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Iskolánk, a dunaszerdahelyi Egyesített Iskola 
1972-óta képzi a leendő szakembereket. Építésze-
ti Szakközépiskola – ennek hallatán a többség arra 
gondol, hogy nálunk elsősorban az építőiparban 
dolgozó „inasok” szerezhetnek szakképesítést, 
például a kőművesek, asztalosok, ácsok, festők. 
Igen, oktatunk hároméves szakmákat, hiszen 
nagy szükség van rájuk továbbra is. Gondoljunk 
csak bele, hogy milyen nehéz egy jó szakembert 
találni, amikor házépítésbe vagy –felújításba 
fogunk! De a hároméves képzések mellett isko-
lánkban sikerrel működik az érettségivel végződő 
építész szak, amelyen megtanulják a diákjaink 
az építészettel kapcsolatos tervezési munkákat, a 
számítógépes tervezést, elsajátítják az architektú-
ra alapjait. Az építészeti szakmákon kívül tanulni 
lehet nálunk virágkötészetet is, ami a virágkerté-
szet, dekorációkészítés, látványtervezés, esküvő-
szervezés világába is bevezeti a diákokat. 

Szakmunkásvizsgával végződő szakok (3 év):
asztalos
kőműves

ács
festő

központifűtés-, víz- és gázszerelő
szárazépítő, gipszkartonozó

Érettségivel végződő felépítményi szak (2 év):
építészet  

Érettségivel végződő szakok (4 év):
építész

kertész – virágkötő és dekoratőr
épületgépész – technikus

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt nem érted, 
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.”

Elérhetőségeink:
Stredná odborná škola stavebná s VJM

Ul. Gyulu  Szabóa č.1 
P. O. BOX 49                                                                                                                                               

929 01 Dunajská Streda    

sosstavds@zupa-tt.sk
www.sosstavds.sk 

031/5905611 – titkárság                                                                                                                                   
031/5526741 – igazgatónő                                                                                                                       

031/5905622, 031/5905616 – igazgatóhelyettesek
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Információ a 2020/2021-es Vámbéry Ármin Földrajzverseny döntőjéről:

Tisztelt Felkészítők, Kedves Diákok! Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Vámbéry Ármin Földrajzverseny a Vámbéry Konferencia 
keretén belül kerül megrendezésre Dunaszerdahelyen, 2021. október 22-én, pénteken. A járványhelyzet alakulásától függően a pontos részletekről 

időben értesítem a felkészítőket és a versenyző csapatokat.
Tóth Tibor, versenyszervező

Aki ismer, az tudhatja, hogy sosem vol-
tam az az utazgatós/kirándulós típus, ha 
lehetett, inkább egy szoba és könyv/fi lm 
kombinációját választottam. Ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy az évek során 
ne fordultam volna meg jó pár városban 
és ne lenne meg a kedvencem. Van egypár. 
Mondhatnám Velencét, Sopront, Komáro-
mot és még több más helyszínt is. Azonban 
van egy kiemelt „kedvencem“, amely egész 
hangulatában mindig is közel fog állni a 
szívemhez. Ez a város Párkány. Ez talán 
pont annak köszönhető, hogy életem je-
lentős részét ott töltöttem – ó, azok a diák-
évek, ahogy mondani szokták. Ez nyilván 
hatással van az emberre: legyen akár bol-
dog, felelőtlen vagy akár szomorú időszak 
is az ember életében. Talán az idő a kulcsa 
annak, hogy egy hely mennyire tud „hoz-
zánőni” az emberhez. 

Párkány természetesen történelmileg 
sem elhanyagolható helyszín. Lehetne 
mesélni a török háborúk alatt betöltött 
szerepéről, vagy a második világháború 
alatt itt és a környéken zajló események 
sokaságáról is. Tekintve, hogy a történelem 
mindig is érdekelt, ez is egy szempont, ami 
miatt szeretem azt a várost. Párkány kicsit 
olyan település, amely mintha újjáépülve 
kiugrott volna a múltjából. Kicsit mindig 
változóként. Egyesek mondhatnák, hogy 
sajnos a történelmi jellegét mára szinte tel-
jesen elveszítette. Baj volna? Lehet. Lehet, 
hogy nem. Az érzet viszont mindenképpen 
valahogy megbújik az utcák köve alatt. A 
történelem persze zajlik. Még nagyon is jól 
emlékszem arra az időszakra, amikor kom-
pokkal lehetett csak átkelni a Dunán Esz-
tergomba. A híd két csonka „karja” nyúlt 
egymás felé a folyó felett, középütt néhány 
pillér emelkedett ki a vízből. Ugyancsak 
emlékezetes időszak volt látni, ahogy meg-
kezdődtek az építkezések, és a Mária Valé-
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ria híd ismét teljes lett. Aztán már nyugod-
tan, sétálva – igaz, akkor még útlevéllel, de 
át lehetett kelni. Aztán már csak személyi 
kellett, már amikor. 

Vagy beszélhetnénk a Vadas termálfür-
dőről, de úgy vélem, hogy ezt nem kell 
részletesebben bemutatni. Vagy megem-
líthetném a híres Simon–Júda napi vá-
sárt. Amiről pedig mindenki tudja, hogy 
igencsak „túlárazott” mulatság. Igaz, me-
lyik vásár nem az. Vagy megemlíthetném 
a kedvenc sörözőmet (Green Pub), ahol 
számtalan órát töltöttünk/töltöttem el, és 
mind a mai napig visszajárok, ha adódik rá 
lehetőség.

Párkányt azonban a kis utcák teszik iga-
zán élvezetessé a szememben. Olyan han-
gulatuk van, ami nagyon kevés más vá-
roséhoz hasonlítható. Ha valaki csak úgy 
nekiindul, tényleges cél nélkül és csakis a 
sétának és a látványnak adja önmagát, ak-
kor igen érdekes helyszínekre bukkanhat. 
Mondhatnám, hogy egy-egy helyszínnek 
megvan a maga kis története. Ilyen szem-
pontból a város olyan, mint egy folyama-
tosan íródó novelláskötet. Ahány helyszín, 
annyi apró kis személyes történet.

Bóklászásunk közepette persze nem sza-
bad elfeledkezni a Duna-partról sem. A lát-
vány mindenképpen magáért beszél. És itt 
nem csupán a Duna túloldalán fölénk tor-
nyosuló bazilika látványáról van szó. Mert 
bizony innét, a párkányi oldalról a legszebb 
a rálátás erre a pompázatos építményre. 
Ahogy szokták mondani: a párkányiak pe-
dig tudják, hogy az igazi látványossága a 
városnak az esztergomi bazilika. A viccet 
félretéve, ha az embernek van egy kis ideje 
leülni a partra vagy akárcsak a töltésen sé-
tálni egy jót, igazi relaxációt tud biztosítani 
ez a környezet. Ezért szeretem ezt a város. 
Mindegyik „találkozásunk” olyan, mintha 
egy kicsit hazatérnék.

KEDVENC VÁROSOMÁÁÁÁÁ

N. JUHÁSZ TAMÁS

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

A XXI. VÁMBÉRY NAPOK ÉS „AZ EREINKBEN FORRÓ TŰZ“ CÍMŰ 
XIX. NEMZETKÖZI VÁMBÉRY KONFERENCIA

Mottó: „Azt hiszem, hogy ez a tűz forrott már ereimben és ez az ördög lakozott már bennem, midőn a világra jöttem.” (Vámbéry)

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT: Dunaszerdahely, 2021. október 21–23.

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

Program

2021. október 21. (csütörtök)
17:00    Egy magyar dervis Közép-Ázsiában – A keletkutató Vámbéry Ármin című 

vándorkiállítás ünnepélyes megnyitója
Helyszín: Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely
 Köszöntő beszédek:  Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum igazgatója 

Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója
  Könyvbemutató: „Bizalommal és lelki derűvel” – a XIX. Nemzetközi Vámbéry konferencia 
  előadásainak antológiáját bemutatja: Zimonyi István professzor, tanszékvezető, egyetemi tanár
  A kiállítást megnyitja: Dobrovits Mihály, turkológus, egyetemi docens, a Vámbéry Tudományos 
  Kollégium elnöke

2021. október 22. (péntek)
9:00   A Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntője

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

Zsigmond Tibor, történész, a Csallóközi Múzeum nyugalmazott igazgatója

9:00  Nemzetközi Vámbéry Konferencia
Helyszín: a ThermalPark Hotel konferenciaterme 

13:00  Vámbéry Ármin ülőszobrának megkoszorúzása (Bartók Béla sétány)
Köszöntőt mond: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere
Ünnepi beszédet mond:  Pirický Gabriel, egyetemi tanár, a Szlovák Tudományos Akadémia Keletkutatói Intézetének tudományos 

munkatársa

13:30    A Vámbéry Ármin Földrajzverseny ünnepélyes kiértékelése a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban

14:00  Nemzetközi Vámbéry Konferencia
Helyszín: a ThermalPark Hotel konferenciaterme 

17:30   A Vámbéry-díj ünnepélyes átadása
Laudációt mond: Kovács Attila, vallástörténész, iszlamológus, egyetemi docens
Helyszín: a ThermalPark Hotel konferenciaterme

2021. október 23. (szombat)
9:00–12:00 Nemzetközi Vámbéry Konferencia
 

Támogatók:  Dunaszerdahely Város Önkormányzata,
Türk Tanács magyarországi Képviseleti Irodája, 
Magyar Kulturális Intézet, Pozsony
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Van az úgy, megesik talán mindenki-
vel, legalábbis néha-néha, hogy gon-
dolkodóba esik bizonyos fogalmak, 
események, jól irányzott célzások, 
ígéretek, szándékok kapcsán. Ilyenkor 
keresi az ember az értelmet, motivá-
ciót, összefüggéseket, a sorok közötti 
üzenetet, mondanivalót. Mert az em-
ber elhatároz valamit, kiötli, hogy mit, 
hogyan és leginkább miért. Aztán be-
levág nagy lendülettel, teljes odaadás-
sal, legjobb tudása és szándéka szerint. 
S hogy mit várhat, remélhet mindezek 
után? Valami jót, eredményt, haladást, 
előrelépést. Talán joggal, mivel min-
den elhatározás, tervezés és erőkifej-
tés keresi a maga célvonalát és pozitív 
visszacsatolását. 

Azért elég nehéz elképzelni egy 
olyan világot, melyben a dolgok csak 
ÚGY működnek. Nem maguktól, de 
ÚGY, ahogy azt valaki eltervezi és 
később megvalósítja azokat. Azért is 
problémás ez a felvetés, mondhatni 
életidegen, mivel nem számol valami 
nagyon-nagyon lényegessel. Ez pedig 
nem más, mint a körülmények. Kö-
rülmények, melyek alapjaiban renget-
hetnek meg bárminemű jó és nemes 
szándékot, odaadást, elkötelezettsé-
get. Persze, alakulhatnak a dolgok úgy 
is, hogy a kedvező körülményeknek 
köszönhetően lényegesen túlteljesí-
tünk, olyat érünk el, amire még csak 
álmunkban sem mertünk gondolni. A 
körülmények viszont az esetek több-
ségében inkább kiszámíthatatlanok, 
semmint atomóra pontossággal előre 
jelezhetők. 

Kiváltképp érvényes mindez egy 
olyan korban/időszakban, amikor a 
bizonytalanság az egyetlen biztos tám-
pont, az, amire mindig számíthatunk. 
Sokak számára persze a bizonytalan-
ság motiváló, kihívást jelentő tényező. 
Biztosítéka annak, hogy valami biztos, 
hogy nem úgy lesz, ahogy azt erede-
tileg gondoltuk és vártuk. Felmerül 
viszont a kérdés: mikor és meddig 
tartható a bizonytalanság motiváló 
tényezőnek? És mikor csap át totális 
bénító lövedékbe? 

Valljuk be őszintén, hogy bizony-
talanságra, eff éle érzésre millió és egy 
okunk van mostanában. Nem csupán 
a már-már közhelyes COVID-19 hely-
zet miatt, de az sem kivétel ez alól. Ne-
hezen tudom elképzelni, hogy sokakat 
ösztönöz és inspirál még közel más-
fél év után az, hogy nem tudjuk, mi 
és hogyan lesz holnap. Ezzel ma már 
nem is nagyon foglalkozunk, szinte 
megtanultunk vele élni. Sokkal nehe-
zebb együtt élni azzal a gondolattal, 
megannyi kérdőjellel, melyek abból 
fakadnak, hogy mi lesz mindennek a 
következménye. Legyinthetünk is egy 
nagyot azon oknál fogva, hogy ezen 
úgysem tudunk változtatni. Hogy a 
dolgok úgy vannak, ahogy vannak és 
teljesen felesleges azon „fi lózni”, hogy 
mi lenne, ha… Talán nem is nagyon 
„fi lózásról” van itt szó, inkább egysze-
rű összehasonlításról. S függetlenül 
attól, hogy milyen a nevelési és didak-
tikai meggyőződésünk, a nevelés és az 
oktatás mindig az egymásra épülő cé-
lok és eredmények ismétlődését, foly-
tonosságát jelenti. Ez alól talán csak 
a posztpedagógiai meggyőződés a ki-
vétel, de azt most hagyjuk békén. Az 
ismétlődés és a folytonosság azonban 
komoly hiánycikké vált.

Aggodalmamat tovább növeli az is, 
hogy nem csak a COVID-19 helyzet 
az, ami a bizonytalanság érzetét szítja 
és táplálja bennem. Az életünk meg-
annyi területén biztos pontokra, fo-
gódzókra van szükségünk, melyekből 
mintha szintén jóval kevesebb lenne. 
Adott szó, megegyezés, deklarált szán-
dék, meghirdetett koncepció? Meddig 
jelentenek biztos pontot és mikor/
meddig hihetjük el, hogy tényleg jó 
szándék áll mögötte? Vagy alapból 
gyanakodjunk és keressük a rosszat, a 
veszélyt, mely lecsaphat ránk? Lehet, 
hogy kisebbségben leszek, talán nem, 
de az eff éle bizonytalansági tényezők-
nek nem tudom átélni a pozitív és 
ösztönző hatását. Azonban haladnunk 
kell. Eveznünk. Még ha eff éle bizony-
talan vizeken is.

PINTES GÁBOR

BIZONYTALAN VIZEKEN   



2021. június 7-én kollégánk, Dr. Holcz-
hei Árpád magas rangú magyar állami 
kitüntetést kapott. A komáromi Selye 
János Gimnázium kémia-biológia sza-
kos tanárának a Németh László-díjat 
az EMMI minisztere, dr. Kásler Miklós 
személyesen adta át a pesti Vigadóban. 
A következő rövid interjúban – érintve 
személyes és szakmai kérdéseket is – az 
egy év híján 40 esztendős pályafutásá-
ról beszélgettünk.

 Jelentős díjak átvételekor szokás kö-
szönetet mondani. Te kinek, mit kö-
szönnél meg? 

 Nyilván először is a szülőknek kö-
szönném meg azt az útravalót, amelyet 
tőlük kaptam, amely befolyásolta az 
egész életemet: a nyiladozó gyerme-
ki értelmemet, a pályaválasztásomat, 
az alapvető erkölcsi értékrendemet, a 
munkához való hozzáállásomat.

Aztán a kollégáimnak, az idősebb 
tanártársaimnak, akikhez kezdő fi a-
tal tanárként csapódtam. Rácz Lajos, 
Konczer József – ők voltak a hozzám 

legközelebb állók, emberileg és szakmai-
lag is.
És persze Mártinak, a feleségemnek, aki 
tolerálta azt a plusz időt, energiát, ame-
lyet én az iskolai dolgaimra fordítottam. 
A rengeteg felkészülés, a kutató-, a gyűj-
tőmunkával töltött órák – bár ezeket 
jobbára késő este, éjjel végeztem. Utólag 
az ember elgondolkodik azon, hogyan 
is bírtam azt, hogy a gyerekek elalud-
tak 10 óra körül, ezután én kb. 1-ig még 
készültem a másnapi óráimra – azt hi-
szem, most már nem bírnám.

De átgondolva a kérdést, tágíthatjuk 
még a kört, hiszen a munkakörülmé-
nyeimet tekintve köszönettel tartozom 
a mindenkori igazgatóimnak is, hiszen 
hagytak dolgozni, nem szóltak bele a 
tanítási módszereimbe, a tempómba. A 
magam elvárásai, a saját mércém sze-
rint tudtam a tanórákon és pluszban, a 
tehetséggondozás terén is dolgozni. Az 
egyéniségemet, a stílusomat sem kellett 
megváltoztatnom, feladnom: bátran le-
hettem önmagam a magam természe-
tességével.

SPÁTAY ADRIANA

NÉGY ÉVTIZED A KATEDRÁN 

 Tovább fűzve ezt a gondolatot, be-
széljünk a tanár-diák kapcsolatról. 
Gondolom, egyetértünk abban, hogy 
az oktató és a tanuló kölcsönösen ala-
kítják, befolyásolják, formálják egy-
mást. Te tanultál valamit a közel 40 év 
alatt a diákjaidtól? 

 Sokat. Pályakezdőként is és már rutin-
nal rendelkező tanárként is. A legszem-
betűnőbb nekem a szorgalom volt, hogy 
azzal mit lehet elérni. Akadtak olyan 
diákjaim, akik nem voltak kimagaslóak, 
nem érdeklődtek túlzottan a biológia 
iránt, kevésbé vágott gyorsan az eszük 
– nos, akiknek meg kellett dolgozni a jó 
jegyért. Azt a szorgalmat fi gyelve, ahogy 
kitartóan, kötelességtudóan dolgoztak, 
és amelynek az eredménye végül átment 
minőségbe: ez tiszteletet ébresztett ben-
nem. A sok munka végül meghozta szá-
mukra a sikert. Voltak olyan tanulóim, 
akik alapból tehetségesek voltak, szerte-
ágazó tudásuk volt, sok-sok apró elrak-
tározott információt tudtak az adott pil-
lanatban felhasználni. Ez képesség, nem 
megtanulható dolog, ilyennek születni 
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kell, ilyen volt pl. Simonics Tibor. Őket 
nagyon tudtam csodálni, én is szerettem 
volna ilyen lenni. Azon diákjaimmal vi-
szont, akikben ott volt a kötelességtudás, 
egyformák voltunk, az tanulás nélkül is 
megvolt/megvan bennem. 

A diákokat igyekeztem mindig part-
nerként, munkatársként kezelni, az ő si-
kereiknek én is örültem, az ő kudarcaik 
pedig az enyémek is voltak. Mindig igye-
keztem egyfajta lojalitásra törekedni.

Néha inkább azon aggódtam, hogy 
nagyon átveszik a stílusomat, tehát, hogy 
bizonyos fokig determinálom néhá-
nyukat. Az volt a pedagógiai alapelvem, 
hogy erős alapokat építettem, hogy arra 
már a tehetségének megfelelően ő saját 
maga építkezzen. Viszont gyakran hal-
lottam szó szerint, az én gondolatme-
netemet pontosan követve visszaadni a 
tananyagot. Ilyenkor az volt a félelmem, 
hogy hol van a gyerek egyénisége, meg-
marad-e a kapcsolatunkban az a másik. 
Úgy érzem, hogy voltak diákok, akiknek 
tudtam adni, újat mondani, ezzel feljebb 
emelni őket, míg másoknak nagy ritkán 
akár korlátot is jelenthettem, bezárva 
őket a saját stílusommal-stílusomba.

Soha nem akartam szélsőséges emó-
ciókat belevinni a tanításba, ügyeltem a 
hangulatingadozásra, nagyon fontos volt 
– és ehhez szigorúan ragaszkodtam az 
egész pályámon – a következetesség. Az 
a meglátásom, hogy a diákok ezt nagyon 
el tudják fogadni, sőt, az érzelmi kiszá-
míthatóság, a következetesség biztonság-
érzetet ad nekik.

De az én következetességem össze sem 
hasonlítható édesapáméval. Ő ember-
ként is, tanárként is fantasztikus precíz 
volt. Olyan füzeteket tudnék mutatni az 
órai előkészületeivel, hogy azokat egye-
nesen, kozmetikázás nélkül ki lehetne 
adni. Nemcsak a diákok munkáját érté-
kelte ki minden hónapban, hanem saját 
magát, a saját munkáját is. Gyönyörűen 
írt, szeretett is kézzel írni – én ebben 
jócskán elmaradok mögötte.

 Komáromban a Király püspök 
utca szinte az egész életed színtere. 
A Mariánum, a gimnázium, a lakhe-
lyed… 

 Hát igen. Általános iskolába a Ma-
rianumba jártam, majd pár lépéssel 
tovább az akkori komáromi magyar 
gimibe jöttem. Következett a prágai 
öt egyetemi év; pontosan 1982. szept-
ember 22-én kaptam meg a tanári ki-
nevezésemet a gimnáziumban. Azóta 
is megszakítások nélkül itt dolgozom: 
ahova munkaviszonyba léptem, on-
nan mentem nyugdíjba. A két iskola 

között pedig ott áll egy lakóház, az 
otthonom.

 Majd 40 év egyazon munkahelyen. 
Soha nem fordult meg a fejedben, 
hogy máshol is kipróbálod magad?

 Nem igazán. Azon néha gondolkod-
tam, hogy alapiskolába kéne menni taní-
tani, hogy talán ott családiasabb a han-
gulat, lehet, az jobban megfelelne nekem 
– de ez csak egy rövid kis felvillanás volt. 
Aztán később ez is megadatott, hiszen 
az iskolánkban elindult a nyolcosztályos 
gimnáziumi oktatás. Válogatott, roppant 
tehetséges kisdiákok jöttek hozzánk, az 
a rengeteg kérdés, állandó izgés-mozgás 
– nem ehhez voltam szokva, őszintén 
megmondva, fárasztó volt. És, persze, a 
tanítási módszerekben is fejlődni kellett, 
igazi kihívás volt ez egy középiskolások-
hoz szokott tanárnak, sokszor fi zikailag 
is. Nem tartom (sosem tartottam) ma-
gam egy merev, szikkadt stílusú tanár-
nak, rengeteg játékosság jellemezte a ki-
csikkel való munkámat.

 Hétszavasak! Ezt a fajta, az ismétlés-
re, akár a számonkérésre használt mód-
szeremet én tőled loptam s használom 
az óráimon, de te meg az édesapádtól 
„örökölted”. Melyek azok a módszerek, 
erkölcsi-etikai értékek, amelyek benned 
is tanári erényként örökítődtek tovább? 

 Az órákon a szemléltetés. Apám val-
lotta, hogy a tanítási folyamatba legyen 
bekapcsolva minél több érzékszerv, 
azt mondta, hogy soha nem megyek 
be az órára „csak” a könyvvel, füzettel, 
mindig viszek még be ezt-azt, teszek 
a zsebembe valamit, hogy fi zikailag is 
szemléltetni tudjam a tananyagot. Erre 
mindig nagyon odafi gyeltem én is, ma-
napság – a technikai lehetőségeket ki-
használva – a zsebben gyakran egy usb-
kulcs van. El kell ismernem a modern 
kor adta lehetőségek széles skáláját, de 
a dolgok tárgyi mivolta, jelenléte, hogy 
kézbe lehet fogni, érezni, tapogatni, a 
súlyát felmérni – nekem ez élmény-
szerűbb, hozzám közelállóbb volt. Ha 
az ember egy mamutfoggal a zsebében 
megy be az osztályba, az azért meghök-
kentőbb, nem, mint egy oktatófi lm? 
Nem beszélve arról, hogy a modern ok-
tatói módszereket állandóan tanulom, 
kicsit megviselt a távoktatás is. Hiány-
zott a releváns információ, a visszajelzés 
a diák tényleges tudásáról, az emberben 
ott motoszkált a csalás, a visszaélés le-
hetősége is. Ez a fajta súlyponteltolódás 
nem tudott sikerélménnyel eltölteni. 

Apám részéről alapvető dolog volt a 
tárgyi tudás. Számomra szintén meg-

kérdőjelezhetetlen dolog egy tanár 
szakmai tudása. Fontos, hogy én abszo-
lút magabiztos lehessek az órán, nehogy 
kizökkentsen egy stresszhelyzet. Nem 
mellékesen a tudás párosul a tekintély-
lyel, a diákok előszeretettel próbálják 
„megfogni” az embert – és az fontos 
dolog, hogy aki követel, az tudjon is!

Persze, előfordult, hogy számomra 
ismeretlen, tizedrangú információval 
jött egy gyerek. Vagy utánanéztem a 
dolognak, vagy visszadobva a labdát őt 
bíztam meg egy kis kutatómunkával. 

Apám precizitását csak megközelíte-
ni tudtam, talán az óravázlataimban, a 
jegyzeteimben tudtam leginkább felnő-
ni hozzá. Arra törekedtem, hogy kevés 
szóval, a szavak, a fogalmak logikus 
kapcsolatát kiemelve ragadjam meg a 
tananyag lényegét – nagy hangsúlyt fek-
tetve a vizualitásra. Nekem a vizualitás 
mindig is nagyon fontos volt, a diplo-
mamunkám is ez volt, egy transzparens 
sorozat a sejtszerkezetről.

 A Németh László-díjat a tehetség-
gondozásért, diákjaid versenyeredmé-
nyeiért is kaptad. Szerinted mire jók a 
versenyek, szükségesnek tartod őket?

 Biztos vagyok benne, hogy a tehetséges 
diákoknak a verseny egy nagyon jó lehe-
tőség a fejlődésre, de az utóbbi időben 
nálam egyfajta átértékelés ment végbe. 
Nem vagyok mindenáron versenypárti. 
Úgy érzem, hogy a tanításom súlypontja 
a többség felé tolódott, nemcsak az a pár 
kimagasló tehetségű és a biológiát élet-
célnak tekintő diák fontos számomra, 
hanem az is, hogy a többi mit visz ma-
gával a középiskolai tanulmányaiból. Az 
a célom, hogy a „nem szeretem a bioló-
giát” gyerek is a lehető legtöbbet kapja és 
vigye magával az órákról. A versenyzés 
nem a cél, hanem a tehetségek fejleszté-
sének eszköze. 

Negatívumként említeném viszont, 
hogy a diákjaink számát tekintve a ver-
senylehetőségek nagyon szűkek, sőt a 
pályafutásom alatt az egyes kategóriák-
ból továbbjutók száma még korlátozó-
dott.

 Úgy tudom, hogy a természettudo-
mányi tantárgyak heti óraszámának a 
csökkenése a biológiát is érintette. 

  Így van, régebben több volt, és voltak 
természettudományi osztályaink is, ahol 
emelt óraszám jutott ezen tantárgyak-
ra. Ami viszont jócskán megritkult, az 
a gyakorlati óra, itt tudtuk igazán közel 
hozni, a gyakorlatban is bemutatni az 
elméletet.

NÉGYSZEMKÖZT



NÉGYSZEMKÖZT

 Hogy lehet ezt a hiányzó órameny-
nyiséget pótolni? Hiszen a leendő or-
vosoknak, természettudósoknak szük-
ségük van a tudásra. 

 Negyedik évben a szemináriumokon 
pótoljuk a hiányt, ebben a tanévben 
nyugdíjasként ezeket a szemináriumi 
órákat tanítom. Viszont az az igazság, 
hogy fi gyelve az egyes egyetemek pro-
fi lját, látjuk, hogy a bejutáshoz sokszor 
elég a tananyag ismerete, a teszt kitű-
nő megoldása, nem baj, ha a felvételiző 
leendő orvos soha nem látott mikro-
szkópot. A gyakorlati órák inkább az él-
ményszerű megismerést, a természethez 
való hozzáállást segíthetnék elő, mint az 
egyetemre való bejutást. Eltávolodott 
egymástól a biológia gyakorlati, illetve 
elméleti oktatása, megismertetése – ezt 
sajnálatos tendenciának tartom.

 A 40 évbe sok minden belefért: rend-
szerváltás, változó társadalmi erköl-
csök, élettempó stb. Mit tanácsolnál a 
mai szülőknek, hogyan neveljék gyer-
mekeiket, mire fektessenek hangsúlyt?

