projekt meghatározott célja támogatni a stratégiai 
szempontból kiemelten jelentős kutatásokat és fejleszté-
seket, amelyeket kizárólag kutatási intézmények és vállal-
kozások, konzorciumok valósítanak meg a nemzetgazda-
sági potenciál lehető leghatékonyabb kihasználásával. A 
pályázóknak külön hangsúlyt kell helyezniük arra, hogy 
pályamunkájukban építsenek az egyetemek tudományos 
intézeteinek kapacitására, valamint arra is, hogy kutatá-
saik, fejlesztéseik eredményei maximálisan alkalmazha-
tók lehessenek a mindennapok gyakorlatában. Pályáza-
taik mindenekelőtt a kutatási–fejlesztési feladatok sikeres 
megvalósítására irányulhatnak. A vissza nem térítendő 
anyagi támogatást csak a legszükségesebb esetekben for-
díthatják saját kutatási infrastruktúrájuk, felszereltségük 
fejlesztésére, vagyis akkor, ha a kutatási feladat sikeres 
megvalósításához Szlovákiában nincsenek meg a szüksé-

ges berendezések vagy azok műszaki állapota, illetve ka-
pacitása nem felel meg az elvárásoknak.

A minisztérium a program és a projekt újrafogalmazá-
sa során következetesen arra törekedett, hogy ne ismét-
lődhessenek meg azok a hibák, amelyek az első kiírás-
ban előfordultak. E célból több alkalommal is igényes 
szakmai konzultációt, tanácskozást folytatott a szakma 
országosan elismert képviselőivel és a kormány illeté-
kes szakbizottságaival. E tanácskozásokon elhangzott 
javaslatok és az elfogadott határozatok a http://www.
vyskumnaagentura.sk/sk/o-nas/zasadnutia-rady-va web-
oldalon találhatók. E tanácskozások után a 2018-as év 
első hónapjaiban – még a pályázati lehetőségek kihirde-
tése előtt – a minisztérium megbízott szakdolgozói az 
érintett partnerintézetekkel és kutatási intézményekkel 
kerekasztal-megbeszéléseken vitatták meg a projekt rész-
leteit, hogy a végleges kiírás teljes mértékben megfeleljen 
a szakmaiság, a nyitottság és átláthatóság követelmé-
nyeinek. A végső egyeztetésekkel kapcsolatos informá-
ciók a http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podujatia/
podujatia-archiv/okruhly-stol/19-okruhly-stol-koncept-
vyziev-na-podporu-strategickeho-vyskumu-a-vyvoja-v-
5-domenach-inteligentnej-specializacie-z-operacneho-
programu-vyskum-a-inovacie weboldalon találhatók. A 
potencionális pályázók képviselői e tanácskozások után 
elégedetten nyugtázták az elkészített dokumentum szín-
vonalát, valamint azt a tényt is, hogy a projekt kidolgozói 
őszinte, nyitott és valóban eredményes megbeszéléseket 
folytattak velük.
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FELHÍVÁS

SZÜLŐFÖLDEM SZÉP HATÁRA…

OROS LÁSZLÓ

Katonáskodásom hosszú évei alatt sokszor 
eszembe jutott a szülőfalum, Felsőszeli. Az 
a mátyusföldi község, ahol szüleim és taní-
tóim megszerettették velem a magyar szót, 
a történelmünket és irodalmunkat. Mert hát 
úgy alakult az életem, hogy hivatásos kato-
naként közel huszonkét esztendőt töltöttem 
cseh és szlovák környezetben, és ebben az 
időben óriási erőt, hitet és biztonságérzetet 
nyújtottak számomra az otthonról hozott 
emlékek és élmények. 
Sokszor felidéztem magamban nagyapám 
történeteit meg az első világháborús „élmé-
nyeit” az olasz frontról, az Isonzó-csatákról, 
Doberdóról és a sebesüléséről. Sok mindent 
tudott a falu múltjáról is. Vele jártam be elő-
ször az utcákat, és a legnagyobb meglepeté-
semre általában ezekről is tudott valamilyen 
történetet. 
Megmondom őszintén, akkoriban nem igen 
foglalkoztatott falunk utca- és dűlőneveinek 
eredete, pedig valóban érdekesek és talán 
egyediek is ezek az elnevezések. Ha kimon-
dom a nevüket – például Sár utca, Főszeg, 
Nagy- és Kisvecse, Gőnyere, Sikola vagy 
Papszeg –, akkor az itt élt emberek emléke 
és közösségünk gazdag múltja elevenedik fel 
előttem. Minden név valakihez vagy valami-
lyen eseményhez kötődik… Mikor erről (is) 
beszélek a Felsőszelibe látogatóknak, csak 
csóválják a fejüket és nem értik, hogy akkor 
miért hiányoznak falunkban az utcaneveket 
jelző táblák, feliratok. Hát, igen, a laikus erre 
azt mondaná, hogy felesleges ezeket kiír-
ni, hisz a szeliek úgyis ismerik az utcáikat, 
az ideérkező látogatóknak meg bizonyára 
mindegy. Legfeljebb megkérdezik az első 
szembejövőt, aki majd eligazítja őket… 
De félre a tréfával, mert Felsőszelinek való-
ban komoly múltja van. Ősidők óta lakott 
hely volt, amiről az itt előkerült bronzkori 
leletek is tanúskodnak – a múlt század hat-
vanas éveiben magam is találtam ilyeneket 
–, majd jöttek a kelták, hunok, a szlávok, il-
letve a honfoglalás után a magyarok teleped-
tek le ezen a területen. 
Most nem akarom részletezni a történelmün-
ket, csak annyit még, hogy a régi időkben is 

