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Veszprém nevének eredetét nem tudom elfogad-
ni, főleg, mert „divatos” dolog csaknem minden 
magyar várost „szláv eredettel” jegyezni. A konti-
nens és Magyarország települései sokkal ősibbek 
annál, hogy megelégedjünk egy ilyen magyará-
zattal. Vitába nem szállok, ez kizárólag a magán-
véleményem. (Gyerekkorom óta, amikor még 
nem is jártam a városban, neve hallatán mindig 
egy hermelinpalástos király jelent meg a képzele-
temben.) Mindenesetre Veszprém Magyarország 
egyik gyöngyszeme, ez talán nem okoz kemény 
diskurzust – és a kedvenc városom. Több okból 
kifolyólag. Először is, mert csendes, emberközeli, 
élhető, tiszta város, telis-tele szépséges történelmi 
épülettel, és ebből adódóan különleges hangu-
lattal. Másodszor, mert ideiglenesen itt lakik a 
lányom, aki kedves otthont varázsolt magának az 
egyik lakótelepen. Harmadszor, mert láttam már 
télen, behavazva, és rekkenő hőségben, és mindig 
ugyanúgy ámulatba ejtett.

A város biztosan lakott volt már a honfoglalás 
idején, és jóval azelőtt is, hiszen a közelben léte-
zett egy római kori villagazdaság. Veszprém hét 
dombra épült. A vár körüli, a középkor elején 
még önálló falvak – szegek – az évszázadok során 
településsé olvadtak össze. Az óváros térről zeg-
zugos, keskeny utcácskák vezetnek fel a dombon 
lévő várnegyedbe, ahol a múlt és a jelen úgy ol-
vad össze, hogy az ideutazó azonnal érzi: itt je-
lentős történelmi eseményekre került sor! István 
itt győzte le Koppány seregét, Gizella kedvenc 
helye volt – érdemes megnézni a Gizella-kápol-
nát (maga a csoda!), mellette a várkút, és az Ér-
seki Palota, oldalán a következő, jelentős múltat 
idéző felirattal: „László, kegyelméből Magyaror-
szágnak, Dalmáciának, Horvátországnak, Rá-
mának, Szerbiának, Galíciának, Lodomeriának, 
Kúnországnak, Bulgáriának a királya… Tudja 
meg mindenki, hogy Veszprém városában attól az 
időtől fogva, amidőn Magyarországon a katolikus 
hit meggyökerezett, Isten kegyelméből a szabad 
mesterségeket, amelyek kiváltképen az isteni pa-
rancsolat világosabban megmagyarázzák miként 
Párisban Franciaországban, a tanítók tudomá-
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nyának kitünösége és a tanulók tömeges látoga-
tása folytán egész Magyarország egyházai fölött 
a virágzó hirnév eddig egyre növekedő fénnyel ra-
gyogta be és az ország jogainak megőrzését szolgá-
ló jogtudomány művelése ugyanott az első helyet 
foglalta el. Az Úr 1276 esztendejében, november 
hónap 18 adikán.” 

Ha a városba jutunk, nézzük meg a Szent Imre 
piarista templomot, a Szent Mihály-bazilikát, a 
2007-ben feltárt Szent György-kápolnát, amely 
valószínűleg Szent Imre herceg fogadalmi ká-
polnája volt, és persze a várat! Ezután Veszprém 
szimbólumát: Szent István és Gizella jellegzetes 
szobrát. Évszázadokon át a veszprémi püspöké 
volt a királyné koronázásjoga, innen származik 
az elnevezés is: a királynék városa. Majd sétál-
junk át a Benedek-hegyre, ahonnan csodás ki-
látás nyílik az egész városra! Aztán, ha rekkenő 
nyári hőségben látogatunk a Balaton-felvidéki 
városba, cammogjunk le a Völgy Fagyizóba, ahol 
felejthetetlenül fi nom hűsítő ízkombinációkat fe-
dezhetünk fel magunknak. Feltétlenül érdemes 
megnézni a vár alatti Margit-romot is!

Veszprémnek csallóközi „kötődése” is van: itt 
volt püspök a padányi származású Padányi Bíró 
Márton (1693–1762), akinek „karrierje” hihetet-
len ívet futott be. A református hitről katolikusra 
tért nemes a tudományok és a művészet pártfo-
gója volt, veszprémi kanonok, később mecénás 
püspök, nagyszabású építkezések megvalósítója. 
Róla nevezték el a veszprémi Padányi Biró Már-
ton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola 
intézményét. Sírhelye a helyi Szent Mihály-szé-
kesegyház altemplomában van. Minden csal-
lóközinek illene legalább egyszer meglátogatni 
azt… 

A város a Séd patak köré épült, amelyen ren-
geteg vízimalom működött az elmúlt évszáza-
dokban. Híres a növény- és vadaskertje is, amely 
Magyarország harmadikként alapított állatkertje. 
Veszprém az a város, amely újra meg újra rabul 
ejt, s ha megérkezem oda, olyan, mintha haza-
mennék.  
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Tudom, minden olvasónk számára 
ismert ez a szó… Ám eddig megbújt 
valahol leghátul a tudatunkban, elrej-
tőzve, szégyenlősen, sőt bűntudato-
san, passzív szókincsünk annyi más 
ismert, de szinte sohasem – vagy csak 
nagyon ritkán – használt szavai között. 
Ugyanis minden bizonnyal nagyon jól 
tudja, hogy jelentése félelmet kelt az 
emberekben, hiszen történelmünk 
során több alkalommal is világkataszt-
rófát jelentett előretörése az emberek 
aktív szókincsébe. Napjaink generá-
ciója is nagyon jól megvolt nélküle, 
egészen ez év februárjáig. Ám ekkor a 
vírusok sokféle nemzedékének egyik 
tagja – minden bizonnyal belefárad-
va az eddigi tétlenkedésébe – gondolt 
egy merészet… E döntés eredménye-
ként egy tőlünk nagyon messze lévő 
ország egyik nagy városában – történt 
valami, aminek következtében szinte 
egyik hétről a másikra a pandémia szó 
hihetetlenül gyorsan felkapaszkodott a 
leggyakrabban használt szavaink közé. 
Pedig az ok nagyon egyszerű volt. 
Csak annyi történt, hogy a világ min-
den bizonnyal legkisebb teremtménye 
– egy láthatatlan vírus – mutálódott, 
és emberek százainak a halálát okoz-
ta. Kis országunkban kezdetben szinte 
oda se fi gyeltünk erre a változásra, hi-
szen az emberek legtöbbje azt gondol-
ta, hogy „na és akkor mi van, ilyesmi 
nem először fordul elő, és különben is, 
olyan messze van tőlünk“. Csakhogy 
ez a vírus rendkívül önző módon vi-
lághírnévre vágyott, és nem hagyta 
magát olyan könnyen legyőzni, sőt au-

tóba ült, hajóra és repülőre szállt, elin-
dult szerte a nagyvilágba. Hihetetlenül 
gyorsan eljutott a világ több mint száz-
kilencven országába. És láss csodát, 
napjaink embere...  Megfelelő szintű 
fogadására a huszonegyedik század 
állítólag hihetetlenül fejlett országai 
egyáltalán nem voltak felkészülve, 
aminek a következtében az emberek 
kényelmét, pihenését, baráti kapcsola-
tait, szórakozását, tanulását, minden-
napi munkáját, sőt egész életét segítő, 
biztosító lehetőségek és intézmények 
egyik napról a másikra szinte teljesen 
elvesztették eredeti küldetésüket, és 
az emberek életét veszélyeztető ellen-
séggé változtak. Szakemberek, kuta-
tók, sőt tudósok tízezrei, politikusok, 
kisokosok és nagyokosok százezrei 
láttak kapkodva munkához, és tették, 
amit jónak gondoltak. Nem is csodál-
kozhatunk azon, hogy esetenként egy-
másnak homlokegyenest ellentmondó 
elképzelések, javaslatok, tanácsok, ha-
tározatok, utasítások, határzárlatok, 
iskola- és egyéb intézménybezárások, 
rendeletek, törvénymódosítások révén 
akarták elérni a pozitív változást, de 
az eredmény nagyon elgondolkodta-
tó, nem egy esetben teljes mértékben 
kiábrándító... Igaz, az emberek szó-
kincse gazdagodott bizonyos fogal-
makkal, amelyek nagyon gyorsan az 
egész világon ismertté váltak (koro-
navírus, COVID–19, házi, ill. hatósági 
karantén, online oktatás, stb., stb.), és 
egészségünk védelme érdekében min-
denütt szükségessé vált a szájmaszk 
viselése. Lassan és közben szitkozódva 
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megtanultuk azt is, hogy a legbizton-
ságosabb emberi kapcsolat csak más-
fél méteres távolságnál nagyobb lehet, 
a sporteseményeken pedig a stadionok 
üres lelátói, természetesen akkor is, ha 
a stadionon kívül egyébként egymást 
átölelve ünneplik a szurkolók szá-
zai-ezrei a hazai csapat góljait. Ennyi 
rengeteg „pozitívum“ mellett azonban 
nem hanyagolható el az a tény sem, 
hogy a világon e sorok írásakor a ha-
lálos vírussal fertőzött emberek száma 
már meghaladta a 35 milliót, az elha-
lálozások száma pedig az egymillió-
százezret, emellett sok százezer ember 
elveszítette a megélhetését biztosító 
munkáját, és akkor még nem beszél-
tünk a járvány második, esetleg har-
madik, negyedik hullámáról... 

Ma már egyértelműen leszögez-
hetjük, hogy ez a világjárvány tükröt 
tartott és tart még ma is az egyes or-
szágok lakossága, vezetői elé, alkalmat 
kínálva számukra annak megítélésére, 
hogy a valóságban milyen színvonalú 
az emberekről való sokoldalú gondos-
kodás az adott országban. Azt hiszem, 
talán az lenne a legjobb, ha a mi or-
szágunkra vonatkozóan teljesen egy-
értelműen leszögeznénk, hogy nagyon 
sokat kell még tanulnunk ezen a téren 
is. Mivel e rövid írásnak nem lehet az 
a célja, hogy külön-külön is kitérjen a 
társadalmi és gazdasági élet minden 
részterületének elemzésére, pedagó-
gusként legalább azt tegyük meg, hogy 
oktatásügyünket vegyük górcső alá. 

Mindannyian emlékszünk, hogy eb-
ben az országban még nem volt olyan 
kormányprogram, amelyben ne hang-
súlyozták volna, hogy az oktatásügy 
prioritást élvez. Amennyiben ez igaz, 
akkor egyszerűen nem következhetett 
volna be az a helyzet, hogy a járvány 
kirobbanásakor egyik napról a má-
sikra olyan feladat megoldására köte-
lezték az iskolák pedagógusait, amire 
egyszerűen senki sem készítette fel 
őket, és aminek egyszerűen nem vol-
tak meg a diákok szempontjából sem 
a legszükségesebb tárgyi feltételei. 
Igen, csak így történhetett meg, hogy 
a járvány első hullámának a levonu-
lása után végzett központi felmérés 
alapján több mint 120 ezer diák egy-
általán nem kapcsolódott be az online 
oktatásba, hiszen az érintett családok 
nem rendelkeztek az ehhez szükséges 
technikai felszereléssel, emellett több 
tízezer tanuló csak alkalomszerűen ju-
tott hozzá a neki küldött feladatokhoz. 
Azt sem tekinthetjük természetesnek, 
hogy szinte minden pedagógus a saját 
számítógépét, telefonját volt kényte-
len erre a célra használni, saját maga 
készítette a szükséges segédanyago-
kat, feladatlapokat. Igen, az érintettek 
ezáltal is megbizonyosodhattak arról, 
hogy könnyű úgy irányítani, hogy az 
elengedhetetlenül szükséges feltételek 
biztosítása nélkül csak kiadjuk az uta-
sítást, a többit pedig oldd meg magad. 
Érdekességként talán egy Svájcban élő 
magyar pedagógus megjegyzésével 

vetném össze az előző gondolatot, aki 
egy beszélgetés során elmondta, hogy 
igen, a svájci iskolákban is alkalmaz-
ták már az online oktatást, de ott nem 
okozott problémát, hiszen a diákok 
számára az adott kanton – mint az 
iskola fenntartója – ingyen biztosítja 
a tanulóknak az összes szükséges se-
gédeszközt. Lehet, hogy ott valóban 
prioritást élvez az oktatásügy? Azt sem 
hagyható szó nélkül, hogy a középis-
koláink eddigi története során most 
fordult elő először, hogy érettségi vizs-
ga nélkül vált egy nemzedék érettségi-
zetté, sőt sikerült a törvény szigorát is 
egyetlen kijelentéssel csorbítani, és egy 
bizonyos időre a kötelező iskolalátoga-
tást is szülők belátása szerinti iskolába 
küldözgetésre-járogatásra degradálni. 
Mindezek mellett tudatában vagyunk 
annak, hogy ilyen rendkívüli helyzet-
ben szinte lehetetlen olyan döntéseket 
hozni, amelyek teljes mértékben meg-
felelnek minden ember elvárásának, 
ám ezek a problémák talán mégiscsak 
meggyőzték a döntéshozókat, hogy 
az oktatásügy a társadalom fejlődése 
szempontjából az a terület, amely-
nek valóban megfelelő fi gyelmet kell 
végre szentelni. Lapunknak ebben a 
számában egy beszélgetés keretében 
még visszatérünk ehhez a témához, 
hiszen szeretnénk bemutatni az ol-
vasóinknak, milyen módon sikerült 
egy alapiskolánknak megbirkóznia a 
pandémia okozta kényszerhelyzettel.



„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma 
iskolája.” (Szent-Györgyi Albert)

Vajon milyen lesz a jövőnk a világban 
kialakult vírushelyzet után? Hogy be-
folyásolja a világ fejlődését, egyes or-
szágok gazdaságát s nem utolsósorban 
az emberek jövőjét a COVID–19? A 
mostani koronavírus-járvány egyedi a 
maga szempontjából, hiszen egy eddig 
ismeretlen vírus tarol végig a világon. 
Otthonaikba kényszerítette és elkülöní-
tette egymástól az emberek százmillióit. 
Egy olyan generációt, amelyik nem ilyen 
életviszonyokhoz szokott. Igaz, régóta 
nyomasztja az emberiséget a terroriz-
mus, a klímaválság, a háborúk, a mig-
rációs krízis, politikai konfl iktusok. De 
ezek nem érintettek közvetlenül minket 
itt, Európa szívében. Egy új, ismeret-
len és láthatatlan ellenség jelent meg. 
Beindult a védekezési ösztön, elindít-
va egy visszafordíthatatlan lavinát. A 
koronavírus-járvány okozta közvetlen 
és közvetett gazdasági károk mértéke 
iszonytatóan nagy. Ám ez csak az egyik 
hatása. Kihatott az egészségügyre, tár-
sadalmi életre, kultúrára, sportéletre, 
a lelkivilágunkra és természetesen az 
oktatásra is. A Négyszemközt rovatban 
ezúttal egy rendhagyó interjút közlünk, 
melyben több interjúalanyt is megkér-
deztünk, hogyan éli meg és értékeli a 
kialakult helyzetet az oktatásban.

Elsőként a dunaszerdahelyi Vámbéry 
Ármin Alapiskola igazgatóját, Masszi 
Jánost kérdezem a koronavírus hatá-

sairól – mind szakmai, mind emberi 
szemszögből. 

 Júliusban választottak meg újra az 
iskola élére. Formálta-e valamilyen 
módon az addig elképzelt jövőképe-
det az iskolavezetésében a koronaví-
rus okozta helyzet? 

 Második ciklusom végére érkez-
tem, és most újból megválasztottak. 
Természetesen, ahogy az egész világ 
és Európa számára, úgy a mi szá-
munkra is nagy változást hozott a ko-
ravírus okozta járvány. Már az előző 
ciklusomban március elejétől átéltük 
a pandémiát, volt elég sok idő, hogy 
hozzászokjunk és alkalmazkodjunk 
hozzá. A jövőképet olyan mértékben 
változtatta meg számomra, hogy bele 
kellett kalkulálni a mindennapjaink-
ba azt, hogy rugalmasan igazodjunk a 
munkánkhoz. Nagyon sok embernek 
a türelme fogytán van. Érezzük ezt mi 
is, itt, az iskolában is, a szülők részéről 
is. 

 Milyen lesz a jövő iskolája a Vám-
béryben a pandémia után? 

  Véleményem szerint ennek nem sza-
badna nagy mértékben befolyásolni a 
szakmai munkát egyetlen iskola életé-
ben sem. A jövő iskoláját – lehetőségei 
és szakmai tudása szerint – mindenki 
és minden csapat úgy tervezze meg, 
hogy a lehető legtöbbet, a lehető leg-
jobbat kiaknázza ebből a helyzetből, és 
ne a pandémiához igazodjon. Viszont 
a járványra reagálnunk kell. Ez azt je-
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lenti, ha adott esetben osztályokat vagy 
iskolát zárunk be, akkor visszaállunk a 
távoktatásra. A távoktatásból is az ed-
dig leszűrt tapasztalatokat kell olyan 
mértékben alkalmazni a mindennap-
jainkban, hogy még jobb, aktívabb 
és reaktívabb legyen. A jövő iskoláját 
én mindenképpen úgy képzelem el a 
pandémián kívül is, hogy hosszútávon 
tervezzünk végre. Ez azt jelenti, hogy 
10-20 évre legalább. Ezidáig egész ne-
héz éveket éltünk meg, hiszen mindig 
újabbnál újabb reformokra kellett re-
agálnunk. Volt bizony olyan iskola-
évünk is, mikor a kilenc évfolyamunk-
ban négy program szerint tanítottunk. 
Most már talán kialakulóban van egy 
olyan irány, hogy hosszabb távon gon-
dolkodnak és engednek minket is gon-
dolkodni. Ebben a tervezésben benne 
van a tartalmi reform és az eszközállo-
mány reformja. Az eszközállomány a 
modern technológia.

 Milyen lehetőséget látsz a digitá-
lis oktatás integrációjára a jövőben? 
Fergyorsította-e ezeket az esetleges 
törekvéseket a COVID–19? 

  Ennek a nagy-nagy rossznak, ami 
hónapok óta körülvesz minket, egyet-
len egy előnye biztosan van, hogy fel-
gyorsította ezeket a törekvéseket, pon-
tosabban, hogy alkalmazzuk a modern 
technológia eszközeit az oktatásban. 
Mert igaz, hogy megjelent, alakult, 
haladt, de nem megfelelő sebességgel. 
Rá lettünk kényszerítve, hogy alkal-
mazzuk, használjuk és kialakítsuk a 
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Masszi János
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digitálizációnak a betörését a modern 
oktatásba. Eddig a digitalizáció egy-
egy tantárgyban, főképp az informati-
kaórákon volt jelen. A mi iskolánkban 
– jellemzően az alsó tagozatos minő-
ségi oktatásban – már több kolléga is 
használta és használja a mai napig is, 
itt értem az interaktív táblákat, a kü-
lönböző szoft vereket, programokat. Ez 
a jövő. A logika és a modern kor is ezt 
diktálja. 

 Minden pedagógus rendelkezett 
oktatástechnikai eszközökkel az on-
line oktatáshoz? 

 Az eszközállomány biztosítása 
(ugyanúgy, ahogy az oktatás ingyenes 
biztosítása) az állam dolga lenne. El-
várhatjuk mi a modern oktatást, ami-
kor nincsenek eszközeink, vagy nem 
tudnak az iskolák vásárolni! A kollé-
gáknak és az iskoláknak ne az eszköz-
állomány (laptopok, tabletek, inter-
aktív táblák) elővarázsolásával kelljen 
foglalkozni, mert ha modern oktatás-
ról beszélünk, akkor ezek elengedhe-
tetlen feltételek! Tudomásom szerint 
minden kolléga rendelkezett ilyen esz-
közökkel az online oktatáshoz, tehát 
csak a saját eszközeiket használták. Vi-
szont ez a mi esetünk, egy szerencsés 
helyzet volt.

 Milyen akadályokkal küzdöttek a 
pedagógusok a karantén ideje alatt? 

 Nagyon sok helyen az országban 
rengeteg pedagógus és család volt 
olyan helyzetben, hogy sem WIFI-
hálózat, internet, még csak számítógép 
sem állt a rendelkezésükre. Az állam 
feladata lenne bebiztosítani ezeket a 
kritériumokat, ha elvárja, hogy az on-
line oktatás működjön.

 Mennyire volt sikeres az online 
oktatás iskolánkon? Hogy értékeled? 
Hogy értékelték a szülők és a gyere-
kek? Van-e erről információd?  

 A mi csapatunk példaértékűen 
helytállt, ezt több internetes fórumon 
is kommunikáltuk. Nagyon kreatívan, 
tenniakarással álltak kollégáink a fel-
adathoz. Kiemelten nagy feladat volt 
ez az alsó tagozatos pedagógusoknak. 
Legfőképp az első és második évfo-
lyamban tanítóknak. Ott hiányzott a 
legjobban a mindennapi interakció… 
Hatalmas feladat volt. Nagy akadá-
lyokról nincs tudomásom. Apró min-
dennapi akadályok adódtak egy-egy 
osztályban, főleg néhány diák aktivitá-
sával, de ezeket a kollégák megoldot-
ták. Így juthattunk el odáig, hogy jú-

nius elejére nagyon kevés olyan diákja 
volt a Vámbérynek, aki passzívan állt 
volna a tanuláshoz. A szülők részéről 
is kaptam visszajelzéseket. Többségük 
elégedett volt.

 Mi a legnagyobb sikerélményed az 
utóbbi időszakban? 

  A  vámbérys csapat. Én ezt minden 
fórumon és összejövetelen elmondom. 
A médiában is megjelent, hogy büszke 
vagyok a vámbérys csapatra. Ugyan-
azokat a jelzőket tudom használni: 
kreatívan, lelkiismeretesen álltak 
hozzá ehhez a feladathoz is, s ennek 
köszönhető az, hogy minden osztály-
ban működött az online oktatás. A 
legnagyobb sikerélményem, hogy ezt 
az időszakot is sikeresen zártuk. Ezt a 
sikert, remélem, sikerült átmenteni az 
új iskolaévbe.

 A tavaszi karantén után nyakun-
kon a második hullám. Több mint 
35 millió fertőzött van a világon és 
egymilliónál több a halott. Szlováki-
ában is egyre növekszik a fertőzöt-
tek száma. Milyen intézkedésekkel, 
tervekkel készül az iskolavezetés és a 
pedagógusok az esetleges következő 
karanténidőszakra? 

  Ahogy említettem, a sikert a tavalyi 
tanévből sikerült átmenteni az új is-
kolaévbe, mert beindultunk ilyen kö-
rülmények között is, hisz a vírus miatt 
nem sokat változott a helyzet, sőt nap-
ról napra rosszabb. Viszont most már 
tudjuk, hogy ezzel együtt kell élni, ru-
galmasan kell reagálni. Azonban min-
denekelőtt itt, az iskola falai között kell 
megtenni a lehető legtöbbet, mert az 
iskola, a tanterem való az oktatásra.

 Érzékelsz-e változást a tantestület 
leterheltségében az utóbbi hónapban? 

  Nem úgy fogalmaznám meg, hogy 
leterheltebbek és fáradtabbak. Inkább 
a napi bizonytalanság az, ami rányom-
ja a bélyegét a mindennapjainkra. 
Nincs tiszta jövőkép, hogy lesz-e pén-
teken az az ötödik óra, vagy mi lesz 
hétfőn... Tehát nem gondolom, hogy 
leterheltebbek, viszont sokkal többet 
kattognak az olyan gondolatok, hogy: 
Mit? Hogyan? és Mi lesz, ha…?

 Hogyan tudod őket motiválni eb-
ben a napról napra változó, bizonyta-
lan helyzetben? 

  Ugyanolyan motiváló eszközöket 
használunk a helyettes kollégámmal, 
mint eddig. Mi kérünk és megköszö-
nünk. Az elvégzett munkát mindig 

megköszönjük. Annak örülünk a leg-
többször és legjobban, ha a kollégák 
jönnek azzal, hogy szeretnének vala-
mit csinálni, s mi biztosítunk minden 
lehetőséget hozzá. Ugyanis sokszor a 
leosztott és kiosztott feladatok eről-
tetettek. Az a legjobb, ha a kolléga 
magáénak érzi a feladatot, ő akarja a 
legjobban és így biztosan sokkal sike-
resebb lesz munkájában. Lehet ez tan-
tárgyi verseny, lehet az maga a tanítási 
óra vagy tanításon kívüli tevékenység, 
bármi egyéb. 

 Eszedbe jutott-e a kérdést, hogy 
lesz-e valamilyen pozitív hatása a jár-
ványhelyzetnek az oktatásban, és a 
kialakult helyzetből kiindulva lehet-e 
megújulni? 

  A járványhelyzet legnagyobb pozi-
tív hatása az, hogy felhívta a fi gyelmet 
a digitalizáció fontosságára. Emellett 
még igazi pozitívumot hozott az isko-
lák összefogása. Számomra az elmúlt 
tizenegy évben ez az időszak volt a leg-
pozitívabb abban, hogy milyen mér-
tékben fogott össze a dunaszerdahelyi 
öt alapiskola. Több kisiskola is kapcso-
latban volt velünk. Véleményt cserél-
tünk, segítettük egymást. Most nem 
jött elő az a bizonyos „könyöklős ver-
sengés”, ami szokott. Mindig is együtt-
működést szerettünk volna,  most ez 
megvalósult. Ugyanez elmondható a 
szlovák nyelvű alapiskolákkal kapcso-
latban is. Mondhatom azt, hogy napi 
kommunikációban voltunk. Tehát 
ez mindenképpen pozitív hozadéka 
a pandémiának. A nagy bajban szem 
elől tévesztődött, hogy ki kit előz meg, 
hogyan és miért. Hisz nem ez a fontos, 
hanem az, hogy a legjobban, a legtöb-
bet tanítsuk, és mindezt anyanyelven.

A Covid–19 számomra talán legrosz-
szabb hatása a bizonytalanság és ké-
szenléti állapot okozta stresszhelyzet, s 
az ebből adódó időszakos fáradtság. Pe-
dig még csak most kezdődött a második 
hullám. Szerencsére iskolánkban isko-
lapszichológus is dolgozik, munkájával 
segítve mindannyiunk mindennapjait. 
Major Renátát kérdezem:

 Fordultak-e hozzád kollégák, szü-
lők vagy gyerekek a járványhelyzet 
miatt kialakult lelki gondokkal?  

  Szükség szerint. Folyamatosan kap-
csolatban vagyok iskolánk tanulóival, 
alkalmazottaival és természetesen a 
szülőkkel is. Köztudott, hogy a 21. 
század a lelki gondok és sajnos egyre 
gyakoribb lelki betegségek időszaka, 
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melyet a mostani járványhelyzet még 
inkább befolyásol. Viszont az, hogy 
milyen mértékben lesz ennek hatása 
érzékelhető, csak a későbbiekben fog 
kiderülni. Jelen pillanatban azt tapasz-
talom, hogy az emberek a bizonyta-
lanság, félelem miatt össze vannak 
zavarodva, idegesek, ingerlékenyek. A 
fél éves kiesés a megszokott oktatási 
rendszerből is mindezekhez hozzájá-
rult. Az online tanítás, tanulás nagy 
teherként zúdult rá mindenkire. En-
nek ellenére iskolánk bírt a helyzettel.

Major Renáta

 Hogyan tudod most az iskola min-
dennapjaiban segíteni a gyerekek 
mentális egészségét?  

 Csakis azzal segíthetek, ha meghall-
gatom őket, optimizmust sugárzok 
feléjük, a szüleiket is arra buzdítom, 
hogy próbáljanak pozitívak maradni, 
ne veszítsék el a reményt, legyenek 
türelmesek és még többet beszélges-
senek gyermekeikkel megértéssel, sok 
szeretettel. Ezek teszik lehetővé, hogy 
a gyerek ne szorongjon és biztonság-
ban érezze magát. Most még inkább 
az egészség védelme a legfontosabb, és 
ezt a gyerekekkel is meg kell értetni, 
még akkor is, ha sok mindennel nem 
értünk egyet. A harag, a sok félelem 
önmagában is gyengítik az immun-
rendszert.