 Ha az én értékeimből indulok ki, akkor 
az alázatosságra. A mai emberi kapcsola-
tokra jellemző az azonnali visszavágás, az 
elégtétel- és a hibakeresés. Azt látom, hogy 
gyakori a kibújás a felelősség, a kötelezett-
ség alól. A gyerekeket meg kell tanítani 
arra, hogy felelősséget vállaljanak önmagu-
kért, ne bújjanak ki a feladatok alól, hanem 
következetesen, kitartó munkával véghez 
vigyék azokat. Úgy érzem, régen könnyeb-
ben kezelhető gyerekeket tanítottunk, éle-
sebbek voltak az erkölcsi határok, szigorúb-
bak voltak az elvárások, a számonkérések a 
családokban is. Most, a hatvanon túl, úgy 
látom, hogy a mai fi atal generáció erőnlé-
ti állapota, fi zikai állóképessége, kitartása, 
szívóssága is gyengébb, amelyen nyilván 
sokat rontott a távoktatás is. 

Tudom, hogy könnyű erről beszél-
ni, a világ, a társadalom mai állapota 
nagyon sok terhet ró a szülőkre is. De 
a szülőknek el kellene hinniük, hogy a 
pedagógus őszintén úgy gondolja, hogy 
azonos oldalon állnak: egy irányba kell 
húznia a szülőnek is, a tanárnak is. Ha 
a gyerek otthon nem lát, nem tanul ille-
met, tiszteletet, akkor sem az iskolában, 
sem az életben nem fog úgy viselkedni. 
Ha szemtelen a tanárával, tiszteletlen 
a diáktársaival, akkor otthon is így fog 
megnyilvánulni. A nevelés egy nagyon 
hosszú, sokszor bizonytalan kimenetelű 
csoportos munka, szerintem.

 A pályád alatt több idősebb kollégád 
nemcsak a mentorod, hanem a bará-
tod is lett, jó tanácsokkal segítettek, 

számíthattál rájuk. Nyugdíjba vonu-
lóként te mit adnál útravalóul a fi atal 
pályakezdő tanároknak?

 Kitartást, hatalmas energiát kívánok 
nekik. Leginkább az energiára lesz szük-
ségük, amely már más irányba kell, hogy 
hasson. Nem a tanításba kell több ener-
giát fektetniük, hanem a fegyelmezésbe, 
a diákok kívánt irányba terelgetésébe. 

Talán meg sem kell említenem a 
szakmaiságot, a megfelelő tudást, mely 
nélkül elképzelhetetlen egy sikeres ta-
nári pálya. És nem szabad megállni az 
egyetemen szerzett ismereteknél, az ön-
képzés, az újdonságok állandó fi gyelése, 
beemelése a tanításba is nagyon fontos. 
Persze, nem mindegy, hogy ki és miért 
választja a tanári pályát. Tényleg az elhi-
vatottság vezérli, vagy csak kényszerű-
ségből végezte el a tanárképzőt? Nálam 
ez nem volt kérdés, abban nőttem fel, 
hogy édesapám ízig-vérig pedagógus. 
Számomra teljesen egyértelmű volt, 
hogy merre, tovább. És ha valaki elszánt, 
elhivatott, akkor mindent megtesz, hogy 
a kitűzött célt megvalósítsa.

 Vannak a pályáddal, a tanítással kap-
csolatban elvarratlan szálak? Elégedett 
vagy a 40 évvel?

 Igen, visszatekintve, az egészet folya-
matában nézve és értékelve, igen. Persze, 
vannak dolgok, amelyeket a mostani 
eszemmel másként csinálnék, de a tanári 
és osztályfőnökként a nevelői munkám 
80%-ával elégedett vagyok. A múlt hé-
ten volt egy osztálytalálkozóm, pl. ilyen 
eseményeken is le lehet mérni a tanár, az 
osztályfőnök munkáját. Nagyon jól sike-
rült találkozó volt, rengeteg fényképet, 
fi lmet néztünk vissza a 4 együtt töltött 
évből. Én osztályfőnökként fontosnak 
tartottam a képes dokumentációt, gon-
dolva a pár évtizeddel későbbi osztály-
találkozókra is. Ilyenkor felidéződnek a 
kirándulások, elsőben mindig a közelbe 
vittem az osztályaimat, a Nyitra, a Vág 
partjára. Sátoroztunk, ismerkedtünk 
egymással, később már messzebb is 
utaztunk, az utolsó kirándulás általá-
ban Prága megismeréséről szólt. Szóval, 
elégedett vagyok.

A szakma, a külvilág is ugyanígy vé-
lekedhetett, mert Dr. Holczhei Árpá-
dot számos díj, elismerés is megerő-
síthette abban, hogy kitűnően végzi 
oktatói-nevelői munkáját. A teljesség 
igénye nélkül álljon itt fontosabb ki-
tüntetéseinek listája: SzMPSz-díjakat 
kapott 2002-ben, 2006-ban, 2010-
ben; 2006-ban az Országos Biológia 
Olimpiai Bizottság elismerő okleve-

let adományozott neki; 2011-ben a 
Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 
Szent Gorazd-díjjal, a legmagasabb 
kitüntetéssel jutalmazta; 2017-ben 
Polgármester Díjban részesült, 2018-
ban pedig a Nyitra Megyei Oktatás-
ügyi Hivatalelismerő oklevéllel és 
Komenský-emlékéremmel jutalmazta 
pedagógusi munkáját.

  Nyugdíjasként átnézted a bakancs-
listádat? Mi van rajta?

 Vannak még tervek, álmok… A múlt-
ban pénz és idő kellett volna, hogy egyik-
másik teljesüljön. Most az idő már meg-
van! A kert, amelyet apám édenkertnek 
hívott, városi lévén mindig fontos hely 
volt számomra, most azokat a munkákat 
szeretném elvégezni, amelyek a múltban 
időhiány miatt elmaradtak. Ez azért is 
fontos, mert a kert szorosan összefonó-
dik a családdal, összejövetelek, közös sü-
tés-főzés, az együttlétek, a beszélgetések 
örömét jelenti.

Még egyetemista koromban – szintén 
időhiány miatt – abbahagytam a horgá-
szást, pedig nagyon szerettem. Jó lenne 
ehhez is visszatérnem.

Van egy nagy álmom, olyan Matula 
bácsis csónakázás az unokákkal, az öt fi ú 
és három lány közül csak kapható rá pár! 
Mint a Tüskevárban, szépen komótosan 
evezek – itt, a közelben, nem kell ehhez 
messzire, külföldre menni –, közben be-
szélgetek az unokákkal, a természetben 
vagyunk, együtt lélegzünk vele. Ez a leg-
nagyobb vágyam, azt hiszem.

De apám fényképhagyatékának rende-
zése is nagyon komoly feladat lesz. Én is 
lelkes fotós vagyok, a családi eseménye-
ken kívül a gimnáziumi pillanatokat, osz-
tályokat, eseményeket már évtizedek óta 
megörökítem. De édesapám után renge-
teg fotó, 1960-tól mozgófi lmek maradtak 
ránk a Mariánum, a város, a család életé-
ből. Megint a technika, a fotók archivá-
lása, konzerválása, a fi lmek vágása – szá-
momra ez nagy kihívás, de nem szabad 
veszni hagyni a képeket, mert Komárom 
városáról rengeteg dokumentum értékű 
felvétel található köztük. Megörökítette 
pl. a VII. lakótelep építését, következete-
sen ugyanarról a helyről fotózta az épít-
kezés előtti és utáni állapotokat.

 Elérkeztünk az utolsó kérdéshez: ha 
végignézel ezen a majd 40 éven, hogy 
jellemeznéd 1-2 szóval?

 Jó mulatság, férfi munka volt!

 Köszönöm a beszélgetést, és sok erőt, 
jó egészséget, boldog pillanatokat és 
sok időt kívánok nagy szeretettel!
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olyan érzelmi bevonódást, megérin-
tődést, amely fontos segítséget nyújt 
mind a meglévő feladatainkban a ki-
tartás lendületének megtapasztalásá-
ban, mind az új feladat eredményes 
megvalósítása, kibontakoztatása so-
rán. Az öröm élményét, az ihletre-ihle-
tettségre való rátalálást nagyban segíti 
az adódó nehézségek mellett is, azáltal 
pedig, hogy megtartja lépéseinket a 
célhoz vezető úton, egyúttal a megol-
dásokra való rátalálás kreatív ötleteit is 
elérhetőbbé teszi.

Az inspiráció szó gyökere, azon túl, 
hogy a lelkesedés által a lélekhez kap-
csolódik, további jelentéstartalmában 
a belélegzésre is utal, ezzel is alátá-
masztva életünkben betöltött fontos 
szerepét, a lelkesedésre, lelkesítésre 
való szükségünket. Ha pedig az inspi-
ráció mint belélegzés kísérheti lépése-
inket, akkor az alkotó teremtés meg-
születése a kilélegzésnek tekinthető, 
vagyis „az inspiráció a teremtő önkife-
jezés és cselekvés előfutára” (Williams, 
2009, 77).

Az inspirációnak fontos szerepe 
van a tevékenységekbe való köny-
nyebb bevonódásban, a jelentősebb 
erőfeszítések nélküli előrehaladásban. 
Előnye, hogy húzóerővel bír külön-
böző további belső, mentális folyama-
tokra – például a fi gyelem, a képzelet, 
az emlékezés, a tanulás folyamataira 
–, megindítja és egyesíti munkájukat, 
egyúttal az érzelmi töltés folyamatosan 

„Amikor valamilyen különleges terv 
inspirál, gondolataid szétszakítják a 
kötelékeket: elméd felülemelkedik 
a korlátokon, tudatosságod minden 
irányba kitágul, és egy új, hatalmas 
és csodálatos világban találod magad. 
Szunnyadó erők, képességek és tehet-
ségek élednek fel benned” (Williams, 
2009, 5).

Az inspiráció élménye olyan lelke-
sítő új erőforrásokat hordoz mind-
annyiunk számára, amelyből jó volna 
időről időre közvetlenül is meríteni 
ahhoz, hogy feladataink könnyebbé 
válhassanak, segítségükkel pedig ki-
tartsunk egy-egy nehezebb feladat 
mellett, s ezzel akár új, kreatív meg-
oldásokat észrevegyünk azokban. An-
nak megsegítésére, hogy tudatosan is 
felfedezhessük az inspiráció élményét, 
a következőkben sokszínűségét és a 
fogalomkör izgalmas mélységeit fog-
laljuk össze. Különleges sokrétűségére 
építve egyúttal a gyermekekkel foglal-
kozó pedagógusok és a számukra leg-
jobbat adni törekvő szülők eszköztárát 
ugyancsak gazdagítani törekszünk 
mindazokkal a módszertani lehető-
ségekkel, amelyek segítséget jelent-
hetnek az inspiráció, s általa a kreatív 
látásmód fejlesztésében.

AZ INSPIRÁCIÓ FOGALOMKÖRE
Az inspiráció kifejezése az alapjaiban 
lelkesítő, ösztönző, alkotó-terem-
tő sugalmazás megélését jelenti, egy 

mintegy vezeti is mindezeket. Az ins-
piráció így különleges eredményhez 
vezet, amelyet a kísérő pozitív érzelmi 
állapot, könnyedség és a mentális fo-
lyamatok aktív bevonódása nélkül 
kérdéses, hogy el tudnánk-e érni. Az 
inspiráció által adott lelkesítő erő és 
érzelmi fellendülés nélkül az ember 
gyakran elveszíti érdeklődését, belső 
erejét és motivációját az adott tevé-
kenység irányában, ezzel pedig a kre-
atív kibontakoztatás sem valósulhat 
meg.

Ennek az érzelmi hullámnak és hú-
zóerejének megtapasztalása egyúttal 
azt is jelenti, hogy a személy motivált, 
közvetlenül érdekli az, ami körülve-
szi, érzelmi elégedettséget él át ennek 
nyomán. Érdemes mégis pontosítani, 
hogy az inspiráció több mozzanatban 
más is, mint a motiváció. A motiváció 
alapjaiban a hiány megéléséből gyöke-
rezik és annak irányában segíti a kor-
rekciót, valamint ellenállóképességet 
éreztet, míg az inspiráció a könnyed-
ség és egyúttal az izgalom érzését 
hordozza. A motiváció nagyban segíti 
a személyt célja elérésében, ösztönzi 
őt, az inspiráció azonban a közvetlen 
kreatív megvalósítást is elérhetőbbé 
teszi. Az inspiráció lelkesítő ereje ki-
tart, amíg el nem érjük a célt, hiszen 
annak forrása egy mély vágy, ami ben-
nünk jön létre, s a lendület impulzu-
sa is spontán, ami ugyancsak a belső 
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elköteleződést és kitartást segíti annak 
irányában.

AZ INSPIRÁCIÓ FORRÁSA
Ahhoz, hogy inspiráltak lehessünk, 
fontos felfedeznünk, mi lelkesít ben-
nünket. A világ rengeteg inspiráló 
szépséget hordoz, érdemes megfi gyel-
nünk, mi hogyan van hatással ránk, a 
lelkünkre. Mindez abban is megmu-
tatkozik, ahogyan bizonyos dolgo-
kat eleve könnyebben észreveszünk, 
kíváncsiságot ébresztenek bennünk. 
Fontos követnünk ezt a belső megszó-
lítódást és meghitt kapcsolatot építe-
ni velük. Ha tudatosan is törekszünk 
időről időre kapcsolatba lépni az ih-
letettségünk forrásával, ami jó érzést 
kelt, megerősít, az egyúttal lelkünket 
emelkedett állapotban tartja, és új öt-
leteket is segít észrevenni (Williams, 
2009, 24).

Az inspirációnk forrásához való 
visszatérésen túl fontos az életünk 
aktuális pillanataiban előforduló új 
lehetséges inspirációk irányában is 
fi gyelemmel lennünk. Ha követjük a 
jelenben éppen zajló történéseket, az 
apró mozzanatokat, egyúttal a hatást 
is, amelyet magunkban érzünk a velük 
való találkozás során, az mind magá-
ban hordozhat új töltekezési lehető-
ségeket is számunkra. Ha érdekesnek 
találjuk, felkelti kíváncsiságunkat, 
vagyis belső megérintődést, megszó-
lítódást tapasztalunk, azzal rátalálha-
tunk újabb lelkesítő erőforrásokra.

Ez a folyamatos jelenvalóság azért is 
különösen izgalmas, mert ahogyan mi 
magunk is folyamatosan formálódunk 
a velünk történtek hatására, úgy a sze-
mélyiségünk változásával összhangban 
egy idő után észreveszünk olyan dol-
gokat is a világban, amelyeket addig 
nem is láttunk meg. Az inspiráció for-
rása sokkal inkább van bennünk, mint 
a világban, közvetlenül meghatározza 
azt a szemüveget, amelyen keresztül 
a világot szemléljük, s az egyre újabb 
felfedezéseinkkel járul hozzá ahhoz is, 
hogy idővel észrevegyünk új megol-
dásokat akár nehezebb helyzetekben 
is, vagy kreatív válaszokat találjunk 
megfogalmazódó kérdésekre. Mind-
ez tehát leginkább azzal függ össze, 
hogy kellően nyitottak és befogadóak 
vagyunk-e a világ felfedezésére, kö-
zel engedjük-e azokat magunkhoz, 
elmélyülünk-e az irányukban. „Ah-
hoz, hogy felébresszük magunkban 
az inspirációt, meg kell nyitni magun-
kat a többi ember ajándékai, tehetsé-
ge, álmai, bátorság és szeretete előtt. 

Szükségünk van minden inspirációra, 
amit a természettől, minden szeretet-
re és barátságra, amit az emberektől, 
és minden bölcsességre és erőre, amit 
Istentől kaphatunk” (Williams, 2009, 
28–29).

Tudjuk jól, milyen fontos az, hogy 
ne mások külső irányítására, hanem 
inkább belülről érezzük a megszólító-
dást, ez hosszabb ideig tartja fi gyel-
münket az adott terület irányában, így 
segít észrevenni olyan mozzanatait is, 
amelyek a felszínnél mélyebben válnak 
csak láthatóvá, megélhetővé. Az inspi-
ráció ilyen belső hajtóerőt ad, amely az 
öröm átélésén túl megsegíti saját be-
vonódásunkat, általa pedig további új-
szerű megoldásokhoz, kreativitásunk 
további megmutatkozásához vezet az 
adott feladat irányában.

Nagyon fontos az inspiráló erőfor-
rások eredményességének megtapasz-
talásához az is, hogy hinni tudjunk a 
cél elérésében, bízni az oda vezető út 
kérdései ellenére is előre vezetésében. 
A célok tudatos követése, az elkötele-
ződés azok irányában kiemelt a belső 
hajtóerő hasznosulásában. Megneve-
zett céljaink egyúttal kreatív ötletek, 
új megoldások forrásaira való rátalá-
lásunk segítőivé is válnak, mindezek 
pedig személyiségfejlődésünknek tá-
mogató erőforrásai, egyúttal kreatív 
meggazdagítói.

Az inspiráció nagyban segíti az ún. 
növekedésorientált gondolkodásmód 
(Dweck, 2012, In: Kő – Pajor – Sza-
bó, 2017, 343) megerősödését, vagyis 
hogy adódó feladatainkat örömmel 
fogadjuk, kitartsunk azokban a ne-
hézségek ellenére is, hogy tanuljunk, 
fejlődjünk és új inspirációként tekint-
sünk küldetéseinkre.

Ha megtaláljuk a lelkesítő erőforrá-
sainkat, az formálja is a gondolatokat, 
értelmet ad a világlátásunkban. Általa 
új összefüggéseket fedezhetünk fel, 
a látásmód pedig abban is megsegít, 
hogy tegyünk azok irányában. Így nem 
problémákat, hanem lehetőségeket 
láthatunk meg, ami azt is megsegíti, 
hogy „lehetőséget lássunk embertár-
saink szolgálatára … Segítünk egy új 
világnak a bennünk munkáló szeretet, 
jóindulat, intelligencia és kreativitás 
révén megszületni” (Williams, 2009, 
39).

Az inspirált emberek fontos jellem-
zője, hogy nem várnak, hanem tudják, 
érzik azt, hogy az inspiráció közvetle-
nül kíséri a munkavégzést. Éppen az 
úton való lelkes előrehaladás közben 
gazdagítja egyik ötlet a másikat. 

„Ahhoz, hogy az inspiráció megindul-
jon, néha valami olyasmire van szük-
ség, mint a hittel teli ugrás” (Williams, 
2009, 33). Ahogyan egy író mindezt 
megosztotta: „Nem tudom, honnan 
jön az ihlet, de azt tudom, hogy az asz-
talomhoz érkezik, és ha nem vagyok 
ott, hogy fogadjam, megint elmegy” 
(Williams, 2009, 33).

Szükség van egy inspiráló közösségre 
is. Felemelő élmény egy olyan közös-
ség részének lenni, ahová tartozónak 
érezhetjük magunkat, ami megerősít, 
és amelyben mindenki ugyanilyen 
hatással lehet a többiekre. Akiknek 
fontosak vagyunk, akik fi gyelemmel 
kísérik a céljaink megvalósítását, az 
útjainkon való előrehaladás lépése-
it, visszajelzéseikkel, gondolataikkal 
akár közvetlenül is meggazdagítják 
látásmódunkat. Új szemléletet adhat-
nak, további útirányokkal gyarapít-
ják a kreatív megvalósítást, egyúttal 
olyan érzelmi támasztékhoz segítenek, 
amely további belső erőforrásokat is 
megerősít.

AZ INSPIRÁCIÓ ÉS A KREATÍV 
ALKOTÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI
Egy lelkesítő útirányra rátalálva nem 
kérdés, hogy mindenki szívesen vonó-
dik be, hosszabb távon is kitart abban. 
Egyre újabb kérdéseket felvetve a kre-
atív látásmód is gyarapszik, azonban 
nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül, hogy 
mint létünk megannyi területén, úgy 
az inspirációval való találkozás sem 
önmagában pozitív előrehaladást je-
lent: a személyiségben hordozott két-
ségek, ellenállások, félelmek is meg-
mutatkozhatnak egy-egy útszakaszon. 
Azok, akik megélik az inspirációt, ezt 
a félelmet fejlődési lehetőségnek te-
kintik, így nem válnak alárendeltjévé, 
hanem készek lesznek újabb kreatív 
megoldásokat találni vele szemben is, 
ezáltal újabb erőforrássá teszik. Szem-
benézve az élménnyel megértik annak 
hátterét, s ezzel is előnyükké fordítják 
– fontos tehát, hogy hasonló negatív 
ellenállásainkat ne kitörölni akarjuk, 
hanem azáltal is, hogy törődünk velük, 
további újabb rálátást és megoldásmó-
dokat fedezhetünk fel.

A kreativitás mint teremtőerő az 
inspiráció hatására nemcsak a meg-
szokott dolgok egyedi látásmódjához 
segít közelebb, hanem általa az al-
kotóerő tovább nő, s létrehozhatunk 
egészen új alkotásokat is: „lényegében 
egy útra vágyunk, amelyen keresztül 
szeretetünket ki tudjuk terjeszteni a 
világra” (Williams, 2009, 78). Ha az 
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el igazán az útjainkhoz, a kérdése-
inkre adható válaszokhoz, egy újfajta 
rálátáshoz, a kreatív kibontakozáshoz 
egyaránt.

A PEDAGÓGUSOK SZEREPE AZ 
INSPIRÁCIÓ TÁMOGATÁSÁBAN
„Ha kimondod, hogy örömöt lelsz a 
munkádban, azzal közelebb hozod ma-
gadhoz az ihletet. … Az ihlet megérzi 
az örömödet, és még több ötletet fog 
az ajtód elé helyezni jutalmul a lelke-
sedésedért és a hűségedért.” Elizabeth 
M. Gilbert szavai rámutatnak arra, 
hogy a kreativitás és hátterében az ins-
piráció lelkesítő ereje leginkább pozitív 
érzésekkel kapcsolódik össze. Örömteli 
élmények kisgyermekként még alapve-
tően megtapasztalhatók a szabad játék 
felfedezései által, ám sajnos az iskolák 
helyszínéhez már kevésbé fűződnek, 
pedig az ismeretekkel és a készségek-
kel történő gazdagodás alapjaiban 
hordoz(hat)ná mindezt.

A szülők és a gyermekeket kísérő 
pedagógusok egyaránt sokat segíthet-
nek tehát a pozitív élmények támoga-
tásában, megerősítésében. Ha együtt 
örülnek a gyermekekkel, amikor ő egy 
számára érdekes témában elmélyül, 
új ismereteket gyűjt, fedez fel és oszt 
meg, máris megsokszorozzák az inspi-
rációhoz kapcsolódó kellemes érzése-
ket. A gyermekben megfogalmazódó 
kérdésekre közösen is megkereshetők 
a válaszok, ami további örömteli élmé-
nyeken túl egyúttal a valakihez tarto-
zás kellemes érzését is megtámogatja. 
Ha megélhető a közössé tétel, az önma-
gában is lelkesít új gondolatok felfede-
zésére, megosztására, s ezzel mindezek 
egymásnak is teremtőivé válnak.

További fontos segítséget jelent az 
inspiráció megtapasztalásában, ha 
a gyermekek szabadon elmélyülhet-
nek azoknak a tartalmaknak mentén, 
amelyek felkeltik érdeklődésüket, me-
lyek irányából belső megszólítódást 
éreznek. Ahhoz, hogy rátalálhassanak 
saját megérintődésükre, szükséges a 
csend is, hiszen a külső iránymutatá-
sok, új ingerek akár meg is nehezíthe-
tik az inspiráció felfedezését. Nyugal-
mas környezetben, a kívülről érkező 
hatások csendesedésével lehetőségünk 
kínálkozik a kisebb mozzanatok észre-
vételére, alaposabb megvizsgálására, 
s az önmagunkban megszületett kap-
csolódás megélésére is. Az inspiráció 
lelkesítő ereje leginkább ezekben az 
apróságokban, a velük való találkozás 
elmélyült szakaszaiban rejlik, s ha sike-
rül rátalálni, akkor az hosszabb távon 

egyén tehetsége nem marad megszólí-
tódás nélkül, hanem kifejezhető, pro-
duktumba fordítható, az hasonlóan 
meggazdagító, gyarapító erővel bír. 
Mégis, kiemelendő, hogy az alkotó leg-
inkább eszköz, s nem kiváltó, ami alá-
zatossá is kell tegyen mindannyiunkat. 
„Alkotóerőnk belőlünk árad, de nem 
tőlünk ered, hanem arról a helyről, 
ahol az isteni és az emberi találkoznak 
bennünk” (Williams, 2009, 82).

A kreativitás megmutatkozásához 
fontos, hogy az alkotás kedvéért alkos-
sunk, és ne az eredmény bekövetkezé-
séért önmagában. Ha megtapasztalha-
tó maga az út és az azt kísérő lelkesedés 
forrása, sokat segít, ha időről időre 
közvetlenül is átélhetővé válik, ha 
találkozni lehet vele, a közelében lenni. 
Engedjünk szabadságot is az alkotás 
útjának kibontakoztatásában, hogy 
minél inkább rátalálhassunk izgalmas 
megoldásokra, ehhez pedig engedjünk 
közel sokszínű, látszólag nem illeszke-
dő lelkesítő erőforrásokat is. A kreatív 
felfedezések gyakran éppen ilyesmi 
távoli asszociációkkal kísért megérin-
tődésekből merítkeznek.

Egyes képességeinket, tehetségeinket 
leginkább az inspiráció segít megta-
lálni, felszabadítani, hiszen miközben 
kifejezzük a bennünk lévő készségeket, 
azok meg is erősítenek abban, hogy va-
lóban rendelkezünk velük. Ezzel olyan 
további helyzetekhez vezetnek, ame-
lyekben új tapasztalásaink által további 
erőforrások szabadulnak fel, s miköz-
ben járjuk az adott utat, felfedezhetünk 
új megoldásokat is.

Az inspiráció hatására egyre jobbak-
ká is törekszünk válni. Ehhez kész-
ségeket és módszert kell magunkban 
találni, adódó nehézségből is tanulni, 
értékes lehetőségként tekinteni rá, fej-
lődni általa is. Ha követjük azt az utat, 
amit szeretünk, amelynek irányában 
elhívást érzünk, akkor az is hozzáse-
gít a jobbá váláshoz. Felfedezve a ma-
gunkban rejlő tehetséget, megoszthat-
juk másokkal, ezáltal pedig ugyancsak 
a jobbá válás élményét tapasztalhatjuk, 
meg is sokszorozhatjuk azt.

Alkotó és teremtő létünket mind-
emellett ki kell egészítse a csend, a 
nyugalom élménye is. „Az inspirált 
emberek a csendben megnyugvásra 
és megújulásra lelnek, és nem félnek 
önmagukba nézni, mert tudják, hogy 
jóságot találnak belül. A csend nem a 
semmi, hanem az összes potenciális 
lehetőség: a forrás, amely mindig fel-
tör majd, ha ezen a helyen keressük.” 
(Williams, 2009, 147) A csend vezet 

is kapaszkodót és további lelkesítő erő-
forrásokat nyújthat. Csíkszentmihályi 
(2015) nyomán a kíváncsiság, a rá-
csodálkozás a világ dolgaira és az 
érdeklődés azok működése iránt mind 
új felismerések hordozója, ezzel pe-
dig új ihlető lendület forrása is. Ha 
a gyermekek támogatást kaphatnak 
nyitottságuk, befogadókészségük sza-
bad követésében, az nagy előnyt jelent 
további felfedezések születésében, s 
ezáltal a kreativitás kifejeződésében 
egyaránt.