dolgos, becsületes emberek éltek itt, akik 
megtapasztalták a korabeli háborúk veszedel-
meit. A faluból sokan vettek részt a Rákóczi-
féle, illetve az 1848/49-es szabadságharcban. 
Az utóbbi végén, a vesztes peredi csata után, 
az orosz csapatok elérték Szelit is. A katolikus 
plébános pedig gondolt egyet, és a lakosok 
kíséretében bátran kivonult Panjutin fővezér 
elé, hogy a falu megkímélését kérje. Nem is 
történt komolyabb baj, csak az evangélikus 
lelkész temetőkertben lapuló pulykáit lövöl-
dözték le az arra nyargalászó kozákok…
Néhány gondolatot megérdemelnek az egy-
házak is, hisz van két takaros templomuk: 
a régebbi a katolikusoké, a másik pedig az 
evangélikusoké. A hívek szorgalmasan és 
békésen látogatják is az Isten házát, de ez 
nem volt mindig így. Az ellenreformáció 
idejében a protestánsokat bizony kigúnyol-
ták és megdobálták a „pápisták”, és ezek a 
vallási villongások, sokszor komoly össze-
tűzések, egészen a 19. század végéig tartot-
tak. Akkor viszont már abban is meg tudtak 
egyezni, hogy az egyik választási időszak-
ban evangélikus, a következőben pedig ka-
tolikus legyen a falu elöljárója.
A két háború között a módosabb települé-
sek közé sorolták a falut. Volt szeszgyára, 
len- és kendergyára, sok-sok üzlete és kocs-
mája, virágoztak az egyes iparágak, majd 
jöttek a hontalanság évei: a tehetősebb gaz-
dákat kitelepítették, a szegényebbeket pedig 
Csehországba deportálták kényszermunká-
ra. Bizony, nagyon sokan megtapasztalták 
ezeket a keserves eseményeket… 
A tragédiák után valami kellemeset illik 
még mondani. Nos, Felsőszelinek is vannak 
híres-neves emberei. Itt született például 
Endreffy János evangélikus lelkész, aki nem 
csupán pap, hanem egyházi író, illetve a fel-
vidéki magyarság szószólója is volt! De itt 
élt és alkotott Danajka Lajos helytörténész, 
illetve ma is nálunk működik Jakubecz 
Márta író, pedagógus.
Végezetül talán még egy mondat: büszke 
vagyok arra, hogy Felsőszeliben láttam meg 
a napvilágot, és hogy ennek a gazdag múlt-
tal rendelkező közösségnek lehetek a tagja.
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2018. október 18., csütörtök
18:00–19:30 Könyvbemutató: 
Letűnt dicsőségének visszaverődő fénye, a XIV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásaiból szerkesztett kötet bemutatója
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2018. október 19., péntek
08:30– 9:00                              Prezentáció
09:00–09:10                  Köszöntő                             Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere
09:10–09:20                  Megnyitó                             Dobrovits Mihály 

1. rész

09:20–9:40  Dr. Kiss László               Alma a fájától… Orvostörténészi adalék Vámbéry Rusztem munkásságához
09:40–10:00  Darkó Jenő                           Nomádok az ókori forrásokban
10:00–10:15  Szünet
10:15–10:35                  Madaras László               Egy kiállítás margójára
10:35–11:05  Uhrmann Iván               Zombor, Zsombor, Szabriél
11:05–11:20  Szünet
11:20–11:40  Czentnár András               Rokonság és összetartozás a török nyelvekben
11:40–12:00  Kincses-Nagy Éva               A játékos Baburname
12:00-12:20  Apor Éva                               Kézirat-katalógusok a Keleti Gyűjteményben
12:20–14:00  Ebéd

2. rész

14:00–14:30  Zimonyi István               Volgai Bulgárok és a Selyemút
14:30–15:00  Kovács Szilvia               Térítők a mongol kori Eurázsia útjain
15:00–15:30  Tasnádi Edit               A török drámairodalomról mákhéjban
15:30–15:40  Szünet
15:40–16:10  Dobrovits Mihály                A korai szovjet hatalom és az ufai muftiátus  kapcsolatai
16:10–16:40  Gabriel Pirický               A Gülen-mozgalom delegitimálása: Diyanet, İSAM és İlahiyat értékelései      
                                                                                                 a 2016. július 15-i puccskísérletről
16:40–16:50  Szünet
16:50–18:00  a Vámbéry Tudományos Kollégium ülése
18:00–20:00  Vacsora

2018. október 20., szombat
3. rész

09:30–09:50  Keller László               Törökország: A gazdaságba vetett Hit
09:50–10:10  Szálkai Kinga                        A török Délkelet-anatóliai Projekt (GAP) ellentmondásai
10:10–10:30  Beáta Černíková               Jezida szentélyek
10:30–10:40                            Szünet
10:40–11:00  Katarina Somodiova          Újabb adatok a mandeusokról
11:00–11:20  Seres István                          Adatok a Békésszentandrási Keleti Szőnyegszövő vállalat történetéhez
11:20–11:35  Hodossy Gyula               Zárszó
12:00–14:00  Ebéd
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A Vámbéry Polgári Társulás és Dunaszerdahely Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 
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