 Mit tapasztalsz a kollégáid, szülők 
viselkedésében? Változtak-e az el-
múlt hónapokban? 

 A kollégák és a szülők fegyelme-
zettek, alkalmazkodóak, betartják a 
járványügyi előírásokat, de ennek el-

lenére fáradtabbak, kimerültebbek. 
Sokkal több energiát igényel számukra 
feltöltődni, lelki erőt gyűjteni és ezt át-
adni a gyerekeknek, hiszen példát kell 
mutatniuk.

 A gyerekek között nem ritka jelen-
ség a csúfolódás, kirekesztés valami 
miatt. A koronajárvány új okot adhat 
erre. Minden esetben a legfontosabb 
a megelőzés. Mint pszichológus mi-
lyen szakmai tanácsokkal láttad el a 
pedagógusokat? 

  Sajnos már hónapok óta tart, húzó-
dik a járványhelyzet, és egyelőre még 
semmi jóra nem számíthatunk ezen 
a téren, de ki kell tartani, erősíteni, 
támogatni kell egymást. Mást nem 
tehetünk, mint bízni önmagunkban, 
és az élet apró örömeiből táplálkoz-
ni. A kollégáimnak azt tudom taná-
csolni, amit mindenki másnak, hogy 
próbáljunk örömöt szerezni a gyere-
keknek, minden nehézség ellenére. A 
sok öröm, nevetés a vírussal szemben 
is ellenállóvá teszi az embert. A kire-
kesztést, csúfolódást a gyerekek köré-
ben egyelőre nem tapasztaltam, hogy 
a koronajárvány fokozta volna. Inkább 
azt érzem, hogy ez lehetőséget adhat a 
tolerancia, összefogás, segítségnyújtás 
elmélyítésére, alkalmazására. Erre is 
nagy szükség van.

 Csak negatív hatását látod a vírus-
helyzetnek, vagy találkoztál pozitív 
hozadékával is? 

  Minden rosszban van valami jó! Ez 
a régi igazmondás most is érvényes. 
A vírushelyzet sok negatív hatása 
ellenére találkoztam pozitív követ-
kezménnyel is. Az emberek gondol-
kodásmódja átértékelődött, sok eset-
ben pozitívabb lett. A családok közül 
sokan közelebb kerültek egymáshoz, 
több időt tölthettek el gyermekeikkel, 
tartalmasabb szabadtéri programokat, 
élményeket élhettek meg a karantén 
idején. Sok szülő elismerőbb, tisztelet-
tudóbb lett a pedagógusokkal kapcso-
latban. Az online oktatás ráébresztette 
őket arra, hogy milyen nehéz munkát 
végeznek a tanárok, és jobban megbe-
csülik őket.

A tavaszi karantén egyik napról a má-
sikra kiürítette a tantermeket. Elkezdő-
dött az online oktatás, amiről az elején 
azt sem tudtuk, hány napig, esetleg 
hetekig tart-e. Valakiben a pánik mun-
kálódott sok-sok bizonytalansággal, 
valakiben a probléma felelősségteljes 
megoldása és elszánt tettrekészség. Va-

jon Fekete Lívia, aki matematikát tanít 
iskolánkban, józan ésszel vagy tétova 
érzelmekkel állt a távoktatáshoz? 

Fekete Lívia

 Hogy is volt ez nálad…?
 Mivel nem hittem, hogy csak két 

hétre vonulunk el online oktatni, ezért 
próbáltam minél szisztematikusab-
ban felépíteni az online oktatást. A 
mindennapi kontaktust 128 tanulóval 
kellett megoldanom, miközben a ki-
lencedikes osztályfőnöki és a kétgyer-
mekes anyuka feladatait is oldottam. 
Az EduPage-n keresztül küldtem a 
tanulóknak a tananyagot, videót készí-
tettem, feltöltöttem a YouTube-ra, kész 
videókat is felhasználtam, teszteket 
készítettem, videóórákat tartottam. 
Mindezt megelőzte egy oktatóvideó 
megosztása arról, hogyan kell az 
EduPage-t használni. A gyerekeket és 
a szülőket is váratlanul érte az új ok-
tatási forma. Előfordult, hogy Messen-
geren, videóhívásban mutogattam a 
technikai lépéseket, a számítógép kép-
ernyőjét a szülőknek és gyermekének, 
mert nem tudták kezelni a programot. 

 Milyen visszajelzéseket kaptál a 
gyerekektől? 

 Már a második héten gördülékenyen 
ment az oktatás. A gyerekek gyor-
san belerázódtak. Tetszett nekik az új 
időbeosztás, a lazább hozzáállás. De 
ahogy haladt előre az idő kereke, úgy 
veszítették el a motiváltságukat. Nem 
kellett erőlködniük a jó érdemjegyért, 
hisz addigra kiderült, hogy nem lesz-
nek osztályozva. Hiányzott a közösség, 
a napi kontaktus, az órákon elhangzó 
poénok és még a dolgozat izgalma is. 
A videókonferencia nem adta vissza az 



iskola és az osztály légkörét. A gyere-
kek nem értették, miért kell kikelni az 
ágyból és miért kell felöltözni még ak-
kor is, ha csak videóóra lesz. A lányo-
kat lehetett motiválni egy kis kötelező 
sminkeléssel. Nem egy tanuló a hajna-
li órákban küldte el a feladatait. Szá-
momra ez elfogadhatatlan volt. Hogy 
a szülő ezt miként engedheti meg a 
12–15 éves gyerekének…? Miért nincs 
időbeosztás? Miért gond 8-kor felkel-
ni, és legalább éjfélre ágyba kerülni? 
Minél többet voltunk otthon, egyes 
tanulóknál annál jobban érződött az 
időbeosztás, a rendszeresség, a napi 
rutin hiánya.

 Te hogy értékelted magad? 
  Az első hetek zűrzavarosak voltak. 

Mivel otthon a gyerekeim is része-
sei voltak az új helyzetnek, ezért meg 
kellett szervezni, hogy ki mikor hasz-
nálja a laptopot, tabletet, asztali gépet. 
Egyeztetni kellett, éppen ki csatlakozik 
ki-be egy online órába vagy ír dolgoza-
tot. Így sokszor a hajnali órákban dol-
goztam, hogy ne zavarjam őket, vagy 
éppen félbe kellett hagynom egy-egy 
videóórát, mert a lányom dolgozatírá-
sa fontosabb volt, és nem terhelhettem 
le az internetet (mosoly)... Lassacskán 
kialakult az időbeosztás, és családunk 
minden tagja belerázódott az új hely-
zetbe. Mivel szülőként is megéltem az 
online oktatást, nagyon emberségesen 
és megértően közeledtem a tanulók-
hoz és a szülőkhöz. Én is megéltem 
nehéz pillanatokat és bizonytalan 
helyzeteket. Nagyon hiányzott az is-
kola stabilitása, az órák személyes 
hangulata, egy-egy mosolygós, huncut 
kacsintás, de még a nyűgös gyerek is. 
Sok gyerek hangulatjelekkel díszítet-
te fel a feladatait. Ez nagyon jól esett. 
Amikor csak lehetett, én is küldözget-
tem a mosolygós kis sárga fejecskéket. 
Próbáltam mindenkinek személyes 
hangvételű válaszokat, megjegyzése-
ket adni. Voltak napok, amik nagyon 
fárasztóak voltak, főleg amíg a gyere-
kek a nap bármely időpontjában üzen-
gettek, és azonnal várták a választ. Ezt 
korlátok közé kellett terelni, mert ne-
kem is szükségem volt szabadidőre, il-
letve a családomra. Megtapasztaltam, 
hogy az online tanítás nem jelentheti 
azt, hogy napi 20–24 órát tanítunk.

 Milyen akadályokkal kellett meg-
küzdened a tananyag átadásakor?  

  Az idő volt számomra a legnagyobb 
probléma. Egyrészt nem várható el 
a gyerektől, hogy másolás útján ta-

nuljon és megértsen mindent. Ezért 
videófelvételeken magyarázatokat ké-
szítettem, ami rengeteg időbe tellett. 
A gyerekek 5–10 percnél hosszabb 
magyarázatot meg sem néztek. Ezért 
tömörnek, mégis érthetőnek kellett 
lenni. Időt kellett adni a gyerekeknek, 
hogy a feladatokat el tudja készíteni, 
de szabadideje is legyen.

 Változott-e azóta a tanítási stílusod 
a kontakt órákon? 

  Próbálom azóta rendszeresen hasz-
nálni az EduPage-t. Hetente egyszer 
ezen keresztül küldik a gyerekek a házi 
feladatot. Szorgalmi feladatot, videót, 
érdekességeket is töltök fel rá. Bár na-
gyon remélem, nem kell újból az on-
line térben rekednünk.

 Milyen tanulságot vontál le a jár-
vány okozta változásokból? 

  Naprakésznek kell lennünk. Fejlőd-
ni kell. A meglévő technológiát hasz-
nálnunk kell a mindennapokban is. 
Nem érhet minket és gyermekeinket 
sem felkészületlenül egy újabb online 
időszak. Pár hét alatt felzárkóztunk. 
Most már csak lépést kell tartanunk a 
kitűzött terveinkkel. Meg kell szűrni a 
tananyagot. 

 Ha a második hullám alatt is bezár-
nák az iskolánkat, mi lenne a legna-
gyobb segítségedre a  színvonalasabb 
online oktatáshoz? 

  Megfelelő technikai hátteret kel-
lene biztosítani minden gyereknek 
és pedagógusnak. Elvárják az online 
oktatást, de ahhoz elérhető minőségi 

internetcsatlakozást is kellene bizto-
sítani, gépparkot, telefont. Ezt min-
den pedagógus maga teremti elő, és 
ezt sokan természetesnek tekintik. Mi 
nem kapunk céges telefont, PC-t, és a 
diákjaink sem kapnak az államtól ilyen 
segédeszközöket...

 Tapasztalsz bármi pozitívat a saját 
életében a járvány kirobbanása óta? 
Változtattál-e emiatt életviteleden, 
szokásaidon? 

  Mivel én is otthon voltam, ezért sok 
időt töltöttünk együtt a családtagokkal. 
Többet, mint eddig. Napi rendszeres-
séggel kimentünk a természetbe, hogy 
kimozduljunk az online térből. Mára 
visszaállt a régi rend. Viszont jobban 
becsülöm a régi, karanténmentes na-
pokat. 

 Köszönöm a beszélgetést! 

Sok mindent már átéltünk a Covid–19 
miatt, új tapasztalatokkal gyarapod-
tunk, új jártasságokra tettünk szert. A 
koronavírus, a járvány fogalmak már 
inkább irritálóan hangzanak sokunk 
fülében. Azt hiszem, ez a karantén és 
a napokban is tartó pandémia rádöb-
bentett minket, hogy a régi megszokott 
kerékvágásban zajló életünk jó volt. És 
talán rádöbbentette a döntéshozókat 
is, hogy az oktatásügy sokkal, de sok-
kal több fi gyelmet érdemel. Őszintén 
reméljük, hogy ezek után valami más 
következik. Más, ami csak jobb lehet. 
Hát legyen! 

NÉGYSZEMKÖZT

Bánki Melinda



mindezeknek köszönhetően pedig 
megsegíthetik a mi belső fi gyelmün-
ket, megállásunkat, s akár visszatekin-
tésünket egyaránt.

MÚLT ÉS JÖVŐ
Novemberre forduló naptárjaink idő-
ről időre rádöbbentenek arra, milyen 
fontos is megbecsülni a megvalósult 
élményeinket és ezek kísérőit, az élet 
útjai által megismert társainkat, hi-
szen bármennyire is nem kívánnánk, 
mégis egyszer elérkezhet távozásuk 
ideje. A gyász bánata magával ragadó, 
megérezteti azt, hogy igazán fontos 
volt számunkra az elveszített személy: 
ha érezzük hiányát, félünk az elvesz-
tésétől, akkor bizonyos, hogy ő maga 
sokat jelentett nekünk, és mintegy ré-
szünkké vált, általa mi magunk is for-
málódtunk, nélküle pedig kevesebbek 
lennénk.

Bizonyos ugyanakkor az is, hogy 
fontos törődnünk ezekkel az érzése-
inkkel, igazán belülről megélni őket, 
hiszen a gyors továbblépés sugalma-
zása alapvetően megragadható a vi-
lágban, ám kérdéses, hogy ez valóban 

„A lélektársad olyasvalaki, akihez 
szokatlanul mély kapcsolat fűz, mint-
ha a köztetek lévő kommunikáció és 
közösség nem szándékos erőfeszí-
tésből, hanem sokkal inkább isteni 
kegyből származna.” Th omas Moore 
gondolata oly szépen kifejezi szá-
munkra, mennyire fontos is az, hogy 
érezhessük, van valaki, aki igazi gon-
dos, mély törődéssel kíséri a velünk 
történteket és belső élményeinket 
egyaránt. Aki által nem érezzük ma-
gunkat olyan egyedül a világban, és 
mind örömeinkben osztozik velünk, 
mind bánataink során fi gyelmes tá-
maszt nyújtva segít hozzá újból lelki 
erőinkhez. Egy ilyen társ különlege-
sen értékes ajándékot jelent, és talán 
azt is átélhetővé teszi, hogy a közös 
csend milyen különleges újabb táma-
szokat, biztos köteléket, a megértett-
ség belső élményét hordozhatja.

Őszi-téli hónapjaink bizony egyre 
csendesebbé is formálják azok éle-
tét, akik még értik a természet járá-
sának rendjét és mély belső értelmét. 
Az egyre sötétedő éjszakák magukkal 
hozzák a természet külső nyiladozása-
inak lecsendesedését, megnyugvását, 

pozitív továbblépést, jó fordulatot 
jelent-e. Előreszaladás helyett inkább 
álljunk meg, mélyüljünk el a belső él-
ményeinkben, hogy a jövő mihama-
rabbi elérésének vágya helyett inkább 
meríteni tudjunk a megvalósultakból, 
átélni azok értékét: tekintsünk inkább 
a múlt felé először! Mindezek nélkül 
nem lehetséges a jövő céljainak ha-
tékony beteljesítése sem, csak a múlt 
átélésével és tudatosításával válhat 
mindez teljes értékűvé.

Életünk mindig magában hordozza 
a mély összefüggéseket, csodálatos il-
leszkedések kísérnek benne, amelyek 
értelmet adnak napjaink sodródásai-
ba, és saját magunk számára is fontos 
tanulságokat hordoznak. Ha készek 
vagyunk ezek követésére és felismeré-
sére, úgy a jövő irányában is lélekben 
megerősödve haladhatunk tovább.

GYÖKEREK ÉS KÖTŐDÉSEK
„Ahhoz, hogy érzelmileg erősek le-
gyünk, szükségünk van arra az érzés-
re, hogy tartozunk valakihez, és hogy 
ezek a személyek akarják is, hogy hoz-
zájuk tartozunk” (Bruno Bettelheim, 
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idézi: Zsubrits, 2011, 5). Nem kérdés 
tehát: életünk megfelelő előrehala-
dásához nélkülözhetetlen egy olyan 
érzékeny, törődő társ jelenléte, akivel 
kölcsönös egymásra hangolódás ala-
pozódhat meg, aki fi gyel ránk, követi 
élményeinket és aszerint is kapcso-
lódik hozzánk. „Ha a gyermek tudja, 
hogy reagálni kész kötődési alak áll 
rendelkezésére, erős és megingathatat-
lan biztonságérzetet kölcsönöz neki” 
(Bowlby, 2009, 32).

A kötődés sajátos viselkedési min-
tázódással is együtt jár: a szeretett 
személy közelségének keresése, a vele 
való kapcsolat megőrzése, fenntartása 
ennek alapvető összetevői. A gyermek 
mindezek által önmagában is egy ún. 
belső munkamodellt, mentális képet 
alakít ki a kötődés tárgyáról. Ennek 
része annak megélése, hogy a társ el-
érhető számunkra, hogy bízhatunk 
benne, mert észreveszi és követi jel-
zéseinket, akár hiányélményeinket. 
A kötődés tárgyáról alakított belső 
képünknek része továbbá egy olyan 
élmény megszületése, ami magáról a 
személyről, az ő szerethetőségéről, ér-
tékességéről szól, másrészt a vele való 
kapcsolatról, amelyet immár stabilnak, 
biztonságosnak, kölcsönösnek élünk 
át (Horváth-Szabó, 2012). Mindezek a 
benyomások, élmények egész életün-
ket kísérik, a korai életévektől a felnö-
vekedés állomásain át az élet végéig. 
Nehezebb életszakaszokban felerősöd-
het a támaszra szorultság élménye, így 
a kötődés tárgya is változhat, mindvé-
gig kiemelten fontos azonban a kötő-
dés élményén keresztül a kapcsolatba 
lépés egy „biztos bázissal” (Bowlby, 
2009), akár csak rejtett összekötő szá-
lak megtapasztalásával.

Ilyesmi mély, a múlt közös élmé-
nyeire is épülő benyomásaink is meg-
mutatják számunkra: „a gyökerek 
kötődést, megtartatást, megmaradást 
jelentenek viharos időkben is, és az 
éltető vizekig nyúlnak a mélyben. A 
kötelékeink hordoznak és védenek 
bennünket: megelőznek, meghatároz-
nak és utánunk is léteznek, továbbél-
nek, amikor mi már nem leszünk. A 
kötelékek láncolatba fűznek a tegnap 
és a jövő között a mindenkori mában.” 
(Pap, 2019, 1)

Ahogyan a fák gyökere is támaszul 
szolgál, úgy ez egyben a legtartósabb 
részének tekinthető. Hiszen az ága-
kat levághatják, a törzs is ki lehet téve 
külső akár támadásoknak, mégis, a 
gyökerek jelentik a védő hátteret és 
erőforrást, ami ezzel jelentős segítsé-

get nyújt a föld fölötti részek számára. 
A gyökeret a föld is tartja, és ő maga 
is tartást ad a földnek, stabilizál. A 
gyökér maga nem látható, ám nélkü-
lözhetetlen része a láthatóvá válás fo-
lyamatának. A gyökér a hovatartozás, 
a származás, a megtelepedés. Ősregé-
ink égig érő fájának tövénél, gyökerei 
közül pedig gyógyító forrás is fakad 
(Jankovics, 1998; Hoppál – Jankovics 
– Nagy – Szemadám, 2004, 106).

Az ember számára a gyökerek üze-
nete tehát magában hordozza a támasz-
ték élményének és egyúttal a fejlődés 
lehetőségének átélését. Ne feledjük: 
minden társas kapcsolat mélyén ott 
rejlenek mindezek, a kérdés csak az, 
hogy észrevesszük-e, gazdagítjuk-e, 
tudunk-e meríteni belőle. Nagy segít-
séget jelent mindezek kibontakoztatá-
sában a megfelelő kapcsolatba lépés, 
s ennek részeként a kommunikáció. 
Amennyiben ez valóban a „másokért 
élést”, „egymásról való gondoskodást” 
fejez ki és „Isten jelenlététől való meg-
érintettségből táplálkozik” (Németh, 
2012, 178), úgy közelebb érkezhetünk 
kötődéseink és azok mélyén lévő gyö-
kereink megtapasztalásához egyaránt.

Müller Péter szavaival: „Egyre in-
kább az az érzésem, hogy az életünk 
egyetlen mondat, csak nem tudjuk 
kimondani, hogy mi az. … A nagy 
találkozások, a lélekközeli pillanatok 
mindig azok voltak, amikor valakit 
megszerettem. Az igazi csoda a barát-
ság, a valódi, emberközeli kapcsolat, 
amikor egyszer csak repül velünk az 
idő, és az az érzésünk, hogy mi már 
valahol találkoztunk. Néha egy pilla-
nat többet ér, mint egy egész eszten-
dő. … A barátság az egyetlen olyan 
kapcsolat, amely kölcsönös, szabad 
választással jön létre. Nem velünk 
születik, mi teremtjük. Nem fertőzi 
meg semmilyen testi kapcsolat, vagy 
érdek. Nem akarunk egymástól sem-
mit – egyszerűen csak jó együtt lenni. 
A barátság születése mindig együtt jár 
azzal az érzéssel, hogy találkoztunk 
már valahol. Hogy ismerem őt! Ez 
persze sejtelem, nem biztos, hogy így 
van. Sosem tudhatjuk, mitől vagyunk 
otthon egymásban. De ha a barátom-
hoz megyek: hazamegyek.”

GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK
Mély kapcsolódásainkat mégis időről 
időre kísérheti az elveszítés. A fi zikai 
búcsú körüli időszakban pedig gon-
dolkodásunkat az érzelmek vezérlik. A 
szeretett személy hiányát úgy érezzük, 

senki és semmi nem tudja betölteni. 
Kavarodnak a közösen átélt emlékek, 
melyek még fájdalmasabbá teszik a 
hiányt. Az önmagunkon végzett tuda-
tos munka segít abban, hogy a mélyen 
gyökerező szeretetkapcsolatból mégis 
szárnyakat növesszünk. Megválaszol-
juk azokat a kérdéseket, hogy „Miért 
volt ő mellettem?”, „Mivel gazdagítot-
tam én az ő életét és mit kaptam tőle?”.

A „Hogyan tovább?” kérdésére vála-
szolhatunk úgy, hogy a közös kapcso-
latban gyökerezve, s az abból növesz-
tett lelki szárnyainkkal mások javát 
szolgáljuk. Mindazt, amivel korábbi 
szeretetkapcsolatainkból épültünk, 
mások szeretetére, lelki növesztésére 
fordíthatjuk. Ez a munka különösen 
fontos akkor, ha biztos kötődések he-
lyett esetleg az elutasítottság fájdal-
mával élünk. Mindazon személyek 
terheit, kiknek ránk kellett volna sze-
retetüket árasztaniuk, cipelhetjük akár 
egész életünkön át. Önmagunkban 
kereshetjük az elutasítás, a szeretet-
megvonás okát, s építhetjük bele min-
dennapjainkba ezen tapasztalatainkat. 
Befolyásolják önértékelésünket, énké-
pünket, lelki egészségünket.

Ám dönthetünk úgy is, hogy meg-
bocsátunk, s habár a múlt nem törlő-
dik nyomtalanul, a jövő más alapokon 
épülhet fel. A megbocsátást mindig 
kegyelemből adjuk. Kiérdemelhetet-
len volta miatt magunkban kell eljut-
nunk arra a pontra, hogy saját lelki 
növekedésünk érdekében azoknak is 
adjuk, akik soha nem kérnék tőlünk. 
Így tudunk korábbi, szeretetben erő-
sen gyökerező vagy éppen gyökértelen 
kapcsolatainkból szárnyakat növeszt-
ve, mások felé továbblépni.

A GONDOSKODÓ SZERETET 
ÚTJÁN
„A szeretet, amivel szeretnek bennün-
ket, mindig valamifajta kegyelem.” 
Szabó Magda szavai rámutatnak arra, 
hogy milyen értékes ajándék lehet 
számunkra annak megtapasztalása, 
hogy érezzük valaki más kapcsolódá-
sát hozzánk, elfogadó szeretetét és az 
összehangolódás lehetőségeit vele. A 
szeretet jelenségvilága sokakat meg-
ihletett már, megannyi gondolat fo-
galmazódott meg lényegéhez kapcso-
lódóan. Barbara Fredrickson (2014) 
pozitív pszichológiai megközelítésé-
ben nemcsak önmagában a mély kö-
tődés és bizalom kifejeződése, hanem 
ennél sokkal összetettebb, „dinami-
kus pozitivitás-rendszer” (Fredrickson, 
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2014, 23). „A szeretet megengedi, 
hogy igazán lássuk a másikat a maga 
teljességében, törődéssel, együttérzés-
sel és részvéttel.  Szerető kapcsolatban 
őszintén a másik jól-létébe invesztá-
lunk, egyszerűen csak az ő érdekében. 
És ez az érzés kölcsönös, mert a szere-
tetteli pillanatokban felismerjük, hogy 
a másik is őszintén a mi jól-létünkbe 
invesztál, és igazán törődik velünk” 
(Fredrickson, 2014, 24). Ez a fajta rá-
hangolódó, gondoskodó, kölcsönös 
törődés a bensőséges szeretetteli kap-
csolat, s abban a pozitív rezonancia ki-
alakulásának elengedhetetlen feltétele.

Megvalósulásához azonban kieme-
lendő, hogy alapvetően szükséges a fe-
lek közvetlen személyes kapcsolódása, 
hogy fi zikailag egy térben legyenek. 
Nélkülözhetetlen az interakcióban 
résztvevő két személy között egyfajta 
szinkronizáció létrejötte, amelyhez 
pedig a személyek közvetlen jelenlé-
tében megvalósuló fi ziológiai szintű 
összehangolódás is szükséges. Az ún. 
tükörneuronok teszik lehetővé, hogy 
ugyanazok a folyamatok játszódjanak 
le két egymással kommunikáló em-

berben. Az oxitocin hormon a biza-
lom érzését, s ezáltal a kapcsolatban 
megjelenő kötődést erősíti, az ún. 
bolygóideg pedig a tekintettartás és a 
mimika fi nommozgásait szinkroni-
zálja. Ezen fi ziológiai meghatározók 
csakis együtt alakíthatják a szeretet 
pillanatnyi megélését, s általuk telje-
sedik ki annak evolúciós funkciója, 
valamint a kapcsolatokat gazdagító, 
összehangolódást, pozitív rezonanciát 
megalapozó légköre egyaránt.

Ne feledjük tehát: társas kapcsola-
taink oly fontos mélységeket hordoz-
nak, melyekre nagyon fontos volna 
megfelelően fi gyelnünk és gazdagíta-
nunk, ameddig a társunk is jelen lehet 
életünkben. Ha csak arra fi gyelünk, 
mi nem megfelelő a számunkra, vagy 
a jövő messzi álmait törekszünk csak 
beteljesíteni, az önmagában kevés 
még. Talán könnyebben elérhetők a 
jövő céljai akkor, ha megéljük a mát, 
s egyúttal támaszkodhatunk a múltra. 
Becsüljük meg annak megvalósult ér-
tékeit, érzékeny kötelékeit, s így ami-
kor el kell érkezzen a fi zikai elköszö-
nés ideje, talán nem végleges mindez, 

és lelkiekben ezután is megélhetjük 
támaszt adó erejét. „Minden féltett 
dolognál jobban őrizd meg szívedet, 
mert abból indul ki minden élet” (Pél-
dabeszédek 4,23).
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A veszteségek, a gyász valamilyen for-
mában mindig az életünk részét ké-
pezik. Személyes tapasztalatainkon és 
a pedagógusi pályán a gyermekeken, 
diákokon keresztül is találkozhatunk 
velük. Mi is a gyász? Mit kellene egy 
gyászolónak mondani? Vagy inkább 
ne mondjunk semmit, mintha semmi 
sem történt volna? Napjainkban félel-
metes, szorongást keltő a gyászról be-
szélni, a gyászt kifejezni, megélni. Ha 
egy ismerős révén testközelbe kerü-
lünk a gyásszal, gyakran menekülünk, 
tagadjuk, bagatellizáljuk – elbújunk 
az útvesztő egyik kis zsákutcájában. 
Azonban kisebb-nagyobb veszteségek 
nap mint nap érnek minket, érik a sze-
retteinket, a körülöttünk élőket, így 
nem mehetünk el a gyász mellett szó 
nélkül. Nevelési, oktatási intézmény-
ben dolgozó szakemberként a pedagó-
gusoknak kiemelt szerepe van a saját 
halálkép, gyászreakciók és a téma ál-
talános ismeretének, hogy legyen egy 
biztos pont, egy biztonságos hely, ahol 
a gyermekek megfelelő mintát kaphat-
nak a veszteségek kezelésében. Nem 
egyszerű vállalkozás bemerészkedni 
ebbe az útvesztőbe, viszont a témával 
való szembenézés jelentősen hozzájá-
rulhat a gyermekek egészséges szemé-
lyiségfejlődéséhez, melynek köszön-
hetően a felnőtt is egy talán számára 
eddig ismeretlen vagy kevésbé ismert 
területet fedezhet fel önmagában. „A 
halál megváltoztathatatlan és elke-
rülhetetlen, de viszonyunk a halálhoz 
nem az, és ez többek között azért fon-
tos, mert viszonyulásunk a halálhoz 

szabja meg az életünket is” (Polcz, 
2005).