Természetesen a csendesebb sza-
kaszokat is fontos, hogy a társakkal 
közös megosztás követhesse, hiszen 
szavakká formálva tudatosabbá is 
válhatnak a belső élmények, ami to-
vábbi segítséget jelent a lelkesítő fel-
fedezések mentén való kitartásban 
és az egyéni értelmezés megfogalma-
zódásában. A kreativitás tehát „nem 
pusztán az emberek fejében jelenik 
meg, hanem az emberek gondolatai-
nak és környezetének interakciójában” 
 (Csíkszentmihályi, 2015, 30). A kötő-
dés, a bizalom ereje, a közössé tétel új 
rálátást ad, egyúttal az érzelmeknek is 
formálója, így a lelkesedést ugyancsak 
megerősíti. Nehezebb küldetésekben 
segít megállítani a feladás késztetését, s 
az újabb alkotásban való könnyebb ki-
bontakozásnak is megsegítőjévé válik. 
Mindemellett bizonyos, hogy ahogyan 
a társas kapcsolatok általában, úgy a 
gyermekek és nevelőik kapcsolódása 
is csak kölcsönös, egymásra irányuló 
érzékeny fi gyelem által bontakozhat 
ki igazán, amely egymás lelkesítésé-
nek forrásaként is megragadható, így a 
nevelésnek különleges meggazdagító-
jává válhat. Kerezsi Nemere szavaival: 
„A tanítás a tanulással párhuzamo-
san, a kölcsönös inspiráció jegyében 
történik, … állandó oda-vissza ható 
folyamat tanár és diák között.”
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Gyakran szembesülhetünk akár a 
munkánk, akár mindennapi teendő-
ink folyamán azzal a problémával, 
hogy társas interakcióink során egy-
egy fogalomnak a társunktól eltérő 
értelmezése félreértéseket okozhat. 
Ez különösképp gondot jelent abban 
az esetben, ha szakemberek szeretné-
nek bizonyos témákat, problémakö-
röket megvitatni, hiszen ugyanazon 
fogalom eltérő értelmezése némelyek 
számára akár alapjaiban értelmezhe-
tetlenné, akár értelmetlenné teheti a 
diskurzust.

Tovább nehezíthetik a kommuniká-
ciós felek számára egymás megértését 
többek között a kulturális különbsé-
gekből adódó eltérő nézetek, illetve az 
adott fogalomnak a különböző kor-
osztályokra vonatkoztatott jelentés-
tartalma is. Amennyiben pedig spe-
ciálisan az óvodákra vetítve vizsgáljuk 
a fogalomértelmezés kérdéskörét, az 
eddig említett tényezők mellett „az 
is nehezíti tisztánlátásunkat, hogy az 
elméletek többsége iskolára van kidol-
gozva, s azt az óvodai szakembereknek 
még adaptálni kell az óvoda minden-
napi világára” (Nagy, 2012, 17). A 
fogalomértelmezés problémája tehát 
összetett kérdés, éppen ezért kiemel-
ten fontosnak tartom egy-egy szakmai 
párbeszéd során a vitatott témakör-

höz kapcsolódóan a fogalmak pontos 
meghatározását vagy a lehető legpon-
tosabb körülírását.

KREATIVITÁS ÉS TEHETSÉG

A kreativitás fogalma jól mutatja az 
előzőekben vázolt problémákat, hi-
szen egy nehezen körülírható, ha-
sonló jelentéstartalommal bíró fogal-
maktól, a tehetségtől élesen nem is 
elhatárolható fogalom, sőt ennek egy 
szegmense, mely korosztályonként 
is eltérő jelentéstartalommal bír. „A 
»kreativitás« kifejezés sajnos, ahogy a 
mindennapokban használjuk, túlságo-
san átfogó. … Rengeteg zavart okoz, 
hogy túl sok mindenre vonatkozik” 
(Csíkszentmihályi, 2008, 32). Éppen 
ezért Csíkszentmihályi megkülönböz-
teti a kreativitás három szintjét, így a 
hétköznapi briliánstól, a világot újsze-
rű és eredeti módon értelmező egyénileg 
kreatívokon keresztül eljutva azokig a 
kreatív egyénekig, akik a kultúrán-
kat valamilyen jelentős szempontból 
megváltoztatták. Egyértelműen érez-
hető a szintek megkülönböztetésének 
szükségessége, egyúttal a harmadik 
kategória, a kreatívok problematikája 
is, hiszen a Csíkszentmihályi által írt 
feltételeket egyes kutatók már inkább 

a tehetség fogalomköréhez sorolják, 
mintsem a kreativitáshoz.

Most azonban nem csupán a hét-
köznapi jelentéstartalmat, hanem a 
pedagógiai szálakat előtérbe helyez-
ve, elsősorban az óvodás korosztályra 
vonatkoztatva szeretném körüljárni, 
meghatározni e témát, melynek jelen-
tőségét mi sem mutatja jobban, mint-
hogy a „kreativitás, majd a tehetség 
pszichológiai kutatása a múlt század 
közepétől kezd felértékelődni, ma pe-
dig az európai és a nemzeti stratégia 
fókuszában áll” (Balogh, 2019, 46).

A kreativitás hallatán a köznyelv-
ben elsőképp valamilyen műalkotás, 
művészi – zenei, táncos, vizuális – 
produktum jut az eszünkbe, azonban 
gyakran használjuk a kreativitás fo-
galmát egy-egy probléma új megol-
dásmódjára is. Így tehát valószínűleg 
sokan osztozunk Mérei Ferenc nézeté-
vel, mely szerint a „kreativitást általá-
nos emberi adottságnak tekinthetjük, 
amely sokféle szinten mutatkozhat 
meg, s így nemcsak kiemelkedő al-
kotóknál, hanem valamilyen fokban 
minden embernél észlelhető. Az is 
valószínű, hogy jóllehet adottság, fel-
tételekhez kötött, fejlesztést kíván, s 
ha nem kap lehetőséget a kibontako-
zásra, megerősítést a felhasználásra, 
elsorvadhat, mint annyi más emberi 
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tulajdonság” (Landau, 1967, 7). Egy-
értelmű tehát e kérdéskörben a peda-
gógusok szerepe, hiszen a kreativitás 
kibontakozásához elengedhetetlen 
a megfelelő légkör, melynek megte-
remtése, fenntartása szorosan függ a 
pedagógus munkájától. Talán sokak 
számára ismert a kísérlet, mely igazol-
ta, hogy „az autonómiatámogató ta-
nárok, szemben ellenőrző, kontrolláló 
kollégáikkal, jobban elősegítik tanítvá-
nyaik intrinzik motivációját, kíváncsi-
ságát és kihívás utáni vágyát. A diák, 
akit túlságosan ellenőriznek, nemcsak 
a kezdeményezését veszti el, hanem 
kevésbé is tanul jól, főleg, ha fogalmi, 
kreatív feldolgozást igényel a feladat” 
(Balogh, 2019, 56). 

KREATIVITÁS ÉS INTELLIGENCIA

A pedagógusok kiemelt szerepét már 
a kreativitás kutatásának kialakulása is 
jól mutatja, hiszen az előző század kö-
zepén, a Szputnyik-sokk néven ismert 
pszichológiatörténeti események (az 
első mesterséges holdat 1957-ben az 
akkori Szovjetunióban lőtték fel, meg-
előzve az amerikaiakat) nyomán ki-
emelt fi gyelem irányult a kiválóságok 
kutatására, elsősorban az egyeteme-
ken, majd fokozatosan az általános is-
kolai oktatás felé fordulva. Ekkor már 
mindennaposnak számítottak azok a 
megfi gyelések, melyek alapján látható-
vá vált, hogy nem feltétlenül esik egy-
be az alkotóképesség és a hétköznapi 
értelemben használt „intelligencia” 
fogalma. Ezen felül pedig „vizsgálatok 
igazolták, hogy az alkotások létrejöt-
te nem magyarázható az IQ-szinttel” 
(Balogh, 2019, 52).

A kreativitás fogalmának bevezeté-
se Guliford nevéhez köthető, aki „az 
intelligencia részeként írta le a kreati-
vitást” (Gyarmathy, 2011, 2). Az általa 
megalkotott modellben kiemelkedő 
szerepe van a konvergens, azaz össze-
tartó, egy irányba ható, illetve a diver-
gens, tehát elágazó gondolkodási utak 
megkülönböztetésének (Balogh, 2019, 
51). 

Mint ahogy azt Nagy Jenőné írja, a 
két pólust a kreatív gondolkodás ké-
pes egyensúlyban tartani. Így tehát 
a fantázia, mely magában hordoz-
za a szabadon röpködő ötleteket, az 
intraperszonális kommunikációt, va-
lamint a szubjektív reakciót, egyen-
súlyba hozható a logikával, melyre 
jellemző az ötletek szigorú kategorizá-
lása, az interperszonális kommuniká-

ció, továbbá az objektív megfogalma-
zás (Nagy, 2012). Nyilvánvaló, hogy 
ennek az egyensúlynak a felállítása 
nem egyszerű, és nem is mindenki ál-
tal létrehozható. „A kreatív gondolko-
dás egyéni teljesítmény, ezért nagyon 
értékes. Merészséget követel, mert a 
velejáró szorongás érzését is vállalni 
kell. Az egyén a kreatív gondolkodás 
révén kitör az őt körülvevő határok-
ból, s egy spirális pályára tér, ahonnan 
minden oldalról szemlélheti saját ma-
gát” (Nagy, 2012, 29).

Ezeket a határokat, melyekből a kre-
atív gondolkodással tör ki az egyén, 
éppúgy állíthatja a külvilág, mint a 
kreatív személy saját magával szem-
ben. A kulcskérdés tehát az összefér-
hetetlenségek kezelési módja, főképp 
a belső konfl iktusok esetében. Mivel 
az így kialakuló feszültség, káosz nél-
külözhetetlen az alkotásra, a kialakuló 
helyzet mindamellett, hogy feszültsé-
get generál, a kreatív egyén számára 
egyben lehetőséget is jelent. A már 
említett bátorság egyfelől a többséggel 
való szembeszálláshoz szükséges, hi-
szen „az átlag ember igyekszik kerülni, 
csökkenteni a feszültséget. A kreativi-
tás feltétele azonban a konfl iktus és a 
feszültség elfogadására való képesség, 
állítja Fromm (1959)” (Gyarmathy 
2011, 7). 

KREATIVITÁS ÓVODAI 
KÖRNYEZETBEN

Mindemellett nem elhanyagolható 
az egyén környezete sem. Csíkszent-
mihályi szerint a kreativitás „nem 
pusztán az emberek fejében jelenik 
meg, hanem az emberek gondolata-
inak és szociokulturális környezeté-
nek interakciójában”.  (Csíkszentmi-
hályi, 2008, 30) Az tehát, hogy ki te-
kinthető kreatívnak, és ennek mik a 
pontos feltételei, nagyban függenek a 
környezet megítélésétől is. 

A környezet szerepe kettős a kreatív 
egyénre vonatkozóan, hiszen egyfelől 
segítenie kell a kreativitás kibontako-
zását, másrészről pedig megítéli, hogy 
kreatívnak tekinti-e az adott személyt 
vagy sem. A kreativitás megítélése 
sok tényezőtől függ, mint ahogyan az 
már látható volt, éppúgy, mint aho-
gyan a kreativitás kibontakozását se-
gítő környezethez is a megfelelő fak-
torok szükségesek. „Nem lehet valaki 
parancsszóra kreatív. Az instrukció 
(„legyen minél ötletesebb”) ugyan ál-
talában növeli a kreativitás mértékét, 

de egyáltalán nem biztos, hogy a ki-
emelkedő alkotóképesség is meg tud 
mutatkozni” (Gyarmathy, 2011, 3).

A felszólításra való feladatvégzés 
az óvodai tevékenységek során nem 
jellemző oly módon, mint a tanter-
mi keretek között. Ilyen szempontból 
bár vannak hasonlóságok az óvodai 
és iskolai kreativitás kibontakoztatása 
között, továbbá a gyermekek hasonló 
kora akár indokolhatná is, mégsem le-
het egyformán vonatkoztatni a kreatív 
légkör feltételeit a két intézményre vo-
natkozóan.

A különbségek mellett mégis van 
egy már említett pont, mely egy-
formán kiemelt jelentőséggel bír az 
iskolában és az óvodában a gyerme-
kek kreativitásának kibontakoztatása 
során. Ez pedig maga a pedagógus. 
Nem csak a pedagógiai attitűdje fon-
tos, az, hogy hogyan segíti a gyer-
mekek autonómiájának fejlődését, 
hanem összességében nézve szemé-
lyisége is, mely „köztudottan egyik fő 
forrása az oktatás nevelő hatékonysá-
gának. Megfelelő követelésekkel pá-
rosult jóindulatú objektivitása, derűs 
és fegyelmezett egyénisége, rendsze-
ressége és a fi atalok mindegyikére 
kiterjedő fi gyelmessége már önma-
gában véve behatárolja egy-egy adott 
osztály tevékenységét, munkastílusát, 
légkörét ” (Nagy, 1993, 21). Így tehát 
a pedagógus személyiségével, a cso-
porton belüli jelenlétével is nagyban 
hozzájárulhat a gyermekek kreati-
vitásának kibontakoztatásához. Itt 
azonban mindenképp szükségesnek 
érzem megemlíteni azt is, hogy ami 
az egyik gyermek számára szárnyakat 
adó, kibontakoztató tényező, ugyanaz 
lehet, hogy egy másik gyermek szá-
mára épphogy gátló, visszahúzó erő. 
Nem várható el a gyermekektől, hogy 
egyformán szimpatizáljanak velünk, 
felnőttekkel. Éppen ezért ideális, ha 
az óvodai csoporton belül dolgozó 
pedagógusok a gyermekek igényeit, 
az egyes dolgozóknál mutatott tel-
jesítményét fi gyelembe véve tudják 
segíteni a kreativitás kibontakozását, 
összességében a gyermekek személyi-
ségének fejlődését.

Nyilvánvaló, hogy ehhez elenged-
hetetlen a gyermekek megismerése. 
Ennek módja egészen egyszerű, hi-
szen „a nevelés gyakorlatában a pe-
dagógus számára a játék a legkedve-
zőbb alkalom arra, hogy megismerje 
tanítványait. A gyermek természete a 
játékban tükröződik legélesebben. Itt 
nemcsak egyéni magatartása tárul fel, 



a felmászást megelőzni, és a gyermek 
fi gyelmét felhívni a balesetveszélyre, 
megbeszélni vele, hogy az ötletet mi-
ért nem kellene kipróbálni. Azonban a 
kreatív gyermek, bátran szembeszállva 
környezetével, nem feltétlenül elégszik 
meg azzal a magyarázattal, hogy a 
fogantyú leszakadhat és ő így megüt-
heti magát. Hiszen – továbbgondolva 
a helyzetet és a lehetőségeket – arra a 
következtetésre juthat, hogy a legalsó 
fi ók fogantyúján akár ki is lehetne pró-
bálni a fogantyú terhelhetőségét: ha 
az leszakad, nem esik nagyot, ameny-
nyiben az nem szakad le, már lehet is 
tovább mászni.

Ezt és az ehhez hasonló helyzeteket 
többféleképpen kezelhetjük és élhetjük 
meg. Egyfelől tekinthetjük a gyerme-
kek eff ajta próbálkozásait mindenképp 
büntetendő viselkedésnek, a gyerme-
kek újbóli próbálkozásaira nézhetünk 
úgy, mintha az szemtelenség lenne ré-
széről. Úgy vélem, ez a kevésbé szeren-
csés út, melynek hosszú távon negatív 
hatása van a személyiségfejlődésre. 
Szerencsésebb esetben azonban ezek-
nél a próbálkozásoknál mi magunk is 
rácsodálkozunk a gyermeki kreativitás 
végtelenségére, és a balesetveszélyes 
helyzeteket elkerülve megpróbáljuk a 
kreativitását más irányba fordítani. „A 
felnőtt magyarázatában jelenjen meg 
a dolgok pozitív oldala” (Nagy, 1993, 
23), így biztatva őt fantáziájának szár-
nyalásához, kreativitásának további 
bontakozásához. Érdemes fontolóra 
venni, hogy a „kiemelkedő alkotók 
nagy százalékának ösztönző család 
állt a hátterében, magas szintű kultu-
rális és oktatási feltételeket biztosítva” 
(Gyarmathy, 2011, 14–15).

Az utóbbi, bátorító hozzáállás nagy-
ban segítheti a gyermekkel való pozitív 
kapcsolat, bizalmi viszony kialakítását 
is, mely elengedhetetlen, sőt, alapfelté-
tel a kreatív személyiség kibontakozá-
sát segítő környezet alakítása során. A 
kreativitás „csak szabad és biztonságos 
légkörben jöhet létre. A biztonság itt 
azt a légkört jelenti, amelyből a gyerek 
elég bátorságot meríthet ahhoz, hogy a 
már ismert világ védettségéből kilépve 
újat, ismeretlent fedezzen fel. (…) A 
szabadság alatt pedig azt értjük, hogy 
a gyermek szabadon élhet lehetősége-
ivel, adottságait a neki legmegfelelőbb 
módon használhatja fel, és egyéni ké-
pességeinek megfelelően reagálhat a 
környezet stimuláló hatásaira. Ezek a 
feltételek teszik nyitottá a tanulásra, új 
megoldások keresésére, és arra, hogy 

hanem sokkal inkább beállítottsága, 
környezetéhez való viszonya” (Bagdy, 
é.n.). 

A JÁTÉK ÉS A BÁTORÍTÁS 
SZEREPE A KREATIVITÁS-
FEJLESZTÉSBEN

Az óvodai mindennapoknak szerves, 
sőt alapvető pillére a játék. A játéktevé-
kenység során, legyen az akár spontán, 
akár irányított, egyfelől megfi gyelhetők 
a gyermekek tulajdonságai, közösség-
ben mutatott magatartásuk. Ezenkívül 
pedig nem elhanyagolható a játék neve-
lési eszközként való használata, mivel 
tudatos részvétellel, kellő tervezéssel a 
gyermekek testi és szellemi fejlődésére 
egyaránt befolyást gyakorolhassunk. 
Irányított játéktevékenységképp kivá-
lóan alkalmazhatóak például a drama-
tikus játékok. „Legjobban az esztétikai 
nevelés segíti a kreatív gondolkodást. 
Elfogadott és hatásos pedagógiai mód-
szere a kreativitás fejlesztésének a drá-
mapedagógia. A drámapedagógia a 
személyiség fejlesztésének olyan mód-
szere, amelynek során a cselekvő ember 
(gyermek) ismeretei, képességei és tár-
sas kapcsolatai a nevelő által irányított 
és a társakkal végzett közös dramatikus 
játékok során fejlődnek” (Fazekasné 
Fenyvesi, 2013).

Nyilvánvaló, hogy a drámajáté-
kokhoz a gyermekek fantáziájára 
nagy szükség van. Többen is osztoz-
nak abban a nézetben, mely szerint 
„minden gyermek kreatív, ha hozzá-
segítjük őket. Ha megtanítjuk őket a 
kezdeményezésre, saját gondolataik, 
érzéseik felvállalására, a tudástól való 
szabadságra” (Fazekasné Fenyvesi, 
2014, 131). Gyarmathynál is olvashat-
juk, hogy „a kisgyermekek gondol-
kodása kreatív, fantáziájuk szabadon 
szárnyal” (Gyarmathy, 2010, 2). Úgy 
vélem, hogy akik foglalkoztak már 
kisgyermekkel vagy akár csak pár 
órát vigyáztak rá, megtapasztalhatták 
a gyermeki kreativitást, mely valóban 
határtalan tud lenni.

Biztosan mindenki találkozott már 
olyan hétköznapi eseménnyel, amikor 
a kisgyermek szeretne elérni valamit, 
ami nála magasabban van, például 
egy elérhetetlennek tűnő, de nagyon 
vonzó tárgyat a konyhapultról. Saját 
tapasztalatból tudom, hogy a gyer-
mekek szemében a konyhaszekrény 
fi ókjain lévő bútorfogantyúk kiváló 
létraképp funkcionálnak. Természe-
tesen ilyenkor minden szülő igyekszik 

ez a beállítódás egész életén keresztül 
megmaradjon” (Landau, 1997, 35).

„A kreatív légkör segíti az ötletek sza-
bad áramlását, a másik gyermek meg-
hallgatását, az alkotó együttműködés 
kialakulását” (Nagy, 1993, 23). Óvodai 
csoportban a kreatív légkör kialakítása 
egyfelől nagyon egyszerű, ugyanakkor 
éppen annyira bonyolult folyamat is. 
Hiszen csupán a megfelelő teret, ele-
gendő időt és a megfelelő eszközöket 
kell biztosítani a gyermekek számára. 
Azonban mivel a csoportlétszámok 
gyakran a 30 főt is elérhetik, így hiába 
a pontos, precíz tervezés, a gyermekek 
akarva-akaratlanul beleszólhatnak elő-
zetes számításainkba. Ezek megelőzé-
sére, csökkentéséhez segíthet az óvó-
nők őszinte játéka, mely a gyermekek 
számára követendő mintaképp szolgál, 
illetve a megfelelő napirend kialakítása 
is, mely a biztonságérzetet növeli. „A 
gyermekek a környezetükből szerzett 
tapasztalatokkal, élményekkel gazda-
gítják a játék tartalmát. Az óvónő tegye 
lehetővé, hogy a családban, az óvodá-
ban, a tágabb természeti és társadalmi 
környezetben szerzett tapasztalatokat 
a gyermekek újra és újra a játékban is 
átélhessék” (Nagy, 1993, 25).

Természetesen a kreativitás kibonta-
koztatásának támogatása jelentős időt 
és energiát von maga után a folyamat-
ban résztvevőktől – akár szülők, akár 
pedagógusok – egyaránt. Azt viszont 
talán nem szükséges kifejteni, hogy a 
társadalomnak miért van szüksége a 
kreatív egyénre. Hogy hogyan lesz a 
kreatív gyermekből kreatív felnőtt? Az 
út nem feltétlenül egyenes és zökkenő-
mentes. Az azonban bizonyos, hogy 
„azok a gyerekek, akik fi atalkorukban 
többet játszottak, felnőttkorukban 
kreatívabbaknak mutatkoztak kortár-
saiknál!” (Szentiványi, 2000)

Úgy gondolom, hogy a játékokon 
túl azzal is nagyban segíthetjük gyer-
mekeink kreativitásának kiteljesedé-
sét, ha nem akarunk helyettük min-
den felmerülő kérdést megválaszolni, 
minden fennálló problémát megolda-
ni, hanem hagyjuk őket próbálkozni, 
egy-egy nehézségnek újra és újra neki-
futni, mivel „a célhoz jutás alternatív 
módszereinek keresésében a kreativi-
tásnak alapvető szerepe van” (Szenti-
ványi, 2000).

ÖSSZEGZÉS

Összességében úgy vélem, hogy a kre-
ativitásról való gondolkodás folyamán 
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elsősorban magunkban kell rendez-
nünk a fogalomról alkotott gondola-
tainkat, mely során érdemes az adott 
gyermekcsoport sajátosságait is fi gye-
lembe venni. Sajnos gyakran hallani, 
akár pedagógusok, akár szülők köré-
ben, hogy a mai gyermekek megvál-
toztak, képességeik kevésbé fejlettek, 
mint idősebb társaiknak volt az adott 
korukban. Érdemes lehet azonban 
ilyen gondolatok esetén önrefl exiót 
alkalmazni vagy akár kollégáinkkal 
egy szakmai diskurzust tartani, amely 
során például a kreativitásról lévő is-
mereteinket megosztjuk egymással. 
Így az új ismeretek birtokában köny-
nyen lehet, hogy találunk olyan, eddig 
számunkra ismeretlen elméletet, mely 
az adott csoport vonatkozásában re-
levánsabb. Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy „a magyar, illetve magyar szár-
mazású Nobel-díjasaink csoportjának 
az ország lélekszámához viszonyított 
magas aránya vagy éppen a hazai sza-
badalmak relatíve nagy száma is ezt a 
tényt támasztja alá. Gyakran mondjuk 
magunkról, hogy ötletekben gazdag 
nemzet vagyunk, csak éppen a megfe-
lelő kitartás hiányzik sokszor a végső 
eredmény eléréséhez” (Szentiványi, 
2000).

Úgy vélem, hogy amennyiben sze-
retnénk a gyermekek kreativitásának 
kibontakozását segíteni, akkor ezt a 
kitartást elsősorban saját magunknak 
kell reprezentálni. Így példát mutatva 
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a gyermekeknek már nem okozhat 
gondot a kreativitás kibontakoztatá-
sának útjára lépni, számunkra pedig a 
szükséges segítséget nyújtani gyerme-
keinknek a megfelelő helyen, megfele-
lő időben.
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Minden szövegfeldolgozás más-más 
kreatív módszerrel került bemutatás-
ra. A gyerekek fantáziáját a bemutatás, 
mesemondás, beszélgetés, buzdítás, 
gondolkodtatás, drámapedagógia és a 
szemléltetés módszerével próbáltam 
stimulálni. A meseprodukciókat saját 
készítésű mesekövekkel, papírszínház-
zal, mesetérképpel, meseböngészővel 
és lapbookkal kiviteleztem. Írásomban 
a meseprodukcióhoz használt kreatív 
módszereket mutatom be, amik öt-
leteket kínálhatnak egy-egy irodalmi 
foglalkozás kidolgozásához.

MESÉLÉS MESEKŐ 
SEGÍTSÉGÉVEL

A meseprodukció előtt elkészítjük a 
meseköveket. Ehhez lapos kövek és 
fi lctollak kellenek. Az óvópedagógus 
a választott mese alapján kiválaszt né-
hány fontos motívumot, amit ráfest a 
kövekre. A köveket rejtő varázsdoboz 

Óvópedagógusként különösen fon-
tosnak tartom a kreatív gondolkodás 
művészetekkel történő fejlesztését. A 
képzőművészeti és ének-zenebeli fej-
lesztés mellett sok lehetőséget kínál az 
irodalom is a kreativitás kibontására, 
akár már egészen kisgyermekkorban. 
Az óvópedagógiára az összművészeti 
nevelés előtérbe helyezése a jellemző, 
ezért záródolgozatomban én is egy 
ilyen szemléletű projekt kidolgozására 
vállalkoztam. Egy öt alkalomból álló 
foglalkozássorozatot állítottam ösz-
sze, amelyben – más művészeti ágakra 
támaszkodva, a kreativitásfejlesztésre 
összpontosítva – kortárs irodalmi me-
séket dolgoztam fel. A foglalkozásso-
rozatban található játékos gyakorlato-
kat és tevékenységeket úgy állítottam 
össze, hogy elsősorban a kreativitást 
fejlesszék. A projekt során fontosnak 
tartottam bemutatni a mese pozitív 
hatásait és a kreatív módon történő 
felhasználásának a lehetőségei az óvo-
dai irodalmi nevelés során. 

készítésébe a gyerekeket is bevonhat-
juk. Egy 20x30 cm-es kartondobozt 
színes csomagolópapírral bevonunk 
és kibélelünk. A gyermekekkel a do-
bozt kidíszíthetjük, így ízlése szerint 
mindenki rárajzolhat valamit. Fontos 
hagynunk, hogy a saját kreativitásuk 
érvényesüljön a díszítésnél.

A mesemondás megkezdése előtt 
elővesszük a meseköveket rejtő do-
bozt. A köveket kiszedjük a dobozból 
és körbeadjuk, hogy mindenki a  ke-
zébe vegye, megnézze, majd közösen 
megbeszéljük, hogy milyen motívu-
mok találhatóak rajtuk. Igyekezzünk 
mindenkit bevonni a  beszélgetésbe 
és mindenkit meghallgatni, hogy ki 
milyen motívumot vélt felfedezni 
a köveken. Közöljük a gyermekekkel, 
hogy a  kövek motívumai egy törté-
netet mesélnek el nekünk. Mielőtt 
belevágnánk a meseprodukcióba, a 
gyermekekkel együtt megpróbáljuk 
kitalálni, hogy a kövek milyen tör-
ténetet fognak rejteni. A gyermekek 
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MESÉLÉS PAPÍRSZÍNHÁZ 
SEGÍTSÉGÉVEL

A meseprodukcióhoz elő kell készíte-
ni a papírszínházhoz szükséges kellé-
keket, a mesét bemutató képeket és a 
papírszínházhoz szükséges keretet. A 
képeket az óvópedagógus önállóan ké-
szíti el, a keretet azonban a mesepro-
dukció előtti napon vagy a reggeli te-
vékenység során a gyerekekkel együtt 
is elkészíthetjük.

 A kerethez szükség van egy nagyobb 
kartonpapír dobozra, amelynek az elő-
lapja közepébe egy A3-as nagyságú 
lyukat vágunk. Ezen a lyukon keresz-
tül válnak láthatóvá a mesét bemutató 
képek. A keret előlapján kívül az egyik 
oldalát is kivágjuk, hogy egyszerűen 
betehetőek és eltávolíthatóak legyenek 
a mesét bemutató képek. A dobozt a 
gyermekekkel együtt lefesthetjük és 
kidíszíthetjük, amihez temperát hasz-
nálunk. 

