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ACKERMANNÉ KELŐ KAMILLA, pedagógus, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar oktatója, Kecskemé-
ten él (kelo.kamilla@kre.hu); ANTAL ÁGOTA, vállalkozó, önkormányzati képviselő, Dunaszerdahelyen él (info@triod.sk); 
PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); 
Bc. DUBA ZSÓFIA, a zselízi Mózeskosár Református Bölcsőde nevelője, Hontfüzesgyarmaton él (zsooofree@gmail.com); 
Mgr. GERGELY VIKTÓRIA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok doktorandusza, Nyitrán él (vicky.gergelyova@gmail.com);  
Mgr. KLEMEN TERÉZIA, nyugalmazott magyartanár, a Lehár Polgári Társulás elnöke, Őrsújfaluban él (tereziaklemen@gmail.com); 
MISAD KATALIN, a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék docense, Dunaszerdahelyen él (katarina.misadova@uniba.sk); 
PaedDr. NAGY LEHOCKY ZSUZSA, PhD, a nyitrai KeTK Pedagógusképző Intézetének oktatója, Érsekújvárban él (zlehocka@ukf.sk); 
doc. PINTES GÁBOR, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának dékánja, a Katedra Társaság elnöke, Dunaszer-
dahelyen él (gpintes@ukf.sk, edu.gpintes@gmail.com); Mgr. PAPP VIKTÓRIA, a rozsnyói Fábry Zoltán Alapiskola tanítója, Rozsnyón 
él (pappviki.aloha@gmail.com); PELLE ISTVÁN, a bátorkeszi Kováts József Alapiskola és a búcsi Katona Mihály Alapiskola törté-
nelemtanára, Bátorkeszin él (pelleist60@gmail.com); POMICHAL KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él 
(krisztian.pomichal@gmail.com); Mgr. RADICS RUDOLF, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok doktorandusza, Nyitrán él 
(rudolf.r17@gmail.com); Dr. habil. VANČO ILDIKÓ, PhD, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok oktatója, Párkányban él 
(ivancova@ukf.sk);  PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él 
(zolczerp@ujs.sk)

Beszélhet-e olyan ember, mint amilyen én va-
gyok, arról, milyen hazamenni. Akárhová fúj a 
szél, ha helyet találok, ott lakok, aztán ha kell, 
visszamegyek. Vágsellyére mégis hazamegyek. 
Bár Vágsellye nem a szülővárosom, de akár ott, 
akár szülőfalumban, a Vág mellett, ismerős.
Ami miatt ide hazajárok, nem csak visszajá-
rok, az egy érzés. Az érzés, hogy itt mindig 
meg akart maradni valami. A török hódítás 
alatt 1663-ból maradt meg, a pusztítás szó 
szerint tizedelte a települést: háromszáz ház-
ból harminc maradt. De maradt, és a telepü-
lés továbbra is élt. A szabadságharc alatt az 
ott állomásozó sereggel jött a kolerajárvány, 
de ezt is túlélte a település. És persze mi más 
emlékeztethetné erre a szívósságra az embert, 
mint a skanzen. Mert akit érdekel, tudja, hogy 
a tájház a Kuna család háza volt. Az egyetlen 
nádfedeles ház, amit a tűzvész nem égetett le. 
Mára tájház. Egyik hírnöke még annak, mi-
lyen is volt a mátyusföli népi építészet és kul-
túra a tulipános ládával, a házi oltárral meg a 
Vágsellyére jellemző, fehérrel kombinált piros 
hímzésű ágytakaróval. Valami megmarad. 
Meg akar maradni.

Pázmány Péter jezsuita érsek kedvenc tar-
tózkodási helyéről beszélünk, ha Vágsellyét 
emlegetjük. A mai levéltár a valamikori Páz-
mány-kastély volt, bár ő már csak befejezte 
az építését. Pázmány ment, az épület maradni 
akart és maradt. Maradt akkor is, amikor Esz-
tergom elesett, és Vágsellye betagolódott a vég-
várrendszerbe. Érsekújvárnak kellett elesnie 
ahhoz, hogy ez a város török kézre kerüljön. 
De megmaradt.
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És az idő folyásával a magyar vonatkozás 
sem akar elkopni, mert bár szlovákosodik a 
város, magyar iskola, magyar szó, magyarul 
hirdetett ige még mindig szól. És tény, hogy a 
vecsei oldalon tartózkodom, ha épp hazame-
gyek, mert hazamegyek, de a Vág bármelyik 
oldalán a töltésen végiggyalogolva elcsípi az 
ember a magyar szót. Reformátusként pe-
dig tudom, hogy ott vár a magyar ház, ami 
Feketeházy János nevét viseli magán. Ahol 
rendezvények vannak, ahol a magyarok egy-
más közt lehetnek, ahol a református istentisz-
teleteket megtartják a megmaradni akaró, de 
oly kicsi gyülekezetnek.

Feketeházy János nevét olvasva pedig nem 
csupán a magyar vonatkozás jut eszembe, ha-
nem az is, hogy Sellye szülötte nélkül talán 
máshogy nézne ki a Keleti pályaudvar meg 
az Operaház tetőszerkezete Budapesten, más-
hogy festene a Szabadság híd a Duna fölött, 
vagy az Erzsébet híd, ami összeköti Komá-
romot, szimbolikusan, önmagával. Az, hogy 
valahol egy cikkben a szegedi hídembernek 
nevezte Feketeházyt az író, és hogy Móra Fe-
renc tisztázta a jegyző urakkal, hogy Eiff el egy 
tollvonással se egészítette ki a Tisza hidat. A 
mellőzött, de mindig dolgozó mérnöknek em-
lékül megmaradt Vágsellyén a családi kripta és 
a jelenben a róla elnevezett magyar ház.

Vágsellyére hazamegyek. Oda, ahol én a 
megmaradni akarást érzem. És bár bőséges 
történelem van itt Vágsellyén, sok magyar 
háttérrel, amiben visszaköszön a mátyusföldi 
múlt, akárhová megyek, akárhonnan jövök 
vissza, Vágsellye marad az otthon.

VÁGSELLYÉRE HAZAMENNIÁÁ ÉÉ

CSILLAG BALÁZS

AZ ÉN VÁROSOM

MEGHÍVÓ
XX. VÁMBÉRY NAPOK ÉS XVIII. NEMZETKÖZI VÁMBÉRY KONFERENCIA

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT: Dunaszerdahely, 2020. október 8–10.

FŐSZERVEZŐ: Vámbéry Polgári Társulás
Társszervezők: Dunaszerdahely Város Önkormányzata, Csallóközi Múzeum

Program

2020. október 8. (csütörtök)
18:00    Megnyitó: Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója

Könyvbemutató: „Tűzben tisztult az arany s ezüst”
A XVII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásainak antológiáját 
bemutatja: Madaras László, régészprofesszor
Az estet vezeti: Dobrovits Mihály, a Vámbéry Tudományos Kollégium elnöke
Helyszín: Fontána étterem, Fő utca 677, Dunaszerdahely

2020. október 9. (péntek)
9:00   A Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntője

A verseny főszervezője: Tóth Tibor, földrajztanár
Helyszín: Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely
A versenyt vezeti: Domonkos Tímea, a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű 
Alapiskola pedagógusa
A zsűri elnöke: Fibi Sándor, a Vámbéry Polgári Társulás választmányának tagja
A zsűri további tagjai: Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum kurátora és etnológusa, 
Zirig Árpád, költő, pedagógus, a Vámbéry Polgári Társulás választmányának tagja

9:00  Nemzetközi Vámbéry Konferencia
Helyszín: a Thermal Park Hotel konferenciaterme 

13:00  Vámbéry Ármin ülőszobrának megkoszorúzása (Bartók Béla sétány)
Köszöntőt mond: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere
Ünnepi beszédet mond: Kovács Attila, iszlamista, egyetemi tanár

14:00    A Vámbéry Ármin Földrajzverseny ünnepélyes kiértékelése a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi 
Művelődési Központban

15:00  Nemzetközi Vámbéry Konferencia
Helyszín: a Thermal Park Hotel konferenciaterme 

18:00   A Vámbéry-díj ünnepélyes átadása
Laudációt mond: Vásáry István professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Vámbéry Polgári 
Társulás elnöke
Helyszín: a Thermal Park Hotel konferenciaterme

2020. október 10. (szombat)
9:00–12:00 Nemzetközi Vámbéry Konferencia
 

Támogatók:  Dunaszerdahely Város Önkormányzata,
Türk Tanács magyarországi Képviseleti Irodája, 
Magyar Kulturális Intézet
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Immáron magunk mögött tudhatjuk 
az új iskolaév első hónapját. Ennyi 
idő általában elég szokott lenni ahhoz, 
hogy tanár, diák, szülő visszataláljon 
az iskolai időszak megszokott medré-
be, beindulhassanak mindazon folya-
matok, melyek alapjaiban határozzák 
meg az „iskola” lényegét és adnak 
neki mindenki számára elfogadható 
értelmet. Ez a harmincegynéhány nap 
most is eltelt már. A helyzet azonban 
valahogy más. Érzi s talán tudja is ezt 
szinte mindenki. De leginkább érzi.

Nem jár az iskola körül, de belül 
sem olyan gyermek vagy felnőtt, aki 
emlékeiben fel tudna idézni olyasmit, 
ami idén tavasztól nyárig történt – de 
a jelen helyzet is bír annyi és olyan 
egyediséggel, hogy az újnak, eddig 
ismeretlennek tűnjék. Mert úgy igazá-
ból fogalmunk sincs, hogy a március 
közepétől bevezetett és négy hónapon 
át gyakorolt (feltéve, ha tényleg gya-
korolt) távoktatás mire volt jó, mire 
volt elég. Miként tudunk építeni szep-
tember-októbertől arra, amiről nem 
is tudjuk, hogy létezik-e, s ha igen, 
akkor milyen minőségben és mennyi-
ségben? Miként „nyomja rá” bélyegét 
egy egész évfolyam érettségire váró és 
talán készülő fi ataljára az a tény, hogy 
több mint 99%-uk ténylegesen nem 
is tett érettségi vizsgát? Egyik kérdés 
jön a másik után. Ha visszapergetjük 
az elmúlt fél évet, csak úgy záporoz-
nak a kérdések. Néhányan talán vá-
laszokat is keresnek rájuk, de minek? 
Azzal kapcsolatban, ami mögöttünk (s 
talán még előttünk is) van, nincsenek 
evidenciák és egyértelmű válaszok. Ez 
nem eldöntendő kérdés: igen/nem, 
helyes/helytelen, fekete/fehér, hasz-
nos/haszontalan. Gondban vagyok, 
nagy gondban. Az előre haladáshoz 
biztos alap és tények szükségeltetnek. 
Ez az, ami most nincs. Ehelyett van 
megannyi kérdés, bizonytalanság és 
dilemma.

Igen, dilemma. S a dilemma erköl-
csi dimenziója most átszövődik annak 
szakmai/pedagógiai dimenziójával. 
Úgy gondolom, hogy ez nem is baj, sőt 
jó is lehet (még) valamire. Leginkább 
arra, hogy tudatosítsuk (s nem mellé-
kesen tudatosítsák) azt, hogy az iskolai 
nevelés/oktatás terén elég kevés az evi-

dencia, a kőbe vésett, betonbiztos és 
megmásíthatatlan tény és „örök” igaz-
ság. Ha dilemmával találjuk szemben 
magunkat, mérlegelnünk kell. Sor-
rendbe állítani legalább két lehetősé-
get, alternatívát – mely lehet jó és még 
jobb, de akár rossz és még rosszabb 
is. Fontolóra kell venni mindazt, ami 
miatt a dilemma kialakult, az alterna-
tívák lehetséges következményeit. S 
leginkább azt, hogy döntésünk után 
már nem nagyon létezik visszaút. Mert 
ha mégis meggondolnánk magunkat 
és visszatáncolnánk az eredeti dön-
tésünktől, az már csak „újrapróbál-
kozás”, esetleg pótmegoldás lenne. A 
bizonytalanság jelen esetünkben nem 
elhanyagolható, de a felelősségünk 
sem. Döntés és döntések nélkül elő-
re haladni nem lehet. Legfeljebb egy 
helyben topogni. Ahhoz viszont nem 
szükséges visszaidéznünk Einstein ál-
talános relativitás-elméletét, hogy az 
egy helyben topogás bizonyos érte-
lemben hátra- és lejtmenetet jelent. 

Szinte kétséget kizáró módon meg-
győződésem, hogy a jelen és a jövő 
sem az „N”, sem az „R” sebességi foko-
zatoknak kedvez, és mélységesen elveti 
mindazon motivációt, mely azok kap-
csolását eredményezné. Még azt is ki 
merném jelenteni, hogy az „egyes” fo-
kozat is mögöttünk van már. Kezünk 
a sebváltón, és készülünk „kettesbe” 
váltani. A dilemmák viszont némi zö-
rejt okoznak a váltási folyamatban. Az 
úton vannak akadályok, sok helyen 
ellenszél, kint maradt, de igazából el-
távolításra szánt fi gyelmeztető tábla. 
Döntenünk kell, hogy képesek va-
gyunk-e más fokozatba kapcsolni. Ta-
lán helyesebben és pontosabban: aka-
runk-e tenni valamit is azzal, ami lehet 
más? Kívülről – és egy kicsit belülről 
is – szemlélve a jelen helyzetet, mindez 
nem elképzelhetetlen. A mindennapi 
dilemmáink pedig szükségesek ahhoz, 
hogy ne evidenciákban gondolkod-
junk az iskolai nevelés/oktatás terén. S 
hogy – nem utolsósorban – megfelelő 
kondícióban tartsanak minket. Aki-
nek új ez a helyzet, az meg fog küzdeni 
némi (mentális) izomlázzal. Talán – ez 
sem evidencia.

PINTES GÁBOR 

MINDENNAPI ISKOLAI DILEMMÁINK   



2020. augusztus 20-án Dunaszerda-
hely egyik Pro Urbe-díját vehette át 
Jarábik Gabriella pedagógus, nép-
művelő, kisszínpadi rendező, múze-
umigazgató. Nagyon régóta ismerjük 
egymást, hosszú évekig ültünk együtt 
a képviselőtestületben, így engem ért 
a megtiszteltetés, hogy beszélgethetek 
Gabikával.

 A legelső értékelhető, és, valljuk 
be, eléggé önző érzelmi viszonyulá-
som akkor volt irányodban, amikor 
a férjem elvitte a fi amat a Fókuszba, 
és mérhetetlenül hálás voltam Neked 
a szabad szombat délelőttömért. Mi-
kor beültem a próba utolsó percére a 

nézőtérre, és láttam 20 gyereket ösz-
sze-vissza futkározni, hangzavarban, 
káoszban, és Te közöttük mondod, 
magyarázod, jött a csodálat és tiszte-
let, hogy a szabadidődet, az energiádat 
ezekre a gyerkőcökre áldozod. Hon-
nan ez az energia?

  Mindig is rengeteg energiát éreztem 
magamban, ezt talán édesanyámtól 
örököltem. Tőle tanultam meg önzet-
lenül adni. De meg kell mondanom, 
hogy én rengeteget is kapok tőlük, 
nekem ez igazi feltöltődés. Mindig 
párhuzamosan dolgoztam, akár több 
helyen is, és amikor a gyerekekkel va-
gyok, az igazi kikapcsolódás. Együtt 
nevetünk, együtt gondolkodunk, 

ANTAL ÁGOTA

„A MŰVÉSZET MEGHATÁROZÓ EREJŰ, FŐLEG, HA GYEREKKORBAN 
MŰVELI VALAKI” BESZÉLGETÉS JARÁBIK GABRIELLÁVAL

együtt ötletelünk, egy igazi műhely-
munka folyik, ahol mindenki hozzáte-
heti a magáét akár javaslatokban, akár 
a játékban, szabadon, bátran.

 Menjünk a kezdetekhez. Már az óvó-
nőképzőben is tagja voltál az irodalmi 
színpadnak Léván. Nem fordult meg a 
fejedben, hogy profi  színésznő légy, je-
lentkezz a színművészetire?

 Hú, hát ez már nekem hamarabb is 
eszembe jutott, még gyerekkoromban. 
De mivel láttam a szép színművésznő-
ket a színházban, moziban, úgy gondol-
tam, hogy a lábuk nyomába sem érhe-
tek, hiába is jelentkeznék, biztosan nem 
vennének fel. Nem lehetek sosem olyan 
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sztár, mert a saját külső adottságaim 
nem megfelelőek.  Akkor még a kül-
sőségek voltak számomra fontosabbak. 
Szóval eszem ágába sem jutott.

 És nem is volt senki, aki esetleg 
erre biztatott volna?

 Amikor a Juhász Gyula Irodalmi 
Színpadba jártam, Gergely Jóska tanár 
úr stúdiójába, ő nemcsak a színház felé 
terelt bennünket, hanem az írás és az 
irodalom felé is. Verseket írtam, be is 
adtam az Irodalmi Szemlébe egy-két 
versem. Meg is jelentek. Tőzsér Ár-
páddal, aki akkor volt a főszerkesztő, 
azóta is nagyon jó barátságban va-
gyok, de hát utána felgyorsultak az 
események. Az óvónőképző elvégzése 
után a pozsonyi Komenský Egyetem 
néprajz szakjára jelentkeztem, ahova 
nem vettek fel. Akkor az volt az elsőd-
leges, hogy gimnáziumból jelentkez-
zenek a diákok főiskolára, és a szakkö-
zépiskolások maradjanak a kaptafánál. 
Persze, én úgy éreztem, a legjobbak 
között tettem le a felvételi vizsgát, ami 
igaz is volt, mert az utolsó augusztusi 
héten tudatták velem, hogy helyszűke 
miatt nem vettek fel. Csúzon, szülő-
falumban vártam az eredményre, s a 
negatív válasz után a büszkeségem s 
ifj úkori dühöm nem engedte, hogy fel-
lebbezzem a döntést, amit kicsit azóta 
már bánok, de később úgy láttam, en-
nek így kellett történnie. Elkezdődött 
a munkahelykeresés. Sem az Érsekúj-
vári, sem a Komáromi járásban nem 
akadt hely óvónői munkakörben, ám a 
Dunaszerdahelyi járásban tárt karok-
kal várták az óvónőket. Így kerültünk 
többedmagammal az osztályunkból a 
Csallóközbe.

 Milyen volt megérkezni ide egy fi atal 
lánynak?

 Soha életemben nem jártam ezen a 
vidéken, sem pedig Vajkán, ahová ke-
rültünk Kis Kati osztálytársnőmmel. 
Mivel ketten voltunk, talán nem tudott 
az ottani közösség azonnal beszippan-
tani, eléggé határozottak voltunk, erő-
sek, ambiciózusok. Megérkeztünk egy 
szigorúnak kinéző igazgatónőhöz, Lel-
kes Terézhez. A frász ütögette, hogy mit 
fogunk kiművelni. 19-20 évesen szeret-
tünk volna a gyerekeken kívül mással is 
foglalkozni, megpróbáltuk a kulturális 
életet szervezni a faluban, nem nagy 
sikerrel, aztán a járásban dolgozó volt 
osztálytársnőinkkel kitaláltuk, hogy 
valamit csinálni kell! Ott ültünk a fe-
nekünkön, igaz, az óvodások imádtak, 
mi őket, az óvoda munkatársai szinte 

családtagként bántak velünk, de ez nem 
volt elég. Elhatároztuk, hogy tennünk 
kell valamit.

 Erre milyen tervetek volt?
 Bevonultunk a Dunaszerdahelyi 

Népművelési Központba, ahol Mol-
nár János, az akkori igazgatóhelyettes 
fogadott, mi úgy éreztük akkor, hogy 
nagy tisztelettel, a mai eszemmel úgy 
gondolom, hogy biztosan jót nevetett, 
amikor bejelentettük, hogy szeretnénk 
létrehozni egy irodalmi színpadot. A 
válasza az volt, hogy ám legyen! Ők 
biztosítanak próbahelyet, mi meg szer-
vezzük meg és dolgozzunk. A véletlen 
úgy hozta, hogy megismerkedtünk 
Tóth László költővel, akkor még új-
ságíróval, aki szintén bekapcsolódott 
a munkába. Akkoriban a Csallóköz 
munkatársaként meglátogatott ben-
nünket Vajkán, felültünk a gyerekek 
mérleghintájára, és úgy ismerkedtünk, 
beszélgettünk. Mondta, hogy többen 
is szívesen bekapcsolódnának az iro-
dalmi színpadi munkába: kollégájával, 
Kanovits Györggyel, aztán jelentkeztek 
a környékbeli óvónők is – majd megis-
merkedtünk Pápay Ilona és Kuczman 
András pedagógusokkal. Nem volt ne-
héz találni olyanokat, akik úgy gondol-
ták, hogy kipróbálnák magukat ebben 
a műfajban.

 Tóth László... Ő is Pro Urbe-díjat 
kapott az idén.

 Igen. Konstatáltuk is, hogy lehet ez 
a véletlenek összjátéka, de egyszer-
re a régi barátságunk és a sok közös 
munka megerősítése is, és milyen 
szép párhuzamok ezek az életünkben. 
Jelenleg inkább a múzeumi munkánk-
ba kapcsolódik be, de a lánya, Anna a 
Fókusz gyermekcsoportot erősíti már 
több éve.

 Közben megismerkedtél Jarábik Im-
rével, a későbbi férjeddel… 

 Igen, ezt hozta a munka, az élet. Ő, 
mint a Járási Népművelési Központ 
munkatársa, 1972-ben egy ballada-
összeállítás kapcsán kísért el Pestre 
a MTA kézirattárába, ahol szlovákiai 
magyar népballadákat kerestünk. Két 
fi atal ember: a munka meg a siker-
élmények összekovácsoltak minket. 
Azóta elválaszthatatlanok lettünk, 
nemsokára megszülettek a gyerekek 
is, és ők végigkövették a kultúra irán-
ti szenvedélyünket, ami szerves része 
volt az életünknek. Gyakorlatilag ezek 
köré szerveztünk minden programot. 
Megvoltak a saját napjaink, amit tisz-

teletben tartottunk. Próbáltuk be-
osztani, ki melyik napon tart próbát 
a kórusoknál, ill. a színpaddal. S ha 
minden kötél szakadt, jöttek a bará-
tok, szülők, és kisegítettek bennünket. 
Le a kalappal Imre előtt, mert kitartás-
ra, rendszerre tanított. Ez a kialakult 
rendszer megmaradt életünk végéig. 
Ő tudta jól, talán a több tapasztalata 
alapján is, hogy milyen nehézségek-
kel jár ez a munka. S ha valaki bele-
kóstol, akkor nagyon nehéz letenni a 
lantot. És ezekkel a körülményekkel 
stabil családi hátteret biztosított. Óri-
ási támogatás volt ez, ami miatt nem 
is jutott az eszembe, hogy abbahagy-
jam. Persze voltak hullámvölgyek, de 
mindig megoldottuk.

 1980-ban megalakítod a Kis Fókuszt. 
A színészethez nem éreztél bátorságot, 
viszont megkapsz 12–20 gyereket, és 
velük meg létrehozol egy csodát. Ah-
hoz mi adta meg a bátorságod 29 éve-
sen? Dramaturgia, színészmesterség, 
rendezés. Mindazt kellett tanítanod, 
amihez nem érezted magad elégnek.

 Soha nem volt problémám ezzel, 
biztos azért, mert jó pedagógiai vé-
nám van. Nagyon jó alap volt az iro-
dalmi színpad, hiszen a kezdetektől 
rám szakadt a rendezés feladata, ami 
rengeteg olvasással, tanulással is járt. 
Aztán jártuk a fesztiválokat, részt vet-
tem egy-két tanfolyamon is persze, 
ez is más-más tapasztalatszerzés volt. 
Szerettem színházba járni, s a sok-
sok előadásból próbáltam kiszűrni 
azt, ami engem tovább építhet. Nem 
mondom, hogy minden évben sike-
res volt a színpad, de 4-5 évadot kivé-
ve mindig az élvonalhoz tartoztunk. 
Pedig szinte minden évben megújul-
tak a csoportok, mindig jöttek új ta-
gok, akikkel újra kellett kezdeni az 
alapozómunkát. De megérte. Minden 
csoportban akadtak olyan plusz krea-
tivitással rendelkező gyerekek, akikre 
lehetett építeni. Voltak, akik mertek új 
megoldásokat keresni, s ez bátorítot-
ta a többieket, akik az alkotás közben 
hamar kinyíltak. Ez a közös építkezés, 
csodás munkafolyamat vitte előre a 
csapatot.

 Tudjuk, hogy pár hivatásos színész 
is tőled indult. 

 Ez egy külön büszkeség, de nem 
ez a mérce. Gál Tamás, Olasz István, 
Balaskó Edit, Tarr Csilla – náluk már 
akkor is lehetett látni, hogy jobban 
mertek, dominált bennük, hogy ők 
igazán erre a pályára hivatottak. Van 
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olyan csoport, ahol nem is gondolná 
az ember, hogy mi rejtőzik egy-egy 
gyerekben. Ezt akkor látod, amikor 
rábízol egy feladatot, szerepet, amin 
elkezd gondolkodni, s magad is cso-
dálkozol, mit hoz ki belőle és ezáltal 
önmagából. Ez egy másik csoda.

 A bizalmad, a nyitottságod kell ah-
hoz, hogy ezek a gyerekek is megnyíl-
janak neked.

 Igen. Feltétlenül. Épp most készü-
lünk az őszi Duna Menti Tavaszra 
egy szerkesztett játékkal. Abból a 
megfontolásból, mivel a mosta-
ni csoportban is akad több gyerek, 
akik még az alapoknál tartanak, kell 
a koncentráltságra törekvés, az egy-
más játékára való fi gyelés. Akár négy 
nap intenzív próbafolyamat alatt is 
látható egy-egy gyereken a fejlődés, 
ahogy bele tudja magát helyezni a 
történetbe. Ez nagyon fontos az élet-
ben is, hogy tudják, mikor mit lehet, 
hogy kell közönség előtt fellépni, kö-
zösségben dolgozni. Odafi gyelni a 
többiekre, segíteni egymásnak.  Tu-
lajdonképpen egyéniséget és közös-
séget formáló az egész tevékenység. 
És ennek későbbi hozadéka, hogy 
helytállnak akár magas beosztásban, 
bármely munkahelyen, mert kiállást 
kapnak, magabiztosságot, fellépést, a 
színpadi jelenlét formálja őket, csen-
desíti, erősíti, és minezt csupán az 
iskolában nem tudják megtanulni. 
A művészet meghatározó erejű, fő-
leg, ha gyerekkorban műveli valaki, 
és az akkori élmények, tapasztalások 
később megmutatkoznak minden te-
vékenységében. Ez egy óriási plusz az 
élet és egy pálya indulásakor.

 Mindeközben te akkor már a hiva-
talban dolgoztál.

 Nagyon fi atalon lettem képviselő, 
huszonéves koromban. Gyakorlatilag 
egy statisztikai adatnak megfelelő sze-
mély szerepét töltöttem be a volt kom-
munista városi testületben: legyen 
fi atal, legyen nő, ne legyen párttag. 
Ezeknek az elvárásoknak megfeleltem. 
Épp ebben az időben ajánlottak fel egy 
óvónői, majd igazgatói állást. Azt a 
feladatot kaptam, hogy hozzam létre 
a Fučík utcai óvodát. 1974-et írunk, 
a gyerekek még csak 18 hónaposak 
voltak, mentek bölcsődébe, s végre 
kaptunk egy kis lakást is a Kukučín ut-
cában. Az ajánlatot nem lehetett visz-
szautasítani, mert hát, ugye, két olyan 
emberről volt szó, akik a kultúrából 
éltek…

 Hogy tetszett a képviselői munka?
 Amikor ide kerültem, még nem 

volt minden zöldterület beépítve, az 
utcák tiszták voltak, egy élhető város 
volt Dunaszerdahely. Ahogy kezdtem 
megismerni a város történelmét, tu-
datosítottam, hogy a Fehér Kastély-
nak csak a romjait láthattam, nagy 
vita ment a Sárga Kastély megma-
radásáért. Bekerültem friss képvise-
lőként a kulturális bizottságba, ahol 
először csak fi gyeltem, tanultam, a 
későbbiekben férjem segítségével pró-
báltam már véleményt is formálni, s 
ezt nyíltan ki is mondani. Ebben az 
időszakban, mivel Imrét hallgatás-
ra kényszerítette a rendszer, tréfásan 
mondogatta: te vagy a szócsövem. 
A további időszakokban, a megis-
mert problémákról már bátrabban és 
hozzáértőbben tudtam nyilatkozni – 
több-kevesebb sikerrel.

 Majd több óvodában is dolgoztál.
 A Halpiac téri óvodában folytattam 

a munkát, s ezzel párhuzamosan a 
Dunaszerdahelyi óvodák módszertani 
vezetője, majd a fél járás tanfelügye-
lője lettem. Szerettem ezt a munkát, 
mert ismertem az óvónők tevékeny-
ségét, s tiszteltem azokat, akik sok 
mindent tettek a gyerekekért. És volt 
mit tenni, főleg a 32–34 fős gyerekcso-
portokban. Ennek ellenére mindenki 
arra törekedett, hogy az adott szín-
vonalat elérje. A legkisebb óvodában 
is ugyanúgy bántak és foglalkoztak a 
gyerekekkel, mint a nagyobb ovikban, 
szinte vetélkedtek azért, hogy hol le-
gyen módszertani nap, hogy megmu-
tathassák, mit teremtettek.