A kedves Olvasó egy három részes 
sorozatban olvashat, informálódhat a 
gyász folyamatáról, ötleteket meríthet 
a gyász feldolgozásának segítéséhez, a 
gyászról való beszélgetésekhez. Jelen, 
első részben a gyászról általánosság-
ban lesz szó, illetve a gyermekek és 
felnőttek gyásza közti különbségek-
ről. A következő részben a különbö-
ző haláleseteket követő gyász kerül 
előtérbe, például egy gyermek, testvér 
vagy szülő halála, illetve öngyilkosság 
révén. A harmadik és egyben utolsó 
részben pedig az úgynevezett poszt-
traumás növekedés lesz a téma, ami 
tulajdonképpen rátalálás az útvesztő-
ből kivezető útra. Maga a fogalom is 
arra utal, hogy a trauma vagy krízis 
utáni időszakban az ember értelmet 
talál az adott negatív élménynek, meg-
találja azokat a pontokat, amelyekben 
fejlődni, növekedni, erősödni tudott a 
vesztesége által. 

A GYÁSZRÓL ÁLTALÁBAN
Maga a gyász egy univerzális, minden-
kit érintő jelenség, de a megnyilvánu-
lása igencsak egyéni. Függ a kultúrá-
tól, amelyben az adott személy él, függ 
az életkortól, befolyásolja a kapcsolat, 
a helyzet, amelyben a veszteség tör-
tént, a veszteség körülményei. Jelentős 
a gyász szempontjából, hogy van-e 
olyan személy, aki ebben a különösen 
nehéz helyzetben támogatni tudja őt, 
de persze függ az ember személyiségé-
től, aktuális lelkiállapotától is.

A gyászról lélektani szempontból 
az első jelentős tanulmányt Sigmund 
Freud írta 1917-ben. Ezek után a 
gyásszal kapcsolatban számos megha-
tározás született, különböző szakem-
berektől.  Corr és munkatársai (2009) 
„a veszteségre adott egyéni reakció”-
ként írják le. Cohen és munkatársai 
(2002) szerint a gyász „az a folyamat, 
melynek során a gyászoló átdolgozza a 
veszteséget, hogy képes legyen integ-
rálni az új realitást az életébe és képes 
legyen folytatni az életét az elhunyt 
nélkül”.  „A gyász lélektani folyamata 
során a gyászoló a hiánnyal szembe-
sül, és innentől kell eljutnia az elfoga-
dásig, a megbékélésig” – írja Benczúr 
Lilla (2015).

Fontos kiemelni, hogy a fent idézett 
defi níciók nem egyértelműen a halált 
jelölik meg a gyász okaként, hanem a 
veszteségeket. Gyászreakciót kiváltó 
veszteségek például a halál, válás, köl-
tözés, egy háziállat halála, egy koráb-
bi partner halála, az egészségi állapot 
változása, a gazdasági helyzet változá-
sa, a munkahely elvesztése, amputáció, 
nagyobb fordulópontok, változások az 
életben, például óvoda-, iskolakezdés, 
házasságkötés, érettségi, felnőtt gyer-
mek elköltözése, nyugdíjba vonulás 
(James, Friedman, 2011). 

Régen a rítusok nagy segítségére 
voltak az embereknek, mert megszab-
ták a gyász menetét, a teendőket, hogy 
kinek mi a feladata. A gyászolók tel-
jes természetességgel mutathatták ki 
érzelmeiket, fájdalmukat, mert ennek 
megvolt a helye és az ideje. Minden 

GYETVAI ANNA 

A GYÁSZ ÚTVESZTŐJÉBEN (1. RÉSZ)

VESZTESÉG



például emésztőrendszeri problémák, 
légzési nehézségek. Ez a szakasz nagy-
jából addig tart, amíg a hír, illetve az 
aktuális teendők tudatosulnak. 

Ezt követi a második, kontrollált 
szakasz. Ilyenkor a gyászoló összesze-
dettnek tűnik. Intézi az ügyeket, néha 
fokozott aktivitást mutatva, hogy a fi -
gyelmét elterelje a nehéz érzésekről, a 
hiányról. Több esetben élik meg ebben 
a szakaszban, hogy bár fi zikailag jelen 
vannak, mégsem tűnnek valóságosnak 
a helyzetek, ködös és álomszerű a kö-
rülöttük lévő világ. Ez a szakasz általá-
ban a temetésig tart. 

A következő, talán a legnehezebb és 
leghosszabb fázis, a tudatosulás. Ilyen-
kor az érzelmek és a hangulat nagyon 
széles spektrumon mozognak, szélső-
ségesen változnak és ambivalensek is 
lehetnek. Leggyakrabban a bűntudat, 
szomorúság, magány, tehetetlenség, 
kedvetlenség, motiválatlanság, féle-
lem, szorongás, önbecsülés és öröm-
képesség csökkenése, harag jelennek 
meg, de emellett számos más érzelem 
is tapasztalható. Az elmét eláraszthat-
ják az elhunyttal kapcsolatos gondola-
tok, emlékek, amelyek sokszor kont-
rollálhatatlannak tűnnek. Teljesen 
természetes és segíti a feldolgozást az 
elveszített személlyel folytatott belső 
párbeszéd. Azért is különösen nehéz 
ez a szakasz, mert itt már a minden-
napokban kell élni a szeretett személy 
hiányával. A legkülönbözőbb szomati-
kus tünetek ebben a fázisban is jelent-
kezhetnek. 

Az átdolgozás a negyedik fázis. Ez 
nem különül el élesen a harmadik-
tól. A gyászoló még mindig gyakran 
gondol az elvesztett személyre, még 
mindig nehéz kezelni a hiányt, még 
mindig felléphetnek heves érzelem-
kitörések és hullámok, de jelentősen 
csökkennek, mérséklődnek az előző 
fázishoz képest. Hónapok telnek el a 
veszteség óta, így már lassan megéli a 
gyászoló az ünnepeket, évfordulókat a 
szeretett személy nélkül. Ezek az ese-
mények olyan reakciókat hozhatnak 
újra a felszínre, amelyek már elmarad-
tak vagy legalábbis csökkent az inten-
zitásuk. 

Az utolsó, ötödik szakasz az adaptá-
ció. Ekkorra már az érzelmek vissza-
vonódnak, az elhunytról való emlék 
belsővé válik. A veszteséget megélő 
fi gyelmét újra teljes értékűen a min-
dennapokra, a szociális kapcsolataira 
tudja fordítani, újra képes a jövőbe 
tekinteni, megengedi magának, hogy 
átélje az örömöt, a boldogságot, a be-

szűkült tudatállapotból lassan elkezd 
kifelé nyitni. A veszteséghez alkalmaz-
kodva és elfogadva éli tovább az életét. 

 KOMPLIKÁLT GYÁSZ
A komplikált gyászról akkor beszé-
lünk, amikor a gyászreakció inten-
zitása, időtartama, megnyilvánulása 
eltér az átlagostól, „normálistól”. Ilyen 
esetek, amikor évekkel a veszteség 
után is nagyon intenzívek az érzelem-
kitörések, szociálisan elhatárolódik 
a személy, amikor a depresszió tüne-
tei egyre csak erősödnek. Különösen 
fi gyelemfelhívó jel, ha a személy túl 
hamar vagy túl könnyen átjut a gyász 
időszakán, túlzottan felszabadult, 
szokatlanul aktív vagy nagyon fegyel-
mezett. Ilyen esetekben az érzelmek 
elfojtásra kerülnek, amelyek ha nem 
lesznek feldolgozva, később „bomba-
ként” robbanhatnak akár egy kisebb 
megpróbáltatás hatására is. Előfordul-
hat, hogy a gyász olyan mély, hogy a 
gyászoló elszakad a valóságtól és a pszi-
chózis állapotába kerül, szuicid gon-
dolatai születnek, esetleg öngyilkossá-
gi kísérlet is történhet feldolgozatlan 
gyász esetén. „Az elfojtott problémák 
egy életen át hatnak az egészségünk-
re, gondolkozásunkra, érzelmeinkre, 
tetteinkre, életvezetésünkre” (Polcz, 
2005). Léteznek olyan gyásztípusok, 
amelyek nagyobb eséllyel vetítik elő 
a komplikált gyászt. Ilyen például egy 
hirtelen veszteség, amelyre nem volt 
esély felkészülni, a gyászoló nem tudta 
lezárni az adott kapcsolatot; vagy egy 
öngyilkosság, erőszakos haláleset (pl. 
gyilkosság), gyermekhalál; illetve ha 
nehézségekkel, megoldatlan konfl ik-
tusokkal terhelt kapcsolat fűzte a gyá-
szolót az elhunythoz. 

A GYÁSZ FOLYAMATA 
GYERMEKEKNÉL – KÜLÖNBÖZŐ 
ÉLETKOROKBAN
„A gyermek mindent kibír, feltéve, 
hogy az igazat mondják neki, és meg-
engedik, hogy megossza szeretteivel 
azokat az emberi érzelmeket, ame-
lyek természetesek” (Eda LeShan, id.: 
Tatelbaum, 2019). A gyermekek vesz-
teségekhez, gyászhoz való kapcsolata 
sokszor azért válik nehézzé, félelme-
tessé, mert a felnőttek a saját gátlása-
ikat vetítik ki rájuk, és emiatt titkolóz-
nak, ködösítenek a gyermek megóvása 
érdekében. Pedig épp ez az, ami arra 
készteti őket, hogy a már megszerzett 
információkból, nem pontos kifejezé-
sekből és a fantáziájukból egy ijesztő, 

egyes rítus egy kapaszkodó volt a gyá-
szolónak. A család, a szomszédok tá-
maszt nyújtottak ezekben az időkben, 
segítettek a mindennapok teendőiben. 
Napjainkban ezekből a rítusokból mi-
nimális maradt meg, azért is van ennyi 
félelem, szorongás és elfojtás a gyász, 
a veszteség, a halál témaköre körül. 
Elmaradtak a rítusok, és nem alakul-
tak ki helyettük mások, amelyek a mai 
embert segítenék, pedig ahogy Polcz 
Aline is írja: „A gyászrítusoknál a cél 
a továbbélőket ért veszteség lehető 
legrugalmasabb feldolgozása: a test 
eltávolítása az élők közül, ugyanakkor 
gondoskodás a testről, gondoskodás a 
lélekről – és gondoskodás a gyászolók-
ról” (Polcz, 2005). Napjaink közfelfo-
gása szerint azonban az a „helyes” és 
elfogadott, ha a veszteséget elszenvedő 
személy hősiesen viseli azt, nem mu-
tatja a fájdalmát, és pár napon belül 
vissza is megy a munkahelyére, mint-
ha semmi nem változott volna. Ez a 
fajta tabusítása a gyásznak csak még 
inkább megnehezíti a gyászoló dolgát, 
ugyanis az emberek a saját zavaruk le-
küzdése helyett inkább eltávolodnak 
azoktól, akiket valamilyen veszteség 
ért. 

A GYÁSZ FOLYAMATA 
FELNŐTTEKNÉL
Sokáig a gyász lefolyását szakaszokban 
különítették el. A szakaszok megneve-
zése és száma az adott elmélettől függ. 
Napjaink modern elméletei kevésbé 
preferálják a szakaszokra való bontást, 
inkább egy folyamatként tekintenek a 
gyászra, amely mindenkinél egyedi. 

 NORMÁL GYÁSZ
A gyász egyes részeinek megismerése 
érdekében érdemes áttekinteni Pilling 
János modelljét (2003). Pilling ugyan 
szakaszokat mutat be az elméletében, 
viszont a gyász folyamattermészetét és 
a gyász lefolyásának egyedi mintázatát 
is hangsúlyozza. Az elméletben 5+1 
szakaszt ismerhetünk meg. 

A 0. az úgynevezett anticipációs 
(megelőző) gyász, ami még a haláleset 
bekövetkezése előtt kerül felszínre 
olyan helyzetekben, mint például tar-
tós betegség, életveszélyes állapot.  

Amikor a személy értesül a halálhír-
ről, kezdetét veszi az első fázis, amit 
Pilling sokk-nak nevez. Az ezt követő 
pár órában, akár pár napban rendkívül 
intenzív érzelmi hullámok tapasztal-
hatók. Jellemző reakciók a tagadás, a 
bénultság, a kiüresedés érzése, a der-
medtség, szomatikus tünetek is – mint 



valótlan képet rakjanak össze. Például 
sokszor a halál biológiai oka helyett 
morális és személyes okokat feltéte-
leznek, például anya azért halt meg, 
mert nem szeret/ rossz voltam. Java-
solt a gyerekekkel – az életkoruknak 
megfelelően – egyértelműen beszélni 
a halálról, a gyászról, és elsősorban az 
őket éppen foglalkoztató kérdéseikre 
válaszolni.

Ahogy a felnőttek gyászáról is több 
elméletet használnak a mai napig, így 
a gyermekek gyászával kapcsolatban 
sincs egységes álláspont. Abban egyet-
értenek a szakemberek, hogy az in-
tellektuális fejlődéssel párhuzamosan 
alakul, illetve leggyakrabban a Piaget-i 
fejlődésmodellt veszik alapul. Körül-
belül 10 éves korra alakul ki a felnőt-
tekre is jellemző halálkép. 

Óvodáskor körül kerülnek elő az 
első kérdések a halálról. Erre az idő-
szakra a mágikus gondolkodás jellem-
ző, amikor még az elkerülhetetlenség, 
véglegesség fogalma nem értelmezhe-
tő a gyermek számára, inkább a külső 
jegyekre összpontosítanak, mint pél-
dául mozdulatlanság, alváshoz hason-
lítás. „A halott képzeletükben tovább 
él: eszik, iszik, sír, érez, tudja, ha valaki 
virágot tesz a sírjára” (Simkó, 2009). 

A kisiskoláskorra a halál megsze-
mélyesítése válik jellemzővé. Az óvo-
dás- és kisiskoláskorban a gyászfeldol-
gozás leggyakrabban projektív módon 
– rajz, mese és játék által – történik. 
Ha a gyermekek ebben a korban nem 
mutatnak érzelmeket (vagy a felnőtte-
kéhez képest csak keveset), illetve nem 
beszélnek a veszteségről, attól még 
ugyanúgy átérzik és nehéz nekik. 

A kamaszkor a halálkép és a gyász 
alakulásában is különleges, ugyanis a 
kamasz sem a gyermekek, sem a fel-
nőttek kategóriájához nem tartozik. A 
serdülők nagyon érzékenyek, ugyan-
akkor már a társadalom által elvárt fel-
nőttes viselkedési normákat is kezdik 
elsajátítani, ezért az ő gyászukra ér-
demes különös tekintettel lenni, nagy 
fi gyelmet fordítani rá.

A gyermekeknél is megjelenhetnek 
a felnőttekéhez hasonló jegyek – mint 
pl. düh, szomorúság, lehangoltság – 

és a fentebb bemutatott szakaszok is, 
viszont ezek jóval rövidebb periódu-
sokban zajlanak le. Sokszor az elfojtott 
gyász következményeként komolyabb 
pszichés tünetek jelenhetnek meg, 
amikor a gyermek nincs megfelelően 
tájékoztatva, hogy mi is történik körü-
lötte, vagy nincs információja, mintája 
arról, hogyan kell viselkednie ebben 
a helyzetben, mit várnak el tőle. Ilyen  
tünet lehet a regresszió, szomatikus 
tünetek, fejfájás, hasfájás, jelentkez-
het alvászavar, rémálmok, táplálkozási 
zavar, koncentrálási nehézség, „értel-
metlen” dührohamok, agresszió akár a 
felnőttekkel, akár a kortársakkal szem-
ben, vagy kifejeződhet a gyermek já-
tékában is. Fontos megemlíteni, hogy 
a gyermekek legnagyobb és legbizton-
ságosabb támasza a család, de abban 
az esetben, amikor a szülő/ szülők is 
gyászolnak, sokszor a gyermekek gyá-
sza háttérben marad, nem kerül fel-

színre, mert a gyerek – tudatosan vagy 
tudattalanul – nem szeretné terhelni a 
szüleit. Ilyenkor kiemelt szerepe van a 
tágabb családnak, barátoknak, peda-
gógusnak, osztályközösségnek, akik 
türelemmel, megértéssel tudják elfo-
gadni a gyermek gyászát. 

Úgy gondolom, hogy óvodás, alap-
iskolás és középiskolás gyerekeknél is 
nagy jelentősége van a veszteségekkel, 
gyásszal való munkának, még akkor 
is, ha ők maguk nem érintettek, de ha 
esetleg van a közösségben veszteséget 
átélt gyermek, akkor még inkább. Ér-
demes egy-egy osztályfőnöki órát az 
érzékenyítésre szánni, mert később ez 
igazán fontos erőforrás lehet ez szá-
mukra. 

Az alábbi képen pár ötlet található, 
amelyek egy-egy foglalkozás megter-
vezésében nyújthatnak segítséget (a 
felsorolt javaslatok leginkább az alap-
iskolás korosztály számára ajánlottak).
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HALÁLTEMATIKA A MESÉKBEN
LŐRINCZ EVELYN

A félelem érzése végigkíséri az embert 
az élete során, és a képzeletébe is be-
tör – nem véletlen, hogy a meseiroda-
lomban is folyton visszatérő témaként 
találhatunk rá. Ismerünk olyan mesé-
ket, melyek az élet határait is túllépik: 
számos mesében a halál fi gurájának 
megjelenéséről, a halál témájáról ol-
vashatunk. Az élet és halál összetarto-
zásának kérdése az embert már ősidők 
óta foglalk oztatja, ez a témakör az em-
beri lét egyik legalapvetőbb kérdését 
tükrözi. A mese időszerkezetét vizs-
gálva a halállal foglalkozó mesék két 
típusát különböztethetjük meg: 

 A halál elkerülhetőségével foglal-
kozó mesék: ennél a típusnál gyakran 
találkozhatunk tréfás elbeszélésekkel, 
melyek azt mutatják be, hogy az egy-
szerű ember miképp próbál túljárni a 
gonosz, a „Halál” eszén.

 A „másik birodalomba” való elju-
tásról szóló történetek: ez a típus az 
elsővel szoros kapcsolatban van. Itt a 

cselekmény a „másik birodalomba” 
való eljutásról szól. Ebben az esetben 
a „másik birodalomba” való belépés 
nem feltételezi szükségszerűen az élet 
végét. Megfi gyelhető, hogy az e vi-
lágból történő kilépés az itt maradók 
számára csak befejezett tényként érté-
kelhető. A mese hallgatósága nyomon 
követheti a hős kalandjait, veszélyeket, 
amely állandón fenyegetik őt. A mese 
hallgatói és a mese hőse együtt lépik át 
a mese határait, ahol a hős találkozik 
az ismeretlennel, a számára idegen vi-
lággal. Ez a határátlépés egyben az élet 
kockáztatása is. Számára az e világra 
való visszatérés a mese feladatainak 
egyik legnehezebbike. (Biczó, 2006, 
27–28) 

A határok átlépésével a mese azt ta-
nítja a gyermekolvasók számára, hogy 
önálló és független életet alakítson ki. 
Ahhoz, hogy megtaláljuk a helyünket 
a világban, ki kell lépnünk a komfort-

zónánkból és határokat kell átlépnünk 
(Bettelheim,1985, 19). A mese vilá-
ga úgy ábrázolja az élet és a halál közti 
határokat, hogy azokat eltörli: ennek 
az egyik ábrázolási módja, hogy a hol-
tak és az élők egyszerre lehetnek jelen 
mind a földön, mind pedig a szellemek 
világában. A mese világában megfi -
gyelhető, hogy nagyon gyakran a halál 
konkrét formában, megszemélyesítve 
jeleníti meg. A mese hőse találkozhat, 
beszélhet és megismerheti a halált. A 
hős az ellenfele legyőzésével egyide-
jűleg legyőzheti a halállal szembeni 
félelmét is. A mese világa lehetőséget 
ad arra, hogy a hős az élőhalottakkal, 
a már meghalt élőkkel és a halottak-
kal egyaránt kapcsolatot alakíthasson 
ki. Honti János szavait idézve a mese 
nem tartja véglegesnek a halált, ezért 
sem megrendítőnek, sem borzalmas-
nak nem ábrázolja azt, inkább az énre 
irányuló fenyegetést nyomatékosítja. 
A mese nem számol be például a hal-



dokló és a holttest látványáról, kerüli a 
sokkoló hatású halál ábrázolását. A ha-
lál ezen megnyilvánulásait elhallgatja, 
és nagyobb hangsúlyt fektet a halállal 
kapcsolatos félelmek és szorongások 
ábrázolására (Boldizsár, 1997, 155).

A mesevilág halálfelfogása felhívja a 
fi gyelmünket arra, hogy az élet értéke 
véges voltában gyökerezik, és az em-
ber nem tehet semmit a halál (Halál) 
ellen. A mese keretein belül az élet és a 
halál szükségszerűen feltételezik egy-
mást. Borges szerint ez az összetarto-
zás a halhatatlanságba vetett hit egyik 
alapja. A mese világa a halált tényként 
kezeli, ennek ellenére idegen számára 
a félelem érzete. A mese világában a 
halál gyakran antropomorfi zált alak-
ban jelenik meg, amely által a halálra 
nem jellemző tulajdonságokkal ruház-
zák fel. Az ilyen tulajdonságok közé 
tartozik többek között a könyörületes-
ség, az igazságosság vagy akár a mo-
rális érzékenység. A kortárs irodalom 
által közvetített halálfelfogás számára 
a halál ezen ábrázolása meglepő (Bi-
czó, 2006, 28–29).

A mesékben a halál különféle meg-
jelenési formáival találkozhatunk, de 
a halálelemek formái is igen változato-
sak. A leggyakoribb elhalálozási forma 
a feldarabolás, felnégyelés, felnyársa-
lás, megégetés, fejlevágás, kettészelés, 
megfőzés, megevés, lóról való levetés, 
lelövés, leszúrás, akasztás; de nem 
ritka a kádban lesózva heverő tetemek 
és a halomba rakott fejek motívuma 
sem. A mesékben halált okozó tárgyak 
is megjelennek, ilyen például a  tű, 
tüske, szálka, ezek a bőr alá szúrható 
tárgyak közé tartoznak, de valójában 
halált okozó tárgy bármi lehet. Ezek a 
tárgyak nem csak halált okozhatnak, 
hanem tetszhalott állapotba is juttat-
hatják az áldozatot. Csipkerózsikát egy 
orsó szúrja meg, amely miatt száz évre 
elalszik, és csak a herceg által nyerhet 
feloldozást. Hófehérke és a hét törpe 
történetében a halált okozó tárgy egy 
mérgezett alma formájában jelenik meg. 

A mesékben gyakori a gyilkosságok 
vagy a  gyilkossági kísérletek megje-
lenítése, de egyes mesékben még a 
kannibalizmus is előfordulhat, ilyen 
például a Jancsi és Juliska története. A 
mesékben gyakori az olyan gyilkossá-
gok ábrázolása, melyben szülők vagy 
házastársak törnek egymás életére, 
lánygyilkosok a szeretőikére, ám a 
sárkányölő hősök is gyilkosoknak te-
kinthetőek. A mesei gyilkosságok soha 
nem maradnak rejtve, és a gyilkosok 
minden esetben megbűnhődnek a tet-

teikért. A történetek végén a gyilkoso-
kat más és más formában, de felfedik 
(Boldizsár, 1997, 160).

A  halállal ellentétben a  mesékben 
a gyász ritkán jelenik meg a mesékben. 
A  holtakat nem gyászolják, vagy ha 
mégis, akkor csak kis ideig. A mesék-
ben az sem okoz meglepetést a hősök 
számára, ha már egy elhunyt szereplő 
visszatér. Ezek a  visszatérő szereplők 
nem tűnnek halottnak, igenis élőnek 
néznek ki.

 
„HALÁLI SZEREPLŐK” ÉS MOTÍ-
VUMOK A TÜNDÉRMESÉKBEN
A halál motívumát tartalmazó tündér-
mesék világa többnyire rejtve marad 
a gyerekek előtt (kivéve az ostoba ör-
dögről szóló tündérmeséket) – ezek a 
történetek őrzik a mesék azon ősi sajá-
tosságát, hogy elsősorban felnőtteknek 
szólnak. A tündérmesékben előfordu-
ló halálmotívumok:

  AZ ÉLET ÉS HALÁL VIZE
Ez a típus mitikus meseelemként jele-
nik meg a népmesékben. Legelterjed-
tebb megjelenési formája a halhatat-
lanságra vágyó királyfi , az élet fi atalító 
vize típusú mesék, de megjelenhet az 
aranyhajú ikrek vagy az égig érő fa me-
sék változataiban is. Ha az élet és ha-
lál vizét rendeltetésének megfelelően 
használják, vagyis a holtat befecsken-
dezik vele, akkor a halott szebb for-
mában támad fel, mint éltében volt, 
az öreg pedig megfi atalodik. Ez élet és 
halál vize élőre cseppenve halált okoz. 

Az élet és halál vize mellett ismert 
motívumként jelenik meg az élő-haló 
fű, amely szintén a holtak feltámasztá-
sára szolgál. Ezt a füvet a levágott fejű 
sárkányölő vitéz feltámasztására hasz-
nálják a hálás állatok. A feltámasztó 
füvet egy kígyótól veszik el (Ortutay, 
1979, 666).

  A HALHATATLANSÁGRA VÁGYÓ 
KIRÁLYFI
A halhatatlanságra vágyó királyfi  a tün-
dérmesék hőse, aki olyan ország után 
kutat, melyben a halálnak nincs hatal-
ma. A mese hőse elindul vándorútjára, 
hosszú útja végén elér a halhatatlan-
ság királynéjának birodalmába, ahol 
feleségül veszi a királynét. Ám idővel 
hazavágyik, ami elindítja az újabb bo-
nyodalmak sorát – meg kell küzdenie a 
halállal (Ortutay, 1979, 419).

Ebben a típusú mesében babonás 
történetek elmeit lehet felfedezni. A 
babonás néphit a halhatatlansággal ha-

táros hosszú életet átokként ábrázolja. 
Ez a felfogás a néphit reális világlátá-
sát tükrözi. Honti János Az ismeretlen 
népmese című írásában megfogalmaz-
ta, hogy a népi világ a való élethez és 
annak szükségleteihez tapad. A nép-
hitben kifejezendő tartalmaknak az a 
céljuk, hogy „biztosítsák a reális életet 
minden kívülről jövő, természetfeletti és 
természetellenes behatás ellen” (Hon-
ti, 1962, 23). A néphit szerint ami ter-
mészetellenes, az átkos is lehet, még ha 
az örök ifj úságról vagy az örök életről 
is van szó (Honti, 1962, 23).

  A HÁLÁS HALOTT
A tündérmesékben kétféle halott jele-
nik meg: az első az életre kelt holtak, a 
második pedig az alkalmanként vissza-
térő holtak csoportja. Az alkalmanként 
visszatérő halottak nem halottak, csak 
átmeneti időt töltenek el az élők vilá-
gában. Az e világban töltött idő alatt 
kapcsolatot alakítanak ki az élőkkel, 
nagyon gyakran segítenek nekik. Igaz-
ságot szolgáltatnak, vagy akár bün-
tethetik is az élőket (Boldizsár, 1997, 
164).

A hálás halott alakja természetfeletti 
segítőtársként szerepel a mesékben. A 
hőssel szembeni háláját fejezi ki, mert 
eltemette, kifi zette az adósságát, vagy 
más formában segített rajta (Ortutay, 
1979, 419). A hálás halott, mikor se-
gítőtársnak szegődik valakihez, fel-
tételt is szab. A hálás halott segít, de 
minden nyereségnek a felét meg kell 
osztani vele.

A hálás halott motívumával több 
mesében is találkozhatunk. A halott gu-
lyás és az obsitos című mesében a hálás 
halott azon típusával találkozhatunk, 
amely azért jár vissza az élők világá-
ba, mert nem temették el megfelelően. 
Miután talált valakit, aki őt megfelelő-
en eltemeti, végső nyugalomra térhet 
(Boldizsár, 1997, 164–165).

  A HALÁLMADÁR
A kuvik egy azok közül a motívu-
mok közül, amely a halál előjeleként, 
rossz hír hírnökeként jelenik meg a 
néphagyományban. A madár hang-
ja általánosan elfogadott hit szerint 
szerencsétlenséget von maga után. A 
kuvikmadár legelterjedtebb táji elne-
vezése a halálmadár vagy halálbagoly.

A néphit szerint a sorscsapás ab-
ban a házban fog történni, amelyre ez 
a madár rászáll. A kuvik halált hoz a 
házban lakó betegre vagy családtagra, 
vagy egy máshol lakó közeli rokonra. 
Ismerünk olyan hiedelmeket, ahol há-
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rom kuvikolás jelenti a halált. A halál-
madár nem csak halált, de balszeren-
csét is hozhat. Ismert az a babona is, 
miszerint aki nappal halálmadarat lát, 
vissza kell térnie az útjáról, mert bal-
szerencse fogja kísérni. A halálmadár 
az emberek álmában is megjelenhet. 
Szintén balszerencsét és halált jelent.

A halálpillangó megjelenése is a 
halál előjelének tekinthető (Ortutay, 
1979, 418).

  AZ ANTROPOMORFIZÁLT HA-
LÁL ALAKJA A MESÉBEN
A népmesékben többnyire antropo-
morfi záltan jelenik meg a Halál, és kü-
lönböző alakokat ölt magára:

Halálkoma: Ő a „legbarátságosabb” 
megjelenési formája a Halálnak, több-
nyire a szegény ember keresztszülő-
jeként szerepel a legkisebb gyermek 
számára. A magyar néphagyomány-
ban többféle változata van ennek a 
mesetípusnak. A szegény ember más 
és más indíttatásból keresi fel a Halált. 
Az egyik variációban azért kéri fel a 
Halált komájának, mert sok gyereke 
van, és a faluban már senki sem akarja 
elvállalni a komaságot. A másik vál-
tozatban azért lesz a Halál a komája, 
mert igazságosabbnak tarja őt, mint az 
Istent vagy az ördögöt. A halál olyan 
képességgel ruházza fel a keresztfi -
át vagy a komáját, amely segítségével 
a beteg ágyánál meg tudja mondani, 
hogy a beteg gyógyítható-e vagy sem, 
ez a képesség pedig sikeressé változtat-
ja a főhőst, akinek végül túl kell járnia 
a Halál eszén (pl.  megfordítja az ágyat, 
amikor a beteg lábánál áll). A halálko-
ma típusú mese több változatban is is-
mert az egész magyar nyelvterületen, 
ilyen például A cigány és a halálkoma 
című mese (Ortutay, 1979, 417-418).

A lábat mosató halál: ezt a típusú 
antropomorfi zált halált a halálkomá-
val ellentétben nem lehet a segítőkész 
jelzővel illetni, mivel az élő személy 
becserkészése, megszerzése a célja – 
valamilyen furfanggal ráveszi a főhőst, 
hogy mossa meg a lábát, és ő a lábmo-
sás rituáléját követően bekapja a mese-
hőst (Boldizsár, 1997, 156).

A halott vőlegény: ezzel a típu-
sú halállal nehéz elbánni, mert őt 
maga a menyasszony idézi meg – pl. 
a menyasszony a temetőből szerzett 
koponyából készít főzetet, amely-
lyel megidézi a halottat. A vőlegény 
megjelenik, és elhívja a lányt abba az 
országba, ahol ő lakik, a  lány igent 
mond. Hosszú utat tesznek meg, ám 
a lány csak a nyitott sírhoz és nyitott 

fedelű koporsóhoz érve tudatosítja, 
hogy a vőlegénye a másvilágról jött el 
érte, és csak a hajnal érkezésének kö-
szönhetően sikerül megmenekülnie 
a halál elől. A halott vőlegény típusú 
történetek a középkori történetekben 
is jelen voltak, erről olvashatunk a 
Lenore című balladában is (Boldi-
zsár, 1997, 158).

Az ördög-szerető: ebben a mese-
típusban a lány egy vőlegényt kíván 
magának. A  lány kérése beteljesedik, 
találkozik az ördöggel. A lány gyana-
kodni kezd a szeretőjére, ezért követi 
őt. Tanácsot kér valamelyik rokoná-
tól (többnyire a keresztanyjától), aki 
azt mondja, amikor meglátogatja 
őt az ördög, ne engedje be. Erre az 
ördög fenyegetni kezdi őt, majd fo-
kozatosan magával viszi a lány csa-
ládtagjait. Végül a lányt is el akarja 
ragadni, de ő halálában is kijátssza az 
ördögöt – a sírján egy gyönyörű virág 
nő, amelyet egy arra járó királyfi  ha-
zavisz. Éjszakánkét a lány átváltozik. 
Végül a királyfi  leleplezi őt, a lány 
pedig visszanyeri az életét (Boldizsár, 
1997, 158).

A halál hírnökei: ebben a típusú 
mesében a  Halál előre jelzi a  jöttét, 
de az emberek nem ismerik fel idő-
ben ezeket a jeleket, ez okozza a mese 
bonyodalmát. Az ember előre meg-
egyezik a Halállal, hogy majd előre 
jelzi jöttét. A Halál azt állítja, hogy 
ő fi gyelmeztette a hőst, különféle be-
tegségeket, veszedelmeket, romlást 
bocsátott rá. A hős viszont nem ér-
telmezte ezeket a jeleket, és nem ké-
szült fel a Halállal való találkozásra. 

Ismerünk olyan történeteket is, 
ahol a halál bekövetkeztét kell bizo-
nyítani. Ezekben a történetekben bi-
zonyítékot kell felmutatni arról, hogy 
az áldozat valóban elhunyt. A halott 
valamelyik testrésze szolgál a halál 
bizonyítékául, például a sárkány ki-
vágott nyelve, továbbá valamilyen le-
vágott testrésze a jel. Ehhez a típusú 
meséhez sorolható Hófehérke és a hét 
törpe története, ahol a gonosz mosto-
ha a lány szívét követeli bizonyítékul a 
vadásztól (Boldizsár, 1997, 158–159).

A sírból kijáró elhagyott szerető: az 
elhagyott szerető a túlvilági inasaival 
keresteti a legényt, aki elhagyta őt. A 
legény háromszor megy ki a temetőbe 
a lány sírjához, a harmadik nap kér-
dőre vonja lányt, hogy miért nem 
hagyja és nyugszik békében. A lány, 
még egyszer utoljára, meg akarja fog-
ni a legény kezét. A fi ú a keze helyett 
a kardját nyújtja a lánynak, amivel 

megsebzi. A megsebzett kézzel a lány 
nem tudja a legényt magával ragadni 
a sírba (Boldizsár, 1997, 166).

A tetszhalottak és élőhalottak: A me-
sék ezen típusának nem az a célja, hogy 
a halálfélelmet és az ebből fakadó szo-
rongásokat enyhítse vagy csökkentse, 
hanem az, hogy szembesítse az olvasót 
a halál rémisztő, félelmetes voltával. 
Arra tanítják az olvasót, hogy a meg-
váltó halált is ki kell érdemelni, mivel 
nem biztos, hogy halálunk után rögtön 
örök nyugodalmat nyerünk. 

A mesék különbséget tesznek a 
tetszhalottak és az élőholtak között. 
A Hófehérke és a hét törpe, valamint A 
három táltos varjú című mesében ár-
tatlan tetszhalottakkal találkozhatunk, 
akikben gyönyörködni lehet. Ezzel 
szemben az élőhalottak veszélyesek le-
hetnek. Az elkárhozott királykisasszony 
történetében megfi gyelhető, hogy az 
élőholtak milyen veszedelmeket jelen-
tenek az élők számára. A királykisasz-
szonyt egy üvegkoporsóba helyezik, 
amit minden éjjel katonák őriznek. 
Minden éjjel a  szörnyeteggé változott 
királykisasszony előbújik  koporsójá-
ból és a katonák életére tör. A századik 
katonával nem tud elbánni. Éjfélkor 
a  királykisasszony kimászik a  kopor-
sójából, a  katona a  helyére fekszik. 
A  lány hiába kérleli a katonát, ő nem 
jön ki onnan. A királykisasszony nem 
tud visszafeküdni a koporsójába, emi-
att nem tud visszatérni a holtak közé. 
Mivel az élők között ragad, megvál-
tódik és megnyugvásra lel (Boldizsár, 
1997, 172–174).

AZ IRODALMI MESÉK ÉS MESE-
REGÉNYEK HALÁLKÉPE
A meseregények halálképe nagyban 
különbözik a varázsmesékétől. Ahogy 
azt már fentebb említtettem, a varázs-
mesék másképp dolgozzák fel a halál 
és halott motívumának megjelenését: 
míg a varázsmesék az élet velejáró-
jaként, az élet természetes részeként 
gondolnak rá, a legtöbb irodalmi me-
setípus nem vesz tudomást róla, tabu-
sítják a gyermekirodalomban a halál 
témáját. 

Egyes meseírók, hogy elkerüljék 
a  halál motívumának konkrét megje-
lenítését a  meséikben, a  mesehőseiket 
örök életűnek próbálják ábrázolni. 
A  történeteiket csupán hosszabb vagy 
rövidebb életszakaszokba helyezve ír-
ják le. Leggyakrabban a gyerekkort vá-
lasztják a történetek idejének, és ez az 
időszak képezi a mesék fő tárgyát is. A 
gyermeki lét hétköznapi csínytevései-



nek a történetekbe való beemelésekor 
a valódi problémákat kiszoríthatják a 
történetekből. A letagadott halál több 
etikai kérdést vonhat maga után. A 
képzeletbeli meselények világa azt az 
érzést keltheti az olvasóban, hogy „lé-
tezik valamiféle ideális hely és ideális 
állapot, ahol és amelyben semmi jónak 
nincs vége, és ahol lehetséges örökké 
csak ‚játszani’: az élők éppoly elnyű-
hetetlenek és elkoptathatatlanok, 
mint a bábuik“ (Boldizsár, 1997, 
176). Ez a  nézőpont azt sugallhatja, 
hogy az élet és a  körülöttünk lévő 
világ meghosszabbítható, és mi nem 
csupán résztvevői, de rendezői is le-
hetünk ennek a világnak. 

Az olyan típusú irodalmi mesék és 
meseregények, melyek megtartják a 
varázsmesék bölcsességét és üzene-
tét, beszélnek a halálról, de ezek más 
eszközöket használnak a téma megje-
lenítésére. Az irodalmi mesetípusok 
halálalakja szeret fi lozofálni, meg-
magyarázza saját létezésének okát. 
(Boldizsár, 1997, 177) Andersen me-
séiben például a halál megszemélye-
sített formában jelenik meg, aki fe-
nyeget és büntet. Az ő mesevilágában 
nemcsak a felnőttek vagy a gyerekek 
halhatnak meg, hanem a  tárgyak is, 
amelyek hasonlóan éreznek, mint az 
emberek (Boldizsár, 1997, 177). 
Oscar Wilde meséi új tulajdonságok-
kal ruházzák fel a  halált. A  népme-
sékben megjelenő igazságos halál he-
lyett megjelenik nála az értelmetlen 
halál, az önfeláldozó, a  kegyetlen és 
a megrendítő halál is (Boldizsár,1997, 
178). 

Andersen és Oscar Wilde meséi 
éppen a  halál témáinak feldolgozá-
sa miatt a  szomorú mese típusába 
tartoznak (Petres Csizmadia, 2014), 
melyekben a halálesztétika elve do-
minál, és a mesei igazságszolgálta-
tás átkerül a túlvilágra. „Szomorú 
meseregényekről“ azonban nem 
tárgyal a  szakirodalom, holott a 
kortárs gyermekirodalomban szin-
te tendenciaként bukkan fel a halál 
motívuma. Példaként három kortárs 
magyar meseregényt említek, me-
lyekben fontos szerephez jut a ha-
lál és az elmúlás motívuma: Péterfy 
Gergely Misikönyvét (Péterfy, 2005), 
Lakatos István Dobozvárosát (Lakatos, 
2011) és Nádori Lídia Sárkány a lép-
csőházban (Nádori, 2008) című mese-
regényét. Mindhárom mű más és más 
mesei elemek felhasználásával hívják 
fel az olvasó fi gyelmét a napjainkban 

megjelenő, nemcsak társadalmi jelle-
gű problémákra. 

A HALÁL ÉS ELMÚLÁS MOTÍVU-
MA HÁROM KORTÁRS MAGYAR 
MESEREGÉNYBEN
A kiemelt művekben kulcsfontosságú 
szerepet tölt be a szülők elvesztése. 
Mindhárom történetben a harmónia 
megtörését a szülők elvesztése vagy ki-
cserélése okozza. A Misikönyvben (Pé-
terfy, 2005) és a Sárkány a lépcsőház-
ban (Nádori, 2008) című művekben a 
szülők fi zikailag is eltűnnek, kilépnek 
a főhősök életéből, a Dobozvárosban 
(Lakatos, 2011) a szülők pszichikai el-
tűnésről olvashatunk. A szülők eltűné-
se vagy kicserélése fontos motívuma a 
gyermekirodalmi műveknek. Gyakran 
a történeteknek az a tétje, hogy a szü-
lőket visszaszerezze a  gyerek. Amíg 
a  népmesében a  párkeresés motiválja 
a  főszereplőt, a  szerelem megtalálá-
sa lendíti előre a  cselekményt, addig 
az irodalmi mesében, meseregény-
ben a  szülő-gyermek harmonikus 
viszonyát akarja a  szöveg megőrizni. 
A meseregény műfaja tehát számol 
a  befogadók életkorával, a  befogadók 
életkori sajátosságaiból adódó élet-
felfogással – az ő életük középpontját 
a szülők képezik, még nem gondolnak 
párkeresésre. A  valódi szülők hiánya 
megbont minden rendet – ezért is 
megdöbbentő az elemzett művek kez-
dése, a családi idill felbontása. 

Mindhárom mű nagy hangsúlyt fek-
tet az idő múlásának megjelenítésére. 
Ahogy az idő múlik, úgy halványo-
dik egyre a főszereplők emlékezete is. 
A történetek az idő múlásán keresztül 
hívják fel a fi gyelmünket a elmúlás és 
felejtés problematikájára. 

 A főhősökben lezajló lelki folyama-
tokra a szülők hiánya mellett az igaz-
ság kimondása is nagy hatással bír. 
Mindhárom főhős esetében részben 
az igazság kimondása idézi elő a belső 
változásokat. Misi a saját önzőségére, 
a benne rejlő gonoszság erejére fi gyel 
fel. A Dobozváros főhőse, Zalán szá-
mára az igazsággal való szembesülést 
az a pillanat jelenti, amikor tudatosul 
benne, hogy az igazi szüleit kicserél-
ték és neki ez fel sem tűnt. A Sárkány 
a lépcsőházban főszereplője, Jancsi 
akkor szembesül a saját tetteinek sú-
lyával, amikor csak magára gondolva 
hisztizik az édesanyjának. Jancsi tör-
ténetében az apa nem csak ideiglene-
sen tűnik el. Neki meg kell tanulnia az 
édesapja nélkül élni, és bele kell törőd-

nie abba, hogy a családján belül meg-
tört rend már nem állítható helyre. 

A főhősök mindhárom meseregény-
ben szembesülnek és valamilyen for-
mában találkoznak a halállal. Az első 
két meseregényben (Péterfy Gergely: 
Misikönyv, Lakatos István: Dobozvá-
ros) az elbeszélő az irracionális világ-
ba való bekerüléssel, a kitalált lények 
sorsán keresztül világít rá ezen prob-
lematika jelenlétére és fontosságára. 
A Sárkány a lépcsőházban című tör-
ténet nagyban különbözik az első két 
történet cselekményszövésétől. Jancsi 
nem lép be egy irracionálisnak tűnő 
világba, s ezáltal nem lépi át mese ha-
tárait. A mese cselekménytere a kisfi ú 
mikrovilágában marad, amely nagyon 
közel áll a reális világhoz. A halált és 
az elmúlást a családtagjai, tehát valós 
személyek elhalálozásával jeleníti meg 
az elbeszélő.

Megfi gyelhető, hogy a történetek-
nek nincs abszolút vesztesük. A tör-
ténetek a főhősök megpróbáltatásain 
keresztül néznek szembe a halállal és 
az elmúlással, amely által ők erősebb 
jellemmé válnak. Az elemzett művek-
ben tehát hiába jelenik meg domináns 
módon a halál motívuma, a mesei 
eukatasztrófa értelmében mindig fel-
oldást kapunk a mesezárlatban. A 
meseregény műfaja azonban már nem 
„ártatlan műfaj”, tovább lép az irodal-
mi mesék (többnyire) pozitív világké-
pén. A gyermekolvasók így indulnak 
el a kétpólusú, fekete-fehér ábrázolást 
közvetítő szövegtípusok irányából a 
különböző színeket és árnyalatokat 
felmutató szövegek felé.
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KISEBBSÉGI IRODALOM

 „…Az irodalom nemcsak szabadidős 
tevékenység, és nem is csupán kutatási 
objektum, hanem minden törékenysé-
gében és veszélyeztetettségében lehe-
tővé tette az eltelt évezredekben, hogy 
ereje által nyelvek és ezen keresztül né-
pek és nemzetek maradjanak életben” 
(Daczi, 2004, 69).

A magyarországi németekről elmond-
hatjuk, hogy a családok kisebbségi-
nyelv-átörökítő funkciója túlnyomó-
részt megszakadt. A családok, főleg 
faluhelyen őrizték ugyan a helyi dia-
lektusokat, ám a hivatalos színtereken, 
ahogyan az oktatásban is, átmeneti 
jelenségként kezelték a gyermekek 
német nyelvűségét, amit célszerű volt 
minél előbb a magyar nyelvre átváltani 
(Klein, 2010). A világháborút követő-
en, ami cezúrát jelentett a nyelvvesztés 
folyamatában, a hagyományos falusi 
közösségek megszüntetése, a családi 
paraszti gazdaságok felszámolása mi-
att a német helyi dialektusok tovább 
veszítettek jelentőségükből. Ezt a fo-
lyamatot tovább gyorsította az isko-
larendszer, az intézményi háttér teljes 
hiánya. Mire az utóbbiak kiépültek, 
addigra a nyelvvesztés hatalmas mé-
reteket öltött. Ma egy fordított szitu-
ációnak lehetünk tanúi, míg a német 
nemzetiségi óvodák, iskolák és külön-
böző intézmények segítik a hivatalos 
szférában a nyelv elsajátítását, addig 
a családi szférából szinte teljesen ki-
szorult a német nyelv, a német nyelv 
dialektusai.

 

SZERZŐK ÉS MŰVEIK 

AZ IGELE-BIGELE C. ANTOLÓGIA

A Ragadj tollat! (Greift  zur Feder) fel-
hívással 1973-ban újjáélesztett ma-
gyarországi német nyelvű irodalmat 
1980-ban követte egy magyarországi 
szerzők műveiből összeállított német 
nyelvű gyermekirodalmi antológia 
Igele-Bigele (Süni-büni) címmel. Az 
antológiát Koch Valéria szerkesztette 
és kereste ki azokat a műveket, amelye-
ket gyermekek számára megfelelőnek 

tartott. A Neue Zeitung gyermek- és 
ifj úsági oldalai után végre egy nagyobb 
lélegzetű összefoglaló műben jelenhet-
tek meg a gyermekeknek szánt német 
nyelvű művek. Az antológia, amely 
51 novellát és verset tartalmaz, olyan 
jeles, a magyarországi német iroda-
lomban ismert szerzőktől származnak, 
mint Áts Erika, Koch Valéria, Rittinger 
Engelbert, Fáth György, Fischer Lajos 
vagy Nelu Bradean-Ebinger. Áts Erika 
Wundertorte (Csodatorta) című ver-
sében egy születésnap csodáit ismer-
hetjük meg humorosan, remek nyelvi 
eszközök segítségével, képies formá-
ban, ami szinte csábít a mű illuszt-
rációjára. A nem mindennapi költői 
képek teszik eredetivé, a gyermekiro-
dalom megunhatatlan „csemegéjévé” 
a verset. Különösen találóak azok a 
magyar-német kultúrkörből származó 
szóképek, amelyek mintegy a magyar-
országi németek kettős nyelvűségét és 
kultúrájúságát manifesztálják, mint 
például Leckwarprinz (lekvárherceg-
Marmeladenprinz). Mindezt humo-
rosan, költői képekkel, a gyermekek 
számára élvezetesen teszik a művek. A 
kötet számos témán és koron ível át és 
foglalja össze azt, amit a magyarorszá-
gi német gyermekirodalom a hetvenes 
évek végén és a nyolcvanas évek elején 
be tudott mutatni. 

JOSEF MICHAELIS: ZAUBERHUT 
(VARÁZSCILINDER)

Josef Michaelis Zauberhut (Varázsci-
linder) c. kötete 1991-ben jelent meg, 
és a magyarországi német gyermek-
irodalomra irányította újra a fi gyel-
met. A szerző átütő sikerét bizonyítja 
a kötet számos kiadása, és egyéb mű-
veinek magyar nyelvű fordítása. A 
gyermekversek gazdag repertoárjára 
bukkanunk a kötetben: mondókákra, 
kiszámolókra, nyelvtörőkre, altatókra, 
lírai formában megörökített versikék-
re, melyek a természeti jelenségeket 
hozzák a gyermekek közelébe szem-
léletesen kalligrammok formájában 
(Sprühregen, Tropfen, Winter). A 
kötet lírai alkotások mellett epikai 

műveket is tartalmaz. Az állatoknak 
külön fejezetet szán a költő verseiben, 
elbeszéléseiben, melyek az érdeklődő 
kis olvasók számára megelevenednek, 
cselekszenek, beszélnek, a színes ké-
pet kiegészítik a gyermekek által ked-
velt hangutánzó szavak (Tierkonzert, 
Tierische Gewohnheiten stb.). Az 
állatmesékben szereplő állatokat a 
szerző emberi tulajdonságokkal ru-
ház fel (csalafi ntaság, butaság, hiúság 
stb.) A mesékben az erkölcsi igazság 
győz, észrevétlenül nevelve a gyerme-
keket. A kötet végén két monda (Die 
Steinschnecken von Willand, Der 
verlorene Schatz) található, amelyek 
Somberekhez és Villányhoz, a szer-
ző szívének két kedves településhez 
kötődnek. A két történet a mondák 
előadásmódjának megfelelően rövid, 
mondatszerkezetük egyszerű. A ma-
gyarországi németek számára fontos a 
mondakincs, ahogyan a többi nép szá-
mára is, hiszen ezeken keresztül több 
dimenzióban kötődéseket lehet kiala-
kítani. A múlthoz, történetünkhöz, de 
a szülőfaluhoz, ahhoz a tájhoz is, amit 
már régóta ismerünk, ismerni vélünk, 
de most egy izgalmasabb, titokzato-
sabb formában jelenik meg az olvasó 
előtt. 

MICHAELIS: DER VERLORENE 
SCHATZ – AZ ELVESZETT KINCS

Ez utóbbi monda címét viseli Michaelis 
2008-ban megjelent kétnyelvű kötete 
(Der verlorene Schatz – Az elveszett 
kincs), amely kilenc mesét és tizen-
öt mondát tartalmaz. Hogy a címadó 
monda kiválasztása több értelmezést 
is megengedhet, igazolja az első állat-
mese – Das Lamm und der Esel (A bá-
rány meg a szamár). A báránynak nem 
tetszik saját nyelve, a pacsirtákhoz ha-
sonlóan szeretne beszélni, amire a sza-
már azt tanácsolja neki, hogy felejtse el 
a saját nyelvét. A bárány ezt meg is te-
szi, de az új nyelvet nem sikerül meg-
tanulnia, sajátját viszont elfelejti, így 
senkivel nem tud beszélni, míg újra 
meg nem tanulja a régi, az elfelejtett, 
lenézett nyelvet. Michaelis (2008, 19) 
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a következő sorokkal zárja a mesét: 
„Fontos mások nyelve és éneke, talán 
még szebb is az övénél, de mindenki-
nek a saját anyanyelve a legnagyobb 
kincse, olyan örökség, melyet akár 
örökre is el lehet veszíteni.” Mindkét 
kötetet gyermekrajzok illusztrálják.

ARNOLD KRISZTINA VERSEI

A Neue Zeitung gyermekoldalainak 
vagy irodalmi kiadványának Signale 
olvasói új gyermekverseknek örven-
dezhetnek Arnold Krisztina tollából, 
akinek versei a fi atalabbaknak íród-
tak, az óvodásnak és kisiskolásoknak. 
Ennek a korosztálynak szóló témavi-
lága az állatokat (Wilde Tierwelt – Vad 
Állatvilág, Haustiere – Háziállatok, 
Eine Frage – Egy Kérdés) hozza kö-
zel a gyermekekhez, bemutatva azok 
tulajdonságait. Az otthon, család té-
májával foglalkoznak a Den Tisch 
decken (Asztalterítés), Unsere Familie 
(Családunk) című versek. Aranyos 
történettel ismerkedhetnek meg a 
gyerekek a Hexenpanne (Boszorkány-
baleset) című versikében, amelyben 
egy boszorkányt érhető talán legna-
gyobb szerencsétlenség következik 
be, elromlik a seprűje. Persze minden 
jól végződik, és megjavul a seprű, így 
a boszorkány újra repülhet. A vers 
végi egyszerű rímek (aabb), amelyek 
szinte érezhetően összekapcsolják a 
verseket a ritmussal, a zenével válto-
zatossá, még élvezetesebbé teszik az 
olvasást, az előadást. A szerző verse-
inek egyszerű, modern szókincse al-
kalmassá teszi a verset a befogadásra 
a németül olvasó (hallgató) gyerme-
kek számára. 

A szerzőnek 2019-ben jelent meg 
önálló kötete Wolki und ihre Freunde 
(Felhőcske és barátai) címmel, amely 
összegzi az elmúlt évek verseit, prózá-
it. A könyvben versek, mondókák és 
mesék mellett mecseknádasdi nyelv-
járásban megírt modern történetek is 
találhatók, és CD-melléklet segíti az 
olvasót a leírt szövegek helyes kiejtésé-
ben, hangsúlyozásában. 

GYERMEKVERSEK, NÉPMESE ÉS 
MONDÁK NYELVJÁRÁSBAN

Több gyűjteményes mesekötet is meg-
jelent, ami a magyarországi néme-
tek népmesekincsét tartalmazza. A 
szomorúfűz gazdagsága (Reigöd vum 
Weidepam) egy káni (Baranya megye) 

nyelvjárásban íródott, 2011-ben meg-
jelent, 24 mesét tartalmazó mesekö-
tet. A meséket Korb Angéla gyűjtötte 
a nagymamájától. A könyv melléklete 
egy CD, amin az eredeti hangfelvéte-
lek hallgathatók meg. A kötet végén 
pár oldalas nyelvjárási szótár segíti a 
megértést.

1984-ben, Budapesten jelent meg az 
Ördögcsúcs (Teufelsgipfel) című mese-
kötet. Herger Ede palkonyai (Baranya 
megye) német nyelvű népmeséket 
gyűjtött benne össze. A gyűjtemény 
2000-ben kétnyelvű (magyar és né-
met) kiadásban is megjelent Pécsett, 
20 mesét tartalmaz. Palkonya a Villá-
nyi-hegységtől északra fekszik, dom-
bos vidéken. Az Ördögcsúcs című 
kötet meséi általában falusi környezet-
ben játszódnak, és a szegény emberek 
életéről szólnak, sokszor tréfával, hu-
morral fűszerezve. Találkozunk rab-
lóbandával is, akik a sűrű, sötét erdő-
ben tanyáznak, és varázslatos kincseik 
vannak. 

A részben a legkisebbek szá-
mára íródott nyelvjárási könyv 
a Kinderreime und Sprüche aus 
Werischwar (Pilisvörösvári gyermek-
versek és mondókák). A 177 oldalas 
kötetet Kerekes Gábor és Müller Már-
ta szerkesztették. A gyermekverseket 
és mondókákat tartalmazó mű hosz-
szú gyűjtőmunka eredményeként jött 
létre, és a kéziratos nyelvjárási vers- és 
mondókaanyagra szorítkozik. A kötet 
a variációkat is tartalmazza, melyek 
a szóbeli továbbörökítés eredménye-
ként keletkeztek. A versikéket vagy 
kisgyerekeknek tanították (kiszámo-
lók, ujjrímek, lovagoltatók), vagy 
gúnyrímként a szomszédos települé-
sek lakóit csúfolták velük, de találunk 
ünnepekhez kötődő mondókákat is, 
mint például újévi versikéket, esküvői 
köszöntő verseket vagy jeles napok 
időjárásához kötődő parasztregulákat 
(Márkus 2018). 

ÖSSZEGZÉSÜL

Az irodalomoktatás, bármely nyelven 
is történik, része az oktatási és képzési 
rendszerünknek, és egyike a kulturális 
emlékezés központi instanciáinak. En-
nek alapján az irodalomoktatás a ki-
sebbség nyelv folytonosságának bizto-
sításán túl, annak szellemi, történelmi 
fennmaradását is biztosítja. Olyan tan-
anyag ez, amely elősegíti egymás jobb 
megismerését, klisék, előítéletek leépí-
tését, a gyermekek a magyarországi 

németek történelmének jelentősebb 
fordulópontjaival, hagyományaival, 
kultúrájával is megismerkedhetnek.
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„Minden idők és nemzetek 
legemlékezetesebb embere.”

2020. november 15-én lesz 350 éve an-
nak, hogy örökre elnémult a nemzetek 
tanítója, a XVII. század Európa-szerte 
ismert, kiváló személyisége, Comenius 
Amos János (Jan Amos Komenský), 
akire mindig őszinte megbecsüléssel 
gondolunk. Eseményekben gazdag 
életének részletes felkutatásával szá-
mos pedagógus és tudós foglalkozott. 
Évtizedeken, évszázadokon keresztül 
őrizték és még ma is őrzik emlékét. 
Születésének és halálának kerek évfor-
dulói alkalmából a legtöbb városban, 
ahol élete folyamán tartózkodott, ün-
nepségeket szerveztek, és több helyen 
szobrot is emeltek emlékére.

Hogyha betekintést szeretnénk 
nyerni ezen kiváló személyiség életé-
be, mélyebben meg szeretnénk ismer-
ni munkásságát, egy hosszabb terje-
delmű tanulmány megírására kellene 
vállalkoznunk. Azonban kísérletet te-
szünk arra, hogy az áttanulmányozott 
szakirodalom és neveléstörténeti for-
rások alapján beszámoljunk életének 
legfontosabb állomásairól.

COMENIUS GYEREK- ÉS 
IFJÚKORA

Comenius J. A. 1592. március 28-án a 
mai Morvaország területén látta meg 
a napvilágot. Születésének pontos he-
lyéről nem maradtak fenn adataink. A 
legtöbb forrás szerint Uherský Brod 
(Magyarbród) környékén született, a 
közelben elhelyezkedő Nivnice vagy 
Komna községben (egyes kutatók sze-
rint innen származik a Komenský ve-
zetéknév). Fiatalságáról kevés adat áll 
rendelkezésünkre, de a legtöbb forrás 
szerint ismeretes, hogy már ifj úkorá-
ban nehéz éveket élt meg, mivel na-
gyon korán árvaságra jutott. Apja halá-
la után nemsokára anyja is elhunyt, és 
12 éves korától nagynénje Strážnicén 
nevelte. Mivel a cseh testvérek család-
jában nevelkedett, akik a gyermekeik 
neveltetésére nagy gondot fordítottak, 
Comenius a Bibliából és zsoltárokból 
tanult meg olvasni. (A cseh testvérek 
vallásos népi mozgalma Habsburg-el-
lenes felekezet volt.) 16 éves korában 
Přerovban kezdte látogatni a latin is-
kolát. Rendkívül tehetséges diák volt, 
így három év alatt befejezte a középis-

kolát. Felsőfokú tanulmányait Német-
országban, a Herborni Akadémián 
kezdte meg (1611), majd két év után 
a Heidelbergi Egyetem Teológiai Ka-
rán (1613) folytatta, ahol teológiai és 
fi lozófi ai ismeretekre tett szert (Váňa 
et al. 1958; Srogoň et al. 1986; Komlósi 
et al. 1988; Čapková, 1992; Mészáros, 
Németh, Pukánszky, 2002).

MUNKÁSSÁGA ELSŐ ÉVEI

Egyetemi tanulmányai elvégzése után 
1614-től 1617-ig a přerovi iskola ve-
zetésével bízták meg. 1618-tól 1621-ig 
Fulnek városában telepedett le, ahol a 
latin iskolában tanított, és a cseh test-
vérek lelkipásztora lett. Pappá való fel-
szentelése után, 1618-ban megnősült 
és családot alapított. A harmincéves 
háború kitörése (1618) és a fehérhegyi 
csata (1620) elvesztése után Comeni-
ust súlyos csapások érték: elveszítette 
családját, feleségét és két kisfi át, ottho-
nát feldúlták és könyveit elégették. A 
győztes katolikus Habsburgok üldöz-
ték a protestánsokat, Csehországból 
kiűzték őket. Comeniusnak, aki nem 
volt katolikus lelkész, menekülnie kel-
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lett. A háborús években kénytelen volt 
hazájától távol élni (Váňa et al. 1958; 
Srogoň et al. 1986; Komlósi et al. 1988; 
Čapková, 1992; Mészáros, Németh, 
Pukánszky, 2002).

ÉLETPÁLYÁJÁNAK ÁLLOMÁSAI: 
LESNO, LONDON, STOCKHOLM, 
SÁROSPATAK

Comenius életpályájának négy állo-
mása kötheti le a pedagógus különös 
fi gyelmét. Mind a négy helyen közin-
tézmények szervezését vagy vezetését, 
tehát eszméinek gyakorlatba átvitelét 
várták tőle. Ezek az állomások a követ-
kezők voltak: Lesno, London, Stock-
holm és Sárospatak.

Lengyelországi tartózkodása Lesno 
(Lissa) (1628) városához kötődik, ahol 
először tanítóként működött, majd a 
gimnázium igazgatója lett. Itt született 
meg két nevezetes műve: a Janua és a 
Didaktika Magna.

Londoni tartózkodása (1641) 
pánszofi kus tervezgetésekkel függ ösz-
sze. Arról volt szó, hogy – miként már 
Bacon javasolta – a művelt világ összes 
nemzeteinek tudós képviselőiből kol-
légiumot, egy nemzetközi tudós tes-
tületet szervezzenek, melynek feladata 
lesz a tudományok egységének és ösz-
szefüggésének megvalósítása. Habár 
a politikai helyzet nem engedte meg, 
hogy Comenius a vállalt feladatának 
megfelelhessen, londoni tartózkodá-
sa mégsem volt eredménytelen, mert 
alkalmat adott neki értékes irodalmi 
és tudományos összeköttetések kiépí-
tésére (Fináczy, 1927; Mészáros, Né-
meth, Pukánszky, 2002). 

A híressé vált pedagógust Geer La-
jos hívta meg Stockholmba, mivel a 
svédországi kormánykörök akkor fog-
lalkoztak a közoktatás reformálásának 
tervével. Oxenstierna államkancellár 
előtt részletesen kifejtette pánszofi kus 
gondolatait és iskolai reformterveit. Az 
államférfi t a pánszofi kus ábrándok hi-
degen hagyták. Számára az iskola mint 
a közműveltséget megalapító és fej-
lesztő intézmény volt a legfontosabb. 
Munkásságát azonban kultúrpolitikai 
tekintetek vezették. Comenius nem is 
nagyon titkolta csalódását, nem túlsá-
gos lelkesedéssel fogadta a megbízást, 
hogy dolgozza ki az iskolai reform kö-
vetelte tankönyveket, különösen azo-
kat, melyek a latin nyelv megtanulását 
könnyebbé tehetik. A feladat meg-
oldása hat évig tartott (1642–1648); 
néhány társával Elbingben kidolgozta 
a „nyelvoktatás legújabb módszerét“, 

latin nyelvkönyveit és a hozzájuk tar-
tozó iskolai szótárakat. Nem lehet 
kétséges, hogy ezekkel a könyvekkel 
és a bennük leírt didaktikai elvekkel 
sokkal kimagaslóbb érdemet szerzett 
Comenius, mint pánszofi kus elmélke-
déseinek meg nem érett gyümölcseivel 
(Fináczy, 1927; Váňa et al. 1958; Mé-
száros, Németh, Pukánszky, 2002).

Ezután újra Lesnoba költözött, ahol 
a gimnázium vezetőjeként és taná-
raként alkalma volt módszeres elveit 
a gyakorlatban kipróbálni. Kétszeri 
megszakítással összesen 20 évig élt itt. 
Elmondhatjuk, hogy ez elég hosszú 
idő arra, hogy didaktikája megérlelőd-
jék. Csak ennek a hosszú gyakorlati 
tevékenységének lehet tulajdonítani, 
hogy Comenius az iskola belső életét 
tökéletesen ismerte, különösen az ok-
tatás legapróbb részleteit, melyet is-
mertet pedagógiai műveiben (Fináczy, 
1927).

MAGYARORSZÁGI 
TEVÉKENYKEDÉSE

Magyarországi útjára, Sárospatak-
ra Lorántff y Zsuzsanna – I. Rákóczi 
György özvegye, Zsigmond fi a taná-
csára – hívta meg Comeniust. A feje-
delemasszony bőkezű pártfogója volt 
a sárospataki kollégiumnak. Amikor 
tudomást szerzett arról, hogy Come-
nius, a cseh-morva származású peda-
gógus új pedagógiai reformtervekkel 
foglalkozik, megkérte őt, hogy vegyen 
részt a kollégium újjászervezésében. 
Comenius elfogadta a meghívást, mi-
vel bízott abban, hogy a Rákócziak se-
gítenek a Habsburg-ellenes összefogás 
megvalósításában. Nagy híréhez mél-
tó tisztelettel fogadták. Magyarországi 
tartózkodása (1650–1654) jótékonyan 
hatott az iskolaügy fejlődésére. A ma-
gyar közoktatást általában elmara-
dottnak ítélte. Úgy vélekedett, hogy a 
magyarlakta területeken alig van olyan 
iskola, amely az elemeket jól megtaní-
taná és a gyermekeket a jó erkölcsök 
gyakorlására vezetné. A felsőbb is-
kolák csak latin nyelvet tanítottak, a 
többi szabad művészetet egyáltalán 
nem oktatták, a főiskolák csonkák 
voltak, mert sem jogi, sem orvosi ka-
rokkal nem rendelkeztek, fi lozófi ai és 
teológiai oktatásuk pedig nem állt a 
kor színvonalán. Úgy vélte, hogy ezen 
csakis a hétosztályos pánszofi kus isko-
la segíthet. Rákóczi Zsigmondnak egy 
vázlatos tervezetet mutatott be, melyet 
részletesebben is kidolgozott (Fináczy, 
1927; Mészáros, 1982; Komlósi et al. 

1988). Pánszofikus iskolatervében 
„minden osztályban – koncentrikus, 
egyre bővülő körökként – önmagában 
is helytálló, de fokozatosan bővíthető 
ismeretrendszert akart tanítani. Tehát 
minden osztályban „minden”-ről ta-
nulnának a diákok, de ezenfelül min-
den egyes osztálynak sajátos célkitű-
zése lenne” (Fináczy, 1927; Mészáros, 
Németh, Pukánszky, 2002, 93). 

Comenius pánszofi kus iskolater-
vében az alsó tagozat a nyelv, első-
sorban latin nyelv tanítását biztosítja. 
Ezért az 1. osztály számára megírta a 
Vestibulumot, mely részletezi a nyelv 
alapjait. A 2. osztály számára megírta 
a Januat, melyben az egyszerű nyelv-
tan szabályait közli. A 3. osztály az 
Atriumban feldolgozott módszerek 
alapján az ékesebb nyelvhasználatra 
képesít. A felső tagozat négy fakultása: 
bölcsészeti, logikai, politikai, teoló-
giai ismeretek tanítását biztosítaná. A 
pánszofi kus iskolának ez a nagy kör-
vonalakban ismertetett rajza is elég-
séges lehet annak bizonyítására, hogy 
Comeniusban átlagon felüli szervező-
képesség rejlett.  Iskolájának csak alsó 
tagozatát sikerült kiépíteni, a felsőbbre 
már nem került sor. Terve annyira túl-
ment a megszabott formákon, a taní-
tók és tanulók oly nehezen törődtek 
bele az újításaiba, oly sok akadállyal 
kellett megküzdenie, hogy műve be-
fejezését – főként Rákóczi Zsigmond 
időközben bekövetkezett halála után 
– többé már nem remélhette (Fináczy, 
1927; Mészáros, 1982; Mészáros–Né-
meth–Pukánszky, 2002).

Sárospataki tartózkodása alatt 
bőkezűen gondoskodtak Comenius 
teljes kényelméről. Itteni dolgozó-
szobájában készült el az iskolatörté-
net egyik leghíresebb műve, az Orbis 
pictus. A könyv teljesebb címe magya-
rul: Az érzékelhető dolgok képekben 
megjelenített világa. A kötet a világra 
vonatkozó legfontosabb tudnivalókat 
150 leckében foglalja össze. A képek 
a leckeszövegben megtalálható tár-
gyakat, jelenségeket és dolgokat ábrá-
zolják. „Hogy a tanuló kellő bizton-
sággal összekapcsolhassa a szövegben 
szereplő fogalmakat, a kép megfelelő 
alakjával, a leckeszöveg alapfogalmait 
számokkal látta el, s ugyanazt a számot 
a kép megfelelő részén is feltüntette” 
(Mészáros, 1982, 107–108).

Sárospatakon a mai napig őrzik 
Comenius emlékét. Születésének 
300. évfordulója alkalmából több 
napos ünnepséget szerveztek. Dezső 
Lajos (aki 1875 és 1904 között volt 
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a Sárospataki Állami Tanítóképezde 
igazgatója), az Akadémia dísztermé-
ben tartott emlékünnepen olvasta 
fel Comenius Amos János emlékezete 
c. írását. Felhívta a fi gyelmet arra, 
hogy Comenius életéről, eszméiről, 
törekvéseiről, sikereiről és kudarcai-
ról úgy kapunk eleven képet, hogyha 
megismerjük az 1668-ban megjelent 
Unum Neccessarium (Egy szükséges) 
című hattyúdalát, melyben az idős 
mester beszámol élete tartalmáról. 
Így vall Comenius: „Egész életem fo-
lyása, úgymond, az Úrnak és az ő ta-
nítványainak szolgálatában tölt el. A 
közügy szeretete vezérelt, még azon 
dolgaimban is, melyeket némelyek 
dőreségnek, fennhéjazásnak bélye-
geznek” (Dezső, 1892).

ÉLETE ALKONYA

Miután Comenius elhagyta Magyar-
országot (1654), újra Lesno városában 
élt. A nyugodt élete 1656-ban itt is 
befejeződött, miután a lengyel hábo-
rúban földúlták Lesnot, s Comenius 
ismét elveszítette könyvtárát, kézira-
tait és minden vagyonát. Gyötrődve, 
tönkretéve kelt útra Hamburgba, in-
nen pedig Amszterdamba, ahol le-
élte élete utolsó éveit. Ott készítette 
el műveinek gyűjteményes kiadását 
Opera Didactica Omnia címen, amely 
tartalmazza korábban írt oktatástanát, 
a Didactica Magnát. Ott fejezte be éle-
te főművét, az Egyetemes tanácskozást 
is, melyben a világ bajainak orvoslásá-
ra keresett gyógyírt. Itt élt mint házita-
nító. Sajtó alá rendezte összes munká-
ját, de a kéziratban maradt művet már 

nem tudta sajtó alá rendezni. 1670. 
november 15-én, életének 78. évé-
ben érte a halál. Naarden városában 
november 22-én kísérték utolsó 
útjára. Fia, Dániel és egyik tanítványa 
gondoskodtak főművének megjelente-
téséről (Váňa et al. 1958; Srogoň et al. 
1986; Kumpera, 1987; Čapková, 1992; 
Mészáros, Németh, Pukánszky, 2002, 
93-94).

Comenius meg volt győződve arról, 
hogy az emberiség csak akkor változ-
hat meg, hogyha a fi atal nemzedék 
helyes nevelésben és oktatásban ré-
szesül, ezért tartotta fontosnak az 
iskolák megreformálását és minden 
gyermek iskoláztatását legalább ele-
mi szinten. Hatalmas életművet ha-
gyott az utókor számára, hiszen több 
mint 150 irodalmi művet írt, ötven-
nél több kisebb munkát, amelyeket 
már nem sikerült befejezni, illetve 
nem jelentek meg könyv formájában. 
Továbbá hogyha levelezéseire össz-
pontosítanánk, több kötetet lehetne 
belőlük kiadni, térképei pedig ma is 
megtalálhatók a Přerovi Múzeumban. 
De nemcsak irodalmi alkotásait, 
pedagógiai munkáit és nyelvkönyveit 
tartjuk említésre méltónak, jelentős 
volt lelkipásztori tevékenysége is, ki-
emelten fontos rendkívüli munkás-
sága, melyet tanítóként, gimnáziumi 
igazgatóként, a magyarországi isko-
larendszer szervezőjeként, a hit és a 
haza szabadságáért küzdő politikai 
harcosként és a pánszofi kus tervek 
lelkes megvalósítójaként vitt véghez. 
A kutatók szerint művei egy óriá-
si kincstárat képeznek, melyben a 
XVII. század legkiválóbb férfi úja rak-

ta le szellemének és szívének kincseit 
(Hortobágyi, 1892; Kvačala, 1914).
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„A tehetség messze nem a viszonylag 
könnyen azonosítható és megérthető 
magas intelligenciával azonos. Egyre 
nyilvánvalóbb, hogy a tehetség inkább 
valamiféle gondolkodási és viselkedési 
mód, amely alkalmas új utak, új meg-
oldások és új világok megtalálására.” 
(Gyarmathy, 2006, 5)

A tehetséggondozás jelenleg a pedagó-
gia gyorsan fejlődő területe, mely egyre 
nagyobb fi gyelmet kap, újabb és újabb 
kutatások és tehetséggondozó köz-
pontok jönnek létre. A tehetséges diá-
kokkal való pedagógiai munka három 
mozzanatát szükséges elkülöníteni, 
ezek: a tehetségkoncepció kialakulása 
vagy kialakítása, a tehetségazonosítás 
és a tehetséggondozás. A tehetségkon-
cepció kialakulása elsődleges, mivel ez 
alapján határozzuk meg, hogy ki szá-
mít tehetségesnek. E nélkül nincs alá-
támasztva, hogy mi alapján és milyen 
módon kell a tehetségeket azonosíta-
ni. Ebben a tanulmányban a különféle 
tehetségkoncepciók, azok fejlődése és 
egymásra gyakorolt hatása lesz bemu-
tatva (Gordon, 2004).

A TEHETSÉG FOGALMA ÉS 
KORAI MODELLJEI
A tavalyi évben jelent meg egy komp-
lex kiadvány a tehetséggondozás té-
makörében A tehetség kézikönyve 
címmel. Ebben a kötetben az elmúlt 
két évtized legfontosabb tanulmányai, 
felfedezései és összefoglaló munkái 
kaptak helyet. A tehetség defi níciója 
koronként és – mondhatni – kultúrán-
ként változott, de az ebben a kötetben 
szereplő defi níció tekinthető a jelenleg 
legaktuálisabbnak: „Tehetségen azt a 
velünk született adottságokra épülő, 
majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés 
által kibontakozott képességet értjük, 
amely az emberi tevékenység egy bi-
zonyos vagy több területén az átlago-
sat messze túlhaladó teljesítményeket 
tud létrehozni” (Balogh–Révész, 2019, 
47).

 Az ókorban isteni eredetűnek tekin-
tették a tehetséget, tisztelték és becsül-
ték azon személyeket, akik kiemelkedő 
szellemi teljesítményre voltak képesek. 
Kínában nagy fi gyelmet szenteltek az 

ún. „csodagyerekeknek”, akiket a csá-
szár ösztöndíjban részesített, kivételes 
esetben az udvarban taníttatta, mivel 
őket tekintették a nemzeti boldogulás 
eszközének (Dömör, 2007). Az egyik 
legrégibb tehetségmodell is Kínából, 
Liu Shaotól származik, az i. sz. 300-
as évekből. Ő a tehetség tudomány- 
és képességterület szerinti felosztása 
alapján hozta létre tehetség-modell-
jét. A tehetségre utaló tulajdonságok 
alapján 12 kategóriát azonosított be és 
különböztetett meg. Véleménye sze-
rint azok az emberek, akik ezeken a 
területeken kiválóak, alkalmasak arra, 
hogy bizonyos pozíciókat töltsenek be 
a vezetésben (Gyarmathy, 2006).

A középkorban ennek a szöges el-
lentéte volt megfi gyelhető. Az ördög-
gel való cimborálásnak tekintették a 
misztikus gondolkodást, a kiemelkedő 
teljesítményt. Kegyetlenül üldözték az 
egyházi tanításokat megkérdőjelező, 
másképpen gondolkodó egyéneket. A 
reformáció idején ez enyhült, ekkor 
már megjelent a tehetségekkel való 
foglalkozás (Dömör, 2007).

 A tehetség tudományos kutatása a 
19. században indult el. Galton készí-
tette az első tudományos igényű intel-
ligenciatesztet, igaz, ez nem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket. A zseniali-
tás öröklődése című könyvében azzal 
foglalkozott, hogyan öröklődnek az 
intelligenciabeli képességek. Galton az 
eugenika híve volt, ösztönzéssel akar-
ta a legkiválóbbakat – a legmagasabb 
intelligenciával rendelkezőket – sza-
porodásra bírni, ezzel nemesítve az 
emberi fajt (Dömör, 2007).

A MODERN TEHETSÉGMODELLEK
Modern tehetségmodellnek tekint-
hetők azok, amelyek már valamilyen 
mérési rendszer vagy szabályrend-
szer alapján azonosítják a tehetsége-
ket. Az első tehetség-meghatározások 
pszichometriai alapokon nyugszanak, 
amik elsősorban különféle intelli-
genciateszteket jelentenek. Az elmúlt 
negyven évben egyre nagyobb fi gye-
lem irányult az olyan tehetségekre, 
akik korábban nem kerültek látóme-
zőbe, például a hátrányos helyzetű, az 
etnikai kisebbségben élő, a képesség-

defi citekkel küzdő tehetségek csoport-
jaira. A mai napig az intelligenciatesz-
tek szerves részét képezik a tehetségek 
azonosítása, ezenfelül egyre inkább 
vizsgálják a kreativitást, a kíváncsi-
ságot, az alkotóképességet, a tanulási 
sebességet, a motivációt, a tudásvá-
gyat és egyéb faktorokat (Gyarmathy, 
2006).

Jellemzően a pszichometrián alapu-
ló elmélet az Otto-teória, ami szerint a 
tehetséges egyén 120-as vagy afeletti 
IQ-val rendelkezik, folyamatosan ma-
gas teljesítményt nyújt, és gyanítható 
vagy bizonyítható a képességek társa-
dalmi hasznossága (Dömör, 2007).

A legjelentősebb állomása a modern 
tehetséggondozásnak Joseph Renzulli 
„háromkörös” tehetségkoncepciója, me-
lyet egy 1977-ben megjelent munkájá-
ban publikált. Dolgozata alapján egy-
értelművé vált, hogy nem lehetséges 
egyetlen kritérium alapján meghatá-
rozni a tehetséget. Az elmélet három 
tulajdonságra, komponensre épül:

 átlagon felüli képességek: ez magá-
ban foglalja mind az általános, mind 
a specifi kus képességeket. Ez alatt a 
meghatározás alatt az elérhető legma-
gasabb teljesítményszintet kell érteni 
az adott témában. 

 feladat iránti elkötelezettség: hason-
lít a motivációhoz, de annál szűkebb 
az értelme, a feladat iránti lelkesedést 
jelenti

 kreativitás (Balogh, 2004).
Renzulli az álláspontját a követke-

zőképpen foglalja össze: „A tehetség 
olyan viselkedésformákból áll, ame-
lyek az emberi vonások három alap-
csoportjának interakcióját tükrözik. 
Ez a három alapcsoport az átlagon fe-
lüli általános és/vagy specifi kus képes-
ségek, magasfokú feladat iránti elkö-
telezettség és kreativitás. A tehetséges 
emberek azok, akik ezekkel a jegyek-
kel rendelkeznek, vagy ki tudják őket 
fejleszteni, és azokat az emberi teljesít-
mény bármilyen potenciálisan értékes 
területén hasznosítják. Azok az egyé-
nek, akik rendelkeznek ilyen interak-
cióval vagy képesek annak kialakításá-
ra a három terület között, az oktatási 
lehetőségeknek és szolgáltatásoknak 
széles skáláját igénylik, és ez utóbbiak 
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gyakran hiányoznak a normál iskolai 
programból” (Balogh, 2004).

Herskovits Mária tulajdonságrendszere 
2003-ban került publikálásra, amely a 
Renzulli-féle háromkörös modellből 
kiindulva a három tulajdonságcsoport 
fontosabb jegyeit gyűjtötte össze. A 
teljesség igénye nélkül a következő tu-
lajdonságokat azonosítja be a modell 
(Balogh, 2016):
Átlag feletti képességek

 magas szintű elvont gondolkodás
 kombinációs készség
  bonyolult ok-okozati kapcsolatok 
felismerése

 jó beszédkészség és memória
  nagy mennyiségű ismeret bizonyos 
területeken, stb.

Kreativitás
  rugalmas, gördülékeny és eredeti 
gondolkodás

  ötletgazdagság, szokatlan feladat- 
és helyzetmegoldások

  merészség, kíváncsiság és szellemi 
játékosság

 humorérzék
  művészi érzék, színes fantáziavilág, 
stb.

Feladat-elkötelezettség
  lelkesedés, elmélyült érdeklődés 
képessége

 tevékenységigény, kíváncsiság
  önállóság, állhatatosság, kitartás – 
sokszor makacsság

  érdeklődésvezéreltség, belső moti-
váció, stb.

Ezek a tulajdonságok segíthetnek 
abban, hogy azonosítsuk a tehetsé-
geket. Természetesen nem mind-
egyiknek kell jellemezni a tehetséges 
személyt, de az elmélet szerint mind-
háromból csoportból rendelkeznie 
kell néhánnyal (Balogh, 2016).

Franz J. Mönks módosította Renzulli 
modelljét, és létrehozta a Mönks–
Renzulli-tehetségmodellt, ami Renzulli 
„háromkörös” modelljét követően az 
egyik legfontosabb tehetségkoncepció. 
Ez a modell abban tér el gyökeresen a 
korábbi elméletektől, hogy a tehetség 
kibontakozásának alapfeltételeihez 
hozzásorolja a környezetet. A család 
értékeket ad a tehetségnek, a tanár 
kapukat nyit, és a kortársak mint ka-
talizátorok hatnak rá, tehát hiába a 
született tehetség, ha a környezet nem 
megfelelő számára, nem fejlődik ki. 
Az ezt követő modellekben jellemző-
en már megjelenik a környezet fon-
tossága, így Mönks tulajdonképpen új 
szemléletet indított el a tehetséggon-
dozásban (Gyarmathy, 2006). 

2. ábra: Mönks–Renzulli-tehetségmodell 
(Bagdy, 2006)

Czeizel Endre a tehetségek egyik leg-
kiemelkedőbb magyarországi kutató-
ja. Modellje, a Czeizel 4x2+1 faktoros 
tálentummodell, a Renzulli-féle há-
romkörös modellből indul ki, ám a 
képességeket két részre bontja: általá-
nos intellektuális és speciális mentális 
képességekre. Czeizel a Mönks által 
fontosnak tartott három környeze-
ti faktort egy negyedikkel egészíti ki, 
mégpedig a társadalommal. A kilen-
cedik kritérium +1 faktorként jelenik, 

és a sorsot jelöli, mivel Czeizel szerint 
a tehetség kibontakozásának feltétele, 
hogy egy bizonyos kort egészségesen 
éljen meg az ember (Dömör, 2007). 

3. ábra: Czeizel 4x2+1 faktoros 
tálentummodellje (Bagdy, 2006)

Gardner „többszörös intelligencia” el-
mélete elveti egy általános intellektuá-
lis erő létezését, és különálló intelligen-
ciákat ír le. A szűken meghatározott 
intelligencia helyett többféle képesség-
területen megjelenő tehetségeket kü-
lönít el (Gyarmathy, 2006). Elmélete 
három alapvető elvet képvisel:

1. Az intelligencia nem egységes. 
Hét intelligenciát különböztet meg: 
nyelvi, logikai-matematikai, térbeli, 
testi-kinesztétikus, zenei, intra- és in-
terperszonális.

2. Ezek az intelligenciák egymástól 
különállóak és függetlenek.

3. Függetlenek, de mégis valamifé-
le interakció van közöttük, mivel egy 
probléma megoldásához jellemzően 
több intelligenciát kell mozgósítani 
(Gyarmathy, 2006).

A többdimenziós elméletek jel-
lemzően rendszerszemléletűek, kö-
zös jellemzőjük, hogy azt sugallják, 
a tehetséges személy nem egyik vagy 
másik képességének magas szintje 
által tehetséges, hanem a képessé-
gek interakciójának egy rendszerként 
történő magas szintű működésének 
köszönhetően. Ez alapján a polimorf 
típust egy többdimenziós modellbe 
vagy elméletbe lehetséges beilleszteni 
(Gyarmathy, 2006).

Abraham Tannenbaum csillag-modell-
je 1983-ban azt állította, hogy mind 
a belső/személyes, mind a külső/kör-
nyezeti tényezőkre szükség van. A te-
hetség akkor fejlődik, ha mind az öt 
elem hat egymásra. Ezeket az elemeket 
a következőképpen defi niálja:

  általános képességek: amit az IQ-
teszteken mérnek

1. ábra: Renzulli „háromkörös” tehetségkoncepciója (Balogh, 2004)

Általános teljesítményterületek
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  speciális képességek: olyan tehetség, 
amiért a környezete becsüli, mert 
az kivételes vagy speciális

  nem intellektuális tényezők: azon 
képességek, amelyek nem kapcso-
lódnak az intelligenciához, egy 
személy karakteréhez kapcsolód-
nak, egyéni jellemvonások, mint 
például az önkép, feladatorientá-
ció, motiváció stb. 

  környezeti tényezők: család, iskola, 
barátok

 szerencse (Balogh, 2004). 

Françoys Gagné a szunnyadó- és a 
megvalósult tehetség modelljében első-

sorban a tehetség defi nícióját gondolja 
újra. A szunnyadó tehetséget az adott-
ságokkal asszociálja, ezen a veleszüle-
tett emberi képességeket érti. Gagné a 
következőképpen defi niálja a megva-
lósult tehetséget: „különböző adott-
ságok és interperszonális, valamint 
környezeti katalizátor interakciójának 
fejlődési terméke” (Balogh, 2004). 

Gagné modellje szerint a szunnyadó 
tehetségből tanulás és gyakorlás révén 
válik tehetség, de ehhez szükségesek 
ún. „katalizátorok”, melyek lehetnek 
intraperszonálisak és környezetiek 
(Balogh, 2004).

Jane Piirto tehetséggondozási pira-
mis-modellje szerint a tehetség össze-
tevői mellett a fejlődést befolyásoló 
tényezők is jelen vannak. Ez a modell 
genetikai alapokon nyugszik, az emo-
cionális aspektus mindazon személyi-
ségjegyeket összegzi, amik jellemzőek 
a kiemelkedő teljesítményt nyújtókra. 
A kognitív aspektus a minimális intel-
lektuális kompetenciákat tartalmazza. 
A tehetségaspektus azokat a speciális 
területeket jelöli, melyeken konkrétan 
kibontakozik a tehetség. Végezetül a 
környezeti aspektust a „napocskák” 
jelzik. Ezek mindegyike befolyásolja, 
hogy a tehetség elsorvad vagy kibon-
takozik (Balogh, 2004). 

Heller többdimenziós modellje a ki-
emelkedő tehetségeket valamilyen 
egyéni, motivációbeli, kognitív és szo-
ciális lehetőség során, egy vagy több 
területen, elméleti és/vagy gyakorlati 
feladatokban kiemelkedő teljesítmény 
elérésére alkalmas személyként defi -
niálja. A következő területeket nevezi 
meg a modell: nyelvi, matematikai, 
természettudományos és/vagy techni-
kai és művészeti (Gyarmathy, 2016). A 
modell négy fő részből áll:
 Tehetségfaktorok – előrejelzők
 Környezeti feltételek – moderátorok
  Nem kognitív személyiségjegyek – 
moderátorok

  Teljesítményterületek - kritériumvál-
tozók (Balogh, 2016).
Heller szerint tehetségfejlesztés 

esetén nemcsak a kognitív és a nem 
kognitív karakterjegyeket, vagyis a 
motivációval és az énnel kapcsolatos 
jelenségeket kell fi gyelembe venni, ha-
nem a környezet és az egyén interakci-
óját is (Balogh, 2016). 

A TEHETSÉG ÖSSZETEVŐI 
ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT 
MODELLEK
A tehetség összetevőinek meghatáro-
zásaira is számtalan elmélet és modell 
létezik, ezek közül a legfontosabbakat 
mutatom be. Ezeket vagy más model-
lekkel együtt, vagy önálló modellek-
ként, azonosítási módszereként alkal-
mazták. 

Stanowski kategorizálása öt pontban 
határozta meg azokat az elveket, amiket 
szerinte alkalmazni kell az azonosítás 
fázisában. Ezek azon alapulnak, hogy 
milyen ismérvek és összetevők alapján 
határozzák meg a tehetség fogalmát:
  a felnőttkori kiemelkedő teljesítményt, 
képességet tekintik mérvadónak

4. ábra: Abraham Tannenbaum csillag-modellje (Balogh, 2004)

5. ábra: Jane Piirto tehetséggondozási piramis-modellje (Balogh, 2004)
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  a tehetséget az intelligenciaszinttel, 
az IQ-küszöbbel határozzák meg

  különböző művészeti és/vagy tudo-
mányos területeket különítenek el

 a tehetséget százalékosan mérik
  az eredetiséget, kreativitást hangsú-
lyozzák (Gyarmathy, 2006).

Az elmúlt évtizedekben több tehetség-
elmélet és tehetség-meghatározás szü-
letett, ezek több szempontból is külön-
böznek, viszont megfi gyelhető, hogy 
többségükben az értelmi képesség, a 
kreativitás és a motiváció területe jel-
lemzően előfordul (Gyarmathy, 2006).

Sterberg WICS-modellje a tehetséget 
mint egy négylábú széket képzelte el, 
aminek minden lábára szükség van, 
hogy egy személyt tehetségesnek te-
kinthessünk. Ez a modell a tehetség 
összetevőire épül, melyek a következők:

 W-Wisdom – bölcsesség
 I-Intelligence – intelligencia
 C-Creativity – kreativitás
 S-Synthetized – szintetizálás

Ezen elmélet alapján a tehetség kre-
atív módon használja az intelligenciá-
ját, mindeközben ezt bölcsen teszi saját 
maga és a társadalom hasznára (Bajor, 
2019). Stenberg a bölcsességet tartot-
ta a legfontosabb tulajdonságnak, an-
nak ellenére, hogy a többi háromnak 
is szükséges érvényesülnie. Vélemé-
nye szerint ha valaki gonosz módon 
vagy öncélúan használja képességeit, 
lehetnek bármilyen kiváló kognitív 

képességei, akkor sem válik tehetsé-
gessé. Stenberg bölcsességegyensúly-
elmélete szerint a bölcsességet úgy kell 
defi niálni, mint az intelligencia és a 
kreativitás alkalmazását a közös jó cél 
elérése érdekében az intraperszonális, 
interperszonális és extraperszonális 
érdekek harmóniájának fenntartása 
mellett. Ezáltal egyensúlynak kell lét-
rejönnie a meglévő környezethez való 
alkalmazkodás, ennek átalakítása és az 
új környezet kiválasztása között (Ba-
logh, 2012).

 Az intelligenciát Stenberg úgy defi -
niálja, mint az egyén azon képességét, 
hogy a környezetéhez alkalmazkodjon, 
és képes legyen a tapasztalatokból ta-
nulni és fejlődni. A kreativitás esetén 
egy újszerű értelmezés jelenik meg, ami 
elsősorban egy döntéshozatali képes-
ség, hogy kis energiabefektetéssel nagy 
sikert érjünk el. A szintetizálás pedig a 
három tényező hatékony együttműkö-
dését jelenti (Balogh, 2012).

Sterberg egy másik elméletében öt 
kritériumos rendszert is létrehozott: 
  A tehetséges személy egy adott terü-
leten kiválóbb, mint mások

  A teljesítményének társadalmi/kul-
turális értékének kell lennie

  A tehetségnek teljesítményekben, pro-
duktumokban kell megnyilvánulnia

  A tehetségnek demonstrálhatónak, 
azaz kimutathatónak kell lennie

  Az ilyen személy, illetve teljesítmény 
ritka (Gordon, 2004).

A 2004-ben megjelent könyvében 
Gordon Győri János azt írja, a sok mo-
dell és elmélet esetében is megfi gyel-
hető, hogy sok bennük a hasonlóság. 
Jellemzően a következő három elem 
megjelenik a modellek többségében: 
intelligencia, kreativitás és megfelelő 
személyiség. Az első kettőről már több 
szó eset, viszont a harmadik szempont 
véleményem szerint magyarázatra 
szorul (Gordon, 2004). Gordon a meg-
felelő személyiség alatt a következő tu-
lajdonságokat érti: érdeklődés, kitartó 
munkavégzés, szorgalom, tökéletes 
teljesítményre, illetve tökéletességre 
való törekvés, energikusság, belső mo-
tiváltság, érzelmi intelligencia, önér-
tékelés és a tehetség mint társadalmi 
szerep akarása (Gordon, 2004).

ÖSSZEGZÉS
Rengeteg tehetségkoncepció, modell 
létezik, ezek többsége egy régebbi mo-
dell továbbgondolása vagy specializá-
lása. Ezek ismerete abban segít, hogy 
az oktatási intézmény és a pedagógus 
saját lehetőségeihez és a környezethez 
mérten el tudja dönteni, hogy milyen 
szabály, rendszer mentén fogja a tehet-
ségeket azonosítani és gondozni. 

A legnagyobb változást a modellek 
területén az a szemlélet okozta, hogy 
megjelent a környezeti faktor is a mo-
dellekben. Ez lehet a szülők, kortársak 
hatása, de akár az is, hogy a tehet-
séggondozás folyamán fi gyelmet kell 
szentelni ennek a szempontnak is, és 
olyan oktatási környezetet kialakítani, 
ami pozitív hatással van a tehetséges 
fi atalokra. 
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Tanulmányunkban a térlátás fej-
lesztésére irányuló jó gyakorlatokat 
gyűjtöttünk össze. A térlátás fejlesz-
tése elengedhetetlen az egyre jobban 
kiaknázott STEM területekre való 
felkészülésben. Az utóbbi években a 
téri képességek értékelését elsősor-
ban a STEM (science, technology, 
engineering, mathematics) területek-
kel összefüggésében végzik, és mára 
számos eredmény igazolta a közöttük 
lévő szoros kapcsolatot (Cheng és 
Mix, 2014; Newcombe, 2013; Uttal és 
Cohen, 2012).

 A térlátást leginkább fejlesztő tér-
beli eszközök közé a Polydront, a 
Geomagot, a Pop up projekteket, a 
Zometoll-t, 4D Frame-t és a Jomilit so-
roljuk, valamint kiemeljük az Origami-
ban rejlő lehetőségeket is, illetve a saját 
gyártású szívószálakból készíthető tér-
beli alakzatokat. 

POLYDRON
A Polydron geometriai konstrukci-
ós rendszer egy angol találmány, és 
már több mint 30 éve használják a 
pedagógiai gyakorlatban. 1970-ben 
Edward Harvey technikai tervező 
egy projekten dolgozott, melynek 
köszönhetően ezen nemzetközileg 
elismert rendszer alapját is kidolgoz-
ta. 1982-ben Edward Harvey fi a meg-
alapította a POLYDRON társaságot, 
amely rövid idő alatt nemzetközi 
elismerést szerzett. Roman Har-
vey kezdte el a biztonságos, erős és 
könnyen használható geometriai 
alakzatok készítését kiváló minő-
ségű műanyagból. A Polydronból 
kétdimenziós és háromdimenziós 
geometriai modellek modellezhetők, 
melyek különösen alkalmasak a 
geometriai testek tulajdonságainak 
felismerésére. Felső tagozatos gye-
rekek használhatják a készletet, pl. 
sokszögek modellezésére (4 lapú, 6 
lapú – kocka, 8 lapú, 12 lapú, 20 lapú) 
és egyéb testek modellezésére. Ezek-
nek a testeknek a modellezése nem 
igényes, de nagyon sok felfedezésre 
ad alkalmat.

1. ábra: A Polydron geometriai alakzatjai 
(A kép forrása: https://www.polydron.co.uk/

construction/polydron-sphera-class-set.
html)

 
GEOMAG 
A Geomag olyan készlet, mely eredeti-
leg olasz ötlet alapján született, és bár-
milyen életkorú gyermekek számára 
lehetőséget ad geometriai modellezés-
re. A készlet fi zikai és technikai lénye-
ge a mágnesesség. A geometriai pont 
modellje a körülbelül 1 cm átmérőjű 
fémgömb, az egyenes modelljét pedig 
műanyagból vagy fémből készült, kü-
lönböző hosszúságú rudak mutatják 
be, amelyek végén szupererős mág-
nesek vannak elhelyezve (2. ábra). A 
fentiekből következik, hogy a golyó-
kat és rudakat különféle sík- és térbeli 
alakzatokba lehet kapcsolni. A segéd-
eszköz kiválóan alkalmas a geometriai 
térszemlélet fejlesztésére. 

2. ábra: Geomag-modell (A kép forrása: 
https://www.target.com/p/geomag-color-

91-piece-magnetic-construction-set/-
/A-52720069)

 
POP UP 
Talán kevésbé ismert a Pop up (Ki-
ugró) projektek alkalmazása a mate-

matikában. Ezek célja a  térszemlélet 
fejlesztése, a  síkbeli formációkból 
kezdve a térbeli formációkig, papír 
és olló segítségével. Gyakran „élő 
könyvek”-nek is nevezik ezeket a for-
mációkat. Ezek a könyvek a 18. szá-
zadban jelentek meg először, és a gyer-
mekek szórakoztatására szolgáltak. Az 
első igazi Pop up könyvet, a Little Red 
Riding Hood című kiadványt 1855-ben 
adták ki Londonban. Fokozatosan a 
német kiadók is csatlakoztak a pro-
jekthez, különösen a gyorsan fejlődő 
színes nyomtatás és könyvgyártás idő-
szakában. Végül 1925-ben jelentkeztek 
az első elméletek, amelyek a papírla-
pokat háromdimenziós objektumokká 
alakítják. Manapság a Pop up könyve-
ket már nemcsak szórakozásból teszik 
közzé, hanem komoly oktatási céljaik 
is vannak. A papír vágására és hajtoga-
tására alapuló technikák lehetővé tesz-
nek olyan mechanizmusokat, ame-
lyekkel a könyveket háromdimenziós 
alakba hajtogatják (3. ábra). Geomet-
riai szempontból lehetővé teszi a pár-
huzamos síkok mozgását, forgatást, 
alakváltozást stb. A kapott alakzatok 
különböznek az eredetitől, nemcsak a 
harmadik dimenziójuk miatt, hanem 
azért is, mert dinamikus módon al-
kotjuk meg őket. A képzelet elenged-
hetetlen a pop-up termékek sikeres 
létrehozásához, amelyek feltételezik 
a tervezési szakasz és a megvalósítási 
szakasz összekapcsolását az eredmény 
megfelelő előrejelzésével.

A kiugró modell készítésének sza-
kaszai:

1.  A projektet egy kartonlapra ké-
szítik.

2.  A vágott vonalakat és a hajlító vo-
nalakat külön kell megjelölni.

3. A lapokat levágják és hajlítják.
A gyártott termékek megfi gyelése 

lehetővé teszi a síkgeometriából a tér-
beli és fordítva történő átmenet me-
chanizmusának felfedezését – például 
a kockánál megfi gyelhetjük, hogy a 
vágások párhuzamosak egymással, 
csakúgy, mint a hajlítások, és a 
vágások, illetve a hajlítások merőlege-
sek egymásra.

A TÉRLÁTÁS FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ 
TÉRBELI ESZKÖZÖK

NAGY LEHOCKY ZSUZSA – CSÁKY ANTAL
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3. ábra: Pop up-modellek (A kép forrása: 
https://pdf.truni.sk/e-ucebnice/gmpp/data/
d24eec7d-b6ce-4b59-a887-c72dff 5bdb77.

html?ownapi=1)

ZOMETOLL
A Zometoll modellező készlet a tanu-
lás, az alkotás és a közös játék egyedül-
álló eszközeként képes e komplexitást 
egyszerű formában megjeleníteni. A 
különböző színű és formájú elemekkel 
történő játék, meglepő módon, a két, 
három- vagy akár a többdimenziós 
terek jellegzetességeinek felfedezésére 
is alkalmat ad. Fejleszti a  sík- és tér-
szemléletet, tervezési készségeket. Ez a 
kreatív geometriai készlet lehetővé te-
szi a legkülönbözőbb térbeli modellek 
előállítását. 

4. ábra: Zometoll modell (A kép forrása: 
https://www.mindware.orientaltrading.com/

zometool-creator-1-a2-38151.fl tr)

4DFRAME
A 4DFrame az oktatási eszközöknek 
egy új generációja, melyet Ho Gul Park 
talált ki és fejlesztett ki Dél-Koreában. 
Bár koncepciója és funkciója egyszerű, 
használat közben a potenciál korlátlan. 
A eszközben színes, különböző hosz-
szúságú, csőszerű darabok vannak 

egymáshoz erősítve és illesztve, kü-
lönféle alakú csatlakozókkal, amelyek 
lehetővé teszik mindenféle forma és 
alakzat létrehozását. Hasznos eszköze 
az alapvető geometriai formák, alakza-
tok megismerésének. A gyerekek akár 
különféle modelleket is építhetnek 
mozgó alkatrészekkel, például autó-
kat, repülőgépeket, szélmalmokat és 
vízkerekeket. A készlet lehetőséget ter-
met mind az egyéni, mind a csoportos 
tevékenységekre. A csoportok fejleszt-
hetik az együttműködési készségüket, 
megtapasztalhatják a saját ötleteik 
felfedezésének örömét. 

A Järfalla városában található 
KomTek egy svéd tudomány- és tech-
nológiaorientált tevékenységi központ, 
amely rendszeresen használ 4DFrame 
eszközöket, és a helyi iskolákkal együtt 
közösen dolgozza ki annak felhaszná-
lási lehetőségeit. Kutatásaik során iga-
zolták, hogy a 4D-keretet használó ta-
nulási program javítja a térbeli érzetet 
és a matematikai kreativitást az általá-
nos iskola matematikailag tehetséges 
tanulói esetében (Lee, 2013).

JOMILI 
A szlovákiai magyar Lukovics László 
által feltalált Jomili készletet Victor 
Vasarely festőművész művei és alko-
tói eljárásai ihlették. Számtalan kép és 
térbeli alkotás hozható létre a készlet 
nyolcféle, különbözőképpen megfes-
tett kocka és hasáb elemeiből (5. ábra). 
A játék fejleszti a különböző korú 
gyermekek és felnőttek motorikus és 
kognitív képességeit, a kézügyességet, 
a térlátást, a kreativitást, a logikát és az 
alkotóképességet. A kiváló segédesz-
köz sajnos még nem ismert külföldön, 
és Szlovákiában sem alkalmazzuk kel-
lő mértékben a tanítási–tanulási folya-
mat során. 

5. Jomili-építmény (A kép forrása: https://
www.elmenymuhely.hu/itt-a-jomili-orulet-

a-trukkos-fakockak-a-hatso-kapuban/)

ORIGAMI 
Elmondható, hogy történelmileg az 
origami és a matematika kombinációja 
a Tandalam Sundara Row indiai ma-
tematika tanár által írt Geometriai 
gyakorlatok a papírhajtogatásban 
könyvvel kezdődött (Row, 1917). A 
szerző a könyvben bemutatott egy 
új és nagyon egyszerű módszert a 
geometriai konstrukciók megvalósí-
tására: a klasszikus vonalak és körök 
rajzolása helyett a papír hajtogatását 
használta fel (6. ábra). Egyes mate-
matikatanárok már régóta használják 
az origamit, hogy előadásaikat vagy 
gyakorlataikat vonzóbbá és élénkebbé 
tegyék.

6. ábra: Geometriai alakzatok papírhajtoga-
tással (A kép forrása: https://www.mozaweb.
hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-

2309U)

SZÍVÓSZÁL ÉS HURKAPÁLCIKA
A mindannyiunk számára ismert hur-
kapálcika és szívószálak segítségével is 
modellezhetünk geometriai testeket, 
mégsem alkalmazzuk elég gyakran 
a  matematikaórákon ezen eszközöket 
a  geometriai térszemlélet fejlesztésére. 
Saját tapasztalat alapján is mondhat-
juk, hogy ezek a hétköznapi eszközök 
kiválóan alkalmasak síkbeli geometriai 
alakzatok modellezésére, a térmértanon 
belül pedig szabályos testek, hasáb, gúla 
megépítésére. Az elemek könnyen egy-
másba illeszthetők, újra és újra felhasz-
nálhatók.

Az alkotó, konstruáló tevékenységek 
nagyobb arányú megjelenése az edu-
kációs folyamatokban hozzájárulhat 
számos oktatási cél megvalósulásához.

FELHASZNÁLT IRODALOM
 Cheng, Y.-L., & Mix, K. S. (2014). Spatial 

Training Improves Children’s Mathematics 
Ability. Journal of Cognition and 
Development, 15 (1), 2–11. https://doi.org/1
0.1080/15248372.2012.725186
 Lee Ju Yong (2013): Th e Eff ects of 

4D-Frame Teaching upon Mathematically 
Gift ed Elementary Students’ Mathematical 
Creativity and Spatial Sense. Education of 
Primary School Mathematics, 16 (1), 1–20.



Miután a cikksorozat előző részében 
átvettük, hogy egy idegen nyelv tanu-
lásakor miért nem kell félnünk a nyelv-
tantól, ebben a részben megnézzük, 
hogy miért érvényes ugyanez a meg-
állapítás az oly sokak által ugyancsak 
nehéznek, fárasztónak és leginkább 
unalmasnak vélt szókincsfejlesztésre 
is. Viszont már az elején szeretném 
leszögezni, hogy nem lesz szó sem-
milyen csodamódszerről vagy varázs-
technikáról, amellyel elkerülhetjük a 
memorizálást. A tudatos szókincsfej-
lesztés, főleg kezdő és középhaladó 
szinten, nem oldható meg anélkül, 
hogy memorizálnánk. (Ugyanakkor 
fontos tudnunk, hogy a memorizálás 
az egyik leghatékonyabb tevékenység, 
amivel fi tten tudjuk tartani az agyun-
kat, megelőzve ezzel sokféle, főként 
időskorban jelentkező, elméhez kap-
csolódó betegséget.)

 Az egyetlen igazán támadhatat-
lan ajánlás, amit a nyelvtanulás során 
kaphatunk, hogy mindig mindenre 
keressünk több módszert, stratégi-
át és technikát, és ezekből válasszuk 
ki a számunkra legmegfelelőbbeket, 
majd lehetőleg időnként váltogassuk 
őket. Ez a tanács különösen érvényes 
a szókincsfejlesztésre, mivel ezt a kész-
ségünket rengetegféle módon tudjuk 
erősíteni. Nem létezik feketén-fehéren 
jó vagy rossz szókincsfejlesztő mód-
szer. Ami az egyikünknek kedvenc 
technikája, a másiknál akár teljesen 
hatástalan is lehet. A teljesség igénye 
nélkül nézzünk meg itt néhány szó-
kincsfejlesztési technikát, amelyekből 
válogathatunk.

 A legtöbb nyelvtanár, nyelvmentor 
és poliglott megegyezik abban, hogy a 
tudatos szókincsfejlesztés egyik legha-
tékonyabb módja az rendszeres olva-
sás az idegen nyelven. Három dologra 
ügyeljünk: 

(1)  olyasmit olvassunk, ami érdekel 
minket; 

(2)  olvasás során mindig legyen kéz-
nél egy olyan jegyzetfüzet, ame-

lyet használunk is az új szavak 
jelentésének leírásához; 

(3)  ha egy oldalon belül több mint 
10-12 ismeretlen szóval talál-
kozunk, váltsuk az olvasnivalót 
valami könnyedebbre, és térjünk 
vissza a szöveghez 1-2 hónap el-
teltével. 

Olvasáskor, főként ha túlléptük az 
abszolút kezdő szintet, ne használ-
junk kétnyelvű szótárat. Szoktassuk 
magunkat hozzá az egynyelvű szó-
tárhoz – így mikor egy szó jelentését 
keressük, a jelentés-leírások (szótári 
bejegyzések) által szintén bővülni fog 
a szókincsünk. Érdemes beszereznünk 
egy e-könyv-olvasót, amelyek legtöbb-
jébe alapértelmezetten tartalmaznak 
egynyelvű értelmező szótárakat, így 
olvasás közben az ismeretlen szóra 
pöccintve azonnal megjelenik annak 
jelentése a képernyőn.

 Mivel a kiejtés is fontos, az olvasást 
mindenképpen érdemes kiegészíte-
nünk valami olyan tevékenységgel, 
melynek segítségével az új szavak kiej-
tését is megtanulhatjuk. Erre az egyik 
legjobb módszer az, ha fi lmeket, so-
rozatokat, dokumentumfi lmeket vagy 
bármilyen más audiovizuális forrást 
követünk, rendszeresen. Kezdőként 
tegyük ezt magyar felirattal, de amint 
elérjük az erős középhaladó szintet, 
váltsuk a felirat nyelvét a hangsávval 
megegyezőre. Ezáltal egyszerre látjuk 
(olvassuk) a szót és halljuk is annak 
kiejtését – a két forma erősíti egymást 
a memóriánkban. Alternatív megoldás 
a hangoskönyvek hallgatása, aminek 
viszont hátránya, hogy nincs vizuális 
közeg, ami miatt úgy érzékelhetjük, 
hogy több az ismeretlen szó, amiket a 
vizuális kontextus hiánya miatt nem 
tudunk értelmezni.

 Nagyon hasznos tud lenni, ha egy 
adott szó megtanulásakor a szó ösz-
szes létező, de legalább a leggyak-
rabban előforduló formáit is hozzá-
tanuljuk az eredeti jelentéshez. Pl. az 
angol ’beautiful’ (gyönyörű) szóhoz 

könnyedén hozzátanulhatjuk ’beauty’ 
(gyönyör), ’beautifully’ (gyönyörűen), 
’beutify’ (gyönyörűvé tesz) formákat, 
sok legyet ütve ezzel egy csapásra.

 Vannak, akik számára hatékony, ha 
szótövekből indulnak ki, majd ezek 
szerint egész szócsoportokat tanulnak 
meg. Pl. ha megtanuljuk, hogy az an-
gol ’soc’ szótő a latin ’socius’ (szövet-
séges, társ) szóból származik, könnyen 
hozzátanulhatjuk a ’society’ (társa-
dalom), ’association’ (szövetség, tár-
saság), ’sociable’ (társas) vagy ’social’ 
(társasági, szociális) szavakat.

 A szókártyák (az egyik oldal a sza-
vat, a másik oldal 2-3 példamondatot 
rejt idegen nyelven) szintén nagyon 
hatékonyak tudnak lenni, de fontos, 
hogy mindig legyen belőlük három 
kupacunk: 

(1)  szavak, amelyeket már nagyon 
jól tudunk – ezeket nagyon rit-
kán fogjuk elővenni; 

(2)  szavak, amelyeket nagyjából már 
tudunk, de azért nem árt, ha 
rendszeresen előveszünk; 

(3)  szavak, amelyeket még egyálta-
lán nem jegyeztünk meg. 

A lényeg, hogy a kártyák folyamato-
san áramoljanak a harmadik kupacból 
az elsőbe.

 A végére hagytam a kedvence-
met, a szókincsfejlesztő szoft vereket 
és alkalmazásokat, melyek közül a 
Memrise-ot szeretném kiemelni. Ez 
az e-szókincsfejlesző elérhető számí-
tógépen és okostelefonon keresztül is. 
A Memrise lényege, hogy a szavakat 
vizuális és nyelvi asszociációk alap-
ján tanítja, így az új szavak eleve egy 
asszociációs hálóként tárólódnak a 
memóriánkban. Az alkalmazás kiváló 
jellemzője, hogy megjegyzi, mely sza-
vaknál szoktunk megakadni, tévedni, 
és ezeket priorizálva az ismétlésekben, 
könnyedén megtaníttatja velünk jelen-
tésüket. 

Válasszunk kedvünkre a fenti mód-
szerek közül, és jöjjenek az új szavak!

NYELVTANULÁSI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS (2. RÉSZ)

SZÓKINCS

ZOLCZER PÉTER

IDEGEN NYELV



Nehéz határvonalat húzni a középkor 
és a reneszánsz közé, és lehetséges, hogy 
ezért is összetettebb tanítani ezt a kort, 
bár a diákok sokkal jobban kedvelik, 
mint az előző korszakot. A társadalmi 
rend, az államformák nem változnak 
jelentősen a XIV. században – az embe-
ri gondolkodás, a világhoz való viszony, 
a tudomány, a technika, a művészetek 
azonban igen, s ezt kell az irodalom, 
a történelem és a művészetek bemu-
tatásán keresztül megtanítani, hisz az 
európai kultúra egyik legteljesebb és 
legnagyobb hatású művelődéstörténeti 
korszaka, korstílusa a reneszánsz.

A RENESZÁNSZ IRODALMÁNAK 
SZELLEMI, MŰVÉSZETI, TÖRTÉ-
NETI, FÖLDRAJZI HÁTTERE

 Melyek a világot alakító legfontosabb 
események? Gyűjtsetek adatokat és 
mutassátok be az osztálytársaitoknak 
az eredményt a földrajz, csillagászat, 
felfedezések, polgárosodás, városiaso-
dás témaköréből!
 Bizonyítsátok, hogy a tudás, a művelt-

ség értékké vált, eltűnik a névtelenség! 
 A reneszánszhoz szorosan kapcso-

lódnak az alábbi fogalmak: huma-
nizmus, manierizmus, reformáció. 
Nézzetek utána, mit jelentenek ezek a 
kifejezések! Készítsetek vázlatot róluk 
az alábbi sablonok felhasználásával:

 a fogalom jelentése
 irodalmi hatása
 az emberről vallott nézete
 célja
 nyelve
 példaképe

 Az elektronikus kiadványok elterjedé-
sével új fogalom jött létre: a Gutenberg-
galaxis. Végezzetek kutatómunkát, mit 
jelent ez a kifejezés, és pontosan milyen 
értelemben használjuk! Térjetek ki arra 
is, hogy miért említik a Gutenberg-ga-
laxis válságát! Fejtsétek ki, hogyan hat-
nak az infokommunikációs eszközök a 
könyvek világára és az olvasásra!
 Az itáliai reneszánsz korszakaiban 

három szakaszt szokás megkülönböz-
tetni, melyek a következők:  trecento 
(1300-as évek),  quattrocento  (1400-
as évek),  cinquecento  (1500-as évek). 
Készítsetek táblázatot ezekről, és ne-

vezzétek meg a legjellemzőbb köz-
pontokat, alkotókat, műveket az egyes 
századokban!
 A nektek tetsző reneszánsz alkotá-

sokat gyűjtsétek össze és rendezzétek 
egy táblázatba! Keressetek az interne-
ten reneszánsz alkotókat és műalko-
tásokat a zene, építészet, festészet és 
szobrászat területén, majd mutassátok 
be az osztályban egymásnak!
 Készítsetek fürtábrát A rene-

szánsz jellegzetességei címmel, írjátok 
be a kulcsszavakat! Hasonlítsátok ösz-
sze, ki mit hagyott ki!
 A reneszánsz stílusú festészet térha-

tású megformálás. A perspektivikus 
ábrázolást mutassátok be Leonardo da 
Vinci, Michelangelo vagy Raff aello va-
lamelyik alkotásán keresztül!
 Tetszés szerint válasszatok és mutas-

sátok be valamelyik reneszánsz géni-
uszt: Michelangelo Buonarottit, Leo-
nardo da Vincit, Raff aellot.
 Bizonyítsátok példákkal, hogy a re-

neszánsz stílusú építészet az ókori an-
tik elemek harmóniáját és szimmetriá-
ját követi! 
 Vonjatok párhuzamot a reneszánsz 

szobrászat és az ógörög szobrászt között!  
 Mi jellemzi a reneszánsz stílusú zenét? 

Keressetek az interneten egy rövid rész-
letet, és hallgassátok meg közösen!
 A korszakot a kórusművészet arany-

korának nevezik. Nézzetek utána, mit 
jelentenek a következő fogalmak: poli-
fónia, homofónia! Mit takar a motetta 
és a madrigál elnevezés? 
 A fi renzei Uffi  zi képtár híres a rene-

szánsz gyűjteményéről. Tervezzetek 
egy virtuális sétát, esetleg legyetek tár-
latvezetők néhány képnél!
 Jellemezzétek a petrarcai szonettet! 

Hogyan vonható párhuzam a szo-
nettek szereplőinek érzésvilága és a 
középkori trubadúr által megénekelt 
úrnő kapcsolata között?
 Az ambivalens szerelmi élmény már 

régóta jelen van az irodalomban. A 
Gyűlölök és szeretek című epigrammát 
olvasva magyarázzátok meg a megjele-
nő lelkiállapotot. Voltatok már hason-
ló helyzetben?
 Boccaccio megteremtett egy új mű-

fajt, a novellát. Idézzétek fel, mit tanul-
tatok korábban erről a műfajról!

 Érdekes körülmények között játszó-
dik a Dekameron. A pestisjárvány ide-
jén karanténba vonul 10 fi atal. 2020 
folyamán ti is megéltétek már a karan-
tént. A Dekameron című mű néhány 
novellájának ismeretében döntsétek 
el, hogy jól szervezték-e meg a részt-
vevők a szórakozásukat. A 10 nap té-
mái közül válasszatok egyet és írjatok 
novellát!
 A mű megfelelő részeivel bizonyít-

sátok azt, hogy a polgári élet irodal-
mi témává emelkedik, valamint hogy 
teljes társadalmi körképet mutat be a 
Dekameron!
 Mutassátok be a XVI. század Angliá-

ját, a Tudor-kort! Hogyan válik Anglia 
nagyhatalommá?
 William Shakespeare nevében írjatok 

pályázatot a Globe Színház igazgatói 
posztjára! 
 Válasszatok párt és tanuljátok meg a 

Rómeó és Júlia c. drámából a nászéjszaka 
utáni búcsújelenetet, és adjátok elő pá-
rotokkal! Az osztály értékelje mindenki 
előadását, döntse el, vajon ki a jobb!
 Készítsetek vallomást a dajka néző-

pontjából!
 Érveljetek a Herceg előtt, mentsétek 

meg Rómeót a száműzetéstől!
 A dráma egyik legszebb feldolgozása 

Zeffi  relli Rómeó és Júlia című fi lmje. 
Nézzétek meg közösen, majd beszéljé-
tek meg, hogyan jeleníti meg a rene-
szánsz életérzést a rendező! 
 Keressétek meg az interneten az angol 

korabeli színházat, és hasonlítsátok ösz-
sze az ókori színház felépítésével!
 Fejtsétek ki a mű alapján, hogy sze-

rintetek milyen lehetett a nők élete a 
reneszánsz korban, utaljatok vissza a 
Rómeó és Júliára!
 Nézzetek utána, hogy jelenleg hol és 

melyik kultúrában vannak még min-
dig hasonló elvárások a nőkkel szem-
ben, mint a reneszánszban! 
 Shakespeare az évszázadok tükrében 

címmel írjatok összefoglalót arról, ho-
gyan él tovább a „Költők Csillagának” 
művészete!
 A reneszánszkori Itália szerette a 

fényűzést és a látványosságot. Mutas-
sátok be a reneszánsz viseletet a férfi -
aknál és a női divatot!

KLEMEN TERÉZIA

ÖTLETEK A RENESZÁNSZ IRODALOM 
ÉS MŰVÉSZET TANÍTÁSÁHOZ

ÍGY TANÍTOM ÉN



Közismert tudományos tévhiteket fel-
dolgozó sorozatunk harmadik részé-
ben is maradunk a fi zika világánál, de 
a korábbi epizódoktól eltérően most 
nem egyetlen tévhitet, hanem egy 
konkrét jelenséghez, a villámláshoz 
kapcsolódó tévhitek garmadáját vesz-
szük górcső alá. Mielőtt azonban ezek-
re rátérnénk, a rend kedvéért érdemes 
röviden összefoglalnunk, mi is tulaj-
donképpen a villámlás. Ez a kétség-
telenül lenyűgöző jelenség a legtöbb 
embert csodálattal tölti el, bár bizo-
nyára mindnyájunknak vannak olyan 
ismerősei, akik – nyilván tudományos 
félreértésektől és tévhitektől vezérelve 
– rettegnek a villámlástól.

Mi is tehát a villámlás? Ha pusztán a 
fi zikai szótár szókincsét alkalmazzuk, 
a villámot legegyszerűbben nagy ener-
giájú elektromos kisülésként defi niál-
hatjuk. Villámlás során tulajdonkép-
pen két elektromosan töltött közeg, 
legyen az föld-felhő vagy felhő-felhő, 
pillanatnyi kiegyenlítődését látjuk, 
ami azonnali és óriási energia-felsza-
badulással jár. Az olvasó joggal kér-
dezheti, miként alakulnak ki elektro-
mosan töltött közegek egy felhőben. A 
válasz sokkal bonyolultabb, mint első-
re gondolnánk, ugyanis ma sem tud-
juk minden kétséget kizáróan igazolni, 
mi is történik pontosan. Az általános 
vélekedés szerint, amely valószínűleg 
nagyjából fedi is az igazságot, a felhők-
ben található vízcseppek és jégkristá-
lyok töltődnek fel az egymáshoz való 
súrlódásuknak és töredezettségüknek 
köszönhetően, így alakul ki töltés-
különbség a felhőkön belül. Mivel a 
felhőben a negatív töltések a földhöz 
közelebbi, míg a pozitívok a földtől tá-
volabbi részen csoportosulnak, a talaj 

negatív töltésű részecskéi, amelyeket 
taszítanak a felhő alsó részén található 
negatív részecskék, a felszíntől távo-
labb „vándorolnak”, a pozitívok pedig 
éppen fordítva. Így alakul ki tehát a 
talaj és a felhő közti töltéskülönbség, 
ebből pedig maga a villám.

Ezután a kicsit talán hosszúra nyúlt 
elméleti bevezető után nézzük a legel-
terjedtebb tévhiteket. Kezdjük is egy 
klasszikussal. A villám kétszer nem 
csap ugyanoda. Ez talán az összes fi zi-
kai tévhit közül az egyik legismertebb, 
annak ellenére is, hogy egyáltalán 
semmi tudományos alapja nincsen, 
ráadásul minden különösebb kísérlet 
nélkül cáfolható is. Gondoljunk csak 
a nagyvárosok felhőkarcolóira: a tévé- 
és rádióantennával felszerelt épületek 
csak úgy kínálják magukat a villá-
moknak, a New York-i Empire State 
Building például évente több tucatszor 
is kap ebből az égi „áldásból”. Apró 
érdekesség, hogy nyomát sem találni 
annak, honnan származhat a fenti té-
vedés, valószínűleg egy egyszerű szó-
lásmondásból ered.

Egy másik, szintén a villámcsapástól 
való félelemből adódó félreértés 
szerint a testünkön viselt vagy zse-
bünkben hordott fémtárgyak, mint az 
ékszerek vagy a kulcs, vonzzák a vil-
lámokat. Tudományos alapja szeren-
csére ennek sincsen. A villám ugyanis 
három dolgot „szeret” leginkább: az 
izoláltságot, a hosszú, vékony, hegyes 
alakot és a magasságot. Attól, hogy 
valami fémből van, még nem vonzza 
a villámokat! Gondoljunk csak bele, 
hegycsúcsokat vagy magányosan álló 
fákat milyen gyakran ér villámcsa-
pás. Fontos ugyanakkor kiemelnünk, 
hogy bár a fém nem vonzza a villámot, 

azonban kiválóan vezeti, kerítések, 
korlátok mellett vagy fémlelátók alatt 
inkább ne keressünk menedéket. S ha 
már a menedékkeresésnél tartunk, azt 
ugyan mindenki tudja, hogy villám-
láskor nem szabad magányos fa alá áll-
ni, de gyakori félreértés, hogy a földre 
fekve minimalizálhatjuk a veszélyt. 
Habár tudjuk, a villám a legrövidebb 
utat „keresi”, tehát elméletileg minél 
alacsonyabban vagyunk, annál kisebb 
eséllyel csap belénk, a szakértők mégis 
azt javasolják, lehasalás helyett inkább 
szaladjunk a legközelebbi épületbe 
vagy fedett helyre, már amennyiben 
ez lehetséges. Az elektromos áram 
ugyanis a földben is képes terjedni, 
ennek bizonyítékát látjuk azokon a 
megdöbbentő felvételeken, mikor tel-
jes tehéncsordákat pusztít el egy-egy 
rossz helyre ment villámcsapás.

Zárásul egy tévhitnek talán nem 
nevezhető, mégis gyakori félreértés. 
Bizonyára sokan tudják, hogy az autó 
biztos menedéket nyújt a villámlás 
elől, néhányan talán a Faraday-kalitka 
kifejezést is ismerik. Adja magát a 
felvetés, az autógumi kerekei jelentik 
a biztonságot, hiszen szigetelik a jár-
művet. A probléma csak az, hogy a 
motorosokba és biciklistákba mégis 
belecsap időnként a mennykő, így a 
fenti magyarázat nem állja meg a he-
lyét. Az autónak ugyanis nem a kere-
kei, hanem maga a karosszériája jelen-
ti a védelmet. A villám ugyanis ha bele 
is csap az autóba, végighalad a fémen, 
le egészen a talajig. Így, ha csak valami 
furcsa ötlettől vezérelve át nem öleljük 
a karosszériát, az autóban biztonság-
ban vagyunk. 
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Vannak emberek, akiket már a pók szó 
hallatán is kiver a hideg veríték. Ezt a 
pszichikai nyavalyát nevezik pókfóbiá-
nak. Bármilyen meglepő, Ranschburg 
Jenő, a nagy tiszteletnek és közszere-
tetnek örvendő pszichiáter, szintén 
ebben a gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedett. És még hányan vannak, 
akik ha nem is fóbiásak, de irtóznak 
ezektől a – véleményem szerint fölöt-
tébb érdekes és fajokban mérhetetle-
nül gazdag – ízeltlábúaktól. 

Már az alapiskolás gyerekek is tud-
ják, hogy a rákok, pókok és a rovarok 
az ízeltlábúak közé tartoznak. Csak-
hogy ez a leegyszerűsített rangsorolás 
fejlődéstanilag sem állja meg helyét, 
mert az ízeltlábúak rendszere ennél 
sokkal bonyolultabb. Még a biológia 
szakos tanítók (tanárok) is nagyon 
nehezen tudnak eligazodni benne. 
Nemcsak az a gond, hogy végtelenül 
nagy a fajgazdagságuk, hanem a két 
altörzsük (csápos- és a csáprágós ízelt-
lábúak), valamint a kilenc osztályuk 
közé beékelődött még két ágazat és két 
fi logenetikai ág, köznyelven elágazás 
is. Ha ezek szakszerű megnevezésébe 
belekezdenék, nem tudom, mikor jut-
nék el a csáprágósok altörzsébe tarto-
zó pókszabásúak, újabban a pókfélék 
(Archanoidea) osztályának kilenc – az 
is lehet, hogy már több – rendjéhez. A 

rendekbe tagoltak testfelépítése is any-
nyira eltér egymástól, hogy legfeljebb 
másodunokatestvéreknek mondhat-
nánk őket. De még a rendekbe tartozó 
családok sem tekinthetők valódi test-
véreknek. A leleményes szakemberek, 
vagyis a rendszerezők táblázatok ösz-
szeállításával igyekeznek megoldani 
ezt a sokszorosan összetett problémát. 
Meg kell jegyeznem, hogy a póksza-
básúak osztályában feltüntetetteknek 
sem mindegyike igazi pók, még ha a 
magyar nevükön így is hívják őket. De 
erről majd később.

A pókok latin neve Araneidea. Kü-
lön tudományág, az arachnológia 
foglalkozik a pókfélék osztályával, a 
pókok rendjével pedig az araneológia. 
Ha az utóbbit magyarul kellene meg-
neveznem, merészen azt mondanám, 
póktanról van szó. Az első magyar tu-
dós, vagyis araneológus, aki a pókok-
kal behatóan foglalkozott, Herman 
Ottó volt.

A PÓKOK ALRENDJEI
A mai rendszertan a pókokat három 
alrendbe sorolja, miszerint vannak: al-
sórendű, négytüdős és főpókok. Én vi-
szont maradnék a régebbi, Wéber-féle 
állatrendszertannál, már csak azért 
is, mert a laikusok talán könnyebben 
tudnak tájékozódni benne. Koránt-

sem törekszem arra, hogy mind a ki-
lenc pókrendet, melyeket dr. Wéber 
Mihály tömören leír, ismertessem. 
Én csak hármat emelnék ki közü-
lük: a kaszáspókokat (Phalangiidea), 
a (valódi) pókokat (Araneidea) és az 
atkákat (Acaridea). Wéber professzor 
a pókszabásúakról (pókfélékről) azt 
írja: „21 szelvényből álló testükből 8 a 
fejtort, 13 a potrohot alkotja. A szelvé-
nyek összeolvadása, vagy a két testrész 
további tagolódása is előfordul”. Ösz-
szehasonlítva őket a rovarokkal, me-
lyeknek a teste szintén 21 szelvényből 
áll, de 3 részre tagolódik: „6 szelvény a 
fejet, 3 a tort, és 12 a potrohot alkotja”. 
Érdemes ezekre a számokra odafi gyel-
ni. Önkéntelenül felmerül a kérdés, 
miért alakult ez így. Mi okból ágazó-
dott szét ilyen áttekinthetetlen labirin-
tussá az ízeltlábúak törzse, s az egész 
állat-, sőt az élővilágról nem is szólva. 
Ennyi hibát követett volna el a fi loge-
nezis, azaz a törzsfejlődés néhány száz 
millió év alatt? Szinte hihetetlen. Épp 
a víruskutatással kapcsolatban sejlik 
fel a kérdés, mi lehet a rejtély oka. A 
nyughatatlan emberi kíváncsiság a ku-
tatók fi gyelmét már felkeltette, és talán 
megkísérlik e problémát is megoldani. 
Persze, ha lesz rá elég idejük. No, de 
a jövőt illetően ne legyünk pesszimis-
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ták, inkább maradjunk a múltnál és a 
mánál. Témánkat illetően a pókoknál.

Herman Ottó tagadhatatlanul nagy 
lángelme volt, de nem ő volt az első, 
aki a pókok vizsgálatával foglalkozott: 
a pókokra már az ókorban felfi gyel-
tek, konkrétan az ógörögök. Ariadné 
fonaláról már mindenki hallhatott, 
de alighanem kevesebben gondolnak 
arra, hogy ő, a sokat emlegetett krétai 
királylány fonta sötétségből az univer-
zumot, miként a pók fonja hálóját. De 
melyik? Ugyanis a legtöbb pókszabású 
nem sző hálót, mert nincs neki mi-
ből, s így eszközei sincsenek hozzá, 
azaz nem fejlődtek ki szövőmirigyei 
és szövőcsévéi sem. Ilyenek például a 
kaszáspókok, melyeknek több külön-
legességük is van. A leglényegesebb, 
hogy a fejtoruk és potrohuk között 
nincs éles határ, ezért hirtelen ráné-
zéssel a testük mintha csak egy rész-
ből, potrohból állna. Most jegyzem 
meg, hogy a fejtor és a potroh testtájak 
megnevezés helyett ma az előtest és az 
utótest használatos. Én viszont – mint 
nem pókász és még biológus sem, csak 
biológia szakos tanár, az is csak vol-
tam – maradnék a régebbi, megszo-
kott fogalmaknál. Említettem, hogy a 
rovaroknak 3 testtájuk van, a pókok-
nak csak kettő. De mindkét ízeltlábú 
osztályra jellemző, hogy a végtagjaik a 
toron, illetve a fejtoron helyezkednek 
el. Móra Ferencnek van egy kedves, 
ironikus hangvételű, mi tagadás, az 
iskolai oktatás badarságait elmarasz-
taló novellája, ami máig sem vesztette 
aktualitását. Címe: Öt póknak hány 
lábáról. De jó házi feladat lenne ma 
is! – gondoltam. Szegény Vuicsics Ti-
hamér, ha élne, vígoperát írhatna róla, 
akárcsak hajdan a Hunyady Ödönke 
békájáról. Azért is jó lenne, mert most 
éppen a 2020-as év hosszú őszét szen-
vedjük át, s aki az emberi butaságokon 
szeret szórakozni – de ki nem? –, an-
nak ajánlom, kattintson rá az interne-
ten. Apropó, internet. Hál’ Istennek, 
végre (ez is) az ismeretközvetítés egyik 
fő forrása lett. Ha akarnánk, sem tud-
nánk már nélkülözni. Hurrá, magya-
rosan, hajrá, oktatásügy! Uccu, neki, 
pedagógusok! Mostanság úgysem 
mozoghatnak az amúgy is ellustult 
gyerekek, az okostelefon babrálgatása 
helyett inkább azon törjék a fejüket, 
hogy egy csapdába esett, félig vak ka-
száspók, ha ledobja egy-két vagy akár 
több lábát is, miként lehet kiszámíta-
ni, öt póknak hány szeme és hány lába 
maradt… Annyit segíthetek, hogy 
minden póknak a fejtorán 4 pár, azaz 

8 lába és 8 egyszerű szeme van. Azért 
hoztam szóba a kaszáspókot, mert 
olyan könnyelmű az istenadta, hogy 
ha bajba jut, eszében sincs otthagynia 
a fogát, inkább – mint mi a papucsot 
– a lábát rúgja le magáról. Néha még 
többet is, ha kell. A leszakadt lábak 
aztán egy darabig még kaszáló moz-
dulatokat tesznek, mert a bennük levő 
idegdúcok még tovább élnek. Innen 
kapta rendjük a kaszáspókok nevet. 
Egyes kaszáspókok lábszárán légnyílás 
is található. Ez az anatómiai sajátos-
ság egyedül ezekre az ízeltlábú fajok-
ra jellemző, de a lábleválás már nem. 
Az ilyen életmentő öncsonkítás más 
állatfajoknál sem ritka, ilyen például 
a gyíkok farokletörése (ami aztán újra 
kinő), vagy a sáskák lábleválása (de 
nekik, akárcsak a kaszáspókoknak, 
nem nő új lábuk).

Meg kell vallanom, én a biológiai 
ismereteimet a főiskolán könyvekből 
tanultam meg, s ha valami új dolog-
ra az interneten ráakadok, pontosítás 
végett ma is a könyvekhez folyamo-
dom. Remélem, a jövőben is ki fogja 
egészíteni egymást e két taneszköz. 
Ám mi, falusi gyerekek, sok évtizeddel 
ezelőtt a felnőttektől és a pajtásaink-
tól is sok mindent megtanulhattunk 
a természetről. Így a pókokat is elég 
jól megismerhettük a maguk valósá-
gában. Megcsodálhattuk a hosszúlábú 
kaszáspókoknak az alakját, az ujjaink 
közt maradt, majd tenyerünkbe tett, 
korántsem leszakított, kaszáló lábát; a 
keresztespókok fák, bokrok közé szőtt 
kerek hálóit, melyeken, nyári reggele-
ken a felkelő nap fényében tündököl-
tek a harmatcseppek. A világért sem 
bántottuk volna őket, hiszen azokat, 
az igazgyöngyöket a tündérek szór-
ták rájuk hajnali játékaik közben. Ezt 
szentül hittük, mint ahogyan a mesé-
ket szokás (volt) elhinni. 

PÓKHÁLÓTÍPUSOK
Valójában hatféle pókhálót különböz-
tethetünk meg. Azt hiszem, a legis-
mertebb a kerekháló. Ilyet sző a koro-
nás keresztespók, latin nevén Araneus 
diademus. A nevét onnan kapta, hogy 
a barna potroha hátán kereszt alakban 
rendeződött, feltűnően fehér foltcso-
portok sorakoznak.

Nekem azonban egy kis problémám 
merült fel a diademus melléknévvel. 
Mint tudhatjuk, a diadém fejdíszt je-
lent, az Araneusz fajoknak pedig a 
potrohukon vannak a „kereszt alakú 
foltcsoportok”. Valaki összetévesztette 
volna a testtájaikat, és a hátsó felüket 

vélte fejnek?  Üsse kő, ennyi baj legyen! 
Ez már így íródott be a nagykönyvbe, 
így kell hát maradnia. Vannak ennél 
prózaibb érdekességei is ennek a faj-
nak. Például, a hím keresztespók nem 
sző hálót, kisebb a nősténynél, és a 
párzás után gyorsan eliszkol, különben 
a nőstény menthetetlenül felfalná őt. 
Az ízeltlábúaknál az eff ajta kannibaliz-
mus gyakran előfordul. A nőstény pók 
a hálójában marad, de gyakrabban egy 
közeli rejtekhelyre húzódik be, s egy 
fonalat feszít ki, maga és a hálója kö-
zött, ami fi nom rezgésekkel jelzi, ha 
zsákmány (rovar) akad a hálóba. Ha a 
zsákmány veszélyesnek tűnik számára, 
például egy darázs akadt fenn a hálón, 
azt vagy körülfonja, vagy kiszabadítja. 
A méreggel elkábított zsákmányába 
emésztőnedveket fecskendez, amelyek 
az áldozat testszöveteit feloldják, s ezt 
a kocsonyás anyagot szürcsöli fel. Per-
sze más táplálkozásmódjaik is vannak 
a pókféléknek, s tegyük hozzá, hogy 
kisebb számban akadnak köztük nö-
vényevők is. A pókok rendjébe tartózó 
családok nősténye a megtermékenyí-
tett petéit becsomagolja, vagyis körül-
fonja őket. Ezt a nagy „póktojást” ne-
vezi a szaknyelv kokonnak. Láthatunk 
hálót nem szövő pókfajokat, melyek a 
hátukon nagy kokonokkal szaladgál-
nak mindaddig, amíg a sok apró kis 
pók ki nem kel belőlük. Némely fajoké 
szétszélednek, mások továbbra is a há-
tukon cipelik őket.

A második hálótípus a kusza szövé-
sű, mondhatnánk, szabálytalan alakú 
hurokháló, amelyet sok fonál rögzít a 
környező tárgyakhoz. Élőben is talál-
kozhatunk ilyesmivel, de leggyakrab-
ban a horrorfi lmek rémisztő jelene-
teiben látjuk őket. Ezeket a zugpókok 
családjába tartozó Agelenidae fajok 
szövik. A legtöbb háziasszony bosz-
szúságára igen gyakori a házi zugpók 
(Tegenaria domestika). Bármily furcsa 
is, ebbe a családba tartozik az egyet-
len nálunk élő vízipók faj, a búvárpók 
(Argyroneta aquatika) is. Ki ne ismer-
né a Vízipók-csodapók című, Bálint Ág-
nes és Kertész György alkotta kedves 
rajzfi lmsorozatot a tévéből? Ami azt il-
leti, ennek a pókfajnak fantasztikus az 
életmódja, amihez fel kellett találnia és 
meg is kellett alkotnia a búvárharan-
got. A hálóját a szaknyelv harangháló-
nak nevezi. A negyedik pókhálótípus 
lenne a vitorlaháló, amilyent a furcsa-
fejű pókok, a Micryphantidae család 
tagjai készítenek az avarban vagy a 
fűszálak között. Nálunk ez a legnépe-
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sebb pókcsalád. Mintegy 130, nagyon 
kistermetű faj tartozik közéjük. 

Az ötödik pókhálótípust, a tölcsér-
hálót a négytüdős pókok családjába 
tartozó, mai ismereteim szerint mon-
dom, nálunk nem élő, mérges, tölcséres 
pókok szövik. Úgy érzem, ezzel kap-
csolatban meg kell vallanom az egyik 
tévedésemet. Hosszú ideig azt hittem, 
a hangyalesők műve ez a háló, amelyek 
homokba vájt tölcsércsapdákat készí-
tenek. Ám rá kellett jönnöm, ők az 
egyik rovarrendbe, a recésszárnyúaké-
ba tartozó, külön fátyolkafajnak a lár-
vái. Akkor néztem utána a kérdésnek, 
amikor az egyik tanulóm a kertjük ta-
lajában látott, érdekes tölcsérek iránt 
érdeklődött nálam. Gondolom, nem 
baj, hogy mint egykori tanító, most (is) 
eltértem a témától. A mi szakmánkban 
az ilyesmi sokszor előfordul(t). 

A hatodik pókhálótípus a csőháló, 
amilyennel rendszerint a földi lyukak-
ban élő fajok bélelik ki az üregeiket. 
Ilyenfajta hálót több család fajai is ké-
szíthetnek. Azonban van egy igencsak 
furcsa pókfonál, ami nem háló, de 
nevezhetnénk akár egy hetedik típu-
súnak is, mondjuk, fonalhálónak, már 
csak azért is, mert nem egy, hanem 
több szálnak a fonadéka. Ezt a közis-
mert „ökörnyált” Brehm szerint a „re-
pülő pókoknak legtöbbje, a keszegjáró 
vagy karolópókok (Th omisidae) család-
jába tartozók” szövik. Rajta léghajózva 

szállnak el a pókok nagyobb távolsá-
gokra. 

AZ ATKÁK RENDJE
Említettem, hogy a pókszabásúak 
egyik rendjét az atkák (Acaridea) al-
kotják. Ezek az ízeltlábúak nagyon 
apró termetűek, legtöbbjük alig éri 
el az 1 mm-t. Alakjuk rendkívül vál-
tozatos, úgyszintén az életmódjuk is. 
Táplálékuk növényi és állati eredetű, 
de vannak köztük korhadékevők is. Az 
előbbi kettő a növénytermelők, legin-
kább a kertészek gondjait szaporítják, 
sőt nehezítik, de nem kevésbé az állat-
tartókét. A paraziták vírusokat, bak-
tériumokat, kórokozó egysejtűeket és 
parazitaférgeket terjesztenek. Ember-
re, állatra egyaránt veszélyes a közön-
séges kullancs (Ixodes ricinus). Hogy 
milyen nyavalyákat terjeszt, nem so-
rolom fel, mert az erdőket járók, pláne 
a kutyatulajdonosok, jól tudják, hogy 
életveszélyes lehet, ha gyorsan nem 
távolítják el a testükről őket. Az em-
berek védőoltásokkal szokták a „ba-
jokat” megelőzni, a kutyákra viszont 
„kullancs elleni nyakörvet” rakatnak 
a gazdik. Mit mondjak, ez utóbbi sok 
esetben annyit ér, mint a vírusok ellen 
a permetezés.

ZÁRÓ GONDOLATOK
Hogy ne ilyen lehangoló szavakkal 
zárjam mondanivalómat, fejezzük be 

azzal, hogy a pókhálókon kívül létezik 
egy internetes „világháló” is, ahonnan 
megtudtam, hogy Magyarországon 
vagy két évtizede intenzív pókkutatás 
folyik. Ha jól értem, e tudományos 
munka fő irányítója az ELTE Savari-
ai Egyetemi Központ arachnológusa, 
Szinetár Csaba főiskolai tanár. Azt 
is örömmel olvastam, hogy az általa 
vezetett Szombathelyi Arachnológiai 
Tudományos Műhelynek csupa fi a-
talokból álló, népes csapata van. Na, 
végre! – sóhajtottam fel. Herman 
Ottó kezdeményezésének, közel más-
fél évszázad elteltével, lettek folytatói. 
Keresgélésem fő oka az volt, hogy 
hiányoltam egy olyan természetvé-
dő társaság meglétét, amelyik külön 
a pókfauna védelmével foglalkozik, s 
hasonlóan a meglévőkhöz, rendsze-
resen meghirdetné vagy kiválaszta-
ná, hogy valamelyik fajt ajánlja az év 
pókjának. Tudományos műhely már 
van, remélhetőleg a szervezetet is meg 
fogják alakítani, amiáltal az emberek 
idegenkedése is lassan megszűnik e fa-
jokban mérhetetlenül gazdag póksza-
básúak iránt. 16 pókfaj már törvény 
által védett, s kissé bizonytalanul uta-
lás hangzott el arra is, hogy közülük, a 
2020-as év pókja legyen a Dolomedes 
fi mbriatus, magyar nevén a szegélyes 
vidrapók. Hát legyen! Ha már az em-
lősök közül Fekete Istvánnak a Lutrája 
lett az.



ISKOLAHÍREK

A Selye János Gimnáziumnak a 
2019/2020-as tanévben is – a járvány-
helyzet ellenére – több jelentős ese-
mény gazdagította krónikáját. Nagy 
örömünkre Nyitra Megye Önkor-
mányzatának anyagi támogatásával 
folytatódott az iskolaépület 1,7 millió 
euró értékű teljes felújítása, melynek 
kivitelezője a komáromi Darton kft . A 
munkálatok 2020. október végéig tar-
tottak. 

A tantárgyi és sportversenyeken an-
nak ellenére, hogy sok versenyt nem 
rendeztek meg, kiemelkedően szép 
eredményeket értünk el az elmúlt tan-
évben is. 2020. június 29-én és 30-án 
zajlott a matematikaolimpia A kategó-
riájának 69. országos fordulója. Idén 
a COVID–19 járvány következtében 
először online formában. Az országos 
online forduló 39 résztvevője közül 
húszan lettek eredményesek: Csaplár 
Viktor (VI. N, az iskola magántanu-
lója) 8. helyezett és a verseny győzte-
se lett. Pinke Andrea, VIII. N osztá-
lyos tanulónk is kiválóan szerepelt a 
versenyen. Csaplár Viktor nagyszerű 
eredményének köszönhetően tagja 
lett a 8 fős szlovák válogatottnak, és 
részt vehetett az USA által szervezett 
első nemzetközi virtuális online ma-
tematikaolimpián. A versenybe 75 
országból 553 diák kapcsolódott be. 
Az országok 8 fős csapatokat – 6 fi út 
és 2 lányt – nevezhettek. Szlovákia 8 
fős csapatából öten pozsonyi, ketten 
kassai gimnáziumokat képviseltek, s 
egyedüli magyarként Csaplár Viktor 
versenyzett. A szlovák csapat legered-
ményesebb tagja is ő lett, és ezüstérmet 
szerzett a Cyberspace Mathematical 
Competition versenyen (matematikai 
verseny a kibertérben).

Az augusztusban rendezett Nemzet-
közi németolimpia a kialakult járvány-

helyzet miatt szintén online formában 
valósult meg az eredetileg Drezdában, 
két hétre tervezett nagy nemzetközi 
találkozó helyett. A világ több mint 60 
országából százhúsz diák mérte össze 
némettudását és kreativitását egyéni-
leg és csoportosan. Szlovákiát hárman 
képviselték. Nagy örömünkre diá-
kunk, a komáromi Selye János Gimná-
zium tanulója, a 16 éves Kovarčík Beá-
ta (V. N), a megváltozott körülmények 
ellenére is vállalkozott a megmérette-
tésre, akinek a versenyfeladatokat egy 
virtuális tanteremben, illetve egy élő 
videókonferencia keretében kellett 
megoldani. Gratulálunk Szénássy Edit 
tanárnőnek, diáklányunk felkészítőjé-
nek.

A Selye János Gimnázium törté-
nelemtanárai is kiemelten fontosnak 
tartják, hogy a fi atal korosztály meg-
ismerje és tudja a felvidéki magyarok 
II. világháború utáni kitelepítésének és 
deportálásának megalázó és fájdalmas 
történetét. Diákjainkkal évről évre be-
kapcsolódunk az „Emlékezz! Felvidék 
1945–1948” helytörténeti vetélkedőbe. 
Így volt ez a 2019/20-as tanévben is. A 
februári sikeres elődöntő után még 
3 diákunkkal lelkesen készültünk az 
áprilisi döntőre, majd a járvány követ-
keztében átléptünk az online térbe és 
készültünk tovább. Végül a 10 döntőbe 
jutott észak- és dél-komáromi középis-
kolás diákból 7 kitartott (6 fi ú, 1 lány) 
a szeptemberi döntőig. A Selye János 
Gimnáziumot a IV. A osztály tanulója, 
Kovács Szilárd képviselte a döntőben. 
A hónapokig tartó felkészülés, a sok 
forráselemzés és konzultáció meg-
hozta gyümölcsét, hisz Szilárd a zsűri 
elnökének a különdíját is kiérdemelte.

Iskolánk 2019 szeptemberében foly-
tatta az előző évek hagyományait kö-
vetve az Erasmus+ pályázati program, 

egy három országon átívelő, több isko-
lát összekapcsoló, két éven át megva-
lósuló projekt lebonyolítását. Maros-
vásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti 
Líceumban tartotta 2019. szeptember 
26-tól 28-ig harmadik projekttalál-
kozóját az a nemzetközi konzorcium, 
amely Erasmus+ forrásból fejleszt in-
novatív, gyakorlati szemléletű elektro-
nikai tananyagot a köznevelés számá-
ra. A 2019/2020-as tanévben a diákok 
szakkörökön tesztelték a már elkészült 
tananyagrészeket angol és magyar 
nyelven, melyek végső verziói az inter-
neten elérhetők mindenki számára. A 
program 2020 augusztusában zárult a 
somorjai projekttalálkozóval.

A tavalyi tanév rendhagyó módon 
zárult – karantén-ballagást, karantén-
felvételit tartottunk. 

A kitartásért, a nehézségek leküz-
déséért köszönet illeti a tanárokat, 
diákokat, de ugyanakkor a szülőket is, 
akik évről évre sok tanulót íratnak be 
hozzánk. A nehézségek és a járvány-
helyzet ellenére mindez újabb erőt ad, 
hogy folytassuk az egykori komáromi 
jezsuita, majd később bencés gimná-
ziumok diákjai és tanárai által meg-
alapozott hagyományokat. A tanulók 
nevelésében továbbra is három pillér-
re építünk: a magyarság iránti hűség-
re, a másság tiszteletére és a nagyfokú 
tudásra. Testvériskolai kapcsolatokat 
tartunk fenn a budapesti Szent István 
Gimnáziummal és a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnáziummal. Bízunk 
benne, ha idén nem is, de jövőre talál-
kozhatunk határon túli kollégáinkkal.

Andruskó Imre, igazgató 
– kollégáim beszámolói alapján

A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM KARANTÉN-ÉVE 

Karantén-ballagás
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2020 februárjában A Komáromi Ma-
gyar Gimnázium Öregdiákjainak és 
Tanárainak Baráti Köre vezetőségi 
ülésén vendégül láttuk az 50, 60 és 65 
évvel ezelőtt érettségizett osztályok 
képviselőit, hogy tájékoztassuk őket 
a június első szombatján megszokott 
öregdiák-nagytalálkozó tudnivalóiról. 
Szép számban összegyűltek nemcsak 
az egykori gimnázium, hanem az ak-
kor még működő pedagógiai közép-
iskola egykori diákjai is. Részletesen 
megbeszéltük a feladatokat – mit biz-
tosít be az iskola, mit a baráti kör, és 
milyen szervezési feladatok várnak az 
érintett ünnepeltekre. Ünnepeltekre – 
ugyanis már 16 éve ezen a napon adjuk 
át ünnepélyes keretek között az 50, 60, 
65, 70, 75 és 80 éves érettségi találko-
zóra összegyűlteknek az Arany-, Gyé-
mánt-, Vas-, Gránit-, Rubin- és Plati-
namatúra-emléklapokat. Idén csak az 
első három „kategóriában” számíthat-
tunk ünnepeltekre, 70 és 75 évvel ez-
előtt (1950-ben és 1945-ben) ugyanis 
az iskola még/már nem működött.

Amikor március közepén itthon is 
kitört a korona-járvány, és korlátozó 
intézkedéseket vezettek be ország-, sőt 

Európa-szerte, már sejteni lehetett, 
hogy a nagytalálkozó hagyományos jú-
niusi időpontja veszélybe kerülhet. És 
került is! Erről a Komáromi Öregdiák 
című, háromhavonta megjelenő hírle-
velünkben így számoltunk be: „Kény-
telenek vagyunk megbékélni azzal, 
hogy idei nagytalálkozónkat júniusban 
nem fogjuk tudni megtartani. A nagy 
érdeklődésre számot tartó rendezvény 
viszont nem marad el – amint a körül-
mények és a kormányzati utasítások le-
hetővé teszik, meg fogjuk tartani.”

Június közepén már tervezgettünk! 
„Szeptember 12-én, a hónap második 
szombatján megtartjuk a nagytalál-
kozót és a Generációk találkozóját is. 
Utóbbit szerényebb körülmények közt. 
Megkezdődhet tehát a szervezés, az osz-
tályok képviselői erre az új időpontra 
meghívhatják az osztálytársakat. Az ak-
tuális óvintézkedések betartása mellett 
a nagytalálkozó szokásosan az aulában, 
a sportdélután pedig az iskolaudvaron 
lesz. Reméljük, egy «második hullám» 
nem akadályozza meg a nagy érdeklő-
désre számot tartó rendezvényt” – írtuk 
a hírlevél júniusi számában, és közzé-
tettük a rendezvény meghívóját is.

Aztán vége lett a tanévnek, vége a 
szünidőnek, és ismét visszatértek a kor-
látozások. Senki – szülő, sem idegen 
– a diákokon és az alkalmazottakon 
kívül nem léphetett az iskolaépületbe. 
Közeledett a találkozó időpontja, és 10 
nappal a rendezvény előtt a vezetőség 
úgy határozott, elővigyázatosságból in-
kább nem tartjuk meg a nagytalálkozót 
más helyszínen sem. Az osztályoknak, 
akik úgy döntenek, külön-külön meg-
tartják az érettségi találkozójukat, az 
iskola kiállítja a matúra-emléklapot, és 
ha igénylik, a gimnázium igazgatója, 
Andruskó Imre és az öregdiákegyesület 
elnöke, Langschadl István mérnök át-
adja azokat nekik az étteremben.

Így történt, hogy a 60 évvel ezelőtt, 
1960-ban érettségizett két osztály Gyé-
mántmatúra-emléklapot és az 50 évvel 
ezelőtt, 1970-ben érettségizett B, C és D 
osztály Aranymatúra-emléklapot vett át.

Szívből gratulálunk minden ünne-
peltnek, és bízunk abban, hogy jobb 
időknek nézünk majd elébe, és e szép 
hagyományt nem fogunk kényszerülni 
megszakítani.

Fehér Erzsébet

KARANTÉNBALLAGÁS UTÁN KARANTÉN-NAGYTALÁLKOZÓ 
A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

A Gyémántmatúrások fotói Stefankovics József – Jakó munkái
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FELHÍVÁS PEDAGÓGUSOKNAK ELŐADÁS, MŰHELYMUNKA, 
SZAKMAI TRÉNING MEGTARTÁSÁRA

Az SZMPSZ szeretne segítséget nyújtani a szlovákiai magyar pedagógusok és oktatási intézmények közötti hatéko-
nyabb tudásmegosztásban, hogy ezzel is hozzájáruljon a tanári közösségek szakmai fejlesztéséhez. 

Ennek érdekében felhívással fordulunk azon kreatív, innovatív pedagógusok, tantestületek felé, akik kez-
deményezéseiket, szakmai tudásukat, gyakorlati tapasztalataikat, eredményeiket, jó gyakorlataikat szívesen 
megosztanák másokkal is egy rövid előadás, műhelymunka vagy szakmai tréning formájában.

Teret kívánunk adni mindazon pedagógusok, tanári közösségek és fejlesztő műhelyek bemutatkozásának, akik 
már több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek az oktatás bármely területén és azoknak is, akik csak most teszik 
meg az első sikeres lépéseket ezen az úton. 

 
Ha követendő példaként szívesen közzé tenné tanórai tevékenységét, módszertani vagy kutatási eredménye-

it, újszerű szakmai metódusait, eljárásait, eszközeit vagy pedagógiai tapasztalatait, arra biztatjuk, jelentkez-
zen felhívásunkra az alábbi címen található elektronikus űrlap kitöltésével! 

https://forms.gle/GGW2at4eNgpNQsUv8 

A jelentkezési lapon a személyes adatok megadása mellett rövid ismertetést kérünk az előadás vezérfonaláról, 
főbb gondolatairól, illetve a bemutatni kívánt projekt, kutatás vagy módszertani ötlet tanítási gyakorlatban való 
alkalmazhatóságáról.

Jelentkezésüket az alábbi kategóriákban várjuk:

Előadás (online):
  módszertani bemutató, kutatási eredmény ismertetése, taneszköz bemutatása stb. 20 perces előadás 

keretében

Műhelymunka 
 gyakorlati műhelymunka a helyszínen 45–90 percben

Szakmai tréning
 1 napos szakmai foglalkozás (8 óra)
 2 napos szakmai foglalkozás (12 óra)
 legalább 30 órás szakmai képzés

Jelentkezési határidő: 2020. december 15. 

Kérdés esetén  kérjük, írjon az szmpsz.informacio@gmail.com címre!



havilap 
XXVIII. évfolyam, 3. szám, 2020. november

Főszerkesztő: Hodossy Gyula

Vezető szerkesztő: 
Petres Csizmadia Gabriella, 
Petres Sándor

Örökös munkatárs: Turczel Lajos

A szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor

Tagok: 
Bárczi Zsófi a, 
Hrbácsek Noszek Magdaléna,
Kalácska József, 
Klemen Terézia, 
Krippel Éva, 
Novák Monika, 
Pázmány Annamária, 
Pintes Gábor,
Szokol Dezső

Nyomdai előkészítés: 
Rácz Éva

Nyomja: 
Press Group s.r.o, Banská Bystrica

Kiadja: 
a Lilium Aurum Könyvkiadó 
és a Katedra Alapítvány

Felelős kiadó: 
Hodossy Gyula

Elérhetőség: 
Lilium Aurum, s.r.o.
Galantská cesta 658/2F, 
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 903 724 781
E-mail: katedra@katedra.sk
Honlap: www.katedra.sk

Laprendelés: 
marketing@liliumaurum.sk, 
00421 903 724 781

KATEDRA  
mesačník
ročník XXVIII., 3. číslo, november 2020
Vydavateľ: 
Lilium Aurum, s.r.o.
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda
IČO: 17642183
a Nadácia Katedra
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda
IČO: 35591609 
ISSN 1335-6445  

9 
45    EV: 611/08

Náklad: 2500 ks

REDAKCIA / SZERKESZTŐSÉGÜNK:
Lilium Aurum, s.r.o.
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 (0)903 724 781

Honlap: http://www.katedra.sk
E-mail: katedra@katedra.sk
katedra.szerkesztoseg@gmail.com

Minden jog fenntartva. 
Kéziratokat nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza.  2

haviillap

KATEDRA

SZERZŐINKSZERZŐINK

ACKERMANNÉ KELŐ KAMILLA, pedagógus, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar oktatója, Kecskeméten él 
(kelo.kamilla@kre.hu);  Mgr. BÁNKI MELINDA, a Vámbéry Ármin Alapiskola tanítója, Nagyszarván él (melindabanki1@gmail.com); Bc. BESE 
BERNADETT, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem hallgatója,  Komáromban él (bese.detti@gmail.com); PaedDr. CSÁKY ANTAL, PhD, 
a nyitrai KeTK Pedagógusképző Intézetének oktatója, Budapesten él (acsaky@ukf.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott peda-
gógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); FEHÉR ÁGOTA, pszichológus, a Károli Gáspár Református 
Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának oktatója, Budapesten él (feherago@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott tanár, a Katedra 
szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfi bi@chello.sk); GYETVAI ANNA, a Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok 
Doktori Iskola doktorandusza, pszichológiai tanácsadó a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központban és Általános Iskolában, Budapesten él 
(anna.gyetvai94@gmail.com); Mgr. KLEMEN TERÉZIA, nyugalmazott magyartanár, a Lehár Polgári Társulás elnöke, Őrsújfaluban él 
(tereziaklemen@gmail.com); Dr. habil. KLEIN ÁGNES, az ELTE TÓK – PTE KPVK oktatója, Bonyhádon él (klein@kpvk.pte.hu); Mgr. LŐRINCZ 
EVELYN, óvodai asszisztens, Nagymegyeren él (sooky.evelyn@gmail.com); PaedDr. NAGY LEHOCKY ZSUZSA, PhD, a nyitrai KeTK Pe-
dagógusképző Intézetének oktatója, Érsekújvárban él (zlehocka@ukf.sk); Dr. habil. MÁRKUS ÉVA, az ELTE TÓK – PTE KPVK oktatója, 
Budapesten él (markus.eva@tok.elte.hu); PaedDr. PATAI ILONA, PhD, a nyitrai KeTK Pedagógusképző Intézetének oktatója, Alsóbodokon 
él (hpataiova@ukf.sk); Mgr. PÓDA ERZSÉBET, a Regioport OZ, Csallóköz főszerkesztője, Balázsfán él (poda@baratno.com); POMICHAL 
KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János 
Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

Veszprém nevének eredetét nem tudom elfogad-
ni, főleg, mert „divatos” dolog csaknem minden 
magyar várost „szláv eredettel” jegyezni. A konti-
nens és Magyarország települései sokkal ősibbek 
annál, hogy megelégedjünk egy ilyen magyará-
zattal. Vitába nem szállok, ez kizárólag a magán-
véleményem. (Gyerekkorom óta, amikor még 
nem is jártam a városban, neve hallatán mindig 
egy hermelinpalástos király jelent meg a képzele-
temben.) Mindenesetre Veszprém Magyarország 
egyik gyöngyszeme, ez talán nem okoz kemény 
diskurzust – és a kedvenc városom. Több okból 
kifolyólag. Először is, mert csendes, emberközeli, 
élhető, tiszta város, telis-tele szépséges történelmi 
épülettel, és ebből adódóan különleges hangu-
lattal. Másodszor, mert ideiglenesen itt lakik a 
lányom, aki kedves otthont varázsolt magának az 
egyik lakótelepen. Harmadszor, mert láttam már 
télen, behavazva, és rekkenő hőségben, és mindig 
ugyanúgy ámulatba ejtett.

A város biztosan lakott volt már a honfoglalás 
idején, és jóval azelőtt is, hiszen a közelben léte-
zett egy római kori villagazdaság. Veszprém hét 
dombra épült. A vár körüli, a középkor elején 
még önálló falvak – szegek – az évszázadok során 
településsé olvadtak össze. Az óváros térről zeg-
zugos, keskeny utcácskák vezetnek fel a dombon 
lévő várnegyedbe, ahol a múlt és a jelen úgy ol-
vad össze, hogy az ideutazó azonnal érzi: itt je-
lentős történelmi eseményekre került sor! István 
itt győzte le Koppány seregét, Gizella kedvenc 
helye volt – érdemes megnézni a Gizella-kápol-
nát (maga a csoda!), mellette a várkút, és az Ér-
seki Palota, oldalán a következő, jelentős múltat 
idéző felirattal: „László, kegyelméből Magyaror-
szágnak, Dalmáciának, Horvátországnak, Rá-
mának, Szerbiának, Galíciának, Lodomeriának, 
Kúnországnak, Bulgáriának a királya… Tudja 
meg mindenki, hogy Veszprém városában attól az 
időtől fogva, amidőn Magyarországon a katolikus 
hit meggyökerezett, Isten kegyelméből a szabad 
mesterségeket, amelyek kiváltképen az isteni pa-
rancsolat világosabban megmagyarázzák miként 
Párisban Franciaországban, a tanítók tudomá-
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nyának kitünösége és a tanulók tömeges látoga-
tása folytán egész Magyarország egyházai fölött 
a virágzó hirnév eddig egyre növekedő fénnyel ra-
gyogta be és az ország jogainak megőrzését szolgá-
ló jogtudomány művelése ugyanott az első helyet 
foglalta el. Az Úr 1276 esztendejében, november 
hónap 18 adikán.” 

Ha a városba jutunk, nézzük meg a Szent Imre 
piarista templomot, a Szent Mihály-bazilikát, a 
2007-ben feltárt Szent György-kápolnát, amely 
valószínűleg Szent Imre herceg fogadalmi ká-
polnája volt, és persze a várat! Ezután Veszprém 
szimbólumát: Szent István és Gizella jellegzetes 
szobrát. Évszázadokon át a veszprémi püspöké 
volt a királyné koronázásjoga, innen származik 
az elnevezés is: a királynék városa. Majd sétál-
junk át a Benedek-hegyre, ahonnan csodás ki-
látás nyílik az egész városra! Aztán, ha rekkenő 
nyári hőségben látogatunk a Balaton-felvidéki 
városba, cammogjunk le a Völgy Fagyizóba, ahol 
felejthetetlenül fi nom hűsítő ízkombinációkat fe-
dezhetünk fel magunknak. Feltétlenül érdemes 
megnézni a vár alatti Margit-romot is!

Veszprémnek csallóközi „kötődése” is van: itt 
volt püspök a padányi származású Padányi Bíró 
Márton (1693–1762), akinek „karrierje” hihetet-
len ívet futott be. A református hitről katolikusra 
tért nemes a tudományok és a művészet pártfo-
gója volt, veszprémi kanonok, később mecénás 
püspök, nagyszabású építkezések megvalósítója. 
Róla nevezték el a veszprémi Padányi Biró Már-
ton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola 
intézményét. Sírhelye a helyi Szent Mihály-szé-
kesegyház altemplomában van. Minden csal-
lóközinek illene legalább egyszer meglátogatni 
azt… 

A város a Séd patak köré épült, amelyen ren-
geteg vízimalom működött az elmúlt évszáza-
dokban. Híres a növény- és vadaskertje is, amely 
Magyarország harmadikként alapított állatkertje. 
Veszprém az a város, amely újra meg újra rabul 
ejt, s ha megérkezem oda, olyan, mintha haza-
mennék.  
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