 A papírszínházhoz szükséges mesét 
bemutató képeket az óvópedagógus 
rajzolja és festi meg otthon, a tervezés 
időszakában. A képekhez A3-as mé-
retű rajzlapra, ceruzára és fi lctollakra 
van szükség. 

A meseprodukció előtt a gyereke-
ket szőnyegre ültetjük, és elővesszük, 
közösen megnézzük a papírszínház 
képeit. A gyermekek ötletelni kezd-
hetnek, a képek alapján vajon milyen 
történet kerül bemutatásra és milyen 
címet adhatnánk neki. Ezután tetszés 
szerint választanak egy képet, majd 
egyesével kiállnak a többiek elé. A fel-
adatuk, hogy a kép alapján vagy a ké-
pen szereplő emberekkel és tárgyakkal 
elmondjanak egy rövid történetet. A 
történetet egyénileg, a saját elképze-
léseik és ötleteik szerint mondják el, 
csak a kreativitásuk szabhat határt a 
mesélésnek. Minden gyermeket be-
vonunk a foglalkozásba és mindenki 
meséjét fi gyelmesen végighallgatjuk. 

A gyermekek történetalkotását kö-
vetően a képeket sorrendben szedjük 
és a keretbe helyezzük. Ezzel kezdetét 
veheti a meseprodukció. A mesélés 
alatt is próbáljuk aktívan bevonni a 
gyermekeket, a történetmondás során 
rámutatunk a képen látható jelensé-
gekre, erősítjük a vizuális dekódolást. 

A mesélés végeztével a gyermekek-
kel együtt továbbgondolhatjuk a tör-
ténetet. A gyermekek lerajzolhatják, 
hogy a szereplő élete hogyan folytató-
dik tovább, milyen további élményei 
lesznek. A rajzolás után elmesélhetik 

szabadon ötletelhetnek, hogy miről 
fog szólni a mű és magyarázzák is 
meg, mire alapozzák a feltevéseiket. 
Ezután megkérjük őket, hogy a fan-
táziájukra hagyatkozva rendezzék 
sorba a meseköveket, aszerint, hogy 
szerintük milyen sorrendben köve-
tik egymást az események. Az ötletek 
meghallgatása után kezdjük a szöveg 
bemutatását, mesélését. Ha a mese-
produkció során az adott motívu-
mot ábrázoló mesekő szerepet kap 
a mesében, a mesekövet felmutatjuk 
a  gyermekeknek, hogy mindenki 
megnézhesse, majd egy kiválasztott 
gyermeknek adjuk megőrzésre. A 
meseprodukciót csak addig szakítjuk 
meg, míg a mesekövet felmutatjuk és 
a gyermek kezébe adjuk, majd folyta-
tódik a történet. Amennyiben a mese 
nem túl hosszú, újra megismételhet-
jük, ezúttal viszont a gyermekek fog-
ják felmutatni a meseköveket abban a 
pillanatban, mikor a kövön található 
motívum feltűnik a mesében, ezzel is 
fejlesztjük a reakcióképességüket.

A  mese végeztével tovább játszha-
tunk a mesekövekkel. A gyermekek 
egy számukra tetszőleges mesekövet 
választhatnak maguknak, ami köré 
egyénileg néhány mondatos rövid 
történetet szerkesztenek, fejlesztve a 
fantáziájukat, a szókincsüket, a be-
szédkészségüket és a gondolkodásu-
kat. Majd a meseköveket sorrendbe 
rakjuk az első történetalkotótól az 
utolsóig.

1. kép: mesekövek 

2. kép: varázsdoboz

és be is mutathatják, hogy ki hogyan 
képzeli tovább a történetet. 

3. kép: papírszínház 

MESÉLÉS MESETÉRKÉP 
SEGÍTSÉGÉVEL

A meseprodukció előtt előkészítjük a 
mesetérképet, amelyet egy nagy pla-
kátszerű rajzlapra rajzol az óvópeda-
gógus. A mesetérképen megjelennek 
a mese szereplői abban a sorrendben, 
ahogy a meseszövés alatt feltűnnek. A 
mesetérképet az óvópedagógus készíti 
el fekete-fehérben, hogy a foglalkozás 
során a gyermekeknek legyen alkal-
muk kiszínezni a képeket. A szereplők 
a kétoldalú ragasztónak köszönhetően 
könnyen eltávolíthatóak a térképről, 
így a gyermekek változtathatják a tör-
ténetet. 

Mesélés előtt elővesszük a feke-
te-fehér mesetérképünket és együtt 
megnézzük, hogy milyen szereplőket 
vélnek felfedezni a térképen. Beszél-
getést indíthatunk arról, hogy mit 
tudunk a térképen szereplő elemek-
ről, értékelhetjük, csoportosíthatjuk 
azokat. 

 Ezután megkezdődik a mese be-
mutatása a mesetérkép segítségével. 
A történet menetét a térképen keresz-
tül követik a gyerekek, az óvópeda-
gógus mindig rámutat arra a részre, 
amiről épp beszél. A mese végeztével 
a gyermekek közösen kiszínezhetik a 
mesetérképet. A leszedhető ábráknak 
köszönhetően szétoszthatjuk a mun-
kát a gyermekek között, tehát lesznek 
háttérfelelősek, akik a hátteret festik 
meg, lesznek, akik szereplőket feste-
nek, akik környezetet festenek stb. A 
végén a térkép darabjait újra össze-
rakjuk a gyermekekkel közösen.

 Ezután a mesetérkép segítségével 
megpróbálunk más alternatív befeje-
zést alkotni, amihez segítségünkre le-
hetnek a mesetérképről levehető ele-
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milyen színek jellennek meg rajta. 
Kitalálhatjuk, hogy milyen helyszínt 
jelenít meg a böngésző és hol fog ját-
szódni a bemutatásra kerülő történet. 
Minden óvodást ezáltal beszédpro-
dukcióra ösztönözhetünk, hogy sza-
badon engedje a fantáziáját. 

Ezután kezdetét veszi a mesepro-
dukció, amelynek alapjául szolgál az 
elkészített böngésző. A mese bemuta-
tása alatt, a mesélés közben az elhang-
zott szereplőt megkeressük a böngé-
szőn és megmutatjuk. A mutatást az 
óvópedagógus végzi, hiszen így elke-
rülhető, hogy a mesét megszakítsuk 
és tönkretegyük a meseélményt. A 
történet ezáltal gördülékenyen hang-
zik el, könnyebben válik követhetővé, 
mintha a gyermekek egyesével állná-
nak fel a helyükről és keresnék meg a 
szóban forgó szereplőt. 

A meseprodukció után játékot in-
díthatunk a böngészővel. A gyerme-
kek csukott szemmel rámutatnak a 
böngészőre. A játék lényege, hogy 
a mutatott tárgy, élőlény szerepét a 
gyermekek elmeséljék a hallott törté-
net által, tehát a mesehallgatást köve-
tően fel kell idézniük, hogy a mesé-
ben milyen szerepe volt, mit csinált 
az általuk választott lény. Ezt köve-
tően kreatív továbbgondolásra ösztö-
nözzük a gyerekeket: megpróbálhat-
ják kitalálni, hogy milyen élete volt az 
adott szereplőnek vagy motívumnak 
a hallott történet előtt, mi történt vele 
és a történet után hogyan alakulha-
tott az élete. 

5. kép: meseböngésző

MESÉLÉS LAPBOOK 
SEGÍTSÉGÉVEL

A foglalkozáshoz egy 30x42 centimé-
teres lapbookot készítünk. A mese 
motívumait ábrázoló egyes képeket a 
gyermekek színezik ki a reggeli fog-
lalkozásokon. Ezeknek a képeknek a 
felhasználásával készül el a lapbook, 

mek. Ezeket könnyen kicserélhetünk 
más elemekre, így mindig új és új 
mesét alakíthatunk ki. A gyermekek 
új szereplőket készíthetnek és ezek 
felragasztása után mondhatják el az 
újonnan alkotott történeteiket.

 

4. kép: mesetérkép

MESÉLÉS MESEBÖNGÉSZŐ 
SEGÍTSÉGÉVEL

A foglalkozáshoz el kell készítenünk a 
történethez kapcsolódó 60x45 centi-
méter méretű meseböngészőt, melyet 
a gyermekekkel együtt is megalkot-
hatunk az előző napok képzőművé-
szeti foglalkozásain, illetve a reggeli 
foglalkozások keretein belük. A bön-
gészőhöz szükségünk van néhány új-
ságpapírra vagy nyomtatott képekre, 
melyeken a választott mesénk sze-
replői megjelennek. Ezenkívül ollót, 
ragasztót és egy nagy plakátszerű 
rajzlapot is felhasználunk a böngé-
sző elkészítéséhez. A gyermekekkel 
együtt kinyírjuk a fi gurákat az új-
ságból. A kivágott darabokat elhe-
lyezzük és ráragasztjuk a rajzlapra, 
így megkapjuk a mese történetének 
teljes képét, amelyen a mesében fel-
bukkanó szereplők mindegyike meg-
jelenik. Az óvópedagógus különösen 
odafi gyel arra, hogy az újságlapok és 
a nyomtatott képek csak a mesében 
megjelenő elemeket tartalmazzák. A 
tevékenység alatt igény szerint segí-
tünk a gyermekeknek és folyamatos 
útmutatást adunk nekik. 

A történet bemutatása előtt elő-
vesszük az együtt elkészített mese-
böngészőt és jól látható helyre rakjuk. 
A gyermekek a szőnyegen ülnek úgy, 
hogy mindenki jól lássa a böngészőt 
is és az óvópedagógust is egyaránt. A 
foglalkozás kezdetén közösen meg-
nézzük, kik és mik szerepelnek a bön-
gészőn, milyen állatok, növények, lé-
nyek jelennek meg rajtuk. Együtt meg 
is számolhatjuk a böngésző szereplő-
it, de fi gyelembe vehetjük azt is, hogy 

amelyet teljes egészében az óvópe-
dagógus rajzol meg, hogy logikusan, 
jól fel tudja építeni a történetet. A 
lapbookhoz szükség van rajzlapra, 
színes papírra, színes fi lctollakra, szí-
nes ceruzákra, ollóra és ragasztóra. A 
lapbookon megjelenítjük a szereplő-
ket, egy zsebet, ami a zászlót rejti és 
különböző kinyitható, illetve felhajt-
ható ablakokkal követjük végig a cse-
lekményt.

 A mese bemutatása előtt minden 
gyermek elhelyezkedik a szőnye-
gen. Az óvópedagógus előveszi a 
lapbookot, amit a gyermekek elé he-
lyez, így közösen megtekinthetik a 
színes képeket. A gyermekek minden 
forgatható, kinyitható elemet meg-
vizsgálhatnak, majd elmondhatják, 
milyen elemeket véltek rajta felfedez-
ni. Beszélgetést kezdeményezhetünk 
a szereplőkről is, hogy a gyermekek 
szerint kik ők, mire hasonlítanak a 
leginkább. 

 A megbeszélést követően az óvópe-
dagógus elkezdheti a meseprodukci-
ót. A gyermekek fi gyelemmel kísérik 
a hallott történetet és a lapbookot egy-
aránt. A meseprodukció után minden 
gyermek választ magának egy számá-
ra szimpatikus szereplőt, belebújik a 
választott a szereplő bőrébe és egyes 
szám első személyben saját szavaival 
újrameséli a történetet. A gyermekek 
egyesével, a lapbook segítségével me-
sélhetik el a történeteiket egy rövid 
bemutatkozás után, hogy tisztában 
legyünk vele, melyik szereplő szem-
szögéből meséli a történetet.

A történeteket követően a Mi tör-
tént volna, ha? című játékot játsszuk, 
melynél egy bizonyos szituációválto-
zás miatt a gyermekekkel átírhatjuk a 
mesét. A kialakult történetet a gyer-
mekekkel együtt eljátszhatjuk, eldra-
matizálhatjuk.

A tevékenység alatt egyaránt fej-
lesztjük a gyermekek kreativitását, 
beszédkészségeit, beleélő, beleérző ké-
pességeit is.

A A A tetetet vévéékkekeenynyséséséséssésséséggggg gg alalalalalalalalalaaalatatatatatatatatta t t t egegegggyyyayayayyayarárááráráráráántnntnnnn fffejej--
lelleeeszszszszszszszztjtjtjtjtjtjtjtjtjüküküküküükükük aaa gggggggyeyyeyeyeyeyeyeyermrmrmrmmrmrmrmrmrmmmekkeeekekekeee kkkrererererereeerereatatatatatataatatatiiviviiviviviviivititittásássátátá , ,
bebebebebebeeszszszszszszs édédédédédédédédéddkékékékékékékékékéészszszszsszss sésésésésésésséséggeggeeggggg ititititititititititititit, ,, , , , , , , bebebebebebebebebebebebebeelelelelelelelelelelelleéléléléléléléléléléléllélő,ő,ő,ő,őő,ő,ő,ő,ő,ő,ő bbbbbbbbb llelelelelelelelll éeéeéeéeéeéeéeéeée rrzrzrzrzrzzrzrzző ő ő ő ő őő ő ő ő kkkékékééékékké-
pepepepep sssssssss égégégégé eeieiiieeiit t tt isisisissiii ..

6. kép: lapbook
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MORVA MÁTYÁS

KREATÍV ÍRÁS TANÍTÁSA AZ IRODALOMÓRÁN

„Hiszen kismillió kép, történet, rím 
kering a világban, legjobb lenne mind-
et megszelídíteni.” (Lackfi  János)  

Az egyetemi évek alatt kezdtem a kre-
atív írássál foglalkozni: előbb a tanulá-
sával, később a tanításával. A 2017-es 
évben döntöttem el, hogy szakdolgo-
zatom majdani témája is a kreatív írás-
sal lesz kapcsolatos. Középiskolai 
környezetben, középiskolásokkal sze-
rettem volna kipróbálni valami egé-
szen hasonlót ahhoz, amit a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen kreatív 
írásnak nevezünk, legyen szó prózáról, 
versről vagy esszéről – összességében a 
Kreatív írás fakultatív modult felépítő, 
50 kreditnyi szemináriumról és elő-
adásról. Vörös István tanár úr az első 
pillanattól kezdve támogatta az ötletet, 
így a munka 2017-es megkezdése, il-
letve a 2021-es leadása és védése közt 
bőven volt idő a szakirodalom feltér-
képezésére, a módszertan artikulálá-
sára és főként a többszöri középiskolai 
kipróbálására. Ebben rejlik a dolgozat 
erőssége, ugyanis fel lehet a szakiro-
dalmi tapasztalatok és a saját ötletek 
ötvözésével elméletben vázolni, mi az, 
ami működhet, de amíg valós oktatá-

si helyzetben nem kerül kipróbálásra, 
gyenge lábakon áll. Az elkövetkezen-
dőkben bemutatásra kerülő iroda-
lomórai megközelítésmód két sikeres 
kísérletet élt meg a következtetések le-
vonása előtt. Mindkét alkalommal az 
esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet 
Gimnázium, Óvoda és Általános Isko-
la adott otthont a módszertani próba-
tételnek, 11. osztályos tanulók voltak 
a résztvevők és Az ember tragédiáját 
érintő anyagrészt dolgoztuk fel a kre-
atív írás eszköztárának segítségével. 
A legfőbb különbséget az élethelyzet 
hozta, míg első alkalommal lehetőség 
nyílt a jelenléti oktatásra, addig má-
sodjára a 2020-ban kitört világjárvány 
második hulláma miatt online formá-
ban zajlott a próba. 

RELEVANCIA ÉS CÉLOK

Mindenekelőtt fontos bizonyítani a 
témafelvetés és a kidolgozott meg-
közelítésmód releváns mivoltát, ami 
elsősorban a hagyományos iroda-
lomtanítás különutas testtartásából 
ered, beazonosítható probléma. „Hát 
nem furcsa, hogy rajzórán rajzolunk, 

énekórán énekelünk, tesiórán tor-
názunk, magyarórán meg szépeket 
gondolunk arról, hogy mások miket 
írtak?” (Molnár – Lackfi , 2020, 7). A 
gondolatmenetet megfordítva még 
inkább kiviláglik a képtelensége. El 
tudjuk képzelni a testnevelésórát, 
ahol a diákok elméletben tanulnak 
a távolugrás helyes technikájáról, le-
jegyzik a világcsúcstartó életrajzát, 
módszerének sajátosságait, aztán a 
távolugrást egyszer-kétszer megkísér-
lik, de ha nem marad rá idő, az sem 
baj, a lényeg bekerült a fejekbe, vagy 
legalább a füzetekbe. Megengedem, 
hogy egyesek helyénvalónak látják az 
irodalomtanítás hagyományos formá-
ját, akkor viszont illene tiszta lapokkal 
játszani: „Irodalmat tanulva irodalom-
történetet tanulsz” (Kukorelly, 2007, 
url). Irodalmat tanítsunk tehát vagy 
irodalomtörténetet? Mind a szakdol-
gozat, mind az alábbi sorok abban a 
meggyőződésben fogantak, hogy az 
irodalomórán az irodalom alakításá-
ban való aktív részvétel a helyes irány. 
A kreatív írásos feladatokat szorosan 
össze lehet kapcsolni bizonyos anyag-
részekkel, így nem csak az alkotás 
örömét és kínját tapasztalhatják meg a 



odáig, ahol az a bizonyos »több« kez-
dődik” (Lackfi , 2020, 6–7).

 Tehát az alábbi néhány bekezdés – 
bővebb terjedelemben a szakdolgozat 
– az általánostól eltérő szemléletmó-
dot mutat be a kötelező középiskolai 
irodalomtanítás színterén. Mindezt a 
kellő szerénységgel és higgadtsággal, 
tudatában annak, hogy az olyan rop-
pant bonyolult – és bizonyos hatásfo-
kon funkciójukat vitathatatlanul ellátó 
– rendszerek esetében, mint amilye-
nek egy-egy ország irodalomtanítását 
megalapozzák, az elhamarkodott és 
heves változtatások nagyobb eséllyel 
rombolnak, mint javítanak. Éppen 
ezért, a dolgozatban bemutatott, több-
ször kipróbált és kiértékelt megköze-
lítésmód beilleszthető a jelenlegi és a 
belátható jövőben módosuló keret-
rendszerbe úgy, hogy az alapok ne sé-
rüljenek. Mégis jó kiindulópont lehet, 
építőköve egy esetleges szemléletvál-
tásnak, jelentékeny hangsúlyeltolódás-
nak. 

 A megközelítésmód célja alapve-
tően, hogy új kontextusba helyezze 
a középiskolás diák és az irodalom 
kapcsolatát: elmozdulást az egyolda-
lú, passzív befogadói viszony jelenlegi 
holtpontjáról egy interaktívabb, egy-
mást – az irodalom a diákot és a diák 
az irodalmat – kölcsönösen alakító 
közeg felé. Fontos az írás és olvasás 
közti összefüggésrendszer felismeré-
se: a módosult kontextus hosszútávon 
jelentős hatást gyakorolhat az olvasási 
kedvre – hiszen lehetnek akármilyen 
jó íróink, ha nem lesz, aki olvassa a 
műveiket, az irodalom ügye elveszett. 

A FOLYAMATKÖZPONTÚ 
ÍRÁSRÓL

Első lépésként érdemes az íráskész-
séget fejlesztő feladattípusok hierar-
chikusan felépülő szerkezetét kon-
textus gyanánt felvázolni, azon belül 
elhelyezni a fogalomközpontú írást. 
Scrivener a következő kategóriákat ha-
tározza meg: „másolás, írásgyakorlat, 
irányított írás, folyamatközpontú írás 
és szabadírás” (Scrivener, 2005, 193). 
A folyamatközpontú írást a követke-
zőképpen defi niálja: „A diák arról ír, 
amiről szeretne. Segítséget, bátorítást 
és visszajelzést kap tőled [a tanártól 
– szerk.] és másoktól a témaválasztás, 
az ötletelés, a gondolatok rendezése, 
a vázlatkészítés stb. folyamata során” 
(Scrivener, 2005, 193). Ki ne emlé-
kezne iskolás korából a következő 

diákok, hanem mélyebben megérthe-
tik a mintául szolgáló művek lényegét. 
Az irodalom aktív művelése, még ha 
csak középiskolai szinten is, de pozitív 
hatással lehet az olvasói kedvre, az ol-
vasási szokásokra. Lássunk egy másik 
példát: akik tanultak hangszeren ját-
szani, azok közül „mindenki az adott 
időszak során zenésszé vált ebben az 
értélemben: csinálták a zenét. Képe-
sek lesznek életük hátralévő részében 
beavatottként hallgatni azt” (Schil-
ler, 1954, 111). A gondolat Andrew 
Schillertől származik, aki az idézett 
dolgozat egy későbbi pontján követ-
kezőképp ír a diákjáról: „Felfedezik – 
ahogy nekem is fel kellett fedeznem –, 
hogy olvasni az írás által tanulsz meg” 
(Schiller, 1954, 113). Végtére is nem az 
volna az irodalomtanítás célja, hogy 
könyvszerető generációkat neveljen 
a XXI. században is? Ebben kulcssze-
repet játszhatnak az élmények: az írás 
élménye ugyanúgy, mint az olvasásé, 
e kettő által létesíthető eleven és di-
namikus kapcsolat az irodalommal, 
így válhat a diákok életének szerves 
részévé.

 Mielőtt azonban tovább léphet-
nénk, szükségszerű eloszlatni egy ál-
talános tévhitet. „Kétlem, hogy lett 
volna olyan írás tanárom, aki ne azzal 
a fi gyelmeztetéssel kezdte volna az 
órát, »Senki nem taníthat meg, hogyan 
kell írni.« Nem emlékszem viszont, 
hogy bárki azt mondta volna, »Senki 
nem taníthat meg zongorázni« vagy 
»Senki nem mutathatja meg neked 
az alap balettlépéseket«” (Wheeler, 
1954, 450). Más művészeti ágakkal 
ellentétben az írást máig körüllengi a 
taníthatatlanság mítosza. Ez esetben 
is fordított példával élnék: el tudunk 
képzelni egy kisvárost külön zeneis-
kola és rajziskola nélkül? Íróiskolák vi-
szont nincsenek, hiszen amit az írásról 
megtanulhat a diák, azt megtanulja az 
iskolában, a többit meg úgysem lehet 
tanítani – ha valóban így lenne, sem-
mi értelme nem lett volna a szakdol-
gozatírásnak, az azt megelőző négy év 
munkájának, de szerencsére bizonyít-
hatóan megérte. Persze nem szabad 
átesni a ló másik oldalára, nem lesz 
mindenkiből Arany vagy Petőfi , sőt, 
valószínűleg senkiből sem, de nem 
is ez a cél. Aranyunk és Petfőink már 
van. Lackfi  János egy kreatív írással 
foglalkozó könyvében az érme mind-
két oldalát vizsgálja: „[…] az írásnak 
van tanulható, szakmai része. És igen, 
az írás nem csak tanulható részből áll. 
Ám ha nem tanulunk, sosem jutunk el 

fogalmazásórai feladatra: itt a téma, 
kisfi am vagy kislányom – jobb eset-
ben: itt van három téma –, válaszd ki, 
melyik tetszik, aztán írd meg szépen 
a fogalmazást és adok rá egy jegyet. 
Szilágyi Imréné már az alsó tagoza-
tosok esetében is a következőképpen 
hívja fel a jelenségre a fi gyelmet: „[…] 
a tanító – csak úgy – »feldobja« a té-
mát, nagyjából megbeszéli, hogy miről 
írjanak a gyerekek, és aztán magukra 
hagyja őket, hadd birkózzanak vele!” 
(Szilágyi, 2000, 35). Nos, a folyamat-
központú írás nem erről szól. Hang-
súlyt fektet az írás menetének főbb 
állomásaira, az írásmű elkészítését 
megelőzően részfeladatok segítségével 
vezeti rá a diákot, hogy gondolkodjon 
a részletek egymáshoz és az egészhez 
fűződő viszonyáról, mielőtt sor kerül 
a szintézis kidolgozására. A bemuta-
tott megközelítésmód esetében szoro-
san összefügg az adott irodalomórai 
tananyaggal, az utolsó lépés kivéte-
lével csoportban vagy individuálisan 
megvalósítható szakaszokra bontott, 
offl  ine és online formában is megszer-
vezhető, a beadandó írásművet szóban 
vagy írásban is értékeli, szükség esetén 
lehetőséget nyújt a javaslatok alapján 
történő átdolgozásra.

AZ IRODALOMÓRÁN 
ALKALMAZOTT MEGKÖZELÍTÉS-
MÓD LEÍRÁSA 

A tanórákon átívelő, folyamatköz-
pontú kreatív írás gyakorlat Az ember 
tragédiáját tárgyaló anyagrészhez lett 
hozzáillesztve a kipróbálás mindkét 
esetében. A választás több szempont-
ból is szerencsés, hiszen, ha hosszabb 
folyamatot szeretnénk kidolgoz-
ni, szükségszerűen terjedelmesebb 
anyagrészt kell kiválasztani. Másrészt 
azt is érdemes megemlíteni, hogy epi-
zodikus szerkezeti jellegéből adódóan 
ideális választás volt a Tragédia – adta 
magát a végső feladat, egy XXI. száza-
di problémát feldolgozó, XXI. század-
ban játszódó szín.  

 A részfeladatok elvégzése során 
zajlott a témaválasztás, ötletelés, alap-
tézis megfogalmazása, a helyszín és a 
szereplők megtervezése. Az első fősza-
kasz szervezési módja 2018-ban cso-
portos volt, 2020 végére viszont a vírus 
okozta online oktatásból kifolyólag 
individuális munkára került sor. Ettől 
függetlenül alapfunkciójuk tekinteté-
ben nem változtak a részfeladatok – az 
alkotási folyamat részeinek széttagolt 
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bemutatása és megtapasztalása mind-
két esetben megtörtént.

 Mielőtt rátérnénk a két főszakasz 
részletes bemutatására, érdemes tisz-
tázni, hogy a felvázolt megközelí-
tésmód a szakirodalmi kategóriák 
alapján egyrészt folyamatközpontú, 
másrészt szorosabb értelemben vett 
kreatív írás gyakorlatokra épül, utóbbi 
fogalomhoz Raátz a következő defi ní-
ciót fűzi: „Ide azokat a gyakorlatokat 
soroltuk, amelyek valamilyen irodal-
mi alkotáshoz kötődnek, valamilyen 
meghatározott szépirodalmi műfajban 
kell a szöveget elkészíteniük a tanu-
lóknak. Használjuk ezeket a gyakor-
latokat akkor, amikor irodalomból 
az adott műfajt tanítjuk, gyakoroljuk, 
illetve a művet elemezzük” (Raátz, 
2008, url). Tehát fontos kiemelni, 
hogy a már ismertetett célok mellett a 
megközelítésmód elősegíti a tananyag 
mélyebb megértését is, hiszen csak az 
a diák tudja megfelelően elkészíteni a 
végső feladatot, aki megérti a Tragédia 
színeken átívelő lényegét.

 A részfeladatok az esetek többségé-
ben jól bejáratott módszertani gyakor-
latok alapján kerültek kidolgozásra, 
éppen ezért nem bocsátkozunk rész-
letes elemzésükbe. Az olyan kulcsfel-
adatokon túl, mint a témaválasztás, il-
letve a szereplők tételeinek tisztázása, 
a részfeladatok az irodalomtanár pre-
ferenciái alapján kerülnek meghatá-
rozásra, fontos irányelv viszont, hogy 
minden egyes részfeladat valamilyen 
módon a második főszakaszt, a saját 
írásmű individuális elkészítését segít-
se. 