 Lassan a nyolcvanas évek vége felé 
járunk. Gondolom, sűrűsödött a leve-
gő, amit a munkahelyeken is lehetett 
érezni. 

 Körülöttem nagyon. Kemény év 
következett, minden áron be akartak 
szervezni a pártba. A férjem ebben a 
döntésben is átsegített, kijelentette, 
elválik, ha megteszem, így ez a továb-
biakban fel sem merült a kérdés. De 
megszenvedtem a döntésemért. Fel-
szólítottak, hogy szeptembertől keres-
sek más munkahelyet. Novemberben 
jött a változás. Láttam, hogy az em-
berek milyen gyorsan változnak, csak 
egyszerűen kabátot cseréltek, s én 
úgy éreztem, velük nem tudok tovább 
együtt dolgozni. Indoklás nélkül vál-
tottak le óvodai igazgatónőket, akik 
addig se párttagok nem voltak, nem 
volt funkciójuk, jól dolgoztak. Olyan 

embereket hurcoltak meg, akik csak 
a munkájukat végezték. Nem tudtam 
őket megvédeni, felfordult a világ. Ezt 
a helyzetet persze kihasználták olya-
nok, akik a saját sérelmeik miatt végre 
hatalomra kerülhettek.

 Mit hozott ez a változás szakmai 
szinten?

 Volt egy mélypont a minőségben, az 
iskolákban, nevelésben, társadalom-
ban. Nem volt mérce, nem volt egy 
szint, hogy ennél alább nem szabad 
elengedni sem az indulatokat, sem a 
színvonalat. Nagyon nehéz utána a 
semmiből visszakapaszkodni. No, én 
ebben az időszakban kerültem a város-
házára. Volt kemény hét esztendőm, 
utána ki kellett mondjam, ez a munka 
nem nekem való. Ott is azzal találkoz-
tam, hogy mindenki a maga javára 
használta ki a fordulatot, s mosolyogva 
szidták a közelmúltat és éltették a jelen 
elvtárs-urait. Nekem ez nem volt pers-
pektíva, de annyi pluszt adott, hogy 
ebben az időben lehetőségem nyílt a 
továbbképzésre. Elvégeztem a tanító-
képző főiskolát Győrben, majd Nyitrán 
a másfél éves plusz kiegészítő minimu-
mot a tanítói oklevélhez.

 Lassan 1997-et írunk. 
 Ez egy még nehezebb időszak kez-

dete lett. Egy családi tragédia történt, 
Imi fi am autóbalesetet szenvedett, és 
dacára a 17 műtétnek, kerekesszékbe 
került. Mivel állandó törődést igényelt 
eleinte, kényszerből még maradtam 
egy ideig a városháza alkalmazottja. 
Aztán a férjemet  keresték meg, hogy 
nem vállalná-e a főigazgatói állást a 
Szlovák Kulturális Minisztérium Ki-
sebbségi Kultúrák Főosztályán. Úgy 
érezte, ezt a feladatot ebben az idő-
szakban nem tudja elvállalni, viszont 
biztatott engem, hogy próbáljam meg 
én. Imre akkoriban szintén a városhá-
za alkalmazottja volt, ő mint a VMK 
igazgatója, s nehéz körülmények kö-
zött próbált kulturális eseményeket 
szervezni, mert ellehetetlenítették a 
munkáját, éheztették a kultúrát, de 
azért itt volt az István a király c. rock-
opera a stadionban, és jópár minőségi 
műsort is sikerült Dunaszerdahelyen 
bemutatni. De mivel az akkori város-
vezetésnek politikailag nem volt meg-
felelő az ő személye, amint betöltötte 
a 60. évét, azonnal nyugdíjba vonult.  
Én pedig elindultam egy másik úton. 
Többedmagammal mentem a meg-
hallgatásra a parlamenti bizottság elé. 
Nem hittem volna, hogy én maradok, 
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nem voltam semmilyen párt tagja, 
esetleg szimpatizánsa, de talán abból 
kiindulva, hogy a kultúrában annyi 
időt elöltöttem, megbíztak a feladattal.

 Könnyen belerázódtál a minisztéri-
umi munkába? 

 Nagy fába vágtam a fejszémet, ke-
gyetlenül nehéz volt, főleg az első év. 
Törvényeket néztem, ismerkedtem 
a nyolcféle kisebbség problémájával, 
volt, amikor reggel 6-kor indultam és 
éjfélre értem haza, vagy még hajnalig 
az anyagokat olvastam. Imre óriási fe-
lelősséget és plusz munkát vállalt még 
a háztartásban is. Jöttek a szolgálati 
utak, nagyon megterhelő volt. De nem 
adtam fel, s a kezdeti bizalmatlanság 
után a második évben már élveztem a 
miniszteri tanács és a legtöbb kolléga 
bizalmát és segítségét. Igaz, ezért két-
szer annyit kellett a főosztálynak bizo-
nyítania, mint a többinek, de sikerült. 
Ám négy év után beláttam, hogy ez a 
fajta hivatali munka ilyen tempóban 
felőröli az embert, s ez nem az én asz-
talom. Ha abbahagytam volna a gye-
rekekkel való munkát, a színpadot, 
akkor még nehezebb lett volna, hiszen 
engem a gyerekek, a diákok éltettek, 
töltöttek fel.

 Utána jött a múzeum. 
 Igen, az utolsó minisztériumban el-

töltött év alatt eljutottunk oda, hogy a 
tanács jóváhagyta a magyar kisebbség 
országos hatáskörű múzeumának ki-
építését. Akkor már négy kisebbség 
is rendelkezett múzeummal, a ma-
gyarok meg állandóan veszekedtek: 
hol legyen a múzeum, Komáromban 
vagy Rimaszombatban. Majdnem 
minden régióból jelentkeztek, hogy 
ők szeretnék megszervezni a múze-
umot, s szinte már az utolsó pilla-
natban, 2002-ben alakulhatott meg, 
ahogy a miniszter úr döntött: zöld 
mezőn, Pozsonyban. Először mint 
dokumentációs központ kezdte meg 
munkáját a pozsonyi várban lévő 
történelmi múzeum mellett. De hát 
ez olyan ’nesze semmi, fogd meg jól’ 
helyzet volt, hisz nem volt elég anya-
gi fedezete, nem voltak szakemberek, 
nem akarta senki sem vállalni. Végül 
Danter Izabella, a galántai múzeum 
elismert néprajzosa vállalta a vezetést, 
de félév után feladta, mert nem voltak 
kellő lehetőségei sem anyagilag, sem 
emberileg egy intézmény beindításá-
hoz. A helyzet megérett a változásra. 
A miniszteri döntés értelmében 2002. 
július 1-én megalapította az országos 

hatáskörű múzeumot, s megbízott a 
szervezésével, amíg nem találunk rá 
megfelelő szakembert. Nagy segítsé-
gemre volt Maráky Péter kollégám, 
aki mint főigazgató főleg abban segí-
tett, hogy megértesse a megyei múze-
umokkal, hogy óriási gyűjteményeik, 
kincseik miatt az egyes megyék nem 
engedik át értékeiket a magyar mú-
zeumnak. Azóta más szelek fújnak. 
Kialakult, mondhatnám, a profi lunk, 
mert azzal, hogy 2003-tól átvettük a 
Madách-kastélyt Alsósztregován és a 
Mikszáth-emlékházat Szklabonyán, 
kialakultak az irodalmi emlékhelyek, 
épített örökségünk óvása, felújítása és 
szellemi örökségünk bemutatása. Az 
egész országban tudunk mozogni, és 
fel tudjuk vállalni a feladatokat. Így 
2019 januárjától a kassai városi Cse-
madok és a magyar állam támogatásá-
val létrehozott Márai Emlékkiállítást 
is a múzeumunk működteti. Nagyban 
megváltoztatta az életemet az 1998-
ban hozott döntés, mert végül is be-
teljesedett a vágyam, hiszen néprajzos 
szerettem volna lenni, és most múze-
umban dolgozom…

 De tetszett neked ez a feladat.
 Igen, bár eleinte csak káosz volt.

 Te szereted ezt a káoszt. A Fókusz-
ban is ott a káosz – a fejedben valahol 
megvan az egész, de ez a munka folya-
matában nem nyilvánul meg, a végére 
mégis minden összeáll.

 Igen, bár mindent próbáltam meg-
tervezni, megszervezni, ám sok min-
dent csináltam egyszerre: család, 
múzeum és a Fókusz. Igaz, Imrével 
mindent megbeszéltünk, alig várta, 
hogy hazaérjek. Érdeklődött, az élet-
ben és a munkában szerzett tapaszta-
latával mindig tudott tanácsot adni, 
megnyugtatott, amikor látta, hogy 
már felrobbanok. Megnézte a gye-
rekek előadásait is, és amikor meg-
jegyezte, hogy no, ebből még valami 
hiányzik, akkor tudtam, valamit még 
hozzá kell tenni. Olyankor fogtam a 
fejem, hogy Atya Isten, még mit te-
gyek bele, kritikus volt, de előbbre 
vitt, nem volt ledorongoló. De ugyan-
úgy segítettek a barátok, volt Fókusz-
tagok s a fókuszos szülők is. Szinte 
mindenben. Azért is mondtam a díj 
átvételekor, hogy ez az elismerés nem 
csak nekem szól.

 És mi a következő feladat?
 Most a Fókusszal készülünk, tetszik 

ez a szerkesztett játék, sok ötletet ho-

zott bele Kuklis Kati, akivel már több 
éve együtt vezetjük a fókuszos csopor-
tokat. Kezdem lassan átadni a felada-
tokat neki, igaz, először a szívembe 
szúrt a felismerés, hogy most akkor 
vége… De aztán mikor láttam, hogy 
haladnak, fejlődnek, akkor tudtam, 
jó döntés volt engedni, és kicsit mesz-
szebbről nézni a történéseket. Részt 
veszek a munkában, a Fókusz életé-
ben, de jó, hogy a munka oroszlánré-
szét ketten vállaljuk. Szeretem nézni 
a fi atalos lendületet, amivel alkotnak, 
jó, amikor ötletelünk, amikor sikeres 
a darab, a gyerekek játéka.

 A díjátadón felkötött karral azt 
mondtad a balesetedre utalva, hogy 
repülni akarunk, de néha padlót fo-
gunk. Mik voltak az életedben azok a 
pontok, amikor padlót fogtál?

 Hát, az Imre fi am balesete, a család 
a mai napig nem heverte ki. Meg-
próbálunk vele élni, de nehéz, és az a 
szerencse, hogy ő mindent megtesz, 
hogy ezt a fajta életet ezzel a korlát-
tal méltón tudja viselni. Külön élünk, 
mert mind a ketten egyforma termé-
szetűek vagyunk, nem biztos, hogy jól 
kijönnénk, de mindenben segítünk 
egymásnak. Így önálló életet tud élni. 
Szereti a nagybácsi szerepét, szereti 
Balázs öccse családját, fi át, Danit ki-
váltképp, jól kijönnek.
És nyilvánvalóan a férjem halála óriási 
veszteség. Még friss a gyász, megpró-
bálok vele együtt élni, beszélgetünk 
is gondolatban, de a hiánya nagy, ő a 
másik felem volt. Az unokám, Dani 
mondta: nagymama, nekem úgy hi-
ányzik a nagypapa fotelje! Az is eltűnt 
a lakásból Imre halála után. Nem tud-
tam volna üresen nézni.
Dani sokban hasonlít a nagyapjára. 
A zene szeretete, az irodalom, mind 
közös bennük, sokat zongoráztak is 
együtt. Most ő az, aki kitölti a szabad-
időmet, élvezek minden egyes vele 
töltött percet. Értelmes, okos, érdek-
lődő fi ú, igényli és szereti, ha foglal-
kozunk vele, megvannak a közös ritu-
áléink elalvás előtt, pontosan mondja 
a sorrendet, milyen meséket kell elő-
adnom. Most már önállóan is olvas, 
nagyon szereti a könyveket. Ha nincs 
ilyen szűkebb családom, akik mellet-
tem vannak és szeretnek, és egy nagy 
családom, a Fókusz, akik támogatnak, 
bizony nem tudtam volna kiteljesedni 
sem a munkámban, sem a közösség-
ben vállalt feladataimban.

 Köszönöm a beszélgetést.



hetően nem szükséges megszakítani 
az olvasást, kézről kézre adogatni a 
mesekönyvet). A drámai hatás a lapok 
mozgatásával, a színházi szöveghez 
hasonló struktúrájú történettel, a dia-
lógusokkal keletkezik (Csányi-Simon-
Tsík, 2016, 10). A narrátor kinyitja a 
színház ajtaját, melyben megjelenik az 
első kép, és a képek fokozatosan, újra 
és újra életre kelnek egy előre megren-
dezett sorrendben, a szavak és illuszt-
rációk együttműködésében (web 2, 
Hamar, 2019).

A papírszínházas tevékenység során 
kiemelten fontos, hogy az illusztráci-
ók fokozatosan, egymást kiegészítve 
bukkannak elő – néha szakaszosan, 
máskor folyamatosan, mely szintén 
fokozza az izgalmat, hiszen a gyermek 
kíváncsi, mi jelenik majd meg a lap 
még eltakart részén. A statikus képek 
szinte animációszerűen bontakoznak 
ki. Mindez hozzájárul a képkezelési 
technika dinamizmusához, s rajz-
fi lmhez közeli élményként kelti életre 
a történetet. Eff ektív lehet mindezen 
lehetőségek kihasználása, hisz párhu-
zamba hozható az élmény sokszínű-
ségével (Csányi-Simon-Tsík, 2016, 10 
– 11). Előfordulhat, hogy belefeled-
kezve az előadásba, előbújik belőlünk 
gyermeki énünk, s átélve a produkciót, 
igazi színházi élményt szerezhetünk 
a gyermekek számára. Ez egy olyan 
szorongásmentes átélési-elsajátítási 
forma, mely egyszerre fejleszti a szö-
vegértést és a fi nommotorikát az elő-

„Egy fakeret az asztalon. Vajon mit rejt 
ez a varázslatos doboz? Rejtély. Egyik 
ajtó, másik ajtó, harmadik – sorra ki-
nyílnak, és feltárul előttünk egy ke-
retbe foglalt szép kép. Csoda. A kép 
lassan csúszik, miközben a mesélő 
hangját halljuk, majd egy újabb kép 
következik és egy újabb…” (Csányi-
Simon-Tsík, 2016, 5)

MI IS AZ A PAPÍRSZÍNHÁZ?
A papírszínház (más néven kamishibai 
– japán eredetű szó, kami = papír, 
shibai = színház) életre kelti, színház-
zá alakítja a mesekönyveket. A mesélő 
és a nagyméretű, keretbe bújtatott il-
lusztrált lapok által élménnyé alakul 
a hagyományos meseolvasás. A tör-
ténetmesélő feladata szinte ugyanaz, 
mint a kezdetekben: szórakoztatni, 
közösségi értékeket közvetíteni, taní-
tani, meglévő élethelyzeteket felolda-
ni, gondolatot ébreszteni, szimbólu-
mok használatával nyitni az irodalom 
és mítoszok világába. (Csányi-Simon-
Tsík, 2016, 8-9)

A papírszínház testét alkotó képek 
mindegyike epizódonként jeleníti meg 
az adott történetet. Az illusztrációk 
hátoldalán olvasható a szöveg, olykor 
látható a kép kisebb változata, illetve 
javaslatokat is találhatunk az illuszt-
rációk mozgatását illetően. Fontos 
a vizualitás szempontjából, hogy jól 
láthatóak legyenek a képek – ezáltal a 
gyerekek egyszerre tudnak a rajzokra 
és szövegre is fi gyelni (ennek köszön-

adáshoz kapcsolt foglalkozásokon 
(web 1, Both, 2018).

A kamishibai szociális kompeten-
ciákat erősítő, közösségformáló ereje 
is rendkívül fontos, hiszen a gyerekek 
általában csoportokban dolgozzák fel 
a papírszínházként megismert me-
séket, s gyakran torkollik közös kéz-
műves tevékenységbe az előadás. A 
közös ötletelés, alkotás és eme társa-
sági élmény kreatív, teremtő emberré 
formálja a gyermeket (web 1, Both, 
2018).

A kamishibai játékhelyzete szóra-
koztató az előadónak és a hallgatóinak 
egyaránt (G. Gödény, 2016, 100). Bár-
ki (legyen az gyermek vagy felnőtt), 
aki megtapasztalta a képek kíséretével 
való előadásformát, egyetérthet azzal, 
hogy ez a fajta történetmesélés egyfajta 
varázslattal bír. Szinte lehetetlen anali-
tikusan leírni, miért maradunk léleg-
zetvisszafojtva, tágra nyílt szemekkel a 
mirákulum eme pillanataiban (web 2, 
Hamar, 2019).

A PAPÍRSZÍNHÁZ TÖRTÉNETE
A történetmeséléshez már az ősidők-
ben is társultak különböző ábrázolás-
módok – barlangrajzok, festmények, 
egyes jelenetek különböző bemutatá-
sai. A papírszínház már a 12. század-
ban elterjedt a buddhista szerzetesek 
köreiben, akik a kamishibai segítségé-
vel meséken keresztül adták át fontos 
erkölcsi tanításaikat. Történeteiket 
a nyomdák megjelenése után kinyom-
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tatták, majd illusztrációkkal is ellátták 
– elérhetővé téve a művelődést az írás-
tudatlan parasztság számára is. A vá-
szontekercsre festett képeket fakeretbe 
illesztett papírlapok követték, így szü-
letett meg a papírszínház őse (Csányi-
Simon-Tsík, 2016, 12–13).

A mai formájában ismert papír-
színház Japánban jelent meg először, 
1920 körül. Az utcákon megvalósult 
kamishibai előadások a társadalmi 
integráció állandó elemévé váltak, 
elérhető, intenzív szórakozást biz-
tosítva ezzel az embereknek (web 4, 
Prosolutions, 2019). Ezek az utcai 
előadások gyakran éltek társadalom-
kritikával, vulgáris elemekkel (Simon, 
2019, 349). A papírszínház lett a sze-
gény gyerekek mozija, azonnali sikerre 
tett szert a technika. Az első előadók 
többnyire a  hangosfi lmek megjelené-
se után munka nélkül maradt művé-
szek voltak, akik korábban a némafi l-
mek alatt kaptak narratív szerepeket 
(Csányi-Simon-Tsík, 2016, 13). 

A kamishibai iskolákban és óvodák-
ban való használata a  második világ-
háború ideje alatt terjedt el, ugyanis 
a  Japán kormány propagandaeszköz-
ként használta a legkisebbek körében. 
A papírszínház pedagógiai értéke már 
ekkor nagy tiszteletnek örvendett 
(Csányi-Simon-Tsík, 2016, 13–14). 
A  technika az 1970-es években je-
lent meg Európában, Édith Montella 
könyvtárosnak köszönhetően, aki az 
olvasás népszerűsítésének egyik mód-
jaként, illetve oktatási eszközként tar-
totta számon. Napjainkban nemcsak 
a könyvtárosok alkalmazzák a papír-
színházas technikát: számtalan tanár, 
speciális oktató, logopédus és terape-
uta is előszeretettel használja (web 4, 
Prosolutions, 2019). A  japánok ma 
nemzeti örökségük fontos kompo-
nenseként tartják számon a papírszín-
házat, az újabb történetek kiadását 
anyagilag is folyamatosan ösztönzik 
(Csányi-Simon-Tsík, 2016, 13–14).

PAPÍRSZÍNHÁZ 
A GYAKORLATBAN
A kamishibai közkedveltsége a techni-
ka egyszerűségének, letisztultságának 
köszönhető, mégis ajánlott egy kezdő 
előadónak minden felolvasás előtt el-
próbálni a lapok mozgatását az ügyet-
lenkedés elkerülésének érdekében. 
Általában a keretben egyszerre van 
elhelyezve az összes lap, s a közönség 
felőli legfelső lap balról jobbra csúsz-
tatásával húzzuk ki a keretből, majd 
helyezzük leghátulra. Nagy segítség 

lehet kezdetben, ha a keretből kiemelt 
lapokat magunk elé tesszük az asztal-
ra, de megoldásként szolgálhat egy se-
gítő társ is (egyik a lapokat mozgatja, 
a másik pedig olvas). Annak értelmé-
ben, hogy megóvjuk a színházi csodát, 
szükséges az előadásnak eme gördü-
lékenysége, a jó felkészültség (Simon, 
2019, 353).

 Ha igényes műsort szeretnénk be-
mutatni, elengedhetetlen a felkészült-
ség. Kétféle előadási modell közül vá-
laszthatunk. A felolvasandó szöveget 
rendezőként is előkészíthetjük – fel-
jegyzésekkel ellátva, meghúzva, ki-
egészítve –, ezzel megtervezve az elő-
adás ritmusát, pontos menetét. Ebben 
az esetben a meséléssel akár színházi 
élményt is nyújthatunk a közönség 
számára. A második esetben improvi-
zálva, a szövegtől akár kicsit eltérve, a 
közönséget megszólítva, válaszaikhoz 
alkalmazkodva adjuk elő a történe-
tet. Ezáltal interaktív jelleget kap az 
előadás. Ennek az előadástípusnak 
gyakori eszközei még: a visszakérde-
zés, a történetből való kiszólás, a kö-
zönséggel való kapcsolat fenntartása, 
alkalmazkodás, esetleg apró felada-
tok felvetése. A papírszínház tanórai 
keretek közti alkalmazása során az 
interaktív mesemondás eszközeinek 
alkalmazására buzdít a szakirodalom. 
„Egészítsük ki a történetet játékokkal, 
zenei és hangbetétekkel, szóljunk ki 
a meséből, készítsünk feljegyzéseket, 
szabadon adaptáljunk, játsszunk a kö-
zönségünk és a magunk igényeinek 
megfelelően. De mindig próbáljuk 
el, mielőtt elkezdenénk az előadást! 
Ezenkívül nagyon fontos a közönség 
reakcióját is fi gyelni. Ha nincs reak-
ció, az is reakció, akkor valamit min-
denféleképpen másképp kell csinálni!” 
(Csányi-Simon-Tsík, 2016, 25) Mind-
két modell a rendezésre és az illuszt-
rációk általi dinamizmusra helyezi a 
hangsúlyt. Akkor a legélvezhetőbb az 
előadás, ha a mesélő is elfelejti, hogy 
a mese lapjai nincsenek egybekötve, 
nem szabad azon izgulnunk, vajon 
időben sikerül-e kihúznia a megfelelő 
lapot a keretből (Csányi-Simon-Tsík, 
2016, 23).

 Az előadás során eldönthetjük, 
hogy a keret mögött ülve, takarásban 
olvasunk vagy a keret mellett állva me-
sélünk, ahogyan azt a hagyományos 
előadók is tették. Maga a fakeret a fi -
gyelem összpontosításában is szerepet 
játszik. Hasonló hatásmechanizmust 
tulajdoníthatunk neki, mint a televí-
zió képernyőjének, mely megragadja 

s megtartja a fi gyelmet. Az ajtók moz-
gatásával is fokozható az előadás szín-
házi jellege: zajokat kelthetünk velük, 
a képek egyes elemeit is elrejthetjük 
mögé, illetve ki- és becsukásukkal ér-
zékeltethetjük a történet elejét s végét 
(Csányi-Simon-Tsík, 2016, 21– 22).

 Fontos, hogy a keretet egyenletes, 
sima felületre helyezzük – elkerülve 
ezzel a billegést, mely az ajtók akarat-
lan becsukódását idézhetik elő. Olyan 
magasságban javasolt elhelyezni a fa-
keretet, hogy a földön, párnákon ülő 
gyerekek is kényelemből élvezhessék a 
mesét. (Simon, 2019, 353) Ügyeljünk 
arra, hogy az előadásnak megfelelő 
hangulatot teremtsünk, s a mögöttünk 
levő tér se vonja el a gyerekek fi gyel-
mét – ez kiküszöbölhető, ha rendet 
tartunk az asztalunkon, esetleg kife-
szítünk egy sötét függönyt díszlet gya-
nánt (Csányi-Simon-Tsík, 2016, 22).

 A nézők száma korlátozott, hiszen 
nem mindegy, ki mekkora távolság-
ból és szögből látja az illusztrációkat. 
Nem elhanyagolható a megfelelő vi-
lágítás sem. Ideális, ha külön megvi-
lágítást kap a keret, de ha erre nincs 
lehetőség, nappali fénynél is jól tud 
működni a bemutatás. Az akusztika 
szempontjából jobb, ha egy intimebb, 
kisebb teremben zajlik az előadás, így 
drámaibb hatást érhetünk el (Csányi-
Simon-Tsík, 2016, 22).

A játék stílusa és dinamikája szaba-
don választható, bújhatunk a fakeret 
mögé, de ülhetünk a keret mellett is. 
Előadhatunk igényesen megválasztott, 
rövid meséket – melyeket olykor szö-
veghez hűen érdemes átadni, de bát-
ran mesélhetünk máskor emlékezet-
ből, saját szókincsünk eszköztárából. 
(web 3, Hintafa, 2015) 

A PAPÍRSZÍNHÁZ PEDAGÓGIAI 
FELHASZNÁLÁSA
Az olvasási készség fejlesztésére ked-
vezőtlenül hat digitális korszakunk, 
ugyanis a hipertextuális olvasás gyen-
gíti a tartós fi gyelmet. A megválto-
zott kulturális környezet hatására a 
literalitás is átalakult, s ezzel együtt az 
olvasás elsajátításának folyamata is. 
Korunk aktuális problémája, hogy az 
új generáció bár elsajátítja a technikai 
olvasást, nem érti a szöveget, nehezen 
tudja felidézni, miről olvasott, és szin-
te képtelen a saját örömére olvasni. 
„Manapság a nyolcéves gyerekeknek 
készült könyvekben annyi képi meg-
erősítés van a megértés biztosításához, 
mint néhány évtizeddel ezelőtt az öt-



éveseknek készült könyvekben volt” 
(Csányi-Simon-Tsík, 2016, 35).   

 Kénytelenek vagyunk a rengeteg 
beáramló információ feldolgozására, 
s ezáltal jóval nagyobb megterhelés 
alatt állunk, mint az előző generációk. 
„Az audiovizuális eszközök nézése, 
hallgatása során szerzett tudás nem 
nyelvi elemek sorozatának feldolgo-
zása által gazdagodik, hanem tárgyak, 
élőlények sok-sok képe, mozgóképe 
alapján” (Csányi-Simon-Tsík, 2016, 
35). A gyermeknek alig adódik lehető-
sége képzelőerejének szárnyakat adni, 
hiszen a fi lmrendezők, animátorok el-
végzik helyettük a képzetalkotást. „A 
rajz- és játékfi lmek, videojátékok egy-
idejűleg nyújtják a vizuális és auditív 
információt, a történetek nem időren-
di sorrendben követik egymást, ezért 
nem lépésről lépésre épül fel a tudás” 
(Csányi-Simon-Tsík, 2016, 36). Talán 
részben ez okozza, hogy nehezebben 
épül ki a gyermekben a belső képal-
kotásra való készség, s megnehezíti az 
olvasmányra való fókuszálást. Fontos 
az út, mely során eljuthatunk az értő 
olvasás elsajátításához, kiküszöbölve 
ezzel a funkcionális analfabetizmust 
(Csányi-Simon-Tsík, 2016, 36).   