 A beadott részfeladatok ellenőrzé-
sével folyamatosan nyomon követhető 
volt, milyen mértékben értették meg a 
Tragédia szerkezeti sajátosságait a di-
ákok, hogyan tették magukévá a lépé-
seket – magyarán, mennyire haladnak 
jó úton a végső írásmű megvalósítása 
felé. Az állandó monitorozásból kifo-
lyóan könnyen észlelhető volt, hogy 
sokan felületesen értették meg a fel-
adat lényegét. A visszajelzések és egy 
beiktatott extra feladat segítségével 
menet közben lehetett korrigálni: a 
plusz feladat Ádám eszméjének tű-
pontos megfogalmazása volt. Ez az 
alaptézis vált az írásmű elkészítésének 
a vezérfonalává, igazodási ponttá Lu-
cifer és Éva attitűdjének megalkotá-
sában is, ebből bontakozik ki a karak-
ter, a konfl iktus és a megoldás, azaz a 
premissza, melynek fontosságára Egri 
Lajos hívta fel a fi gyelmet: „Tehát az 
első dolog, aminek muszáj meglennie, 

az a premissza. És azt oly módon kell 
megfogalmazni, hogy akárki megért-
hesse úgy, ahogy azt az alkotó köz-
vetíteni szándékozott. Egy homályos 
előfeltevés annyira rossz, mintha nem 
is volna premisszánk” (Egri, 1960, 7). 
Az természetes, hogy az irodalomórai 
kreatív írásgyakorlatok során nem fel-
tétlenül szükséges elmélyedni az elmé-
leti részletekben, főleg online, illetve 
mindjárt az elején, de a részfeladatok 
során pontosan meg kell, hogy fo-
galmazódjon minden diákban, mi az 
üzenet, amit közvetíteni akar írásmű-
ve által. Ha ez a rész nincs tisztázva, 
szinte esélytelen, hogy konzisztens és 
koherens mű készüljön. 

AZ ÉRTÉKELÉS MENETE

A kreatív írás inkább fakultatív jelle-
gének ellenére szükséges valamilyen 
értékelési keretrendszer, amennyiben 
kötelező jelleggel szeretnénk beépíte-
ni az irodalomórába. A részfeladatok 
értékelése állandó visszajelzések ré-
vén mindenképpen esszenciális, csak 
így van értelme a folyamatközpontú 
megközelítésmódnak, az érdemje-
gyek, főleg a szorgalmi típusú jegyek 
alkalmazása is megfontolandó, akár 
csoportos, akár individuális a szerve-
zési mód. A saját írásmű elkészítését 
osztályozni kell, illetve szóbeli vagy 
írásbeli visszajelzést adni, a legjobban 
sikerült műveket akár az egész osztály-
lyal megosztani. Mivel a megközelítés-
mód folyamatközpontú, a záró szóbeli 
vagy írásbeli értékelés koncentráljon 
az esetlegesen eszközölhető javítások-
ra is – ahol az érdemjegy tükrözi a sú-
lyosabb hiányosságokat, formálisan is 
érdemes megadni a lehetőséget a javí-
tásra, támpontokkal együtt. 

A MEGKÖZELÍTÉSMÓD 
ÉRTÉKELÉSE

Az osztály, amellyel 2018-ban, első 
alkalommal került kipróbálásra az 
irodalomórán alkalmazható megkö-
zelítésmód, csoportban dolgozott. Az 
osztály létszáma 29 fő volt, ez indokol-
ta az 5 tagú csoportokat. A folyamat 
végére sok értékes írásmű született, 
szám szerint 9 minősíthető kivételesen 
jónak. Komoly hiányosságra egy eset-
ben volt példa.

 A megközelítésmód 2020 végén zaj-
ló kipróbálása során hasonlóan pozi-
tív végeredmény született. Az online 

tanítás révén, illetve az individuáli-
san elkészített részfeladatok által már 
előre kiviláglott, hogy rengeteg po-
tenciál rejlik a munkák többségében. 
A személyre szabott visszajelzések 
segítségével menetközben is útbaiga-
zítást kaphattak a kevésbé átgondolt 
alapötlettel, tézissel rendelkezők. A 
28 fős osztály több mint egyharmada 
kivételesen jó munkát adott be, konk-
rétan 10 fő, 14 diák munkája bizonyult 
megfelelőnek – közéjük számoljuk 
azokat is, akik a hiányosságokat a visz-
szajelzések alapján utólag javították. 3 
diák esetében lett súlyosan hiányos a 
végeredmény, egy diák nem volt haj-
landó elvégezni a feladatot.

 A beadott munkák többsége mind-
két próba során prózai formátumban 
készült, akadt viszont a diákok közt, 
aki vállalta a drámaírást – érdekes, 
hogy a drámák szinte minden esetben 
a kivételesen jó kategóriába kerültek. 

 Figyelembe véve az elkészült műve-
ket, a megközelítésmód mindkét pró-
bájáról kijelenthető, hogy sikeresen 
zárult. A valós iskolai helyzetben tesz-
telt kreatív folyamat végére az összes 
résztvevő nagyjából egyharmada adott 
be olyan munkát, ami alkotói megol-
dásai, éleslátása és technikai fogásai 
révén kivételesen jónak mondható. 
A maradék kétharmadba tartozók 
nagyrésze is becsületesen elvégezte a 
feladatot, ha szükség volt rá, javították. 
A hiányos feladatok aránya csekély, de 
nem elhanyagolható probléma. A ter-
jedelmi korlátok miatt nincs lehetőség 
mellékelni az arra érdemes műveket, 
ám a megközelítésmód eredményes-
ségéről tanúskodik a szerkesztői ígé-
ret: bizonyos írásművek a közeljövő-
ben publikált formában is napvilágot 
látnak majd. Két arra érdemes XXI. 
századi színt fogadott közlésre a Fel-
vidéki Előretolt Helyőrség c. irodalmi 
melléklet, illetve a tesztelésnek otthont 
adó oktatási intézmény igazgatója 
örömmel egyezett bele az évek során – 
irodalomórán és szakkörön – született 
munkák antológiában való megjelen-
tetésére.

 A bemutatott megközelítésmód ki-
próbálásában résztvevő diákok a vég-
ső írásművek elkészítése és kiértéke-
lése után kitöltöttek egy kérdőívet. A 
kapott válaszok részletes elemzésére 
nincs lehetőség, ám az összkép min-
denképpen pozitív. A diákok túlnyo-
mó többsége örömmel fogadta a folya-
matközpontú kreatív írás feladatot, a 
jövőben is részt venne hasonló iroda-
lomórákon. 



ZÁRÓ GONDOLATOK

Az irodalomórán kipróbált folyamat-
központú és szorosabb értelemben 
vett kreatív írás gyakorlat elsődleges 
célja nem a specializált tehetséggon-
dozás – noha arra mindenképpen 
alkalmas, hogy felfedje a diákokban 
pislákoló írói, történetmesélői vagy, 
ha tetszik, kreatív vénát, aminek álta-
lában sajnos nem sok lehetősége van 
megmutatkozni a magyar nyelv és 
irodalom órán. A fő cél az volt, hogy 
egészen más nézőpontból láttassuk az 
irodalmat. Ahogy az összes többi mű-
vészeti ág tanítása során történik: ne 
csak a partvonalról nézzék a diákok, 
mi történik a pályán, hanem legye-
nek maguk is részesei a játéknak, az 
irodalom alakításának. Az autentiku-
sabb kontextusba helyezett kapcsolat 
legfőbb hozadéka nem az, hogy min-
den egyes osztály kitermeli a maga kis 
Petőfi jét, hanem hogy megváltozik az 
irodalom és a diákok közti viszony – 
nem feltétlenül kiváló írókat, inkább 
jó olvasókat kapunk hosszú távon. 
Persze a megváltozott szemléletmód 
jövőbéli hatásairól egyelőre nem tu-
dunk beszámolni, ami viszont biztos, 
hogy a fősodratú irodalomtanítás nem 
vált be maradéktalanul – ezt sajnos 
az irodalomtanárok napi szinten ta-
pasztalják, de hogy ne általánosítások 
alapján vonjuk le a következtetést, a 
kutatási eredményeink is ezt igazolják, 
legalábbis ami a diákok attitűdjét illeti. 

 Az irodalomórán alkalmazott rend-
hagyó megközelítésmód működhet, 
a csoportmunka pezsgőbbé teheti a 
szinte állandósult frontális szervezési 
módot, a diákok nem csupán kreatív 
energiáikat adhatják ki, hanem köze-
lebb kerülhetnek egyes jelentős iro-
dalmi alkotásokhoz is – esetünkben a 
Tragédiához.

 Noha a hazai körülmények nem 
a legkedvezőbbek, az irodalomórán 
is érdemes foglalkozni a kreatív írás 
ügyével. Biztos vagyok benne, hogy 
mind a tanárok, mind a diákok örö-
müket lelhetik alkalmazásában, rá-
döbbenhetnek arra, hogy ha nem is 
mindig, de olykor üdítő más perspek-
tívából megközelíteni az irodalmat. 
„Hiszen kismillió kép, történet, rím 
kering a világban, legjobb lenne min-
det megszelídíteni” (Lackfi , 2020, 18).

A szakcikk következő részében hason-
ló módon – szakdolgozati alapokból 
kiindulva – járjuk körbe a szakkörön 
megvalósítható középiskolai kreatív 
írás tanítás lehetőségeit. A szakdol-
gozat – melyben mindkét megköze-
lítésmód bővebb leírása megtalálható 
– címe: A kreatív írás tanítása középis-
kolában – irodalomórán és szakkörön. 
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GYETVAI ANNA

MENTÁLIS EGÉSZSÉG A KORONAVÍRUS IDEJÉN

2020 tavaszán egy sokunk számára 
ismeretlen fordulatot hozott az élet. 
A Covid–19 világjárvány vette kezde-
tét, amely a mai napig velünk van, az 
életünk részévé vált. Bizonytalanság, 
félelem, aggódás, szorongás, magány, 
gyász, hirtelen változások, sokféle 
információ, amelyekben nehéz eliga-
zodni, kontrollvesztés, feszültségek 
hada, tehetetlenség érzése, frusztrá-
ció, düh… és még sorolhatnánk azt a 
sok-sok érzelmet és helyzetet, amelyek 
szinte egyik napról a másikra jelentek 
meg. Ez a világjárvány a társadalom 
minden rétegét, minden szakmát és 
korosztályt érinti, megterheli valami-
lyen módon. A járványügyi intézkedé-
sek során meglehetősen szétszóródik 
a fi gyelmünk, próbáljuk betartani a 
szabályokat, túlélni a nehéz helyzete-
ket, viszont kevés szó esik a mentális 
egészségről, pedig az egészség igazán 
fontos sarokkövét jelenti. Jelenleg a 
mentális és pszichológiai betegségek 

az elsők közt állnak a gyakori beteg-
ségek listáján, a szív- és érrendszeri 
betegségekkel egy szinten (Vigo et al., 
2016).

Bár ebben a nagy bizonytalanságban 
nehéz biztos pontokat találni, azonban 
a mentális egészségünk megőrzésé-
hez fontos, hogy mégis legyenek az 
életünkben szigetek, amelyek kiszá-
míthatóak. Valószínűleg sokan éltünk 
meg a bizonytalansággal összefüggő 
kontrollvesztést is, vagyis azt, hogy 
az előállt ismeretlen helyzetekre nincs 
hatásunk, nem tudjuk őket befolyá-
solni. Ezzel együtt egyre fontosabb, 
hogy megtaláljuk azokat a szituáció-
kat, amelyeket mi irányítunk. A lent 
található ábra segítségével jó szívvel 
ajánlom áttekinteni, átgondolni, eset-
leg kiegészíteni a kontrollálható és 
nem kontrollálható dolgok listáját, 
mivel hosszú távon is a segítségünkre 
lehet, biztonságot adhat ez a fajta tu-
dás, érzés. Már a kisiskolás korosztály-

lyal (és természetesen a nagyobb gyer-
mekekkel) is érdemes lehet kipróbálni.

KUTATÁSOK A COVID–19 ÉS A 
MENTÁLIS EGÉSZSÉG ÖSSZE-
FÜGGÉSÉBEN

Bár a világjárvány még tart, több ku-
tatócsoport is megkezdte kutatásait a 
járvány hatásairól a mentális egészség 
tekintetében. A legtöbb vizsgálatban 
fő tünetekként a szorongás, a stressz, 
a depresszió jelenik meg. Egy több 
ország részvételével megvalósuló fel-
mérésből kiderült (Magyarország is a 
részt vevő országok között szerepel), 
hogy a válaszadók 50,9%-nál szoron-
gás, 50,7%-nál stressz és 58,6%-nál 
depresszió jelentkezett az első hullám 
idején. Ebből 10,9% esetben extrém 
súlyos szorongás, 11,7% extrém súlyos 
depresszió és 1,6% extrém súlyos 
stressz lépett fel. Nemet és korosztályt 

PSZICHOLÓGIA



PSZICHOLÓGIA

tekintve a nők és a fi atal felnőttek ese-
tében volt gyakoribb a szorongás és a 
stressz (Shah et al., 2020). Ezeknek a 
tüneteknek a leggyakoribb háttérté-
nyezői közé tartoztak: a szigorú köz-
egészségügyi intézkedések (amelyek 
erősen korlátozzák az eddigi meg-
szokott életet), a növekvő gazdasági 
nyomás, az iskolalátogatás és a mun-
kába járás szabályainak folyamatos 
változása, a sokféle hír és vélemény az 
interneten (amelyekbe igazán bele le-
het zavarodni), az aggódás a saját és a 
szerettek egészségéért, a megbélyegzés 
(Ren–Guo, 2020). További kockáza-
ti tényezőt jelent a gyermekkel való 
együttélés, valamint a már diagnoszti-
zált mentális betegség (Mughal et al., 
2021). 

A WHO egy különösen érzékeny 
témára hívja fel a fi gyelmet, ugyan-
is a kutatásaik alapján szignifi kánsan 
emelkedett a családon belüli erőszak a 
pandémia idején. Ez azzal lehet össze-
függésben, hogy az izoláció, a bizony-
talanság növeli az agresszor frusztrá-
cióját és ezzel egyidejűleg a bezártság 
és a nehézkesebb ügyintézés miatt az 
áldozat segítségkérési lehetőségei is 
korlátozódnak. Pedagógusként is nagy 
jelentősége van, hogy a szokásosnál is 
jobban fi gyeljünk az árulkodó jelekre, 
a gyermekek szokásostól való eltérő 
viselkedésükre, a jóllétükre (Lazáry, 
2020). 

A JÁRVÁNY ÉS A GYERMEKEK

A szociális elszigeteltség a kisgyerme-
kek és a kamaszok számára is jelentős 
probléma. Nem lehetnek a kortár-
saik között, ezáltal nehezen tudnak 
fejlődni a szociális és kommuniká-
ciós készségeik, amelyek a korosztá-
lyi sajátosságaik lennének. Az online 
oktatás hatására megnő a veszély a 
számítógép-függőség kialakulására, a 
jelentősen kevesebb mozgás és egész 
napos számítógépezés pedig megne-
hezíti a koncentrációt. A kamaszok 
körében nőtt az öngyilkossági gondo-
latok aránya is (Mughal, 2021). Egy 
kínai tanulmány szerint 2015-ben a 
6–16 éves korosztály 17,6%-ának volt 
valamilyen mentális betegsége, és ez a 
szám a járvány idején 43,7%-ra nőtt, 
depressziós vezető tünetekkel (Li et al., 
2021). A gyermekek esetében jelent-
kező viselkedéses változások, nehéz-
ségek hátterében az unalom, a családi 
nehézségek és a szociális kölcsönhatá-
sok hiánya, az ingerszegény környezet 

állhat (Malboeuf-Hurtubise, 2021). 
Fontos, hogy az online oktatás során is 
legyen a gyermekeknek egy napirend-
jük (lehetőleg hasonló, mint azelőtt), 
mert a napi rutin elvesztése a bizton-
ságérzetet rendíti meg, amely szin-
tén pszichés nehézségekhez vezethet 
(Boyraz–Legros, 2020). A kamaszok 
ebben a krízisekkel teli időszakban fo-
kozottabban vannak kitéve a szerhasz-
nálat veszélyének. Liang és munkatár-
sai (2020) kutatásából kiderül, hogy 
a vizsgálatukban résztvevő 584 fi atal 
40,4%-ánál jelentkezett valamilyen 
pszichológiai probléma, illetve 14,4%-
a számolt be a PTSD tüneteiről (lásd 
lejjebb). Ebből adódóan gyakori, hogy 
a feszültségeik oldására maladaptív 
stratégiákat alkalmaznak, például 
dohányoznak, alkoholt fogyasztanak 
vagy drogokhoz nyúlnak. 

Orsini és munkatársai (2021) a 
Covid–19 fertőzéssel diagnosztizált 
gyermekek szüleit vizsgálták. Azt ta-
lálták, hogy ezeknek a gyermekek-
nek a szülei hajlamosabbak voltak a 
szorongásos és depressziós tünetek 
kialakulására. Tehát elmondható, hogy 
a gyermekek fertőzöttsége, még ha 
enyhe lefolyású is, jelentős negatív ha-
tást gyakorol a szülők jóllétére. A szü-
lők mentális állapotát továbbá erősen 
befolyásolja a gazdasági helyzetük is 
(Carmassi et al., 2018). Számos kuta-
tás viszont azt is megállapította, hogy a 
gyermekek viselkedése a szülők jóllé-
tével, mentális állapotával függ össze. 

A COVID UTÁN

Nem elég csupán azzal foglalkoznunk, 
hogy magának a fertőzésnek, illetve a 
járványnak aktuálisan milyen hatása 
van az életünkre. Azt is számba kell 
vennünk, hogy milyen hatásai lehet-
nek a továbbiakban.

A poszt-COVID mentális tünet-
együttes a szakirodalom szerint az az 
állapot, „amikor valaki a betegségből 
felépülve elhúzódóan él át pszichés tü-
neteket, és ezek gátolják a normál min-
dennapi funkciókat, a munkát, az em-
beri kapcsolatokat.” A tünetegyüttes 
legjellemzőbb elemei: fáradékonyság, 
szorongás, pánik, alvászavar, rossz 
hangulat, energiaveszteség, motivá-
latlanság (Nyírő Pszichoterápiás Osz-
tály, 2021).  Az egészségügyi vészhely-
zet kapcsán már kimutatható, illetve 
korábbi járványok kutatásai alapján 
előrejelezhető a poszttraumás stressz 
szindróma (PTSD) megjelenése. A 

PTSD súlyos mentális betegség, amely 
olyan személyeknél alakul ki, akik 
tapasztaltak vagy tanúi voltak vala-
milyen traumatikus eseménynek. A 
tünetei megjelenhetnek akár azonnal 
az esemény után, de előfordulhat az is, 
hogy hónapokkal később jelentkeznek 
(Assim et al., 2020). Mak és munkatár-
sai (2009) a 2003-as SARS járványban 
érintett személyeket vizsgáltak 30 hó-
nappal a járvány megszűnése után. A 
vizsgált személyek több mint egyne-
gyede érintett volt a PTSD-ben. Egy 
másik kutatás során 41,3 hónappal a 
járvány után készítették a kutatásukat, 
amelynek eredményeként elmondha-
tó, hogy 233 válaszadóból 40%-nak 
volt gyakori mentális és pszichológiai 
problémája, 40,3%-nál pedig króni-
kus fáradtság mutatkozott (Lam et al., 
2009). 

MIT IS LEHET TENNI?

Sok kutatásról, több nézőpontról volt 
már szó, viszont most szeretnék né-
hány gyakorlati tanácsot írni, amit 
akár magunkon, akár – visszatérve 
az iskolába – a gyerekekkel is ki lehet 
próbálni.

A feszültségek hatékony leküzdé-
sére alkalmas például a relaxáció, 
a légzőgyakorlatok. Léteznek hosz-
szabb gyakorlatok, de ismerünk 
olyat is, amelyet akár egy-egy tanóra 
elején elvégezhetünk az osztályban. 
A relaxációk hátteréről, részleteiről 
például Bagdy Emőke Pszichofi tness 
gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek 
című könyvében olvashatunk, ahol a 
gyakorlatok korosztály szerint is be-
mutatásra kerülnek. Ingyenesen letölt-
hető a Nyírő Pszichoterápiás Osztály 
A poszt-COVID mentális szindróma 
pszichoterápiás kezelésének módszerei: 
rövid útmutató páciensek és segítők 
számára című kiadványa, ahol szintén 
olvashatunk a relaxáció módszeréről. 
Izgalmas anyagokat találhatunk a feta.
hu oldalon, a kiadványok menüpont 
alatt, ahol öt füzet szerepel, a követ-
kező témákkal: időmenedzsment, 
internethasználat, érzelmek, tanulá-
si módszerek, karanténéletmód. Az 
alábbi linkben pedig egy négy oldalas 
fájlt olvashatunk, amely korosztály-
ra lebontva egyszerűen taglalja, hogy 
a koronavírus-járvány idején milyen 
nehézséggel küzdhet a gyermek és 
hogyan tudunk hatékonyak segíteni. 
Mivel közérthető a nyelvezete, akár 
szülői értekezletnek is értékes anyaga 



PSZICHOLÓGIA

lehet: http://www.educentrum.hu/wp-
content/uploads/2020/04/gyermek_
tamogatasa.pdf

A játékos feladatokon kívül elen-
gedhetetlen, hogy sokat beszélgessünk 
a gyerekekkel, akár egyénileg, akár 
csoportosan. Legyünk velük őszinték 
és ne legyenek előttük tabu témák. 
Segítsük őket visszaszokni az aktív 
iskolai életbe és adjunk nekik időt, le-
gyünk velük türelmesek. Amennyiben 
a gyermek családjában haláleset tör-
tént, a gyászfeldolgozás módszereit is 
bátran alkalmazhatjuk (lásd. Gyetvai 
Anna: A gyász útvesztőjében 1, 2, 3 – 
Katedra, 2020. november, december, 
január). 

A koronavírus-világjárvány egy 
meglehetősen megterhelő időszak 
mindenki számára, ezért különösen 
fontos, hogy a diákjaink mellett ön-
magunkra, a pihenésre, a feltöltődésre 
is kellő időt szánjunk, mert csak így 
tudunk biztonságos, stabil, megtartó 
erővel a gyerekek mellett állni.

Kívánok mindenkinek sok kitartást 
és jó egészséget!
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„Minden külső hatásnak, ami az em-
berrel megesik, nyoma marad az 
emberi pszichikumban, motivációs 
tartalma általánosított és állandósult 
formában az ember motívumává, 
majd ezen keresztül a jellem részéve 
válik.” (Kozéki, 1987, 82)

MOTIVÁCIÓ ÉS MOTÍVUM

A motiváció témakörével az utóbbi 
évtizedekben egyre több szakember 
foglalkozott, köztük pszichológusok és 
pedagógusok egyaránt, akik többféle 
szempontból közelítették meg a témát. 
A kutatásokat összegezve a motivációt 
egy aktuális állapotként értelmezzük, 
ami olyan emocionális és kognitív 
folyamatokból tevődik össze, melyek 
ösztönzik és irányítják az egyén visel-
kedését. Ennek kialakulásában döntő 
szerepet játszik az akarat, az elhatáro-
zás, a döntéshozatal. 

Szabó (2004, 170) szerint „a moti-
váció legáltalánosabban fogalmazva 
az ember cselekvéseinek hátterét és 
mozgatórugóit jelölő gyűjtőfogalom. 
Felelős a viselkedés beindításáért, irá-
nyítja és fenntartja azt egészen addig, 

míg a célirányos viselkedés a motivá-
ció kielégülését nem eredményezi. Ek-
kor az öröm, a kielégültség, a közöm-
bösség vagy a telítődés állapotairól 
beszélhetünk.” Zelina (1994) szerint 
a motiváció a nevelés kulcsfontosságú 
tényezője, célja az egyén érdeklődésé-
nek felkeltése. A motiváció magában 
foglalja az egyén szükségleteit, ösztö-
neit, érdekeit, céljait, törekvéseit, esz-
méit, értékeit és életfi lozófi áját. Kuta-
tások igazolják, hogy a legtöbb ember 
számára fontos, hogy alkotóképessé és 
tehetségessé váljon. Sok híres szemé-
lyiség életrajzát kutatva felismerték, 
hogy céljaik elérése érdekében fontos 
volt számukra a szorgalom, kitartás, 
igyekezet, vágyakozás és az akarat-
erő.  Józsa (2007) úgy véli, hogy a ta-
nulási motiváció az eredményes ké-
pességfejlesztésnek, az alkalmazható, 
jól szerveződő tudás elsajátításának 
kiindulópontját alkotja. A nemzetkö-
zi pedagógiai kutatásokban a tanulási 
motivációt gyakran vizsgálják, mivel 
a tanulási motiváció fontos területe az 
eredményes képességfejlesztésnek.

A motivációval kapcsolatban fon-
tos megemlíteni a motívumokat. 
Ezek olyan személyiségi összetevők, 

amelyeknek köszönhetően tudatos, 
illetve tudattalan döntéseket hozunk 
bizonyos tevékenység megkezdéséről, 
esetleg továbbviteléről (Fejes, 2015). 
McCall (1995, In: Józsa, 2007) szerint 
a tanulási motívumrendszer alapmo-
tívumainak bizonyos része a születés 
után kezd működni, pl. az elsajátítási 
motívumok. A tanulási motívumok 
fejlődésében az élet első éveiben nagy 
szerepe van a gondozó és a gyermek 
közti kapcsolatnak. Feltételezhető, 
hogy a családi, környezeti hatások a 
motívumok fejlődését jobban befo-
lyásolják, mint az értelmi fejlődését. 
Stipek (1993) szerint a tanulással kap-
csolatos első sikereiket és kudarcaikat 
a gyermekek óvodásként és kisiskolás-
ként élik meg. Az első óvodai és iskolai 
évek során gyűjtött tapasztalatok meg-
határozzák a tanulási motivációjuk 
alakulását.

A PEDAGÓGUS ÉS A MOTIVÁCIÓ

Motiváció nélkül nem képzelhető el 
eredményes iskolai tanulás. Motivált 
tanulókat szeretne tanítani minden 
pedagógus, hiszen akkor lehet sikeres 
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a munkája. Hogyan tudná ezt elérni? 
Kulacs (2001, 167) szerint „az eredmé-
nyes motiváció érdekében fontos tuda-
tosítani, hogy a motivációs tényezők 
közül egyesek a különböző fejlődési 
szakaszokban domináns szerepre tesz-
nek szert. Például kisiskolás tanulók 
motivációjában igen fontos szerephez 
jutnak az aff ektív tényezők (érzelmek, 
vágyak, viszonyulások, érdeklődések). 
A serdülőkor után az ifj úkorban e té-
nyezőkön kívül egyre inkább előtérbe 
kerülnek a kognitív (megismerési) té-
nyezők, az érdeklődés, a tökéletesedés, 
stb. vágya.”

Az edukációs folyamatban a kö-
zös munka a pedagógus és a tanuló 
együttműködésében nyilvánul meg. 
Az ismeretek és a tudás közvetítésében 
meghatározó szerepe van a pedagó-
gusnak, ezért fontos, hogy érdeklő-
déssel tanítson, hiszen tanítása pozi-
tív hatással lehet a tanulókra. Azok a 
pedagógusok, akik szeretik a tantár-
gyukat, jobban tudnak motiválni. A 
pedagógus személyisége szintén nagy 
szerepet játszik a tanulók személyisé-
gének alakulásában, fejlődésében. A 
nevelés és a tanítás során fontos, hogy 
a pedagógus személyes kapcsolatot 
alakítson ki a tanítványaival. 

Sallai (2015) arra kereste a választ, 
hogy melyik életkorban mivel lehet 
a gyerekeket motiválni, hogyan lehet 
érdeklődésüket felkelteni. Kérdéseire 
Bagdy Emőke (2015), pszichológus 
válaszolt, aki elmondta, hogy az óvo-
dáskorú gyermekeknél a játékosság a 
meghatározó. Játék közben fontosnak 
tartja az összes érzékszervi csatorna 
bevonását, azonban a feladatok ki-
választása közben fi gyelni kell arra, 
hogy rövid ideig tartsanak. „Legyen 
benne vizuális (pl. képek), auditív (pl. 
ének) és rengeteg kinesztéziás, azaz 
mozgásos elem is. A mozgás nagyon 
fontos, hisz fokozatos mozgásigénye 
van a gyereknek. De legyenek ízek, 
illatok és fi zikai érintés is, megsimo-
gatás, ölelés, karba vétel.” Ölelgetni a 
gyereket állandóan nem szükséges és 
nem is lehet, csak akkor kell, hogy-
ha megnyugtatásra vagy bátorításra 
van igénye, mivel számára az érintés 
immunstimuláns, ami endorfi nterme-
léshez és lelki megnyugváshoz vezet.

A pedagógushoz fűződő viszony, 
a kötődés főleg óvodáskorban és kis-
iskolás korban fontos tanulási motí-
vumként jelenik meg, a tanulásszere-
tet csaknem szétválaszthatatlan attól, 
hogy a gyermek szereti az óvópedagó-
gusát, pedagógusát. A későbbi életkor-

ban, az iskolai tapasztalatok gyarapo-
dásával sok gyermeknél tapasztalható, 
hogy csökken a motiváció a saját örö-
méért, a megszerezhető tudásért foly-
tatott tanulásban (Barkóczi, Putnoky, 
1980, In: Józsa, 2007).

A 6–10 éves korú gyerekekre még 
jellemző, hogy a pedagógus lesz a 
gyermek számára „a mindentudó: 
amit mond, az úgy van.” A kisiskolás 
nem a tantárgyat szereti meg, hanem 
a pedagógust, aki tanítja. Neki akar-
ja megmutatni, hogy milyen okos és 
ügyes. Örül, hogyha felszólítják, mert 
dicséretre és megerősítésre vágyik. „A 
6-10 éves kor a pszichológiai fejlő-
dés szempontjából az önbecsülés, az 
önértékelés kialakításának szenzitív 
időszaka. Pozitív megerősítéssel, báto-
rítással, »varázsszavakkal« lehet ebben 
az életkorban a kisdiákoknál eredmé-
nyeket elérni. Például ha azt mondjuk: 
„Nagyon ügyes vagy, és tudom, most 
nem megy úgy a dolog, mint szeret-
nénk (mi együtt szeretnénk!), de én 
bízom benned, ez neked menni fog. 
Majd meglátod, a legközelebbi alka-
lomra te ezt már meg tudod csinálni.” 
Ezeket nevezi Bagdy (2015, in Sallai, 
2015) varázsszavaknak. 

Iskolakezdéskor a tanulók különbö-
ző szintű motiváltsággal rendelkeznek, 
melyek bizonyos tanulási folyamatban 
szerzett előzetes hatásokból erednek. 
A gyermekkorban átélt tapasztalatok 
motivációs szempontból lehetnek elő-
nyösek, ha a gyermek az eredményes 
tevékenységet követően szeretetet, el-
ismerést kapott, kudarc esetén pedig 
környezete segítséggel fordult felé. 
Az a tanuló, aki sok sikerélményt élt 
meg, annak egészségesen fejlődik az 
önbizalma, akinél ez nem következett 
be, megzavart önértékelés alakulhat ki 
nála, mely önbizalomhiányhoz, szo-
rongáshoz vezethet (Réthy, 2003, In: 
Vanya, 2021).

Azok a tanulók jobban motiváltak, 
akik iránt érdeklődnek a pedagógusok 
és segítik őket. Amennyiben a pedagó-
gus képes befolyásolni, motiválni saját 
tanulóit, a vele való találkozás akár 
életre szóló élmény is lehet számukra. 
Ezzel ellentétben, ha a tanár kevésbé 
tud hatni a tanulókra, nagy igyekezet 
lehet a gyermekek számára végigülni 
a tanítási órát (Fáyné Dombi, 2015). 
Ismertek számunkra az olyan esetek 
is, amikor a tanuló a pedagógus sze-
mélyisége miatt nem kedveli tantár-
gyat. Ahhoz, hogy a gyermekek mo-
tiváltak legyenek, több tényezőt kell 
fi gyelembe venni. Ide sorolhatók a 

tanulók aspektusai alapján összegyűj-
tött elvárások, melyek a jó pedagógus-
ra jellemzőek. Ennek értelmében a jó 
tanárnak érdekes tanítási órái vannak, 
magas szintű szaktantárgyi tudással 
rendelkezik, a tanulókat igazságosan 
értékeli (ne csak a jól teljesítő tanu-
lókat biztassa, de pozitívan tudja mo-
tiválni a kevésbé érdeklődőket is), és 
próbál segíteni a tanulmányi problé-
máik megoldásában. 

Fontos tényezőnek számít a motivá-
ciós klíma kialakítása is, ahol az osztály 
tanulóinak szükségleteit is fi gyelembe 
kell venni. A pedagógus feladata, hogy 
mindent elkövessen annak érdeké-
ben, hogy rábírja a tanulót az együtt-
működésre, ezért fontos az interaktív 
kommunikáció. A kisiskolás tanuló 
boldog, hogyha szerepelhet, ha meg-
élheti, hogy ügyes, megdicsérték, jó 
ponttal, jó jeggyel értékelték (Bagdy, 
2015, in: Sallai, 2015). Ebből kifolyólag 
elmondhatjuk, hogy a pedagógusok-
nak olyan kompetenciákkal kellene 
rendelkezniük, amelyek segítenek mo-
tiválni, felkelteni a tanulók érdeklő-
dését, növelni önbizalmukat. Hogyan 
lehet ezt elérni? Szabó (2004) szerint 
a pedagógusok feladata nagyon ösz-
szetett, mivelhogy a tananyag megta-
nításán kívül személyre szabottan kell 
segíteniük a tanulókat, hogy jól telje-
sítsenek. „Az iskolára vonatkoztatva a 
motiváció témakörét, az egyik kulcs-
kérdés tehát: hogyan nevelhetünk bel-
sőleg motivált, tanulás- és tudásvágy-
gyal rendelkező gyerekeket?” (Szabó, 
2004, 187). 

A kisiskolásoknál a kulcsszó a báto-
rítás, a pozitív megerősítés, ezzel lehet 
erősíteni a gyermek kompetenciáját és 
megakadályozni, hogy önmagát szel-
lemileg értéktelennek érezze.

A pedagógusok a tanulók motivá-
lásakor vegyék fi gyelembe az alábbi 
tényezőket: 

 A tanulók számára az a tudás fon-
tos, amelyet nemcsak az iskolában, de 
a gyakorlatban is hasznosítani tudnak.

 A legtöbb tanuló szeretne jól tel-
jesíteni a tanítási órán, ezzel növelve 
az önbizalmat, önbecsülést. A peda-
gógusok a tanulók részére különböző 
feladatok biztosításával nyújthatnak 
lehetőséget a sikerélményekre. Nem 
lehet megfeledkezni arról sem, hogy 
a sikeres megoldást dicsérettel kell ju-
talmazni, hiszen a siker megvalósítása 
teszi öntudatosabbá a gyermeket. 

 Ez a bánásmód motiváló hatás-
sal lehet a kevésbé igyekvő tanulók 
számára is a feladatok elvégzésében, 
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akik felismerik, hogy a jó eredmények 
elérése esetén nekik is jár jutalom, di-
cséret. Ennek alapján feltételezhető, 
hogy igyekezni fognak lépést tartani a 
többiekkel. 

 A pedagógusok a motiváció segít-
ségével felkelthetik a tanulók érdeklő-
dését az új tananyag iránt, így a taní-
tási óra szórakoztató lehet számukra. 

 Annak ellenére, hogy a tanulók ér-
deklődési köre különbözik, a pedagó-
gus beiktathat a tanítási órájába olyan 
elemeket, melyek minden tanuló fi -
gyelmét felkeltik (Petty, 2013).

MOTIVÁCIÓS MÓDSZEREK A 
GYAKORLATBAN

Motivált tanulókat szeretne tanítani 
minden pedagógus. Ezért szükség-
szerű, hogy a jó pedagógusnak a mo-
tiváció több formáját és módszerét 
kell ismernie. A megfelelő motiváció 
kiválthatja és megtarthatja a tanu-
ló érdeklődését a tanulás és tantárgy 
iránt, valamint a tanulási tevékenysé-
gek iránt. És ez fordítva is érvényes, 
a helytelen motivációs tényezők ki-
válthatják, megfékezhetik a tanuló 
tanulás iránti érdeklődését, fejlődését, 
sőt érdektelenséget és ellenszenvet is 
okozhatnak. A pedagógusoknak azt is 
tudatosítaniuk kell, hogy a motiváció 

fejlesztésével, fokozásával mindig egy 
konkrét tanulási tevékenység folytatá-
sára kerül sor. 

Ezért fontos, hogy előre megter-
vezzük a tanítási órát, amely ered-
ményességhez vezethet. A tervezés 
és előkészítés szakaszában logikusan 
kell meghatározni a célokat, a tartal-
mat, a módszertant, összefüggésben 
az elsajátítandó ismeretekkel az elő-
ző, illetve a következő tananyaggal. A 
tanítási órába beépített feladatok és 
tevékenységek segíthetnek felkelteni 
a tanulók érdeklődését. A megvalósí-
tás szakaszában fontos, hogy a tanár 
magyarázata érdekes, világos legyen, 
megfelelő módszereket és eszközöket 
használjon, valamint tartsa be a kor-
hoz mértség elvét. Ide tartozik a pozi-
tív osztályklíma kialakítása, a tanulók 
fegyelmezése, az értékelés és az önér-
tékelés. Az értékelés akkor hatékony, 
hogyha a tanítási órán történik és se-
gít növelni a tanulók önbizalmát. Az 
önértékelésnél a pedagógus kiértékeli 
saját teljesítményét, ami alapul szol-
gál a következő óra megtervezésében 
(Kyriacou, 2012).

A pedagógus elé nagyon sok le-
hetőség tárul, csak rajta múlik, mi-
lyen módszereket fog alkalmazni a 
munkájában. Az alábbiakban né-
hány motivációs módszert mutatunk 
be, melyeket több szerző is preferál 

(Lokša–Lokšová, 1999; Kagan, 2001; 
Zelina, 1994; Kulacs, 2001 stb.):

 Didaktikai játékok használata – A 
didaktikai játékoknál főképpen a ver-
senyszellem és a játék által megterem-
tett szabad atmoszféra kerül előtérbe. 
A legtöbb szakember a játékot a tanu-
lás egyik fontos formájának tekinti, 
melynek segítségével a tanulók megta-
pasztalhatják, mi történik a környeze-
tükben, hogyan működnek a dolgok, 
jelenségek, az emberek, mit lehet és 
mit nem lehet befolyásolni. 

 Drámajátékok alkalmazása – A drá-
majátékoknál a gyermekek szabadon 
mozognak a térben, használják a mi-
mikájukat és gesztusaikat. Elsősorban a 
tanórán elolvasott szövegek élménysze-
rű feldolgozására alkalmas ez a mód-
szer. A dramatizáláshoz tartozik a rövid 
szerepek és jelenetek eljátszása. A rövid 
szerepek dramatizálásának nincs előre 
megírt forgatókönyve, csak a szituáció 
és a feladat van meghatározva, amit a 
szereplőknek el kell játszani. A jelene-
teknél érdemes előre elkészített forga-
tókönyvvel dolgozni, lehetőség szerint 
vonjuk be a tanulókat ebbe a munka-
fázisba is. A forgatókönyv megírásánál 
nem kell kitérni minden részletre, fon-
tos, hogy teret kapjon a tanulók kreati-
vitása, fantáziája.

 Versenyek szervezése – Ahhoz, 
hogy minél több tanulónak sikerél-
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ményben legyen része, eltérő típusú 
feladatokat kell készíteni. Erre azért 
van szükség, mert az osztály tanulói 
között vannak nagyon tehetséges és 
kevésbé tehetséges tanulók. A szabá-
lyokat annak a tudatában kell kialakí-
tani, hogy hasonló képességű partne-
rek versenyezzenek egymással.

 Problémamegoldó tanítás érvénye-
sítése – ennek a tanítási koncepciónak 
a célja felkelteni a tanulók fi gyelmét a 
probléma iránt, megfogalmazni a hi-
potéziseket, alternatív megoldásokat 
keresni és aktivitásra serkenteni.

 Kooperatív tanulásszervezés pre-
ferálása – A kooperatív tanulásnál a 
tanulók kiscsoportokra (4-6 tanuló) 
vannak osztva, ahol közösen végzik 
a tevékenységeket. A csoport min-
den tagjának feladata a többiek segí-
tése, hogy a kitűzött célokat teljesít-
sék. Ezért minden tanuló motivált az 
együttműködésre, a közös munkára 
és arra, hogy mindannyian részt ve-
gyenek a feladatmegoldásban. A ko-
operatív tanulás pozitívumai, hogy a 
tanulók elsajátítják a hatékony együtt-
működés, a kölcsönös tisztelet, az 
empátia a kritikai gondolkodás képes-
ségét is. A kooperatív tanulásnak lé-
teznek külső és belső tényezői. A külső 
tényezők közé tartozik például a meg-
felelő tér kialakítása, hiszen a tanulók 
egymással szemben ülnek, hogy prob-
lémamentesen tudjanak egymással 
kommunikálni. A pedagógus feladata 
a tanulókat felkészíteni az együttmű-
ködésre, kialakítani a csoportokat, 
kijelölni a feladatokat, megszervezni 
a tanulást. A belső feltételek között az 
ismeretek elsajátítása és továbbadása, 
a megbeszélések, a konstruktív viták 

folytatása, a kompetenciák, készsé-
gek fejlesztése, a felfedezési vágy és a 
kíváncsiság szerepel. Az ilyen típusú 
tanulásszervezésnél a pedagógus sze-
repe háttérbe szorul, ezért a koopera-
tív oktatás rugalmasabb megközelítési 
módot kíván az oktató részéről, nem ő 
válaszol a tanulók kérdéseire. Ezeket 
a közösen végzett munka során, egy-
mástól kapják meg. 

BEFEJEZÉS

Fáyné Dombi (2015, 13) Mentorsze-
repben című tanulmányában fogal-
mazta meg, hogy a ma és a holnap 
iskolája milyen felkészültséget kíván 
a pedagógustól. „Olyan beállítódást, 
amely magában hordozza a nevelési 
szerepek gyakorlásának képességét 
(hagyományos nevelői szerepek), és 
tartalmazza a jövő pedagógusképéhez 
való igazodást (rugalmasság, adaptivi-
tás, life long learning, stb.). Ez annál 
is fontosabb, mivel mai világunkban 
egyre nagyobb szerepet játszanak a ru-
galmasan gondolkodó, cselekvő, kre-
atív, az interperszonális kompetencia 
képességével rendelkező »tudományos 
emberfők«.” 
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A VIZUÁLIS NYELV FEJLŐDÉSE 
AZ ALAPISKOLA ELSŐ NÉGY 
OSZTÁLYÁBAN: A TÉRÁBRÁZO-
LÁS KEZDETEI

A német gyermekrajz-szakiroda-
lomban alapműnek számító munka, 
Hans-Günther Richter A gyermekrajz 
– Fejlődés – Interpretáció – Esztétikum 
(1997) című könyvében nem a való-
sághű ábrázolás fázisai szerint vázolja 
fel a gyerekkori ábrázolás fejlődését, 
ahogyan a legtöbb gyermekrajz-fej-
lődési modellben szokás, hanem egy 
önálló képi nyelv kialakulását írja le, a 
következő szakaszokat elkülönítve: 

1. ikonikus szakasz: az első grafi kus 
próbálkozások ideje, amelyben kiala-
kul az a jelkészlet, amellyel a későb-
biekben a formák és ezek kapcsolatai 
megjeleníthetők;

2. reprezentációs szakasz: a formaáb-
rázolás szintje, amelyben létrejönnek a 

képi nyelv összetett, alapjelekből épít-
kező, értelmes elemei;

3. referenciális szakasz: a formák és 
lehetséges jelentéseik összekapcsolód-
nak, a képi jelkészlet verbális jelentés-
sel gazdagodik;

4. asszociatív szakasz: ebben a sza-
kaszban a képeket hasonlósági alapú 
jelentéseik mellett más, hozzájuk kap-
csolható jelentéssel ruházzuk fel.

A kisiskolások vizuális nyelve a 3. 
szakaszban kezdődik és a 4. szakasz-
ban teljesedik ki. A szimbolikus for-
mák azok, amelyek ezt a rajzfejlődési 
korszakot a felnőtt néző számára a 
gyermeki ábrázolás korszakai közül 
kiemelik és a legkedveltebbé teszik. 
Richter szerint a verbális nyelv és a 
tőle viszonylag függetlenül fejlődő 
képi közlésmód a metaforák alkotá-
sakor kapcsolódik össze és egymást 
gazdagítva, a személyiség megismeré-
sének új lehetőségeit tárja fel. Szerinte 
ez az érzelmi alapú képalkotói szakasz 

körülbelül a kilencedik életévig tart, 
ekkor – a kisiskolás kor végén – kez-
dődik el az intellektuális alapú képal-
kotás korszaka, s innentől a vizuális 
nyelvnek a rajzórán elsajátított és a 
magazinokban vagy a társaktól látott 
szabályai fontosabbá válnak, mint az 
önkifejezés. Számos rajzelemzést és 
ezek módszereit leíró alapművében 
Vass Zoltán (2013) részletesen szól a 
kisiskolások képein látható szimbólu-
mok értelmezéséről.

A vizuális nyelv fejlődése valójában 
folytonos változás, nem egyenes út 
az egyre tökéletesebb leképezés felé. 
A korábban alkalmazott, egyszerű 
képi jelek újra és újra megjelennek a 
rajzokon. A visszacsatolások korábbi 
fejlődési szakaszokra természetesek 
és gyakoriak. A pedagógus számára 
ez a korszak lehetőség a kisgyermeki 
kreativitás megőrzésére és a képi nyelv 
szabályaiba való fokozatos bevezetés-

KÁRPÁTI ANDREA

A TÉRSZEMLÉLET FEJLŐDÉSE ÉS ÓVODAI, 
ISKOLAI FEJLESZTÉSE

1. kép: Térábrázolási módok 3–14 éves korig. Forrás: Richter, 1997.
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re egyaránt (Feuer, 2000; Székácsné 
Vida, 1982).

2. kép: Szász György: Falusi pár. 10 éves, te-
hetséges fi ú munkája, 1981. A térhatásokkal 
már az alapiskolában kísérletező alkotóból 

szobrászművész lett.

A térábrázolás szabályai ekkor már 
élénken érdeklik az ifj ú rajzolót, ezért 
a 9-10 évesek közül sokan maguktól 
fedezik fel a rövidüléssel létrehozott 
perspektívát. Ez a szó a latin perspiciere 
(keresztüllát, átlát) igéből származik, 
és először valószínűleg az ókorban, 
a házak falára festett élethű tájképek 
illuzórikus hatását érzékeltették vele. 
A vonalakkal létrehozott, lineáris 
perspektíva szabályaival az iskolában 
csak 13-14 éves korban ismerkednek 
a tanulók, ekkor sajátítják el a kétdi-
menziós képen érzékeltethető távlat 
(a részletek térhatást keltő ábrázolása) 
szabályait. Az alapiskola első éveiben 
a kisgyerek egyszerűen utánozza a ké-
peken látott megoldásokat.

6–10 ÉVESEK PLASZTIKAI 
KÉPESSÉGEINEK FEJLŐDÉSE

Kisiskolás korban a plasztikai fejlő-
dés már egészen más tempóban halad, 
mint a grafi kai, hiszen itt a technikai 
tudás a magasabb szint eléréséhez 
nélkülözhetetlen. Ha plasztika készül, 
nem segíthetnek a digitális segéd-
eszközök, legfeljebb a 3D nyomtató, 
amely háromdimenziós formát ad a 
kétdimenziós képnek. Magyarorszá-
gon már számos gimnáziumban mű-
ködik ilyen, de az alapiskolában még 
nagyon ritka. A 3D nyomtatás elterje-

désével a jövőben megvalósulhatnak 
azok a szobrok is, amelyeket alkotójuk 
csak vázlatban képes megjeleníteni, de 
kőből, fából, fémből vagy műanyag-
ból, valós térben nem. Akit érdekel ez 
az alkotó lehetőség, Klima Gábor cik-
kéből (2021) megismerheti.

3. kép: Paczók Károly, 9 éves mezőcsáti fi ú 
agyagszobra: Lovas (elöl- és oldalnézet).

Rézművesné Nagy Ildikó gyűjtése

NAIV-REALISTA SZAKASZ 
(6–8. ÉV)

Az alábbiakban a plasztikai képesség-
fejlődést Becker (2003) korszakleírásai 
alapján mutatjuk be. Az alapiskolába 
kerülő óvodás tovább folytatja a kí-
sérletezést az agyaggal, gyurmával, 
és egyre változatosabb formákat gyűr 
belőle. Már kísérletezik a felület meg-
munkálásával, különféle tapintású 
textúraminőségek megjelenítésével is. 
Az alkotás lényege változatlanul a 
narratív tartalom: egy érdekes állat, 
tárgy, esemény megjelenítése egyszerű 
eszközökkel, amelyek tele vannak az 
alkotó számára fontos, és egyre sta-

bilabb jelentésű szimbólumokkal. (A 
stabil jelentés arra utal, hogy ami az 
egyik napon teherautó volt, fagyival 
megrakva, az másnap is az lesz vagy 
valami hasonló. A jelentésadás már 
nem csak rövid időre szóló, ötletszerű 
kiegészítése az alkotásnak, hanem ko-
molyan vehető közlés. A kisgyermek-
kori sémákat az iskolában tanult és a 
társaktól átvett, kidolgozott formák 
váltják fel.)

4. kép: A relief és a körplasztika képi 
nyelvének kombinálása. Lány, 12 éves. 

(Forrás: Goldbach, 2015)

KRITIKUS-REALISTA SZAKASZ 
(9–12. ÉV)

A kognitív fejlődés formális-műve-
letei szintjének elérésével a plasztikai 
ábrázolás alapvetően megváltozik. A 
szobrot immár teljes egészében ter-
vezi és munkálja meg a 9-10 éves al-
kotó, nem csak egy-egy részletre kon-
centrál. A részek illeszkedése, a többi 
plasztikai elemhez viszonyított aránya 
és kidolgozottsága a térbeli kompo-
nálás kialakulásáról tanúskodik. A 
szobor kidolgozása felülről lefelé ha-
lad, és az alakító technikák sorának 
kipróbálásával jár együtt. A kisiskolás 
kor végére egyre érdekesebbé válnak 
a „felnőtt eljárások”, a képalkotásban 
csakúgy, mint a plasztikai kifejezés-
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ben. A 9-10 éves örömmel elsajátítja a 
vizuális nyelv szabályait, és alkalmazza 
is – együtt a kisgyermekkorból maradt 
naiv-realista képalkotó módokkal. Ez 
a kettősség teszi a gyermekrajzok leg-
kedvesebb korszakává a felnőtt néző 
számára ezt az időszakot, melyet tün-
déri realizmusnak is szokás nevezni 
(Gerő, 1983).

A 3–4. osztályosok kritikai érzékük 
gyorsan fejlődik, folyamatosan ösz-
szehasonlítják saját teljesítményüket 
a környezetükben elérhető mintákkal: 
a pedagógus elvárásaival és a társak 
munkáival egyaránt. Az alkotások va-
lósághűek, a rajzokban még gyakran 
felfedezhető szürreális, meseszerű ele-
mek a plasztikákból gyorsabban tűn-
nek el. Megjelenik a mozgásábrázolás, 
és javulnak a test-arányok is.

5. kép: Paczók Károly, 10 éves fi ú 
agyagszobra. Borsod megye. 

Rézművesné Nagy Ildikó gyűjtése.

HOGYAN FEJLESZTHETŐK A 
6–10 ÉVESEK TÉRI KÉPESSÉGEI?

A szakirodalom sokféle módszert 
azonosított, amelyek indirekt módon 
a legnagyobb mértékben járulhatnak 
hozzá a téri képességek fejlődéséhez 
(ezekről részletesen: Babály, 2021).  Az 
építő és konstruáló játékok oktatási 
célzatú megjelenése kapcsán Fried-

rich Fröbel pedagógiai tevékenysé-
gének megemlítése elkerülhetetlen. 
Amellett, hogy „adományok” néven 
játékeszközrendszert dolgozott ki, a 
használatukhoz szigorú utasításokat, 
módszertani leírásokat is mellékelt. Az 
építőjátékok és más, a téri képessége-
ket fejlesztő építő, konstruáló és logi-
kai játékok a fejlesztés igen hatásos és 
széles körben alkalmazható eszközei. 
A hagyományos építőjátékok három 
fő típusa: 

(1) szimbólumok, betűk, szavak 
megjelenítése építőelemen; 

(2) egyszerű, absztrakt (geometri-
kus) formák; 

(3) modellek, építészeti struktúrák. 

Az első csoport játékai például elő-
segíthetik a fogalmi és a képi gon-
dolkodás összehangolását, míg a 
különböző modellek és makettek a 
méretarányok, a léptékek érzékelését 
pontosíthatják. 

Rendkívül hasznosak a mentális téri 
képességeket (pl.: mentális forgatást, 
transzformációt) fejlesztő logikai, gon-
dolkodtató játékok. Alkalmazásuk a 
tanórán is hasznos lenne, de sajnos leg-
többször csak a fejlesztő pedagógusok, 
logopédusok, ritkábban az óvónők és 
tanítók vagy a nyelvoktatók alkalmaz-
zák őket. A jelen cikksorozat alapját 
képező KEGA kutatásban azonban 
fontos szerepük van a kísérleti mate-
matikai és informatikai foglalkozá-
sokon egyaránt. A játékalapú tanulás 
(game-based learning) során a téri ké-
pességeket fejlesztő számos játék, pl. 
a két- és háromdimenziós formában 
is játszható Tetris (https://tetris.com/
play-tetris) és minden térkép alapú ka-
landjáték, pl. a közkedvelt Super Mario 
is (https://mario.nintendo.com/) in-
tegrálhatók az iskolai kontextusba. Az 
építő és konstruáló játékok gyermekek 
intuitív és informális ismeretszerzését 
teszik lehetővé, de mérőeszközként is 
igen jól használhatók.  

A téri képességeket hatásosan fej-
lesztik a kézműves foglalkozások és a 
barkácsolás, sőt, a térbeli játékok (pél-
dául a csapatban vagy párban űzhető 
labdajátékok) is. A 6-10 éveseknél ug-
rásszerű fejlődést érhetünk el, ha az 
iskolai tantárgyak programjában és 
otthon, a szabadidőben is minél több-
ször szerepelnek ezek a tevékenységek. 
Amint sorozatunk első részében hang-
súlyoztuk: a térszemlélet általános 
alapképesség, amely a mindennapi 
életben és a munka világában egyaránt 

fontos. Fejlesztése pedig – a szó szoros 
értelmében is – gyerekjáték.
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Egy időben a Budapest–Prága között 
közlekedő Euro City vonatjárat Je-
szenszky János (latinul Jesenius vagy 
Jessenius) orvosprofesszor nevét vi-
selte, aki 1566. december 27-én szü-
letett Boroszlón, és 1621. június 21-én 
halt meg Prágában. Már ezek a tömör 
adatok is zavarba ejthetik az embert. 
Először is az illetőt sem Jánosnak, sem 
Jánnak – ahogyan a szlovák és a cseh 
szövegek számon tartják – nem ke-
resztelhették Boroszlóban. (A helység 
magyar  határozóragja is bizonytalan, 
de ez más lapra tartozik.) Másodszor, 
ilyen nevű települést ma hiába keres-
nénk a térképeken, mert nincs. Vala-
mikor a 18-19. században egy, a mai 
Szlovákia területén levő Brestov nevű 
községet (ma kettő is van belőlük) ne-
vezett így előbb Vályi András, majd 
Fényes Elek, de ezekhez a magyar 
eredetű Jeszenszky famíliának semmi 

köze sem lehetett. Csak mellékesen je-
gyezzük meg, a család leszármazottai 
ma is élnek, többek között Jeszenszky 
Géza történészprofesszor, az egykori 
Antall-kormány külügyminisztere. A 
szlovákiai (régen is szlovákok lakta) 
falvakon kívül van egy lengyelorszá-
gi, közelebbről alsó-sziléziai város, 
Wrocław, amelyet itt-ott még ma is 
Boroszlóként emlegetnek. Sőt, egyes 
földrajzi kiadványok szerzői szükség 
esetén oda is írják Wrocław mellé a 
Boroszló kifejezést. Nyilván azért, 
hogy aki a történelemben, netán a régi 
térképeken kutakodik, a két egymás 
mellé írt név láttán könnyen eligazod-
hasson. Úgy látszik, most már kez-
dünk nyomra lelni. Ugyanis Jeszensz-
ky Jánost a szlovák történészek – mint 
cseh orvost – Ján Jesenský néven tarta-
nak számon, viszont megjegyzik, hogy 
németül ő Johannes Jessenius volt, aki 

Wrocławban született. Lám, ismét egy 
bukfenc, mert a város nevét, tartozván 
valamikor a Habsburg Birodalomhoz, 
Breslauként is lehetne írni. A cseh és 
a szlovák nyelvben pedig Vratislavnak. 
Hogy még tarkább legyen a történet, 
semmi esetre sem keresztelhették 
Jeszenszky-Jeseniust sem Jánosnak, 
sem Jánnak, de még Johannes-nek 
sem, mert Európa hivatalos nyelve ak-
kor a latin volt, pláne a katolikus egy-
házé, az újszülött Jánost pedig latinul 
Joanes-, esetleg Joannesként kellett be-
iktatni az anyakönyvbe.