 Nemcsak a gyermek érzelmi, szel-
lemi s mentális fejlődésére hatnak a 
mesék, hanem a gyermek egészséges 
személyiségfejlődésére is rendkívül 
erővel bírnak. Mesehallgatás során 
a gyerekeknek lehetőségük adódik a 
szereplőkkel való azonosulásra, erő-
sítve ezzel empatikus készségeiket. 
Együttéreznek a történet szereplőivel.  
A szereplők problémáival való meg-
ismerkedés s ezen problémák megol-
dása segíthet a gyermek magánéleti 
problémáinak könnyebb leküzdésében 
is. Szókincsük, fantáziájuk egyaránt 
gazdagodik, fi gyelmük koncentráltabb 
szintekre léphet. A jó mese utat mutat, 
lelki s érzelmi színvonalán is kifejti ha-
tását, elkísérnek tudatos s tudattalan 
emlékei, melyek felnőttként – gyer-
mekeinknek mesélve – újraélhetőek 
(Csányi-Simon-Tsík, 2016, 36-37). A 
mese ezért fontos  nevelési eszközzé 
vált, a történetek célja gyakran nem 
más, minthogy rámutasson az embe-
riség etikai dimenziójára. A történetek 
témái olyan univerzális értékekké vál-
tak, mint a világbéke, együttműködés, 
igazságosság. (web 4, Prosolutions, 
2019)

A papírszínházat az olvasóvá neve-
lés „előszobájaként” tartják számon, 
hiszen a felolvasott, papírszínház se-
gítségével előadott meséket azok a 

gyerekek is szívesen meghallgatják, 
akik az iskolapadban még csak küz-
denek a betűkkel – ezáltal megkopik 
az irodalmi élményük (web 1, Both, 
2018). A papírszínház további előnye, 
hogy a praktikus, hordozható fakeret 
és illusztrációk révén a gyermekek 
könnyebben juthatnak színház-, il-
letve meseélményhez. Szinte bárhová 
magunkkal vihetjük a fakeretet – így 
szolgálhat az iskolában a tanulásra, 
az óvodában a nevelésre, közösség-
építésre, kórházban a gyógyulásra, 
otthon pedig a szülő-gyermek kap-
csolat elmélyítésére (web 1, Both, 
2018). „A kamishibai legfontosabb 
sajátossága, hogy képes a gyerekek 
fi gyelmét maximálisan fókuszálni” 
(Csányi-Simon-Tsík, 2016, 11). Pszi-
chológiai vizsgálatok szerint még a 
fi gyelemzavaros gyermek is képes 
eme 10–15 perces előadásokat végig-
ülni (web 1, Both, 2018). „Amikor az 
olvasó egymaga találkozik egy képes-
könyvvel, annak történetével, képe-
ivel, akkor egyszemélyes élményben 
lesz része, amit a közösségtől távol és 
függetlenül él meg. Ezzel szemben a 
kamishibai kollektív élményt nyújt 
számára” (Csányi-Simon-Tsík, 2016, 
11). A papírszínház által a gyerekek 
egyik legtermészetesebb vágya, a fi k-
cióvágy kap ösztönzést a meséléssel 
és az illusztrációk mozgatásával (G. 
Gödény, 2016, 100). Az előadások so-
rán a gyermek képzeletével egészíti ki 
a történet illusztráció nélkül maradt 
elemeit, illetve megjósolja, elővetíti a 
következő képet. Az előadások a szo-
cializáció szempontjából is hasznosak 
a nevelés színterén, hiszen megköve-
telik a gyermektől az önfegyelmet, a 
közösség által elfogadott szabályok 
betartását: például hogy ne vonja el a 
társai fi gyelmét, csendben hallgassa az 
előadást, tartsa be a szokásrendet, stb. 
(Csányi-Simon-Tsík, 2016, 37).   

 Fontos megemlítenünk a papír-
színházas előadási technika anyanyel-
vi fejlesztési területét is. Bár spontán 
ismeretszerzésre kerül sor, serkenti 
a gyermek kommunikációs kedvét 
(ehhez fontos az interaktív környezet 
kialakítása), bővíti szókincsüket. A 
mesehallgatást követően a gyerekek 
képesek a történetekben hallott in-
formációkat feldolgozni, majd átadni 
azokat. „Az olvasás és felolvasás szá-
mos kognitív területen fejlesztő ha-
tású. Erősíti a szeriális feldolgozást (a 
nyelvi sorozatok felfogását), az elem-
ző gondolkodást, a képzetalkotást és 
a nyelvi kifejezést. A gyerekek kora, 

nyelvi állapota, előzetes tudása, fi gyel-
mi állapota határozza meg az előadás 
során alkalmazott módszert.” (Csányi-
Simon-Tsík, 2016, 38–39)   

Az előadás ritmusát, sebességét, a 
szöveg esetleges módosításait a gye-
rekek érzelmi vagy gondolati reakci-
ói befolyásolják (Csányi-Simon-Tsík, 
2016, 38–39). Azok az érzelmi vagy 
gondolati reakciók, melyeket a me-
sélő észlel hallgatóinak körében (G. 
Gödény, 2016, 100). Az előadó meta-
kommunikációs eszközökkel – mint 
pl. a gesztus, mimika, hanghordozás, 
hangsúly – is támogathatja a befoga-
dást. A fakeret mögé bújva, a mimika, 
gesztikuláció lehetőségeit ezzel látha-
tatlanná téve nehezíthető a történet 
gyerekekkel való megértetése. Nehe-
zítésként szolgálhat még, ha csökken-
ti az illusztrációk elemszámát – s így 
végül fokozatosan vizuális elem nélkül 
is élvezhetővé válhat a mese. Ezen foko-
zatok végül lehetővé teszik a bonyolul-
tabb mesék befogadását, értelmezését 
is. „Az írók, költők felolvasott gondola-
tait a gyerekek újraalkotják magukban 
a befogadás során. Ilyenkor a szöveg 
feldolgozását csak a verbális anyag és 
előadó színészi eszközei támogatják” 
(Csányi-Simon-Tsík, 2016, 38–39).   

 Az olvasáshoz szükséges részképes-
ségek minden gyermeknél egyénileg 
fejlődnek ki. Valakik már hároméves 
korban éretté válnak arra, hogy elsajá-
títsák az olvasást, mások csupán nyolc-
éves korukban érik el ezt a fejlettségi 
szintet (kb. a gyerekek egyharmada). 
„Ha nem alakul ki képzetalkotási ké-
pesség, akkor soha nem válik olvasó-
vá a gyerek” – (Csányi-Simon-Tsík, 
2016, 39). Akad néhány tényező, mely 
mindezt a képzetalkotási folyamatot 
akadályozhatja: ilyen például az erő-
szakos olvasástanítás, az adott szöveg 
idegensége, a fonológiai tudatosság 
gyengesége (mely alatt a hallott szavak 
hangokra bontásaként gondolunk), 
az éretlen szenzomotorikum – azaz 
az egyensúly nem megfelelő szintje, a 
mozgás, észlelés fejletlensége, illetve a 
szegényes verbalitásszintű környezet. 
Mindez hozzájárulhat a képzetalkotás 
gyengeségéhez (Csányi-Simon-Tsík, 
2016, 39).   

 Tudatosítva mindazt, mely a képzet-
alkotás hátrányára lehet, érdemes az 
olvasás tanításához vezető útra céltu-
datosan terelni a tanulót. Ilyen lehet az 
olvasásra való ráhangolódás, motivá-
ció, kedvteremtés, a szenzomotorikus, 
ortografi kus, verbális és fonológiai tu-
datosság fejlesztése. Fontos továbbá az 
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előzetesen megszerzett tudásra épülő 
értő olvasásra való felkészítés, szö-
vegfeldolgozás gyakorlása. (Csányi-
Simon-Tsík, 2016, 40)   

A papírszínház nagy előnye, hogy 
egyszerre több érzékszervet is meg-
mozgat, rengeteg lehetőséget nyújt az 
interaktivitásra. Még a legfélénkebb 
tanulókból is kreatív energiákat képes 
felszabadítani (web 1, Both, 2018). 
Fejlődik a belső képalkotás, a képze-
let. Ugyanez kevésbé fi gyelhető meg a 
mozgófi lmnél, mivel sokkal gyorsab-
ban pörögnek a képek. Teret adhatunk 
az önálló alkotásra, például kreatív 
írásra, játékra, dramatizálásra, képző-
művészeti tevékenységre. Ha a mese 
valamely problémát belső feszültség-
ként ragad meg, érdemes az előadás 
után is foglalkozni a történettel (web 
3, Hintafa, 2015).    

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK 
PAPÍRSZÍNHÁZAT?
Annak érdekében, hogy a papírszín-
házas előadásunk valóban jól működ-
jön, ajánlott szem előtt tartani néhány 
technikai követelményt, szabályt. Cé-
lunk, hogy az előadott történet szóra-
koztató s élvezhető legyen a közönség 
számára – ezt többek között a jól kive-
hető, érthető képek biztosítják.

A munkafolyamat első lépése egy jó 
szöveg, igényes történet kiválasztása. 
Az alsó tagozatos „irodalmi kánon” 
rugalmas, teret ad, így szövegválasz-
tási lehetőségünk is ideális, mivel 
fi gyelembe vehetjük a gyermekek ér-
deklődési körét, értelmi szintjét. „A 

szövegválasztás szabadságának ellené-
re is megtörténhet mégis, hogy didak-
tikai vagy egyéb problémák alakulnak 
ki, s ezek a problémák a későbbiekben 
felelősek lehetnek az olvasást, irodal-
mat nem szerető gyerekek csoportjá-
ért.” (web 5, Széplaszné, 2003) Egy jó 
mese fi gyelmet követel, élményekkel 
gazdagít, s gyakran hasznos tanácsok-
kal is ellát. Érzelmi intelligenciánkat, 
fantáziavilágunkat fejlesztő, látókö-
rünket szélesítő történet (Kádár, 2014, 
33−61) „Titka, hogy a hallgató lelki és 
érzelmi fejlettségének szintjén szólal 
meg; képes utat mutatni, hatása nem 
múlik el kisgyermekkorban, hanem 
serdülő- és akár felnőttkorban is elkí-
sér bennünket” (Simon, 2019, 355).

Ezután vázlatpontokba szedjük a 
cselekményt, és részekre bonjuk a 
mese elemeit – ahogyan azt a papír-
színház technikája megkívánja. Hasz-
nos lehet, ha ekkor már illusztrációkra 
is gondolunk. „Az illusztrátornak el-
sősorban azt a kölcsönös viszonyt kell 
megértenie, ami a szöveg és a kép kö-
zött jön létre a papírszínház esetében” 
(Chapeau, idézi: Csányi-Simon-Tsík, 
2016, 72). Előkészítjük a forgatóköny-
vet, a szöveg vázlatát instruckiókkal 
látjuk el. Meg kell gondolnunk, a ké-
pek pontosan mely részeit ábrázolják a 
történetnek, jelenetenként mit ábrázo-
lunk majd (Simon, 2019, 355). Fontos, 
hogy képileg egyenként is izgalmasak 
legyenek a jelenetek, hiszen a feszült-
séget az egész előadás során fent kell 
tartani (Csányi-Simon-Tsík, 2016, 72).   

A tervezést a megvalósítás szintje 
követi, azaz megrajzoljuk a képeket a 
háttérrel, szereplőkkel, díszlettel egye-
temben. Megbizonyosodunk arról, 
hogy mindennel elkészültünk, s a pró-
bafelolvasást követően kezdődhet is 
az előadás. A papírszínház-készítésbe 
akár a gyerekeket is bevonhatjuk, így 
a befogadáson túl az aktív alkotást is 
magába foglalja egy-egy történet fel-
dolgozása (Simon, 2019, 355).
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Csoport: közép, nagycsoport
Tevékenységi forma: mesélés
A tevékenység tartalma: A kőleves 
című népmese
A tevékenység fajtája: új ismeretet 
feldolgozó óra
Munkaforma: csoportos
Alkalmazott módszerek, eljárások: 
interaktív mesélés, beszélgetés, szem-
léltetés, magyarázat, bemutatás, gya-
korlás, értékelés, dramatizálás
Eszközök: katonasisak, asztal, fazék, 
kő, fakanál, seprő, kis berliner kendő, 
nagy berliner kendő, 2 fejkendő
A tevékenység céljai:
•  Művelesített célok: a mese cselek-

ményének megismerése és reprodu-
kálása, a magabiztos szereplés gya-
korlása: a gyerekek tapasztalathoz, 
magabiztossághoz, határozottsághoz 
és megfontoltsághoz juttatása, ma-
gyar huszári viselet bemutatása

•  Képesség- és készségfejlesztés: érzé-
kelés, képzelet, fi gyelem, emlékezet, 
problémamegoldás, kommunikációs 
képesség, gesztikuláció, mimika, fi -
gyelmesség, fegyelmezettség fejlesztése

A FOGLALKOZÁS 
ELŐKÉSZÍTÉSE, KONTEXTUSA
A foglalkozás célja A kőleves című 
magyar népmese interaktív mesemon-
dással történő bemutatása. Egy hiszé-
kenységgel és ravaszsággal ötvözött, 
humorral megfogalmazott történet 
kerül bemutatásra a gyerekek, azaz 

a mesebefogadók közreműködésé-
vel. A szereplők ezáltal életre kelnek, 
a gyermekek tapasztalathoz, maga-
biztossághoz, határozottsághoz és 
megfontoltsághoz jutnak. A történet 
középpontjában egy öregasszony és 
egy huszár áll, aki szabadságon van. A 
bonyodalom a katona éhségéből és az 
öregasszony naivitásából keletkezik. 

A történet előadása alatt általában 
három szereplő lép színre: a pedagógus 
(alkalmanként öregasszony, mindig 
narrátor), a kislány(ok) az öregasszony 
szerepében (ez többször váltakozik), 
valamint a kisfi ú(k) a huszár szerepé-
ben. A mese helyszíne az öregasszony 
háza tájéka. A díszlet középpontjában 
egy asztal áll. A terítővel letakart asz-
tal raktárként fog szerepelni a foglal-
kozásvezető és a szereplők részére. Az 
asztal alatt kap helyet a fazék, fakanál, 
zöldségek, kolbász és a pénzeszsák. A 
foglalkozás kezdete előtt az asztaltól 
nem messze véletlenszerűen elhelye-
zünk egy nagyobb követ. A foglalko-
zásvezető már a tevékenység elkezdése 
előtt jelmezt ölt, berliner kendőt és 
fejkendőt terít magára. Kevésbé látha-
tó helyre helyezzük a huszárnak szánt 
csákót és a kisebb berliner kendőt.

MOTIVÁCIÓ 
A foglalkozás egy indirekt motiváció-
val veszi kezdetét. A pedagógus első-
sorban öltözékével és viselkedésével 
vonja magára a gyermekek fi gyelmét. 

Majd elővesz egy követ, elmondja, 
hogy ez egy varázskő, és hogy most 
vette egy katonától, aki épp az imént 
ment el tőle. Beszélgetésbe kezd a kö-
zönséggel a huszárok kinézetéről, vi-
selkedéséről, dolgáról. Irányított kér-
dések: – Hogy néz ki egy huszár? Mit 
csinál egy huszár? Milyen tulajdonsá-
gokkal kell bírnia a huszárnak? Mit vi-
sel magán egy magyar huszár?

A ráhangolódó beszélgetést követő-
en a pedagógus egy nagy körbe tereli 
a hallgatóságot: egy huszárszázadot al-
kotva mindenki katona lesz. Csárdást 
járva táncukat az A jó lovas katonának 
(lásd: 1. sz. melléklet) című dallal kí-
sérik. A tánc végére kiválaszt a peda-
gógus egy kisfi út a katona szerepére. 
A katona egy huszárkalappal van kije-
lölve. A motiváció célja a hallgatóság 
fi gyelmének felkeltése, a koncentrá-
cióképesség fejlesztése. A foglalko-
zásvezető az előadás, megbeszélés és 
a szemléltetés módszerét használja. 
Eszközként a két berliner kendő, a két 
fejkendő és a huszárkalap jelmez jele-
nik meg.

FŐ RÉSZ
A mese a huszár kiválasztásával ve-
szi kezdetét. Narráció: – Hát te pont 
ugyanúgy nézel ki, mint a huszár, hadd 
nézzem! A kalapja is jó rád? Az újdon-
sült katona a pedagógus által adott inst-
rukciókat követve járkál a hallgatóság 
között, ételt kéregetve. A gyerekek fel-
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lasztja, milyen zöldség szeretne lenni 
a levesben, és beugrik a kör közepébe. 

A játék végével újra az öregasszony 
házában vagyunk, a pedagógus vissza-
tér az öregasszony szerepébe, a kislány 
visszamegy a mesehallgatók közé. Vé-
gül némi kóstolás után elkészül a leves, 
és utoljára a gyerekek közösen elkán-
tálják a mondókát. Az öregasszony 
megveszi a követ a katonától egy zsák 
aranyért, mely fi zikailag is megjelenik 
a jelenetben. A katona ennél a pontnál 
lép ki a szerepéből. 

BEFEJEZŐ RÉSZ
Miközben visszatér a közönséghez, a 
pedagógus a foglalkozás elején elhang-
zott dalt énekli a gyerekekkel. Innentől 
kezdve a foglalkozásvezető monológja 
következik, mely visszakalauzolja a 
közönséget a történet elejére. A pe-
dagógus beszélgetést kezdeményez a 
gyerekekkel. Kérdéseket tesz fel: – Ti 
már ettetek kőlevest? Mi mindent tett a 
katona a levesbe? Melyik szereplő volt a 
hiszékeny és melyik a csalafi nta? Miért? 
Vajon hova ment a katona, miután el-
köszönt az öregasszonytól? A kérdések-
re adott válaszok alapján még további 
témák felé haladhat a beszélgetés. 

Az eszmecserét követően A huszár-
legény azt mondta c. játékkal záródik a 
foglalkozás. A játékban a gyerekek ka-
tonabőrbe bújnak. A feladatuk, hogy 
egy pedagógus által kiválasztott színű 
dolgot érintsenek meg a helyiségben, 
mert az jelenti a biztonságos környe-
zetet.

MELLÉKLETEK:
1. számú melléklet: 
A JÓ LOVAS KATONÁNAK…

A jó lovas katonának, 
de jól vagyon dolga,
eszik-iszik a sátorban, 
semmire sincs gondja,
hej, élet, be gyöngy élet, 
ennél szebb sem lehet,
csak az jöjjön katonának, 
aki ilyet szeret.

Paripáját megforgatja, 
úgy megyen dolgára,
csillog-villog a mezőben 
virágszál módjára,
hej, élet…

2. számú melléklet: 
FAZEKAM A TŰZHELYEN

Fazekam a tűzhelyen,
Fazékban a levesem,
Hogyha megfőtt, megeszem.

Keverem-kavarom,
Ott hűl már az asztalon,
Tányéromra kirakom,
Éhes már a pocakom.

3. számú melléklet: 
CSICSERIBORSŐ, BAB, LENCSE

Csicseriborsó, bab, lencse,
Fekete szemű menyecske,
Ne menj haza este,
Mer fölbök a kecske.
Pattantyú.

adata, hogy visszautasítsák, néhol kutya 
szerepébe bújva megugassák. 

Ezután a már előre kihelyezett követ 
felvéve a kis huszár, a tanári narráció 
nyomán, elindítja a történet tényleges 
szálát. Az asztalhoz ér, ahol a pedagó-
gus várja, aki úgy irányítja a beszél-
getést, hogy a kőre terelődjön a szó, 
amiből a katona levest tud főzni. Elő-
kerül a fazék, melyben a varázslat vég-
bemegy. Ezt követően a foglalkozás-
vezető a Fazekam a tűzhelyen (lásd: 2. 
sz. melléklet) című mondókát tanítja 
meg a közönséggel, melyet háromszor 
kántálásként ismételgetnek, a fazekat 
körben állva. 

Ekkor az öregasszony szerepét a 
pedagógus átruházza egy kislányra. 
Innentől kezdve a pedagógus narrá-
torként van jelent a történetben. A tör-
ténet következő részében folytatódik a 
„leves” főzése. Folyamatosan előkerül-
nek a hozzávalók, a bűvös mondóka 
újra ismétlésre kerül. Az öregasszony 
és a katona szerepe új gyerekek elő-
adásában folytatódik. 

A katona a következő jelenetben fel-
veti az ötletet, hogy zöldséget is tegye-
nek a fazékba. Egy játék keretén belül 
keltjük életre a zöldségeket: a gyerekek 
a pedagógus utasítását követve kört 
alkotnak, ami a fazekat szimbolizál-
ja, majd a Csicseriborsó (lásd: 3. sz. 
melléklet) című dal éneklése közben 
körbe-körbejárnak. A dalt záró „pat-
tantyú” szó kimondására mind legug-
golnak: aki legutoljára guggol le, kivá-



SZABADSÁGHARCOK, AMELYEK…
PELLE ISTVÁN

Tán több mint egy évtizede is van már 
annak, hogy az egyik órámon – ha 
nem csal az emlékezetem, éppen az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
témájába készültünk belevágni – az 
akkori kilencedik osztály egyik jófe-
jű diákja váratlanul nekem szegezte a 
kérdést: „Miért tanulunk mi annyit a 
magyar történelemről? Hiszen az csu-
pán arról szól, hogy a magyarok fel-
kelnek, leverik őket, majd megtorolják 
rajtuk a felkelést.” Érdeklődésemre, 
mégis kivel-mivel kellene akkor bő-
vebben foglalkozni egy magyar isko-
la történelemóráin, a válasz az volt: 
például az amerikaiakkal, ők mindig 
győznek.

A 10-12 évvel ezelőtt elhangzott 
markáns, ám több helyen sántító vé-
leményben számos érdekes, ma is ak-
tuális pszichológiai, pedagógiai és kul-
turális jellegű problémát fedezhetünk 
fel – a győztesekhez tartozni akarástól, 
a kulturális amerikanizálódáson, vala-
mint a történelmi folyamatok megér-
tésén át a politikatörténet mértéktelen 
túlsúlyáig a történelemoktatásban. Mi-
vel valamennyi felsorolt problémával 
terjedelmi korlátok miatt lehetetlen 
foglalkozni, a történelmi folyamatok 
kérdéskörére összpontosítok. Ennek 
segítségével próbálok rámutatni arra: 
majd minden történelmi eseménynek 
többféle olvasata lehetséges; továbbá, 
a vereségek, megtorlások ellenére sem 
vész el feltétlenül annak az ügynek 
minden szegmense, amiért a felkelés 
indult. Eleget téve a lap szerkesztősége 

kérésének, olyan események közül vá-
logattam, amelyek valamilyen módon 
az októberi hónaphoz köthetők. Ebből 
a szempontból nem volt nehéz dol-
gom, mert a „betyár hónap” (©Tőzsér 
Árpád) bővelkedik jelentős történelmi 
eseményekben.

Lássuk tehát a három legismertebb 
magyar (forradalom és) szabadság-
harc zanzásított történetét és hosz-
szabb távú következményeit! Azért is 
érdemes ezeket kicsit körbejárni, mert 
gyakran hallani más népek fi aitól az 
alábbi gunyoros megjegyzést: „A ma-
gyarok Európa legnagyobb lúzerei, a 
vereségeiket ünneplik.”

Az 1703 nyarán kirobbant, két nagy 
nemzetközi konfl iktussal (az észa-
ki háború s még inkább a spanyol 
örökösödési háború) is összefonódó 
Rákóczi-szabadságharc első évei, kü-
lönböző külső és belső tényezők ked-
vező együtthatásának köszönhetően, 
sikeresnek mondhatók. 1703–1705 
között II. Rákóczi Ferenc kezére ke-
rült az ország nagy része, igaz, voltak 
olyan nagyon fontos pontok, amelye-
ket sohasem tudott birtokba venni. 
Az erdélyi fejedelmi címet időközben 
megszerző Rákóczi 1705 őszén össze-
hívta a szabadságharc első és egyben 
legfontosabb magyarországi ország-
gyűlését, amit a Nógrád megyében ta-
lálható Szécsény mellett, a borjúpásti 
mezőn tartottak meg szeptember 12-e 
és október 3-a között. A szenvedélyes 
vitákat sem nélkülöző diétán egyebek 
mellett kialakították a „kuruc állam” 

legfontosabb politikai és gazdasági 
szerveit. A szécsényi országgyűlést 
követően Rákóczi Ferenc immár ve-
zérlő fejedelemként állt a „kuruc ál-
lam” élén. Ez az esemény tekinthető 
a szabadságharc tetőpontjának. Az-
tán a sikertörténet hamarosan véget 
ért. A következő évek, némi pangás 
után, már a „kuruc állam” folyama-
tos zsugorodásának jegyében teltek 
el. 1711-ben a leghosszabb magyar 
szabadságharc elbukott. Ám teljes ve-
reségről mégsem lehet beszélni. Ami 
elsősorban a Pálff y János császári főve-
zér és Károlyi Sándor kuruc generális 
által tető alá hozott szatmári békének 
köszönhető, amely a megbékélés és a 
kompromisszum jegyében fogant. A 
nyolc évig tartó szabadságharcot nem 
követte megtorlás. Hűségeskü fejében 
még Rákóczinak is felajánlották az 
amnesztiát. Ő azonban, a felkelés más 
vezető személyiségeivel együtt, inkább 
a több országot is érintő emigrációt 
választotta.

A Rákóczi-szabadságharc I. Lipót 
király érzéketlen magyarországi poli-
tikája ellen robbant ki, s bár a függet-
lenségért vívott harc vereséget szen-
vedett, az uralkodói udvarban is mély 
nyomokat hagyott. A trónt elfoglalni 
akaró III. Károly 1711 tavaszán már 
ilyen intést küldött haza Barcelonából: 
„Az az akaratom, hogy ezen nemzettel 
nagyobb megértéssel bánjunk…”

Felkeltek, leverték, nem torolták 
meg. 



’48-as alkotmány felújítását követelte 
Ferenc Józseft ől. Ugyanakkor a Kos-
suth vezette emigráció egy új szabad-
ságharc parazsának szításával gyako-
rolt nyomást a bécsi udvarra. Végül az 
olasz és a német egyesülési folyamat 
során elszenvedett katonai vereségek 
belekényszerítették Ausztriát a De-
ákék által szorgalmazott kiegyezésbe. 
Amely magyar részről nagyjából a ’48-
as alapokon valósult meg. A magyarok 
uralkodó társnemzetté váltak az Oszt-
rák–Magyar Monarchiában. A dualiz-
mus kora komoly gazdasági prosperi-
tást hozott az országnak.

1956. október 23-án a lengyelorszá-
gi rendszerellenes erők melletti szim-
pátiatüntetésnek induló megmozdulás 
fegyveres felkelésbe torkollt a már hó-
napok óta forrongó Budapesten. Egé-
szen fi atal emberek, a „pesti srácok” 
és a „pesti lányok” fogtak fegyvert el-
sősorban a sztálinizmus magyarorszá-
gi helytartói, majd az ő segítségükre 
siető, az ország területén állomásozó 
szovjet csapatok ellen. Hiába volt a fel-
emelő bátorság, hiába a legnépszerűbb 
kommunista politikus, Nagy Imre mi-
niszterelnök átállása a forradalmárok 
oldalára, a többpártrendszer újbóli be-
vezetése, a semlegesség kinyilvánítása. 
A világ akkori legerősebb szárazföldi 
hadseregének, a Vörös Hadseregnek 
a november 4-én hajnalban kezdődő 
Forgószél nevű hadművelete elsöpörte 
a világ csodálatát kiváltó, de a döntő 
pillanatban a szuezi válság árnyékába 
kerülő magyar mozgalmat. A Kádár 

János vezette új rezsim az első évek-
ben a megtorláshoz folyamodott. Ez a 
megtorlás az 1849. évinél jóval súlyo-
sabb volt. Csaknem kétszer annyi volt 
a kivégzettek száma, mint Haynau ter-
rorja idején. 

Felkeltek, leverték, megtorolták.
Ám a terror lecsengése után Ma-

gyarország fokozatosan a kommunista 
blokk legélhetőbb országává változott 
– a maga kis szabadságaival. A külföld 
a „legvidámabb barakk” elnevezést 
ragasztotta rá. A történészek zöme 
egyetért abban, hogy ebben nagy sze-
repe volt a levert ’56-os forradalom-
nak. Amelynek szelleme több mint 30 
éven át ott kísértett a Kádár-rezsim 
fölött – kibeszéletlenül, elhazudva, 
ellenforradalomnak nevezve, folya-
matos lelkifurdalást okozva, főleg a 
legfőbb vezetőnek. A kommunizmus 
összeomlása után 1956 eszmeisége 
nem véletlenül lett 1989-ben a magyar 
rendszerváltás origója.

1968-ban Molnár Miklós egy több 
francia és magyar nyelvű kiadást meg-
ért könyvet írt Egy vereség diadala 
címmel. A könyvben az 1956-os for-
radalom történetét dolgozta fel, de a 
címet nyugodtan vonatkoztathatjuk 
a két másik példaként felhozott ese-
ménysorra is. Mindegyikre jellemző, 
hogy fő célját a maga idejében nem 
érte el. Ellenben kisebb-nagyobb fázis-
késéssel újraéledve, mikor a csillagok 
kedvező együttállása azt lehetővé tette, 
mégis előbbre vitte az adott történelmi 
időszakban a magyarság ügyét. 

Sőt: a magyarok a vészterhes 16. és 
17. század után kaptak egy viszonylag 
nyugodt és építkezésre alkalmas 18. 
századot.

Az 1848–1849-es forradalom és 
szabadságharc történetét általában az 
1849. augusztus 13-án lezajlott világo-
si fegyverletétellel szokás lezárni. Nem 
véletlenül. Akkor adta meg magát 
Görgey Artúr közel 30 000 fős serege 
– az oroszoknak. Köztudomású per-
sze az is, hogy a harcok nem minde-
nütt fejeződtek be. Az utolsó bástyát, 
a bevehetetlen komáromi erődöt csak 
október 4-én adta át Klapka György 
Haynaunak – a várvédők szabad elvo-
nulása fejében. Az is közismert, hogy 
két nappal ezt követően, október 6-án 
zajlott le a szabadságharc megtorlásá-
nak legismertebb fejezete: a 13 hon-
védtiszt, az „aradi vértanúk” és Bat-
thyány Lajos miniszterelnök kivégzése 
az aradi várban, illetve Pesten. Haynau 
terrorja során összesen mintegy 130 
embert végeztek ki. „Most tél van és 
csend és hó és halál.” – írta megrendül-
ten Vörösmarty Mihály 1850-1851 te-
lén az Előszó című versében.

Felkeltek, leverték, megtorolták.
Ám a történetnek nincs vége. Tíz 

évvel Vörösmarty bús sorainak meg-
írása után fordult a történelem kereke. 
A nemzetközi trendek, amelyek 1849-
ben nem a magyarokat segítették, ez-
úttal a Habsburgok ellen fordultak. A 
neoabszolutizmus megroppanását ki-
használta a Deák és (amíg élt) Teleki 
László vezette hazai ellenzék, amely a 



A szeptember minden gyermeket ne-
velő családba változásokat hozott. A 
tanévkezdés kihívásokkal terhes, so-
kaknál azonban a szokásosnál is több 
lelki terhet jelent, kollégista lett a 
gyermekük. A kollégiumba költözés-
nek számos oka lehet. Leggyakoribb 
a lakóhelytől való távolság, a minden-
napos ingázás elkerülése, de fakad-
hat döntésünk speciális középiskola 
választásából vagy családi okokból 
is. A szülőben ilyenkor felvetődnek 
bizonyos kérdések. Biztos jó döntés-e 
másra bízni a kamasz gyermekem ne-
velését a jellemalakulás kritikus idő-
szakában? Jó hatással lesznek-e rá a 
társai? Meg tud-e birkózni egyedül a 
felmerülő nehézségekkel? Jó szülő va-
gyok-e egyáltalán, ha elküldöm a ház-
tól? Valóban előnyére válik-e a korai 
önállóság? Mérlegelünk. Számba 
vesszük a kollégista lét előnyeit, hát-
rányait. Véleményalkotásunkat be-
folyásolják a társadalmi sztereotí-
piák, személyes tapasztalatok. Jelen 
írás arra törekszik, hogy a serdülőkor 
fejlődéslélektani jellemzőit bemutat-
va járjuk végig a kollégiumba adás 
kérdéseit.

A SERDŐLŐKOR JELLEMZŐI
A serdülőkor talán mindannyiunk 
számára a legtöbb megküzdéssel járó, 
nagy érzelmi amplitúdójú, minden 
résztvevő számára nehezen megél-
hető időszakot jelenti, mely mára tág 
időszakot ölel fel, körülbelül 12 éves 
kortól 20 éves korig tart. Az ebben az 
életszakaszban végbemenő biológiai, 
pszichológiai és szociológiai változá-
sokat nevezzük kamaszkori válságnak.

BIOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK
A kamaszkor hormonális változása-
inak kezdete napjainkra a lányoknál 
11–16 éves korban, tehát akár már 
alsó tagozatban elkezdődhet, fi úknál 
13–16 éves korra tehető. A nemi szer-
vek működése, a másodlagos nemi 
jelleg megjelenése, az alkat és testma-
gasság változása gyakran fokozottabb 
tempóban történnek, mint ahogy azt 
a psziché, illetve az érzelmek követni 
tudják. A hormonális hatások miatt 
megváltozott testkép szorongással, 
esetleg szégyenérzettel járhat. Az ön-
elfogadást segítheti vagy gátolja a 
kortárs referenciacsoport véleménye, 
azonban hat rá, ugyancsak megerősí-

tésként vagy elutasítandó mintaként a 
szülői modell. S csakúgy, mint koráb-
ban, a megerősítő, bátorító szülői szó. 

PSZICHOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK
Erik H. Erikson (2002) pszichoszociális 
fejlődéselméletéből ismert, hogy min-
den fejlődési szakasznak megvannak 
a sajátos feladatai, melyek az egyén 
számára krízist jelentenek. Ennek a 
krízisnek a sikeres megoldása ered-
ményezi az életszakasznak megfe-
lelő fejlődést. A serdülőkor krízise 
az identitás- és szerepzavar. Sikeres 
megoldása esetén alakul ki az egysé-
ges, önálló énkép, szilárdul meg az 
identitás. A kamasz érdeklődésének 
központi témájává válik az éntudat, 
az énhatékonyság, az élet értelmének 
keresése. A „Ki vagyok én?” „Ki nem 
vagyok én?” „Miért élek?” és számos, 
ezekhez hasonló kérdés megválaszolá-
sa ennek az időszaknak a fő feladata, 
ezért identitásépítő korszaknak is ne-
vezhetjük. 

A kamaszkorra jellemző a tanult 
értékrendszer, a korábbi referencia-
személyek (szülők, tanárok) kompe-
tenciáinak felülvizsgálata. Ez gyakran 

PSZICHOLÓGIA

ACKERMANNÉ KELŐ KAMILLA

A KOLLÉGIUMI EGYÜTTÉLÉS LEHETSÉGES POZITÍV HATÁSAI 
A SERDÜLŐKORBAN



PSZICHOLÓGIA

pesszimizmussal, cinizmussal párosul. 
Kamaszkori értékválságnak nevezi a 
köznyelv, azonban inkább tekinthet-
jük ezt az időszakot a megfi gyelések, 
következtetések, szintetizálások éve-
inek, amikor a kamasz a környezeté-
ben látott életvezetési technikákat már 
értelmezni tudja, értékeli és következ-
tetéseket von le azokból. Következte-
téseit, ítéleteit természetesen mindig 
szavakba önti, melyek váratlanul, fá-
jóan érinthetik a szülőket. A tekintélyi 
elvű szülői befolyás már nehezebben 
érvényesíthető. Ekkor lehetünk ta-
núi annak, hogy kamaszunk titkokat 
rejt, naplót ír, elrejtőzik előlünk. Saját 
szobája mások számára zárt területté, 
autonóm térré válik. Ez az ábrándozá-
sok időszaka, amely kívülről tekintve 
meglehetősen lehangoló képet nyújt, 
ugyanakkor nagyon fontos része a 
jövőkép kialakításának, hiszen ez az 
életideál keresésének időszaka is egy-
ben. Ekkor alakulnak ki a családi és 
szakmai életvezetésre vonatkozó első 
elképzelések.

Ugyanakkor a kamasz igényli cse-
lekvési terének tágulását, egyéni kom-
petenciáinak bővítését. Ez fi zikai és 
mentális értelemben is lényeges kérdés 
számára. Már nem minden esetben 
igényli a támogató szülő jelenlétét, tö-
rekszik minden területen az önállóság-
ra. Elvárja környezetétől, hogy ennek 
az önállósági törekvésnek teret adjon. A 
személyiségfejlődésben fontos tényező 
a belső kontroll kialakulása, vagyis, 
hogy az egyén érezze, képes saját maga 
alakítani sorsát, azt elsősorban nem 
külső tényezők fogják meghatározni. 
Ebben nagy szerepe van a szülői bá-
torító, a kezdeményezéseket ösztönző 
nevelői attitűdöknek, valamit a példa-
adásnak (N. Kollár–Szabó, 2017). A 
belsőkontroll-attitűd meghatározza az 
énhatékonyság érzését, az egyéni mo-
tivációt. Mivel a környezet befolyásolja 
a belső, illetve külső kontroll megélését, 
mindenképpen biztosítanunk kell a 
serdülő számára egyfajta önállóságot a 
kezdeményezéseiben, a társas kompe-
tenciáinak gyakorlásában, felelősség-
vállalásban, a szabályok kialakításában, 
programok szervezésében, konfl iktu-
sok kompromisszumos megoldásában. 
Az az érzés, hogy „elengednek, bíznak 
és megbíznak bennem, rám bíznak dol-
gokat”, segíti az énhatékonyság kialaku-
lását.  Nehezítő tényező, hogy a szülő 
nehezen mond le az eddigi aszimmet-
rikus, irányító jellegű pozíciójáról, mi-
közben a kamasz egyre nagyobb igényt 
támaszt a kölcsönösségre (Komlósi, 

1995; Novák, 2009). Ugyanakkor a 
függetlenedéssel járó felelősségvállalás 
még nem alakult ki. A szabad elengedés 
mellett szükséges a működési kereteket, 
szabályokat továbbra is fenntartanunk. 
Mint a kisgyermekkorban, a szabályok 
a serdülő számára is biztonságot jelen-
tenek, ezek nélkül elbizonytalanodik, 
olyan dolgokat is megtesz, amelyek-
től a szabályok megóvták volna. Ek-
kor fogalmazódnak meg benne azok a 
kérdések, hogy „Meddig mehetek el?” 
„Kinek engedjek, mikor mondjak ne-
met?” Fontos, hogy ismerje a határait. 
Egy mondás úgy tartja, hogy „a kamasz 
keresi a határokat, majd ha elérte, meg-
sértődik”. Ennek oka, hogy úgy gondol-
ja, a szabályok gátat szabnak cselekvési 
és döntési szabadságának. Tudnia kell 
azonban, hogy mindennek vannak kö-
vetkezményei. Segíti a szabályok betar-
tását, elfogadását, ha ezeket a felnőttek-
kel együtt hozzák. Ha nem a feje felett, 
hanem hatékony közreműködésével, 
saját védelme érdekében együtt hozzák 
meg azokat. A szabadság és korlátozás 
helyes aránya arra készteti, hogy ellen-
állás helyett újra merjen kompromisz-
szumos megoldást találni, s ez a közös 
megoldás olyan magatartási mintát 
eredményez számára, melyet később 
akár szülőként is követni fog. 

Kamaszkorban megváltozik a kom-
munikáció nem csupán tartalmában, 
de a szülőket gyakran kellemetlenül 
érintően, jellegében, hangnemében 
is. A szülő gyakran érzi úgy, hogy őt 
neveli kamasz gyermeke, hibáit kérlel-
hetetlenül kimondva, hangsúlyozva, 
számon kérve. Véleményünk szerint 
a szeretetteljes, elfogadó légkört a pu-
bertás éveiben is meg kell őriznünk 
a családban, ami védőháló minden 
tag számára, így a kommunikációs 
jelenségeket is szabályok között kell 
tartanunk. Ez a szeretetteljes, tisztelet-
teljes beszédmód további fenntartását 
jelenti. A konfl iktusok lezárása már 
nem történik tekintélyelven, segíti 
a kamasz önértékelését, ha a családi 
szabályokat együtt írjuk újra, a konf-
liktusokat kompromisszumos módon 
rendezzük. Szükséges a szülői szókész-
let revíziója is, hiszen a kamaszok au-
tonómiájukból eredően nem szeretik 
a lekicsinylő, becézgető megszólítást 
vagy a megalázó megjegyzéseket. 

MEGVÁLTOZÓ SZOCIÁLIS 
KAPCSOLATOK
Ebben az én-kereső állapotban a ser-
dülő megváltoztatja viszonyát a kör-
nyezetével. A korszak első szociális 

kifejeződése az önállósági konfl iktus 
(Bagdy, 1994), melynek megnyilvá-
nulási színtere elsődlegesen a család. 
A szülővel folytatott csaták, a saját 
érdekeinek képviselete, az énkép ki-
alakításáért való küzdelmek természe-
tesek. A kamasz befelé fordul, önma-
ga megismerésére törekszik. Nehéz, 
de belső késztetés számára a feltétlen 
kötődésből való elszakadás. Ugyan-
akkor vágyik a szülői szeretetre, az 
elismerésre, a támogatásra. Segítségre 
van szüksége, csakúgy, mint korábbi 
életszakaszaiban. Erikson szerint eb-
ben az időszakban akkor lesz sikeres 
a krízismegoldás, ha a fejlődés korábbi 
fázisaiban is optimálisan lezajlottak a 
krízisek. Tehát az első életévben a sze-
retetteljes környezetben való törődés 
hatására kialakult a bizalom, az auto-
nómia korszakában a megfelelésérzés 
és énhatékonyság, 3–6 éves korban a 
célra törekvés, a megvalósítás, a pu-
bertás előtti korban pedig megéli a 
fi zikai és szociális kompetenciáit. Ha 
ezek a fejlődési szakaszok sikeres meg-
küzdést eredményeztek, megerősödött 
a környezetébe és az önmagába vetett 
hite, ezeken, mint alappilléreken, ké-
pes lesz a kamasz jelen élethelyzetének 
erőteljes kihívásaira is sikeresen rea-
gálni. 

Mégis azt érezhetjük, hogy a ka-
maszkor szülőként nehezebben meg-
élhető időszak, korábban megismert 
gyermekünk mintha teljesen új, is-
meretlen személy lenne. Ugyanakkor, 
mintha személyes kompetenciáink 
hiányoznának az új helyzettel való 
megküzdéshez. Mi eredményezhe-
ti ezt az érzést? Erikson elméletéből 
tudjuk, hogy személyiségfejlődésünk 
nem áll meg a korai felnőttkorral. A 
felnőttkor krízise az új generáció fel-
nevelése, amely sokszor egybe esik az 
életközépi válsággal, amikor a felnőtt-
nek saját eddigi elért eredményeiről 
kell számadást készíteni. Szülőként 
tehát számot vetünk életünkről (sokan 
ekkor váltanak szakmát), ugyanakkor 
teljesen át kell alakítanunk viszonyulá-
sunkat kamasz gyermekünkhöz, felül 
kell vizsgálnunk addigi jól bevált ne-
velői attitűdünket, vagy legalábbis esz-
közkészletünket. Ennek a két, nagyon 
jelentős életkori feladatnak az egybe-
esése a serdülőkéhez hasonló krízis is 
lehet a szülő számára (Kulcsár, 2004). 
További problémát jelenthet, hogy a 
serdülőkorral együtt járó konfl iktu-
sok gyakran felszínre hozzák a szülői 
pár között mélyen lappangó esetleges 
problémákat, így ez az időszak sok pár 



életében váláshoz vezet (Bagdy, 1994; 
Hajduska, 2008).

Jellemzője ennek a viszontagsá-
gokkal és küzdelmekkel teljes élet-
szakasznak az érzelmi labilitás, 
kiegyensúlyozatlanság, az önkontroll 
képességének hiánya, mely gyakran 
szorongással párosul. A gyermek ma-
gányosnak, meg nem értettnek érzi 
magát. Inkább keresi kortársai, mint 
szüleik társaságát. A nagy fi lozofi kus 
beszélgetések, az érzések megosz-
tásának időszaka ez, melyben átéli 
a kamasz a megértettséget. Fontos, 
hogy ekkor valódi, intim, tartós ba-
rátságok alakuljanak ki, melyben a 
serdülő átélheti a kölcsönös bizalom 
légkörét. Corona Bamberg (1990) a 
kora keresztény szerzetesekről írott 
munkájában gyönyörűen megfogal-
mazza a barátság lényegét: „a barát-
ság… ma válságba jutott. Tárgyiasabb 
kifejezésekkel, érzelmi színezet nélkül 
„partnerségről” és „kollegalitásról” 
beszélünk, amit tényekkel meg lehet 
alapozni, de éppen úgy fel is lehet 
bontani, adott esetben igen gyorsan. A 
barátság a szív ügye, ezért tartósságot 
követel. Ha úgy gondoljuk, hogy sem 
magunk nem vagyunk már képesek 
erre, sem a másik, akkor talán hiány-
zik a mélyebb kapcsolat képessége, túl 
a pusztán tárgyi szükségen, de a pilla-
nat hullámzásain is, nincs meg a gyer-
meki bizalom, amely fel tudná oldani a 
modern ember aggasztó magányát.” A 
kezdetben magányos, senki által meg 
nem értett kamasz először az azonos 
neműekkel való baráti kapcsolatban 
gyakorolja, majd a párkapcsolati pró-
bálkozásaiban tanulja meg újra a vala-
kihez tartozás örömét.

Az előzőekben láthattuk, hogy a 
kamaszkor a pszichoszexuális érés, az 
énazonosság kialakulásának, az ide-
álkeresés, kapcsolatok intim kialakí-
tásának rendkívül szenzitív időszaka, 
joggal gondolhatjuk, hogy ennek he-
lye a jól védelmezett szülői ház, ahol a 
gyermeket kontroll alatt tartva tudjuk 
helyes irányba terelni. A kollégiumba 
költözésnek azonban számos olyan 
oka lehet, amely nem teszi lehetővé e 
mérlegelést, és a szülő nem tehet mást, 
mint útjára bocsátja 14, esetként már 
13 éves gyermekét.

A hazai középiskolai kollégiumok 
helyzetével kevés kutatás foglalkozik, 
azonban ismert a „kollégiumpedagó-
giai hátrányhalmaz” kifejezés, mely 
a kollégiumok alulfi nanszírozásából, 
szakmai válsághelyzetéből, a peda-
gógusszerepek defi niálatlanságából, 

a kollégisták és szüleik megváltozott 
igényrendszeréből származik. Az lát-
ható tehát a pedagógiai szakiroda-
lomban, hogy bizonyos középiskolai 
kollégiumok jelen formáikban nem fe-
lelnek meg a szakmai kívánalmaknak 
(Pribék, 2019). Jelen írás nem ezek 
bemutatására, hanem arra törekszik 
elsősorban, hogy feltárja a közösségi 
élet személyiségfejlesztő hatásait. 

MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁRHAT 
A KOLLÉGIUMI ÉLET?
Minden jó kapcsolat alapja a kölcsö-
nös megismerés. A kollégiumpedagó-
gusnak elsősorban a kamasz személyi-
ségének, hátterének, motívumainak 
feltérképezésére kell törekednie. Hasz-
nos, ha a család igyekszik a gyermek 
nevelőjével való személyes és gyakori 
találkozásra, a családi körülmények, 
értékrendszer, nevelési attitűd bemu-
tatására. Jó, ha a szülő őszinte. A kol-
légiumi nevelő a személyiségfejlődés 
egy bizonyos szakaszában veszi át a 
serdülőt, a korábbi események isme-
rete nélkül nem vagy korlátozott mér-
tékben lehet sikeres a nevelés.

A korábbi fejlődéslélektani gondola-
tokhoz igazodva vesszük most górcső 
alá a kollégiumban, a szülői háztól fi zi-
kai távolságban élés jellemzőit. 

A szülőktől való leszakadás, 
önállóvá válás segítője a kollégiumi 
lét. Ugyanakkor, mivel az érzelmi 
függetlenedés lassabb folyamat, mely 
rendkívül sok és heves konfl iktus-
sal terhelt, ez az időszak átalakul. A 
mennyiségi helyett a minőségi idő-
töltés kerül előtérbe, a viszonylago-
san kevés együtt töltött időt a szülők 
a gyermek érzelmi, lelki állapotának 
megismerésére, meghallgatására, az 
együtt töltött idő valódi tartalommal 
feltöltésére törekednek. Kevesebb a 
minősítő megjegyzés, s ebben a tole-
ráns légkörben a kamasz is érzi, hogy 
elfogadják, erősödik szülei felé a bi-
zalmi viszony. Jó, ha fi gyeljük a ka-
masz jelzéseit, és csak akkor és olyan 
formában vagyunk jelen, ahogyan és 
amennyit ő igényel.

Az énazonosság-krízis megküzdése 
során alakul ki a nemi szereppel való 
azonosulás, a pályaorientáció, az ide-
ológiai viszonyulás. A pedagógusok 
lehetőséget kapnak saját egyéniségük, 
személyes és szakmai kompetenciá-
ik beemelésére, megjelenik a „civil 
tudás”, mely az együttes élmények 
következtében kialakuló érzelmi kap-
csolat hatására formálhatja a gyermek 
érdeklődését. Sajátos hozzáadott ér-

téket jelentenek az intézmény belső, 
egyéni értékei, szokásrendszere, ha-
gyományai.

Az önálló cselekvési tér lehetősége 
kitágul, és felelősségvállalásra kész-
tet. Ez a felelősségvállalás vonatkozik 
a munkára, jelen esetben kitüntetet-
ten a tanulásra, de a közösség és az 
egyén személyes tárgyaira egyaránt. 
A kamasz megtanulja, hogy bizonyos 
dolgokban csak magára számíthat. Ez 
önkontrollt, az idő- és pénzgazdálko-
dás tanulását segíti elő.

A kamasz a kollégiumban mélyeb-
ben megtanulja az együttélés szabá-
lyait, alkalmazkodóképessége fejlődik. 
A napirend, az állandóság, a szabály-
rendszer nyújt kapaszkodót, azt a bi-
zonyos védőhálót, amire a lázadásai 
ellenére is szüksége van. A határok 
meghúzása azt jelenti, hogy vele van, 
rá fi gyel, támaszt nyújt számára.

A szociális kapcsolatok konfl iktusai 
a nevelőtanárokkal, társakkal egyaránt 
megjelenhetnek, de az együttélés mi-
att ezeket a konfl iktusokat konstruktív 
módon tanulhatja meg megoldani. 
Példa lehet erre az egész közösségen 
belüli kommunikáció, valamint a ne-
velőtestület tagjainak egymás közti és 
a tanulókkal történő viselkedése. Meg-
valósulási formái a kollégiumokban az 
egyéni és csoportos refl exiók, közös-
ségfejlesztő foglalkozások, beszélgeté-
sek, előadások stb. Mindezek zálogai a 
későbbi társadalmi beilleszkedésnek.

Megtanul másoknak segíteni, bizo-
nyos dolgokat másokkal megosztani, 
kérni, elfogadni, bocsánatot kérni és 
megbocsátani. Megtapasztalja a ku-
darc érzését, a konfl iktusok felisme-
rését és kezelését. Mindez mélyebb 
emberismerethez vezet, és segíti az 
asszertív viszonyulást. 

Közben énképe is alakul. A mások-
kal való együttélés során ledönthetők 
a korábban önmagáról felépített szte-
reotípiák, pl. „nem vagyok elég tole-
ráns, nem tudok alkalmazkodni, nem 
vagyok szerethető, stb.”

A különböző szociokulturális 
hátterű, tanulási képességű, értékren-
dű tanulók együttélése segíti a tole-
rancia kialakulását, fogékonnyá teszi a 
gyermeket a társadalmi problémákra. 
Ugyanakkor ebben a rendkívül hete-
rogén közegben az egymással töltött 
idő mennyisége miatt lehetőség van a 
mélyebb megismerkedésre, ezáltal ba-
ráti kapcsolatok alakulnak ki a közös-
ségen belül, elválasztó társadalmi falak 
nélkül. A beilleszkedési nehézségekkel 
küzdő vagy szorongó serdülő számára 



a kollégiumi kezdőszakasz nagy kihí-
vást jelent, sikeres megküzdés esetén 
ugyanakkor énkompetenciája, pozitív 
énképe erősödik. 

A serdülő megtanulja elfogadni a 
közösség által együttesen kialakított, 
illetve az intézmény hagyományaihoz 
alkalmazkodó szabályrendszert, mely 
által a kötöttségek elviselésének ké-
pessége fejlődik. Az együttélés szabá-
lyai azonban nem foglalhatók minden 
esetben írásba. A nem pusztán jogsze-
rű, sokkal inkább a közösségi lét sza-
bályait fi gyelembe venni tudó és alkal-
mazó magatartás alakítható ki, mely 
valamilyen módon a családtól való 
távoli otthon megteremtésének záloga 
(Bencés Kongregáció, 2017).

A kollégiumba küldött, szerető csa-
ládi légkörben élő gyermek átélheti 
szülei bizalmát. Jellemző, hogy a szü-
lők a többi kollégista gyermeket hajla-
mosabbak sajátjukként kezelni, mivel 
átérzik a többi szülő nehézségeit, nyi-
tottak, befogadóbbak a kollégista tár-
sak irányába.

Hogyan is válaszoljunk a gondolat-
menet elején feltett kérdésekre? Jó szü-
lő-e, aki kollégiumba adja gyermekét? 
A válasz egyértelműan az, hogy nem ez 
a minősítő jelzője a szülői identitásnak. 

„Kamaszt csak kamaszkora előtt lehet 
nevelni” – mondja Vekerdy Tamás. 
Nem az tehát a kérdés, hogy a serdülő-
korban jelen vagyunk-e minden pilla-
natban, hanem az, hogy az előző élet-
szakaszokban sikeresen megküzdötte-e 
kríziseit az egyén, rendelkezik-e mind-
azokkal a személyiségépítő jegyekkel, 
melyek ezt a nagyon különleges élet-
szakaszt sikerre viszik. „Jó-e másra bíz-
ni a jellemalakulás ezen szakaszában?” 
Természetesen nagyon fontos, hogy a 
kollégiumi nevelőtanár személyesen és 
szakmailag hiteles legyen. Jó, ha a szü-
lővel azonos értékrendszert képvisel. 
És jó, ha példaképpé, modellé tud válni 
a kamasz számára. Fontos a szülő és a 
pedagógus közti kölcsönös bizalmi vi-
szony kialakítása, melyet segít a szemé-
lyes megismerés. „Meg tud-e birkózni 
egyedül a nehézségekkel?” A kollégista 
gyermek nincs egyedül. Pontosabban 
kevésbé van egyedül, mint otthon élő 
társai. Mindig van körülötte valaki, 
egy megbízható felnőtt, vagy egy társ, 
akiből barát válhat. A kapcsolatok ha-
tározzák meg életünket. A mély, intim, 
bizalmi légkör, melyben elfogadnak, 
ahol én is elfogadok, ahol jó közösen 
időt tölteni. Ezt kínálja a kollégiumi lét 
a kamaszok számára.
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A Tinta Könyvkiadó Anyanyelvi kom-
petenciafejlesztő munkafüzetek  so-
rozatának három legújabb kötetét 
ajánlom alap- és középiskolai magyar 
szakos pedagógusok fi gyelmébe. A 
szerző, Cs. Nagy Lajos nyelvész, nyu-
galmazott egyetemi oktató neve isme-
rősen csenghet a kollégák számára, 
hiszen olyan, az anyanyelv oktatását 
segítő kiadványokat jegyez, mint a He-
lyesírási gyakorlókönyv, melynek újabb 
változata (Trezor Kiadó, Budapest, 
2016) A magyar helyesírás szabályai-
nak 12. kiadásához készült; valamint 
a fent említett sorozatban 2018-ban 
megjelent három helyesírási munka-
füzet, melyek Hangjelölési munkafü-
zet, Egybeírás és különírás munkafüzet, 
A tulajdonnevek helyesírása munkafü-
zet címen láttak napvilágot.

 Mind a magyarországi, mind a szlo-
vákiai közoktatás alapvető, tartalmi-
szabályozó dokumentuma (a Nemzeti 
alaptanterv, ill. az Állami oktatási prog-
ram) elemi célként tűzi ki az anyanyelvi 
nyelvi ismeretek fejlesztését, ezen belül 
kiemelt törekvésként jelöli meg az alak-
tani és a mondattani ismeretek elsajátí-
tását, valamint a mindennapi kommu-
nikációban való alkalmazását. Cs. Nagy 
Lajos legújabb kiadványai éppen a leíró 
nyelvtan e két fontos részterületének 
oktatását támogatják. Az Anyanyelvi 
kompetenciafejlesztő munkafüzetek 
sorozat 20. tagjaként megjelenő Szó-
alaktani elemzések. Munkafüzet a szó-
elemek és kapcsolódásuk gyakorlásához 
(Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2019) c. 
kötet a főbb szóelemekre (szótő, képző, 
jel, rag) és az egyik leggyakoribb szóal-
kotási módra, a szóképzésre vonatko-
zóan segíti a tanulók által elsajátított 
ismeretek előhívását, rendszerezését 
és továbbfejlesztését.  A közel hetven 
gyakorlat az alábbi résztémákat öleli 
fel: 1. A szóelemek típusai (tő- és tolda-
lékmorfémák, testes és testetlen mor-
fémák, képző-, jel- és ragelkülönítés, 
szabad és kötött tőváltozatok, igetövek 
és névszótövek); 2. A toldalékok és a 
szófajok kapcsolata (igék jelei és ragjai, 
névszók jelei és ragjai); 3. A szóképzés. 
A sorozat következő tagja, a Szófajtani 

és szószerkezeti elemzések. Munkafüzet 
a szófajok és mondatrészek tanulásához 
(Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2020) 
c. kiadvány középpontjában a tartal-
mas jelentésüknél fogva mondatrészi 
szerepet betöltő alapszófajok, a jelen-
tésfunkciót, grammatikai-szintaktikai, 
ill. pragmatikai funkciót kifejező szó-
fajcsoportok, valamint a mondatrészek 
szófaji jellegének a megfi gyelése és gya-
koroltatása áll. A több mint hetven kü-
lönböző típusú feladatot magába fogla-
ló munkafüzet fejezetei a következők: 1. 
Szófajtan (alapszófajok, alapszófajokat 
helyettesítő szófajok: névmások, átme-
neti szófajok: igenevek, toldalék érté-
kű és nem toldalékértékű viszonyszók, 
mondatszók); 2. A szókapcsolatok 
rendszere. A szintagmák; 3. Az aláren-
delő szószerkezetek; 4. Az állítmány; 5. 
Az alany; 6. A tárgy; 7. A határozó; 8. 
A jelző. A sorozat 22. tagját képező leg-
frissebb füzet, a Mondattani elemzések. 
Munkafüzet az egyszerű és az összetett 
mondat elemzésének gyakorlásához 
(Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2020) a 
mondat szerkezetére és modalitására 
irányuló gyakorlatokkal kezdődik. A 
folytatásban az igei centrum köré ren-
deződő, az ige nyelv- és jelentéstani tu-
lajdonságaitól meghatározott egyszerű 
mondat szószerkezeti elemzését, majd 
az alá- és mellérendelő összetett mon-
datok, valamint a többszörösen össze-
tett mondatok grammatikai és logikai 
viszonyainak felismerését segítő gya-
korlatok következnek. A mintegy ötven 
feladat az alábbi tárgyköröket érinti: 
1. A mondat szerkezete; 2. A mondat 

modalitása; 3. Az egyszerű mondat; 4. 
Az összetett mondat (az alárendelő ösz-
szetett mondat és fajtái, a mellérendelő 
összetett mondat és fajtái, a többszörö-
sen összetett mondat).

 Mindhárom bemutatott munkafü-
zet – a sorozat többi tagjához igazodva 
– hasonló terjedelemben (48 oldal) és 
azonos szerkesztési elv alapján készült: 
a tartalomjegyzéket és a szerzői előszót 
különböző típusú, a tanulók kreativitá-
sát fejlesztő, egymáshoz szervesen kap-
csolódó gyakorlatok követik, melyeket 
a tárgyalt részrendszert átfogó, komp-
lex feladatsor zár. A szerző a könyv vé-
gén megoldási kulcsot mellékel minden 
feladathoz, így a munkafüzetek nem-
csak a pedagógus által koordinált tan-
órai munka, hanem a tanulók önálló, 
otthoni felkészülése során is kiválóan 
alkalmazhatók. 

 Az anyanyelvi kompetenciafejlesztő 
munkafüzet-sorozat három legújabb 
kötete a szerzői előszó szerint elsősor-
ban középiskolások számára készült, 
de haszonnal forgathatják az alapiskola 
felső tagozatos tanulói is. Sikerrel al-
kalmazható továbbá a felsőoktatásban, 
ahol magyar szakos hallgatók hasznos 
segítőtársa lehet a leíró nyelvtani, ill. 
a módszertani szemináriumok folya-
mán. A bemutatott kiadványokat jó 
szívvel ajánlom a szlovákiai magyar 
tannyelvű alap- és középiskolákban ok-
tató magyartanárok fi gyelmébe, hiszen 
e munkafüzetek használatával a szok-
ványos tankönyvi gyakorlatok helyett 
tényleges feladatok elé állíthatják tanít-
ványaikat az anyanyelvi nevelés órákon. 

MAGYARTANÁROK FIGYELMÉBE
ÚJ KOMPETENCIAFEJLESZTŐ MUNKAFÜZETEK 
A LEÍRÓ NYELVTAN TANÍTÁSÁHOZ

MISAD KATALIN



„Amilyen a ma oktatása, 
olyan lesz a holnap gazdasága.” 

(Andreas Schleicher) 

BEVEZETÉS 
A modern oktatásügyekben a nemzet-
közi összehasonlító mérések beépültek 
a pedagógiai kultúrába, és az eredmé-
nyek nyilvánosságra hozatala társadal-
mi szinten vált nagy érdeklődéssel várt 
eseménnyé. Ezen nemzetközi felméré-
sek lehetővé teszik az egyes oktatási 
rendszerek számára, hogy teljesítmé-
nyüket többféle aspektusból összeves-
sék más országokkal. Többek között az 
OECD-PISA, IEA-TIMSS, IEA-PIRLS 
vizsgálatok kaptak hangsúlyos szere-
pet társadalmunkban. A jelen cikk a 
PISA-mérés szövegértéssel foglalkozó 
mérésének bemutatására vállalkozik. 

MITŐL EGYEDI A PISA? 
Jelenleg a PISA (Programme for Inter-
national Student Assessment) néven 
ismert nemzetközi tanulói teljesít-
ménymérés számít a legátfogóbb nem-
zetközi programnak, ami a diákok 
teljesítményének értékelésén kívül ösz-

szegyűjti az adatközlők egyéni, családi 
és intézményi hátterével kapcsolatos 
jellemzőit. Ezek a háttérinformációk 
segítenek megmagyarázni a teljesít-
mények közötti különbségeket, és fel-
fedik az egyes országok oktatási rend-
szereinek jellemzőit is. A mérés során 
nincs megadott maximum pontszám, 
a résztvevők által elért átlagos pont-
szám jelenti az értékelés kiindulópont-
ját. A PISA-mérést magas fokú meg-
bízhatóság és érvényesség jellemzi. A 
megbízhatóság növelése érdekében a 
PISA2018 bevezette az adaptív tesz-
telést a szövegértés területén, vagyis 
hogy az egyes diákok a teszt korábbi 
részeiben nyújtott teljesítménye alap-
ján, a képességeinek megfelelően kap 
új feladatokat (OECD 2019, 13–14).

A PISA története az 1990-es évek-
ben kezdődött az OECD (Organiza-
tion for Economic Co-operation and 
Developement – Gazdasági Együttmű-
ködési és Fejlesztési Szervezet) szerve-
zésében. A PISA „Programme for In-
ternational Student Assessment”-ból 
(Nemzetközi Tanulói Teljesítménymé-
rés Program) képzett betűszó. Andre-

as Schleicher, a program alapítója és 
vezérigazgatója szerint egy országnak 
nem elegendő csak a saját standardjai-
nak megfelelni, hanem rendkívül fon-
tos tudni, hogy diákjai mennyire fel-
készültek a többi ország teljesítményét 
fi gyelembe véve, vagyis globális szin-
ten. Ezt azzal indokolja, hogy a nem-
zeti standardok nem jelentik a siker 
mértékét, egy globalizált világban fon-
tosabb a más országok eredményeivel 
való összehasonlítás – a gazdaság és 
oktatás területén egyaránt (Coughlan, 
2013). A PISA nem azt teszteli, hogy a 
diákok milyen jól sajátították el a tan-
anyagot, hanem azt, hogy a tudásukat 
hogyan képesek alkalmazni. Általáno-
san elmondható, hogy a mai kor fi atal-
jai több évet töltenek az iskolapadban 
és magasabb iskolai végzettséggel lép-
nek a munkaerőpiacra, mint a szüleik 
vagy nagyszüleik. Ennek ellenére a 
fi ataloknak problémát okoz a munka-
erőpiacra való sikeres beilleszkedés, 
a munkáltatóktól jelzések érkeznek, 
hogy nem találnak megfelelő szak-
embereket, a kormányok aggódnak a 
munkaerőpiac által felállított igények 

GERGELY VIKTÓRIA – VANČO ILDIKÓ

MIT KELL TUDNI A PISA-RÓL, 
AVAGY MIT JELENT A SZÖVEGÉRTÉS?1 
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1    A tanulmány alapjául szolgáló kutatás az APVV-17-0071 keretében készült. Gergely Viktória munkáját a X/4/2020 – UGA projekt s a 
magyarországi Collegium Talentum 2020 programja támogatta.
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és az oktatási rendszer eredményes-
sége közötti eltérések miatt. Vagyis 
a tananyag elsajátítása önmagában 
nem elegendő a munkaerőpiacon való 
boldoguláshoz (Schleicher, 2018, 41). 
Andreas Schleider szerint a készségek 
az egyének és nemzetek sikerének leg-
fontosabb mozgatórugóivá váltak. A 
tudásalapú gazdaság már nem azt ho-
norálja, amit az egyén tud, hanem azt, 
ahogyan a tudását felhasználni képes 
(Macfarlane, 2016).

A PISA-mérés célja átfogó elemzés 
nyújtása az oktatási rendszerek műkö-
déséről, arról, hogy a diákok mennyire 
vannak felkészülve a továbbtanulásra, 
illetve a munkaerőpiacon való elhelyez-
kedésre, tehát hogy mennyire képesek 
alkalmazni a tudásukat. A PISA a világ 
több pontjából (2018-ban 79 ország-
ból) összegyűjti az eredményeket, ezt 
követően a szakértők az eredményeket 
adatpontokká alakítják, amivel jellem-
zik az egyes országok teljesítményét. Ha 
egy ország jól teljesít, akkor az a haté-
kony oktatási rendszer mellett azt is su-
gallja, hogy az országban jól működik 
az inklúzió, vagyis hogy a hátrányos 
helyzetű diákok is képesek hasonlóan 
jól teljesíteni, mint előnyösebb hely-
zetben lévő társaik. Ezenkívül a mérés 
mutatja azt is, a résztvevő országok 
oktatási rendszere a munkaerőpiacon 
való elhelyezkedéshez szükséges társa-
dalmi és közösségi készségeket tanítja-e 
a diákoknak. A felmérés lehetővé teszi, 
hogy a résztvevő országok egymás jó 
gyakorlatait átvegyék oktatási rendsze-
rük fejlesztése és a hatékony oktatás el-
érése érdekében. 

A PISA KRITIKÁJA
Noha sokan a PISA-méréseket rend-
kívül fontosnak tartják, 2014-ben 
az OECD-nek, konkrétan Andreas 
Schleidernek címzett nyílt levélben 
számos akadémikus kifejezte aggo-
dalmát a mérések módszereivel és 
eredményeivel kapcsolatban, felhíva 
a fi gyelmet a tesztelés negatívumaira. 
A főbb problémák között említették a 
túlzott tesztelés veszélyeit, a mérhető 
eredmények rövid távú fontosságának 
hangsúlyozását a hosszabb távú prob-
lémamegoldással szemben, valamint 
a folyamatos globális tesztelés okozta 
stressz-szint növekedését mind a diá-
kok, mind a tanárok körében. Az em-

lített nyílt levél nemcsak a hiányossá-
gokra mutatott rá, hanem konstruktív 
javaslatokat is megfogalmazott, ame-
lyek segíthetnek megoldani a megfo-
galmazott problémákat (Th e Guardi-
an, 2014).

Az OECD a kritikákra szintén nyílt 
levélben válaszolt, melyben a felsorolt 
kritikai észrevételekre konkrét válaszo-
kat adtak, és az egyes pontokhoz ma-
gyarázatokat fűzve felhívták a fi gyelmet 
a PISA pozitívumaira (OECD 2014). 

A MÉRÉSEK JELLEMZÉSE
A nemzetközi felmérés 2000-től 
hároméves ciklusokban méri a 
tizenötéves diákok természettudo-
mányi, matematikai és szövegértési 
képességét is, ezenfelül kérdőívek se-
gítségével feltérképezi a diákok szoci-
ális, gazdasági és kulturális helyzetét, a 
tanuláshoz és iskolához fűződő viszo-
nyukat, tanulási szokásaikat. 

A PISA-tesztek kitöltése két órát 
vesz igénybe, célja felmérni, hogy az 
adott korosztály az egyes országokban 
milyen képességekkel rendelkezik az 
adott területeken, valamint mennyi-
re tudja alkalmazni ezeket a képessé-
geket. A további értékelési területek, 
mint például a pénzügyi és számítógé-
pes ismeretek vagy akár az együttmű-
ködésen alapuló problémamegoldás, 
ciklusonként változik. 

A PISA-tesztelés során minden év-
ben kiemelten kezelnek egy-egy tudás-
területet. A legutolsó 2018-as mérés fő 
területe immár harmadik alkalommal 
a szövegértés volt. 

A SZÖVEGÉRTÉS DEFINÍCIÓJA A 
PISA2018 SZERINT2

Az olvasás és a szövegértés fogalmá-
nak értelmezése időről időre változik, 
tükrözve a társadalom, a gazdaság, a 
kultúra és a technológia változásait. A 
PISA-mérések tartalmi kerete szigo-
rúan tudományos alapokra épül, ezért 
fontos, hogy az adott tudományterület 
fejlődésével lépést tartva rendszere-
sen alakítsa, kiegészítse és pontosítsa 
a szövegértés alapvető defi nícióját is. 
A PISA által 2018 előtt elfogadott szö-
vegértési defi níciók annyiban külön-
böztek a 2018-as defi níciótól, hogy ott 
nem szövegekről, hanem konkrétan 
írott szövegről beszéltek, nem tartal-
mazták a szövegek értékelését, és a leg-

első szövegértési defi níció (PISA2000) 
nem tartalmazta az elkötelezett foglal-
kozás fogalmát sem.  A változtatások 
kismértékűnek tűnhetnek, de a szö-
vegértés értelmezésében nagy szere-
pük van. A következőkben a legújabb, 
2018-ban megfogalmazott defi níció 
részletes elemzése kerül bemutatásra. 

Az eredeti angol nyelvű PISA2018 
szövegértési defi níciója így hangzik: 
„Reading literacy is understanding, 
using, evaluating, refl ecting on and 
engaging with texts in order to achieve 
one’s goals, to develop one’s knowledge 
and potential and to participate in 
society.” (OECD, 2019, 28).

A PISA2018 szövegértési defi níciójá-
nak hivatalos magyar nyelvű fordítása 
a következő: „A szövegértés a szövegek 
megértése, felhasználása, értékelése és 
az ezekre való refl ektálás, illetve a velük 
való elkötelezett foglalkozás képessége 
annak érdekében, hogy az egyén elérje 
céljait, fejlessze tudását és képességeit, 
és hatékonyan részt vegyen a minden-
napi életben/társadalomban.” (Oktatási 
Hivatal, 2019, 11). 

A PISA szövegértés kifejezésének 
eredeti angol megfelelője a reading 
literacy. Ennek értelmezése és fordítá-
sa több szempontból is problematikus. 
A literacy szót a magyarban művelt-
ségként is fordítják. Szűkebb értelem-
ben jelenti az írástudást, tágabb érte-
lemben iskolázottság jelentéssel is bír. 
Az angol nyelvben a literacy különbö-
ző tudományok neveihez csatolva, az 
adott területen való jártasságot, hozzá-
értést jelenti (Steklács 2018). Esetünk-
ben a kifejezés az olvasás aktív, célzott 
és funkcionális alkalmazását jelenti 
különféle helyzetekben és különféle 
célokra. A szöveg kifejezés „írott” jelző 
nélküli használata a fogalom jelentése 
szempontjából szűkítésnek tűnhet, 
hiszen önmagában nem zárja ki az 
orális megnyilatkozást mint szövegtí-
pust. Ugyanakkor a szöveg szó értel-
mezése során a dokumentum szerzői 
pontosítják a szó jelentését, a szöveg 
grafi kus formájáról van szó, lehet az 
kézzel írott, nyomtatott vagy képer-
nyő-alapú is, valamint idesorolják a 
vizuális megjelenítéseket tartalmazó 
(pl. diagramm, kép, térkép, táblázat, 
grafi kon stb.) szövegeket is.  A vizuá-
lisan megjelenő szövegek önállóan is 

_______________________________________
2    A szövegértés fogalmáról, fontosságáról és defi nícióiról részletes bemutatás található a Katedra folyóirat januári (XXVII/5.) számában: Az 
alapiskolás diákok szövegértési képességeinek felmérése (Gergely 2020a) címmel, illetve a Katedra folyóirat májusi (XXVII/9.) számában: A szö-
vegértés értelmezése (Gergely 2020b) cím alatt. A jelen fejezet csupán a PISA2018-ban megfogalmazott szövegértési defi nícióval foglalkozik.
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létezhetnek, vagy beágyazhatók na-
gyobb szövegekbe.

A defi nícióban említett megértés szó 
magára a szöveg megértésre utal, tehát 
hogy az olvasó képes integrálni a szö-
vegből származó információkat a már 
meglévő tudásával. Képes a szöveget 
dekódolni, jelentést létrehozni. A fel-
használás szó a szövegek alkalmazását 
jelenti, vagyis hogy az olvasó képes 
tenni valamit az adott szöveggel. Az ér-
tékelés kifejezés az eddigi PISA szöveg-
értési defi níciókban nem volt benne.  
Jelen korunkban az egyénre zúduló in-
formációtömeg szükségessé teszi az in-
formáció igazságtartalmának, relevan-
ciájának mérlegelését. Mivel az olvasás 
a mindennapi életben leggyakrabban 
cél-orientált, az olvasónak képesnek 
kell lennie mérlegelnie a szövegben 
levő érvek valóságértékét, fel kell is-
mernie a szerző nézőpontját, a szöveg 
relevanciáját és további tényezőket az 
olvasás céljának függvényében. 

 A refl exió kifejezés a szöveg és az 
olvasó interaktív kapcsolatát hangsú-
lyozza. Minden olvasó olvasás közben 
saját gondolataiból, tapasztalataiból 
merít. Minden olvasási cselekedet so-
rán szükség van bizonyos refl exióra, 
mely során az olvasó a szöveg tartal-
mából kiindulva, az abban levő in-
formációkat összekapcsolja előzetes 
ismereteivel és a szövegen kívüli világ-
gal, fi gyelembe véve a szöveg felépíté-
sét és formáját.  

Az elkötelezett foglalkozás képessé-
ge magába foglalja az olvasás motivá-
cióját, az olvasás iránti érdeklődést és 
annak élvezetét, valamint a változatos 
és gyakori olvasási gyakorlatokat. Az 
olvasást számos célra fel lehet használ-
ni, ezért kimondottan fontos, hogy az 
oktatás célja ne csak az olvasási kész-
ség elsajátíttatása legyen, hanem az ol-
vasás iránti elkötelezettség kialakítása 
is. E fogalom defi nícióba való beveze-
tésének célja az volt, hogy minél telje-
sebben megragadja az olyan helyzetek 
körét, amelyben a szövegértés szerepet 
játszik, a magánszférától a közszféráig, 
az iskolától a munkáig. 

A célok elérése, valamint a tudás és 
képességek fejlesztése hangsúlyozza 
a szövegértési képesség által lehetővé 
váló egyéni törekvések megvalósítását, 
valamint az élet különböző szféráiban 
való boldogulás lehetőségét (OECD 
2019, 28–30). 

GONDOLKODÁSI MŰVELETEK A 
PISA2018-BAN 
Változás történt nemcsak a szövegértés 
defi níciójában s az ott szereplő fogal-
mak pontos értelmezésében, hanem a 
gondolkodási műveletek tipológiájá-
ban is (1. ábra). Az eddig használt kog-
nitív szempontok „cognitive aspects” 
kifejezés helyett a kognitív folyamatok 
„cognitive processes” kifejezés került 
be a 2018-as PISA-ba. Az új termino-
lógia jobban alkalmazkodik a legfris-
sebb olvasáspszichológiai kutatásokban 

használt terminológiához, és összhang-
ban van az olvasási készségek leírásával 
is. Az előző ciklusokhoz képest a 2018-
as felosztás az olvasási tevékenységben 
lezajló kognitív műveletek részletesebb 
tipológiáját tartalmazza. 

Az előző évekhez viszonyítva az ér-
tékelésbe bekerült egy új, eddig nem 
mért készség is, a folyékony olvasás 
(reading fl uently), amely a 2018-as ti-
pológiában – az egyéb szövegfeldolgo-
záshoz szükséges folyamatoktól meg-
különböztetve – különálló és alapvető 
egységként jelenik meg. A folyékony 
olvasás annyit jelent, hogy az egyén ké-
pes a szövegeket pontosan és készség-
szinten elolvasni, a szövegnek értelmet 
adva megérteni a szöveg egészének 
jelentését. A szövegfeldolgozást meg-
határozza az olvasás technikájának 
milyensége, függetlenül a többi szö-
vegértéssel kapcsolatos folyamattól. A 
folyékony olvasás kevesebb fi gyelmet 
igényel, jó olvasási technika esetében 
a memória kevésbé terhelődik, tehát 
a fennmaradó erőforrásokat fel lehet 
használni a magasabb szintű megér-
tési folyamatokra. Ezzel ellentétben, 
ha hiányosságok vannak a folyékony 
olvasásban, több energiát kell fektetni 
az alacsonyabb szintű folyamatokba, 
és ez gyengébb eredményeket okozhat 
a szövegértésben. 

A folyékony olvasás alapkészségén 
kívül a PISA2018 felmérés kidolgozói 
a kognitív folyamatok három fő kate-

2018 – kognitív folyamatok Fölérendelt kategória 
a 2018-as mérésben 2009–2015-ös szempontok

Folyékony olvasás (Read fl uently) PISA skálán jelentve Nem volt értékelve
A szöveg információihoz való hozzáférés 

és visszakeresésük 
(Accessing and retrieving information within a text)

Információ 
lokalizációja 

(Locating 
information)

Hozzáférés és visszakeresés 
(Accessing and retrieving)

A releváns szöveg megtalálása és kiválasztása
(Searching and selecting relevant text)
Szó szerinti információ megjelenítése 

(Reperesenting literal meaning)
Megértés 

(Understanding)
Értelmezés és integráció 

(Integrating and interpreting)Inferenciális jelentés (következtetések) 
integrálása és megalkotása 

(Integrating and generating inferences)
Minőség és hitelesség értékelése 

(Assessing quality and credibility) Értékelés 
és refl exió 

(Evaluating and 
refl ecting)

Refl exió és értékelés
(Refl ecting and evaluating)A tartalomra és formára való refl ektálás 

(Refl ecting on content and form)
Konfl iktusok felismerése és kezelése 

(Detecting and handling confl ict) Komplex (Complex)

1. ábra: A gondolkodási műveletek felosztása a PISA2018 és PISA2009–2015 szerint (Forrás: OECD, 2019, 37)
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góriáját különítik el: az információ lo-
kalizációját, a megértés folyamatát, az 
értékelés és refl ektálás folyamatát.

AZ INFORMÁCIÓ LOKALIZÁCIÓ-
JA (LOCATING INFORMATION)
Az olvasást leggyakrabban konk-
rét információk keresése érdekében 
használjuk, téve ezt vagy a szöveg 
egészének fi gyelembevételével, vagy 
bizonyos részek fi gyelmen kívül ha-
gyásával. A PISA2018 ezen a kategó-
rián belül két folyamatot határoz meg. 
Ide tartozik a már előző mérésekből is 
ismert kategória, a szöveg információ-
ihoz való hozzáférés és visszakeresése 
(accessing and retrieving information 
within a piece of text), melynek lé-
nyege a néhány szót, kifejezést tartal-
mazó információ vagy számbeli adat 
visszakeresése a szöveg átfutásával. E 
készség segítségével dönti el az olva-
só, hogy mikor kell fi gyelembe venni 
vagy éppen fi gyelmen kívül hagyni a 
szöveg részleteit a keresett információ 
megszerzéséhez. 

Ehhez a művelethez tartozik a rele-
váns szöveg megtalálásának és kivá-
lasztásának (searching and selecting 
relevant text) képessége. Ma az olvasó 
számára rendelkezésre álló informá-
ció mennyisége gyakran meghaladja 
azt a mennyiséget, amelyet képesek 
ténylegesen feldolgozni, gondoljunk 
itt akár a nyomtatott sajtó egy oldalon 
megjelenő híreire, a reklámújságokra 
vagy az elektronikusan megjelenő szö-
vegekre. Ebben a többszörös szövegol-
vasási helyzetben az olvasóknak el kell 
dönteniük, hogy a rendelkezésre álló 
szöveg közül számukra melyik a leg-
fontosabb, relevánsabb, pontos vagy 
igaz. A PISA erre irányuló feladata-
iban arra kérik az olvasót, hogy több 
szöveg közül válassza ki a megfelelőt 
az adott feladatnak megfelelően, vagy-
is el kell dönteni, hogy a rendelkezésre 
álló szövegek közül melyik a legfonto-
sabb, legrelevánsabb. 

MEGÉRTÉS (UNDERSTANDING)
A megértés során az olvasó előállítja a 
szöveg mentális reprezentációját, mely-
hez szükséges a szöveg elemzése és az 
információk integrálása annak érdeké-
ben, hogy a szövegértés folyamata lét-
rejöjjön. A 2018-ban újrafogalmazott 
gondolkodási műveletek tipológiájában 
a megértés folyamatát két, egymásra 
épülő folyamatként értelmezik. Az ol-
vasás során az emlékezetben megjelenő 
szó szerinti információk (reperesenting 
literal meaning) megértése a monda-

tok, illetve rövid részletek megértését 
igényli az olvasótól. A következteté-
sek integrálásának és megalkotásának 
(integrating and generating inferences) 
kognitív művelete során az olvasónak 
el kell jutnia a mondatszinttől a szö-
vegszintig, az egymással ok-okozati 
összefüggésben levő következtetésektől 
a komplexebb, a szöveg egészéből kiol-
vasható összefüggésekig.  

ÉRTÉKELÉS ÉS REFLEXIÓ 
(EVALUATING AND REFLECTING)
 Az értékelés és refl ektálás a komplex 
értés szempontjával az új felosztásban 
a gondolkodási műveletek harmadik 
nagy kategóriát alkotja. Ebben az ér-
telmezésben az értékelés és refl ektálás 
kategóriája tartalmazza a minőség és 
hitelesség értékelése (Assessing quality 
and credibility) szempontját, vagyis 
magába foglalja az írás minőségének, 
stílusának és formájának értékelését, a 
tartalom és a forma kapcsolatát, s hogy 
mindez hogyan fejezi ki a szerző célja-
it és nézőpontját. A hitelesség ismérve, 
hogy az információ milyen mértékben 
érvényes, naprakész, pontos. A refl e-
xió fontos eleme, hogy az olvasó képes 
saját ismereteit, attitűdjeit felhasználni 
különböző nézőpontok vagy perspek-
tívák összehasonlítására, s az esetleges 
ellentmondások felismerésére, vagyis 
a konfl iktusok felismerésére és kezelé-
sére (detecting and handling confl ict). 
Az olvasó a mindennapjai során sok-
szor találkozhat több, egymásnak el-
lentmondó szöveggel. Az így keletkező 
konfl iktus kezelésére szükséges annak 
a kognitív képességnek a kialakítása, 
melynek segítségével a diákok képessé 
válnak az állítások megalapozottságá-
nak és/vagy a források hitelességének 
értékelésére (OECD, 2019, 32–37). 

ÖSSZEGZÉS 
Jelen tanulmány a PISA szövegértést 
célzó mérésének egy konkrét aspektu-
sára fókuszált, nevezetesen a szöveg-
értés értelmezésében megjelenő vál-
tozások bemutatására. Véleményünk 
szerint a PISA-mérések – a kritikák 
ellenére – segítenek az adott ország 
oktatásában elért sikerek és az esetle-
ges problémák feltárásában. Minden 
oktatási rendszer számára fontos kell, 
hogy legyen, hogy pontos képet kap-
jon arról, hogy a kötelező oktatás be-
fejezésével a hallgatók birtokolják-e 
azt a tudást és azokat a készségeket, 
amelyek nélkülözhetetlenek a modern 
társadalmakban való teljes és sikeres 
részvételhez. 
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Az idegen nyelvi készségek fejlesztésé-
ről már sok cikket és két cikksorozatot 
(pl. Nyelvtanulási stratégiák, A nyelv-
tanulást elősegítő általános készségek) 
is írtunk, viszont eddig még egyikben 
sem vettük igazán górcső alá (egyen-
ként) a nyelvtanulási készségeket, 
pontosabban azt, hogy azokat milyen 
(rendhagyó) módokon tudjuk fejlesz-
teni. Ebben a cikksorozatban konkrét 
tippeket nézünk meg arra, miként fej-
leszthetők a nyelvtani, szókincs-, hall-
gatás-, olvasás-, írás- és az értelmezési 
készségek. A legnagyobb mumussal, a 
nyelvtannal kezdjük.

 Nyelvpedagógiai és didaktikai 
szempontból a nyelvtan alapvetően 
kétféleképpen tanítható: deduktívan 
és induktívan. A deduktív nyelvtan-
tanítás lényege, hogy a tanár bemutat 
egy nyelvtani szerkezetet, amelyet a 
diákok többszöri gyakorlással megta-
nulnak alkalmazni. Az induktív nyelv-
tantanítás lényege ennek az ellentétje: 
a diákok példamondatok segítségével 
maguk jönnek rá a nyelvtani szabály-
ra, amelyet aztán alkalmaznak a gya-
korlatban. Mivel az emberi természet 
alapvetően kíváncsi, és az önmagunk 
által felfedezett tudás hatékonyabban 
épül be a hosszú távú memóriánkba, 
egyértelmű, hogy az induktív nyelv-
tantanításnak számos előnye van a de-
duktívhoz képest. Mi több, a deduktív 
nyelvtantanításra való túlzott fókuszá-
lás lehet az egyik oka annak, hogy a 
legtöbb nyelvtanuló – amellett, hogy a 
nyelvtant érzi a nyelvtanulás legnehe-
zebb részének – irtózik a nyelvtantól. 
Összehasonlítva a két nyelvtantanulási 
módszert, még azt a különbséget (is) 
érdemes megemlítenünk, hogy bár 
az induktív megközelítés első fázisa 
időigényesebb (hiszen viszonylag sok 
példamondatot kell megnéznünk ah-
hoz, hogy az adott nyelvtani szabályt 
kiszűrhessük belőlük), mindenképpen 

érdemes erre a módszerre fektetnünk 
a hangsúlyt. Nézzünk néhány konkrét 
tippet, amivel hatékonyan fejleszthet-
jük a(z) (idegen nyelvi) nyelvtani kész-
ségünket.

 Lomb Kató, a világ egyik első szink-
rontolmácsa és poliglottja, több köny-
vében is hangsúlyozza azt a gondo-
latot, hogy nem tanulhatunk nyelvet 
nyelvtanból, csakis nyelvtant lehet 
nyelvből tanulni. Ennek a megállapí-
tásnak hatalmas ereje van, kiváltképp 
ha abból a természetes folyamatból 
indulunk ki, amellyel a gyermekek 
is elsajátítják az anyanyelvüket. El-
sajátítják, és nem megtanulják! A 
gyermekek nem magolnak nyelvtani 
szerkezeteket és ragozási táblázatokat, 
mégis képesek addig még soha nem 
kimondott szavakból nyelvtanilag he-
lyes mondatokat létrehozni. Minderre 
azért képesek, mert tudattalanul fel-
ismerik a körülöttük beszélők nyelv-
használatában a mintázatokat. Ezek a 
mintázatok gyakran ismétlődnek, így 
egyértelművé válik számukra jelenté-
sük és alkalmazási módjuk is. Így tud-
ják kiváltani a gyermekek a gyakori 
szülői reakciót: „Honnan tudod, hogy 
ezt így kell mondani?”.

 A második tipp a hatékony nyelv-
tantanuláshoz az, hogy alaposan vá-
lasszuk meg azt a bemenetet, amelyből 
a nyelvtani szerkezeteket (nyelvtani 
mintázatokat) szeretnénk kiszűrni és 
elsajátítani. Mindenképpen olyan be-
menetet válasszunk, ami érdekes szá-
munkra, ami leköti a fi gyelmünket, 
de nem csak azért, mert az az adott 
idegen nyelven van, hanem tartal-
mi szempontból is. Ha úgy érezzük, 
szükségünk van rá, használhatunk 
nyelvtankönyvet, de az inkább legyen 
hivatkozási alap, vagy épp ellenőrzé-
si eszköz, minthogy erre fordítanánk 
időnk nagy részét. Ezt az időt használ-
juk fel inkább arra, hogy minél több 

nyelvi mintával érintkezzünk, akár 
magazinok vagy könyvek olvasásával, 
akár valamilyen videó (fi lm, sorozat, 
YouTube-videó) megnézésével.

 A következő tipp az, hogy ha már 
találtunk megfelelő bemenetet, a nyel-
vi mintázatokat tudatosan is szűrjük/
vonjuk ki a szövegből. Evolúciónk so-
rán agyunk mintázatok felismerésére 
„szakosodott”, használjuk hát ki ezt a 
funkcióját. Nyelvtanulásnál ezt a leg-
egyszerűbben úgy tudjuk megtenni, 
hogy kiválasztunk egy mondatot az 
idegen nyelven, majd összehasonlítjuk 
azt anyanyelvünk egy olyan monda-
tával, amelyben ugyanaz a minta sze-
repel (ez persze lehet az idegen nyelvi 
mondat fordítása is). Például ha az an-
gol Th e boy likes chocolate mondatot 
összehasonlítjuk a magyar A fi ú szere-
ti a csokit (vagy épp A lány szereti a 
babát) mondattal, könnyen felismer-
hetővé válhat azon általános kijelentő 
mondat nyelvtani szerkezete, amely-
ben van egy alanyunk, állítmányunk 
és tárgyunk. A módszer akkor is mű-
ködik, ha a szórend nem azonos a két 
nyelvnél, sőt, még akkor is, ha egyik 
szó jelentését sem tudjuk leellenőrizni 
– mindössze elég mondatot (mintát) 
kell találnunk, amiben az adott szó 
szerepel.

 Végül egy utolsó tipp: ha már kiele-
meztünk és elsajátítottunk egy adott 
mintát, vagyis ez esetben nyelvtani 
szerkezetet, alkossunk vele egy olyan 
mondatot, amely valamilyen módon 
személyesen kötődik hozzánk, amely-
hez emlékek, tapasztalatok, érzelmek 
kötődnek. Ezt a mondatot jegyezzük 
meg, és egyben váljék ez az adott nyelv-
tani szerkezet referenciamondatává 
(emlékezzünk, az érzelmi töltetű infor-
máció könnyebben és hatékonyabban 
raktározódik el hosszú távú memóri-
ánkban). Hajrá, nyelv(tan)tanulás!
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MANIPULÁCIÓS ESZKÖZÖK A MATEMATIKAÓRÁN
NAGY LEHOCKY ZSUZSA

Az iskolás gyerekek térszemléletének 
fejlesztése az oktatási folyamat fontos 
feladata, különös tekintettel a megszer-
zett kompetenciák gyakorlati alkalma-
zására a valós életben. A térszemlélet 
a „térbeli geometriai alakzatok alak-
jairól, tulajdonságairól és kölcsönös 
kapcsolatairól szóló reprodukciós és 
prediktív, statikus és dinamikus el-
képzelésekhez kapcsolódó képességek 
összessége” (Molnár, 2004, 7). J. Piaget 
nyomán V. Repáš kijelenti, hogy „van-
nak bizonyos időszakok, amelyek 
különösen kedvezőek a térszemlélet 
kialakulásához. Amikor elmulasztják 
ezeket az időszakokat, a gyerek elve-
szíti az esélyét arra, hogy képességeit a 
genetikai hajlam által megadott szintre 
fejlessze” (Hejný és mtsai, 1990, 368). 
A geometriai térszemlélet az a képes-
ség, melynek segítségével érzékeljük:
 •  a geometriai alakzatokat és azok 

alakját, méretét és helyét a térben,
 •  az alakzatokat eltérő helyzetben, 

ilyen például az eredetileg észlelt 
helyzet,

 •  az alakváltozást, annak méreteit, 
szerkezetét stb., 

•  a testek síkbeli ábrázolását és szóbeli 
leírását, 

•  a síkban ábrázolt kép alapján a térbe-
li modell elkészítését. 
 Mivel a matematikaoktatásban a 

manipulatív tevékenységeknek fontos 
helyet kell biztosítani, az általunk ösz-
szegyűjtött térlátást fejlesztő manipu-
latív eszközök segítségül hívhatók az 
oktatás keretein belül is. Az eszközö-
ket három csoportra bontottuk: síkbeli 
és térbeli eszközökre, valamint társas-
játékokra. Először a síkbeli eszközök-
kel foglalkozunk, melynek keretén 
belül bemutatjuk a Tangram puzzlet, a 
Geoboard szöges táblát, az Indián mo-
zaikot és a Poliominot. 

  

SÍKBELI ESZKÖZÖK – MANIPULÁ-
CIÓS TEVÉKENYSÉGEK

A geometria tanítása során ha-
tékony segédeszköznek bizonyul a 
Tangram puzzle a matematikai fogal-
mak bemutatására, amely ösztönzi a 
gyermekek megfi gyelését, képzeletük 
fejlődését, alakelemzését, kreativitását 
és logikus gondolkodását. A Tangram 
puzzle játék az egyik legjelentősebb 

módszer a geometriai térbeli gondol-
kodás fejlesztésére (Scarlatos, Landy, 
Breban, Horowitz és Sandberg, 2002). 
A Tangram kínai puzzle megtévesz-
tően egyszerű, négyzet alapú alakzat, 
mely hét geometriai alakzatra van 
felbontva. Öt háromszögből (két kis 
háromszög, egy közepes háromszög és 
két nagy háromszög), egy négyzetből 
és egy paralelogrammából áll.  Ami-
kor a darabokat egymáshoz illesztjük, 
elképesztő különféle formákra mutat-
nak, számtalan geometriai koncepciót 
megtestesítve. A készlet másik érdekes 
aspektusa, hogy az összes Tangram-
darabot (1. ábra) teljesen le lehet fedni 
kis Tangram-háromszögekkel.

1. ábra: A Tangram puzzle darabjainak 
típusai

A darabok másik különlegessége, hogy 
mind a hét úgy illeszkedik egymáshoz, 
hogy négyzet legyen (2. ábra).

2. ábra: A Tangram puzzle alaprajza, 
a kitöltött 7 alakzattal

Forrás: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Make_a_tangram.svg

A tanítási célok szempontjából a Tan-
gram a geometria tanításában segíti:

 1. a geometriai ismeretek, 
 2. a logikai készségek, 
 3.  a geometriai térszemlélet fejlesz-

tését. 

Tangram játékszabályok: 
 •  Mind a hét részt minden alakzat-

ban fel kell használni.
 •  Az alakzatok nem fedhetik egy-

mást. 
 •  Az összes alakzatot lehet forgatni. 

A geometria tanításakor a Tangram 
alapvetően kétféle módon használható 
fel: 

 •  Egy alakzat sablon szerinti összeté-
tele – ez jó módszer a konstruktív 
képzelet, a geometriai alakzatok és 
szabályszerűségeik megértésére, a 
terület megértésére. 

 •  Töltse ki az osztással elválasztott 
területet – itt három lehetőséggel 
találkozunk. Az alakot annak ha-
tára adja. Az alakhoz tartozó ösz-
szes pont egyszínű – teljes alakú. 
Az egységet négyzet alakú rácsba 
kell helyezni. 

Az általános iskola felső tagozatán a 
geometria tanításakor a Tangramot 
motivációs feladatok megoldására, a 
terület és kerület tanítására, a tenge-
lyes szimmetria tanítására, az alakza-
tok hasonlóságának tanítására, Pita-
gorasz tételének bizonyítására is hasz-
nálhatjuk. 

 A Geoboard (szöges tábla) alatt olyan 
táblát értünk, amelyen a szögek sza-
bályos alakban vannak elhelyezve, 
általában négyzet alakú rács alakban. 
Különböző színű gumiszalagot hasz-
nálunk a velük való manipuláláskor 
(3. ábra). Eredeti formájában a tábla 
fából készült, a szöget pedig fogantyú-
ként használták. A modern Geoboard 
táblák műanyagból készülnek. A szö-
gek elrendezése szerint a Geoboardok 
feloszthatók négyzet, háromszög és 
kör alakúakra.
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3. ábra: Különböző színű műanyag 
Geoboardok gumiszalagokkal (Forrás: 

https://www.didax.com/geoboard-9-121-
pin-set-of-6.html)

Jelenleg már elérhetőek a „Virtuális 
interaktív Geoboardok” is, amelyek a 
valós táblák számítógépes modelljei 
(4. ábra). Ezek alternatívát jelentenek 
a hagyományos szöges táblák mellett, 
miközben a legnagyobb előnyük a 
színes megjelenítés lehetősége nem-
csak a megjelölt sokszögek határai-
nak, hanem az alakzatok belső részei-
nek is.

4. ábra: A valós Geoboardok számítógépes 
modelljei (Forrás: http://nlvm.usu.edu/en/

nav/vlibrary.html)

 A Geoboard egy oktatóeszköz, amely 
felhasználható a geometriai tételek, a 
számolás és a mérések megtanulásá-
hoz. 

 Az indián mozaik szintén hasznos 
segédeszköze lehet a  geometriai sík-
beli szemlélet fejlesztésének. 10 darab 
mozaikból áll, egyenlő oldalú három-
szögek alakjában (5. ábra). A cseh 
matematikaoktatásban alkalmazott 
segédeszközként találhatjuk meg. A 
tanulók először szabadon kirakhatják 
a háromszögeket, majd egy adott min-
ta szerint megfesthetik. Ha elkészültek 
a háromszögek, különféle mozaikokat 
állíthatnak elő, ismét felhasználhatják 
saját fantáziájukat és képzeletüket, 
vagy megadhatunk nekik sablont is. 
Építéskor azonban egy szabályt kell 
követniük: a háromszögek csak azonos 
színű éllel érintkezhetnek.

5. ábra: Az indián mozaik alkotóelemei 
(Forrás: https://matematika.zskrestova.cz/

trida-6b/)

 
A Poliomino játékban a  gyere-
kek négyszögletes rácsból kivágott 
n-szögekkel manipulálnak (6. ábra), 
vagyis dominóval (két négyzet ala-
kú), triminóval (három négyzet 
alakú), tetraminóval (négy négyzet 
alakú) stb. játszhatunk. A játék első 
változata az, hogy megkeressük az 
összes triminót (2 különböző alak-
zat), majd tetraminót (5 különböző 
alakzat), pentaminót (12 különböző 
alakzat) stb. Ezt a feladatot a gyere-
kek a legkönnyebben négyzetrácsos 
papír segítségével végezhetik el, ahol 
berajzolják az egyes darabokat. Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a négyze-
teknek legalább az egyik oldaluknak 
közösnek kell lenniük a másik négy-
zet oldalával. Miután a gyerekek fel-
fedezték az összes tetraminót vagy 
pentaminót, kemény lapra ragaszt-
hatják a  négyzetrácsos papírt és ki-
vághatják őket, majd a  továbbiakban 
ezzel a  készlettel dolgozhatnak. A 
játék egy másik változatában a  gye-
rekek már az elkészített készleteket 
használják. Feladat lehet, hogy a ren-
delkezésre álló darabokkal fedjék le a 
játékteret (néhányra a feladat szerint 

többször is szükség lehet), viszont 
egyik darab sem fedheti át egymást. A 
teramino és a pentamino a legalkal-
masabb a térszemlélet fejlesztésére. 
 

6. ábra: Poliomino darabok egymáshoz 
illesztve (Forrás: https://m.blog.hu/or/

ordoglakat/image/PentominoAzonossagok/
Tetrominok2.png)

A matematikaoktatásban alkalmazott 
manipulatív tevékenység az oktatói 
munkában kiemelkedő helyet kellene, 
hogy elfoglaljon, mivel döntő szerepe 
van az ismeretek eredményes elsajátí-
tásában, az alkalmazásra képes isme-
retek körének bővítésében. A cselekvő 
megismerés fejleszti az emlékezetet, 
a megértést, a konstruktív gondolko-
dást, az egyéni képességeket, a pozi-
tív jellemvonásokat és a  tanuló moti-
váltságát. A térmértani fogalmakat és 
ismereteket is a szemlélet, a tanulói 
cselekvés útján szerzett tapasztalatok 
alakítják. A különböző geometriai tes-
tek építése fejleszti a tanulók térbeli 
szemléletét és konstruktív képességét.
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„Kitágult a családi kör. Az elektroni-
kus média – fi lmek, műholdak, repü-
lés – teremtette információs világfor-
gatag messze felülmúlja azt a befolyást, 
amire anya és apa valaha is képes le-
hetne. Az egyéniséget már nem csu-
pán e kettő, megfontolt, vagy éppen 
csetlő-botló szaki formálja. Immár a 
világ a guru” (McLuhan, 2012, 14) – 
olvasható Marschall McLuhan 1967-
ben publikált, magyar fordításban 
2012-ben megjelent Médiamasszázs 
című könyvében. A digitális techno-
lógia térhódítása hétköznapjaink vala-
mennyi területét érinti, ez alól az ok-
tatás sem kivétel. Nem meglepő tehát, 
hogy az információs és kommunikáci-
ós technikák (IKT) oktatásban történő 
felhasználása iránt az utóbbi években 
megnövekedett az érdeklődés. Az el-
múlt időszakban például számos ta-
nulást és tanítást segítő alkalmazás, 
valamint weboldal vált hozzáférhető-
vé, amelyek a tantermen kívüli oktatás 
hatékonyságát segítik, emellett a peda-
gógiai köztudatban régóta jelen levő 
applikációk, online felületek és digi-
tális tartalomszolgáltatók is újonnan 
felfedezésre kerültek. A koronavírus-
járvány miatt kialakult helyzetre való 
tekintettel például a Mozaik Kiadó ide-
iglenesen ingyenesen elérhetővé tette 
digitális tankönyveit, sőt a weboldalon 
található különböző oktatási videók, 
illetve az egyes tantárgyakhoz kapcso-
lódó alkalmazások és játékok is a di-
ákok otthon tanulását próbálták meg-
könnyíteni. De megemlítendő még az 
Adobe Inc. amerikai szoft verfejlesztő 

cég is, amely az Adobe Creative Cloud 
asztali programjait tette ingyenesen 
hozzáférhetővé, így elősegítve a köz-
oktatásban és a felsőoktatásban részt 
vevő diákok és oktatatók munkájá-
nak folyamatos támogatását. Úgy tű-
nik, a tanártársadalom számára már 
nem igazán jelent kihívást a digitális 
tartalom létrehozása és megosztása, 
hiszen az internet számos médiumot 
biztosít az egyes tananyagrészek fel-
dolgozására és bemutatására. Az adott 
digitális technika adekvát alkalmazá-
sának sikeressége azonban különböző 
feltételek együttes teljesítésén múlik. 
Ezek közül a pedagógus módszertani 
felkészültsége, egy bizonyos szintű di-
gitális pedagógiai eszköztár birtoklása, 
valamint a módszertanilag releváns és 
következetes eszközhasználat bizonyul 
a legfontosabbnak. E tényezőket szem 
előtt tartva az írás – ahogy a cím is sej-
teti – a képregény és az irodalom ta-
lálkozásának módszertani kérdéseire 
összpontosít, s teszi mindezt a Pixton 
képregényszerkesztő program oktatási 
folyamatban való alkalmazhatóságá-
nak ismertetésével.

GRAFIKAI TERVEZŐK 
AZ OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN
„Szükséges, hogy a megismerés min-
dig az érzékszervekből induljon ki 
(semmi sincs ugyanis az értelemben, 
ami nem volt meg előbb az érzékek-
ben). Mi más ez, mint az, hogy a tanítás 
ne a dolgok szóbeli elbeszélésével ve-
gye kezdetét, hanem a reális megfi gye-
léssel? És végül, miután megmutattuk 

a dolgot, jöhet a bővebb magyarázat” 
(Comenius, 1953, 287) – már a XVII. 
század legjelentősebb pedagógiai gon-
dolkodójának oktatásfelfogásában is 
kitüntetett szerepet kapott az érzék-
szervi megismerés. Comenius Francis 
Bacon materialista-empirista fi lozófus 
gondolatai nyomán a konkrét tapasz-
talatszerzésre – vagyis az érzékelésre 
és észlelésre – mint a megismerési fo-
lyamat elemi komponensére tekintett. 
Korántsem meglepő, hogy Comenius 
elképzelésével egyetértésben a pe-
dagógiai gondolkodás történetének 
kiemelkedő alakjai közül Usinszkij, 
Pestalozzi és Diesterweg is a szemlél-
tetés módszerében rejlő lehetőségekre 
hívta fel a fi gyelmet. Mindenekelőtt 
ki kell emelni, hogy a comeniusi ér-
telemben vett érzékszervi megismerés 
számos módon elképzelhető korunk 
digitális világában. Kiváló példák erre 
a különféle grafi kai szervezők, tervező 
szoft verek és alkalmazások, amelyek 
segítségével nemcsak a vizuális gon-
dolkodás és vizuális képesség, hanem 
a kreatív önkifejezés is fejleszthető. 

KÉPREGÉNY ÉS IRODALOM(ÓRA)
A képregény mint műfaj kialakulása 
és fejlődése hosszú múltra tekint visz-
sza. Korai előzményének tekinthetők 
például a barlangrajzok, de egyfajta 
proto-képregényként tartható számon 
Traianus római császár diadaloszlopa, 
ahogy Anglia 1066-os, normannok 
általi elfoglalását ábrázoló bayeux-i 
kárpit is. Tudniillik az irodalom és 
képzőművészet szintéziséből szüle-
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tett képregény egy olyan saját műfaj, 
amelyben a verbális és vizuális elem 
szerves egységet alkotva mesél el egy 
történetet: „A képregény tehát olyan 
narratív struktúrákat hozhat létre, 
ami egyedül rá jellemző, ezért sajátos 
kifejezési lehetőségként, autonóm mű-
fajként kell kezelnünk, ami saját jogán 
létezik, nem pedig alárendelve vala-
mely más, „komolyabbnak” gondolt 
szférának” (Koós, 2004). Dunai Tamás 
médiakutató a képregény egyik sajá-
tosságára, azaz a mozgás hiányának 
problematikájára világít rá, amikor 
azt mondja, „[a] képregény jellemzője, 
hogy hiányzik belőle a mozgás – 
csak a mozgás érzékeltetésére képes 
(például kihagyásokkal vagy vonalak 
segítségével); a történet így nem a 
szemünk előtt, hanem az elménkben 
elevenedik meg az állókép és a 
szöveg összekapcsolásával. A történet 
követésekor a mozgás hiánya miatt 
érhető leginkább tetten egyfajta 
sajátságos, képregényekre jellemző 
nem-linearitás” (Dunai, 2007). A moz-
gás érzékeltetését segítik elő például 
azon weboldalak és alkalmazások, 
melyek a diákok kreatív képességeinek 
fejlesztéséhez is jelentősen hozzájárul-
nak. Ilyen alkalmazás többek között 
a Witty Comics, a Comics Master, a 
Stripgenerator, a Make Beliefs Comix 
vagy éppen a Pixton.

MÓDSZERTANI JAVASLAT
Módszertani javaslatomban a Pixton 
képregényszerkesztő tanítási-tanulási 
folyamatban való alkalmazhatóságát 
kísérlem meg bemutatni egy olyan 
tanóra keretében, amely a kortárs ma-
gyar irodalom népszerűsítését tűzte 
ki célul. A cél a tanár-továbbképzés-
ben a tanári kompetenciák bővítése, 
valamint a magyartanárok módszer-
tani eszköztárának innovációja. Mit 
kell tudnunk a Pixtonról? A Pixton 
a www.pixton.com címen érhető el, 
használata regisztrációhoz kötött. Bár 
a weboldal angol nyelvű, eszköztárá-
nak igénybevételéhez nem feltétlenül 
szükséges a nyelv ismerete. Felhaszná-
lóbarát és viszonylag könnyen kezel-
hető felületén a háttér (background), 
a karakterek (characters), a fókusz 
(focus) és a szavak/szöveg (words) 
funkciók kaptak helyet. 

KEZDETEK
Először is válasszunk egy szöveget: az 
én választásom most Csabai László 
2010-ben megjelent Szindbád, a de-
tektív (Csabai, 2010) című regényére 

esik. Természetesen nem a teljes mű 
feldolgozását kíséreljük meg, egy tet-
szőlegesen választott fejezet tökélete-
sen megfelel erre a célra. Mindenképp 
jelöljük ki az olvasási időkeretet, per-
sze vegyük fi gyelembe a diákok egyéb 
iskolai teendőit is. Az irányított olva-
sás lehetőségeit kihasználva például 
adhatunk megfi gyelési szempontokat 
aszerint, hogy a tanórai feldolgozás 
során mit állítunk a középpontba. 

Röviden a regényről: A mű főszerep-
lője Szindbád, egy bagdadi élmények-
kel és emlékekkel felvértezett nyárligeti 
detektív, aki már első megbízása kap-
csán bizonyítja a detektívpályára való 
rátermettségét. Az első fejezet (há-
rom testvér háza) – amelyet Bazsányi 
Sándor csak „arányos ritmusos mes-
ternovellaként” (Bazsányi, 2010) em-
leget recenziójában – in medias res 
kezdődik („Bagdadban is olyanok a 
népek, mint Nyárligeten…” – Csabai, 
2010, 5), s felhívja az olvasó fi gyelmét 
arra, hogy a történetek két különböző, 
kulturálisan és vallásilag meghatáro-
zott helyszíneken játszódnak, melyek 
szereplőinek problémái nem sokban 
térnek el egymástól. A megoldásra 
váró ügyek helyszíne egy fi ktív város, 
Nyárliget, mely a szerző lakóhelyére, 
Nyíregyházára utal. A kötet az első vi-
lágháború végétől a második világhá-
ború végéig követi nyomon Szindbád 
történetét. 

A PIXTON-ALKALMZÁS
A feldolgozás során a regény egy feje-
zetével, A Honvéd utcai esettel foglal-
kozunk, melynek középpontjában egy 
gyilkossági ügy áll. A történet elején 
Szindbád a nyomozati jegyzőkönyvet 
olvassa, amikor megelevenedik előtte 
a gyilkosság áldozatául eső örménynél 
tett látogatása. Szindbád éppen az öz-
vegy kihallgatására készül. A detektí-
vet elkápráztatja a nő konyhában való 
jártassága, s rabul ejtik a fi nomabb-
nál fi nomabb falatok, így felfüggeszti 
az eljárást, s próbál örömet szerezni 
gyomrának. Végül egy homályos uta-
lást kapunk arra, hogy a feleség követ-
te el a gyilkosságot. 

Első körben kérjük meg a diákokat, 
hogy néhány képkockában foglalják 
össze a kijelölt fejezet (a Honvéd ut-
cai eset) történetét, vagy válasszanak 
ki egy számukra érdekes jelenetet a 
fejezetből. Fel kell készülnünk arra is, 
hogy az osztályból néhányan tanács-
talanok lesznek a választást illetően, 
ezért előzőleg jegyezzünk fel magunk-
nak néhány ábrázolásra is alkalmas 

jelenetet (1. Visszaemlékezés a láto-
gatásra, 2. A padláson látottak, 3. Az 
özvegy kihallgatása, 4. A gyilkosság). 
A színes eszköztárnak köszönhetően 
számos lehetőség kínálkozik, ezért 
még a feladat ismertetésénél hívjuk 
fel a fi gyelmet arra, hogy igyekezze-
nek hűek maradni a cselekményhez, 
a történet hangulatához, a szereplők-
ről szerzett információkhoz. Az elké-
szült alkotásokat mutassák be az osz-
tály előtt, majd indokolják meg, hogy 
a kiválasztott jelenet miért ragadta 
meg a fi gyelmüket, illetve az olvasói 
benyomás mennyire befolyásolta a 
kivitelezést. Előfordulhat, hogy ebbe 
a feladatba azok a diákok is bekapcso-
lódnak, akik addig passzív befogadók 
benyomását keltették. 

Bár elsőre talán úgy tűnhet, 
hogy a munkaformák közül a kép-
regénykészítés során az egyéni munka 
tűnik a legalkalmasabbnak, érdemes 
a páros és csoportos munkával is kí-
sérletezni. A diákok például közösen 
is tervezhetnek képregényt, de az is 
elképzelhető, hogy az egyik diák el-
készít egy képkockát, a másik pedig a 
kronologikus rendet szem előtt tart-
va kiegészíti azt. A Pixton alkalmazás 
nem csak a szövegalkotási és szövegér-
tési képesség fejlesztését támogatja, de 
hozzájárul a tanulók érdeklődésének 
felkeltéséhez, illetve a szemléletes-
képszerű gondolkodás fejlesztéséhez 
is.

FELHASZNÁLT IRODALOM
 Bazsányi Sándor (2010): Pasztell pasztiche. 

Kalligram, 2010, XIX. évf. http://www.
kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2010/
XIX.-e vf . -2010 . -novemb er/Paszte l l -
pasztiche  
 Comenius Ámos János (1953): Nagy Okta-

tástan (ford.: Geréb György). Budapest, Aka-
démiai Kiadó.
 Csabai László (2010): Szindbád, a detektív. 

Budapest, Magvető.
 Dunai Tamás (2007): Képregény Ma-

gyarországon. https://www.mediakutato.
hu/cikk/2007_01_tavasz/02_kepregeny_
magyarorszagon/
 Koós István (2004): A képregény mint sajá-

tos kifejezési forma. Kalligram, XIII. évf., 2. 
sz. http://www.kalligramoz.eu/
 Marshall McLuhan – Quentin Fiore (2012): 

Médiamasszázs. Egy rakás hatás (ford.: Kiss 
Barnabás). Budapest, Typotex.

ALKALMAZÁSOK
 http://stripgenerator.com/strip/create/
 http://www.comicmaster.org.uk/
 http://www.wittycomics.com/
 https://app.pixton.com/#/
 https://www.makebeliefscomix.com/



Hosszú évek tapasztalata alapján ál-
líthatom, hogy az irodalomnak ez a 
szakasza, vagyis a középkor irodalma 
nem tartozik a diákok által kedvelt té-
makörök közé. Azért használtam ilyen 
feladatokat, hogy érdekessé, emészt-
hetővé, vonzóvá lehessen tenni az iro-
dalomnak ezt a szegmensét is. Próbál-
ják ki Önök is, biztosan van az alábbi 
feladatok között olyan, ami elnyeri a 
tetszésüket. Jó munkát kívánok!

A KÖZÉPKOR VILÁGKÉPE ÉS 
KULTÚRÁJA

  Számítógép segítségével tervezzen 
egy önként vállalkozó diák egy idő-
szalagot, melyen a középkor legfon-
tosabb szakaszai és eseményei talál-
hatók! Mutassa be osztálytársainak! 

(Kezdet – A Nyugatrómai Biroda-
lom bukása, Kr. u. 476; befejezés – 
Amerika felfedezése, 1492).

  Kiselőadásban ismertesse az egyház 
szerepét a középkorban, állításait ér-
vekkel támassza alá!

  A történelmi atlasz segítségével mu-
tassa be a középkori civilizáció terü-
leteit!

  PowerPoint-összeállításban számol-
jon be osztálytársainak a keresztény-
ség kialakulásáról és elterjedéséről 
Európában!

  A „szentté avatások Európában és 
a Magyar Királyságban” témához 
gyűjtsék össze a legismertebb szen-

tek névsorát, és röviden ismertessék 
életútjukat! 

  Érvelési feladat: vajon ismer a diák 
olyan személyt a környezetében, akit 
„boldoggá”, esetleg „szentté” lehetne 
avatni? Mutassa be őt, és érveljen 
javaslata érdekében!

  Egy önként vállalkozó diák nézzen 
utána és mesélje el osztálytársainak a 
Márton napi lúd esetét!

  A középkori egyházi nevelés a ko-
lostori iskolákban folyt. Tanulmá-
nyai, olvasmányai, fantáziája, eset-
leg fi lmélményei alapján milyennek 
képzeli el az ottani életet? Írjon rövid 
tudósítást, valamilyen fi gyelemfel-
keltő címmel ellátva azt! 

KLEMEN TERÉZIA

ÖTLETEK A KÖZÉPKORI KULTÚRA ÉS 
IRODALOM TANÍTÁSÁHOZ

ÍGY TANÍTOM ÉN



  A következő pontok alapján írják le 
a diákok blogszerűen a lovagi ideál, 
a lovagi nevelés célját és tartalmát, a 
lovaggá válás szakaszait.  A mérvadó 
szempontok: erkölcsi elvek, fegyver-
forgatás, a „hét lovagi készség”. 

  Írjanak rövid esszét „A hit ragyogása, 
a katedrálisok kora” címmel!

  Csoportmunkában végzett kutatási 
feladat, beszámoló, mely a követke-
ző témákat dolgozza fel: 

- A városi polgárság nevelése
- A városi polgárság igényei
-  Az iskolai tananyag átformálódása 

– alapismeretek – „köznapi” latin 
– hivatalos iratok szerkesztése – 
könyvelés – kereskedelmi levelezés

- Nevelés a céhekben 
-  A mesterré válás szakaszai: inas – 

legény – mester.

  Nőnevelés a középkorban címmel 
írjanak csoportmunkában egy isme-
retterjesztő cikket, melyek tartalmaz-
zák a következő pontokat: 

-  Nevelés az apácakolostorokban, 
kódexmásolás, miniatúrafestés

-  Nevelés a lovagvárakban, illemsza-
bályok, társasági viselkedés, zene, 
tánc

-  A gazdaság vezetése, háztartási is-
meretek, gyógyítás

  Prezentáció készítése az irodalom 
művelői témakörben:

- A világi papság és a szerzetesek
- A vándor énekmondók
-  Az egyházi vagy világi hivatalok 

(pl. királyi kancelláriák), azaz a 
„hiteles helyek” írástudói

- Az írástudó világiak
-  Az egyetemek (Párizs, Bologna, 

Oxford, Padova stb.) oktatói és 
hallgatói

- A főurak familiárisai

  Definiálják a középkori irodalom 
legjellemzőbb műfajait, és mutas-
sanak be társaiknak egy-egy példát 
(vallásos-egyházi műfajok: him-
nusz, legenda, ima, prédikáció, 
bibliai szövegmagyarázat, vitairat, 
szerzetesi regula; drámai műfajok: 
mirákulum, misztérium, moralitás; 
a világi szépirodalom műfajai: hős-
ének, eposz, lovagregény, monda, 
ballada, dal, virágének)

DANTE ALIGHIERI: ISTENI SZÍN-
JÁTÉK FELDOLGOZÁSA

  Az Isteni színjáték szövege alapján 
készítsenek a diákok szemléltető 
ábrát a mű univerzumáról! 

  Nyissanak vitát arról, a mű mely ele-
mei nem felelnek meg teljesen a kö-
zépkori világfelfogásnak – és miért!

  Az ember útját elálló három alle-
gorikus állatfi gura helyett milyen 
állatokat vagy jeleket használnának a 
diákok? Választásukat indokolják.

  Alkossanak csoportokat, és írjanak 
egy rövid szócikket az út-utazás, 
erdő, hegy, völgy, fény-sötétség topo-
száról az irodalomban!

  Vizsgálják és indokolják meg, vajon 
Dante ismerhette-e az Odüsszeiát!

  Beszéljék meg, vajon a felfedező és 
leleményes Odüsszeuszt lehetne-e 
reneszánsz embertípusnak nevezni! 
Válaszukat indokolják!

  Egy erkölcsi kérdés megvitatása a 
mű kapcsán: a tudás és az erkölcs 
viszonya. Vajon az emberi tudásnak 
manapság is szüksége van bizonyos 
„fékekre”? Miért?

A KÖZÉPKORI VÁGÁNS 
KÖLTÉSZET

  Keressenek ismert verseket a Car-
mina Burana gyűjteményből, és 
hallgassák meg Orff  megzenésítését 
is!

  Francois Villon művei alapján 
indokolják meg, miért nevezi az 
utókor „evilági csavargónak” a költőt!

  Villon életrajza alapja írják meg a 
szerző jellemzését!

A KÖZÉPKORI MAGYAR 
IRODALOM

  Mutassák be, hogy mely magyaror-
szági egyházi és világi személyek le-
gendáit írták meg!

  Keressenek képeket a magyar 
szentekről, és nézzenek utána a 
Szimbólumtárban, hogy milyen jel-

képes jelentések hordozói a képen 
lévő elemek!

  Gyűjtőmunka: Vajon élnek-e még a 
környezetükben olyan öregek, akik 
ismernek és mesélnek régi meséket, 
imákat és énekeket? Ha igen, jegyez-
zék le vagy rögzítsék a telefonjukkal! 

  Legyen az osztálynak közös család-
története, gyűjtsük össze a családtör-
téneteket és öröklődő hagyományo-
kat.

  Az internet segítségével keressék meg 
és mutassák be egymásnak a diákok 
a magyar középkor leghíresebb kró-
nikáit!

  Nézzenek utána, majd meséljék el, 
hogy a Magyar Anjou-legendárium 
milyen híres esemény kapcsán kelet-
kezett,  és mi lett a sorsa!

  Az egyik legismertebb középko-
ri latin nyelvű szövegünk a Halotti 
beszéd és Könyörgés. Képzeljék el, 
hogy fedezik fel a Pray-Kódexben a 
szöveget. Írjanak róla szenzációs új-
ságcikket!

  Kosztolányi Dezső és Márai Sándor 
is „megevokálta” – felidézte a művet. 
Olvassák el a műveket. és beszéljék 
meg az azonosságot és a különbséget 
a három mű között.

  Nyomozási feladat: nyomozzák ki, 
hogy az Ómagyar Mária-siralom, az 
első magyar vers honnan és hogyan 
került vissza Magyarországra.

  Hallgassák meg és hasonlítsák össze a 
Honfoglalás című fi lm vezérdalával a 
legrégebbi  magyar verset!

  A középkori divat. Mutassuk be Po-
werPoint segítségével, milyen öltö-
zékben jártak az egyes társadalmi 
osztályok asszonyai, férfi ai és a gye-
rekek!

  Egy önkéntes diák A katedrálisok 
kora címmel készítsen rövid bemu-
tató fi lmet és ajánljon fi lmeket  osz-
tálytársainak Európa híres templo-
mairól!

ÍGY TANÍTOM ÉN



A Katedra folyóirat új évfolyamának 
szeptemberi számában, sorozatindító 
gyanánt, egy közismert, népszerű fi -
zikai tévhitet vettünk górcső alá. Ma-
radva ezen a vonalon, ezúttal is egy 
klasszikus, magát régóta makacsul 
tartó félreértéssel foglalkozunk majd, 
amely alapvető fi zikai ismeretek birto-
kában ugyan könnyen cáfolható, még-
is egyike a legelterjedtebb tudományos 
tévhiteknek. Bár ez a történet legin-
kább az Egyesült Államokban népsze-
rű, bizonyára olvasóink is találkoztak 
már azzal az elképzeléssel, ha az ember 
egy pénzérmét ledob egy felhőkarcoló 
tetejéről, az könnyen valakinek a halá-
lához vezethet a járdán, mert az érme 
annyira felgyorsul, hogy egész egysze-
rűen agyonüti a rosszkor, rossz helyen 
tartózkodó járókelőt. Azt hiszem, nem 
árulunk el nagy titkot azzal, ha jó előre 
leszögezzük, nem történne semmi eh-
hez hasonló. Sőt, ha egy tízezer méter 
magasan közlekedő repülőgépből ejte-
nénk le egy pénzérmét, akkor sem. A 
következőkben a közérthetőség ked-
véért a tömeg és a súly szavakat – bár 
a fi zikában mást jelentenek – szinoni-
maként használom.

Számoljunk egy kicsit! A világ talán 
legismertebb felhőkarcolója a New 
Yorkban található, antennástól 443 
méter magas Empire State Building. A 
harmincas években mindössze másfél 
év alatt felhúzott art deco stílusú épü-
let egyike az amerikai nagyváros leg-
ismertebb szimbólumainak, sőt, talán 
a világ egyik legismertebb épülete. Ha 
a körülbelül 380 méter magasan elhe-
lyezkedő tetőről ledobnánk egy pénz-
érmét, ismerve annak tömegét, képlet 

alapján kiszámítható az érme által elér-
hető maximális sebesség, jelen esetben 
körülbelül 305 kilométer/óra, illetve 
hogy az kilenc másodperc alatt érne 
talajt. Ez az elsőre igen magasnak tűnő 
sebesség is messze elmarad a legkisebb 
kaliberű lövedékek sebességétől, alig 
negyede például egy .22-es kaliberű 
lövedék kezdősebességének, amely-
nek tömege nagyjából megfeleltethető 
egy kisebb pénzérme tömegének. Sőt, 
a nálunk is népszerű ismeretterjesztő 
sorozat, az Állítólag (Mythbusters) 
mérnökei az emberi testet szimuláló, 
ún. ballisztikai zselé segítségével mo-
dellezték is a jelenséget, kiderült, egy 
1 120 km/h-s kezdősebességgel kilőtt 
érme sem okoz különösebb kárt.

Olvasóink joggal kérdezhetik, hová 
tűnt egy igen fontos tényező: a légel-
lenállás. Ha a test a levegő sűrűségé-
ből adódó lassulását, sőt a szelet is fi -
gyelembe vesszük, szinte lehetetlenné 
válik pontosan kiszámolni, milyen 
sebességre gyorsulhat fel az érme, 
nem beszélve arról, hová esik le egy-
általán, de annyit már intuitíven is 
beláthatunk, bizonyára kisebb lesz a 
zuhanás sebessége, ha a közegellenál-
lást is fi gyelembe vesszük. Ha csak a 
levegő tengerszinten mért sűrűségével 
számolunk, fi gyelmen kívül hagyva a 
szelet és a le- s felszálló légáramlatokat, 
már akkor is jóval alacsonyabb végső 
gyorsulást kapunk (ez az a sebesség, 
amelynél a közegen, itt a levegő, átha-
ladó test a rá ható erők kiegyenlítődése 
miatt már nem gyorsul tovább, tehát 
nettó gyorsulása nulla, még egysze-
rűbben fogalmazva, ennél magasabb 
sebességet a zuhanó test nem érhet el) 

annál, mint amit az imént bemutat-
tunk, nagyjából 50–80 km/h-t. Ez azt 
jelenti, essen akármilyen magasról is 
az a pénzérme, tömege, felülete, a le-
vegő sűrűsége és még néhány egyéb 
tényező miatt soha nem fog ennél na-
gyobb sebességre felgyorsulni. Sőt! A 
valóságban, amennyiben a felszálló 
légáramlatokat nem hanyagoljuk el, 
ez az érték még ennél is jóval kisebb 
lehet. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
mostantól nyugodtan dobálhatunk le 
toronyházak tetejéről mindenféle tár-
gyakat, a lényeg, hogy ne legyenek túl 
nehezek. Ez bizony koránt sincs így! A 
puszta tömegnél vannak sokkal fonto-
sabb tényezők, például a súly–felület 
arány, illetve az adott test aerodina-
mikai tulajdonságai. Míg a pénzérme 
széles, lapos, felülethez viszonyítva kis 
tömege nem okoz különösebb bajt, 
egy nagyjából hasonló tömegű, de 
hosszúkás, ék alakú tárgy már komoly 
kockázatot jelent. 

Végezetül álljon itt egy érdekes anek-
dota, amely jól szemlélteti a szabad-
esés és a test tömegének kapcsolatát. A 
több tudományterületen is kimagaslót 
alkotó angol tudós, J. B. S. Haldane azt 
írta a századelőn, a kor ma már kissé 
nehézkesnek tűnő nyelvezetével: „Az 
egérre és a nála kisebb állatokra a gra-
vitáció alig jelent veszélyt. Dobjunk 
csak le egy kisegeret egy ezerméteres 
bányaaknába, földet érve egy kis sokk 
után elszalad. Egy patkány azonban 
már biztosan elpusztul, az emberi test 
összetörik, egy lóé pedig szétrobban. 
Mindezt azért, mert az ellenállás, ame-
lyet a levegő kifejt a mozgásra, arányos 
a mozgó test felületére.”

POMICHAL KRISZTIÁN

KORUNK LEGNAGYOBB TUDOMÁNYOS TÉVHITEI (2. RÉSZ)

TUDOMÁNYTÖRTÉNET



Az Útjelzők sorozatban néhányszor 
megemlítettem, hogy Magyarorszá-
gon több mint tíz növény- és állatvédő 
társaság működik, melyek különböző 
okoknál fogva, rendszeresen meg-
hirdetik, melyik élőlényfajt javasol-
ják az év növényének, illetve állatá-
nak. A Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium 2014-ben Vadonleső 
Programot indított, amibe bárki be-
kapcsolódhat, aki szívügyének tartja 
a veszélyeztetett fajok megmentését a 
kipusztulástól. Az emlősállatok közül 
eddig a következők szerepeltek a lis-
tájukon: keleti sün, ürge, patkós de-
nevér, mogyorós pele, földi kutya és a 
hiúz. A 2020-as év emlősállatának pe-
dig az európai vidrát tették meg. Akik 
fi gyelmesen olvasták az Útjelzőimet, 
emlékezhetnek rá, hogy a felsoroltak 
közül háromról részletesebben írtam, 
de a kimaradtakról is lenne mit mon-
danom bőven. 

Ám mielőtt a vidrára terelném a fi -
gyelmet, úgy érzem, pótlólag a dene-
vérekről kellene néhány szót szólnom. 
Ennek okát abban látom, hogy a koro-
navírus világjárvánnyá terjedése kap-
csán többször is felvetődött a kérdés, 
honnan eredhet ez a kórokozó. Ám 
előbb azt kellene kérdeznünk, egyálta-
lán mik a vírusok. Ha élőlények, már-
pedig azok, olyan különleges sajátosság 
jellemzi őket, hogy nincs sejtes szer-
kezetük, sőt egyes kutatók szerint az 
„élő és az élettelen anyag határán mo-
zognak”. Valószínűleg azóta léteznek, 
amióta az élet megjelent a Földön. Hát 
akkor miért nem tudnak róluk szinte 
semmit sem a paleontológusok? Illet-
ve tudnak, de csak azokr ól, amelyek a 
megkövesedett magasabb rendű növé-
nyek, még inkább állatok sejtjeinek a 
génállományában (ha vírussal „fertő-
zöttek” voltak) ily módon megmarad-
tak. Saját fosszíliáik viszont nincsenek. 
Hogy is lehetnének, ha önálló életre 

nem képesek? Azt viszont a laikusok is 
tudhatják (már akiket érdekel a bioló-
gia), hogy a velük foglalkozó tudósok 
7 rendbe sorolják be őket, e rendeknek 
104 családja ismert, s mintegy 4 és fél 
milliárdra tehető a vírusfajok száma. 
Mondhatnánk, nagy jövő vár a viro-
lógiára, mert tévedés azt hinni, hogy 
a vírusok csupán pusztításra specia-
lizálódtak. Azt is feltételezik, hogy az 
élőlények mutációja, vagyis az új fajok 
létrejötte, a replikációs génhibák (in-
kább változások) nekik köszönhetőek, 
amit persze bizonyítani is kell(ene). 
A víruskutatásban óriási előrelépést 
hozhat a molekuláris biológia, a gén-
sebészet, de még az epidemiológia fej-
lődése is. Én, annak idején, jó hatvan 
évvel ezelőtt, már a nyitrai főiskolán, 
a növénytan keretében tanulhattam 
egyet-mást a vírusokról. Akkor még 
a baktériumokat és a gombákat is a 
növénytanban tartották számon. Vi-
szont tanáraink hangsúlyozták, hogy 
ezt ne vegyük készpénznek, mert 
mind a baktériumok, mind a vírusok 
között előfordulnak növényi és állati 
kórokozók. Akkor ebből a szempont-
ból csoportosították őket, ma pedig 
már, mint említettem, rájöttek, hogy 
külön rendet alkotnak. Erre a fajon-
ként eltérő genomjaik meg a fehérje-
burkuk alakjai adnak okot. Viszont az 
elnevezésükre nem érvényes a Linné 
által bevezetett kettős nevezéktan, ami 
fölöttébb bonyolulttá és még rejtélye-
sebbé teszi a világukat, mivel betű- és 
számjelek szerint különböztetjük meg 
egymástól őket. Példa rá az új korona-
vírus, amit COVID-19-ként emleget-
nek. Hogy „váratlan” megjelenésével 
milyen világgazdasági, politikai és 
sajnos még pszichikai zűrzavart idé-
zett elő, annak szenvedő alanyai 2020-
ban mi, egyszerű emberek milliárdjai 
lettünk. Hogy mi közük mindehhez a 
denevéreknek? Csak annyi, hogy állí-

tólag róluk „ugrott át” (jó kifejezés!) 
az emberekre. De ugyanilyen oknál 
fogva mint köztesgazdákat kárhoztat-
hatnánk a kutyákat, a csirkéket és egy 
regiment állatfajt, mint ahogy teszik is 
a szenzációra éhes hírterjesztők, akik-
nek fogalmuk sincs a tobzoskáról, a 
cibetmacskáról, de tán még a drome-
dárról sem. Bár az utóbbiról annyit 
tudhatnak, az az egypúpú teve, sőt az-
zal is büszkélkedhetnek, hogy egyipto-
mi kirándulásaik alkalmával a hátán 
ülve pózolhattak. Milyen szerencse, 
hogy akkor még nem volt koronaví-
rus, amit szájmaszk nélkül, könnyen 
elkaphattak volna tőle! Erről ennyit. 

Most pedig térjünk át a vidrára, ami 
a szigorúan védett állatok közé tarto-
zik. Amíg a sünnek Magyarországon az 
eszmei értéke csupán 2 000 Ft, a vidráé 
250 000 Ft, Szlovákiában pedig 1 840 
€. De hol él még tájainkon vidra? An-
nak ellenére, hogy a Csallóköz állatvi-
lágának bemutatásáról szóló képeken 
szerepel, nagy a gyanúm, hogy onnan 
már régen eltűnt. Magyarországon a 
dél-dunántúli halastavaknál, a Tisza-
tónál és a vadasparkokban fordul elő. 
Szlovákiában pedig csak a hideg hegyi 
patakok táplálta tavak mellett tanyá-
zik. Mindazonáltal a Csallóköz állatvi-
lágának bemutatásáról szóló képeken 
(könyvekben is) szerepel a fotója, vi-
szont a leírása sajnos nem. Valamikor 
régen a Bős és Csiliznyárad közötti 
Csóványosnak nevezett, fűzfákkal és 
náddal körülvett holt Duna-ág adott 
neki menedéket. Gyerekkoromban, jó 
hetven évvel ezelőtt láttam vidravas-
nak nevezett csapóvasat, de már csak 
hódpatkányt (tévedés ne essék, nem 
nutriát, más néven mocsári hódot, 
hanem ondatrát, azaz pézsmapockot) 
tudtak vele elejteni. Mindkét prémes 
rágcsálót Amerikából hurcolták be 
Európába, ám az utóbbi annyira elsza-
porodott a szabadban, hogy a töltések 
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turkálásával, árvízvédelmi szempont-
ból, szinte már veszélyessé vált. Csak 
az érdekesség kedvéért jegyzem meg, 
utóbbinak a csapdázását bárki meg-
tehette, és a gereznáját (bundáját) fel 
is vásárolták. A nutria házi tenyész-
tésével nálunk, nem nagy sikerrel, az 
1960-as években próbálkoztak. Neki 
viszont a hasi prémje, azaz a málja 
értékesebb, ami Brehm szerint abból 
adódik, hogy a csecsbimbói kivétele-
sen – én ugyan nem győződtem meg 
róla, pedig több példányát is láttam – 
a hát(oldal)án helyezkednek el. Erre 
mondhatnánk elképedve: „Hogy mik 
vannak!” Úgy tűnhet, a gerezna és a 
mál régi, mondhatnánk, elavult szava-
ink közé tartoznak, annak ellenére is, 
hogy a költészetünk mindmáig meg-
őrizte őket. Csak egy kicsit már rozs-
dásak lettek, akár a vidravas. 

Ám ha a vidra ürügyén olyan sokféle, 
egymáshoz nem illőnek tetsző dolgot 
sikerült összegereblyéznem, ne men-
jük el szó nélkül amellett sem, hogy 
egy csallóközi község neve megőrizte 
őt az utókornak, Vydrany formában. 
Hogy ki keresztelte át Nemeshodos 
községet erre a névre, annak nyoma 
veszett, miként szürke szamárnak a 
ködben. Viszont hogy mikor, azt pon-
tosan feljegyezték a történészek. 1948. 
június 26-án, a pozsonyi megbízottak 
belügyi testületének 55/48. rendele-
te értelmében minden dél-szlovákiai 
településnek új nevet kellett adni. Az 
első Csehszlovák Köztársaság alatt 
e falu nevét Nemeshodosról, nemes 
egyszerűséggel, Hodošra fordították, 
azonban az új okosok úgy gondolták, 
ez így nem gilt. A hivatal azért hiva-
tal, hogy gondolkodjék, méghozzá 
precízen. Minden idők hivatalnokai 
pedig igyekeznek megszolgálni a bé-
rüket. A korabeliek addig keresgéltek 
a szótárban, amíg meg nem találták a 
hód tükörnevét, a bobort, ami a zoo-
lógiában, latinul Castor fi ber. A köz-
ség, a történelemben – melynek úgy-
mond, a vizekkel teli határában élt, ez 
a Castoridae családba tartozó rágcsáló 
faj – először Hodus néven szerepel. De 
lám, megint akad egy vagy tán több 
bibi is. Valóban a hódokról kaphatta 
a nevét a település? Gondoljunk a régi 
nyelvemlékeinkre! Hogy is szólt az első 
értelmes magyar mondat? Feheruuaru 
rea meneh hodu utu rea. IV. Bélának 
pedig, legelébb ő adományozta a te-
lepülésnek, még 1245-ben e rejtélyes 
nevet, elég oka lehetett rá, hogy a hodu 
utuk mentén élőket megjutalmazza. 
Persze nem a Fehérvár környékieket, 

hiszen hadi út már akkor több is lé-
tezett, s az egyiken, épp a csallóközin, 
kétségbeesve menekült a tatárok elől. 
(Ez sem teljesen igaz, mert az üldö-
zői nem tatárok voltak, hanem mon-
golok.) Unokája, Kun László Hudus 
(kiejtve Hudusz) falu lakóit – akik 
közben jórészt agricolarisokká (föld-
művelőkké) váltak, mivel a hadakat 
etetni is kellett – 1287-ben cakom-
pakk nemesi rangra emelte. Ily módon 
lett a faluból magyarul Nemeshodos. 
Nem biztos, de miért ne így történhe-
tett volna a névadományozás? Mind-
ezek után hogy nézett volna ki ezt a 
nevet, 700 meg egy esztendő múltán, 
Zemianske Bobranyra lefordítani? 
Pláne közvetlenül a februári győzelem 
évében, amikor a felszabadított orszá-
gokban az is bűn lett, ha valaki nemesi 
famíliából származott. A hivatalnokok 
e problémát is leleményesen megol-
dották. Hód helyett találtak egy másik 
vízhez kötődő prémes állatot, a vydrát, 
(így, y-nal írva), aminek a neve ráadá-
sul a vybrané slová (kiválasztott sza-
vak) közé tartozik. Nem zseniális öt-
let? Ki a csudát érdekelt, hogy ez a két 
emlős más-más állatrendbe tartozik? 
Még nagyobb csoda, hogy a hatalom 
gyakorlói, miután demokráciába ke-
veredtünk, nagylelkűen megengedték, 
hogy a község helynévtábláját tartó 
oszlopra a Vydrany alatt újból Hodos 
és ne Vidrafalva kerüljön. Alighanem 
ezt a község lakói sem igazán óhaj-
tották volna. De ki törődött valaha is 
azzal, hogy a nép mit akar? Viszont 
a világért sem szeretnék politizálni, 
még akkor sem, ha Jókai Mór mint 
szavahihető író – bár tudjuk, hogy az 
írók hetet-havat összehordanak – azt 
állította, hogy a politika a jelen törté-
nelme, a történelem meg a múlt poli-
tikája. Ámde politikusok-e azok, akik 
ma, lárifári, Csallóközt Kukkóniaként 
aposztrofálják? Mer a ott lakó nípek 
ippe(n) a tatárok elű a nádosokba 
bujkávo asz(t) kiátoszták ëgymásnok, 
hogy kukk-kukk. A hülye tatárok meg 
annyit se tudtak magyarul, hogy e sza-
vakat megértsék. De hátha nem is ma-
gyar szavak voltak ezek, hiszen akkor 
a latin volt a hivatalos nyelv. Sajnos én 
csak a biológiai szakkifejezések között 
tudok nímikíppe(n) eligazonnyi, el-
kezdtem hát közöttük keresgélni. Eh-
hez viszont annyit tudni illik, hogy a 
latinban a c-t k-nak kell ejteni, hacsak 
nem i vagy e következik utána, ezért az 
is elképzelhető, hogy az egykori csal-
lóköziek, nëm is annyira a zirhájukot 
fítve sunyítottak a nádoslaposok között, 

hanëm cukkúnyi akarták a zellensígët. 
Miközben a rengeteg furcsaságon 
lamëntátom, hirtelen beugrott valami. 
Heuréka, kiáltottam fel nagy örömöm-
ben, akárcsak annak idején Arkhimé-
dész. Megtaláltam: Cucurbita pepo, 
ami a töknek a latin neve. Nem nehéz 
rájönni, hogy belőle erednek a tök-
fi lkó, tökfej, tökkelütött jelzőink, így 
hát a lüke, a kuka meg talán a kukkó 
is. Velük bizony nem igen lenne mit 
dicsekënnyi. De aki vállalja, tegye. Még 
szerencse, hogy én nem vagyok csal-
lóközi, merthogy Csilizközben szület-
tem, s ez a kis tájegység éppen olyan 
fondorlattal vált Csallóköz részévé, 
amilyen csalafi ntasággal csináltak 
Hodosból Vydranyt. Üsse kő, nem az 
én dolgom.

A vidra viszont kétségtelenül szláv 
eredetű szó, neve latinul Lutra lutra. 
A menyétféle ragadozók közé tartozik, 
leginkább halakkal táplálkozik, de sok 
más állatot, csigáktól a vízi madarakon 
át, a vízhez szokott kisemlősöket is el-
fogyasztja. Vadászata emberi szemmel 
nézve nem éppen tisztességes, mert 
a vízben úszkáló zsákmányait alulról 
támadja meg, lehúzza a víz alá, és ott 
eszi meg őket. Kivételek a nagyobb ha-
lak, melyeket kénytelen a partra vinni. 
Annak ellenére, hogy kiváló úszó, 10 
méter mélyre is le tud merülni, de csak 
1-2 percig bírja ki levegővétel nélkül. 
A feje lapos, rajta feltűnően apró, bőr-
redővel elzárható fülekkel, melyeket 
úszás közben a nagyon sűrű, tömött 
bundájába húz be. A bőre alól hiányzik 
a zsírréteg, teste mégsem hűl le, mert a 
kitűnően szigetelő bundája ettől meg-
óvja őt. Még télen sem fázik, sőt téli 
álmot sem alszik, ami meglepő. Az év-
nek bármelyik szakában szaporodik, a 
nőstény 2-4 kölyköt ellik, melyeket 8 
hétig szoptat a mohával, fűvel bélelt 
kotorékában. Magányos állat, a köly-
köket egyedül a nőstény gondozza. A 
hím elérheti néha a 15 kilogrammot is, 
a nőstény jóval kisebb is lehet. A vidra 
nagyon félénk állat, nyilván megvan rá 
az oka, hogy miért. Leginkább éjszaka 
vadászik, nappal csak ritkán látható. 
Fentebb említettem, hogy Csallóköz-
ben már nem él, de alighanem téved-
tem, mert állítólag a bősi duzzasztógát 
mögötti, erdei halastavaknál, pár évvel 
ezelőtt láttak egyet. Annyira viszont 
nem magányos, hogy lemondjon a 
szaporodásról. Ha a párját is odacsa-
logatja, és együtt családot alapítanak, 
akkor majd többet is megtudhatunk 
róla.



ISKOLAHÍREK

A németországi Goethe Intézet és a 
Némettanárok Nemzetközi Szövetsége 
kétévente rendezi meg a Nemzetközi 
németolimpiát, amely a világ legna-
gyobb német nyelven zajló rangos di-
ákvetélkedője. Célja a fi atal tehetségek 
felkarolása, a német nyelv iránti érdek-
lődés felkeltése, a kölcsönös tolerancia 
erősítése, valamint a német kultúrá-
hoz, gazdasághoz és civil társadalom-
hoz való pozitív kapcsolat kialakítása.

Az augusztusban esedékes verseny 
a kialakult járványhelyzet miatt sajnos 
online formában valósult meg az ere-
detileg Drezdában két hétre tervezett 
nagy nemzetközi találkozó helyett.

A világ több mint 60 országából száz-
húsz diák mérte össze némettudását és 
kreativitását egyénileg és csoportosan. 
A résztvevők többek közt Új-Zélandról, 
Japánból, Indiából, Kanadából, Finnor-
szágból, Kazahsztánból, Portugáliából, 
Dél-Afrikából, Peruból és még számos 

más országból „érkeztek”. Szlovákiát 
hárman képviselték. 

Nagy örömünkre diákunk, a komáro-
mi Selye János Gimnázium tanulója, a 
16 éves Kovarčík Beáta (V.N), a megvál-
tozott körülmények ellenére is vállalko-
zott a megmérettetésre, és a döntőben 
képviselte Szlovákiát. A nemzetközi 
olimpiára a tavalyi országos németolim-
pia győzteseként választották be. El-
mesélte, hogy versenyzőként nemcsak 
technikai kihívásokkal kellett megküz-
denie, hanem azzal is, hogy a verseny-
feladatokat egy virtuális tanteremben, 
illetve egy élő videókonferencia kereté-
ben kellett megoldani. Az olimpiát min-
den fordulóban a kreativitás, az innova-
tív megoldások és az újszerű tanulási 
lehetőségek jellemezték. A bemutatko-
zó online-videóban a versenyzők be-
széltek országukról, amely által jobban 
megismerték egymás kultúráját. 

A versenyt a Goethe Intézet drezdai 
székhelyéről irányították, itt működött 

a médiafi gyelő, valamint az ún. „kreatív 
központ” és egy élő stúdió. Itt fonódtak 
össze a szálak a számos irányító kezé-
ben. A helyszínen lévő stúdióvendégek-
kel folytatott élő stream programokat 
mindennap világszerte közvetítették. 
Az öt kontinensről érkező diákok el-
mondták az MDR-TV híradójának, 
hogy miért is éri meg németül tanulni, 
miért jó ezen a nyelven beszélni és miért 
szeretik Németországot. Bár a verseny-
zők 17 különböző időzónából érkeztek, 
a kitűnő szervezésnek köszönhetően az 
együttműködés gördülékeny volt. 

Csodálatos dolog, hogy a német 
nyelvnek sikerült összehoznia a világ 
minden sarkából érkező fi atalokat, akik 
nyitottak a kapcsolatépítésre, egymás 
megismerésére.

Sok szeretettel gratulálunk Kovarčík 
Beának, aki az online Nemzetközi né-
metolimpia döntőjének sikeres megol-
dója lett!

Szénássy Edit, felkészítő tanár

SELYÉS DIÁKLÁNY A NEMZETKÖZI NÉMETOLIMPIA SIKERES MEGOLDÓJA

A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK SIKERE A KÖZÉPISKOLAI 
MATEMATIKA ÉS FIZIKA LAPOK (KÖMAL) PONTVERSENYÉBEN

A 2019/20-as tanévben is zajlottak a 
KÖMAL folyóirat pontversenyei fi -
zikából és matematikából. A Selye 
János Gimnázium tanulói évek óta 
szerepelnek sikeresen, s egyre na-
gyobb létszámban kapcsolódnak be 
ezekbe a versenyekbe. Az érettségiző 
negyedikes diákok mellett az alsóbb 
évfolyamok matematika és fi zika iránt 
elkötelezett diákjai is vállalják a több-
letmunkát és a megmérettetést.

A P jelű elméleti fi zikai feladatok 
versenyében Téglás Panna 4. helyen, 
a G jelű fi zikagyakorlatok versenyén 
Szabó Réka 7. helyen, és a C jelű mate-
matikai gyakorlatok versenyében szin-
tén Szabó Réka 10. helyen végeztek.

Dicséretben a következő tanulók 
részesültek: a C jelű matematikai gya-
korlatok versenyében Téglás Panna, 
Schiller Bence és Klepáček László; a 
G jelű fi zikagyakorlatok versenyében 

Vanya Zsuzsanna, Klepáček László és 
Pleva Levente; és a KÖMAL fi zikai kí-
sérleti versenyében Farkas Zsolt Mar-
cell és Ódor Tamás.

Végezetül köszönetem fejezem ki 
azon felkészítő tanároknak, akik hoz-
zájárultak a diákok sikereihez.

Andruskó Imre, 
az SJG igazgatója



SZMPSZ

A szepsi Szentlélek római katolikus temp-
lomban rendezte meg idén a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége az or-
szágos tanévnyitóját. Az első ilyen jeles 
ünnepi évkezdésre húsz évvel ezelőtt 
Deákiban került sor, s az ökumenikus is-
tentiszteletet akkor is Mons. Gábor Ber-
talan celebrálta, aki ma már Szepsi város 
katolikus esperes-plébánosa. A deáki tan-
évnyitó óta évről évre töretlenül más-más 
régióban szervezik az eseményt.

A Szlovákiai Magyar Iskolák XX. Or-
szágos Tanévnyitó Ünnepsége szervezői 
Jobbágy Károly gondolatait választották 
mottóul: „...az a pajzsunk, az a vértünk, 
mit itt tanultunk s végigéltünk.” A más-
fél órás ünnepség ökumenikus istentisz-
telettel kezdődött, melyet három egyházi 
képviselő közösen vezetett le: Mons. 
Gábor Bertalan római katolikus espe-
res-plébános, Molnár Árpád református 
lelkész és Gočík József görögkatolikus 
parókus. 

Hanesz Angelika, az SZMPSZ Kassai 
Területi Választmányának elnöke kö-
szöntötte műsorvezetőként az ünneplő 
közösséget. Fekete Irén országos elnök 
tanévnyitó beszédében ismertette ünnepi 
gondolatait, majd felvezette a helyi első-
sök bevonulását: „Gabonatábláink már 
rég learatva, a magyarok kenyere megsüt-
ve, ablakaink alatt virulnak az őszirózsák, 
kertjeinkben érik a szóló szőlő és a mo-
solygó alma. Itt az ideje, hogy a gyerekek 
elinduljanak az iskola felé. Ki először, ki 
sokadszorra, de indulni kell. Következzen 
hát a magyar iskolába induló elsős gyer-
mekek bevonulása.”

Az esemény legmeghatóbb pillanata 
évről évre az iskolakezdők felsorako-
zása. A Szepsi Alapiskola és a Boldog 
Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 
elsőseinek a rövid bemutatkozásuk, 
majd megáldásuk után az iskolakezdés 
alkalmából Csáky Csongor, a Rákóczi 

Szövetség elnöke és a helyi célalap veze-
tője, Köteles László adta át az iskolatás-
kát és az ösztöndíjat. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlé-
tével Filip Mónika, a Szlovák Köztár-
saság Oktatási, Tudományos, Kutatási 
és Sportminisztériuma nemzetiségi és 
inkluzív oktatásért felelős államtitkára 
két munkatársa kíséretében. Beszédé-
ben kiemelte: „Az, hogy magyar nyel-
ven tanulhatunk/taníthatunk, egy olyan 
kincs, amit őrizni kell és ápolni. …. Az 
oktatásügyi minisztériumban mindent 
megteszünk ezért, hogy támogassuk a 
magyar intézményeket, pedagógusokat, 
szülőket, hogy egyre minőségibb okta-
tásban legyen a tanulóknak részük.“

Potápi Árpád János, Magyarország Mi-
niszterelnökségének nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára levelét Hack László, a 
szövetség alelnöke olvasta fel. Az állam-
titkár utalt arra, hogy: „Egy megpróbál-
tatásokkal teli időszak áll mögöttünk, 
azonban ma elmondhatjuk, hogy a család 
akkor hullik szét, ha tagjai hagyják, és 
nincs olyan külső erő, ami erre önmagá-
ban képes lenne. Határa csak az orszá-
goknak van, a nemzetnek nincs, ezért 
egyetlen magyar sincs egyedül.“

Az ünnepség további részében is 
megható pillanatoknak lehettek tanúi a 
résztvevők. 32 hazai nyugdíjas éveit kez-
dő pedagógus számára adományozott 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet az in-
tézményvezetők és az SZMPSZ javaslata 
alapján. Az elismerésben részesülő pe-
dagógusok több mint a fele személyesen 
vette át az emlékérmet Balázs Attilától, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fő-
osztályvezetőjétől és Fekete Irén elnöktől.

Díjazásban részesültek:
Anda Mária – Magyar Tannyelvű 

Alapiskola, Felsőpatony

Bábi Tibor – Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola, Dunamocs

Balázs Klára – Mészáros Dávid 
Alapiskola és Óvoda, Nagymácséd

Béreš Margit – Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola, Kaposkelecsény

Blázsovits Judit – Eötvös Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom

Bodnár Ibolya – Óvoda, Kossuth 
Lajos utca, Királyhelmec

Bopkó László – Pázmány Péter 
Gimnázium, Érsekújvár

Császár Magdolna – Alapiskola, Zsigárd
Csiba Katalin – Móricz Zsigmond 

Alapiskola és Óvoda, Diósförgepatony
Csobo Zsuzsanna – Szombathy Viktor

Alapiskola, Feled
Csomor János – Szabó Gyula 

Alapiskola, Dunaszerdahely
Deák Irén – Selye János Gimnázium,

Komárom
Fodor Valéria – Stampay János 

Alapiskola, Köbölkút
Gulyás Júlia – Stampay János 

Alapiskola, Köbölkút
Halás Mária – Petőfi  Sándor 

Alapiskola és Óvoda, Diószeg
Hodossy Piroska – Magyar Tannyelvű

Óvoda, Nagymad
Holka Gizella – Alapiskola, Naszvad
Kanócz Katalin – Óvoda, Kossuth 

Lajos utca, Királyhelmec
Kováts Márta – Magyar Tannyelvű 

Alapiskola és Gimnázium, Pozsony
Liszka Éva – Czuczor Gergely 

Alapiskola, Érsekújvár
Nagyvendégi Olga – Magyar Nyelvű

Óvoda, Nyárasd
Pelle Irén – Szombathy Viktor 

Alapiskola, Feled
Rákai Erzsébet – Magyar Tanítási 

Nyelvű Óvoda, Zsizska utca 4, Kassa
Rózsár Mária – Eötvös Utcai Magyar 

Tanítási Nyelvű Alapiskola, 
Komárom

JUBILEUMI ORSZÁGOS TANÉVNYITÓ SZEPSIBEN



„ÚTRAVALÓ” ÜZENET A PÁLYAKEZDŐ PEDAGÓGUSOKHOZ 

Az új tanév kezdete változást jelent minden diák, pedagógus és szülő életében. Sokan vagyunk olyanok, akinél ez a szeptemberi 
készület már a múlté. Az eddigi elvégzett pedagógiai munkánkat a SZMPSZ vezetősége az imént értékelte. Hálás szívvel mon-
dok köszönetet minden kitüntetett nevében. 

Kedves fi atal pályatársaim!
Az előttetek álló tanév a hosszú, tanulásnak szentelt éveitek megkoronázása. Tele vagytok célokkal, tervekkel, ötletekkel, 

vágyakkal, mindent új fény világít be.
Hogyan tanítsatok jól?  
Óriási a felelőssége mindazoknak, akik a felnövekvő ember előtt megnyitják a világot. Vajon azt mutatják kívánatosnak, ami 

igazán szép, ami valóban jó, ami tényleg igaz?
A pedagógus észreveszi, ha a tanuló fi gyelme sokkal többet időzik a természet titkai között, mint máshol, vagy talán énekelni 

szeret, és ehhez csodálatos hangot is kapott ajándékba. Játszva tanulja a nyelveket vagy talán inkább a számok világában igazo-
dik el könnyedén? Empátiával, beleérző képességgel fordul a társai felé? Ennek felfedezése a legcsodálatosabb, egy pedagógiai 
kaland, igazából ezért érdemes tanárnak, nevelőnek menni. 

Bízzatok a diákban, és bízzatok magatokban, lehetetlen feladatot nem ad az Isten! 
Céltudatosan keressétek, hozzátok felszínre a ti és a rátok bízott gyermekek életét megváltoztató értékeket. Általatok születik 

a növendékeitek tehetségéből mindaz, mi mozgásban tartja, szebbé teszi a világot. 
Mécs László szavaival élve: „vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!”
A pedagógusok egy emberibb világnak a munkatársai, ahol az egyén nem önmagáért él, hanem felelősséggel a rábízott élete-

kért, békében másokkal, önmagával és a környező világgal. De másra nem vállalkozhatnak, csak arra, hogy azt öntözik, amit a 
szülők vetettek. 

Fontos, hogy az iskola ne csak ismeretet, hanem élményt, örömöt is adjon, hisz ezek azok, amelyek a diákjaink összetartozás-
érzését, identitástudatát erősítik. 

Mécs László sorainak ma is időszerű az üzenete: 
„Ki a betyár? Ki a szent?
Magyarhonban ki a szent? 
Ha a Mérték tönkrement, 
Senki, semmi meg nem ment.”
Ha az iskola nem mulasztja el megerősíteni az ifj út abban, hogy ő hova tartozik, honnan jött, hová kell mennie, hol áll, hol 

vannak a gyökerei, mik a hagyományai, akkor egy tisztességes, jellemes, nemzetben gondolkodó és dolgozó ember lehet a vég-
eredmény.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok egy nagyon boldog, eredményes tanévet a diákoknak, és az őket szeretettel nevelő tanárok-
nak, pedagógusoknak! 

Sýkora Ilona, 
a szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium nyugalmazott igazgatója

SZMPSZ

Sýkora Ilona – Boldog Salkaházi Sára
Egyházi Iskolaközpont, Szepsi

Szabó Endre – Selye János 
Gimnázium, Komárom

Szabó Mária – Kováts József Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola, 
Bátorkeszi

Szénássy Edit – Selye János 
Gimnázium, Komárom

Szénássy Melinda – Kováts József 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,
 Bátorkeszi

Szinek Judit – Selye János 
Gimnázium, Komárom

Takács Zsuzsanna – Alapiskola, 
Nyárasd

Zahorán Judit – Czuczor Gergely 
Alapiskola, Érsekújvár

Az idei országos tanévnyitón az egyete-
mek végzősei, a pályakezdő pedagógu-
sok közül tizenegyen jelentek meg. Ők 
az alábbi intézményekben kezdik meg 
pedagógiai hivatásuk gyakorlását:

Csúsz Enikő – Szombathy Viktor
Alapiskola, Feled

Jeriga Enikő – Szombathy Viktor
Alapiskola, Feled

Karaff a Enikő – Alapiskola, Torna
Klárik Csilla – Rozsnyói Református 

Egyházközség Alapiskolája
Kovács Noémi – Márai Sándor 

Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium és Alapiskola, Kassa

Molnár Krisztina – Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola és Óvoda, 
Szádalmás

Nagy Csaba – Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola és Óvoda, Szádalmás 

Nagy Tímea – Szombathy Viktor
 Alapiskola, Feled

Pál Boglárka – Alapiskola és Óvoda,
 Újbást

Privacsek Éva – Református 
Alapiskola, Rimaszombat

Szabó Bianka – Szombathy Viktor
Alapiskola, Feled

A pályakezdőkhöz intézett útravaló üze-
netet Sýkora Ilona, a szepsi Magyar Tan-
nyelvű Alapiskola és Gimnázium nyu-
galmazott igazgatója fogalmazta meg.  
Kozsár Julianna, a kassai Szakkay József 
Szakközépiskola egykori pedagógusa 
tolmácsolásában a tanévnyitó résztvevő-
inek üzenete hangzott el, mely a magyar 
iskolák diákjainak, pedagógusainak és a 
szülőknek szól. Az ünnepséget feleme-
lővé és még színvonalasabbá tették a he-
lyi énekkarok és kórusok műsorszámai. 
Közreműködtek: a kassai Csermely Kó-
rus, a szepsi Vox Columbellae vegyeskar, 
a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola-
központ énekkara és a szepsi Alapiskola 
Savorenge énekkara és zenekara. Az ese-
ményt első ízben közvetítette a Ma7 mé-
diacsalád élőben, illetve a Pátria Rádió 
sokadszorra felvételről.

Novák Monika
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ÜZENET A FELVIDÉKI MAGYAR ISKOLÁKBA A 2020/21-ES TANÉV KEZDETÉN 

Tisztelt Ünneplő Közösség!
Kérem, hallgassák meg üzenetemet, amely a tanuló ifj úsághoz, a pedagó-
gusokhoz és a szülőkhöz szól.

Kedves tanuló ifj úság!
Egy szokatlan tanév után újra padba ültök. Azt remélem, örömmel teli vá-
rakozással és a rátok váró feladatok iránti kíváncsisággal teszitek. Össze-
mosolyogtok társaitokkal, és máris kópéságon töritek a fejeteket. Iskolába 
járni jó, higgyétek el nekem, erről ti is meggyőződhettetek az elmúlt hóna-
pokban. Miért kell tanulnotok…? Hiszen elég, ha kezelni tudjátok a számí-
tógépet, ott mindent megtaláltok... De vajon megtaláljátok-e a tanáraitok, a 
barátaitok sokatmondó tekintetét, a bíztató fejbólintást, a megerősítő váll-
veregetést? Miért kell ennyi felesleges dolgot megtanulnom? – teszitek fel 
gyakorta a ti igazságotok szerint jogos kérdést. Igen, valóban nehéz eldön-
teni, mi a kevésbé fontos, a fontos és a nagyon fontos tudnivaló. Az bizo-
nyos, hogy a tanulás révén pallérozott lesz elmétek, látóvá válik szemetek, 
és ettől egyre szebbek lesztek, mert a szépség a látó szemében rejlik. Vajon baj-e, ha eszetekbe jut egy-egy szép verssor a 
pillanat hangulatában? Baj-e, ha értitek a természet fi zikai, biológiai törvényeit, ha előre tudjátok, hogy mennyit fogtok 
fi zetni a pénztárnál? Baj-e, ha megtanultok előrelátó lenni, ha megtanuljátok megérteni a világot? A számítógép fontos 
dolog, de tud-e friss cipót sütni, meg tudja-e javítani az ajtózárat, a vízcsapot, ültet-e paradicsomot vagy gyümölcsfát? 
Lássátok a világot, a teremtő kezeket, tanuljatok meg különbséget tenni hasznos és haszontalan elfoglaltság között. Legye-
tek büszkék arra, hogy ismeritek Petőfi t, Adyt, Márait, Kodályt, Bartókot. Szeressétek anyanyelvi kultúrátokat, mert az a 
megtartó erő, amire szükségetek lehet. Ne kérdezzétek hát, hogy miért kell ezt vagy azt megtanulni. Fogjatok hozzá már 
a második napon. Jó tanulást kívánok.
 
Kedves pedagógusok!
Közel háromnegyed évszázad nyomja a vállam. Életem során szerencsém volt megismerni ügyes, szorgos, dolgos, ám 
anyagiakban nem nagyon dúskáló embereket, és olyanokat is, akik ügyeskedők, becstelenek, a mások kárára élősködők, 
anyagi jellegű gazdagságukkal hivalkodók. Mostanában zömmel az utóbbiak váltak gyermekeink szemében a követendő 
példává. A legtöbb fi atal álma a minden erőfeszítés nélküli gyors meggazdagodás. Tudom, nehéz a helyes értékrendet 
elültetni a fejükben, mégis nap mint nap meg kell küzdeni érte. A nevelés hatékonysága legtöbbször csak évek, néha évti-
zedek múltán válik láthatóvá. Ezért legyetek türelmesek, és ne feledjétek, hogy a gyermekek később azok iránt viseltetnek 
hálával, akik megérintették a lelküket. Az emberi melegség létfeltétele a sarjadó léleknek. Szeretettel neveljétek őket. Ad-
jatok nekik egyenes tartást, kezük-lábuk kapjon iránytűt a helyes útra, és érezzék szívetek segítő szándékát. Munkára hát, 
várnak a csillogó szemű gyermekek!

Végül önökhöz is szólok, kedves Szülők.
Önök magyar iskolába adták gyermekeiket. Tették ezt azzal a biztos tudattal, hogy a legjobbat cselekedték meg velük. Ez 

így igaz, mert az anyanyelv kapaszkodó, biztos menedék, kapocs a családban. Csakis édesanyánk nyelvén érezzük igazán a 
szó ízét. A gyermek szellemi fejlődésének záloga az anyanyelv és a kultúránk, amitől mi mások vagyunk, többek vagyunk, 
még ha kisebbségben is. Ne féltsék gyermekeiket, jó kezekben lesznek. Megvédik magukat, és megtalálják helyüket a nap 
alatt. Legyen sok örömük belőlük, legyenek sikeresek, elégedettek és boldogok.
 Szerencsés tanévkezdést, szorgos napokat és sok sikert kívánok az új tanévben!

Szepsi, 2020. augusztus 30.                                Kozsár Julianna, nyugalmazott pedagógus, Kassa
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PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); 
Bc. DUBA ZSÓFIA, a zselízi Mózeskosár Református Bölcsőde nevelője, Hontfüzesgyarmaton él (zsooofree@gmail.com); 
Mgr. GERGELY VIKTÓRIA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok doktorandusza, Nyitrán él (vicky.gergelyova@gmail.com);  
Mgr. KLEMEN TERÉZIA, nyugalmazott magyartanár, a Lehár Polgári Társulás elnöke, Őrsújfaluban él (tereziaklemen@gmail.com); 
MISAD KATALIN, a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék docense, Dunaszerdahelyen él (katarina.misadova@uniba.sk); 
PaedDr. NAGY LEHOCKY ZSUZSA, PhD, a nyitrai KeTK Pedagógusképző Intézetének oktatója, Érsekújvárban él (zlehocka@ukf.sk); 
doc. PINTES GÁBOR, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának dékánja, a Katedra Társaság elnöke, Dunaszer-
dahelyen él (gpintes@ukf.sk, edu.gpintes@gmail.com); Mgr. PAPP VIKTÓRIA, a rozsnyói Fábry Zoltán Alapiskola tanítója, Rozsnyón 
él (pappviki.aloha@gmail.com); PELLE ISTVÁN, a bátorkeszi Kováts József Alapiskola és a búcsi Katona Mihály Alapiskola törté-
nelemtanára, Bátorkeszin él (pelleist60@gmail.com); POMICHAL KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él 
(krisztian.pomichal@gmail.com); Mgr. RADICS RUDOLF, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok doktorandusza, Nyitrán él 
(rudolf.r17@gmail.com); Dr. habil. VANČO ILDIKÓ, PhD, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok oktatója, Párkányban él 
(ivancova@ukf.sk);  PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él 
(zolczerp@ujs.sk)

Beszélhet-e olyan ember, mint amilyen én va-
gyok, arról, milyen hazamenni. Akárhová fúj a 
szél, ha helyet találok, ott lakok, aztán ha kell, 
visszamegyek. Vágsellyére mégis hazamegyek. 
Bár Vágsellye nem a szülővárosom, de akár ott, 
akár szülőfalumban, a Vág mellett, ismerős.
Ami miatt ide hazajárok, nem csak visszajá-
rok, az egy érzés. Az érzés, hogy itt mindig 
meg akart maradni valami. A török hódítás 
alatt 1663-ból maradt meg, a pusztítás szó 
szerint tizedelte a települést: háromszáz ház-
ból harminc maradt. De maradt, és a telepü-
lés továbbra is élt. A szabadságharc alatt az 
ott állomásozó sereggel jött a kolerajárvány, 
de ezt is túlélte a település. És persze mi más 
emlékeztethetné erre a szívósságra az embert, 
mint a skanzen. Mert akit érdekel, tudja, hogy 
a tájház a Kuna család háza volt. Az egyetlen 
nádfedeles ház, amit a tűzvész nem égetett le. 
Mára tájház. Egyik hírnöke még annak, mi-
lyen is volt a mátyusföli népi építészet és kul-
túra a tulipános ládával, a házi oltárral meg a 
Vágsellyére jellemző, fehérrel kombinált piros 
hímzésű ágytakaróval. Valami megmarad. 
Meg akar maradni.

Pázmány Péter jezsuita érsek kedvenc tar-
tózkodási helyéről beszélünk, ha Vágsellyét 
emlegetjük. A mai levéltár a valamikori Páz-
mány-kastély volt, bár ő már csak befejezte 
az építését. Pázmány ment, az épület maradni 
akart és maradt. Maradt akkor is, amikor Esz-
tergom elesett, és Vágsellye betagolódott a vég-
várrendszerbe. Érsekújvárnak kellett elesnie 
ahhoz, hogy ez a város török kézre kerüljön. 
De megmaradt.
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És az idő folyásával a magyar vonatkozás 
sem akar elkopni, mert bár szlovákosodik a 
város, magyar iskola, magyar szó, magyarul 
hirdetett ige még mindig szól. És tény, hogy a 
vecsei oldalon tartózkodom, ha épp hazame-
gyek, mert hazamegyek, de a Vág bármelyik 
oldalán a töltésen végiggyalogolva elcsípi az 
ember a magyar szót. Reformátusként pe-
dig tudom, hogy ott vár a magyar ház, ami 
Feketeházy János nevét viseli magán. Ahol 
rendezvények vannak, ahol a magyarok egy-
más közt lehetnek, ahol a református istentisz-
teleteket megtartják a megmaradni akaró, de 
oly kicsi gyülekezetnek.

Feketeházy János nevét olvasva pedig nem 
csupán a magyar vonatkozás jut eszembe, ha-
nem az is, hogy Sellye szülötte nélkül talán 
máshogy nézne ki a Keleti pályaudvar meg 
az Operaház tetőszerkezete Budapesten, más-
hogy festene a Szabadság híd a Duna fölött, 
vagy az Erzsébet híd, ami összeköti Komá-
romot, szimbolikusan, önmagával. Az, hogy 
valahol egy cikkben a szegedi hídembernek 
nevezte Feketeházyt az író, és hogy Móra Fe-
renc tisztázta a jegyző urakkal, hogy Eiff el egy 
tollvonással se egészítette ki a Tisza hidat. A 
mellőzött, de mindig dolgozó mérnöknek em-
lékül megmaradt Vágsellyén a családi kripta és 
a jelenben a róla elnevezett magyar ház.

Vágsellyére hazamegyek. Oda, ahol én a 
megmaradni akarást érzem. És bár bőséges 
történelem van itt Vágsellyén, sok magyar 
háttérrel, amiben visszaköszön a mátyusföldi 
múlt, akárhová megyek, akárhonnan jövök 
vissza, Vágsellye marad az otthon.

VÁGSELLYÉRE HAZAMENNIÁÁ ÉÉ

CSILLAG BALÁZS

AZ ÉN VÁROSOM

MEGHÍVÓ
XX. VÁMBÉRY NAPOK ÉS XVIII. NEMZETKÖZI VÁMBÉRY KONFERENCIA

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT: Dunaszerdahely, 2020. október 8–10.

FŐSZERVEZŐ: Vámbéry Polgári Társulás
Társszervezők: Dunaszerdahely Város Önkormányzata, Csallóközi Múzeum

Program

2020. október 8. (csütörtök)
18:00    Megnyitó: Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója

Könyvbemutató: „Tűzben tisztult az arany s ezüst”
A XVII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásainak antológiáját 
bemutatja: Madaras László, régészprofesszor
Az estet vezeti: Dobrovits Mihály, a Vámbéry Tudományos Kollégium elnöke
Helyszín: Fontána étterem, Fő utca 677, Dunaszerdahely

2020. október 9. (péntek)
9:00   A Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntője

A verseny főszervezője: Tóth Tibor, földrajztanár
Helyszín: Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely
A versenyt vezeti: Domonkos Tímea, a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű 
Alapiskola pedagógusa
A zsűri elnöke: Fibi Sándor, a Vámbéry Polgári Társulás választmányának tagja
A zsűri további tagjai: Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum kurátora és etnológusa, 
Zirig Árpád, költő, pedagógus, a Vámbéry Polgári Társulás választmányának tagja

9:00  Nemzetközi Vámbéry Konferencia
Helyszín: a Thermal Park Hotel konferenciaterme 

13:00  Vámbéry Ármin ülőszobrának megkoszorúzása (Bartók Béla sétány)
Köszöntőt mond: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere
Ünnepi beszédet mond: Kovács Attila, iszlamista, egyetemi tanár

14:00    A Vámbéry Ármin Földrajzverseny ünnepélyes kiértékelése a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi 
Művelődési Központban

15:00  Nemzetközi Vámbéry Konferencia
Helyszín: a Thermal Park Hotel konferenciaterme 

18:00   A Vámbéry-díj ünnepélyes átadása
Laudációt mond: Vásáry István professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Vámbéry Polgári 
Társulás elnöke
Helyszín: a Thermal Park Hotel konferenciaterme

2020. október 10. (szombat)
9:00–12:00 Nemzetközi Vámbéry Konferencia
 

Támogatók:  Dunaszerdahely Város Önkormányzata,
Türk Tanács magyarországi Képviseleti Irodája, 
Magyar Kulturális Intézet
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XXVIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM    

   ACKERMANNÉ KELŐ KAMILLA: 
A KOLLÉGIUMI EGYÜTTÉLÉS LEHETSÉGES 
POZITÍV HATÁSAI A SERDÜLŐKORBAN

   PELLE ISTVÁN: SZABADSÁGHARCOK, AMELYEK…
   NAGY LEHOCKY ZSUZSA: MANIPULÁCIÓS 
ESZKÖZÖK A MATEMATIKAÓRÁN 

A HÓNAP TÉMÁJA: SZÍNHÁZ
   ANTAL ÁGOTA: „A MŰVÉSZET MEGHATÁROZÓ 
EREJŰ, FŐLEG, HA GYEREKKORBAN MŰVELI 
VALAKI.” BESZÉLGETÉS JARÁBIK GABRIELLÁVAL

   PAPP VIKTÓRIA: A PAPÍRSZÍNHÁZ
   DUBA ZSÓFIA: A KŐLEVES C. MAGYAR 
NÉPMESE FELDOLGOZÁSA AZ INTERAKTÍV 
DRÁMAPEDAGÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL

STREDNÁ ZDRAVOTNÁ ŠKOLA
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA

Nightingale szellemisége a kor követelménye: tudás és emberi értékek

Tanulmányi szakok:
1.  nappali tagozat:

- gyakorló nővér – négyéves, érettségivel végződő szak
- segédápoló – hároméves, záróvizsgával végződő szak

2.  távutas tagozat:
- gyakorló nővér – kétéves képzés érettségi vizsgával rendelkezők részére
- segédápoló – egyéves távutas képzés záróvizsgával rendelkezők részére

3.   okleveles kurzusok:
- elsősegélynyújtó tanfolyam jogosítvány megszerzéséhez