Ismét csak mellékesen jegyezzük 
meg, hogy a fentiekben és majd az 
alábbiakban olvasható sors-limbusok 
(lehet mocsaraknak is fordítani), ame-
lyek sok keserűséget okoztak nemcsak 
az anyaországukat vesztett újkori ma-
gyaroknak, hanem igen sok más né-
peknek és népcsoportoknak a földön, 

GAIA RUHÁJA

CSICSAY ALAJOS

EGY MAGYAR ANATÓMUS A 16. ÉS 
A 17. SZÁZAD FORDULÓJÁN
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nem kizárólag a 20. századi történelem 
produktumai.

Az sem lehet kétséges, hogy 
J. Jesenius a tanulmányait az alapoktól 
az egyetemei befejezéséig latin nyelven 
kellett végezze. Meg persze a műveit 
is latinul kellett írnia. Hogy közben 
több nép nyelvét is megtanulta, utóla-
gos elbírálás szerint dicséretére válik. 
Amiatt, hogy Wittembergben, Lipcsé-
ben és Páduában tanult, majd orvos-
tanárként a wittembergi és a prágai 
Károly Egyetemnek is a professzora 
lett, az utóbbinak a rektora is, nem 
kellett, hogy okvetlenül cseh legyen. 
Ilyen alapon lehetett volna akár olasz, 
német, de még inkább lengyel, hiszen 
minden valószínűség szerint lengyel 
gyerekek (ifj ak) között serdült fel, 
majd egy időben mint orvos Wrocław-
Breslauban praktizált. Mindeközben 
magát – hogy minek alapján, nemigen 
lehet tudni – „eques hungarus”-nak, 
(mai fordításban: magyar lovagnak) 
nevezte. Azt viszont nem szabadna el-
felejteni, a középkori birodalmak lakó-
it nem nemzeti hovatartozásuk, illetve 
az anyanyelvük alapján kategorizálták, 
hanem aszerint, hogy melyik biroda-
lom királyának voltak az alattvalói. 
Mint tudjuk, a Magyar Királyság csak 
a 20. század közepén szűnt meg. Füg-
getlenül attól, hogy uralkodói Európa 
melyik királyi, fejedelmi (főúri) csa-
ládjából származtak – a magyar kirá-
lyok hatalma esetenként több államra 
is kiterjedt –, minden etnikum neme-
seit, tekintet nélkül arra, milyen nyel-
ven beszélő család tagjai voltak, akik 
a Magyar Királyság területén éltek, 
pláne, ha ott is születtek, „hungarus”-
okként tartották számon. Ilyen alapon 
még a 18-19. századi szlovák, román, 
délszláv nemzetébresztők is (hadd ne 
soroljak fel neveket) hivatalosan ko-
rántsem magyarok vagy más nemzeti-
ségűek voltak, hanem „hungarus”-ok. 
Más kérdés, hogy a lakosság (legin-
kább a parasztság) egymás között, te-
rületenként egymástól eltérő nyelveket 
használt, ami sohasem gerjesztett kö-
zöttük konfl iktust.    

Jeszenszky János felmenői a Ma-
gyar Királyság északi területén, jele-
sül Turóc vármegyében, többségében 
szlovákok lakta területen élő neme-
sek voltak. Édesapja, Nagyjeszeni 
Jeszenszky Boldizsár (Bartholomeus 
de Magna Jeseni), szolgabíró volt, aki 
megrettenve a törökök előrenyomulá-
sától, testvérével Szilézia „fővárosába”, 
azaz Breslauba (Boroszlóba) költözött, 
ahol megházasodott. Hogy mi lehetett 

a család eredeti neve, annak a nyoma 
homályba vész. Azt viszont tudhat-
juk, hol létezik egy – régebbi nevén 
– Nagyjeseny, Horné Jaseno nevű szlo-
vák község. A mai neve viszont 1973-
tól a két – Jaseno, Dolné, Horné (Alsó, 
Felső) – összevonása révén Turčianske 
Jaseno. Azért is érdemes ezt megje-
gyezni, mert a település főterén áll Ján 
Jessenius szobra.

A hajdani tudósról és politikusról 
az asztrológusok 1984-ben egy kis-
bolygót neveztek el. Prágában egy 
utca, Turócszentmártonban (szlová-
kul Martinban) a pozsonyi Komenský 
Egyetem Orvosi Kara őrzi a nevét, de 
hadd ne soroljam, hogy még hol mi 
minden. A későbbiekből majd kide-
rül, miért becsülik oly nagyra a cseh 
és a szlovák történészek a személyét, 
viszont a magyar tudománytörténet 
eléggé szűkszavúan bánik az érdeme-
ivel. Benedek István, ismereteim sze-
rint, egy szóval sem említi meg, pedig 
kizárt dolog, hogy ne tudott volna róla.

Kezdjük azzal, hogy az ifj ú Jeszensz-
ky a boroszlói Szent Erzsébet Iskolá-
ban kezdett el tanulni, 17 éves korában 
Wittembergbe ment, ahol beiratkozott 
a város egyetemének az orvosi karára, 
majd Lipcsében az orvostudomány 
mellett fi lozófi át és botanikát is tanult. 
Ezek a dolgok arra engednek követ-
keztetni, hogy sok minden érdekelte, 
ráadásul eléggé korán katolikus mi-
liőből protestáns környezetbe került, 
majd megint katolikusba, ami a lelki 
világára eléggé ellentmondásos hatást 
gyakorolhatott. Nem csupán azért, 
mert mind a német, mind a cseh pro-
testantizmusnak nemcsak eltérő val-
lási jellegeik voltak, hanem a politikai 
irányultságaik is különböztek egy-
mástól. Ezek a kavargások pedig nagy 
kihívások elé állították az ambiciózus 
Jeszenszky lelkivilágát. E feltételezést 
erősíti, hogy tanulmányai befejeztével, 
orvosként visszatért szülővárosába, 
ahol evangélikus nőt vett feleségül, 
később pedig Prágában szoros kap-
csolatba került a huszitákkal. Hogy ez 
miként történhetett meg, nehéz len-
ne kibogozni. A katolikus II. Rudolf 
császár (cseh és magyar király) udva-
ri orvosává nevezte ki, majd a prágai 
Károly Egyetem professzorává. Ezt a 
kiváltságos szerepét betölthette II. Má-
tyás mellett is, akinek azonban nem 
Prágában volt az udvara, hanem Bécs-
ben. Mi sem természetesebb, hogy a 
császár orvosának az ura mellett volt 
a helye. Csakhogy Bécs kissé messze 
esett Prágától, pezsgő tudományos élet 

sem zajlott benne, ráadásul meghalt 
Jeszenszky felesége, ezért nem csoda, 
hogy a folyvást nyughatatlan orvos 
nem találta helyét az osztrák főváros-
ban. Engedélyt kért a császártól, hogy 
visszatérhessen Prágába, ahol az egye-
temen folytathatta a kutatómunkáját. 
1617-ben megválasztották az egyetem 
rektorának, de akkor már sem Rudolf, 
sem II. Mátyás nem élt. Ám most egy 
kicsit előreszaladtunk.

Köztudott, hogy Rudolf vajmi keve-
set törődött a nagy kiterjedésű birodal-
mának a kormányzásával. A közügyek 
intézésénél sokkal jobban érdekelték 
őt a tudományok. Azt képzelte magá-
ról, hogy ő is tudós, ezért minden hí-
rességet, többek között Tycho Brahe, 
Johannes Kepler csillagászokat és 
Johannes Jesenius orvos-fi lozófust is 
meghívta az udvarába. Kérdés, mivel 
vonta magára Jeszenszky az enyhén 
szólva bogaras Rudolf fi gyelmét. 

Úgy tudják, Tycho Brahe, akivel 
még Wittembergben összebarátkozott, 
protezsálta be őt a császárhoz, nem-
csak mint kiváló sebészt és anatómust, 
hanem mint más német fejedelmek 
megbízható, volt udvari orvosát. Tu-
dósságához az is hozzátartozott, hogy 
akkoriban azt tartották anatómusnak, 
aki nagy gyakorlatra tett szert az em-
beri testek boncolásában és persze a 
leírásában is. Szinte természetes, hogy 
az orvosok közül sokan szerettek vol-
na Vesalius nyomdokaiba lépni. Je-
szenszky, miként említettük, nemcsak 
nagyon kíváncsi, hanem fölöttébb 
törekvő ember is volt. Már az 1590-
es években tíz hullát boncolt fel nyil-
vánosan Wittembergben, majd egy 
házasságtörésért kivégzett asszonyt 
is, ami nagy felháborodást keltett. De 
vajon mi ingerelte fel olyannyira a 
város polgárait? Az, hogy Jeszenszky 
egy női testet merészelt nyilvánosan 
felboncolni, vagy netán az, hogy egy 
házasságtörőt? Talán eszükbe jutott, 
hogy Jézus közel másfél évezreddel 
előbb, amikor elébe cibáltak egy meg-
kövezésre szánt házasságtörő asszonyt, 
az acsarkodókat azzal a szállóigévé vált 
mondatával térítette észhez, hogy: „az 
vesse rá az első követ, aki bűntelen kö-
zületek”. Erről nem szól a fáma. Arról 
viszont igen, hogy 1600 nyarán Prá-
gában egy felakasztott ember hulláját 
négy napon át nyilvánosság előtt bon-
colgatott. Nem csoda, hogy e cseleke-
dete Európa-szerte nagy visszhangot 
váltott ki (a hírek már akkor is hamar 
szétröppentek), de bármennyire is a 
tudomány előbbre viteléért tette, amit 
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tett, igencsak morbid dolog lehetett 
az. Gondoljuk el, hogy egy tetem na-
pokig tartó széttrancsírozása mi min-
dent gerjeszthetett a szabadban! Még-
is akadhattak bámészkodók elegen. 
Biztosak lehetünk benne, hogy a Je-
szenszky által kiváltott kép semennyi-
re sem hasonlíthatott Rembrandtnak 
a Tulp doktor anatómiája című idilli 
festményére. Ennek ellenére Tulp he-
lyett akár őt is megörökíthette volna a 
festő. Már csak azért is, mert kortársak 
voltak, s a korabeli anatómusok, Vesa-
liustól kezdve mind, arra törekedtek, 
hogy az emberi testet a maga valóságá-
ban ismerjék meg és megismertessék 
az egyszerű emberekkel is, de főkép-
pen a befolyásos „előkelő polgárok-
kal”. Cselekedték ezt abban a néhány 
évtizedben, amelyet Benedek István A 
boncolás fénykorának nevez. Jeszensz-
ky olyan merész dolgokat is elkövetett, 
hogy a hóhér által levágott emberfeje-
ket visszavarrta a törzsükhöz, abban 
bízva, hogy ezáltal sikerül újraéleszte-
nie őket. Kár lenne rajta mosolyogni, 
mert ezek a naivságok (is) nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy ma, bár 
egészen más módon és persze már 
körülmények között, naponta ezreket 
sikerül visszahozni az életbe.

Hogy a középkori sebészek közül 
melyiknek mit köszönhetünk, hosszan 
tartana felsorolni. Az előző fejezet-
ben említett Vesaliuson és Harweyn 
kívül azonban legalább még egyről, 
Bartolomeo Eustachiról (1510–1674) 
illik néhány szót ejteni. Már csak azért 
is, mert a neve szerepel az általános is-
kolai tananyagban, legalábbis nálunk, 
Szlovákiában. Mégpedig azáltal, hogy 
boncolásai révén ő fedezte fel a róla 
elnevezett Eustach-kürtöt, azaz a fül-
kürtöt, melynek köszönhetően erős 
zajok (légnyomás) esetén nem szakad 
át a dobhártyánk. Az anatómiában sok 
más szerv leírását is ő végezte el első-
ként. 

Sajnos Jesseniusszal kapcsolatban 
semmilyen szervet sem említ meg a 
tudománytörténet, amelyet egyedül 
ő fedezett volna fel. Hát akkor miért 
tartják annyira megbecsülendő sze-
mélyiségnek a cseh és a szlovák törté-
nészek, hogy utcákat, intézményeket 
nevezzenek el róla és szobrokat állít-
sanak fel a tiszteletére? Ennek hátteré-
ben bizony a politika áll. Mármint az, 
amelyikben ő (is) nagy szerepet vál-
lalt. 1618-ban tört ki az ellentét a cseh 
rendek és a Habsburg-ház között, ami 
egyúttal a harmincéves háború kezde-
tét is jelentette, amibe belekeveredett 

szinte egész Európa. Kezdetben úgy 
tűnt, vallásháború fog folyni, de pár 
év múlva annyira összekeveredtek a 
dolgok, hogy már a harcoló felek sem 
igen tudták, ki kinek a szövetségese-
ként, ki ellen és miért harcol. Szeren-
csétlenségére Jeszenszky már előbb a 
protestánsok oldalára sodródott, és 
mint tudjuk, egészen a főszereplők 
közé. Mint magyar nemest diplomá-
ciai feladatokkal bízták meg a csehek, 
és előbb Pozsonyba, majd Beszterce-
bányára küldték, hogy győzze meg a 
Habsburg-pártiakat, ne harcoljanak a 
csehek ellen, illetve a protestánsokat, 
hogy segítsék a cseheket. (Sikertelen 
szerepeit és azok következményeit az 
életrajzírói részletesen leírták.) Itt csak 
annyit kell megjegyezni, hogy 1620-
ban a cseh felkelőket leverték, a fog-
ságba esett vezetőiket, köztük Jesenius-
Jeszenszkyt is halálra ítélték, és 1621. 
június 21-én, 27 társával együtt, Prá-
ga főterén lefejezték őket. Vele azt is 
megcselekedték, hogy a levágott fejét, 
elrettentő példaként, feltűzték a Ká-
roly híd tornyára, s a tisztelői csak tíz 
év elteltével helyezhették el koponyáját 
annak a templomnak a kriptájában, 
amelyben barátja, Tycho Brahe teste is 
nyugszik.



RECENZIÓ

„Az igazi művészet az emberiség emel-
kedésének egyik leghatalmasabb eszkö-
ze, s aki minél több embernek hozzá-
férhetővé teszi, az emberiség jótevője.” 
(Kodály Zoltán)

Öröm az ürömben – a járvány okozta 
fenyegetettségben –, hogy a minap cso-
magot hozott a posta: két kórusgyűj-
teményt. A kiadványok szerzője Dr. 
Horváth Géza, a fáradhatatlan tanár–
karnagy kolléga, a felvidéki zenei élet 
„jótevője”.

Az egyik kiadvány esztétikus borító-
ján ez olvasható: Horváth Géza: A nap-
fény áthatol… Kórusgyűjtemény. Idézet 
a kórusgyűjtemény Bevezetőjéből: „Tíz 
éve jelent meg a Csemadok Művelődé-
si Intézetének gondozásában Horváth 
Géza kórusműveinek gyűjteménye Este 
van, este van címmel. Ahogy abban a 
kötetben, ugyanúgy ebben is találunk 
egynemű és vegyeskari műveket: egy-
háziakat, népdalfeldolgozásokat és kor-
társ költemények ihlette kórusműveket. 
Ez a kötet elsősorban a 2011 óta eltelt 
évtized szerzeményeinek válogatását 
tartalmazza, de helyet kapott benne 
néhány olyan kórusmű is, amely jóval 
korábban: az 1980-as vagy az 1990-es 
években keletkezett.  „(…)… a szerző-
nek ezúttal is az a szándéka, gazdagítsa 
a magyar énekkarok kórusmű-válasz-
tékát.” – Huszár László írásából. 

A Bevezető gondolatokat Horváth 
Géza ekképpen fejezi be: „Laci utol-
só napjaiban – nem törődve a karantén 
okozta nehézségekkel – ezzel a kórus-
gyűjteménnyel (is) dolgozott. Ezért is ke-
rült oda a kötet alcímébe: «Huszár László 
emlékére»”. Tudom, ez nem sok minden, 
hiszen ennél sokkal többet érdemelne. 
Fáradhatatlan értékmentő és szervező 
munkáját csak most tudjuk igazán cso-
dálni, amikor már nincs közöttünk.”

A 16 egynemű karra (gyermek- és 
női karra) írt művet és a 16 vegyeskari 
művet tartalmazó, A napfény áthatol 
című új gyűjteményt bizonyára nagy 
örömmel lapozzák majd a mindig újí-
tani vágyó karnagy kollégák. 

A másik kiadvány címe: Különös éj-
szaka volt… című, alcíme: Örökzöldek 
kórusfeldolgozásai. A még 2020-ban 
megjelent kórusgyűjtemény 18 örök-
zöldet tartalmaz, Horváth Géza kórus-
feldolgozásait: kettő női kari, a többi 

vegyeskari feldolgozás; fele-fele arány-
ban magyar, illetve idegen szerzők dalai. 

A kötet előszavában írja Horváth 
Géza: „Idestova négy évtizede vezetek 
kórusokat. Ezek közül hármat (a Zselízi 
Magyar Tanítási nyelvű Alapiskola Franz 
Schubert Gyermekkarát, a zselízi Franz 
Schubert Vegyeskart és a zselízi Voces 
Selyzienses kamarakórust) magam ala-
pítottam. (…) Már a kezdetek kezdetén 
rá kellett döbbennem, hogy az igényes 
művek több hónapos betanítása köz-
ben ajánlatos olykor más műfajokhoz is 
hozzányúlni. Ez – persze – nem jelent 
»lazítást«, hiszen egy könnyűzeneinek 
nevezett feldolgozás betanulása és elő-
adása semmivel sem igényel kevesebb 
odafi gyelést, mint a »komolyabbnak« 
mondott kórusműveké. (…) Ezeket a 
feldolgozásokat elsősorban azért írtam, 
hogy egy-egy kórustalálkozón a hang-
versenyt követő közös vacsora alatt kó-
rushoz méltó igényességgel indíthassuk 
a »mulatást«. Ennél azonban jóval több 
lett belőle: számos alkalommal hívták 
meg a zselízi énekkart azzal a kéréssel, 
hogy műsorukban ezek a darabok is 
(vagy kizárólag ezek a darabok) szerepel-
jenek. Más kórusok is fölfi gyeltek a köny-
nyűzenei feldolgozásokra, és fölvették 
repertoárjukba ezek valamelyikét, vagy 
rendeltek saját használatra újakat. (…) A 
kottában gitárakkordokkal feltüntettem 
a kórushangzásnak megfelelő harmóni-
ákat is. Ezek többnyire megegyeznek a 
forrásanyagokban közölt harmóniákkal. 
Kinek ajánlom ezt a kötetet? Elsősorban 
azoknak a kórusoknak, akik örömzené-
lésre is törekszenek. Külön hangsúlyo-
zom az »is«-t. Mert ez a műfaj olyan, 
mint a jókor felkínált desszert. Kiemeli, 
de nem helyettesíti a főétkezést.”

Horváth Gézának a könnyűzenei fel-
dolgozások létjogosultságával kapcso-
latos – a fentiekben megfogalmazott – 
érvelésével teljes mértékben egyetértek. 
Szerintem egy-egy, a kórushoz méltó 
igényességgel feldolgozott, s csakúgy 
méltó igényességgel előadott, mívesen 
megformált örökzöld műsorra tűzése is 
hagyományőrzés: a szépkorú hallgatóra 
a ráismerés örömével, az ifj abbakra pe-
dig a megismerés örömével hat; frissíti 
a hallgató fi gyelmét. A komáromi Ga-
udium vegyeskar és hangszeres kama-
raegyüttes fellépésein mind Horváth 
Géza feldolgozásai – például a Különös 
éjszaka volt…, a Meseautóban címűek 
–, mind másoké, a közönség részéről 
minden alkalommal örömmel fogadot-
tak, sikert aratnak. 

Kedves kollégánk, Géza barátunk! 
Születésed 70. évfordulója alkalmából 
ezúton is gratulálunk! Jó egészséget, tö-
retlen munkakedvet kívánunk, s hogy 
még sokáig folytathasd jótevői tevé-
kenységedet!

Befejezésül néhány „üzenet”:
Németh Amadé, zeneszerző, kar-

mester, zenei szakértő A magyar operett 
története című könyvében így üzen: 
„Két árvíz és három földrengés közt az 
ember nem Brahmsot, Wagnert hallgat, 
hanem Strausst, Lehárt, Kálmán Imrét. 
Ez így fog maradni, míg valaki fel nem 
talál valami hatékony pótszert ellenük. 
S csak remélni tudjuk, hogy ilyen pót-
szer nem létezik.”

Kodály Zoltán: „Amiként Jókai Mór 
történeteivel, Lehár Ferenc dallamaival 
szerzett örömet az emberiség milliói-
nak.”

Petőfi  Sándor: „Ne fogjon senki 
könnyelműen / A húrok pengetésihez!”

STIRBER LAJOS

KÉT FELETTÉBB HASZNOS KÓRUSGYŰJTEMÉNYRŐL



ISKOLAHÍREK

SELYE-EMLÉKTÁBLA KOSZORÚZÁSA A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

Immár két évtizede, hogy az új diákok 
jelenlétében megkoszorúzzuk iskolánk 
hajdani diákjának és névadónknak, Se-
lye János professzornak az emléktáblá-
ját. Erre hagyományosan a tanévnyitó 
másnapján kerül sor, nem volt ez más-
képp idén sem. Az esemény kezdemé-
nyezője, Stubendek László mérnök úr 
és Andruskó Imre igazgató úr is rövid 
beszédben köszöntötte a gimnázium 
elsős diákjait.

Ezek után Elek József történelemta-
nár bemutatta Selye János pályafutását 
Komáromtól a montréali McGill Egye-
temig, majd méltatta a kutató profesz-
szor munkásságát, pár mondatban 
bemutatva a stresszelmélet lényegét 
is, amelyet gyakorlatban is átélhetnek 
majd a diákok a négy (illetve nyolc) év 
alatt. Hiszen az ember, amíg él, környe-
zete hatására stresszes állapotba kerül, 
legyen az jó vagy rossz, de ezzel szem-
besülni kell.

A rövid előadás után az esemény 
szervezői közösen hajtottak fejet isko-
lánk névadója előtt, elhelyezve a falon a 
Csemadok és az iskola koszorúját.

SELYE JÁNOS
(Bécs, 1907. január 26. – Montreal, 

1982. október 20.)

Tipikus „Monarchia gyermeke”: apja 
magyar katonaorvosként a közös had-
seregben szolgált, anyja osztrák volt. 
Bécsben született, de apját a szolgálat 
hamarosan Komáromba vezényelte, 
így középiskoláit ott végezte. 1924-től 
Prága német egyetemén tanult me-
dikusként. Néhány évet Párizs, majd 
Róma egyetemén töltött, végül 1929-
ben Prágában doktorált. Ugyanitt 
a kórbonctani intézetben dolgozott 
rövid ideig, majd a Kísérleti Kórta-
ni Intézetben a szintén magyar szü-
letésű, de elnémetesedett A. Biedl 
munkatársaként szerzett gyakorlatot 
a kísérleti módszertanban. 1931-ben 
Rockefeller-ösztöndíjjal Amerikába 
került. Hamarosan Montreal fran-

cia McGill egyetemén szerepelhetett 
biokémikus előadóként (lecturer), 
1934-től tanársegédként. 1941-ben a 
szövettani tanszék társprofesszora lett. 
1945-től pedig saját intézetének, az 
„Institut de Medicine et de Chirurgie 
expérimentale“ igazgató tanára. Nyu-
galomba vonulása után haláláig az 
újonnan szervezett International Ins-
titute of Stress elnökeként dolgozott.

Nevétől elválaszthatatlan a stressz 
fogalma, amelyet hosszas és kiterjedt 
kutatómunka során ő ismert fel és hatá-
rozott meg. Úgy találta, hogy az előadá-
sokon bemutatott különböző fertőző 
betegségekben szenvedő betegek beve-
zető tünetei meglehetősen egyformák, 
míg a kibontakozott kórképek egymás-
tól jellemzően különböznek. Ezeknek a 
nem jellemző (nem specifi kus) ténye-
zőknek a kutatásába mélyedt. A kutatás 
kísérleti eredményeit sokezernyi kísér-
leti állat módszeres vizsgálatával érte 
el. A nem specifi kus tényezők elemzése 
közben alakult ki benne a stressz fogal-
ma. A lényegében prést, nyomás alatt 
állást kifejező angol szó geológiai értel-
mezése tekinthető a Selye-féle fogalom 
analógiájának. Amint az egymáson fek-
vő geológiai rétegek állandó nyomást 
gyakorolnak a mélyebben fekvő réte-
gekre, ugyanúgy áll állandó „préshatás” 
alatt az élő szervezet is. Az életnek jel-
lemzője a környezet különböző ténye-
zőinek ingerlő, préselő, sarkalló hatása, 
amelyre tulajdonképpen szükségünk is 
van, hogy „vigyük valamire”. A sokféle 
préselő tényezőt stresszsornak nevezte, 
felismerve ezek kóros, tehát megbetegí-
tő hatását is. A sokféle tényező együttes 
hatása a kezdeti élénkítés után kimeríti 
a szervezetet és akár halálát is okozhatja. 
Ezt a kóros folyamatot nevezte Selye ál-
talános adaptációs syndrómának, amely 
legfőképpen a mellékvese kéregállomá-
nyát érinti. Ez fontos hormonok terme-
lő helye, amelynek pár mm-es rétege 
kezdetben kiszélesedik, majd kimerülve 
elsorvad, és ez a folyamat a beteg halálá-
hoz vezet. Ő maga tömören fogalmazta 

meg e szakaszos kórfolyamatot: „1. az 
alarm reakció W. B. Cannon ́ vészreakci-
ójának´ analógiájára, 2. a rezisztencia fá-
zisa és 3. a kimerülés szakasza.” A stressz 
sokféle jelenségének vizsgálata rávezette 
a pluricausalis betegségek (vagyis a sok-
féle tényezőtől kiváltott kórképek, mint 
pl. az érelmeszesedés sokféle megnyil-
vánulása) elemzésére. Különösen sokat 
foglalkozott korunk betegségének, a 
szívinfarktusnak kísérletes tanulmá-
nyozásával. Az érelmeszesedés témája 
fi gyelmét a kalcium(mész)-háztartás 
zavaraira terelte. A mész szokatlan he-
lyeken való lerakódását „calciplylaxis”-
nak nevezte. Alkalmazott metodikájá-
ra azonban a használt gyógyszerek és 
mérgek enormis dozírozása jellemző. 
Így rendkívüli jelenségeket produkált 
ugyan (leglátványosabb volt az elpáncé-
losodott bőrű patkányok bizarr képe), 
de ezek nem vonatkoztathatók közvet-
lenül az emberi betegségek kialakulásá-
nak megértésére. Így talán érthető, hogy 
többszöri jelölése ellenére sem kapott 
Nobel-díjat.

Életfi lozófi ája is a stresszfogalom kö-
rül kristályosodott ki. Véleménye sze-
rint „az egyéniség csak a stressz hevé-
ben képes tökéletesen kiformálódni”. Az 
élet elviselhetőségét viszont – meglepő 
fordulattal – a hálaérzet gyakorlásával 
vélte megkönnyíteni. Soknyelvűsége, 
két kézzel rajzolni tudása, nagy művelt-
sége, színes egyénisége szuggesztív ha-
tású előadóként tette ismertté. Gazdag 
irodalmi munkásságából a majdnem 
1000 oldalas, számos képpel illusztrált 
„Textbook of Endocrinology” című 
könyve (1949) váltotta ki a legtöbb el-
ismerést. Annál több kritikában része-
sült Stress című monográfi ája (1949) és 
„Annual reports on Stress” című soro-
zata 1951-től, majd népszerűsítő műve-
iből a „Th e Stress of Life” (1956). Ennek 
számos kiadása közt a magyar fordítás 
eddig négyszer jelent meg 1964 óta. Az 
„In vivo. A szupermolekuláris biológia 
védelmében” (1967, 1970) pedig azt 
bizonyítja, hogy csipesszel és szikével 
ugyan bámulatos makroszkópos jelen-
ségeket lehet produkálni (l. páncélos 
patkány), de a molekuláris biológia ko-
rában a klasszikus módszerekkel már 
nem lehet az életjelenségek alapmecha-
nizmusának megértését megkísérelni.

Elek József, az SJG tanára
Selye János életrajza: Kustyán Ilona, 

az iskola nyugalmazott tanára



SZMPSZ

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), 
a Szlovák Nemzeti Múzeum a Szlovákiai Magyar Kultú-
ra Múzeuma és a társszervezők 2020/2021-es tanévben is 
meghirdették a  szlovákiai magyar iskolák és óvodák XIV. 
Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázatát.

A meghosszabbított határidőig összesen 798 alkotás 
érkezett 75 intézményből, 139 felkészítő pedagógus 751 ta-
nítványától. 

Közülük a szakmai zsűri 54 alkotást jelölt meg díjazott 
műként és további 60 alkotást kiállításra javasolt.

A zsűri tagjai voltak:
Farkas Veronika – igazgató, Limes Galéria Komárom
Novák Ágota – művésztanár, textilművész, Komárom
Szabó Csekei Tímea – művészettörténész, Duna Menti 

Múzeum, Komárom

Eredmények: 

I. kategória, óvoda – 90 alkotás érkezett
Téma:  Mészöly Miklós: Pipiske és a fűszál vagy

Nemes Nagy Ágnes: Barátaink a ház körül

6 díjazott

Alkotó Intézmény Helység Felkészítő

Buzgó 
Tristán

Szent Teréz Anya 
Katolikus Óvoda

Nagy-
megyer

Ollári 
Hozman 
Zsanett

Gallai Cintia Óvoda Perbete Pinke 
Gabriella 

Strakoš Karin Osztényi Lean-
der AI és Óvoda Sókszelőce Hozlár 

Veronika
Szilágyi 
Flórián

Osztényi Lean-
der AI és Óvoda Sókszelőce Hozlár 

Veronika
Vajkó Kincső 

Csenge
Óvoda, Daxner 

utca Fülek Gyetvai 
Zsuzsanna

Varga Lilla Alapiskola és 
Óvoda Nádszeg Kocskovics 

Gitta

II. kategória, alapiskola alsó tagozata és a nyolcosztályos 
gimnáziumok első négy évfolyama – 414 alkotás érkezett

Téma:  Nemes Nagy Ágnes: Ki ette meg a málnát?
Nemes Nagy Ágnes: Szökőkút

20 díjazott

Alkotó Intézmény Helység Felkészítő

Bara 
Zsombor Jókai Mór AI Komárom Jókai Éva

Bednár 
Gábor

Corvin Mátyás 
AI Gúta Marafk ó 

Klór Ildikó

Buchta 
Anna

Pongrácz Lajos 
AI Ipolyság Bóna Tímea

Édes Ábel Alapiskola Deáki Szalóci 
Eleonóra

Gálff y 
Levente

Móricz Zsig-
mond AI és 

Óvoda

Diósförge-
patony

Mészáros 
Anikó

Hakszer 
Dóra

Gregorovits Li-
pót MTNY AI Jóka Kántor Rőth 

Ilona
Horváth 

Alex 
Ferdinand

Osztényi Lean-
der AI és Óvoda Szelőce

Mészáros 
Vicsápi 

Gabriella
Hrabovská 

Petra
Corvin Mátyás 

AI Gúta Marafk ó 
Klór Ildikó

Izsáki 
Titanilla

Marianum Egy-
házi Iskolaköz-

pont
Komárom Vas Katalin

Juhász 
Beatrix Alapiskola Bély Bély Tótok Ilona

Kisantal 
Panni

Kármán József 
Alapiskola és 

Óvoda
Losonc Anderko 

Andrea

Kósa Noémi Endrődy János 
Alapiskola Muzsla Benko Mária

Kürthy 
Orsolya

Pongrácz Lajos 
Alapiskola Ipolyság Bóna Tímea

Levčák 
Petra Jókai Mór AI Komárom Jókai Éva

Nagy 
Sándor

Jókai Mór Alap-
iskola Komárom Jókai Éva

Páll Fanny 
Blanka

II.Koháry István 
Alapiskola Fülek Tóth Mónika

Révész 
Enikő

Pongrácz Lajos 
Alapiskola Ipolyság Bóna Tímea

Sánta Ráhel
Marianum Egy-
házi Iskolaköz-

pont
Komárom Vas Katalin

Skladivík 
Noel

Marianum Egy-
házi Iskolaköz-

pont
Losonc Anderko 

Andrea

Vas Miklós
Marianum Egy-
házi Iskolaköz-

pont
Komárom Vas Katalin

A XIV. HARMOS KÁROLY ORSZÁGOS KÉPZŐMŰVÉSZETI 
PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE
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III. kategória, alapiskola felső tagozata – 175 alkotás ér-
kezett

Téma:  Nemes Nagy Ágnes: A gondolj-rám-virág
Őshonos állatok a Kárpát-medencében

14 díjazott
Alkotó Intézmény Helység Felkészítő

Bábi Noémi Kóczán Mór 
Alapiskola

Csiliz-
radvány

Kovács 
Ildikó

Bohus 
Barbara

Fegyverneki 
Ferenc Közös 

Igazgatású Ka-
tolikus Iskola

Ipolyság Szikora 
Andrea

Botos René Alapiskola és 
Óvoda Ragyolc György 

Henrietta

Cintula Júlia
Marianum 

Egyházi Iskola-
központ

Komárom Vas Katalin

Kacz Zsófi a II.Rákóczi Fe-
renc Alapiskola Gúta Navrátil 

Tímea

Kacz Zsófi a II.Rákóczi Fe-
renc Alapiskola Gúta Navrátil 

Tímea

Lomen Zsófi a

Fegyverneki 
Ferenc Közös 

Igazgatású Ka-
tolikus Iskola

Ipolyság Szikora 
Andrea

Molnár Pál 
Dániel

Bartók Béla 
Alapiskola Nagymegyer Fábik 

Erzsébet

Mórocz 
András

Marianum 
Egyházi Iskola-

központ
Komárom Vas Katalin

Pintér Laura
Marianum 

Egyházi Iskola-
központ

Komárom Vas Katalin

Rosičková 
Kincső

Marianum 
Egyházi Iskola-

központ
Komárom Vas Katalin

Táborská 
Dominika

Janiga József 
Művészeti AI Nagymegyer Fábik 

Erzsébet

Urbánek Petra Kossányi József 
AI és Óvoda Szentpéter Pócsa 

Ágnes

Visnyei 
Alexandra

Marianum 
Egyházi Iskola-

központ
Komárom Vas Katalin

IV. kategória, középiskola – 46 alkotás érkezett
Téma:  Nemes Nagy Ágnes: Kettős világban

Védett növényeink

7 díjazott
Alkotó Intézmény Helység Felkészítő

Bakó Cynthia
Közgazdasági és 
Pedagógiai Szak-

középiskola
Szenc Pongrácz 

Flóra

Hőnyi 
Rebeka

Közgazdasági és 
Pedagógiai Szak-

középiskola
Szenc Pongrácz 

Flóra

Jakab Erika Műszaki Szakkö-
zépiskola Komárom Misák 

Adriana

Kiss Abigél
Közgazdasági és 
Pedagógiai Szak-

középiskola
Szenc Pongrácz 

Flóra

Kiss Loretta
Közgazdasági és 
Pedagógiai Szak-

középiskola
Szenc Pongrácz 

Flóra

Molnár 
Bianka

Közgazdasági és 
Pedagógiai Szak-

középiskola
Szenc Pongrácz 

Flóra

Tamás Laura Kereskedelmi 
Akadémia Rimaszombat Kovács 

Ildikó

V. kategória, speciális iskola – 73 alkotás érkezett
Téma:  Lázár Ervin szabadon választott műveinek illuszt-

rálása
Kedvenc állatom

8 díjazott
Alkotó Intézmény Helység Felkészítő

Busa Károly
Magyar Tan-

nyelvű Speciális 
Alapiskola

Rimaszécs Bettes 
Eszter

Csicsó Giulio Speciális Alap-
iskola Komárom Wágner 

Ivett
Hudák 
Martin

Alapiskola, 
Szepsi Szepsi Papp 

Andrea

Janová Laura Közös Igazgatá-
sú Iskola

Király-
helmec

Hajdu 
Silvia

Komáromi 
Attila

Speciális Alap-
iskola

Dunaszerda-
hely

Púzser 
Andrea

Lakatos 
Eduardo

Speciális Alap-
iskola

Ógyalla /
Naszvad/

Darida 
Szilvia

Lakatos 
Margit

Speciális Alap-
iskola Komárom Wágner 

Ivett

Rováč Tamás Speciális Alap-
iskola Komárom Wágner 

Ivett

Gratulálunk a kiválasztott művek tulajdonosainak és felké-
szítőinek!

A legjobbnak ítélt alkotások beküldőit és felkészítő taná-
raikat meghívjuk az ünnepi kiállításra, amelyre SZNM a 
Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában kerül sor, Po-
zsonyban. A részletekről hamarosan e-mail-ben tájékoz-
tatjuk az érintetteket.

A tárlat ünnepélyes megnyitóján értékes díjakkal jutal-
mazzuk a legjobb munkák alkotóit és az őket felkészítő pe-
dagógusokat.

Az alkotásokat az iskoláknak is lehetőségük lesz kiállítani 
saját intézményükben, erre előzetes egyeztetés után nyílik 
lehetőség.

Az eredmények teljes listája az szmpsz.sk oldalon érhető el.
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Rekordszámú nevezés érkezett az 
SZMPSZ által idén is online for-
mában megrendezett Kaszás Attila 
Versmondó Fesztiválra. A meghir-
detett 3 kategóriában 346 versenyző 
– 268 hazai és 78 külföldi – mutat-
ta meg tehetségét. A  versmondók 
két videófelvétellel neveztek, egy 
tetszés szerinti költeménnyel és egy 
kötelezően választott verssel, melyet 
Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, 
Pilinszky János életművéből kellett 
választaniuk. A 102 intézmény – 61 
hazai és 41 külföldi – tanulóit, diák-
jait 181 pedagógus, illetve szülő ké-
szítette fel a versenyre. A közel 700 
videófelvételből a színművészekből 
és drámapedagógusokból álló kiváló 
zsűri választotta ki az arany sávosokat, 
közülük kerültek ki a különdíjban is 
részesülő gyermekek és fi atalok.

A zsűri tagjai voltak:

Balázs István, versmondó
Dolmány Mária, drámapedagógus
Ficza István, színművész
Gubík Ági, színművész
Hirschberger Szilvia, drámapedagógus
Holecskó Orsolya, színművész
Holocsy Krisztina, színművész
Horváth Sebestyén Sándor, színművész
Hostomský Fanni, színművész
Jókai Ági, színművész
Kálid Artúr, színművész
Körömi Gábor, drámapedagógus
Lajos András, színművész
Melecsky Kristóf, színművész
Pápai Erika, színművész, a zsűri 
elnöke
Szabó Viktor, színművész
Tóth Zsóka,  előadóművész
Tóth Zsuzsanna, előadóművész 

Közülük néhányan írásban is tolmá-
csolták értékelésüket az előadásokról, 
ebből idézünk:

Elsősorban köszönetet szeretnék mon-
dani a gyerekeknek, hogy ebben a ne-
héz helyzetben is jelen voltak, készültek, 
elküldték a felvételeket. Ez egy élő mű-
faj, a közönség, a fi gyelem a visszaható 
energia nélkül sokkal küzdelmesebb, 
magányosabb a mesélés, a gondolatok 
közvetítése. (Gubík Ági)

Nagy öröm számomra, hogy szűkebb 
pátriámban, a Felvidéken ennyire fon-
tos az, hogy a versek szeretete a diákok 
számára is megmaradjon. Hiszem azt, 
hogy különösen nagy jelentőséggel bír 
ez az ott élő és egyre fogyatkozó ma-
gyarság számára. (Ficza István)

Köszönöm mindenkinek a felkészülést!
Csodálatos fi atalokat láthattam és 

hallhattam, akik az egyéni fejlődésük 
mellett a magyar nyelv szeretetét is őr-
zik. (Balázs István)

Színészként számtalanszor találkozom 
a felvetéssel, milyen sok energia egy elő-
adás színrevitele… Mivel idén sem volt 
lehetőségünk személyesen találkozni, 
szeretném megosztani Veletek, hogy él-
mény volt hallgatni Titeket! Becsültem 
a felkészültségeteket, magával ragadott 
a tehetségetek és lenyűgözött az idei je-
lentkezők létszáma!

Szívből kívánom, hogy megtapasz-
taljátok: a befektetett energia megtérül! 
(Lajos András)

… mindig sajnálom, hogy nem szól-
hatok az ezüst és bronz sávos verseny-
zőkhöz, akik sokszor az élőben zajló 
versenyek döntőit sem hallgatják meg, 
hiszen ők „csak” ezüst meg bronz minő-
sítést kaptak. 

Örülök, hogy az online tér most 
lehetőséget ad, hogy kifejezzem, 
mennyire fontos nekünk, hogy Ti is 
elindultatok ezen a versenyen. Biztos 
vagyok benne, hogy rengeteget ad a 
későbbi életetekben, ha gyakoroljátok 
a határozott fellépést. Értelmes, okos 
felnőttek csak akkor lehettek, ha a lel-
keteket is tápláljátok, nem csupán az 
elméteket. A verstanulás ennek a kettő-
nek a kombinációja. (Jókai Ági)

Az elődöntő eredménye számokban:

I. kategória 207 tanuló nevezett  
arany sáv   33 tanuló
ezüst sáv   93 tanuló
bronz sáv   81 tanuló

II. kategória  104 tanuló nevezett
arany sáv   15 tanuló
ezüst sáv   43 tanuló
bronz sáv   46 tanuló

III. kategória  35 diák nevezett
arany sáv   11 diák
ezüst sáv   10 diák
bronz sáv   14 diák

A versenyzők minősítő sávokba való 
teljes besorolását az SZMPSZ oldalán 
találják.

Az arany sávosok közül az alábbi 
versenyzőknek ítélte oda a zsűri a fő-
díjat és a különdíjakat.

A legjobb versmondásért járó Kaszás 
Attila-díj: Bukovsky Dorottya

Jókai Tibor Emlékdíj (a fődíjas ver-
senyző felkészítőjének): Ollé Kriszti-
na

Lajos András, Balázs István és a Mis-
kolci Nemzeti Színház különdíjai: Gál 
Sára, Ördögh Zsófi a

Ficza István különdíja: Németh Eszter

Holecskó Orsolya és a dunaújvárosi 
Bartók Kamaraszínház különdíja: Gál 
Ádám Vajk

Jókai Ági különdíja: Szalay Mátyás

Tóth Zsóka közvetítésével a Tatabá-
nyai Jászai Mari Színház különdíja: 
Nagy Kinga

Körömi Gábor, Dolmány Mária köz-
vetítésével a Magyar Drámapedagógiai 
Társaság különdíja: Szabó Luca

A komáromi Jókai Mór Alapiskola kü-
löndíja: Gál Virág Anna

Komárom Város különdíja: Zagyi Réka

Az SZMPSZ különdíjai: Képes Ló-
ránt, Naňo Konrád, Blanár Panna, 
Zsalkovics Laura,  Molnár Tibor

Valamennyi versenyző és felkészítőjük 
elektronikus emléklapban részesül, az 
arany sávos versenyzők és felkészítő-
jük emléklapját és jutalmát postán jut-
tatjuk el az érintetteknek.

-SZMPSZ-

BESZÁMOLÓ A XIV. KASZÁS ATTILA VERSMONDÓ FESZTIVÁLRÓL
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BÉNYEI ERZSÉBET, Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda Vadvirág Óvoda Tagintézménye, óvodapedagógus, Szigetszentmiklóson él 
(benyei.erzsebet@gmail.com); CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él 
(csicsay.alajos@gmail.com); FEHÉR ÁGOTA, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának egyetemi tanársegéde, Budapesten él 
(feherago@gmail.com); 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); KÁRPÁTI 
ANDREA, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara Pedagógusképző Intézetének egyetemi tanára, Budapes-
ten él (akarpati@ukf.sk); KOZMA DOMINIKA, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara hallgatója, Vágán 
él (domcsika78@gmail.com); N. JUHÁSZ TAMÁS, szabadúszó újságíró, Komáromban él (n.juhasz.tamas@gmail.com); MORVA MÁTYÁS, a 
Martosi Népfőiskola munkatársa, szerkesztő, Ipolyságon él (morva@refl ex24.sk); PATAI ILONA, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-
Európai Tanulmányok Kara Pedagógusképző Intézetének oktatója, Alsóbodokon él (hpataiova@ukf.sk); PINTES GÁBOR, a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának dékánja, a Katedra Társaság elnöke, Dunaszerdahelyen él (gpintes@ukf.sk, gpintes@gmail.com); SPÁTAY 
ADRIANA, a Selye János Gimnázium tanára,  Komáromban él (nihilbulburry@hotmail.com); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, 
a komáromi Gaudium vegyeskar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com)
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Információ a 2020/2021-es Vámbéry Ármin Földrajzverseny döntőjéről:

Tisztelt Felkészítők, Kedves Diákok! Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Vámbéry Ármin Földrajzverseny a Vámbéry Konferencia 
keretén belül kerül megrendezésre Dunaszerdahelyen, 2021. október 22-én, pénteken. A járványhelyzet alakulásától függően a pontos részletekről 

időben értesítem a felkészítőket és a versenyző csapatokat.
Tóth Tibor, versenyszervező

Aki ismer, az tudhatja, hogy sosem vol-
tam az az utazgatós/kirándulós típus, ha 
lehetett, inkább egy szoba és könyv/fi lm 
kombinációját választottam. Ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy az évek során 
ne fordultam volna meg jó pár városban 
és ne lenne meg a kedvencem. Van egypár. 
Mondhatnám Velencét, Sopront, Komáro-
mot és még több más helyszínt is. Azonban 
van egy kiemelt „kedvencem“, amely egész 
hangulatában mindig is közel fog állni a 
szívemhez. Ez a város Párkány. Ez talán 
pont annak köszönhető, hogy életem je-
lentős részét ott töltöttem – ó, azok a diák-
évek, ahogy mondani szokták. Ez nyilván 
hatással van az emberre: legyen akár bol-
dog, felelőtlen vagy akár szomorú időszak 
is az ember életében. Talán az idő a kulcsa 
annak, hogy egy hely mennyire tud „hoz-
zánőni” az emberhez. 

Párkány természetesen történelmileg 
sem elhanyagolható helyszín. Lehetne 
mesélni a török háborúk alatt betöltött 
szerepéről, vagy a második világháború 
alatt itt és a környéken zajló események 
sokaságáról is. Tekintve, hogy a történelem 
mindig is érdekelt, ez is egy szempont, ami 
miatt szeretem azt a várost. Párkány kicsit 
olyan település, amely mintha újjáépülve 
kiugrott volna a múltjából. Kicsit mindig 
változóként. Egyesek mondhatnák, hogy 
sajnos a történelmi jellegét mára szinte tel-
jesen elveszítette. Baj volna? Lehet. Lehet, 
hogy nem. Az érzet viszont mindenképpen 
valahogy megbújik az utcák köve alatt. A 
történelem persze zajlik. Még nagyon is jól 
emlékszem arra az időszakra, amikor kom-
pokkal lehetett csak átkelni a Dunán Esz-
tergomba. A híd két csonka „karja” nyúlt 
egymás felé a folyó felett, középütt néhány 
pillér emelkedett ki a vízből. Ugyancsak 
emlékezetes időszak volt látni, ahogy meg-
kezdődtek az építkezések, és a Mária Valé-
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ria híd ismét teljes lett. Aztán már nyugod-
tan, sétálva – igaz, akkor még útlevéllel, de 
át lehetett kelni. Aztán már csak személyi 
kellett, már amikor. 

Vagy beszélhetnénk a Vadas termálfür-
dőről, de úgy vélem, hogy ezt nem kell 
részletesebben bemutatni. Vagy megem-
líthetném a híres Simon–Júda napi vá-
sárt. Amiről pedig mindenki tudja, hogy 
igencsak „túlárazott” mulatság. Igaz, me-
lyik vásár nem az. Vagy megemlíthetném 
a kedvenc sörözőmet (Green Pub), ahol 
számtalan órát töltöttünk/töltöttem el, és 
mind a mai napig visszajárok, ha adódik rá 
lehetőség.

Párkányt azonban a kis utcák teszik iga-
zán élvezetessé a szememben. Olyan han-
gulatuk van, ami nagyon kevés más vá-
roséhoz hasonlítható. Ha valaki csak úgy 
nekiindul, tényleges cél nélkül és csakis a 
sétának és a látványnak adja önmagát, ak-
kor igen érdekes helyszínekre bukkanhat. 
Mondhatnám, hogy egy-egy helyszínnek 
megvan a maga kis története. Ilyen szem-
pontból a város olyan, mint egy folyama-
tosan íródó novelláskötet. Ahány helyszín, 
annyi apró kis személyes történet.

Bóklászásunk közepette persze nem sza-
bad elfeledkezni a Duna-partról sem. A lát-
vány mindenképpen magáért beszél. És itt 
nem csupán a Duna túloldalán fölénk tor-
nyosuló bazilika látványáról van szó. Mert 
bizony innét, a párkányi oldalról a legszebb 
a rálátás erre a pompázatos építményre. 
Ahogy szokták mondani: a párkányiak pe-
dig tudják, hogy az igazi látványossága a 
városnak az esztergomi bazilika. A viccet 
félretéve, ha az embernek van egy kis ideje 
leülni a partra vagy akárcsak a töltésen sé-
tálni egy jót, igazi relaxációt tud biztosítani 
ez a környezet. Ezért szeretem ezt a város. 
Mindegyik „találkozásunk” olyan, mintha 
egy kicsit hazatérnék.

KEDVENC VÁROSOMÁÁÁÁÁ

N. JUHÁSZ TAMÁS

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

A XXI. VÁMBÉRY NAPOK ÉS „AZ EREINKBEN FORRÓ TŰZ“ CÍMŰ 
XIX. NEMZETKÖZI VÁMBÉRY KONFERENCIA

Mottó: „Azt hiszem, hogy ez a tűz forrott már ereimben és ez az ördög lakozott már bennem, midőn a világra jöttem.” (Vámbéry)

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT: Dunaszerdahely, 2021. október 21–23.

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

Program

2021. október 21. (csütörtök)
17:00    Egy magyar dervis Közép-Ázsiában – A keletkutató Vámbéry Ármin című 

vándorkiállítás ünnepélyes megnyitója
Helyszín: Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely
 Köszöntő beszédek:  Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum igazgatója 

Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója
  Könyvbemutató: „Bizalommal és lelki derűvel” – a XIX. Nemzetközi Vámbéry konferencia 
  előadásainak antológiáját bemutatja: Zimonyi István professzor, tanszékvezető, egyetemi tanár
  A kiállítást megnyitja: Dobrovits Mihály, turkológus, egyetemi docens, a Vámbéry Tudományos 
  Kollégium elnöke

2021. október 22. (péntek)
9:00   A Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntője

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

Zsigmond Tibor, történész, a Csallóközi Múzeum nyugalmazott igazgatója

9:00  Nemzetközi Vámbéry Konferencia
Helyszín: a ThermalPark Hotel konferenciaterme 

13:00  Vámbéry Ármin ülőszobrának megkoszorúzása (Bartók Béla sétány)
Köszöntőt mond: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere
Ünnepi beszédet mond:  Pirický Gabriel, egyetemi tanár, a Szlovák Tudományos Akadémia Keletkutatói Intézetének tudományos 

munkatársa

13:30    A Vámbéry Ármin Földrajzverseny ünnepélyes kiértékelése a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban

14:00  Nemzetközi Vámbéry Konferencia
Helyszín: a ThermalPark Hotel konferenciaterme 

17:30   A Vámbéry-díj ünnepélyes átadása
Laudációt mond: Kovács Attila, vallástörténész, iszlamológus, egyetemi docens
Helyszín: a ThermalPark Hotel konferenciaterme

2021. október 23. (szombat)
9:00–12:00 Nemzetközi Vámbéry Konferencia
 

Támogatók:  Dunaszerdahely Város Önkormányzata,
Türk Tanács magyarországi Képviseleti Irodája, 
Magyar Kulturális Intézet, Pozsony
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SZERZŐINK

AZ ÉN VÁROSOM FELHÍVÁS



KATEDRA

   GYETVAI ANNA: MENTÁLIS EGÉSZSÉG 
A KORONAVÍRUS IDEJÉN

   PATAI ILONA – KÁRPÁTI ANDREA: A MOTIVÁCIÓ 
JELENTŐSÉGE AZ EDUKÁCIÓS 
FOLYAMATBAN

   KÁRPÁTI ANDREA: 
A TÉRSZEMLÉLET FEJLŐDÉSE ÉS 
ÓVODAI, ISKOLAI FEJLESZTÉSE

A HÓNAP TÉMÁJA: KREATIVITÁS
   FEHÉR ÁGOTA: AZ INSPIRÁCIÓ MINT 
A KREATIVITÁS HAJTÓEREJE 

   BÉNYEI ERZSÉBET: KREATIVITÁS A KORA 
GYERMEKKORBAN

   KOZMA DOMINIKA: KREATIVITÁSFEJLESZTÉS 
KORTÁRS MESÉKKEL

   MORVA MÁTYÁS: KREATÍV ÍRÁS TANÍTÁSA 
AZ IRODALOMÓRÁN

 SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK
ÉS SZÜLŐK LAPJA

2021. OKTÓBER

XXIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM    

Iskolánk, a dunaszerdahelyi Egyesített Iskola 
1972-óta képzi a leendő szakembereket. Építésze-
ti Szakközépiskola – ennek hallatán a többség arra 
gondol, hogy nálunk elsősorban az építőiparban 
dolgozó „inasok” szerezhetnek szakképesítést, 
például a kőművesek, asztalosok, ácsok, festők. 
Igen, oktatunk hároméves szakmákat, hiszen 
nagy szükség van rájuk továbbra is. Gondoljunk 
csak bele, hogy milyen nehéz egy jó szakembert 
találni, amikor házépítésbe vagy –felújításba 
fogunk! De a hároméves képzések mellett isko-
lánkban sikerrel működik az érettségivel végződő 
építész szak, amelyen megtanulják a diákjaink 
az építészettel kapcsolatos tervezési munkákat, a 
számítógépes tervezést, elsajátítják az architektú-
ra alapjait. Az építészeti szakmákon kívül tanulni 
lehet nálunk virágkötészetet is, ami a virágkerté-
szet, dekorációkészítés, látványtervezés, esküvő-
szervezés világába is bevezeti a diákokat. 

Szakmunkásvizsgával végződő szakok (3 év):
asztalos
kőműves

ács
festő

központifűtés-, víz- és gázszerelő
szárazépítő, gipszkartonozó

Érettségivel végződő felépítményi szak (2 év):
építészet  

Érettségivel végződő szakok (4 év):
építész

kertész – virágkötő és dekoratőr
épületgépész – technikus

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt nem érted, 
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.”

Elérhetőségeink:
Stredná odborná škola stavebná s VJM

Ul. Gyulu  Szabóa č.1 
P. O. BOX 49                                                                                                                                               

929 01 Dunajská Streda    

sosstavds@zupa-tt.sk
www.sosstavds.sk 

031/5905611 – titkárság                                                                                                                                   
031/5526741 – igazgatónő                                                                                                                       

031/5905622, 031/5905616 – igazgatóhelyettesek

DUNASZERDAHELYI ÉPÍTÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA


