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„Kivétel nélkül szeresd a gyermekeket”

A Juhász Gyula Alapiskola a járási székhely 
egyetlen magyar tanítási nyelvű iskolája, 
amelyet jelenleg 9 osztályban 110 tanuló 
látogat. Az oktató-nevelő munkát, a tehet-
séggondozást 14 elkötelezett pedagógus 
végzi Lőrincz Katalin igazgatónő és Kováč 
Ildikó igazgatóhelyettes szakmai vezetése 
mellett. Az iskolai klub 4 csoportjában 52 
gyermekkel foglalkoznak nevelőpedagó-
gusaink. A sajátos nevelési igényű gyerme-
kek fejlesztéséről, felzárkóztatásáról öttagú, 
szakemberekből álló csoport gondoskodik. 
Az intézmény közössége az iskola műszaki 
hátterét biztosító alkalmazottak erős, meg-
bízható csapatára támaszkodhat.
Céljaink: a magyar identitástudat megőr-
zése, az egyéni képességek fejlesztése,  te-
hetséggondozás, felzárkóztatás, az élő ide-
gen nyelvek fejlesztése, a környezettudatos 
életmód elmélyítése. 

Erősségeink:
• gyermekbarát suli,
• nyitott suli,
• inkluzív-befogadó iskola,
• kreatív, családias hangulat,
• keresztyén értékekeket ápoló közösség,
•  erkölcsi nevelés és felelősségtudat ki-

alakítása,
• karriertanácsadás,
•  csendes, egészséges életkörnyezet és 

zöldövezet,
•  szakképzett pedagógusok, innovatív 

közösség,
• hagyományőrző intézmény,
• támogató szülői szövetség,
•  az iskolavezetés elképzeléseit megerő-

sítő iskolatanács,
•  helyi civil és kulturális szervezetekkel 

való együttműködés,
•  magyarországi intézményekkel, part-

neriskolákkal való szoros kapcsolat 
biztosítása.

 
Minőségi, versenyképes oktatás 

a tanulóknak, családoknak!

Az alsó tagozat épülete
A felső tagozat épülete

Hagyományőrzés

Multifunkciós pálya
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Minden jog fenntartva. 
Kéziratokat nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza.  

Sokat gondolkodtam azon, hogy melyik is 
az én kedvenc városom. Felsőpatony, ahol 
felnőttem? Dunaszerdahely, ahol elvégez-
tem a középiskolát? London, ahova min-
dig nagy vágyam volt eljutni? Kétségkívül 
szeretem ezeket a városokat, falvakat, de a 
végső döntésem a magyarországi Győrre 
esett.

Ez a város Győr–Moson–Sopron me-
gye székhelye. Londonhoz képest kisvá-
ros, azonban Felsőpatonyhoz vagy Duna-
szerdahelyhez viszonyítva egyértelműen 
nagyvárosnak tekinthető a maga 130 000 
lakosával és 175 000 négyzetkilométerével. 
Igazi kulturális központ, egyetemi város. 
Számos nevezetessége van, például a vá-
rosháza óratornya, a Bécsi kapu tér, a vá-
rosban található Rába és Duna találkozása 
és a bazilika. 

Sokak számára egy város a szépsége vagy 
a benne lakó emberek miatt kedves, szá-
momra azonban a sok-sok emlék az, ami 
fontossá teszi. Amióta az eszemet tudom, 
ide jártunk a szüleimmel. Rengeteg órát 
töltöttünk el a sétálóutcákon sétálgatva, 
nézegetve a kirakatokat, fagyit nyalva, be-
szélgetve. A győri pláza mozija gyakran 
volt úti célunk, illetve gyakran csak azért 
ültünk kocsiba, hogy itt fogyasszuk el hár-
masban a kedvenc pizzánkat, beüljünk a 
McDonald’s-ba vagy üldögéljünk kicsit a 
Duna partján a kacsákat fi gyelve. Amikor 
már idősebb lettem, a középiskola számos 
alkalommal szervezett színházlátogatást 
a Győri Nemzeti Színházba, ahol csodás 
darabokat láttam, fantasztikus élményeket 
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szereztem, és aminek köszönhetően meg-
szerettem a színházat. 

Szinte minden március 15-én édesapám-
mal (a covid-helyzet előtt) ott voltunk 
a fesztiválon, kokárdával a szívünkön, 
megnéztük a felvonulást és elénekeltük 
a tömeggel a magyar himnuszt. Minden 
karácsonyi vásáron puncsot vagy forralt 
bort iszogatva sétáltunk a fények alatt. A 
tizennyolcadik születésnapomon Győrben 
készíttettem el életem első tetoválását egy 
győri művésszel, a huszadikon pedig a kö-
vetkezőt. 

Nemcsak a szüleimmel, de a párommal 
is sok közös emlékünk köt ide. Közös mo-
zizások, séták a tavaszi tájban, nyári kiruc-
canás a szabadstrand melletti kis erdőbe, 
órákon át tartó beszélgetések, nevetés, bol-
dogság. Szeretek a Fő tér egy padján üldö-
gélni, nézni a gyerekeket, amint a szökőkút 
körül rohangálnak, vidáman játszanak. 
Miután megszereztem a jogosítványomat, 
az első hosszabbnak tekinthető utam is ide 
vezetett, azóta pedig már nagyon sokszor 
megtettem ezt a távot. 

Mindig szerettem volna Győrben élni. 
Először a művészeti középiskolába való 
jelentkezés gondolatával játszottam el, 
majd később a Széchenyi István Egyetem-
re vágytam, de az élet másképp hozta. Ha 
a jövőre gondolok, még mindig el tudok 
képzelni egy kis lakást a város szívében, 
ami pont olyan, amilyennek megálmod-
tam. Remélem, hogy a későbbiekben is 
még sok kedves emléket szerzek Győrről, 
illetve megismerik majd a gyerekeim is ezt 
a csodálatos várost.

KEDVENC VÁROSOMÁÁÁÁ

CSÉFALVAY FANNI

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

AZ ÉN VÁROSOM
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Megrendelhető a 
marketing@liliumaurum.sk 

e-mail-címen vagy 
a kiadó postacímén 

(Lilium Aurum Lap- és Könyv-
kiadó, Galantská cesta 658/2F, 

929 01 Dunajská Streda; 
tel.: 00421 (0)903 724 781)

Póda Erzsébet: 
Cseperke
Kiadó: Lilium Aurum

„Cseperke vagyok, és egy alagsorban élek az apukámmal. Az anyukám nemrég elköl-
tözött, a nagymama azt mondta, hogy a másvilágra. Az anyukám lehet, hogy elment 
a másvilágra, de engem gyakran meglátogat. Volt már nálam éjjel is, amikor rosszat 
álmodtam és sírtam.” Így mutatkozik be a kis Cseperke, akit ezután – mert az apukája 
sokat dolgozik – a dadus és a nagymama vesz gondjaiba. Cseperke néha szomorkodik, 
de még gyakrabban felfedező utakra indul. Mert egyedül is feltalálja magát, akár az 
ablakban áll, és nézi a kinti világot, akár a dadussal üldögél a parkban, vagy a nagyma-
mánál ismerkedik az udvar lakóival és a kerttel. Mert Cseperke ügyes, okos, kérdezős 
kislány, olyan, mint sok-sok más gyerek. Neki minden ember új, minden fa, ház és utca 
szép, érdekes. És természetesen mindent meg akar ismerni. 

Ezen a kalandos úton kíséri őt végig az írónő. Póda Erzsébetnek a nagy sikerű Hét-
mesés könyv és a Pilicke meséi után ez a harmadik meséskönyve, amely Korsós Szabina 
bűbájos illusztrációival jelenik meg. 

K. Cséfalvay Eszter

Ára: 12 €

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánljuk szíves fi gyelmükbe Póda Erzsébet Cseperke című legújabb mesekönyvét. A könyvet megvásárolhatják a Lilium 
Aurum Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a  marketing@liliumaurum.sk címen is.
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ÁDÁDÁMÁM ZITA

SZERZŐINK



DOBOGÓ

TARTALOMJEGYZÉK

2  CSÉFALVAY FANNI:
KEDVENC VÁROSOM   

3  MÁZSÁR LÁSZLÓ: 
A KARÁCSONY – SZERETETFORRÁS, 
TÁPLÁLJON BENNÜNKET EGÉSZ ÉV 
FOLYAMÁN 

4  PAP FERENC – FEHÉR ÁGOTA: 
KARÁCSONYI REMÉNYSÉGÜNK

7  PRESINSZKY KÁROLY: 
„HA VALAKI EZT A PÁLYÁT NEM 
SZERETI, NE VÉGEZZE.” 
INTERJÚ SÁNDOR ANNÁVAL, 
A FELVIDÉKI MAGYAR PEDAGÓGUS 
DÍJ KITÜNTETETTJÉVEL  

9  SÁNDOR ANNA: 
EGY BIZTOS PONT 
A BIZONYTALANSÁGBAN

10  ÁDÁM ZITA: 
ROZSNYÓ ÜZENETEI KOMÁROMBÓL, 
AZ ONLINE TÉRBŐL

12  PINTES GÁBOR:
HAGYOMÁNY ÉS KORSZERŰSÉG

15  VASS VILMOS: 
A KRITIKUS GONDOLKODÁS 
JELENTŐSÉGE ÉS FEJLESZTÉSE

17  VÁRADI FERENC:
A KRITIKAI ÍTÉLETALKOTÁS 
PROBLÉMÁI A DILETTÁNS 
GYERMEKIRODALOM 
KÉRDÉSKÖRÉBEN (2. RÉSZ)

21  TÓTH ERIKA:
A VIZUÁLIS NEVELÉS SZEREPE 
A KREATÍV GONDOLKODÁS 
FEJLESZTÉSÉBEN 

24  KRALINA HOBOTH KATALIN: 
ONLINE OKTATÁS AZ ALAP- 
ÉS KÖZÉPISKOLÁKBAN

26  KÁRPÁTI ANDREA – PATAI ILONA:
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉS 
MŰVÉSZETI INTEGRÁCIÓ 2: 
A STEAM MODELL A GYAKORLATBAN 

29  CSICSAY ALAJOS:
KIT ILLESSEN MEG AZ ELSŐBBSÉG? 

32  FIBI SÁNDOR:
VÁMBÉRY IMMÁR 
HUSZONEGYEDSZER IS 
KÖZÖTTÜNK VOLT

34  A 2020/2021-ES TANÉVBEN 
MEGHIRDETETT KATEDRA-
VERSENYEK DÖNTŐINEK 
VISSZHANGJAI 

37  ISKOLAHÍREK

39  KÖNYVAJÁNLÓ

A gyermekkori karácsony esti 
mendikálások így, advent táján, még 
most is felcsengenek bennem. Nem-
csak maga az éneklés, hanem a gyer-
meki közös hit, a különböző korúak-
ból összeállt kis csoport összhangja, 
az együttes élmény, a jótett érzése, a 
nagy ünnep nyugodt-szép hangulatá-
nak közös átélése! 

És a meghitt, valami ritkán észlelt 
boldog várakozással és nyugalommal 
átitatott családi karácsonyi estéknek 
megvolt a hivalkodás nélküli, szerény, 
de magasztosan elbűvölő légköre. Im-
bolygó lángocskaként ezzel lopta be 
magát ébredező gyermeki lelkembe a 
karácsony ünnepének varázsa. 

Napjaink elektronikai, kibernetikai 
világában a „karácsony csodájára” 
pénzéhes kommersz ragadozók vár-
nak, hogy anyagi érdekből lecsaphas-
sanak rá, hogy érzelemteli hátterére 
reklámfogásként ráépüljenek. Szám-
talan virtuális csillogással, érzelgő 
dallamokkal, a gazdagság csalogató 
látomásával ravasz csapdát állítanak 
az ünnep ősi lényegének. Hivalkodó 
szivárványszínű led-fényre cserélik az 
ősi gyertyalángot, parfümre váltanák 
a fenyőillatot, pénzfüggővé tennék a 
szenteste szeretet-varázsát. 

Kortárs pedagógustársadalmunk 
számára is a „karácsony-csoda” ősi-
igazi értékének megőrzése, megélése, 
természetes közvetítése keményen 
komoly szellemi-erkölcsi kihívás. Pe-
dagógusaink java nevelő munkájával 
képes segíteni abban, hogy a gyer-
mekek nemzedékében a karácsony-
csoda mint összemberi szeretetérték 
gondolatban és érzelemben nőjön. 
Hogy bennük fejlődőképes gondo-
lattá hatalmasodjon, s szellemében, 
érzelmi értékeiben az égre táguljon! 
Hogy megőrizze intimitását, ne ve-
szítsen hagyomány-erejéből! Hogy 
a karácsonyok tiszta ősi forrásból 

táplált, békét és nyugalmat sugároz-
zanak, ne virtuálisan. Fenyőillattal, 
teremtői szellemi üzenettel jelezzék a 
szeretet nagy ünnepének közelségét! 

A karácsony szeretet-üzenete peda-
gógusainkhoz az oktató-nevelő folya-
mat bármely mozzanatában időszerű 
lehet. A jó pedagógus képes tapinta-
tosan, de egyértelműen az embertársi 
szeretet, az emberi alapjogok vonalán 
helyesen kezelni a helyzetet, ha példá-
ul az osztályban hivalkodón, felsőbb-
rendűségi érzés büszkeségével, köve-
telő módon akarnának igazságtalanul 
érvényesülni bizonyos, ilyen-olyan 
okokból magukat túlértékelő tanulók. 
A másság különböző okok miatti el 
nem fogadása, netán a fajgyűlölet je-
leit magán viselő nézetek megjelenése 
esetén is a szeretet-érvelés, a nyíltan 
őszinte, tényekre alapuló magyarázat 
lehet a gyermekek helyes irányba te-
relésének eszköze. Hiszem (ebben is 
tapintható karácsony üzenete), hogy 
pedagógusaink kellőképpen tudato-
sítják a tanulók, a diákok körében az 
iskolán belül és kívül, a szociális há-
lókon (ami korunk vívmánya, egyben 
átka?) észlelhető erőszak megnyilvá-
nulásait is. Itt is alapvetően fontos a 
pedagógus és a szülő fi gyelme, az ese-
tek időbeni észlelése és közös, ered-
ményes kezelése. 

Karácsony most is üzen szeretete 
fényével, üzeni, hogy szeressünk! A 
megismételhetetlen és pótolhatat-
lan családi melegség megőrzéséért 
könyörög. Embertársainkért, közös-
ségek összefogásáért imádkozik. Né-
pekért, nemzetekért, a békéért kiált. 
Emberségünkért, hitünkért mond 
fohászt.

Igen, készüljünk a csendes éji iste-
ni-emberi csodára: Jézus gondolat-
ban, tettben és érzelemben, útmutató 
szeretetben újfent megszületett!

MÁZSÁR LÁSZLÓ

A KARÁCSONY – SZERETETFORRÁS, TÁPLÁLJON 
BENNÜNKET EGÉSZ ÉV FOLYAMÁN   
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„…legyünk hívők, bátrak, kitartók:
az örök reményhez hasonlók.” 
(Szabó Lőrinc: Szövetség)

„Advent a várakozás megszentelése… 
Aki valóban tud várni, abban megszü-
letik az a mélységes türelem, amely 
szépségében és jelentésében semmivel 
se kevesebb annál, amire vár.” Nap-
jaink forgatagában vajon megéljük-e 
igazán azt a türelmet, belső csendet és 
elmélyülést, amelyet Pilinszky János 
ünnepre hangoló gondolatai hordoz-
nak magukban? Átérezzük-e a külső 
körülmények sodrásában a felszín 
mögötti értékes mélységeket, és közel 
tudjuk-e engedni magunkhoz azt az 
utat is, amelyet bejárunk, nemcsak a 
célt, amit elérhetünk rajta?

Advent napjaiban talán közelebb ér-
kezhetünk mindehhez, és bizakodás-
sal tekinthetünk a közeledő karácsony 
üzenetére. A várakozás élménye jóleső 
melegséggel töltheti meg a napokat, 
egyúttal reményünk lehet abban, hogy 
lelki erőforrásainkat is gyarapítja. Te-
kintsünk a mélyére mindennek, hi-
szen mindannyian támaszul kaptuk, 
ajándékként szolgálhat számunkra.

VÁRAKOZÁS ÉS REMÉNYSÉG

„Az ember egyik legfontosabb képes-
sége, s egyben, sajnos, a legritkább is: 
várni tudni.” Intsenek bennünket Jó-
kai Anna szavai megállásra, egyszerre 
vissza- és előrefelé tekintésre. Felnöve-
kedésünk útján már kisgyermekként 
fontos (lenne) elsajátítanunk a várni 
tudás képességét, ám ahhoz, hogy ezt 
jól segíthessük, értenünk szükséges az 
összetettségét is: hiszen miközben vá-
rakozunk, további belső élményeink is 
megérintődnek, kiemelten a remény 
átélése.

A várakozás és a remény összefo-
nódása már a fogalomkör alapjaiban 
is megragadható. A héber nyelvben a 
’tikva’ szó jelenti a reményt, a szó igei 
gyöke pedig két jelentést is magában 
hordoz: 1. várni, 2. remélni. A ’tikva’ 
szó és annak jelentése különös fontos-
sággal bír Izráel történetében: a zsidók 
Kr. u. 70-ben történt felkelését a római 
légió nemcsak leverte, hanem Jeruzsá-
lem templomát lerombolva el is űzte 
őket hazájukból. A zsidó nép így mé-
lyen magában hordozza bizakodását 
az ősei földjére való visszatérésben, 

mindez pedig a modern Izrael him-
nuszának címében is megmutatkozik: 
HaTikva, azaz „A remény”. Izrael tör-
ténelméhez kapcsolódóan a fogalom-
kör „a tudatos megküzdés megnyilvá-
nulásává” is vált (Fülöp – László, 2011, 
479).

A remény kifejezése mint a ’qav’ 
(zsinór) igei formája a valamire irá-
nyuló feszült fi gyelést, várakozást is 
jelenti (Bartha, 2000). „Ádvent idején, 
a várakozás reményteljes napjaiban 
minket is azért fi gyelmeztet az ige ta-
nítása, hogy a hűséges vigyázásban és 
a lelki készülődés komoly munkájá-
ban kitartásra és állhatatosságra buz-
dítson.” (Lőrincze, 1941, In: Pap, 2016, 
763)

A REMÉNY MINT BELSŐ ERŐ ÉS 
BIZONYOSSÁG A JÓ MEGVALÓ-
SULÁSÁBAN

Életünk folyamatosan magában hor-
dozza feladataink sokféleségét, kihívá-
sokat, próbatételeket jelenthet. Fontos, 
hogy tudjuk megbecsülni az ezekben 
megmutatkozó eredményeinket, hi-

PAP FERENC – FEHÉR ÁGOTA

KARÁCSONYI REMÉNYSÉGÜNK
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szen nem feltétlenül mindig valósul-
nak meg, előfordulhatnak megterhelő 
körülmények, általuk elbizonytalano-
dások, s akár kétségekhez is vezethet-
nek. Belső bizakodásunk, a remény 
megélése és a kitartás megerősítése ér-
tékes segítségül szolgál a küldetéseink 
beteljesítésében, ezáltal pedig további 
kapaszkodók megélésében támogat. 
Érdemes tudatosan is átgondolni ko-
rábbi eredményes helytállásainkat, az 
abban segítséget jelentő készségein-
ket, hiszen mindezek az elkövetkező 
feladatok megvalósítását is könnyebbé 
tehetik számunkra.

„A keresztyén reménység egyfajta 
egyensúlyi állapot múlt és jövő között. 
A hit legfőbb támasza az emlékezés 
és a jövőre vonatkozó várakozások” 
(McGrath, 2007, 264). Azt tudjuk vár-
ni, aki és ami fontos számunkra, ér-
zelmi megérintődésünket átéltük vele 
kapcsolatban, akár megnyugváshoz 
segített. Ha közvetlenül is fi gyelünk a 
már meglévő tapasztalásainkra, átélt 
élményeinkre, úgy tehát azok mind a 
belső erőforrásainknak is részévé vál-
nak. S mivel a jelen helyzetei mindig 
egy múltból gyökerező történet része-
ként is tekinthetők, „az idők között 
élve” (McGrath, 2007, 265) lehet meg-
tapasztalni a múlt és a jövő összefüg-
géseit is.

A reménység keresése alapjaiban 
leginkább egy megterhelő jelenbeli 
élményből születik, elégedetlenség-
ből, mely a személyt egy új cél, egy 
újfajta megoldás keresése felé hajtja. 
A remény „meggyőződés afelől, hogy 
valami pozitív tényező, ami a jelen-
ben még nem része az életnek, egy-
szerre kézzelfoghatóvá válhat” (Kis, 
2016, 245). Egy belső bizonyosság a 
jövőbeli jó megvalósulásában, a pozi-
tív látásmód megerősítése magunk-
ban – akkor is, ha az emberi szemmel 
nem látható. Bízni abban, hogy a jövő 
jelenné válik, eredményre vezethet, a 
jelentőséggel bíró cél így tehát immár 
kihívássá válik a személy számára, és 
belső, meglévő erőforrásai is elérhe-
tőbbek az irányában. A reményteli 
személy tehát: 1. pozitív célokat tud 
kitűzni, amelyeket nem téveszt szem 
elől, 2. képes a dolgok előnyös kime-
neteléért erőfeszítéseket tenni, és 3. 
szükség esetén a célhoz közelebb jutás 
új ösvényeit megtalálni (Snyder, 2005, 
In: Kis, 2016, 249).

A várakozás és a reménység hátte-
rében megragadható pozitív látásmód 
összefügg a karácsony – és más ün-
nepeink – sajátos rendjével is, hiszen 

az ünnepek mindig a reményt hozó, 
felülről jövő isteni beavatkozások és 
égi, természeti jelenségek, változások 
metszéspontjában állnak. A karácsony 
a reményt szülő fény születésének, eljö-
vetelének az ünnepe. Az ókori ember 
különösen érzékenyen fi gyelt az őt 
körülvevő világ üzeneteire. A sötétség 
uralmát a téli napforduló alkalmával a 
fény töri meg. Hacsak egy-egy pilla-
nattal, perccel, de egyre hosszabbod-
nak a nappalok, győzedelmeskedik a 
világosság. Isten a teremtés első napján 
megteremtette a világosságot, a fényt. 
„Akkor ezt mondta Isten: Legyen vilá-
gosság! És lett világosság. Látta Isten, 
hogy a világosság jó, elválasztotta te-
hát Isten a világosságot a sötétségtől. 
És elnevezte Isten a világosságot nap-
palnak, a sötétséget pedig éjszakának 
nevezte el. Így lett este, és lett reggel: 
első nap.” (1Móz 1,3–5)

Az emberiség borús és sötét évszá-
zadaiban a karácsony reménységet 
hozott, mert Krisztus megszületett, a 
betlehemi mezőt az isteni dicsőség fé-
nyessége ragyogta be. Zakariás éneké-
vel adunk hálát „Istenünk könyörülő 
irgalmáért, amellyel meglátogat min-
ket a felkelő nap a magasságból, hogy 
világítson azoknak, akik sötétségben 
és a halál árnyékában lakoznak, hogy 
lábunkat a békesség útjára igazít-
sa” (Lk 1,78–79). Már az ószövetségi 
próféta is ezt a reménységet várta és 
hirdette: „A nép, amely sötétségben 
jár, nagy világosságot lát, a homály 
földjén lakókra világosság ragyog. … 
Mert egy gyermek születik nekünk, fi ú 
adatik nekünk. Az uralom az ő vállán 
lesz, és így fogják nevezni: Csodála-
tos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló 
Atya, Békesség Fejedelme! Uralma 
növekedésének és a békének nem lesz 
vége Dávid trónján és országában, 
mert megerősíti és megszilárdítja tör-
vénnyel és igazsággal mostantól fogva 
mindörökké. A Seregek Urának féltő 
szeretete viszi véghez ezt! (Ézs 9,1.5–6)

A Fény érkezésének különös fontos-
sága van a magyar történelemben is, 
hiszen 1000-ben karácsony ünnepén 
történt István királlyá koronázása: „a 
legsötétebb napfordulókor, a törzsszö-
vetség és az új szövetség határán koro-
náztatja meg magát egy új világ kez-
detére” (Békési, 2012, 15). Mindennek 
kiemelt szerepe volt az akkori világ 
„általános züllésében és anarchiájá-
ban” (Békési, 2012, 15), hiszen az új 
király új reménységet hozott, a kará-
csony pedig egy új esztendő kezdetét 
is jelenti.

A keresztyén egyház közösségéhez 
tartozás tehát a reménységnek továb-
bi tartalmát is megerősítette: a rossz 
történések leküzdésének lehetőségét. 
„Reménykedj az Úrban, maradj az 
ő útján! Ő felmagasztal, és öröklöd a 
földet; meglátod, hogy kiirtja a bűnö-
söket” (Zsolt 37,34). A 2021-ben meg-
jelent új magyarországi Református 
Énekeskönyv 391. éneke gondolatával: 
„1. A sötétség szűnni kezd már, 

  Az a csillag eljő hozzánk, 
  Véget ér a gyász, a sóhajtás. 

2. Ahol az a csillag kigyúl, 
    A többi mind elhalványul, 
    Őelőtte minden térdre hull.  
3. Ahol annak fénye árad, 
    A halálból élet támad, 
    A gonosznak híre sem marad.”
A magyar történelem további folya-

mata megerősíti továbbá, hogy „a ma-
gyarok reménye a sorozatos kudarcok 
nyomán lép fel, és abbéli hitüket jelzi, 
hogy a dolgok mégis pozitív fordulatot 
vesznek” (Fülöp – László, 2011, 479).

A REMÉNYSÉG, A BIZALOM ÉS A 
SZERETET ÖSSZEFONÓDÁSA

A remény fogalmának gyökerében – 
ahogyan említettük – megtalálhatjuk a 
„zsinór” (qav) igei formáját, amely jelzi 
a kötelék, a kötődés, egy társ szerepét. A 
türelmes várakozás, majd a találkozás, 
az összetartozás élménye egyúttal a 
biztonság megélésének forrása is. Éle-
tünk során mindez gyökerében ahhoz 
az érzékeny időszakhoz vezet, amikor 
még kissé kiszolgáltatva és sérüléke-
nyen, ám megélhettük a gondoskodás 
különleges formáját: ahogyan szavak 
nélkül is jelezhettük szükségleteinket, 
a ránk hangolódó fi gyelem által pedig 
illeszkedő támogatást kaphattunk. Ez-
zel nemcsak a vágyaink beteljesülését 
élhettük át, hanem azt is, hogy van 
valaki, akinek fontosak vagyunk, rá 
bízhatjuk magunkat, hiszen jót akar 
nekünk, egyúttal abban is megbízha-
tunk, hogy máskor sem hagy egyedül. 
A remény ekkor „pozitív érzelemként, 
a biztonság és a bizalom megélésének 
képességeként is hozzájárul a belső 
egyensúlyi állapot fenntartásához” 
(Kis, 2016, 259).

Reménységünk lényegi aspektusa 
tehát a bizalom a gondoskodás forrá-
sában. Későbbi emberi kapcsolata-
inkban ahogyan mások sorsa mélyen 
megérint bennünket, az összetartozás 
élménye által további lelki erőforrást 
hordoz, s a remény egyúttal a társ javá-
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nak keresését is kibontakoztatja (Kis, 
2016, 253). „Egy megbízható társ az 
egyént kilátástalannak látszó élethely-
zetekben is megküzdésre sarkallja” 
(Kis, 2016, 276), s a segítségével „a jö-
vőbeli békesség reménysége … vigasz-
talást és bátorítást nyújt azoknak, akik 
szenvedéseket élnek át” (McGrath, 
2007, 282).

A remény és a bizalom összefonó-
dása, segítő ereje két ember találkozá-
sán túl is megmutatkozik. „A keresz-
tyén reménység alapja az a hűséges és 
megbízható Isten, aki teljesíti ígéretét” 
(McGrath, 2007, 265), akihez fordul-
hatunk és bízhatunk a meghallgatásá-
ban: „Gyönyörködj az Úrban, és meg-
adja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra 
utadat, bízzál benne, mert ő munkál-
kodik: világossá teszi igazságodat, jo-
godra fényt derít. Légy csendben, és 
várj az Úrra!” (Zsolt 37,4–6)

„Ádvent úgy válik belső, lelki él-
ményévé az életünknek, ha meggyő-
ződéssé érleli azon reménységünket, 
hogy Isten ama megígért Szabadítót, 
az Ő egyszülött Fiát hozzánk is elkül-
di és az Ő Lelke által rajtunk is meg-
újítja örök szövetségét. Ha ilyen hittel 
tudunk ádventet ünnepelni, akkor azt 
is megértjük, hogy az Úr Jézus jövete-
lére és a Vele való találkozásra készí-
teni kell magunkat.” (Lőrincze, 1941, 
In: Pap, 2016, 763) Hangolódjunk mi 
magunk is a jelzésekre, a hívó és az éle-

tünket formáló üzenetekre, hiszen Ő 
teremt és újjáteremt akaratával, segíti 
az elszakadt embert visszatalálni az 
élet forrásához (Szabóné László, 2021; 
Cseri, 2003), ezáltal pedig új remény-
séget hordoz számára.

„Hinni mindig azt jelenti: komolyan 
vesszük, amit mond, és várjuk annak 
a beteljesedését, amit Ő megígért …, 
hinni azt jelenti, hogy valaki komo-
lyan veszi, hogy Jézus minden körül-
mények között szeret.” (Cseri, 1998) 
Az Ő ajándékozó szeretete Pál szava-
ival „mindent hisz, mindent remél” 
(1Kor 13,7), egyúttal olyan szervező, 
formáló erő, ami akár önmagunkon 
túllépve is segít a tisztaság, a békesség, 
a teljesség felé.

Pál gondolkodásában „a hit lénye-
ges jellemzője, hogy jövőperspektívája 
van, ezért a hit egyben reménység is” 
(Németh, 2012, 289), „a reménység 
pedig nem szégyenít meg, mert szí-
vünkbe áradt az Isten szeretete a ne-
künk adott Szentlélek által” (Róm 5,5). 
Tekintsünk karácsonyi reményeinkre 
áldásként, szeretetkapcsolatainkra pe-
dig új reménységek támaszaként, ame-
lyek további lelki növekedéseink for-
rásává is válnak.
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2021. október 8-án, Komáromban tar-
tották meg a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok 26. Országos Találkozóját. Az 
eseményt az érdeklődők az online tér-
ben fi gyelhették. A pedagógusszövet-
ség rangos elismeréseit az arra érdemes 
tanároknak szűk körben osztották ki. 
Az SZMPSZ Országos Elnöksége dön-
tése alapján a rendezvény legrangosabb 
díját, a Felvidéki Magyar Pedagógus 
Díjat Sándor Anna nyelvész, a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intéze-
tének volt vezetője, nyugalmazott egye-
temi docense kapta. 

 Kedves Tanárnő! Először is szívből 
gratulálok a Felvidéki Magyar Pedagó-
gus Díjhoz! Mi volt az első gondolata, 
amikor értesült e rangos díj odaítélésé-
ről? Mit jelent egy pedagógus életében 

ez a kitüntetés? Mi Ön szerint a peda-
gógusi hivatás legnagyobb elismerése? 

 Az első kérdésre válaszolva először 
inkább az érzelmeimről szólnék: meg-
lepődtem és nagyon megörültem. Jóle-
sett, hogy a majdnem félévszázados pe-
dagógusi tevékenységemet ilyen rangos 
díjjal ismerte el az a szakmai szervezet, 
melynek létrejötténél egyetemünk dísz-
termében én is aktívan jelen voltam. 

Az érzéseimet követő első gondolat 
pedig az volt, hogy a szlovákiai magyar 
pedagógusközösséget képviselő szer-
vezet és a jelölésemet közvetítő nyitrai 
magyar tanszék fi gyelemmel követte, 
sőt értékelte munkámat és munkánkat, 
hiszen e díjban nemcsak az én tevé-
kenységem, hanem a velem együttmű-
ködő kollégák és tanítványok munká-
jának az elismerése is benne van. 

PRESINSZKY KÁROLY

„HA VALAKI EZT A PÁLYÁT NEM SZERETI, NE VÉGEZZE.” 
INTERJÚ SÁNDOR ANNÁVAL, A FELVIDÉKI MAGYAR PEDAGÓGUS 
DÍJ KITÜNTETETTJÉVEL 

A pedagógusi hivatás legnagyobb 
elismeréseként, nyilván sok más pálya-
társammal együtt, a tanítványok felől 
érkező belső visszajelzést tartottam a 
legfontosabbnak. Örültem a diákjaim-
tól eredő elismerésnek, de szakmai is-
mereteimbe a negatív visszajelzésekből 
levont tanulságokat is beépítettem.

 Magyar nyelv, történelem és latin 
szakon szerzett tanári oklevelet. Volt 
gimnáziumi tanár, nevelő gyermekott-
honban, valamint a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézetének okta-
tója és tanszékvezetője. Pályája melyik 
állomását tartja a legmeghatározóbbnak 
pedagógusi hivatása szempontjából? 

 Pedagógusi pályám meghatározó 
állomásának az időben is domináns 
nyitrai magyar tanszéken eltöltött 
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harminc évet tartom, de a hetvenes 
években még létező nyitrai magyar 
gimnáziumban és a koloni gyermek-
otthonban végzett pedagógiai munka 
is hozzájárult a szakmai fejlődésem-
hez. A gimnáziumban, mivel egyedüli 
magyar- és latintanár voltam, minden 
évfolyamban tanítottam, s e hatalmas 
ismeretanyag átadása a tanórákra 
való alapos és rendszeres felkészülést 
követelte meg tőlem. A gyermekott-
hon pedig arra döbbentett rá, hogy a 
kommunizmus éveiben „a rendszer-
ről csak jót” elv alapján még a leendő 
pedagógusok előtt is mennyire el-
hallgatták a családok és a gyermekek, 
valamint a családokban dúló erőszak 
problémáit. Ez a téma sem a peda-
gógiával kapcsolatos előadásokban, 
sem az egyetemi jegyzetekben, sem 
a sajtóban nem jelenhetett meg, erről 
csak a gyermekotthonban értesültem. 
A gyermekotthon tanított meg arra, 
hogy a pedagógiai munkában mind-
egyik iskolatípusban mennyire fontos 
a nevelés, mely türelmes szeretet és 
erkölcsi elvárások nélkül nem lehet 
eredményes.

 Ars poeticáját a díjátadóra készült 
kisfi lmben a következőképpen fogal-
mazta meg: „Ha valaki ezt a pályát 
nem szereti, ne végezze. Ha nem kö-
zelít szeretettel a diákok felé, akkor 
ezt nagyon nehéz úgy végezni, hogy 
se a diák, se a saját lelke ne szenved-
jen csorbát. Nem csak tanítani kell, 
hanem a gyermek lelkét is istápolni. 
Szeretettel többet el lehet érni, mintha 
fenyegetéssel próbálnánk a tudást át-
adni.” Milyen további tanáccsal látná 
még el a pályára készülő pedagógus-
jelölteket? 

 Az említetteken kívül fontosnak 
tartom a következetességet, de nem-
csak a tanítványokkal, hanem saját 
magunkkal szemben is. Nem tisztes-
séges például, ha a tanár a diákoktól 
elvárja, hogy pontosan jelenjen meg 
az órán, ő viszont mindig késik. Vagy 
diákjaitól elvárja az udvarias és nem 
durva magatartást, ő maga viszont 
nem így tesz. Elengedhetetlen, hogy 
szavaink és tetteink összhangban le-
gyenek, mert a jó példának nagyobb 
a nevelő ereje. Hiszen hogy latin sza-
komhoz hűen fejezzem ki magam: 
„Verba movent, exempla tarhunt” (A 
szavak hatnak, a példák magukkal ra-
gadnak).

Ezenkívül tanítványaik jövőbeni 
boldogulása érdekében – a régi, de 
korántsem idejét múlt „Non scholae, 
sed vitae discimus” (Nem az iskolának, 
hanem az életnek tanulunk) elvhez 
ragaszkodva – nagy fontosságúnak 
tartom a kritikus gondolkodás fejlesz-
tését, hogy a felnövekvő nemzedék 
meg tudja különböztetni, mi igaz és 
mi hamis, mi a jó és mi a rossz, e ké-
pesség nélkül ugyanis a mai álhírektől 
hemzsegő világban könnyen félreve-
zethetővé válik.
 

 Nyelvészként és pedagógusként vall-
ja, hogy „a nyelv az alapja az identi-
tásnak. Ha ettől eltávolítjuk a diáko-
kat, akkor nem érzik magukat otthon 
anyanyelvükben, és inkább megtanul-
nak szlovákul. Mindez az asszimiláci-
ót gyorsítja fel.” A szlovákiai magyar 
nyelv és nyelvhasználat jövőjével kap-
csolatban mit tart a szlovákiai magyar 
pedagógusok legfontosabb szerepé-
nek? 

 Tudatosítanunk kell, hogy a szlová-
kiai magyarok által beszélt nyelvvál-
tozat számos jegyével eltér az anya-
országi magyar nyelvtől. Ez az eltérés 
természetes következménye annak a 
ténynek, hogy kisebbségi helyzetben 
a mi nyelvünknek mások a működé-
si feltételei, mint az anyaországban, 
emellett beszélőinek kétnyelvűsége és 
a nyelvjárások erőteljesebb jelenléte 
ugyancsak a nyelvi elkülönülést tá-
mogatja. Ettől azonban a mi nyelvünk 
se nem jobb, se nem rosszabb, mint a 
magyarországi, csak más.

De az oktatásban fi gyelmen kívül 
hagyni ezt az eltérő nyelvi környezet-
ből adódó másságot, és egy az egyben 
átvenni az egynyelvűségi helyzetben 
alkalmazott magyarországi tanköny-
veket, ill. módszertani megoldásokat, 
nem lehet célravezető.

Az már sokkal célravezetőbb lehet, 
ha a tananyagban és a nyelvi szemlél-
tetésben a szlovákiai magyarok nyelv-
használatából indulunk ki, s ezt nem-
csak annál a tananyagnál tesszük, 
ahol a szlovákiai magyar nyelvhasz-
nálatról van szó, egy évben egyszer, 
hanem minél gyakrabban, hiszen 
nyelvhasználatunk mindegyik nyelv-
tani témakörhöz szolgáltat adatokat.
Ugyancsak sürgető lenne a nyelv-
változatunkhoz fűződő eddigi elég-
gé negatív viszonyulás módosítása, 
vagy legalább enyhítése, mert a két-
nyelvűségünkből fakadó kontaktus-

jelenségek és a nyelvjárási sajátságok 
megbélyegzése csökkenti a beszélők 
nyelvi otthonosságérzetét, ez pedig 
kommunikációs gátlásokat idézhet 
elő, vagy rosszabb esetben az asszimi-
láció útjára terelheti a nyelvhasznála-
táért leszólt beszélőt.

A pozitív viszonyulás kialakítása 
azonban nemcsak a magyartanárok 
feladata kell hogy legyen, hanem a 
többi szaktanáré is, hiszen a nyelvi 
megbélyegzés gyakran nem az anya-
nyelvi órákon történik.

 Tudománytörténeti jelentőségűek 
nyelvészi, nyelvjáráskutatói mun-
kásságának eredményei: regionális 
nyelvatlasz, helyi tájszótár, egyete-
mi tankönyv. A szlovákiai magyar 
nyelvjárások jövőjét és további vizs-
gálatát tekintve a Tanárnő szerint 
mik az előttünk álló legfontosabb 
feladatok? 

 Sajnos a szlovákiai magyar nyelvjá-
ráskutatás helyzetére is érvényes az a 
bibliai idézet, hogy „A munka sok, az 
arató kevés.” Vagyis feladat lenne bő-
ven, csak kevesen vagyunk.

A dialektológia mindenkori felada-
ta kissé leegyszerűsítve a nyelvjárási 
adatgyűjtés és feldolgozás. Ha e fel-
adatokat a nyelvjárások jövője felől 
közelítem meg, akkor az asszimiláció 
által leginkább veszélyeztetett magyar 
dialektusok gyűjtése és feldolgozása 
lenne a legsürgetőbb teendő. Köz-
tudottan ilyenek a magyar–szlovák 
nyelvhatár közelében fekvő, nyelvi 
perem- és szigethelyzetben, valamint 
a szlovák többségű városokhoz közeli 
falvakban beszélt nyelvjárások. Sajná-
latunkra ezek száma sem alacsony.

Egy másik feladat a nyelvjárási ré-
giónk belső tagolódásának kérdésével 
kapcsolatos, mert a nagyobb nyelv-
járásterületek, mint pl. a palóc vagy 
az északkeleti, kisebb nyelvjáráscso-
portjainak a meghatározása is elég-
gé bizonytalan. A kérdés pontosabb 
megválaszolását a regionális nyelvat-
laszok segíthetnék, de anyagi eszkö-
zök és intézményes háttér híján ennek 
kivitelezése nehezen valósítható meg. 
Az adatgyűjtésnek ráadásul pillanat-
nyilag a járványhelyzet sem kedvez. 
Ezért a jelenlegi helyzetből kiindulva 
a meglévő adatok több szempontú fel-
dolgozását tartom a leginkább meg-
valósíthatónak.

 Köszönöm az interjút!



EGY BIZTOS PONT A BIZONYTALANSÁGBAN
SÁNDOR ANNA

Napjaink világában kevés olyan pontot 
találhatunk, melyre ráillik a biztos jel-
ző, melynek biztonságát ne ásta volna 
alá a járványhelyzet következtében ki-
alakult nagyfokú  bizonytalanság. Ko-
rántsem véletlen, hogy a közbeszédben 
a bizonytalan és a megszokottól eltérő 
rendhagyó jelző oly gyakorivá vált. 

A szlovákiai magyar közösség életé-
ben is beszűkült a biztonságot jelentő 
színterek köre, de az anyanyelvi iskola, 
az őt érintő számos negatív változás el-
lenére is megőrizte gyermekeink szá-
mára a  szellemi fejlődés biztonságát, 
noha a pedagógusok mindennapjait 
alaposan megnehezíti a  számtalan és 
átgondolatlan reform, s a megválaszo-
latlan kérdésekből fakadó bizonyta-
lanság, melyet a  járványhelyzet miatt 
elmaradt szakmai rendezvények és 
párbeszéd hiánya is tovább növel. 

E tekintetben is nagyra értékelen-
dő a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
XXVI. Országos Találkozója,  melyet 
ez év októberében  A magyar isko-
la mint érték jelmondat jegyében  a 
járványhelyzet miatt rendhagyó mó-
don rendeztek meg. Rendhagyó volt 
a helyszín, hiszen Rozsnyó helyett ki-
vételesen Komárom, a Felvidéki Ma-
gyar Pedagógusok Háza adott otthont 
a találkozónak, s rendhagyó volt az 
online formában megvalósuló   szak-
mai konferencia és a pedagógusdíjak 
átadása is. 

A szakmai konferencia három ple-
náris előadása a szlovákiai magyar kö-
zösség történelmi múltjával és az ab-
ból levonható tanulságokkal, továbbá 
általános oktatáselméleti kérdésekkel, 
valamint a  magyar iskolák előtt álló 
új kihívásokkal foglalkozott. Mindhá-
rom előadás a szlovákiai magyar isko-
lák és intézmények pedagógusai szá-
mára sok hasznos tanulsággal szolgált.

Simon Attila Száz év kisebbségben 
– a  szlovákiai magyarság önszervező-
désének évszázada címmel tartotta 
meg plenáris előadását. Eszmefutta-
tásában a szlovákiai magyarság intéz-
ményrendszerének és önszerveződé-
sének ismertetése mellett mindenképp 
előremutató az a következtetése, hogy 
az elmúlt száz évet semmiképp sem 
tekinthetjük csak a  szenvedés idő-
szakának, mert nemcsak elszenved-
tük a  mögöttünk hagyott évszázadot, 
hanem alakítottuk is azt. Ma is arra 
kellene törekednünk, hogy megfelelő 
önszerveződéssel magunk alakítsuk 
sorsunkat, s  kudarcaink okát ne csak 
másokban keressük.

Véleményem szerint is fontos, hogy 
a  múltunkat megismerjük, de ezt ne 
csupán öncélúan, magáért a  múltért 
tegyük, hanem főként a belőle levon-
ható tanulságokért. Ne ragadjunk le 
a múltban, és ne csak a múltról nosz-
talgiázzunk, hanem okuljunk belőle, 
s a tanulságaira alapozva építsük a je-
lent! Hiszen azt már az antik kor embe-
re is tudta, hogy a múltból okulni kell,  
ezt bizonyítja a közismert Historia est 
magistra vitae (A történelem az élet ta-
nítója) mondás is. 

Ahhoz azonban, hogy a  múlt ta-
nulságait beépíthessük jelenünkbe, 
közösségünknek jól képzett, kreatív 
gondolkodású egyénekre van szük-
sége, melynek elérése iskoláink to-
vábbi, a kor kihívásainak megfelelő 
fejlesztésésével valósítható meg.

A következő két előadás ennek mi-
kéntjére, az iskolák előtt álló innováció 
elméleti és gyakorlati kérdéseire keres-
te a választ.

Pintes Gábor  a Hagyomány és kor-
szerűség című előadásában   többek 
között arra mutatott rá, hogy a  kor-
szerűsítés folyamatába be kell építeni a 

hagyományos értékeinket is, mert csak 
így érhető el, hogy minőségi iskoláink 
legyenek. Ehhez azonban egyrészt tu-
datosítani kell, hogy egyetemes, regi-
onális, nemzeti vagy helyi, intézményi 
szempontból értelmezzük-e a  hagyo-
mány fogalmát, másrészt írásba is kell 
foglalni azokat a hagyományos értéke-
ket, melyek az adott iskolát a többi ok-
tatási intézménytől megkülönböztetik. 
Az írásba foglalt hagyománytár a kor-
szerűsítés folyamatában iránytűként 
szolgálhat az értékek megőrzésében és 
átörökítésében, s abban, hogy a hagyo-
mányos értékek hangoztatása ne csak 
üres közhely legyen. 

Iskoláink helyzetének kérdését az új 
évtized kihívásai felől vizsgálta Fodor 
Attila. Előadásában – Magyar iskola 
2021: az új évtized kihívásai – rend-
szer- és intézményszinten is górcső alá 
vette  iskolahálózatunk sajátosságait, 
nem kendőzve annak hiányosságait 
sem. 

Messzemenőleg egyetérthetünk az-
zal a megállapításával, hogy a szlová-
kiai magyarságnak szüksége van egy 
olyan átfogó oktatási stratégiára, mely 
fi gyelembe veszi az új évtized kihívá-
sait, ugyanakkor megvalósítható, kö-
zösségünket nem csak papíron szolgá-
ló írott malaszt marad.

Csakis így érhető el, hogy iskoláink 
a jövőben is biztonságot nyújtó szelle-
mi műhelyek maradhassanak. Minden 
nehéz helyzetben ugyanis, ahogy ezt 
több mint száz évvel korábban, 1906-
ban Ady Endre  is megfogalmazta, 
csupán az új szellemiséget árasztó is-
kolák és tanítók tudják talpra állítani 
a  nemzeteket, ezért vele együtt mi is 
valljuk: „[...] nincs más útja a társadal-
mi haladásnak csak ez: új tanítók és új 
iskolák“.  

AZ ISKOLA MINT ÉRTÉK



Ember tervez, ... ám a vírus közbelép, 
makacsul kitart, életeleme a  ragasz-
kodás. Ez a nem mindennapi jelenség 
ismeretlen volt eddigi életünkben, 
amihez kénytelenek vagyunk alkal-
mazkodni. Ez az állapot kényszerítő 
erővel hatott az SZMPSZ országos és 
regionális programjai megvalósításá-
nak átgondolására. Igy került időpont-
módosításra és az online térbe a  két 
és fél évtizede immár hagyományos-
sá vált rozsnyói pedagógustalálkozó, 
aminek szakmai részét a  közoktatási 
konferencia határozta meg. 

A  konferencia átszervezése követ-
keztében az új időpont 2021. október 
8-a lett, a helyszín a rozsnyói történel-
mi Városháza helyett Komárom, a Fel-
vidéki Magyar Pedagógusok Háza és 
az online tér. S nemcsak a hely és a tér 
változott meg, de követte azt a téma-
kifejtés időbeli leszűkítése, az egyes 
tartalmi blokkok teljes törlése is. Az 
eredeti  téma, ami történelmi távla-
tokat átfogó gondolat jegyében szü-
letett, már-már úgy nézett ki, veszít 
időszerűségéből. Az idő múlása, az 
újratervezés a szervezőket arról győz-
te meg, hogy a szlovákiai magyarság 
múltja, jelene és jövője üzeneteinek 
megfogalmazásában a járvány okozta 
vesztegzár egy év alatt nem okozhat 
jóvátehetetlen szellemi veszteségeket. 

A tervezet szerint a XXVI. évfolya-
mát betöltő konferencia középpontjá-
ban „A magyar iskola mint közösségi 
érték” téma szerepelt. A  konferencia 
szervezői a plenáris előadásokat az egy 
évszázadon át kisebbségi sorsban tör-
ténelmi tanulságai és a magyar iskolák 
újraindulásának hét évtizede jegyében 
tervezték, amelyek megtartására neves 
hazai előadókat kértek fel. 

A konferenciát az SZMPSZ elnöke, 
Fekete Irén nyitotta meg, üdvözölve 
a mintegy 40 fős meghívott vendéget. 
„A hagyományos rozsnyói országos 
pedagógustalálkozó a hazai magyar 
közoktatás iránytűje!” – hangzott, 
hangzik el több évtizedes múlttal, a 
rendezvény kapcsán. 

 Miért van szükségünk iránytű-
re? – kérdezhetik. Közoktatásunkban 
rengeteg az akadályozó tényező, ál-
landóan megújuló, de végre nem haj-
tott reformok jelölik az utat, azonban 

sokasodnak a megválaszolatlan kér-
dések, a bizonytalanság a mindenna-
pok részévé vált. A nevelők felelőssége 
a koronavírus-járvány következtében 
megnövekedett. Irányukban a társa-
dalmi elvárás óriási, mert amilyen a 
ma iskolája, olyan lesz a jövő nemze-
déke. 

 „Ma sokkal nagyobb szükségünk 
van Rozsnyó szellemiségére, mint a 
korábbiakban, hiszen a találkozók új 
szemléletet hozva a szlovákiai ma-
gyar oktatásügyet szolgálják, olyan 
céllal, hogy annak minőségét emeljék, 
jelenét és jövőjét progresszív irány-
ba tereljék“ – szögezte le az SZMPSZ 
elnöke a  konferencia szükségességét 
a  szlovákiai magyar iskola minőségi 
megújulása érdekében. Erről a szelle-
mi megújulásról szólt a konferencia 
három előadója, Simon Attila, Pintes 
Gábor és Fodor Attila.

SZÁZ ÉV KISEBBSÉGBEN – 
A SZLOVÁKIAI MAGYARSÁG 
ÖNSZERVEZŐDÉSÉNEK 
ÉVSZÁZADA

Simon Attila, a  Fórum Kisebbségku-
tató Intézet igazgatója, az MTA külső 
tagja a szlovákiai magyarság önszerve-
ződésének egy évszázados áttekintésé-
ről tartott előadást, melyben bemutat-
ta a szlovenszkói/ szlovákiai magyar 
közösség politikai, jogi, gazdasági, 
társadalmi helyzetének átalakulását a 
történelmi sorsfordulók idején. Elöl-
járóban feltette a kérdést: mit is jelent 
a 100 év a szlovákiai magyar közösség 
számára – a sérelmek elszenvedését? 
Vagy 100 év szellemi és közösségi épít-
kezést? Az előadó kiemelte, hogy a 100 
év annak a története, ahogy alakítottuk 
a sorsunkat és építettük a jövőnket, azt 
foglalja magába, ahogy végigéltük a 
küzdelmeinket.

A történész az 1918-as év kiemelé-
sével kezdte az előadását, amit nem-
zeti tragédiának minősített. Trianon 
sok egyéni problémát, egyéni élet-
akadályt hozott magával, ezért volt 
nehéz elfogadni a trianoni döntés re-
alitását. Nehéz volt elfogadni, átlátni, 
hogy a közösség kialakulása hogyan 
formálódik. Azé a közösségé, ame-

lyiknek neve is kialakulatlan volt, sőt 
a mai napig problémát jelent a közös 
történések történelemmé érése. Egy 
közösség építését a hagyomány, a kö-
zösség szimbólumai alapozzák meg, 
azonban ez hiányzott a születőfélben 
lévő szlovákiai magyarság életéből. A 
közösségnek nincs fővárosa a mai na-
pig, Pozsony és Kassa peremhelyzeté-
ből adódóan nem tudta ezt a funkciót 
betölteni. Ami pozitívumot jelentett: 
Csehszlovákia abban az időben Kelet-
Közép-Európában a legdemokratiku-
sabb ország volt, választójoggal, szer-
vezetek alapításának lehetőségével, és 
ez a születőfélben levő közösség építé-
sét is lehetővé tette. Ezt a munkát két 
végletes elmélet határozta meg (ahogy 
napjainkban is): Szüllő Géza Magyar-
ország-központú szemlélete és Szen-
tiványi József „itt élünk”-szemlélete, 
mely szerint intézményeinket itt, a ré-
giós hazában kell létrehozni, életünket 
itt kell megszervezni, tudásunkat itt 
kell megszerezni és a közösség szolgá-
latába állítani. Az akkori magyarság-
nak erős szervezetei, oktatási hálózata 
volt. Sajnos, a Csehszlovák Köztársa-
ság az azonosságérzést – azt, hogy jól 
érezzük itthon magunkat – nem tudta 
felkínálni.

Az 1938–45 közti időszakból Simon 
Attila a visszacsatolás feletti öröm 
mellett a szocializációs problémákat 
emelte ki. Rámutatott, hogy a szlová-
kiai magyaroknak nehézségeket oko-
zott a Magyarországba történő vissza-
illeszkedés, pl. az iskolákban megszűnt 
a koedukáció. Ebből az időszakból 
leginkább Esterházy János emelkedett 
ki – máig hozzá hasonló, tevékeny em-
berekre volna szükségünk. 

Az 1945–48 közti időszak sokkal ne-
hezebb korszakot jelentett Trianonnál, 
mert elvette a szlovákiai magyarság 
magánéletét, vagyonát, iskoláit, iden-
titását, szétzilálta a falvakon létrejött 
erős közösségeket. A reszlovakizálás, 
az áttelepítések, a településnevek el-
tűnése etnikai tisztogatás volt a javá-
ból. Hiába nyírták meg a fi atalokat 
magyar beszédükért az utcán, nem ez 
volt a lényeg, mert a haj kinő újra! Ám 
1948-ban hiába nőtt ki a haj, ha ezúttal 
a frizurát írták elő… A jogvisszaadás 
is felemásra sikeredett. 1953-ban 262 
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magyar óvoda működött, de dúlt a 
diktatúra, ami megfosztotta a közös-
ségtől a civil szféra szuverenitását.

Az 1968–1989 közötti évek aktív kö-
zösségeket hoztak létre, megalakult az 
FMK, a magyarok ott voltak minden-
ütt, ahol a jog asztalához hozzá lehetett 
férni. Az előadó kiemelte: az utolsó 30 
év még nem történelem, túlságosan 
kevés idő telt el ahhoz, hogy egyete-
mes következtetéseket lehessen levon-
ni erről a három évtizedes időszakról. 
A 2020-at követő évek feladata, hogy 
aktívan bekapcsolják a szlovákiai ma-
gyarokat a nemzetközi körforgásba, 
hiszen ez vezetheti ki a közösséget az 
elszigeteltségből.

HAGYOMÁNY ÉS KORSZERŰSÉG

Pintes Gábor előadása magas röptű, 
széles spektrumú előadás volt, mely-
nek teljes írott változatát a következő 
oldalakban megtalálják az olvasók. Az 
előadó a bevezetésben eljátszott a cím-
beli szavakkal: hagyomány vagy kor-
szerűség, hagyomány után korszerű-
ség? Mi számít korszerűnek? Az, ami 
szakít a hagyományokkal?

A hagyomány fogalomértelmezését 
egyetemes, regionális és helyi szinten 
is végigvezette. Rámutatott arra, hogy 
a hagyomány segítségével értékmen-
tés, értékmegőrzés folyik, illetve új 
normák, értékek, hagyományok kiala-
kítása is zajlik egyszerre, ami kreatív 
feladat. Mindez a közösségekben, az 
intézményrendszerekben közösségala-
kító folyamatot eredményez. Kiemelte 
azt is, hogy a korszerűség mindig sze-
mélyre szabott jelenség, és a korszerű 
– modern fogalmak nem feltétlenül 
egymás szinonimái. Hangsúlyozta, 
hogy a korszerűség nem mond ellent a 
hagyománynak, hiszen mindkettő vál-
tozó értékteremtést jelent. A korsze-
rűség kihívásai közül kiemelte a célok 
és stratégiák megalkotását, a tartalmi 
korszerűséget, a metodikák és tech-
nológiák korszerűsítését, valamint a 
tanár – diák – szülők nézetének, felfo-
gásának, szemléletének korszerűsíté-
sét. Végül a hagyomány és korszerűség 
fogalmait a pedagógiai kutatás szük-
ségességével állította összhangba, és 
kiemelte, milyen nagy szükség volna 
olyan kutató tanárokra, akik az iskolá-
kat a kutatás – alkalmazás – visszacsa-
tolás színterévé változtatnák. Az elő-
adó szerint a mai kor pedagógusának 
ez a fő feladata, ehhez kell felnőnie, ha 
minőségi iskolát szeretne.

MAGYAR ISKOLA 2021: AZ ÚJ 
ÉVTIZED KIHÍVÁSAI 

Fodor Attila az előadásának beveze-
tőjében leszögezte, az oktatásügyben 
napjainkban új, dinamikus változá-
sok készülnek. Előadása három cso-
mópont köré épült, majd felvázolta a 
tennivalókat és a kivezető utakat is a 
megfogalmazott dilemmákra. 

Első lépésben a politikai-jogi tör-
ténéseket vette górcső alá. Az előadó 
szerint ezen a szinten nagyon fontos 
lenne a szlovákiai magyarság jogbiz-
tonsága. Felvetette a kérdést: mit ad 
nekünk a többség és mit adunk mi 
a többségnek? Elkészült a kisebbsé-
gi törvény, most várjuk a többségiek 
reakcióját. Az oktatási tárca ugyan 
kisebbségbarát, államtitkár felel a ki-
sebbségi oktatásért, de a törvénybe az 
SZMPSZ komplex javaslatát nem épí-
tették be. Az előadó nekünk szegezte a 
kérdést: tudunk-e a lehetőséggel élni, 
mit adunk magunknak? Majd rámuta-
tott, hogy nincs közösségi stratégiánk, 
ami segítené a célok egységbe öntését 
az előrevivő gondolkodásban. 

Ezután kitért a politikai-szakmai 
érdekképviselet kérdésére. Kiemelte, 
hogy napjainkban egységesül a politi-
kai érdekképviselet, de a szakmai fej-
lődés, az iskolahálózat modernizálása 
érdekében szükség volna egy Felvidéki 
Magyar Oktatási Tanács létrehozására. 
Hangsúlyozta, hogy az SZMPSZ által 
végzett munka szakmai érdekképvise-
letet jelent, a politikai képviselet még 
várat magára. 

Emellett szükség volna a szakmai tá-
mogatás rendszerszintű kiépítésére is. 
Szoros együttműködésre volna szük-
ség az Állami Pedagógiai Intézet, a 
Certifi kált Oktatási Mérések Nemzeti 
Intézete (NÚCEM), az egyetemek, az 
iskolák és az SZMPSZ között. Ennek 
az együttműködésnek a létrejöttét az 
előadó szerint az akadályozza, hogy 
a szlovákiai magyarság alulképviselt a 
szakmai intézményekben, nem tudja a 
felkínált helyeket betölteni, illetve nem 
a megfelelő emberek töltik be ezeket. 
Újdonságnak számít, hogy január 
1-jétől létrejön egy új intézmény, egy 
regionális tanács, amelyben helyük 
lesz a szlovákiai magyaroknak is. 

Intézményszinten a következő prob-
lémákat fogalmazta meg az előadó:

 Önkormányzati iskolafenntartás 
– autonóm iskolákra volna szükség, 
javítani kell a rendszeren

 Iskolatanács – nem működik jól, 
pedig ez Európában az iskolai önkor-
mányzatiság egyedülálló szerve

 Megoldatlan a kisiskolák kérdése 
– a klaszterek lehetőséget kínálnak a 
fejlődésre

 Szükség van a folyamatos szakmai 
és pedagógiai fejlesztésre az iskolák-
ban 

 Át kell értékelni az iskola, a peda-
gógus szerepét, és előtérbe kell helyez-
ni a tanulásszervezés kérdéskörét. 

Végül Fodor Attila kiemelte, a ha-
gyománynak, a korszerűségnek és a 
szakmaiságnak a minőség szellemi 
fegyvereiként kéne meghatároznia 
a magyar iskolát. 

Ez a záró gondolat az egész kon-
ferencia szellemiségét összefoglalta, 
és megfelelően előkészítette a konfe-
rencia második részét, a díjátadó ün-
nepséget. Ekkor történt a közösségek 
jelölése alapján az arra érdemesült pe-
dagógusok részére az SZMPSZ díjak 
átadása, ami nagyon bensőséges volt. 
A jelenlévők és online bekapcsolódók 
lelkét megérintette az ünneplés mele-
ge, a meghittség lélektől lélekig ért. A 
rendhagyó, de küldetését megvalósító 
konferencia elnyerte az élő és az online 
térben jelenlévő pedagógusok százai-
nak érdeklődését. 

A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDA-
GÓGUSOK SZÖVETSÉGÉNEK 
DÍJAZOTTJAI 2021-BEN

 Díj a kiváló módszertani és neve-
lési eredményekért (óvópedagógus): 
Barta Ildikó  (Komárom),  Kássa Me-
linda (Nagykapos), Polgári Mária (Ri-
maszombat) 

 Díj a tehetségek felkarolásá-
ért és gondozásáért: Morovics Ibo-
lya  (Felsőszeli),  Pál Gabriella  (Nagy-
balog)

 Díj a szlovákiai magyar nyelvű 
oktatást támogató tevékenységéért: 
Ádám Lilla  (Rimaszombat),  Czibor 
Angelika (Hetény) 

 Díj a kiváló módszertani, nevelési, 
szakmai és tudományos eredménye-
kért: Ambrus Irén (Rozsnyó), Rancsó 
Andrea (Hetény)

 Életpálya Díj: Hegedűs Alica (Ti-
szacsernyő), Páko Mária  (Rimaszom-
bat), Válent Katalin (Kassa)

 Felvidéki Magyar Pedagógus Díj: 
Sándor Anna  nyelvész, nyugalmazott 
egyetemi docens
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az a célom, hogy ezen sorok olvasójá-
nak bárminemű fejfájást okozzak ez-
zel. A posztmodern nevelés- és okta-
tásfelfogással gyakran az a gond, hogy 
tulajdonképpen negálja mind a ha-
gyományos, mind a modern oktatást. 
Bizonyos értelemben még azt is állít-
hatjuk, hogy a hagyomány(os) és a kor-
szerű/modern sokkal jobban megfér 
egymással, semmint a posztmodern-
nel. Mindezt csakis azért vetjük (digitá-
lis) papírra, hogy a korszerű nevelés- és 
oktatásfelfogást ne tévesszük össze a 
gyakran rendszertelen és rendszerel-
lenes, plurális, de gyakran relativizáló 
posztmodern (élet)felfogással.

Mivel előadásunk tervezésekor el-
kötelezettek voltunk az adott techni-
kai vívmányok kihasználása mellett, 
igyekeztünk az előadásba bevonni a 
tisztelt hallgatóságot is (mentimeter 
prezentációs alkalmazás segítségével). 
Ezzel összefüggésben fogalmaztuk 
meg kérdésünket, hogy az előadás 
jelen idejű hallgatói mit tartanak, ér-
tenek hagyomány alatt az iskola ösz-
szefüggésében. Az eredményt az 1. sz. 
ábrából olvashatjuk ki. 

ISKOLA ÉS HAGYOMÁNY – 
HAGYOMÁNY ÉS ISKOLA

Az 1. ábrából leginkább az olvasható 
ki számunkra, hogy az előadás hall-
gatósága (ezen belül az interaktív vá-
laszadásba bekapcsolódó hallgatók) a 
hagyományokat az iskola összefüggé-
sében nagyon is hagyományosan értel-
mezi. Mindezek mellett egyértelműen 
kirajzolódott az is, hogy a hagyomány-

JÁTÉK A SZAVAKKAL/
FOGALMAKKAL – 
ÉS AZ ÉRTELMEZÉSÜKKEL

Hagyomány. Korszerűség. E két fo-
galmat egymás mellett, egymás után, 
egymás ellenében is lehet vizsgálni és 
elemezni. S ha mindez nem lenne elég, 
külön-külön is vitába szállhatunk akár 
önmagunkkal, akár másokkal is, akik 
mindkét fogalomban eltérő tartalmat és 
más-más összefüggést vélnek felfedezni.

Kezdjük először is a hagyomány 
kérdésének elemzésével – a nevelés és 
oktatás keretein belül, de néha azokon 
is túllépve. A hagyományt gyakran 
helyettesítjük a tradíció fogalmával, 
jelzőként pedig a hagyományos, eset-
leg a tradicionális kifejezést is használ-
juk. Amennyiben iskolát, nevelés- és 
oktatásfelfogást illetünk vele, akkor 
kialakulhat bennünk egy olyan kép is, 
melyben inkább valamiféle maradi, a 
jól megszokotthoz görcsösen ragasz-
kodó, rugalmatlan és a kor követelmé-
nyeit elutasító intézmény tárul elénk. 

Ezek ellenpólusát jelenti mindaz, 
ami modern, korszerű, esetleg poszt-
modern. Leginkább a modernséggel és 
a korszerűséggel összefüggésben szok-
tunk a technika legújabb vívmányaival 
felszerelt intézményekre, tantermekre, 
laboratóriumokra gondolni. S egy-
ben elhitetni magunkkal és másokkal 
is, hogy ilyen (anyagi) környezetben 
rosszul, maradi módon tanítani, ta-
nulni, nevelni és oktatni nem is lehet. 
Erre szoktuk kissé közhelyesen meg-
jegyezni azt, hogy egy interaktív tábla 
jelenléte az osztályteremben még nem 
teszi interaktívvá sem a tanárt, sem a 
diákokat – és magát a tanórát sem. 

Ahogy a hagyomány és a hagyomá-
nyos jelző sem jelent „a priori” elavult 
nevelés- és oktatásfelfogást, a modern-
ség és a korszerűség sem merülhet ki 
holmi „okos kütyük” és még okosabb 
ICT-felszerelésében. Tovább bonyolít-
hatjuk a már így sem teljesen egyér-
telmű szakmai világképünket azzal, ha 
a hagyományos és a korszerű nevelés 
és oktatás fogalma mellé társítjuk a 
posztmodern felfogást is. Miért is ne 
bonyolítsuk, ha van minderre lehető-
ség, és a látszólag kétpólusú problémát 
tovább szélesíthetjük. Mindezzel nem 

ra leginkább mint axiológiai, ill. érték-
keretre kell gondolnunk. Egyetértés-
ben ezzel szándékunkban áll felvázolni 
egy olyan hagyomány- és értékstruk-
túrát, mely jó eséllyel lehet kiindu-
lópontja annak a folyamatnak, mely 
szerint a hagyományok az értékek 
dimenziójában ténylegesen megjelen-
hetnek az iskolák és egyéb nevelési-ok-
tatási intézmények s a nem formális és 
informális edukáció kurrikulumában 
is. A legegyszerűbben talán az isko-
lai kurrikulum példáján fejthetjük ki 
mindezt. Már több mint egy évtizede 
(pontosabban 2008 szeptemberétől) 
kétszintű kurrikuláris modellről be-
szélhetünk, melynek egyik szintjét az 
állami/nemzeti művelődési program 
képezi, a másikat pedig a helyi/intéz-
ményi, iskolai művelődési program. 
Szilárd meggyőződésünk, hogy a ha-
gyományoknak és az azokat hordozó 
értékeknek markáns módon meg kell 
jelenniük mindkét szintű tartalmi do-
kumentumban. Az általunk felvázolt 
strukturálás a következő:

1. Hagyományok – egyetemes/ glo-
bális szempontból

2. Hagyományok – regionális és 
nemzeti szempontból

3. Hagyományok – helyi/ intézmé-
nyi szempontból.

Mindebből az következik, hogy a ha-
gyományok és belőlük fakadó értékek 
első – egyetemes/ globális csoportjának 
azon átfogó kurrikulumban kell helyet 
kapnia, mely teljes mértékben elfogad-
ható országos, esetleg még „európai” 
szinten is. Ezzel szemben a második 
és a harmadik csoportba sorolt hagyo-

PINTES GÁBOR

HAGYOMÁNY ÉS KORSZERŰSÉG

1. ábra



ről. Mivel a tanulmány szóbeli változata 
egy nevelésről-oktatásról szóló konfe-
rencián hangzott el, nagy volt az esélye 
annak, hogy a felkínált lehetőségeket 
a válaszadók ismét ezen szakterület-
tel hozzák összefüggésbe. Nem volt ez 
kikötés és az eredményeket természe-
tesen értelmezhetjük és elemezhetjük 
szűkebb és tágabb értelemben is. Amint 
azt a 2. sz. ábrából kiolvashatjuk, a leg-
többen a korszerűséget az előremutatás 
és a kor követelményeinek való meg-
felelésként értelmezik. Pár százalék-
ponttal kevesebben tették le voksukat 
azon értelmezés mellett, mely szerint a 
modern/korszerű egyet jelent a magas 
hatékonysággal és a kor technikai vív-
mányainak használatával. A lehetséges 
válaszok között szerepelt még az egzakt 
bizonyítottság, a személyre szabottság, 
a megszokottól való eltérő alkalmazás 
is. Utólag (ámde jelen időben is) bátran 
bevallhatjuk, hogy mindezen jellemzők 
és jegyek meglehetősen pontosan feje-
zik ki a korszerűség fogalmát és jelen-
ségét mind általános értelemben, mind 
pedig a nevelés és oktatás tárgykörére 
szűkítve. A szakirodalmat vizsgálva 
gyakran találkozhatunk olyan megkö-
zelítéssel is, mely a korszerű és modern 
nevelés- és oktatásfelfogást az alternatív 
jelleggel és az alternatív pedagógiával 
hozza leginkább összefüggésbe. Lehet 
persze ebben is igazságtartalom, mivel 
az alternatív pedagógiai koncepciók (az 
elmélet szintjén) és az alternatív iskolák 
(leginkább a gyakorlatban) abban és az-
zal tudnak tényleges alternatívát jelen-
teni az ún. mainstream-mel, ha szakí-
tanak a beváltnak hitt és leggyakrabban 
alkalmazott oktatási-nevelési felfogás-
sal. Tisztában vagyok azért azzal is, 
hogy a nevelés- és oktatásügy kérdése 
ennél sokkal bonyolultabb, nem lehet 
egyszerűen leszűkíteni azt a „régi és az 
új” kérdésére. Az általunk vizsgált ne-

mányok és értékek leghangsúlyosabb 
színtere és tárhelye az iskolai/ intézmé-
nyi kurrikulum, mely kifejezi egy-egy 
kisebb csoport, régió sajátosságait – a 
hagyományok szintjén. Véleményünk 
szerint a kétszintű kurrikuláris mo-
dellnek ez a fi lozófi ája teljes mértékben 
kimaradt annak gyakorlati alkalmazá-
sakor. Ezért is érezhetjük (joggal), hogy 
a regionális, nemzeti és helyi hagyomá-
nyok nem szerepelnek rendszerszinten 
a mai hazai intézményes nevelés- és 
oktatás tartalmában. A hagyományok-
ra, hagyományokkal való intézményes 
nevelésnek és oktatásnak nem kisebb a 
tétje, mint hogy sikerül-e, adódik-e le-
hetőség arra, hogy mindezeket sikerrel 
örökítsük át a jövő nemzedékeire, képe-
sek legyünk megmenteni őket az erőtel-
jes relativizáló hatások elől. S nem utol-
sósorban, általuk legyünk képesek új 
hagyományokat és értékeket teremteni.

MI SZÁMÍT KORSZERŰNEK ÉS MI 
NEM?

Még mielőtt komolyabban beleme-
rülnénk a második kulcsfogalmunk 
elemzésébe, szükségesnek tartom el-
oszlatni egy gyakran táplált téveszmét 
és nézetet. Számomra ugyanis tévesz-
me az, mely szerint a hagyomány és 
korszerűség egymásnak ellentmondó, 
ún. antagonisztikus viszonyban lévő 
fogalmak. Ez az értelmezés hatványo-
zottan jelen van a „humán” tudomá-
nyok körében, melybe a neveléstudo-
mányt/pedagógiát soroljuk. Meglehet, 
hogy műszaki/természettudományos 
területen létezhet ilyen felfogás. Azon-
ban úgy gondoljuk, hogy nem lehet ily 
módon általánosítani. 

Előadásunk felpezsdítése érdekében 
és az interaktivitást szem előtt tartva is-
mét kikértük a hallgatóság véleményét 
arról, miként vélekednek a korszerűség-

velés- és oktatásügyi rendszerek, azok 
fi lozófi ája a legmerevebb és legnehe-
zebben mozgatható és változtatható 
rendszerek közé tartozik (ide sorolhat-
juk talán még az egészségügy rendsze-
rét is), mivel olyan sok tényező befolyá-
solja és határozza meg az eszményét, 
céljait és folyamatát, hogy változást és 
változtatást eszközölni benne roppant 
nehéz és hosszantartó folyamat.

MELYEK A KORSZERŰSÉG ÉS 
A KORSZERŰSÍTÉS LEGNAGYOBB 
KIHÍVÁSAI?

Arról, hogy mi mindent kell/ kellene/ 
lehet/ lehetne korszerűsíteni a szűkebb 
értelemben vett nevelési és oktatási 
rendszerünkben, felfogásunkban, sok 
előadást lehetne tartani, melynek ta-
lán se vége, se hossza nem lenne. Az 
előző részben felvázolt „korszerűségi” 
értelmezésből azonban aránylag köny-
nyen kiolvasható, hogy hol mindenhol 
szorít bennünket a cipő. Pontosabban, 
kritikai elemzéssel megállapítható és 
kimutatható az, hogy rendszerszintű 
problémákkal és bizony korszerűtlen-
séggel kell megküzdenie sokaknak, 
akik eme rendszer részesei. Rendszer-
szintű problémának tartom mindazt, 
ahol nem elégséges csak egy-egy ele-
met változtatni, másra cserélni, ha-
nem az egymásra épülő és egymást 
alapvetően befolyásoló tényezők szen-
vednek a korszerűtlenség kórjától. 
Ide sorolhatjuk a célok és stratégiák, 
a tartalom, a metodikák és technoló-
giák problémakörét. A korábban már 
említett bonyolító tényezők közé tar-
toznak a perszonális kapcsolati kere-
tek is, melyek alakítását szintén nem 
lehetséges csupán spontán hatások-
ra és a jószerencsére bízni. Az imént 
pár mondatban felsorolt kihívások 
jelentik napjaink nevelés- és oktatás-
elméletének és iskolapolitikájának 
legjelentősebb problémáit. Hosszú 
évek, sőt évtizedek szükségesek ahhoz, 
hogy bármely, itt feltüntetett terüle-
ten változás és – szerencsés esetben 
– előrelépés történjen. Nem szándé-
kos, inkább véletlenszerű „Lachmus 
papírja” volt a korszerű „sokminden-
ség” és a már meglévő, de ezidáig nem 
alkalmazott eszközök és lehetőségek 
már-már sokkszerű alkalmazásának a 
pandémiás helyzet. Egy olyan helyzet 
és állapot, mely egyik napról a másik-
ra borított fel és döntött meg nagyon 
sok beidegződést, szokást és meggyő-
ződést is. S hogy mennyire voltunk 
sikeresek a helyzet kezelésében és 2. ábra
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Még akkor is, ha a mindennapi nevelő 
és oktató praxist nem nagyon szok-
tuk/ szokták bárminemű tudomány-
nyal összefüggésbe hozni. Pedig igenis 
mindennek köze van a tudományhoz, 
a neveléstudományhoz. Hol tágabb, hol 
szűkebb értelemben és megközelítés-
ben. Ismét egy egészségügyi hasonlattal 
élve: ez olyan, mint tudományt látni egy 
háziorvos mindennapi gyakorlatában. 
Talán ott sem érezzük a tudomány és a 
tudományosság súlyát oly mértékben, 
mint például egy agysebész munká-
jában vagy éppen Karikó Katalin for-
radalmi eljárásának kidolgozásában. 
A tudománynak mindenhol jelen kell 
lennie és azt éltetni, táplálni kell azért, 
hogy segítse, támogassa a korszerű ne-
velési és oktatási gyakorlatot. Az (isko-
la)rendszer(ek) szintjén a kutatást tá-
mogató és megvalósító intézmények az 
egyetemek, a tudományos akadémia, a 
sztenderd méréseket megvalósító intéz-
mények. De ide sorolhatunk más erre 
(is) szakosodott intézményeket, szerve-
zeteket, akik leginkább az alkalmazott 
kutatás terén tudnak komoly munkát 
végezni. Több fórumon tettünk már 
említést arról, hogy a pedagógiai kuta-
tás és annak már elért eredményei terén 
óriási pazarlás tanúi lehetünk az elmúlt 
évtizedekben. Azon intézmények, me-
lyek alap- és alkalmazott kutatást is 
végeznek (a fent említett intézmények 
küldetésének is szerves része) és a köz-
oktatás, mely felvevő helye és alkalma-
zója kellene, hogy legyen – nos, ezen 
„világok” között mérföldes szakadékok 
tátonganak. Nem szándékozunk most 
arról elmélkedni, hogy kinek a hibája 
ez. A tény az, hogy évtizedek alatt óriási 
mennyiségű és kiváló minőségű kutatás 
valósult meg, melyek eredménye nem 
jutott el a „laboratóriumból” a „végfel-
használóhoz”. Ahhoz, akinek azt tény-
legesen szánták. Nem állítunk valótlant 
azzal, ha kijelentjük, hogy az a kutatási 
szint és minőség, ami már ténylegesen 
megvalósult (a kutatás szintjén), évti-
zedekkel előzi meg a gyakorlatnak azt a 
színvonalát, amit a ma közoktatásában 
tapasztalhatunk – nagy általánosság-
ban. Ismételten kiemelném, hogy en-
nek okát nem (csak) a közoktatásban 
kell keresnünk. Véleményünk szerint 
hiányzik/ hiányoznak azok az hidak, 
kapcsok, összekötők, akik és amelyek 
által a kutatási eredmények becsatla-
kozhatnának a közoktatás gyakorlatába 
(gyakran a felsőoktatáséba is). Ez persze 
csak egy lépés a sok közül. Összekötő-
ként tekinthetnénk az ún. kutató ta-
nárokra, akik egyrészt szelektálhatnák 

mindannak alkalmazásában, ami ad-
dig is rendelkezésünkre állt, de nem 
éreztük szükségét, hogy „éles” helyzet-
ben is bevessük? Előre is elnézést ké-
rünk a kemény kritikáért. Szerintünk 
semennyire sem voltunk sikeresek. Ha 
nem siker, akkor kudarc? Valószínűleg 
igen. A mértéke még csak ezután fog 
kiderülni, de sok jóra nem számítha-
tunk. Kritikánk mellett, persze, tuda-
tosítjuk azt is, hogy mindez tényleg 
egyik napról a másikra „esett” ránk. 
Azonban az, amit a pandémiás hely-
zet előtt és közben történt, amikor egy 
kicsit lélegzethez jutottunk – a korsze-
rűség és a korszerűsítés szempontjából 
nem értékelhető pozitívan. A mögöt-
tünk lévő másfél évet – és nem tudjuk, 
hogy mikor ér véget ezen rendkívüli 
helyzet – sokkal inkább tűzoltásnak 
tartjuk. Valahol sikerült tüzet oltani, s 
ott kisebb-nagyobb károk mentén si-
került megvalósítani mindazt, ami az 
intézményes nevelés és oktatás célja. 
Ahol nem lehetett be- és újraindítani a 
rendszert, ott fatális következmények-
re számíthatunk. Érvényes mindez az 
intézményes nevelés és oktatás min-
den szintjére és színterére, s talán még 
tágabb értelemben is. 

PEDAGÓGIAI KUTATÁS ÉS 
KORSZERŰSÉG

Nem tartanánk helyénvalónak, ha a kri-
tikát – és mindazt, amiről mindezidáig 
úgy elmélkedtünk, hogy „ez az, ami kel-
lene, de sajnos ez ránk nem jellemző” – 
csak úgy magára hagynánk, és szabad-
lábon keseríthetné tovább életünket. 
Kell, hogy legyen, legyenek megoldások 
arra, hogy miként ne késsük le a korsze-
rű nevelés és oktatás vonatját. Vagy ha 
már késében is vagyunk, miként csök-
kenthetjük lemaradásunkat, hogy belát-
ható időn belül újra a képzeletbeli vo-
naton lehessünk mi is. Konkrét recept 
erre sajnos nem létezik. Csak bizonyos 
összetevők, melyekből egy korszerű 
rendszer képe azért összeállhat. A kö-
vetkező sorokban csak egyet szeretnénk 
említeni a megannyi korszerűsítési 
eszköz közül. A kutatást és azon belül 
a pedagógiai kutatást nemcsak azért 
tartjuk a korszerűség elengedhetetlen 
alkotóelemének és feltételének, mivel 
akadémiai területen tevékenykedünk. 
Mindenki, aki bármi módon kapcsolat-
ba kerül valamely tudományterülettel, 
az első ismeretek között kapja útrava-
lóul, hogy egy tudomány, kutatás nél-
kül, halálra van ítélve. Tudomány alatt 
értem annak elméletét és gyakorlatát is. 

azon kutatási eredményeket, melyeket 
érdemes átültetni a mindennapi praxis-
ba, másrészt maguk is kutatást folytat-
nának a közoktatási intézményekben, 
illetve koordinálnák a (nem kutató) 
tanárkollégák kutatási tevékenységét. 
Pedagógiai kutatás alatt nem szükség-
szerű rögtön az űrtechnológia alkalma-
zására gondolni. Azonban mindez nem 
merül ki a gyakorlatot nem befolyásoló, 
változtató, korszerűsítő felmérésekre, 
öncélú adatgyűjtésre. Amennyiben ez 
a folyamat jól van koordinálva, jelen-
tős mértékben gazdagíthatja mind a 
(nevelés)tudomány elméletét, mind a 
gyakorlatát. Ezért is tartjuk fontosnak, 
hogy a doktori képzést abszolvált leen-
dő tanárok ily módon is értelmezzék a 
tanári professziót. 

VÉGSZÓ HELYETT

Bevezetőnkben felvetettük annak kér-
dését, dilemmáját, hogy mennyire le-
het egy témakörön belül elmélkedni, 
vizsgálni a hagyomány és a korszerűség 
kérdését – a nevelés és az oktatás össze-
függéseiben. Reményeink szerint sike-
rült tisztáznunk azt, hogy a hagyomány 
semmiképpen sem jelenti a visszama-
radást, nem fékező erő. Sokkal inkább 
értjük bizonyos értékkeretnek, mely 
kiindulópontot biztosít, de egyben 
progresszív célokat is generál a nevelés 
és az oktatás számára. A korszerűség 
elengedhetetlen követelménye mind-
azon rendszereknek és folyamatok-
nak, melyekkel jövőbe mutató  célokat, 
eredményeket és kvalitásokat akarunk 
elérni. A korszerűség nem lehet öncélú, 
sokkal inkább elvként kell, hogy sze-
repet vállaljon abban, hogy jó irányba 
kormányozza a „rendszer hajóját”. Nem 
ellentétes vele a hagyományra való ori-
entáció sem, mivel egy nem korszerű 
nevelési és oktatási rendszerben a ha-
gyományok sem érvényesülhetnek, 
nem várhatjuk azok interiorizációját. 
Sem egyéni, sem  rendszerszinten. Ezért 
szükségszerű, hogy hagyomány és kor-
szerűség kéz a kézben járjon, együtt 
jellemezze és segítse a nevelés és az ok-
tatás elméletét és gyakorlatát.

MEGJEGYZÉSEK:
Ezen tanulmány megegyező struktúrá-
ban és tartalommal az SZMPSZ 2021. 
október 8-i konferenciáján hangzott el 
– előadás formájában.
A tanulmány a KEGA 007UKF-
4/2020 és az APVV-18-0484 pályázati 
projektek megoldásának keretén belül 
valósult meg.



VASS VILMOS

A KRITIKUS GONDOLKODÁS JELENTŐSÉGE 
ÉS FEJLESZTÉSE

MIÉRT FONTOS A KRITIKUS 
GONDOLKODÁS?

Amennyiben megkérdezzük az utca 
emberét arról, hogy mit várnak a köz-
oktatástól, a nagy többség minden 
bizonnyal ugyanazt a választ adja, 
mint 200 évvel ezelőtt. Nevezetesen: 
tanítsák meg a gyermekét írni, olvasni 
és számolni. Kétségkívül fontos alap-
képességekről van szó. Az íráskészség 
fejlesztésének jelentőségéről napjaink-
ban is egyre több tanulmány jelenik 
meg. Az olvasás közismerten a szöveg-
értés, a kommunikáció, sőt minden 
gondolkodási művelet alapja. A szá-
molás többek között a logikus gondol-
kodásban játszik jelentős szerepet. A 
20. század azonban (optimista megkö-
zelítésből tekintve) jelentős mértékben 
megváltoztatta ezt a kissé egyszerű, 
hétköznapi felfogást. Mi lehet ennek a 
változásnak az oka? Mindenekelőtt az 
információrobbanás hihetetlen sebes-
sége, az adatmennyiség exponenciális 
növekedése. 2020-ban az emberek 1.7 
MB adatot hoztak létre minden má-
sodpercben, 500 000 tweet-bejegyzést 
tettek közzé naponta, mindennap el-
küldtek 306.4 milliárd e-mail-t (Bulao, 
2021).

Nota bene, az információ megta-
lálása ma már látszólag nem okoz 
problémát. A diákok okostelefonjaik 
segítségével gyorsan tudnak keresgél-
ni az interneten. Ám a megtalált in-
formációk megbízhatóságának és rele-
vanciájának értékelése, az információ 
válogatása és az eligazodás minősége 
már komolyabb nehézségbe ütközik. 
Amennyiben a kritikus gondolkodást 
magyar nyelven a Google keresőjébe 
beírjuk, 0.35 másodperc alatt nagyjá-
ból 1 150 000 találatot kapunk. Angol 
nyelven 0.68 másodperc alatt nagyjá-
ból 1 370 000 000 találattal szembesü-
lünk. Nem meglepő, hogy a megtalált 
információk megbízhatósága és rele-
vanciája megkérdőjelezhető. A Google 
Tudós segítségével szűkíthetünk, eb-

ben az esetben a magyar nyelvű talá-
lati arány 19 700 találat (0,06 másod-
perc), angol nyelven 5 030 000 találat 
(0,07 másodperc).1 

A gazdasági előrejelzések szerint 
2025-re a munka világában a legfon-
tosabb 10 képesség között szerepel 
a kritikus gondolkodás és elemzés 
(Whiting, 2020). Kétségtelen tény, 
hogy az információ megtalálásában 
és válogatásában jelentős szerepet 
játszik a kritikus gondolkodás, ám 
nem meglepő, hogy az elemzési ké-
pességgel is összefüggésbe hozható. 
Szakdolgozóim munkáját, régi szo-
kásomnak megfelelően, mint a na-
pilapok esetében, a végétől kezdem 
el olvasni. A következtetésekben 
megfogalmazott gondolatok sokat 
elárulnak a kritikus gondolkodás mi-
nőségéről. Sokan egyszerűen a mun-
ka tartalomjegyzékét ismétlik meg, 
így a szakdolgozatuk is erőteljesen 
leíró marad. Ritka kivétel az, amikor 
a konklúzió nyitott marad. Dilemmá-
kat, kérdéseket, különböző szcenári-
ókat olvasok a legnagyobb örömmel. 
Ez már az elemzés ékes bizonyítéka és 
eredménye. Meggyőződésem, hogy 
mindennek a folyamatnak az alap-
ja a kritikus gondolkodás. A dilem-
máknál és a kérdéseknél maradva, 
nyilvánvaló, hogy azok a diákok ké-
pesek kritikusan gondolkodni, akik 
tele vannak kételkedéssel és kérdé-
sekkel. Érdemes megfi gyelni egy félév 
során, hogy kik azok a tanulók, akik 
mernek kérdezni, kérdéseik nyitottak 
és eredetiek. Számuk bizonyára nem 
olyan sok, ám becsüljük meg ezeket a 
„fehér hollókat”.  Hasonló a helyzet a 
különböző dilemmák felvázolása ese-
tében. Mondhatjuk, hogy ez a prob-
lémamegoldás képességének a terepe, 
ám nem pusztán a probléma megol-
dásairól (bizony, többes számban) 
van szó. Ennek alapja a problémaér-
zékenység. Szakdolgozóim először is 
azzal szembesülnek, hogy nem adom 
meg nekik, hogy mit kell elolvasniuk. 

Azt már láthattuk, hogy az informá-
ció megbízható és releváns keresése 
a kritikus gondolkodás egyik ékkö-
ve. Ám az még nagyobb meglepetést 
okoz számukra, amikor el kell külde-
niük a kutatási kérdésüket. Ez nem 
egyszerűen az elolvasottak megérté-
séről szól. Sokkal inkább az összefüg-
gések átlátásáról és a problémaérzé-
kenységről. Képesek-e megtalálni egy 
adott témában azokat a nóvumokat, 
érdekes és új területeket, amelyeket 
érdemes vizsgálni? Ebben az esetben 
a kritikus gondolkodás újabb fontos 
eleméhez érkeztünk el. 

Képzeljünk el egy olyan jelenetet 
az osztályteremben, amikor az egyik 
diákunk váratlanul azt mondja: úgy 
gondolom… vagy: álláspontom sze-
rint….. Kissé szürrealisztikus jelenet. 
Pedig a kritikus gondolkodás jelen-
tőségét a vitakultúra erősítésében, 
nevezetesen az érvelésben és a vitat-
kozásban is megtalálhatjuk. A saját 
álláspont markáns megfogalmazásá-
hoz és a másik véleményének a meg-
értéséhez elengedhetetlenül szüksé-
ges a kritikus gondolkodás. Hasonló 
a helyzet a refl exiók megfogalmazása 
esetében. Az, hogy melyik diákunk 
milyen minőségében és mélységben 
refl ektál a feladatra, a teljesítményé-
re vagy éppen a tanóra sikerességére, 
nagymértékben a kritikus gondolko-
dásán múlik. 

HOGYAN LEHET A KRITIKUS 
GONDOLKODÁST 
FEJLESZTENI?

A fentiek alapján mindenképpen egy 
holisztikus szemlélet szükségeltetik, 
önmagában egy-egy képességet, így a 
kritikus gondolkodást sem lehet ered-
ményesen fejleszteni. Mindenekelőtt 
olyan tanulási környezet megterem-
tése a cél, amelyben tanulóink bátran 
kérdeznek, markánsan megfogalmaz-
hatják saját véleményüket és ütköz-

___________________
1 2021. november 9-i adatok.
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megítélésükre. Vagy akár a mohácsi 
csatavesztés előzményeire, okaira és 
következményeire vonatkozóan. A 
példák sora még folytatható. 

A projektben történő munkálkodás 
éppen azért eredményesebb, mert a 
munkálatok során a diákok ütköztet-
hetik véleményüket, refl ektálhatnak 
a saját és mások munkáira vonatko-
zóan és részt vehetnek a kollaboratív 
értékelési kultúra megerősítésében. 
Például a „görög lakoma” projekt 
esetében a diákok beöltözhetnek is-
teneknek, véleményt formálhatnak 
a tradicionális görög ételekről és a 
beszélgetés közben értékelhetik a 
spártai harcmodort és az áruló szere-
pét a thermopülai csatavesztésben. A 
kritikus gondolkodás fejlesztésének 
némiképpen komplexebb módja az, 
amikor az 1848–49-es szabadság-
harc összefoglalásaként szervezünk 
egy hadvezéri kerekasztal-beszélge-
tést néhány tehetséges diákunkkal. 
A hadvezérek választhatnak egy-egy 
kiemelkedő csatát, amelyet ezt kö-
vetően források és térképek segít-
ségével megvitatnak és értékelnek. 
Hasonlóan komplex feladat a jelen-
legi járványügyi helyzetről megjelent 
cikkek és egyéb médiatartalmak érté-
kelése, elemzése. A téma aktualitása 
már eleve motiváló a diákok számá-
ra, hiszen valamilyen formában min-
denkit érint. Az információk meg-
bízható és releváns értékelése, mint 
azt korábban olvashattuk, a kritikus 
gondolkodás fejlesztésének egyik 
markáns hozzáadott értéke. Ebben 
az esetben tanulóink összegyűjtik a 
téma szempontjából legfrissebb híre-
ket és ezeket megbeszélik. A feladat 
egyik része a megbízható, hiteles és 
a fake news csoportosítása, szelektá-
lása. Majd ezt követően jöhet a meg-
bízható hírek értékelése, megvitatása, 
a különböző álláspontok elemzése. 

HOGYAN TOVÁBB?

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy 
a kritikus gondolkodás fejlesztése az 
egyik legígéretesebb, egyben legne-
hezebb feladat napjaink pedagógiá-
jában. Oktatáspolitikai szempontból 
nem elég a törvényekben és a tanter-
vekben hangzatos kijelentéseket és 
tétova célkitűzéseket megfogalmazni. 
Ennél lényegesen többre van szükség. 
Egyrészt a kritikus gondolkodás fej-
lesztésében előrébb tartó jó gyakor-
latokat, módszertani innovációkat 

tethetik álláspontjukat egy-egy vita 
keretében. Ebben a környezetben a 
bátorság, a nyitottság és a rugalmas-
ság alapértékek. A tanulási környezet 
mellett azonban olyan lehetőségeket 
kell teremteni, amelyekben a kritikus 
gondolkodás fejlődik. Pedagógiailag 
ezek a lehetőségek leginkább a moti-
váló módszerekben valósulnak meg. A 
játékban, a csoportmunkában, a vitá-
ban, a kutató-felfedező módszerekben, 
a drámapedagógiában és a projektek-
ben (Báthory, 2000). Nézzünk erre né-
hány konkrét példát! A példák jelentős 
részét osztályaimban meg is valósítot-
tuk, a gyakorlatban működnek.

A tanulói kérdéskultúrát leginkább 
a kérdéskártyákkal támogathatjuk. 
Egy-egy témakör tanításakor, valami-
kor a folyamat közepén, illetve a vé-
gén azt kérjük, hogy diákjaink fogal-
mazzák meg azt a nyitott kérdést, ami 
leginkább foglalkoztatja őket vagy azt 
a kérdést, amit a tanulótársuktól meg-
kérdeznének. Ősi pedagógiai igazság, 
csak az tud kérdezni, aki tud és aki érti 
az összefüggéseket. Ráadásul a tanulói 
kérdéskultúra erősítése a fejlesztő érté-
keléssel is szoros összefüggésben van, 
hiszen a minőségi kérdések a megfe-
lelő támogató környezetben a fejlődés 
nyomon követésében és az önálló ta-
nulásban is jelentős szerepet játszanak 
(Short, 2018). 

A versek elemzése a kritikus gon-
dolkodás igazi terepe. Amennyiben 
lehetőséget teremtünk arra, hogy di-
ákjaink bátran megfogalmazhassák 
véleményüket a verssel kapcsolatban, 
akár eltérő álláspontot is képviselhet-
nek a tankönyvi elemzésekkel szem-
ben, már eredményesebbek vagyunk 
a kritikus gondolkodás fejlesztésé-
ben. 

Hasonló a helyzet egy-egy történel-
mi korszak, személyiség és esemény 
értékelésével. Tipikus példa a közép-
kor értékelése. A „sötét középkor” 
hétköznapi álláspont megcáfolása 
bizonyítékokkal, tényekre alapozott 
érveléssel. Ehhez valóban minősé-
gi kritikus gondolkodás szükséges. 
Hasonló a helyzet Mátyás király 
uralkodásának értékelésével. Külö-
nös tekintettel az „igazságos Mátyás” 
közismert megfogalmazásával kap-
csolatban, adópolitikájának össze-
függésében. Számos hasonló időszak 
van a magyar történelemben, aminek 
a megértéséhez elengedhetetlenül 
szükséges a kritikus gondolkodás. 
Gondoljunk csak Kossuth és Görgey 
vitájára, ellentmondásos történelmi 

érdemes összegyűjteni és pályázatok 
segítségével egyrészt a pedagóguso-
kat és az iskolákat megbecsülni, más-
részt a tapasztalatokat megosztani. Ez 
a kritikus gondolkodás implementá-
ciójának alulról felfelé (bottom-up) 
ható folyamata. Másrészt szükséges a 
felülről lefelé (top-down) ható folya-
matokban is gondolkodni. Nevezete-
sen a kritikus gondolkodás fejleszté-
sének támogató környezetét érdemes 
kialakítani, amelyben a komplex 
online és offl  ine eszközegyüttesek 
(tervezési, módszertani és értékelési 
segédanyagok) játsszák a legnagyobb 
szerepet. A támogató környezet má-
sik jelentős eleme a szisztematikus és 
tudatos továbbképzések rendszere, 
amelyben a képzések az iskolákban 
folyamatosan történnek, lehetővé téve 
az eredményes adaptációt és kölcsö-
nös visszajelzéseket. Végül, de nem 
utolsósorban, a kritikus gondolkodás 
fejlesztését a hatékony kommuniká-
ció is támogatja, amelyben a helyi és 
országos médiumokban a téma egyre 
többet szerepel, a jó gyakorlatokat és 
az innovatív műhelyeket bemutatják 
a szélesebb közvélemény számára. 
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A Katedra novemberi számában be-
mutatott, dilettáns alkotás fogalmával 
kapcsolatos megközelítések bár arra 
nagyrészt alkalmasak, hogy valamiféle 
koordinátarendszerként szolgáljanak 
a tanulmányunk témájaként választott 
jelenség behatárolására, és egyes tipi-
kus formáinak beazonosítására, még-
is, számos alapvető kérdést megvála-
szolatlanul hagynak – sőt, bizonyos 
értelemben megismétlik a kirekesztő 
műveletként azonosított gesztusokat, 
a lényegi összefüggések és ok-oko-
zati viszonyok megvilágítása helyett. 
Ezt a nehézséget úgy kísérlem meg a 
továbbiakban (legalább részben) el-
hárítani, hogy egyetlen, de meglehe-
tősen komplex példa tanulmányozása 
mentén világítanék rá a koncepció 

érzékeny pontjaira: a digitális kor ál-
tal páratlan jelentőségűvé növesztett, 
a fősodor és a dilettantizmus határán 
vagy inkább hallatlanul kiszélesedett 
átmeneti, „szürke” zónájában létező 
jelenség, a fan theories / speculation 
(rajongói elméletek, spekulációk) és a 
fan fi ction (magyarul talán: „rajongói 
folytatás”, „rajongói irodalom”) prob-
lémaköréről ejtenék szót. E néhány 
évtizednyi múltra visszatekintő sajátos 
folyamat immár történeti távlatban 
képes működés közben megérthető-
vé tenni azon jelenségek egy részét, 
melyek a fent sorolt társadalmi nor-
marendszerek számára láthatatlanok, 
sokszor megnevezhetetlenek, de ettől 
függetlenül jelentős hatással vannak 
korunk esztétikai tapasztalataira. 

A FAN THEORIES / SPECULATION 
TEVÉKENYSÉG

Sokan hajlamosak J. K. Rowling 1997-
ben megjelent Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone című regényének 
megjelenését korszakhatárként kezel-
ni: a televízió, majd a kábeltelevízió és 
a házi VHS-nézés terjedésével párhu-
zamos negatív tendencia megtorpanni 
látszott, és korábban talán soha nem 
látott globális divattá vált a gyermek-
kori (szabadidős, fi kció-) olvasás. A 
múlt évezred utolsó évei ugyanakkor 
az internethasználat tömegessé válá-
sát is elhozták: az online kommuni-
káció, közösségszerveződés, utóbb a 
különféle közösségi hálózatok megje-
lenése természetes módon kapcsolta 
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össze egymással a művek egyébként 
magányos, egymástól független olva-
sóit. A fan theories / speculation tevé-
kenységköre azt a folyamatot jelenti, 
ahogyan a szerializált fi kciós tartalom 
szükségszerű narratív szüneteiben, a 
befogadók („rajongók”) kommuni-
kációs közösségeket alkotva kiterjedt 
eszmecserét folytatnak a történet hát-
terét, értelmezéseit és – ami különösen 
fontos – további irányát illetően. Az 
említett regénysorozat népszerűsége 
tette e tevékenységet igazán populá-
rissá, ugyanakkor más szerializált mé-
diumok talán még többet profi táltak 
ebből: a képregények, de még inkább 
a millennium utáni, „újhullámos” tele-
víziós sorozatok. Nem meglepő, hogy 
manapság a hatalmas költségvetésű, és 
épp ezért hatalmas bevételi elvárások-
kal létrehozott televíziós szuperpro-
dukciók alkotói ezen folyamatokat (a 
„hype”-ot) igyekeznek becsatornázni 
az alkotás és a forgalmazás mechaniz-
musaiba, garantálván az üzleti sikert.

Ennek a jelenségnek logikus vari-
ációja, következménye az, ahogyan a 
közös olvasmányélmény mentén szer-
veződő befogadói csoportok az általuk 
oly kedvelt fi kcionális fantáziavilág 
kulisszái közt teljesen új történeteket 
is mesélni kezdenek. E tanulmány ke-
reteit messze szétfeszítené egy alapos 
összehasonlítás az orális kultúrák is-
mert közösségi történetalkotási eljárá-
saival – elég megállapítanunk e kézen-
fekvő koncepcionális lehetőséget.

Algoritmikus elv szerint végiggon-
dolva:  

  az egyén sajátos kulturális állapo-
tában, kontextusában kapcsolatba ke-
rül a(z irodalmi) művel;

 a mű befogadása során bevonó-
dik, részben a mű immanens vonásai, 
részben a befogadással kapcsolatos 
egyéni és tanult eljárások mentén 
személyes és sokrétű kapcsolatba ke-
rül a mű „világával” („immerzió”);

 a befogadás során vagy lezárul-
tával kapcsolatot keres a mű más be-

fogadóival, és megismerkedik a mű 
körüli diskurzus rendjével;

  ezen a renden belül pozíciót fog-
lal, a közös tevékenységekbe bevonó-
dik (online, zömében írásos kommu-
nikációs csatornákon keresztül), az 
itt ért hatások befolyásolják további 
befogadói magatartását;

  adott körülmények esetén egyéni 
vagy közösségi formában önálló szö-
veg kidolgozásában vesz részt – mely 
szöveg a közösség fókuszául szolgáló 
mű világával (lore) tart fenn valami-
féle viszonyt;

  a szöveg (online) közzétételre ke-
rül, befogadását közösségi refl exiók 
kísérik, a szerző maga is részt vehet 
ebben a diskurzusban.1

Semmi meglepő nincs abban, hogy 
az internet széleskörű elterjedése óta 
eltelt két évtizedben a fenti mechaniz-
musok révén létrejött „fan fi ction” fel-
foghatatlan és áttekinthetetlen tömeg-
ben keletezett és terjedt el a világhálón. 
Ez utóbbi kitétel azért is fontos, mert 
a korábban tárgyalt normatív mecha-
nizmusok egyik jelentős megnyilvá-
nulásaként a piaci termékként, szellemi 
tulajdonként is értett „eredeti” művel 
kapcsolatos monetarizálható érdekek-
kel való ütközést ennek a kulturális 
közegnek el kell kerülnie, mégpedig 
olyan módon, ami egyik fél érdekeit 
sem sérti túlságosan.2 Erre a problémá-
ra is működőképes megoldást kínált az 
internet kvázi ingyenes és korlátlanul 
sokszorosuló medialitásának szembe-
állítása a klasszikus könyvkiadás fi zi-
kai példányokat létrehozni és védeni, 
értékesíteni képes gyakorlatával.

A FAN FICTION ÉS A DILETTÁNS 
IRODALOM

Teljesítik-e a fan fi ction kategóriájába 
sorolható szövegek azokat az elváráso-
kat, melyeket a dilettáns irodalommal 
kapcsolatban meghatározhatunk? Jel-
lemzően és igen sok esetben igen. Az 
egyes művek szövegvilága köré gyűlő 

közösségek sok esetben a „rajongói” 
státusszal vegyítetten kritikusi attitű-
döt is mutatnak, kiegészítéseik, át- és 
továbbírásaik célja az eredeti alkotói 
szándékkal való szembehelyezkedés.3 

A fan fi ction-szubkultúra nagyon 
gyakran társadalmi értelemben tabusí-
tott, az eredeti, populáris művek kon-
cepcióját szétfeszítő elemekkel egészí-
tik ki annak világát: hipererőszakos 
megoldások, nyílt (homo-)szexuali-
tás, vérfertőzés, tanár-diák szerelem, 
és így tovább. A rajongói irodalom e 
megnyilvánulásait bár ritkán tekintik 
dilettáns vonásnak, de a velük kapcso-
latos negatív attitűdök komponense-
ként megjelenhet a feljogosítatlansá-
got, esztétikai alacsonyabbrendűséget 
alátámasztó érvként a fentiek számba-
vétele.

Ugyanígy gyakori észrevétel lehet 
a rajongói „folytatásokkal” szemben, 
hogy alkotóik félreértik az eredeti mű-
vet, mégpedig leszűkítő értelemben 
– annak komplexitását nem képesek 
vagy nem is akarják fenntartani, ha-
nem ezekben a kapcsolódó szövegek-
ben egy-egy stiláris jegyet vagy esz-
közcsoportot, motívumsort emelnek 
ki és fejtenek ki túlzóan. Itt újabb iro-
dalomesztétikai fogalom, a kiszolgáló 
irodalom vagy exploitation-irodalom 
területére keveredünk, amely megint 
csak nem azonosítható teljes egészé-
ben a dilettantizmussal, noha azzal 
nyilvánvalóan érintkezik. 

A popularitás-érv irányából köze-
lítve rendkívül érdekes kettősséget 
mutat az online fan fi ction helyzete: a 
korábban említett szerzői jogi és me-
diális problémák miatt a rajongó-szer-
zők népszerűségét nehéz összevetni a 
klasszikus csatornákon forgalmazott 
professzionális auktorokéval. Ugyan-
akkor az online jelenlét az azonnal ta-
pasztalható népszerűség, a robbanás-
szerű, „virális” terjedés lehetőségét is 
megteremti (noha irodalmi szövegek 
esetén a nagyobb terjedelem komoly 
befogadói korlát is e médiumon.)

___________________
1 Ezen a ponton kell megjegyezni, hogy e jelenségkör nagyságrendjét tekintve vált az ezredfordulón igazán jelentőssé. Természetesen korábbi 
korszakok szerializált médiatermékei kapcsán is jelentkezett ez a fajta közösségteremtő befogadói magatartás: a kora újkor folytatásos regé-
nyei, az arany- és ezüstkor képregényfüzeteinek levelező-rovata mellett a legfontosabb megemlíteni J. R. R. Tolkien töredezettségével eleve 
kiegészítésre csábító fi kcionális világát és a belőle kinövő fantasy- és szerepjátékos kultúrát.
2 Érzékelhető, hogy a kalózkiadások és a Kelet-Európában és Ázsiában nem ritka kalóz-folytatások, feldolgozások területére tévedtünk – ami-
nek megint csak óriási kultúrtörténete van – hazánkban akár Kazinczy körének átirataiig és tovább, a messzi ókorba.
3 Az egyszerű folytatások megírása mellett népszerű tematikus műfajok alapulnak például a következő megoldásokon: a szereplők más fan-
táziavilágba való áthelyezése, a történet sötétre / tragikusra hangolása, az eredeti történet „megjavítása” – variációk létrehozása (alesete a 
szereplők időutaztatása a korábbi eseményekhez), szereplői (gyakran homoszexuális) szerelmek kidolgozása stb.
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Az elmúlt két évtized egyetlen, 
ugyanakkor méretében gigantikus 
példával szolgál a rajongói folytatások 
külön úton történő érvényesülésére: 
az „Alkonyat-könyvek” vámpírokban 
gazdag univerzumához készített eny-
hén pornográf rajongói folytatás A 
szürke ötven árnyalata címmel talált 
utat a globális forgalmazásba, és vált 
anyagi értelemben óriási sikerré (há-
rom részes, hollywoodi fi lmadaptációt 
is kapott, ami százmillió dolláros be-
ruházást jelent.) Dilettáns alkotás-e A 
szürke ötven árnyalata? Valószínűleg 
mind az irodalom-, mind a fi lmkri-
tikusi szakma jelentős része el tudná 
fogadni ezt a meghatározást, még ha a 
jelenség szinte semmiben nem is em-
lékeztet az ideáltipikus kisvárosi ver-
selgető tanítónő anyák napi köszöntő-
verseire.

Csökkent értékűek-e a rajongói 
folytatások a technikai megvalósítás, a 
poétikai és narratív megoldások tekin-
tetében? Természetesen, sok esetben 
igen. Az alkotók olvasottsága, kép-
zettsége (életkora) nem összevethető 
egy professzionális (a globális kiadói 
rendszerekben sokszor nagyon ko-
moly szerkesztői háttérrel, csapattal 
és menedzsmenttel dolgozó) szerző 
lehetőségeivel. Kérdés továbbá (épp a 
rendkívül intenzív, dinamikus vissza-
csatolási rendszerek miatt), hogy a ra-
jongói folytatások szerzői érdekeltek-e 
egyáltalán az igazán újszerű, találé-
kony megoldásokban, vagy kifi zető-
dőbb számukra (pl. épp az oralitáséra 
emlékeztető, szigorú elvárásokkal ren-
delkező kontroll-közeg miatt) a kevés-
sé eredeti, archetipikus/ sematikus el-
járásokkal és motívumokkal dolgozni. 

Mivel e tanulmány kitűzött cél-
ja nem elsősorban (a magyar nyelvű 
interneten amúgy sem különösen je-
lentős) rajongói folytatás-irodalom-
kultúra mély analízise, e példák sorát 
lezárva igyekszem gondolatmenetün-
ket eredeti célkitűzésünk felé irányí-
tani: beszélhetünk-e végeredményben 
dilettantizmusról, vagy a modern, 
posztmodern norma-megkérdőjelező 
természete és a közösségi médiumok 
szinte korlátlan lehetőségei (pl. a ra-
jongói irodalom létezése) idejétmúlttá 
tették ezt a kérdést? És különösen is: 
az irodalmi értelemben járatlannak, 

tanulatlannak, kialakulatlan ízlésűnek 
tételezett gyermekkorú befogadó pers-
pektívájából, vagy az ő koránt-sem-in-
dividuális irodalmi élményében részt 
vevő felnőtt olvasó számára van-e je-
lentősége a kérdéskörnek? És végül: 
mire alapozhatjuk saját ítéleteinket, 
lehetséges-e, érdemes-e fenntartani az 
esztétikai gondolkodás e kategóriáját?

A dilettáns irodalmi alkotásokat 
alapvetően nem tudományos, hanem 
tradicionális, heurisztikus szempon-
tok alapján ismerik fel azok a „kapu-
őrök”, akiknek egyértelműen dekla-
rált feladata foglalkozni e jelenséggel. 
Így például Zsille Gábor, egy ran-
gos irodalmi lap szerkesztője online 
publiciszikájában (Zsille, 2018) felnőtt 
olvasókat célzó lírai szöveg esetében 
a következő kifogásokat fogalmazza 
meg: „bokrokban tenyésző ragrímek, 
képzavarok, tévesen kezelt anyanyel-
vi rétegek és konnotációk”; „a költői 
beszédmód – túlnyomórészt dagá-
lyos, erőltetett, a reformkori szerzők 
régiessége keveredik a Nyugatos [sic.] 
stílussal.” Számos stílushibát, képza-
vart is felró, példákkal illusztrálja a 
meg nem nevezett alkotó sematikus, 
egyszersmind sikerületlen, keresetlen 
homályos megfogalmazásait. A pub-
licisztikának ugyanakkor fontos része 
a dilettáns szerző környezetének, az őt 
támogató, megerősítő kapcsolatrend-
szernek a felvázolása, illetve annak 
bemutatása, hogy a nevezett alkotó 
se nem érti, se nem fogadja el a kri-
tikaként (óvatosan) megfogalmazott 
elutasítást.

A gyermekirodalom-kritika hazai 
fórumain természetesen szintén ta-
lálkozhatunk a téma említéseivel. A 
szerkesztői munka műhelyeiből keve-
sebb tudósítással rendelkezünk (ezen 
műhelyek alacsony száma okán is), de 
szerencsére a gyermekirodalom terén 
aránylag elterjedtek és népszerűek a 
különböző irodalmi pályázatok, ezek 
értékelésekor elkerülhetetlen a nyílt 
konfrontáció a normát megfogalma-
zó erők és az értékelés gesztusaitól 
sújtott alkotók között. Szép példája 
ennek Győri Hanna, a Pagony gyer-
mek- és ifj úságikönyvkiadó munka-
társa írása 2010-ből, egy gyermekiro-
dalmi pályázat lezárulta kapcsán: „A 
giccs és a gügyögés a pályázati anyag 

nagy részében is megjelent. A dilet-
táns munkáknak eleve sajátja a giccs, 
amikor a szerzők egy általuk elképzelt 
irodalmiságnak próbálnak megfelelni, 
de folyamatosan kicsúsznak a válasz-
tott regiszterből, és ezért az irodalmi 
szövegekhez szokott olvasó folyton 
megakad a döcögő szövegben.”4 – az 
idézetben a dilettáns szerző gondol-
kodásmódjának defi niálása mellett az 
olvasáskor megjelenő probléma is em-
líttetik: az irodalmi szövegekhez szokott 
olvasó megakad a szövegben. E gondo-
latmenetet könnyen kiegészíthetjük: 
az irodalmi szöveghez nem szokott 
olvasó viszont ehhez fog hozzászokni, 
főleg, ha a dilettáns produktum széles 
körben és nagy mennyiségben elérhe-
tő. Nem meglepő, ha ezt a jelenséget 
aggasztónak, fenyegetőnek érzi a nor-
matív vélemény megalkotásának jogát 
birtokló szakmai közvélemény.

A meglehetősen maliciózus hang-
vételű cikk záró gondolataiban a di-
lettáns írások tematikus sablonossá-
gát kifogásolja, azzal összefüggésben, 
hogy alkotóiknak a pályázat témáját 
(szegénység) illetően csupán irodalmi 
élményeik voltak, és nem személyes 
tapasztalataik. Az „élettapasztalat” 
hiányát a Világirodalmi Lexikon korá-
ban hivatkozott szócikke is defi níciós 
elemként használja, a következő ma-
gyarázattal: „A dilettánsnak főként va-
lóságismerete hézagos, torz, felszínes, 
vulgáris; hiányos ismeretei a művészi 
technika, a művészi kifejezőeszkö-
zök terén nem feltétlen jellemzői.  Az 
irodalom funkcióját, lehetséges célja-
it tévesen értelmezi. Nem hatni akar 
munkáival; célja rendszerint pusztán 
„irodalmi” műveket, […] létrehozni.”

Teljesen világos, hogy „Az irodalom 
funkcióját, lehetséges céljait tévesen 
értelmezi” kitétel nagyon nehezen 
értelmezhető, és valószínűleg több 
szempontból is védhetetlen: a funkci-
ókról empirikus és történelmi tapasz-
talatunk van ugyan, de defi niálni igen 
nehéz őket. A célok tekintetében pe-
dig az sem bizonyos (valószínű), hogy 
meggyőzően lehetne érvelni akár a 
létük mellett. Más megközelítésből 
épp a célelvűséget, didaxist szokás a 
kánonon kívüli, marginális vagy akár 
dilettáns irodalom jellemzőjeként 
megnevezni.5

___________________
4 https://www.pagony.hu/kave-melle-egy-palyazat-margojara
5 A gyermekirodalom oktató-nevelő funkciójával kapcsolatos problémákról bőven olvashatunk Lovász Andrea tanulmányaiban, pl.: Lovász 
Andrea (2014): Tempora, mores, avagy erkölcsi nevelés és gyerekirodalom manapság. In: Könyv és Nevelés, 2.sz. 95–104., ISSN 0454-3475.



IDŐFAKTOR ÉS ÉLETMŰ

Van még két ritkán megfogalmazott, 
de annál nyomasztóbb kérdés, melyet 
elkerülhetetlen artikulált formában itt 
is megjelenítenünk.

Lehetséges-e, hogy egy konkrét al-
kotó vagy mű, melyet a dilettantiz-
mus jelenségkörén belüliként isme-
rünk fel, az idő vagy a körülmények 
változtával elveszítse e stigmatizált 
besorolását? Összeférhet-e az alkotói 
fejlődés (meglehetősen problemati-
kus) prekoncepciója azzal, hogy jelen-
tős alkotó, mondjuk, életműve korai 
szakaszában dilettánsként működik? 
A képzőművészet terén a Csontváry 
Kosztka Tivadar munkáival kapcso-
latos polémiák óvatosságra intenek. 
Visszafelé tekintve azt is regisztrál-
hatjuk, hogy az irodalmi kanonizáció 
nehezen választható el a kultuszkép-
ződés folyamataitól, márpedig ezek 
(nem ritkán az alkotó hathatós közre-
működésével) visszamenőlegesen mi-
nősítik fel az életmű korai darabjait. 
Dilettáns szöveg-e a tizenöt éves Petőfi  
A hűtelenhez című verse? Attól függ, 
honnan nézzük… 

A másik, ezzel rokon, nyugtalaní-
tó probléma: a dilettáns minősítés 
voltaképpen teljes életművekre alkal-
mazandó, vagy egyes művek esetén 
is lehet / kell diff erenciálni? Ez a kér-
dés azért jelentős a gyermekirodalom 
szempontjából, mert számos alkotó 
életműve viszonylag elkülönült „zár-
ványként” tartalmaz gyermekirodalmi 
vagy annak tartott alkotásokat. Azo-
nos megítélés alá eshet-e A török és a 
tehenek a móriczi életmű fajsúlyosabb 
darabjaival? Hogyan ítélnénk meg 
Nemes Nagy Ágnes Tanulni kell című 
versét abban az esetben, ha a kezdő 
sorok alapjául szolgáló Fák nem volna 
az életmű egyik legismertebb és leg-
magasabban értékelt darabja? (Vagy 
ha a szerző nevét nem ismernénk.) A 
sor hosszan folytatható volna, a hu-
szadik század végi-huszonegyedik 
századi magyar irodalom alkotóinak 
jelentős része készít kifejezetten gyer-
mekkönyvkiadás számára szövegeket, 
és ezek kapcsolata a szerzői életművel 
nem minden esetben mondható szo-
rosnak.

ÖSSZEGZÉS

Összefoglalásképp az alábbi összefüg-
géseket, algoritmusokat és heuriszti-
kákat javaslom a kérdés áttekintéséhez 

és a szakmailag/ normatíve/ tapaszta-
lati alapon folytatott ítéletalkotáshoz:

A gyermekirodalom komplex vagy 
vegyes medialitású terület. Az egyes 
művek bár irodalmi szövegként is ér-
tékelhetők, befogadásuk folyamatá-
ban elkerülhetetlen tényezőként kell 
számolnunk a vizuális kiegészítések, 
médiaközi feldolgozások stb. hatása-
ival. Ezért a kizárólag irodalmi nor-
marendszerek szerinti értékelés, beso-
rolás gyakran téves, félrevezető lehet. 
Kiváló szövegeket tehet problemati-
kussá a rossz minőségű illusztráció 
vagy adaptáció, és ezek hatásai az olva-
sási folyamatokra is visszahathatnak. 

A gyermekirodalom esztétikai 
megítélésekor fi gyelembe kell ven-
ni, hogy a befogadás többszörösen is 
tagolt, közvetített és a befogadásban 
részt vevő olvasók motivációs háttere, 
elvárásrendszere, értékrendje külön-
böző lehet. Teljesen normális, hogy 
pl. a társadalomkritikus motivációval 
szerkesztett és megjelentetett művet 
a szülő didaktikus ambíciók mentén 
olvassa gyermekének, aki viszont pl. 
a fantasztikus történet immerzivitása 
miatt válik érdekeltté. A dilettáns, el-
utasítható tartalmak jellemző vonása 
lehet, hogy nem számolnak ezzel a 
folyamattal, vagy visszaélésszerűen 
próbálják azt kihasználni („az olvasás 
csupa szépre és jóra tanít”-típusú fals 
ideológia).

A gyermek- és ifj úsági irodalom 
területén a popularitás és közösségi 
befogadás kérdései jelen korunkra lé-
nyeget érintő változásokon estek át. 
Az online kommunikációs tér mind a 
befogadás, mind az alkotás új lehető-
ségeit (divatjait) hozta el – miközben 
a megszülető szövegek lényegében 
nem térnek el a modern-posztmodern 
irodalom ismert formáitól, azok hasz-
nálata és a köréjük épülő sajátos nor-
matív rend újszerű. Ugyanakkor ez a 
sajátos online normativitás félreérthe-
tő, és alkalmat adhat visszaélésekre: az 
online népszerű (vagy magukat annak 
érző) alkotók egy része konfrontálód-
hat a kritikailag elismert irodalmi elit-
tel. Jellegzetes művelete az interneten 
„befutott” dilettáns szerzőknek, hogy 
magánkiadású könyveiket saját maguk 
árusítják oldalaikon – e folyamatban 
jól felismerhetőek a modernitás előtti 
kor analóg jelenségei.

A rossz minőségű, dilettáns iroda-
lom motivációs háttereként mind a 
mai napig világosan felismerhető a 
szövegköziséghez való visszás viszony: 
miközben a dilettáns alkotók munkáit 

„könyvízűként” azonosítják – vagy-
is feltűnően jelentkezik esetükben az 
alkotó által felidézett intertextuális 
irodalmi hatás –, aközben azt a benyo-
mást keltik, hogy az alkotó eljárásai 
mögött, melyek révén az irodalmi idé-
zeteket és utalásokat művébe illeszti, 
az irodalmi hagyomány korlátozott 
megértése vagy egyenesen félreértése 
áll. Vagyis célszerű félretennünk a köz-
keletű vélekedést, miszerint a dilettáns 
alkotó lusta / képtelen megismerni a 
valóságot – még ha ez adott esetben 
akár igaz is lehet. Egy fantáziavilágban 
játszódó mesét nem ment meg a dilet-
tantizmus vádjától, ha szerzője igazol-
hatóan kisrealista megfi gyelőként mu-
tatja be az unikornis istállóját. Egyfajta 
poétikai tudatosság, műfajismeret – a 
fantasztikum esetében pedig a „kép-
zelet (részben) irracionális poétikájá-
nak” refl ektált használata a dilettantiz-
mus vádjától mentes alkotó védjegye.

Az irodalmi alkotással már az ógö-
rög elméletírók is társítottak egyfajta 
technikai jártasságot. Irodalomtörté-
neti szempontból is végigkövethető 
az egyes műfajok avatott gyakorlásá-
val összekapcsolódó szövegtechnikai, 
poétikai, retorikai, dramaturgiai (stb.) 
hagyomány. Ezek több-kevesebb tanu-
lás, gyakorlás, visszajelzés révén elsa-
játítható készségek, melyekkel az adott 
alkotó rendelkezik vagy sem. A művek 
vagy az életmű megítélése szempont-
jából ennek akkor lesz jelentősége, ha 
a befogadó azt tapasztalja, hogy egy 
általa elvárt vagy felismert funkció 
nem a megfelelő eszközökkel került 
megvalósításra, vagyis vélhetően az 
alkotó nem rendelkezett a kellő „esz-
közkészlettel” – és mivel az irodalmi 
mű statikusan és változatlanul létezik, 
ehhez az is hozzájárul, hogy az alkotó 
/ szerkesztő / kiadó ezt a fogyatékos-
ságot nyilvánvaló módon nem észlel-
te vagy nem tekintette problémának, 
hiszen minden bizonnyal lett volna 
lehetősége javítani rajta. Ebben a fo-
lyamatban a probléma / hiányosság fel 
nem ismerése az, melyet leggyakrab-
ban a dilettáns alkotó attribútumaként 
azonosítunk.
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„Ha az ember egy kicsit töri a fejét, ak-
kor eszébe jut sok minden, ami más-
nak még nem jutott.” 

(Janikovszky, 1976)

Mindenki, aki foglalkozott gyerekek-
kel, alá tudja támasztani a fenti idéze-
tet. A gyerekek különlegesek. Gyakran 
rácsodálkozom tanítás közben, hogy 
ami nekem evidens, egyetlen kimenetű 
feladatnak tűnik, azt egy kreatív tanu-
ló pillanatok alatt a fejére tudja állítani 
és saját megoldásokkal áll elő. Ilyenkor 
a pedagógus választhat: ragaszkodik 
az eredeti megoldáshoz, elfogadja a 
tanuló megoldását, vagy megbeszéli 
az osztállyal a helyzetet és közös ne-
vezőre jutnak. Természetesen a feladat 
típusától függ, melyik irányban moz-
dulunk el. Pl. verstanulás, szorzótábla, 
matematikai képletek esetében egyér-
telmű, hogy az első út a járható. Olyan 
eset is adódik, amikor feladatmegoldás 
közben születnek sokkal jobbnak tűnő 
megoldások az eredetinél. Ilyenkor ezt 
azonnal elfogadom. A legjobban még-
is azt szeretem, amikor megbeszéljük 
a miérteket és a hogyanokat. Ebből le-
het a legtöbbet tanulni. Erre időt kell 
szánni, de nem baj, mert az időkiesés 
majd később, sokszorosan megtérül. 
A gyereknek éreznie kell, hogy igenis 
számít a véleménye, és örülünk, hogy 
vannak jó gondolatai. Ellenkező eset-

ben nagyon is megmarad benne, hogy 
„a tanítónak csak az a jó, ahogy ő gon-
dolja”. Erre jó példa a saját fi am egyik 
régi, kisiskolás kori története, amit a 
mai napig emlegetni szokott. Talán 
másodikban történt, nagyon jó kis 
feladatot kaptak az iskolában szlovák 
nyelvből, egy kis szöveget kellett kép-
pé rajzolniuk. Már nem emlékszem 
pontosan a szövegre, de egy házat és 
környezetét kellett lerajzolniuk – a ház 
előtt virágoskert van, a ház mellett ud-
var, mögötte zöldségeskert... stb. Na-
gyon tetszett neki a feladat, azonnal 
a magáénak érezte, és a saját házun-
kat rajzolta a lapra. Betájolta, ahogy 
az utcában elhelyezkedik, a formája 
is stimmelt, háromdimenziós volt a 
ház, majd az utasítások alapján ki-
egészítette a képet. Sajnos – vagy nem 
sajnos – nem sablonosan dolgozott, 
a házunkat oldalnézetből rajzolta le, 
mivel a bejárati ajtónk oldalt helyezke-
dik el. De a rajzon minden stimmelt, 
az otthonunkhoz igazítva. A tanító 
néni azonban nem fogadta el az ud-
var elhelyezését, szerinte az nem úgy 
szerepelt a szövegben. A fi am próbálta 
elmagyarázni, hogy a saját házunkat 
rajzolta le más szögből, hiába. A tanító 
néni ragaszkodott a sablonhoz. A fi am 
hazahozta a munkáját, megmutatta 
nekem is, a férjemnek is. Mindket-
ten értetlenül álltunk a dolog előtt. A 

férjem nem pedagógus, elintézte egy 
legyintéssel: ez van, csőlátás. Nekem 
egy kissé tovább tartott megemész-
tenem a dolgot. A gyermekemnek ez 
volt az első leckéje a „dobozolásról”. A 
szabályos kocka befér a polcra, ott jól 
mutat a többi közt. Szerencsére sokan 
gondoljuk azt, hogy minden gyermek 
más és más egyéniség. Olyan is akad 
bőven, aki nem az iskolai munkában 
preferált konvergens gondolkodásban 
teljesít kitűnően. Vekerdy erről ezt 
nyilatkozta: bünteti az oktatás a krea-
tivitást. A kreatív gondolkodás szétfu-
tó, divergens jelenség. A kreatív ember 
„agyrobbanást” él át, amikor feladatot 
kap. Ezer dolog jut róla az eszébe, és 
ebből születik meg az innovatív meg-
oldás, ha hagyjuk. A kreativitást azon-
ban teljesen lebénítja, amikor a gyerek 
ezt hallja: Ne hadoválj – feltettem egy 
egyenes kérdést, ezen az egyetlen úton 
küldd vissza az egyetlen lehetséges 
megoldást. Pedig tudnunk kéne: so-
sem csak egyetlen megoldás létezhet. 

A VIZUÁLIS KREATIVITÁS

A kreatív gondolkodás fejlesztése 
minden pedagógus és minden tanóra 
feladata. A kreativitás (alkotókészség/
-képesség) a személyiség egyedi tulaj-
donságainak, gondolati és cselekvési 
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képességeinek sajátos összerende-
zettsége. Minden olyan mozzanat és 
tényező a személyiségen belül, amely 
lehetővé tesz valamilyen szintű alko-
tást, és emellett a viselkedésben és a 
magatartásban is megjelenik. Guilford 
(1950) szerint a mentális kreativitás a 
divergens gondolkodásban nyilvánul 
meg. Az ilyen típusú gondolkodás le-
hetővé teszi egy probléma több oldal-
ról való megközelítését, illetve olyan 
elemek összekapcsolását, amelyeket 
rendszerint egymástól függetlennek, 
vagy össze nem illőnek tartunk. 

A kreativitás azonban nem csupán a 
gondolkodásra vonatkozik. A vizuális, 
akusztikus és motoros kreativitás fej-
lesztésének hatása transzferálódhat a 
személyiség és a gondolkodás fejlesz-
tésére (Fazekasné). 

A vizuális kreativitás komplex fej-
lesztő és emocionális élményhatása 
miatt a nevelés egyik fontos eszköze. 
Alapvetően a képi kifejezés, ábrázolás, 
kompozíciós eljárások megismerése 
és alkalmazása a területe. A vizuális 
kommunikáció mint kifejezési lehető-
ség a saját információk megjelenítésé-
hez segít (Mesterházi, 1998). Pótolja és 
kiegészíti a verbális kommunikációt, 
önkifejezési eszköztárat bővít. 

A gyermek alapvetően képekben 
gondolkodik. Kisiskolás korban, ha 
hagyunk neki időt és teret, gondolatait 
jobban ki tudja fejezni egy-egy rajzzal, 
mint verbálisan. A szövegfeldolgozásra 
is kiválóan alkalmas a vizuális nevelés, 
valamint a megértés ellenőrzésére is 
nagyon eff ektív módon alkalmazható. 

Negyedik éve profi tálok az L. Ritók 
Nóra nevéhez fűződő hármasfókuszú 
vizuális modellből, a tanítványaim és 
a magam óriási örömére. A magyaror-
szági Igazgyöngy Alapfokú Művészeti 
Iskola módszertanát sok hazai magyar 

pedagógus próbálta ki és használja a 
mindennapokban, ugyanis a módszer 
mesterei a Komáromi Nyári Egyete-
men rendszeres előadók. Pedagógiájuk 
lényege, hogy a gyermekközpontú vi-
zuális nevelés hátránykompenzációval 
és szociális kompetenciafejlesztéssel is 
társul. Minden tanórán, feladatba ágya-
zottan, mindhárom fókusz teljesül. Ez 
nagy segítség a hátrányos helyzetű gyer-
mekek tanításánál, a nehezen kezelhető, 
az integrált tanulóknál, a fi gyelem-
zavaros és egyéb tanulási, viselkedési 
problémákkal küszködő gyerekeknél. A 
magam részéről már nem tudom elkép-
zelni a tanítást az igazgyöngyös mód-
szer nélkül. Nem is nagyon szeretném. 
Rengeteg sikerélményben volt részünk 
az évek alatt, tehát nálunk maximáli-
san bevált. A siker alatt nem feltétlenül 
a nyertes rajzpályázatainkat értem, bár 
abban sem szűkölködtünk. A második 
osztály végén kezdtünk el bekapcsolód-
ni a különböző pályázatokban, amikor 
is az egyik kolléganőm szólított fel ked-
vesen, hogy küldjem el a rajzainkat ver-
senyekre, mert nagyon szépek. Addig 
eszembe sem jutott a versenyzés lehető-
sége, annyira élveztük, amit csináltunk. 
Ám ezt is kipróbáltuk, s a legtöbb be-
adott pályázaton eredményesen szere-
peltünk. Országos szinten is. Ez főleg a 
gyerekeknek volt nagyon fontos, mivel 
plusz sikerélményhez jutottak, pozitív 
megerősítést kaptak távolabbról is. Sze-
mély szerint nagyobb sikernek tartom 
egy-egy olvasmány, tananyag kreatív 
feldolgozását a vizuális nevelés keretein 
belül. A vizualizálást ugyanakkor na-
gyon egyszerű eszközökkel is megva-
lósíthatjuk. Például az árnyék változását 
is taníthatjuk úgy, hogy megnézzük 
reggel, délben és délután, mekkora az 
árnyékunk. Mikor reggel kimegyünk, 
a gyerekekkel körülrajzoltatjuk egymás 

árnyékát. Ugyanezt megtehetjük egy 
labda segítségével ki: a különböző moz-
dulatok, a labdatartás, a dobásra készü-
lés árnyékát is körberajzoltathatjuk. 

Az biztos, hogy a fl ow élményhez 
nagyon egyszerűen juthatunk alkotás 
útján. Mi folyamatosan időhiánnyal 
küszködünk, annyira el tudunk me-
rülni egy-egy projektben, hogy gya-
korlatilag megszűnik körülöttünk az 
idő. Néha a csengetést sem halljuk. A 
45 perces órák nagyon rövidnek bizo-
nyulnak egy-egy tananyagrész komp-
lex feldolgozása során. De kihasználva 
a tantárgyközi kapcsolatban rejlő le-
hetőségeket, nagyon jó kis projektek 
realizálhatók az alsó tagozatos oktatói-
nevelői munkában. A vizuális nevelés 
mint kötőanyag minden tantárgyban 
megjelenik, és nagyszerűen összefogja 
az egészet. Minden órán szerepet kap-
hat. A „mi nem érünk rá az ilyesmire, 
mert tanulunk, anyagot veszünk” hoz-
zászólásokon már csak mosolygok. 
Amit a tanterv előír, azt átveszem. Sőt, 
igyekszem megpakolni maradandó 
dolgokkal. A másik gyakori kifogás: „a 
gyerekek nem tudnak rajzolni”. Meg-
súgom, az enyémek többsége sem tud 
jobban rajzolni, mint más gyerkőc, 
csak van ez a fantasztikus igazgyöngyös 
technika, amivel mindenki fejleszthető. 
MINDENKI. Azután ha sikerélmény-
hez jut a rajz során, működésbe lép a 
transzferhatás, és a gyerek más tantár-
gyakból is jobban teljesít majd. Ezt nem 
egyszer megtapasztaltam már.  

SZÖVEGFELDOLGOZÁS 
VIZUALIZÁLÁSSAL

Sok gyöngyszemem van a kincseslá-
dámban.  Ilyen kincset jelent számom-
ra az az emlék, amikor másodikban 
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Lázár Ervin meséit dolgoztuk fel. A 
Virágszemű c. mese feldolgozása egy 
több órás projektmunka részét képez-
te. Elolvastuk, elmeséltük, megnéztük 
a mesét. Szétszedtük apró darabokra, 
majd újra összeraktuk. Első lépésben 
klasszikus szövegértési feladatokat 
oldottunk meg. Majd A/3-as méretű 
rajzlapra, kombinált technikával dol-
goztuk fel a mesét. Gyönyörű munkák 
születtek. A szövegben szereplő virá-
gokat mind fejből fújták a gyerekek, 
ugyanis mindet kikerestük, áttanul-
mányoztuk. Élénken emlékszem a fel-
dolgozási folyamatra, s mint kiderült, 
a gyerekekben is intenzíven él az em-
lék. A harmadik osztály végén ugyan-
ez a mese szerepelt az olvasókönyv-
ben. Bő egy év múlva is tökéletesen 
emlékeztek a történetre, a részletekre 
is. Az illusztrációkat is előkerestük, és 
mindenki nagyon büszke volt a saját 
művére. Volt, aki megjegyezte, hogy 
már sokkal jobban is le tudná rajzolni 
Julcsát. Önrefl exió. 

Megéltünk a módszer kapcsán 
mélységeket és magasságokat is. Ezt 
tapasztaltuk tavaly Victor Hugo A ka-
lács c. novellájának a feldolgozásakor 
is. Nem szerettem ezt a történetet, 
mivel szerintem nagyon szomorú, és 
azt tapasztalatam, a mai gyerekek ezt 
egyáltalán nem értik meg. Ezért mind-
össze egy órát terveztem a szöveg fel-
dolgozására. Azt gondoltam, elolvas-
suk a történetet, megoldunk néhány 
szövegfeldolgozási feladatot, refl ek-
tálunk és lapozunk tovább. De, mint 
oly sokszor, az élet átírta az általam 
tervezett forgatókönyvet. Szerencsére. 
Elolvastuk, feldolgoztuk, megbeszéltük 
a szöveget – és a gyerekek néztek rám 
várakozóan. Nem rajzoljuk le? – kér-
dezték. Nem terveztem, hárítottam. 
Erősködtek, hogy szeretnék. Csodá-

latos munkák születtek. A szöveget 
teljes mértékben megértették, magu-
kévá tették, olyan szinten, amit nem 
is feltételeztem. Természetesen ez egy 
hagyományos néma olvasással egybe-
kötött szövegértés-felmérés során nem 
derült volna ki. A gyermek képekben 
gondolkodik, ha hagyjuk, és nem bú-
junk kifogások, alibik mögé. Nem mel-
lékes, hogy közben rengeteg részképes-
séget tudunk fejleszteni. Reich Károly 
szerint: „A rajz nem akkor keletkezik, 
amikor a papíron már valami látszik. 
Olvasással, megértéssel és megérzéssel 
– nagy szóval élve: belső látással”.

GEOMETRIAÓRA 
HUNDERTWASSERREL

Amikor 2020 tavaszán a második osz-
tályosaimmal az online térbe kény-
szerültünk, komoly kihívást jelentett 
számomra a folyamatos fi gyelem fenn-
tartása. Egy alkalommal geometriából 
a görbe és egyenes vonal zárt és nyitott 
verziói tananyag került sorra. Ekkor 
úgy döntöttem, egy Hundertwasser 
épületeiről készült prezentációt vetítek 
le nekik, így vezetve rá őket az egye-
nes és görbe vonalak közötti eltérések-
re. A megfi gyelés után projektmunka 
következett, a gyerekeknek az említett 
stílusban kellett épületeket tervezniük, 
majd vonalzóval egyenes vonalakból 
építkezni. Ezt követően jöhettek a 
szakaszok. Mikor nemrég, negyedik-
ben, ismételtük a szakaszok jellemző-
it, szépen felsorolták mindet, csak az 
egyenes kifejezés maradt ki. Felhívtam 
a fi gyelmüket a 2. osztályos geomet-
riaprojektre. Ja, a hundertwasseros, 
kapott a fejéhez az egyik kisfi ú. Már 
meg is volt a szállóige: Az egyenes vo-
nal istentelen. Ez az aranyos asszoci-

áció is megerősített a vizuális nevelés 
fontosságában. 

Hundertwasser szerint a természet 
törvényei egyben a művészet törvényei 
is: a spontán kreativitás véletlenszerű 
játékai. Még a természetben fellelhető 
szépségek leglátványosabb apró részle-
tei is minden indoklás nélkül tárulnak 
elénk: mi célt szolgálnak a csodálatos 
minták a pillangó szárnyain vagy a 
páva tollazatán? 

 

ÖSSZEGZÉS 

A vizuális nevelés hatása az oktatási 
folyamatra rendkívüli. Nem pihente-
tő tantárgy, a gyerek sokkal jobban, 
koncentráltabban dolgozik, mint más 
órán. A hármasfókuszú modellnél ga-
rantáltan. Nemrég egy workshopot 
tartottam a témában pedagógusoknak. 
Ők meg tudják erősíteni, hogy meny-
nyire be tud vonni egy-egy feladat. Át-
éled a fl ow élményt. Mikor kész vagy 
és büszkén nézegeted a munkádat, 
nagyon-nagyon örülsz neki. Csak ké-
sőbb érzed, mennyire elfáradtál. Kel-
lemesen. 

A gyerekek ugyanezt érzik. Mégis 
mindennap rajzórát szeretnének. Mert 
szeretik, amit csinálnak. Ennyi. A sze-
retet az élet.
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Másfél évvel ezelőtt a világjárvány 
következtében az oktatás az alap-, kö-
zép- és felsőfokon is az online térbe 
kényszerült, s a jelenléti képzés helyett 
a pedagógusoknak és a diákoknak is el 
kellett sajátítaniuk a távoktatást lehe-
tővé tévő eszközök, programok hasz-
nálatát. A távoktatás az egyes oktatási 
intézményekben különböző formák-
ban valósul(t) meg. Az iskolák egy ré-
sze az órarenddel összhangban online 
tanítási órákat tart(ott), más iskolák 
egyes tantárgyak távoktatása során 
írásban küldték a tananyagot és a fel-
adatokat a diákoknak. A képzés e for-
mája diákok és pedagógusok számára 
egyaránt nehézségeket okozott. Jelen 
írásom az alap- és középiskolában ok-
tató pedagógusok távoktatás során fel-
merülő tapasztalatait, az egyes oktatási 
és számonkérési módszerek megvaló-
sítási módjait veszi sorra. A felmérés 
online kérdőív segítségével valósult 
meg, amelyet 16, alapiskolában, ill. 23, 
középiskolában oktató pedagógus töl-
tött ki. 

A felmérésben részt vevő, alapis-
kolában oktató pedagógus többsége 
falun tanít. Az adatközlők több mint 
felénél megvalósult a tantárgyak on-
line oktatása, a válaszadók harmadá-
nál néhány tantárgyból (főként a ne-

velési tárgyak esetében) nem voltak 
online órák. Itt a pedagógusok írásban 
küldték a diákoknak a feladatokat. A 
leggyakoribb problémák a következő 
területeket érintették: gyenge inter-
netkapcsolat (75%), megfelelő számí-
tástechnikai eszközök hiánya (12,5%), 
kellő informatikai ismeretek hiánya 
(6,3%), kommunikációs nehézségek 
a diákokkal (6,3%). Válaszaik alapján 
a legtöbb nehézséget a megfelelő mi-
nőségű technikai felszereltség hiánya 
okozta. A megkérdezett pedagógusok 
véleménye alapján a diákok többsége a 
lehetőségekhez képest aktívan bekap-
csolódott az oktatásba, együttműkö-
dött a képzés, ill. számonkérés során 
(62,5%). Néhányan viszont (12,5%) 
különféle technikai problémákra hi-
vatkozva (akadozó az internet-, ill. 
áramszolgáltatás) nem vettek részt 
az órán, az írásban kidolgozandó fel-
adatokat nem önállóan oldották meg 
(12,5%). A pedagógusok arról is beszá-
moltak, hogy a diákok feljelentkeztek 
ugyan az online órákra, viszont a mik-
rofonnal, kamerával kapcsolatos meg-
hibásodás miatt nem kapcsolódtak be 
aktívan az óra menetébe (12,5%). 

A távoktatás során nemcsak a kép-
zési, hanem a számonkérési mód-
szerek terén is sok kérdés, probléma 

fi gyelhető meg. A megkérdezett ta-
nárok számára a legnagyobb kihívást 
a tananyag számonkérése jelentette, 
elsősorban írásbeli formában (37,5%), 
mivel a számonkérés e formájánál me-
rül fel leginkább annak az esélye, hogy 
a diákok nem önállóan dolgoznak. Az 
online tesztek során megszabott feszes 
időkorlátot pedig a diákok értékelték 
negatívan, mivel ezen kritérium felte-
hetőleg nehezíti a koncentrációt, plusz 
stresszhelyzetet teremt. A szóbeli fe-
leltetés sem problémamentes, mivel 
a számonkérés e formája a leginkább 
időigényes. 

A tananyag megfelelő szintű átadá-
sa, a tanítási órákra való felkészülés, 
a tanagyag digitalizálása, valamint a 
lehető legérthetőbb módon történő 
átadása szintén kihívás elé állította az 
oktatókat. A tananyag digitalizálása 
mellett az írásban leadott feladatok el-
lenőrzése, javítása tartozott a pedagó-
gusok leginkább időigényes tevékeny-
ségei közé.

A felmérésben részt vevő oktatók 
úgy vélik, hogy az alapiskolás diákok-
nak a legnagyobb nehézséget az jelen-
tette, hogy nagyobb mértékben kellett 
önállóan dolgozniuk, a tananyagot a 
szülők segítségével elsajátítaniuk, ill. 
gyakorolniuk, több feladatok kellett 
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írásban leadniuk. A kellő tanári ma-
gyarázat hiánya szintén nehezítő kö-
rülmény azon tárgyak esetében, ahol 
nem volt (rendszeres) online tanítás, 
hanem írásban kapták meg a diákok a 
feladatokat. 

A jelenléti oktatásra történő visz-
szatérés után az alapiskolákban ok-
tató pedagógusok a legnagyobb hiá-
nyosságot a tananyag nem megfelelő 
szintű ismeretében látták (43,8%). A 
megkérdezett oktatók negyede fi gyelt 
meg gondokat a kommunikációs és 
szociális kompetenciák terén, ill. a 
„napi rutin” hiányában. Véleményük 
szerint az online oktatás sok digitali-
zált segédanyag, ill. online feladatlap 
kidolgozásával, valamint a megfelelő 
technikai segédeszközök biztosításá-
val tehető hatékonyabbá. A megkér-
dezett pedagógusok többsége szerint a 
tananyag vizuális oktatása könnyítheti 
meg leginkább a feldolgozást. 

A középiskolában oktató tanárok 
közül 23 pedagógus töltötte ki a kér-
dőívet. Válaszaik alapján elmondha-
tó, hogy azokban a középiskolákban, 
melyekben a megkérdezett oktatók 
tanítanak, teljes mértékben megvaló-
sult a tantárgyak online oktatása. Az 
adatközlők szerint a legtöbb nehéz-
ség a kommunikáció során merült 
fel (52,5%), további gyakori gondot 
jelentett a gyenge internetkapcsolat 
(34,8%). A középiskolai tanárok táv-
oktatás során szerzett tapasztalatai 
több pontban hasonlítanak az alapis-
kolákban oktató pedagógusokéihoz. 

A megkérdezett középiskolai ta-
nárok véleménye alapján a diákok a 
lehetőségekhez mérten igyekeztek 
aktívan bekapcsolódni a képzésbe, de 
előfordult olyan eset is, amikor külön-
féle technikai gondokkal (pl. áram-
kimaradás, nem működő internet) 
indokolták az óramulasztást, ill. arra 
is akadt példa, hogy a diák feljelentke-
zett ugyan az órára, de nem működő 
kamerára/mikrofonra hivatkozva nem 
tudtak aktívan bekapcsolódni az óra 
menetébe.

A középiskolákban oktató tanárok-
nak szintén „fejtörést okozott” a tan-
anyag írásbeli számonkérése (43,5%), 
ill. a kommunikáció a diákokkal 
(30,4%). A legtöbb többletmunkát az 
online feladatok összeállítása, vala-
mint az írásban leadott feladatok javí-
tása okozta.

A pedagógusok véleménye alapján 
a középiskolás diákoknak is az jelen-
tette a legfőbb nehézséget, hogy a tan-
anyagot nagyobb mértékben kellett 

önállóan elsajátítaniuk. A megkérde-
zett pedagógusok a jelenléti oktatás-
ra történő visszatérés után a legtöbb 
problémát a napi „rutin” hiányában 
látták, melynek újbóli kialakítása nem 
mindenkinél volt zökkenőmentes. A 
tananyag nem megfelelő szintű isme-
rete szintén kihívás elé állította a peda-
gógusokat s diákokat egyaránt. A diá-
kok leginkább a személyes kapcsolatot 
hiányolták a távoktatás során, viszont 
pozitívan értékelték a tanároktól ka-
pott segédanyagokat. 

Az online oktatás hatékonyságának 
növeléséhez az adatközlők szerint nél-
külözhetetlen a szükséges informati-
kai, számítástechnikai eszközök biz-
tosítása (melyen körülmény független 
a pedagógusoktól), a tananyag digita-
lizálása, online feladatlapok összeál-
lítása, online segédanyagok kidolgo-
zása. Az online képzés hatékonyságát 
nagyban növelné, ha a számonkérés – 
legalább részben – jelenléti formában 
történne, ami természetesen az érvé-
nyes járványügyi előírások függvénye. 
Így a diákok is komolyabban vennék a 
rájuk háruló feladatokat, mivel objek-
tívebben értékelhető körülmények kö-
zött adnának számot tudásukról.

Az alap- és középfokon oktató peda-
gógusok válaszainak összehasonlítása 
után elmondható, hogy a távoktatás 
során részben ugyanazok a nehézsé-
gek jelennek meg a képzés minden 
szintjén. Megfelelő minőségű számí-
tástechnikai felszereltség hiányában 
nehezen valósítható meg a színvona-
las távoktatás, s az oktatás ezen for-
mája nagyfokú együttműködést igé-
nyel tanároktól, diákoktól, szülőktől 
egyaránt. A tananyag digitalizálása, 
online feladatok készítése, az írásban 
leadott feladatok értékelése nem kevés 
többletmunkát jelent minden pedagó-
gusnak, viszont a tanárok e munkáját 
a diákok is elismerték, pozitívan érté-
kelték a kapott segédanyagokat, online 
feladatlapokat. 

A távoktatás során szerzett tapasz-
talatokban azonban különbségek is 
megfi gyelhetők a képzés egyes szint-
jein. Az alapiskolában oktató pedagó-
gusok nagyobb arányban jelölték meg 
a leginkább jelentkező problémaként a 
diákok nem megfelelő szintű tudását a 
jelenléti oktatásra történő visszatérést 
követően, mint a középiskolai taná-
rok. Ez valószínűleg annak tudható 
be, hogy az alapiskolákban a tantár-
gyak egy része – főként a nevelési tár-
gyak – esetében nem mindenhol vol-
tak (rendszeres) online órák, a diákok 

írásban kapták a feladatokat. Mivel a 
középiskolákban – az adatközlők vála-
szai alapján – teljes mértékben megva-
lósult a tantárgyak online oktatása, az 
említett probléma kisebb mértékben 
jelentkezett. A megkérdezett pedagó-
gusok véleménye alapján a középisko-
lásoknál elsősorban a személyes kon-
taktus, valamint a napi rutin hiánya 
volt megfi gyelhető. Itt természetesen 
nem hagyható fi gyelmen kívül, hogy a 
középiskolák hosszabb ideig kénysze-
rültek online formában oktatni.

A pedagógusok tapasztalatai alap-
ján a távoktatás csak úgy tehető ha-
tékonyabbá, ha a képzés online órák 
formájában valósul meg – sok szem-
léltető segédanyag digitalizálásával, 
online feladatlapok kidolgozásával. A 
számítógépen keresztül nem tudunk 
ugyan tanteremi körülményeket te-
remteni, de amennyiben a diákok 
hallják a tanári magyarázatot, amely 
kiegészül szemléltető prezentációval, 
online vagy írásban visszaküldendő 
feladatokkal, az jelentős mértékben 
megkönnyítheti a tananyag megérté-
sét. A tananyaghoz kapcsolódó kü-
lönböző beszámolók, prezentációk, 
valamint projektek kidolgozása segít-
heti a diákok önálló munkáját. A táv-
oktatás csak a folyamatos visszajelzés, 
kommunikáció révén lehet eff ektív, s a 
számítógépes ismeretek mellett nagy-
fokú kreativitást is igényel. Az olyan 
tantárgyak esetében, amelyekhez pl. 
labormunka, szakmai gyakorlat kap-
csolódik, szemléltető videók lehetnek 
a pedagógusok segítségére, ill., ha az 
adott szakterület szakembereit is be-
vonják a képzésbe pl. szakmai előadá-
sok, online tanfolyamok révén. 

Mivel az online képzés csupán a di-
ákok felelősségteljes hozzáállása révén 
lehet hatékony, fontos, hogy aktívan 
bekapcsolódjanak a képzésbe, ill. a 
számonkérés során önállóan dolgoz-
zanak. Ösztönzőleg hathat, ha pl. a 
távoktatást követően a diákok jelen-
léti formában adnának számot a félév 
során szerzett ismereteikből. Ameny-
nyiben a számonkérés e módja nem 
valósulhat meg, ajánlatos előnyben 
részesíteni az online szóbeli feleltetést 
az online tesztekkel szemben. 

Jelen dolgozat az online oktatás 
során szerzett eddigi tapasztalatok 
összegzésével kíván kiindulásként 
szolgálni, hogy a távoktatás során is 
a lehető leghatékonyabb módon való-
sulhasson meg a képzés, a pedagógu-
sok tudjanak meríteni egymás tapasz-
talataiból.



A STEAM modellnek különleges je-
lentősége van az esélyegyenlőségben. 
A lányok nagy része azért nem választ 
műszaki vagy természettudományos 
pályát, mert az ezekhez szükséges tu-
dást olyan módszerekkel közvetítették, 
amely a lány tanulók sajátos tanulási 
igényei, képességfejlődése szempont-
jából nem volt optimális. Kísérletek 
bizonyítják, hogy a műszaki felsőok-
tatásban a kreatív, művészi jellegű fel-
adatokkal a fi atal nők téri képességei 
gyorsabban és hatékonyabban fejleszt-
hetők, mint a szokásos drill feladatok-
kal (Babály – Kárpáti, 2016). A vizuá-
lis nevelés tehát alapvetően hozzájárul 
a munka világában kiemelkedően fon-
tos képességcsoportok fejlődéséhez. A 
térszemlélet, a színérzékelés és a képi 
jelek olvasása/ alkotása, vagyis a ha-
gyományos és digitális módszerekkel 
végzett vizuális kommunikáció fejlő-
dése a tantárgy hatékony oktatásától 
függ. A pedagógusképzésben még rit-
kán szerepel ez a modell, de önképzés-
sel az itt közölt írások és weboldalak 
segítségével elsajátítható. 

A STEM-TŐL A STEAM-IG

Az ingyenes, online „STEM to 
STEAM” (A STEM-től a STEAM-ig) 
című kurzus például bemutatja a mo-
dell elméleti hátterét és oktatási mód-
szereit egyaránt (https://dlaberasmus.

com/courses/stem-steam-online-
course/). A tanfolyam a Digitális 
Tanulás Határok Nélkül (Digital 
Learning Across Boundaries, DLaB, 
https://dlaberasmus.com/) című, az 
Európai Unió támogatásával megva-
lósult projekt eredménye. A digitális 
technológia természetéből fakadóan 
átlépi a határvonalakat, legyen az fi -
zikai (hagyományos tantermek) vagy 
fogalmi (tantervet érintő) jellegű. 

A DLAB  PROJEKT

A DLAB  projekt résztvevői olyan tan-
termek megteremtésére törekednek, 
amelyek hasonlóan szabadok és transz-
verzálisak. Ennek érdekében évenként 
egy, összesen pedig három „határokat 
átlépő tanulási módszert” vizsgálnak 
meg: a szabadtéri tudományközvetítési 
lehetőségeket, a STEM-től a STEAM-
ig átvezető, művészetpedagógiával 
gazdagított programokat, és a techno-
lógia által támogatott CLIL (tartalom-
alapú nyelvtanulás). A projekt részt-
vevői sok hasznos segédanyagot tettek 
elérhetővé weboldalukon. Az egyik 
projektben gyerekek összehasonlít-
hatják Leonardo da Vinci művészeti 
és mérnöki alkotásait, mielőtt bele-
vágnak egy saját alkotó projektbe; ké-
szíthetnek egy űrtojást (eggstronaut), 
és megjósolhatják, hogy vajon az álta-
luk tervezett űrkapszula képes lesz-e a 

szükséges védelmet biztosítani; saját 
napelemet vagy hidat tervezhetnek; 
összeállíthatnak egy ahhoz hasonló 
CD-t, amit a NASA küldött az űrbe, 
hogy csak néhány példát említsünk. A 
fi zikai, kémiai folyamatokat, a gépek 
működését ábrákkal, kísérletezéssel, 
a kultúrtörténetből vagy a mai életből 
vett példák alapján megismerő fi ata-
lokból könnyebben válik élethosszig 
tanuló, fejlődő szakember.

A tananyag részei a modell megva-
lósítását szolgáló módszertani irányo-
kat is kijelölik: 

 Éld át a STEAM-et! – az élménype-
dagógia alkalmazása művészeti–tudo-
mányos integrációban

 A hallható STEAM – a zajoktól a 
zenéig, a hallható világ jelenségei tu-
dományos és művészeti nézőpontból

 A látható STEAM – a vizuális alap-
jelektől az infógrafi kán át a műalkotá-
sokig, a látható világ jelenségei tudo-
mányos és művészeti nézőpontból.

Mindegyik tananyagegység esetta-
nulmányokkal kezdődik, melyek az 
alapiskola szintjén megvalósult pro-
jekteket mutatnak be Belgiumból, 
Dániából, az Egyesült Királyságból 
és Norvégiából. A projektek az ér-
zékszervek működésével kapcsolatos, 
a 6–10 évesek számára is érdekes és 
érthető helyzeteket vizsgálnak: mi 
lenne, ha szabadon változtathatnánk 
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a méreteinket, és más perspektívából, 
másként érzékelnénk a világot; ha egy 
másik bolygóra költöznénk át; ha más-
ként (fi nomabban vagy kevésbé éle-
sen) működnének az érzékszerveink? 
Hogyan birkóznánk meg mindennapi 
feladatainkkal, és milyen segítséget 
adna ebben a tudomány és a művé-
szet? 

A FIND PROJEKT

A projekt teljes neve – Future 
Innovators, New Discoveries (Jövendő 
Innovátorok, Új Felfedezések) – hűen 
tükrözi a projekt kettős természetét: 
egyfelől a STEM szakemberek  iden-
titását, másfelől az ő gyakorlati mun-
kájukat érinti. A FIND egy hároméves 
időtartamra (2016–2019) létreho-
zott stratégiai partnerség, amelyben 
Görögország, Olaszország, Málta, 
Norvégia, Lengyelország és az Egye-
sült Királyság vett részt, és amelyet 
az  Erasmus+ program fi nanszírozott. 
A projekt résztvevőinek célkitűzései a 
következők:
• A  nemek közötti egyenlőtlensé-
gek megszűntetése innovatív oktatási 
stratégiákkal, melyek mindkét nem 
számára egyformán érthetők és hasz-
nosak;
• A STEAM oktatásban alkalmazha-
tó  innovatív oktatási módszerekhez 
tanár-továbbképzési programok ki-
dolgozása, hogy ezeket a tanárok ma-
gabiztosan tudják használni;
• A legújabb technológiák optimális 
felhasználása a sajátos iskolai infra-
strukturális körülmények között. A jól 
felszerelt munkahelyi környezet nem, 
de az ott felmerülő digitális eszközök-
kel modellezhető, esteleg megoldható 
problémák igen.

A nemek közötti egyenlőség téma-
körével való foglalkozás szükségessége 
már a projekt indulásakor egyértelmű-
vé vált, amikor a Rajzolj le egy tudóst! 
című feladat végrehajtása során a di-
ákok túlnyomó többsége férfi  tudóst 
rajzolt – bár az adott ország nyelvében 
nem kötődik nyelvtani nemhez ez a 
főnév. A további tevékenységek ezt az 
előítéletet voltak hivatottak eltörölni. 
Ilyen volt például a Milyen STEAM 
tárgyakra épülő szakma illik hozzám? 
kérdéssor kitöltése, vagy a  STEAM 
szakemberekkel folytatott beszélgeté-
sek, amelyben női tudósok – hiteles 
szerepmodellek – is szóhoz jutottak.

A projekt keretében további olyan 
képzéseket is megrendeztek, melyek 

a modern oktatási módszerekre össz-
pontosítottak, és az egyik részt vevő 
partner még egy tanuló labort is létre-
hozott. A diákoknak pedig számtalan 
alkalommal nyílt lehetőségük a tech-
nológiák és a művészetek kombinálá-
sára: például amikor programoztak a 
Scratch szoft ver (https://scratch.mit.
edu/) felhasználásával, fraktálokat raj-
zoltak, és megismerkedtek a robotiká-
val. A tudásmegosztás irodalmi nyel-
ven, idézve verseket, prózai műveket. 
A következő témákat dolgozták fel:
• Modellezés, makettezés
• A technikai vívmányok megértése 
kultúrtörténeti tudással
• A tudományok hatása a művészetek 
fejlődésére
• Humán tudományok ismeretanya-
gának felhasználása: fi lozófi a, pszicho-
lógia, szociológia, történelem.

A SCIENTIX OKTATÁSI PORTÁL ÉS 
AZ ÉLMÉNYMŰHELY ÉS MŰVÉ-
SZETI STÚDIÓ

Hasonló programokat találhatunk a 
Scientix (http://www.scientix.eu/) ok-
tatási portálon is, amely évtizedek óta 
szolgálja a természettudományos és 
informatikai integráció ügyét. (Egy jó 
gyakorlat a portálról: Hristova, 2015; 
Az integratív szellemű programok 
gyűjteményét közli: School Educati-
on Gateway, 2018).  A matematika és 
a művészetek kapcsolatait tárja fel az 
Élményműhely és Művészeti Stúdió 
(http://www.elmenymuhelystudio.
hu/), amely egy nemzetközi hálózat 
részeként foglalkozik a művészetek-
ben rejlő tudományos ismeretek, él-
mények feltárásával és a matematika 
élménypedagógiai alapú tanításával 
(Fenyvesi és mts., 2017).  

AZ INNOVÁCIÓ 
A CSELEKVÉSSEL KEZDŐDIK! 
STEAM! PROJEKT

Az Innováció a cselekvéssel kezdő-
dik! STEAM! projekt (Innovation 
starts with action! STEAM!, http://
innovationsteam.weebly.com/) erre 
a jövőre készít fel, és három újszerű 
megközelítés bevezetésével próbálja 
növelni a diákok motivációját és aktív 
részvételét: a művészetekhez kapcso-
lódó, természettudományos ismerete-
ket közvetítő múzeumi órákat szervez, 
ahol programozható Lego robotok 

használatára is lehetőség van. A digi-
tális technológiákra épülő módszertan 
alapvetően különbözik a természetes 
játékokat és anyagmegismerő élmé-
nyeket közvetítő interaktív vándor 
tanösvény módszereitől, a cél mégis 
azonos: a sokoldalú, tevékenységen 
alapuló, kísérletező ismeretszerzés 
(Vásárhelyi szerk., 2017). 

 Ezek az élménypedagógiai mód-
szerek különösen hasznosak az álta-
lános iskolai diákok számára, akiknek 
a STEAM tantárgyakhoz kapcsolódó 
alapvető tudásanyagot kell elsajátíta-
niuk. A két projektben közös, hogy a 
tanárok számára saját szakmai fejlő-
désük előmozdítására is lehetőséget 
nyújt, például azáltal, hogy előké-
szülésként online kurzusokon vettek 
részt. 

VIZUÁLIS NEVELÉS

A nemzetközi vizuális nevelésben je-
lenleg uralkodónak számító két pa-
radigma: a tervezéses vagy design-
gondolkodásra (design thinking) 
alapozott, a környezetkultúra eszköz-
tárát előtérbe helyező, illetve a vizuális 
média eszköztárát a digitális kompe-
tencia fejlesztésével együtt oktató, alko-
tás-központú médiapedagógia jelentős 
hagyományokkal rendelkezik a magyar 
művészetben és pedagógiában. A mo-
dern képi nyelv kialakulásának egyik 
legjelentősebb műhelye, a német Bau-
haus Ipari és Művészeti Iskola tantervét 
meghatározó magyar művész-peda-
gógusok: Moholy-Nagy László, Kepes 
György és Breuer Marcell szellemi 
öröksége jól illeszthető a mai magyar 
oktatási célokhoz és tantervi köve-
telményeihez. A Bauhaus pedagógiai 
örökségét tovább vivő Moholy-Nagy 
Vizuális Modulok négy témakörben: 
vizuális kommunikáció, hagyományos 
és digitális vizuális média, környezet-
kultúra és a kortárs művészet oktatása 
négyéves, felmenő rendszerű iskolai 
kísérletben kidogozott sok száz óra-
vázlata, projekt leírása öt kézikönyvben 
elérhető a kutatás honlapján (http://
vizualiskultura.elte.hu/). 

A „MAKER” MÓDSZER

A STEAM körébe tartozó módszer 
a „maker” (készítő, kézműves) mo-
dell is, amelynek egyik kiváló példá-
ja a Moholy-Nagy László Művészeti 
Egyetemen évek óta zajló pedagógiai 
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innováció. A design-gondolkodás a 
tervezők munkamódszerét tanítva, a 
problémamegoldó gondolkodást fej-
leszti. Ez egy tantárgyfüggetlen mód-
szertan, amit tanárpárokban fejlesztet-
tük: mindig egy vizuális-kultúra tanár 
és egy másik terület oktatója dolgozott 
együtt. 33 iskola 70 tanára próbálta ki 
a módszert. Bevitték az iskolába, és 
konkrét tananyagot valósítottak meg 
a segítségével. A designgondolkodás 
sokféle területen bevethető az isko-
lában: a közösségfejlesztéstől a bio-
lógiaóráig (Bényei és mts., 2020). „A 
hangsúly a problémaalapú tanuláson 
van. Amikor tervezni kell valamit, az 
első lépés mindig az elmélyülés. Ez 
remek alkalom arra, hogy a diákok 
ismereteket szerezzenek az adott terü-
letről, akár önálló kutatás, akár tanári 
előadás révén. Ugyanakkor ezt mind-
járt annak tükrében tehetik, hogy az 
adott tudást majd alkalmazniuk kell 
egy problémamegoldási szakaszban. 
Az egyik alapmegfi gyelésünk, hogy a 
diákoknak elsősorban az a baja az is-
kolával, hogy nem látják át pontosan, 
hogy az adott tudást hol fogják tudni 
hasznosítani. Fontos, hogy megta-
nuljanak projektekben gondolkod-
ni, és információmorzsákat beépítve 
állítsanak össze közös megoldási ja-
vaslatokat.” – mondja a módszerről a 
pedagógiai program egyik kidolgo-
zója, Csernátony Fanni iparművész 
(Schneider, 2019). 

 A módszer nemzetközi jó példáiról 
látható Tedx előadáson Phil Carew 
és Liana Gooch beszámolt a diákok 
megnövekedett motivációjáról a mű-
szaki és természettudományos pályák 
iránt. Különösen a lányok motiválá-
sa fontos, hiszen, bár a képességeik 
megvannak hozzá, de ők még min-
dig alulreprezentáltak ezeken a terü-
leteken (https://www.youtube.com/
watch?v=hRLcwrpgyYU).  

DIGITÁLIS KREATIVITÁS

A művészeti-tudományos integráció 
fontos része az új digitális technoló-
giák megismerése, melyek új, alkotó 
módszereket kínálnak, és kiterjesztik 
a kreatív problémamegoldás technikai 
lehetőségeit. (Ilyen programok talál-
hatók itt: https://steamedu.com/). A 
3D tervezés alapjainak megismerése, 
illetve a digitális kreativitás fejlesztése 
a vizuális kultúra tantárgy lehetséges 
új irányait jelenthetik. Biró Ildikó, a 
Szegedi Egyetem oktatója (2021) a 

digitális grafi ka módszereit tanítva, a 
mindennapi életben és a munka vilá-
gában egyaránt hasznos számítógépes 
tervezői képességrendszert alapozza 
meg. Klima Gábor, a budapesti Eöt-
vös József Gimnázium tanára (2021) 
a térszemléletet fejleszti és a térbeli 
tervezést tanítja 3D nyomtatón megje-
leníthető alkotásokkal. Szalay Dániel, 
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem oktatója a pedagógusképzésben 
alkalmazza a digitális színkompozíció 
tervezését, és ennek fi zikai alapjaival 
is megismerteti a hallgatóit (Szalay, 
2021). Ezen az egyetemen zajlik im-
már két éve egy integratív szemléle-
tű térszemlélet-kutatás, amelyben az 
informatikai eszközöket használjuk 
a matematika és a vizuális nevelés 
tantárgyakban is. (A kutatásról itt, a 
Katedrában: Szabó – Kárpáti, 2021; 
Nagyová Lehocká – Csáky, 2020; 
Nagyová Lehocká – Csáky – Žitný, 
2021).

ÖSSZEGZÉS

Az itt bemutatott, integratív szemlé-
letű programok jelentősége, hogy új, 
innovatív fejlesztési formákat tárnak 
fel az iskolai vizuális nevelés számára. 
A kreativitás-fejlesztés a tudományos 
és művészeti tárgyak közös feladata, 
de nemzetközi, szisztematikus ösz-
szehasonlító szakirodalom-elemzése-
ink szerint elsősorban mégis e terület 
oktatóira hárul. A vizuális, zenei és 
drámapedagógiai területen zajló óra-
számcsökkentés tehát már rövid távon 
is jelentős fejlődési defi citet eredmé-
nyezhet. A STEAM modell legfonto-
sabb üzenete számunkra: a művészetek 
nélkül a hatékony tudományközvetítés 
sem képzelhető el.
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Mindaddig, amíg a teleszkóp és a mik-
roszkóp nem kaptak kulcsszerepet a 
természetkutatásban, a világ megis-
merése kizárólag az érzéki informá-
ciókra, pontosabban a percepcióra 
és az absztrakt gondolkodásra épült. 
Mint tudjuk, már az ókorban is voltak 
kiváló megfi gyelők, kíváncsi kísérlete-
zők, logikusan gondolkodó személyek, 
akik nemcsak összegyűjtötték, hanem 
rendszerezték is a megismert dolgokat 
és jelenségeket. Mi általában fi lozófu-
sokként tartjuk számon őket. Hosszú 
évszázadokig a fi lozófi a s annak szer-
teágazó irányzatai jelölték ki a helyes 
és olykor bizony a helytelen irányvo-
nalakat is. Viszont azt is tudni kell, 
hogy sok esetben fi lozófi a nélkül a mai 
modern kutatás sem tudna előbbre 
jutni. (Ha lesz lehetőségem, és – ko-
romnál fogva – időm, majd erre is ki-

térek, de az még messzebb van.) Egy-
előre maradjunk abban, hogy rengeteg 
vajúdás után eljutott a világ, esetünk-
ben Európa, a 16–17. századhoz. Nem 
áll szándékomban – nagy merészség 
és fölösleges is lenne – minden akko-
ri biológiai kutató összes felfedezését 
időrendi sorrendben felsorolni, hiszen 
ma már tömérdek információforrás áll 
rendelkezésünkre, azonban előfordul-
nak bizonyos dolgok, amikor a tények 
vagy ellentmondanak egymásnak, 
vagy tévesen ivódtak be a közemléke-
zetbe, s aztán úgy is maradtak. 

Itt van például Leeuwenhoek és 
Hooke esete. Az előző fejezetben leír-
takból azt gyaníthatjuk, hogy kettejük 
közül az utóbbi tanult az előbbitől, 
pedig a jelek arra engednek követ-
keztetni, hogy Hooke mikroszkópja 
pontosabb lehetett Leeuwenhoekénál. 

Az ő fémtubusa már inkább hason-
lított a mai mikroszkópéra, állítólag 
előbb is kezdett el vele dolgozni, mint 
Leeuwenhoek a magáéval, aki viszont 
sokkal több mindent fedezett fel, mint 
Hooke. Ezért tekintették őt a „mikro-
biológia megteremtőjének”. Csakhogy, 
mint említettem, nem tudott latinul, 
Hooke viszont igen, és feltehetően épp 
ezért ő írta meg a Micrographia című 
könyvet, ami a mikrobiológiának lett 
az „alapkönyve”. Ez ugyan nem életbe-
vágó probléma. Legalábbis nem lenne 
az, ha az elsőbbségért való küzdelem, 
tán éppen ettől az időtől kezdve nap-
jainkig, nem kísérné végig a tudomá-
nyok (felfedezések) történetét. Tegyük 
hozzá rögvest, hogy sajnos nem csu-
pán presztízskérdésről van szó, hanem 
egyre inkább anyagiakról. Pláne azóta, 
hogy a kutatási eredmények egyes vál-
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lalkozóknak anyagi hasznot, sőt egy-
re busásabb jövedelmet hoztak, azaz 
mindinkább emiatt kerültek előtérbe. 
Aztán előbb a művészetben, majd a tu-
dományok területén is kiépült a mece-
natúra, majd szinte észrevétlenül meg-
jelentek az utólag odaítélt különféle, 
kisebb-nagyobb díjak és kitüntetések. 
Ma sajnos, akárcsak a pénz, ezek is ro-
hamosan devalválódnak. Sok esetben 
olyan mélyre süllyedt az értékük, hogy 
néha már csak az emberi hiúságot táp-
lálják.

A tudományos-ipari forradalom 
„kitörése” majdnem egybeesett a po-
lihisztorok virágkorával. Gyakorivá 
vált, hogy egyes tudósok (kutatók) 
egyúttal művészek is voltak. Vagy 
fordítva, a művészek végeztek tudo-
mányos kutatásokat (is), mint például 
– akár az előfutáruknak is tekinthető – 
Leonardo da Vinci (1452–1519). Nem 
kizárt, hogy sokan szerették volna a 
példáját követni. Itt van többek között 
Robert Hooke (1635–1703), aki amel-
lett, hogy (mikro)biológiai megfi gye-
léseket is végzett, csillagász is volt, meg 
építész és fi lozófus is, de tán könnyebb 
lenne felsorolni azt, hogy mibe nem 
kóstolt bele. Ami viszont a nimbuszát 
csökkentette, leginkább az összeférhe-
tetlensége volt, amiért a tudós társai 
okkal nem szerették őt.

Az is vita tárgya még manapság is, 
ki látta meg mikroszkópjának lencséi 
alatt elsőként a vörös vértesteket vagy 
általában a sejteket. Állítólag többen 
is, ám mivel Robert Hooke – akárcsak 
testvérbátyjait, a szülei őt is papnak 
szántak – írta le Micrographiájában 
először a latin cellula (cella mint ko-
lostori szoba) szót, ezáltal eldöntetett, 
hogy őt illeti meg az elsőbbség. Állító-
lag a sejtek alkotta szövetekről is kö-
zölt rajzokat az 1665-ben megjelent 
könyvében. A szövettan megalapítójá-
nak mégis Marcello Malphighit tekin-
tik, aki hűséges maradt a mikrobioló-
giához. Mint egyszer már említettem, 
1661-ben ő fedezte fel a hajszálereket, 
a léghólyagocskákat a tüdőben, ér-
gomolyagokat (Malphighi-testeket) a 
vesében, ő határozta meg a növények 
mikromorfológiáját (mikroalaktanát), 
a rovarok alaktanát és még sok min-
den mást. Ami viszont a legnagyobb 
érdeme, hogy mindent, amit észrevett, 
megvizsgált, igyekezett rendszerbe 
(struktúrába) foglalni. 

Aztán a 17. század második felében 
feltűnt két mikroszkópizáló holland 
orvos-biológus, Jan Swammerdam 
(1637–1680) és Reignier de Graaf 

(1641–1673), akik egy időben Párizs-
ban barátkoztak, de útjaik csakhamar 
elváltak egymástól, és külön-külön vé-
gezték a munkáikat. Ez ugyan nem lett 
volna olyan nagy probléma, csupán 
az volt a baj, hogy nem tájékoztatták 
egymást a kutatásaik témáiról, ráadá-
sul de Graaf egy olyan témába is be-
levágott, ami egy harmadik embernek, 
Jan van Hornenak volt a szakterülete. 
Ezek a nyirokerek voltak. Őt is tartják 
a nyirokerek felfedezőjének. Viszont 
de Graaf megtalálta a nyirokerek bil-
lentyűit, melyek – akárcsak a vissze-
rekben – megakadályozzák a bennük 
áramló összegyűjtött „nedvek” vissza-
felé áramlását. Ma könnyen átsiklunk 
e dolgokon, de apránként felfedezni 
őket és észrevenni a köztük levő ösz-
szefüggéseket óriási dolog lehetett. Mi 
több, a felfedezéseik tényét és igazát el 
is kellett fogadtatniuk a tudóstársasá-
gokkal.

A kutatók érdeklődése kiterjedt az 
élőlények, köztük az ember szapo-
rodására, nyíltabban fogalmazva a 
nemi szerveikre és a bennük találha-
tó ivarsejtekre is. Mint említettem, az 
ondósejteket már Leeuwenhoek leír-
ta, viszont a petesejtekhez hozzáfér-
ni már sokkal körülményesebb volt. 
Persze ezekhez is vezetett könnyebben 
járható út, például a kétéltűek külső 
megtermékenyítésének a megfi gyelé-
se. Azonban de Graaf ennyivel nem 
elégedett meg. Őt kimondottan az em-
beri szervezetben lezajló folyamatok 
érdekelték. Az érpályákban történő 
áramlást Swammerdam (is) kutatta, 
de az a merész ötlet, hogy az erekbe 
festéket fecskendezzen, de Graaftól 
származik. Könnyen meglehet, ez volt 
az első eset, hogy a londoni Királyi 
Akadémiának kellett eldöntenie, kié 
legyen az elsőbbség joga. A huzavo-
nából Swammerdam került ki győzte-
sen. Mindazonáltal a fi atalon elhuny 
de Graaf sem távozott érdemtelenül 
az élők sorából. Halála előtt egy évvel, 
1672-ben megjelent könyvében ő írta 
le elsőként a női szaporító rendszert. 
Boncolásai folytán a petefészek felszí-
nén duzzanatokat vett észre, melyekről 
azt hitte, azok a petesejtek, melyek va-
lójában azok a tüszők voltak, melyek-
ből a beérett petesejtek ki-kipattannak, 
s helyükön hormont termelő sárgates-
tek alakulnak ki. Ezeket a hólyagszerű 
dudorokat nevezik mindmáig Graaf-
tüszőknek.

Swammerdam végül áttért a rova-
rok fejlődésének a kutatására, mely-
ben kimondottan nagy eredményeket 

ért el. Meg is vádolták őt azzal, hogy 
egy kategóriába sorolja az embert a 
„tetűvel”. Pedig nem is a tetvek voltak 
azok a rovarok, amelyeken a szemlé-
letváltó kísérleteit végrehajtotta, ha-
nem a lepkék, illetve a lepkék lárvái, 
a hernyók. Mielőtt erre rátérnénk, fel 
kell idéznünk a rovarok szaporodá-
sáról szerzett ismereteinket. Azt már 
az én korosztályom tagjai, a ma már 
75-80 évesek is tanulták az iskolában, 
hogy a rovarok petéiből kétféle mó-
don, idegen szóval metamorfózis révén 
lesznek kifejlett rovarok, azaz imágók. 
Egyik csoportjuk (több faj tartozik 
közéjük, például a bogarak, lepkék) 
teljes átalakuláson megy át: pete – 
lárva – báb – imágó. Ezt a folyamatot 
nevezzük ma holometamorfózisnak. 
A másik csoportnál (szintén több faj 
esetében, szöcskék, tücskök, szitakö-
tők stb.) kimarad a bábállapot, ezért 
a lárváknak többször is le kell vedle-
niük a kitinvázukat, tehát fokozato-
san, részleges átalakulással, mai szak-
kifejezéssel hemimetamorfózis révén 
válnak ivarérett imágókká. Könnyű 
ezeket a szakkifejezéseket ma kimon-
dani, de a jelenségeket, amelyekre vo-
natkoznak, előbb észre kellett venni, 
megfi gyelni, miként váltják egymást, 
s végül tapasztalni, hogy nem minden 
rovarnál (egészítsük ki, ízeltlábú cso-
portnál) játszódnak le egyformán ezek 
a folyamatok, majdhogynem egyen-
ként kellett megfi gyelni, lejegyezni és 
rendszer(ek)be foglalni őket. És mind-
ezt csekély pár száz esztendő leforgá-
sa alatt, ráadásul megszámlálhatatlan 
tévedés, viszálykodás (sokszor csak 
puszta akadékoskodás) közepette. 
Nem voltak ezek lebecsülendő dolgok. 
Ma sem azok. Mert a tudomány egyet-
len ágának a művelése (kutatása) sem 
fejeződött még be, és talán sohasem 
ér véget addig, ameddig ember lesz a 
földön.

Azt nem volt nehéz megfi gyelni, 
hogy a végtelenül falánk hernyók, 
melyeket sokáig önálló élőlénycso-
portoknak véltek, egy idő után be-
bábozódnak, a bábokból viszont a 
felismerhetetlenségig más, csodálatos 
lények, „pillangók” bújnak elő. Sokan 
úgy képzelték, hogy itt valamiféle tit-
kos varázslat történik. Swammerdam, 
miként Benedek István írta, „zaklatott 
lelkületű tudós”, mi több, egy időben 
fanatikus hívő volt. Nem csoda, hiszen 
abban a korban élt, amikor a terem-
téselméletre épülő hit és a tudomány 
alapjában véve kibékíthetetlen ellen-
tétben álltak egymással, s a vallásos 
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hitet az egyház, pontosabban az ellen-
mondást nem tűrő klérus védte, a leg-
csekélyebb elhajlással szemben is. Mi-
korra Swammerdam le bírta vetkőzni 
aggályait és visszatért a tudományhoz, 
Galilei pere óta alig telt el két ember-
öltő. Mivel polihisztor volt, sok kérdés 
nyugtalanította. Behatóbban kezdett 
foglalkozni a „vértelen állatokkal”, 
vagyis a rovarokkal.

Összeszedett pár hernyót, melyek-
nek első három szelvényükről (bizo-
nyára feltételezte, hogy ezekből alakul 
ki a rovarok tora) lecsipdeste a lábakat 
(másutt úgy írják, „szarvacskákat”), 
majd hagyta őket tovább élni, illetve 
bebábozódni. A bábokból aztán cson-
ka lábú lepkék bújtak elő. Persze ezt 
bármelyik amatőr természetbúvár is 
megtehette volna, de Swammerdam 
igaz természettudós volt. Mikroszkóp-
ja alatt egyaránt vizsgált emberi, állati 
és növényi szövetmintákat. Leginkább 
az egyedek fejlődése, átalakulása, a 
csírasejtek osztódása kötötték le a fi -
gyelmét, amiről tanulmányokat írt. 
Azt is mondhatnánk, akarata ellenére 
előrevetítette a kétszáz évvel később 
kibontakozó, rengeteg világnézeti vi-
tát kiváltó darwinizmust, aminek be-
köszöntéről neki még sejtelme sem 
lehetett. Ő csak azt tette, amire a kí-
sérleti eredményei szinte rákényszerí-

tették. Egyre inkább a tények igazában 
hitt, miközben, mint minden igazi 
tudós, állandóan kételkedett. Nem 
kizárt, sőt tudósoknál nem egyedi 
eset, hogy lelkében ellentmondásba 
kerültek egymással a vallásos hit és a 
tapasztalás által szerzett meggyőző-
dés. Valójában a kétely az a hajtóerő, 
ami a tudomány(oka)t folyvást előbb-
re viszi. Ami meglepő, nem a Graaf-
féle vita bosszantotta a kortársait, 
amit a Royal Society fóruma döntött 
el Swammerdam javára, hanem rovar-
tanban tapasztalt fejlődéstani nézetei, 
amiért eretnekséggel vádolták meg és 
folyvást üldözték. Elkeseredettségében 
eladta rovargyűjteményeit, és vezek-
lésképpen egy fanatikus vallási szektá-
hoz csatlakozott, de végül nem tudott 
teljesen azonosulni velük, így ők is ki-
taszították maguk közül. Nem sokkal 
élt tovább, mint volt ellenfele és barát-
ja de Graaf.  Biológushoz illő nyavalya, 
malária ragadta el őt negyvenhárom 
éves korában.

Ha a 17. században kibontakozó 
rovartanról beszélünk, nem szabad 
megfeledkeznünk Arisztotelész egyik 
elméletéről, az ősnemzésről sem (le-
egyszerűsítve: „szennyből, iszapból 
kelnek ki a kész rovarok”), ami az 
élővilág megismerésére vonatkozó 
törekvéseket kétezer éven át vezette 

különféle tévutakra. Ilyen például a 
preformáció elmélete, miszerint a ki-
csiben, már az ivarsejtben benne van a 
kifejlett élőlény.  Ezt a teóriát már Har-
vey megpróbálta cáfolni, meg Frances-
co Redi (1626–1697) olasz orvos és ter-
mészetbúvár is, sajnos, hasztalan. 

Ám a tudományt bármennyire is 
akadályozzák, végképp elgáncsolni 
még eddig senkinek sem sikerült. Az 
1700-as évek közepétől sorra alakultak 
meg a rovartani társaságok. Az első 
1745-ben Angliában, viszont a követ-
kező, a franciaországi csak 1832-ben, 
aztán 30 év alatt sorra követte őket a 
többi. Csupán Magyarországon kellett 
rá várni 1910-ig. Azonban ne gondol-
juk, hogy a rovarászok egy évszáza-
don át tétlenkedtek. Az első, akinek a 
nevére tisztelettel kell emlékeznünk, 
Frivaldszky Imre (1799–1870) volt. 
Igaz, mint természettudós eleinte ő is 
inkább a növénytannal foglakozott, 
de fi gyelemre méltó tanulmányokat 
írt Magyarország faunájáról, illetve a 
rovarokról és a csigákról.  1833-ban 
a Magyar Tudományos Akadémia a 
levelező tagjai közé választotta, rá öt 
 évre pedig már rendes taggá léptették 
elő. Így viszont már természetes, hogy 
több külföldi tudós társaság is meg-
hívta a tagjai közé.

GAIA RUHÁJA



Őszintén bevallom, számomra ma 
már  szinte hihetetlen, hogy amikor 
mintegy fél évszázaddal ezelőtt fi a-
tal házasként és kezdő pedagógus-
ként Palócföldről Dunaszerdahelyre 
költöztem, Vámbéry Árminról csak 
annyit  tudtam, hogy a „templom 
téren”, egy többemeletes ház falán 
található emléktáblán  szerepel a 
neve… A helybeli új ismerőseim 
közül akkor csak néhányan tudtak 
nagyon-nagyon bizonytalan vála-
szokat adni a kérdésemre, amikor 
többet is szerettem volna tudni erről 
az emberről. Évek múltán azonban 
ez az emléktábla is eltűnt, úgyhogy 
Vámbéry számomra is a szinte elfe-
lejtett személyek közé került… 

Igazi meglepetés ért azonban ak-
kor, amikor a hetvenes évek vége 
felé az egyik dunaszerdahelyi alapis-
kola igazgatója – aki a pedagógusok 
szakszervezete országos elnökségé-
nek sok-sok éven át aktív tagja volt 
– nyugdíjba vonult, és az országos 
elnökség a sokéves becsületes mun-
káját úgy köszönte meg, hogy a Du-
naszerdahelyi járásban dolgozó 25 
kollégája számára megszervezhet 
egy tíznapos üzbegisztáni kirándu-
lást, melyhez nemcsak az országos 
(prágai), hanem a szlovákiai (pozso-
nyi) elnökség is elég jelentős mérték-
ben hozzájárult anyagilag – ugyanis 
csak így lehetett biztosítani, hogy a 
valóban aktív szakszervezeti munkát 
is végző 25 tanító a nagyon szerény 
pedagógusi fi zetésből is vállalhatta, 
hogy részese lesz ennek a nagyszerű 
élményeket ígérő külföldi utazásnak. 
És valóban csodálatos élményekben 
volt részünk, hiszen több napot el-
tölthettünk Taskentben, Szamar-
kandban, Buharában és Khivában, 
ahol számunkra egy addig teljesen 
ismeretlen világ nyílt meg a maga 
csodáival. Nekem azonban a legna-
gyobb meglepetést mégis az jelentet-
te, hogy Taskentben a város múzeu-
mának egyik termében egy állandó 
jellegű nagyméretű kiállítási pane-
len Vámbéry Ármin életét és mun-
kásságát bemutató, értékelő anyagot 
találtam. Tehát dunaszerdahelyiként 

Taskentben kellett megtudnom, 
hogy Vámbéry Ármin a 19. század 
egyik legnagyobb tudósa, világhírű 
Kelet-kutató, az orientalisztika és a 
turkológia megteremtője volt. 

Aztán az évek során az olvasmá-
nyaim révén természetesen azt is 
megtudtam, hogy Vámbéry  közel 
húsz nyelven szinte anyanyelvi szin-
ten beszélt, hat nyelven rendszeresen 
publikált, és az akkori művelt Euró-
pa tudósvilágában is köztiszteletnek 
örvendett. Mindemellett a perzsa 
sah és a török szultán is barátjaként 
tisztelte őt, de az angol királyi csa-
ládnak is megbecsült barátja, sőt 
a Kelet országaira vonatkozó stra-
tégiai kérdésekben közvetlen kül-
politikai tanácsadója volt. Mintegy 
zárójelben azt is megjegyzem, hogy 
Vámbéry Rusztem – vagyis az ő 
gyermeke – talán a történelem során 
az egyetlen magyar ember, akinek a 
keresztapja az éppen aktuális angol 
trónörökös volt. De Vámbéry éle-
tében a csodák sora még ezzel sem 
fejeződik be, hiszen ezt a rendkívüli 
embert, aki a gimnáziumi tanulmá-
nyait sem fejezhette be, hiszen az 
édesanyja és nevelőapja képtelenek 
voltak előteremteni az iskoláztatásá-
hoz szükséges anyagiakat, kimagasló 
szintű akaratereje, tudása és szinte 
egyedülálló képességeinek elismeré-
seként a Magyar Tudományos Aka-
démia tagjainak sorába emelte, sőt 
császári-királyi javaslatra megbízást 
kapott arra, hogy a már akkor is hí-
res magyar egyetemen létrehozza és 
szinte haláláig vezesse a turkológiai 
tanszéket. Csodálatos ember volt, 
aki valóban megérdemli, hogy az a 
város, amelyet egész életében szülő-
városának tekintett – annak ellenére 
is, hogy csak a gyermekkorát töltötte 
itt – tisztelettel őrizze emlékét. 

Dunaszerdahely a múlt század 
utolsó évtizedében elsősorban az 
elismert kultúraszervező Hodossy 
Gyulának – aki a közelmúltban ve-
hette át a Szlovákiai Civil Becsület-
rend-díjat – és lelkes társainak kö-
szönhetően indult el azon az úton, 
mely elvezette az embereket Vám-

béryhez. Fokozatosan olyan város-
sá vált, ahol a lakosok nagy része 
ismeri, sőt büszke is Vámbéryre. 
A Vámbéry Polgári Társulás meg-
alakítása óta ebben a városban egy 
magyar alapiskola és egy gimnázi-
um vette fel a tudós nevét, a város 
legszebb terének a neve – és ezen a 
téren egy mellszoborral gazdagított 
emlékfal –, illetve a város kedvesen 
szép sétálóutcájában a közelmúltban 
átadott pihenőpadon ülő egész ala-
kos Vámbéry-szobor emlékezteti az 
embereket a világhírű keletkutatóra. 

A kívülállók számára szinte hi-
hetetlen, hogy a Vámbéry Polgári 
Társulás ebben az évben már 21. al-
kalommal szervezte meg a Vámbéry 
Napokat, melynek 19 éve a legfonto-
sabb eseménye a Nemzetközi Vám-
béry Konferencia, illetve az utóbbi 
években a Vámbéry Földrajzverseny 
a magyar alapiskolák felső tagozatos 
diákjai számára. Tudomásom szerint 
Dunaszerdahely az egész ország-
ban az egyedüli olyan város, ahol 
egy viszonylag bővebben értelme-
zett témakörben – a mi esetünkben 
Vámbéry élete és munkássága, az 
orientalisztikához, a turkológiához, 
a Kelet országaihoz kötődő múlt és 
jelen történései – közel két évtizede 
minden évben immár európai hírű 
nemzetközi tudományos tanácsko-
zást rendeznek, és az elhangzott elő-
adások a következő évben könyvfor-
mában is megjelennek.

Ebben az évben a Vámbéry Polgá-
ri Társulás és Dunaszerdahely Város 
Önkormányzata október 22–23-án 
közösen rendezte meg a XIX. Nem-
zetközi Vámbéry Konferenciát, me-
lyen Magyarországról, Szlovákiá-
ból és Csehországból 17 meghívott 
szakember tartott előadást, akik 
főleg orientalisztikával, turkológiá-
val, politológiával foglalkozó, nem-
zetközileg is elismert és megbecsült 
tudósok, az illetékes ország tudo-
mányos akadémiájának munkatár-
sai, egyetemeinek professzorai. A 
nemzetközi konferenciának méltó 
felvezetése volt a rendezvény elő-
estéjén a Csallóközi Múzeumban 
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megnyitott nagyszabású kiállítás, 
melyen a látogatók értékes ismerete-
ket szerezhetnek Vámbéry életéről, 
utazásairól, egész munkásságáról, 
megtekinthetik a Vámbéry hagya-
tékból a Magyar Tudományos Aka-
démia birtokában lévő relikviákat, 
de kellő tájékoztatást kaphattak az 
obi-ugorok, valamint a chantik és 
a mansik, vagyis nyelvrokonaink 
életéről is. A kiállítás megnyitóját 
és az azt követő konferenciát meg-
tisztelte jelenlétével Kazahsztán 
szlovákiai nagykövete, az ankarai 
székhelyű TÜRKSOY (Türk Nem-
zetközi Kulturális Együttműködés 
Szervezete) főtitkára és e szervezet 
budapesti irodavezetője-nagykövete 
is. A tanácskozás szünetében a vá-
ros vezetése, a magasrangú külföldi 
vendégek, a konferencia előadói és 
résztvevői, valamint az érdeklődő 
helybeliek megkoszorúzták Vám-
béry Ármin egész alakos ülőszobrát 
a város sétálóutcájában. Ünnepi be-
szédet Pirický Gabriel, a Szlovák Tu-
dományos Akadémia szakdolgozója 
mondott, aki ebben az évben a Vám-
béry Tudományos Tanács javaslata 
alapján munkássága elismeréséért 
átvehette a megtisztelő Vámbéry-dí-
jat is. 

Szinte lehetetlen feladatra vállal-
koznék, ha e megszabott terjedelmű 
írásban be akarnék számolni min-
den szakelőadásról és az azokat kö-
vető viták eredményeiről, de mégis 
legalább néhány gondolattal szeret-
ném az olvasóhoz közelebb hozni 
e konferencia szellemiségét, azt a 
szándékot, mely továbbtanulásra, 
továbbolvasásra, illetve továbbkuta-
tásra inspirálja a hallgatót. 

Uhrman Iván előadásának szin-
te már a címe is meghökkentő volt: 
Kérdőjelek az Árpád-ház 10. száza-
di családfáján. Előadásában arról a 
kutatásról számolt be, mely szeretné 
teljesen egyértelműen lezárni azt a 
vitát, miszerint Koppány nem tar-
tozott az Árpád-ház leszármazottjai 
közé, hiszen a neve sok kutató sze-
rint idegen eredetre utal. Véleménye 
szerint erre a tényre maga Vámbéry 
is rámutatott, amikor annak a véle-
ményének adott hangot, hogy Kop-
pány a Kaplony nemzetség tagja. 
Más kutatók szerint a Koppány nem 
is személynév, hanem oszmán-tö-
rök szó, melynek a jelentése lázadó. 
Amennyiben ez az elmélet beigazo-
lódna, bizony módosítani kellene a 

magyarok 9–10. századi történelmé-
vel kapcsolatos eddigi ismereteinket. 

Dobrovits Mihály profesz-
szor előadásában azokkal az újsze-
rű tendenciákkal ismertette meg a 
hallgatóságot, mely szerint a mai 
Törökországban szinte spontánul, de 
egyre erősödik az európaisághoz való 
közeledés igénye, amelynek egyik jel-
lemző mutatója, hogy a török beszélt 
nyelvben sokasodnak az idegen szó-
toldalékok, esetenként a török kifeje-
zések helyett is egyre több idegen szót 
használnak, tehát hasonló tendencia 
jelent meg a nemzeti hagyományai-
kat eddig rendkívül erősen őrző törö-
köknél, mint Európa más nemzetei-
nél. Feltette azt a kérdést, hogy nem 
vagyunk-e egy nép identitásváltásá-
nak a tanúi. 

Pirický Gabriel rendkívül érdekes 
előadásában arra irányította a fi gyel-
münket, hogy Szlovákiában – a kör-
nyező országoktól, főleg Magyaror-
szágtól eltérően – a 21. században is 
tovább tart az oszmán (török) örök-
ség teljesen egyértelműen negatív 
megítélése, amely bizonyos mérték-
ben mindmáig kihatással van a szlo-
vák-török együttműködésre. 

Kovács Attila a mai Jeruzsálem-
be vezette el a hallgatókat. Abba a 
városba, ahol a sokszázéves hagyo-
mány szerint „minden kőnek gaz-
dája van“, hiszen a rendkívül sokféle 
vallási és egyéb szorosan összetar-
tozó közösség mindegyike igényt 
formál arra,  hogy szinte kizárólag 
„saját helye“ legyen a városban, aho-
vá más közösség tagja szinte be sem 
léphet. Kiemelte azt a  tényt, hogy 
még 1787-ben az akkori uralkodó 
határozta meg a  mindenkori „sta-
tus quo“-t ebben a problémakörben, 
ami mindmáig érvényes, és ennek az 
érvényességnek a fi gyelmeztető-tiltó 
táblák és feliratok, de a rendőrség is 
érvényt akar szerezni. Ezért fordul-
hat elő, hogy e rend megsértői nap-
jainkban is viszonylag kemény meg-
torlásra számíthatnak.

Dr. Kiss László meglepte a hallga-
tóságot azzal a ténnyel, hogy a levél-
tárak anyagainak tanulmányozása 
közben felfedezte, Vámbéryvel szin-
te egyidőben egy másik felvidéki, 
a  mai Sliač környékéről származó 
Nógel István is meglátogatta Ke-
letet. A  rejtélyes utazó az 1840-es 
évek első felében végzett kutató-
munkát a  Kaukázus térségében és 
a  Krím-félszigeten. Emlékirataiban 
megjegyzi, hogy véleménye szerint 

a „krimiai“ (krími) tatárok nagyon 
sokban hasonlítanak a  magyarok-
hoz. Szokatlanul érdekes az a  meg-
jegyzése, hogy Tifl isben, vagyis a 
mai Tbilisziben öt liptói férfi val ta-
lálkozott, akik otthon készült áru-
ikkal kereskedtek a városban. Arra 
a kérdésre, hogy ők tulajdonképpen 
kiknek tartják magukat, nagyon 
meglepő választ kapott a kérdező. A 
megkérdezettek ugyanis azt felelték, 
hogy ők bizony vengeriszek.

Sárközy Miklós docens Vámbéry 
Ármin első könyvének – Bokhara 
története – fogadtatásáról számolt 
be. Érdekes módon azok a kvázi 
szakemberek, aki Bokharáról addig 
vajmi keveset hallottak, nem fogad-
ták lángoló lelkesedéssel és dicshim-
nusszal ezt a rendkívül értékes törté-
nelmi-irodalmi alkotást. 

N. Rózsa Erzsébet szintén érde-
kes előadásban számolt be az Irán 
és India eltérő érdekei miatt létrejött 
problémákról és azok lehetséges fel-
számolásának esélyeiről. Šomodiová 
Katarína napjaink aktuális prob-
lémájáról adott elő, hiszen Szlová-
kiának az aktuális afgán válságra 
adott válaszát tette mikroszkóp 
alá. Objektív helyzetjelentést hall-
hattak a  jelenlévők, melyben nem 
a pozitív kicsengés volt a domináló. 
Čierniková Beata előadásában Nikol 
Pasinjan, az örmény miniszterelnök 
egész életútját és a karabahi háború-
ban betöltött szerepét ismertetve ve-
zette el a jelenlévőket az Örményor-
szág, Azerbajdzsán és Oroszország 
közötti ellentétes érdekek megoldá-
sának mikéntjébe.

Pedagógusként – mintegy záró 
gondolatként – szeretném megje-
gyezni, hogy a Vámbéry Tudomá-
nyos Konferenciának egyik fontos 
küldetése, hogy az ott elhangzott 
előadások fontos gondolatai eljus-
sanak minden érdeklődőhöz. Azt 
hiszem, nem tévedek abban, hogy 
e rendkívül tömör összefoglalás is 
ébreszthet a pedagógusokban olyan 
gondolatot, hogy szeretnének töb-
bet is tudni ezekről a témákról. Ter-
mészetesen lesz minderre módjuk, 
hiszen a következő Vámbéry Tudo-
mányos Konferenciára elkészül a 
mostani konferencia összes előadá-
sának antológiája, de ettől létezik 
egy sokkal egyszerűbb megoldás is. 
Személyesen is jelen lehet minden 
érdeklődő  ezen a nagyszerű rendez-
vényen…
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KATEDRA-VERSENYEK DÖNTŐINEK VISSZHANGJAI

A koronavírus-járvány a Katedra-ver-
senyek belső életére is nagy hatást gya-
korolt. A hagyományosan májusban 
megrendezésre kerülő döntőket rend-
hagyó időpontban és módon kellett 
megszerveznünk. A versenyek több-
sége személyes részvétellel valósult 
meg: a Katedra Történelemverseny, a 
Katedra Irodalomverseny és a Pénzes 
István Anyanyelvi Vetélkedő levelezős 
szakaszának legjobbjai júniusban, a 
Katedra Matematikaverseny döntősei 
júniusban és októberben mérték ösz-
sze a tudásukat. Online megvalósítás-
ra került sor a Katedra Alsó Tagoza-
tos Versenyen, júniusban, valamint a 
Vámbéry Ármin Földrajzversenyen, 
október folyamán. A decemberi Ka-
tedrában összefoglaljuk a versenyszer-
vezők döntőkről írt tudósításait.

KATEDRA ALSÓ TAGOZATOS 
VERSENY 

Immáron 7. alkalommal került sor a 
Katedra Alsó Tagozatos Verseny or-
szágos döntőjének a megszervezésére, 
amely június 3-án zajlott, kicsit sem 
megszokott módon. Egy évvel ezelőtt 
azt gondoltam, az a döntő rendkívü-
li lesz, mivel szeptemberben sikerült 
megvalósítani, azonban idén még na-
gyobb meglepetés várta a versenyző-
ket. A járványhelyzet hosszabbra nyúlt, 
mint reméltük, s ennek köszönhetően 
a 2020/2021-es verseny döntője online 
került megrendezésre.

A verseny témáját Békés Pál A két-
balkezes varázsló c. meseregénye ké-
pezte.

2020 szeptemberében 28 csapat kap-
csolódott be a 4 fordulóból álló levele-
ző versenybe. Ez lényegesen kevesebb 
az előző évekhez képest, azonban a 
járvány okozta bizonytalan helyzetben 
elégedettek lehettünk a jelentkezők 
számával. A verseny közben sajnos 3 
csapat feladta a küzdelmet. Úgy dön-
töttünk, hogy az idei rendívüli évben 
minden felkészítő pedagógus legtöbb 
pontot elért csapata részt vehet a dön-
tőn, ami szám szerint 17 csapatot je-
lentett, azonban két kolléganő jelezte, 
nem tudnak bekapcsolódni a döntőbe.

Végül június 3-án 15 csapat mér-
te össze a tudását a számítógépek és 
kamerák előtt. A döntőn a következő 
települések alsó tagozatos tanulói kép-
viseltették magukat: Fülek, Érsekúj-
vár, Nyárasd, Nyékvárkony, Pozsony-
eperjes, Nagyfödémes, Marcelháza, 
Ipolyság, Csata.

A döntő 2 fordulóból állt. Mindkét 
fordulón 3-3 feladat megoldására ke-
rült sor. Az online térbe való bejelent-
kezések után a csapatok köszöntése, 
a technikai eszközök ellenőrzése és a 
szervezési kérdések megbeszélése kö-
vetkezett.

A csapatok kamerák előtt dolgoz-
tak, végig fi gyelemmel követhettem 
munkájukat, kérhettek segítséget, ha 
elakadtak.

Véleményem szerint bármennyire 
félelmetesnek is tűnt elsőre az online 
döntő gondolata, végeredményben na-
gyon jól sikerült a délelőtt. Az első for-
duló után újra egyeztettünk, tanultunk 
az esetleges hibákból, és a második 
forduló még gyorsabbra és gördüléke-
nyebbre sikeredett. A kommunikáció, 
ha a számítógépen nem is mindig, te-
lefonon gond nélkül működött.

A feladatok hasonlóképp játékosak 
voltak, mint ahogy azt már a levelező 
verseny során megszokhatták a tanu-
lók. Találkozhattak különböző rejtvé-
nyekkel, de számos emlékezetre épülő, 
komoly koncentrációt igénylő feladat-
tal is. A tanulók, amint azt a pontszá-
mok is mutatják, rendkívül ügyesen 
vették az akadályokat. Az idei tanév-
ben háromszorosan osztott első helye-
zést értek el a versenyzők!

A legtöbb pontot elért csapatok:
1. Kőzúzók csapata, tagok: Kósa Má-

té, Tóth Szabolcs, Végh Gergő –  Mó-
ra Ferenc Alapiskola, Nyékvárkony. 
Felkészítő pedagógus: Nagy Enikő.

1. Negyedikes Boszik csapata, ta-
gok: Bencze Blanka, Nagy Lilla, Né-
meth Emese Ilona – II. Koháry István 
Alapiskola, Fülek. Felkészítő pedagó-
gus: Vankó Henriett.

1. Csokis Pudingok csapata, tagok: 
Deák Lujza, Harman Tibor, Kürthy 
Orsolya – Pongrácz Lajos Alapiskola, 
Ipolyság. Felkészítő pedagógus:  Bóna 
Tímea.

2. Bambusz Banda csapata, tagok: 
Páleník Lilien, Staňo Leila, Zelenai 
Réka Lea – Czuczor Gergely Alapisko-
la, Érsekújvár. Felkészítő pedagógus: 
Kováč Sylvia.

3. VikAnVil csapata, tagok:  Peško 
Viktória, Sztarovics Anna, Deák Vil-
mos – Czuczor Gergely Alapiskola, Ér-
sekújvár. Felkészítő pedagógus: Salgó 
Gabriella.

Minden résztvevőnek szívből gra-
tulálunk! Köszönöm minden kedves 
pedagógusnak és kis diáknak a precíz, 
fáradalmas, kitartó munkát! 

Herdics Kalocsányi Mónika
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KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY

A Katedra Alapítvány által meghirde-
tett vetélkedő 2020/2021-es tanévbeli 
témája a Zrínyi testvérekről és család-
jaikról szólt. Zrínyi Miklós és Zrínyi 
Péter, a két horvát bán törökellenes 
harcai mellett a kultúrában betöltött 
szerepük is hangsúlyt kapott. A négy 
levelező forduló után tizenöt csapat 
kapott meghívást a dunaszerdahelyi 
döntőbe.

A végső megmérettetésre 2021. jú-
nius 4-én került sor a megszokott 
helyszínen, a dunaszerdahelyi Építé-
szeti Szakközépiskolában. Bár a tor-
nateremben zajlott a verseny, kiderült, 
hogy a versenyzők egyáltalán nem vol-
tak kispályások: az első hat csapat 80% 
felett teljesített!

A szervezés része volt a járvány-
ügyi követelmények betartása, de a 
lázmérés és a fertőtlenítés nem hasz-
nált a versenydrukkra. Tíz fordulón át 
jártunk végig hét évtizedet a 17. szá-
zadban, az iskolás Zrínyi Miklóstól a 
szalánkeméni ütközetig.

A vetélkedő az utolsó fordulóig 
kiélezett küzdelmet hozott, végül a 
komáromi Munka Utcai Alapiskola 
Szirtes csapat nevű triója szerezte meg 
az első helyet, akiket Kálmán Cyntia 
tanárnő készített fel. A második he-
lyen a vásárúti József Attila Alapiskola 
csapata, a Reformerek végeztek, felké-
szítő tanáruk Tóth Mónika. A dobogó 
harmadik fokát a búcsi Katona Mihály 
Alapiskola diákjai foglalták el. A Sáros 
körömcipők eredményétől az ipolysági 
diákok csak fél ponttal maradtak le – 
ez is mutatja, mennyire szoros volt a 
verseny.

Szeretném megköszönni a tanárok 
és a versenyző diákok több mint fél-
éves munkáját, és bízom abban, hogy 
a döntő azoknak is sikerélményt adott, 
akik nem végeztek az elsők között. Kö-
szönöm azoknak a segítségét is, akik 
a pénteki napon a háttérből biztosí-
tották, hogy a döntő zökkenőmentes 
legyen.

Elek József

KATEDRA IRODALOMVERSENY 

Az idei évben a kialakult járványhely-
zet miatt a Katedra Irodalomverseny 
országos döntője a szokásos májusi 
hónap helyett 2021. június 11-én került 
megrendezésre Dunaszerdahelyen. 

A hetedik éve két kategóriában zaj-
ló verseny két irodalmi mű feldolgo-

zása, értelmezése köré szerveződött. 
Az I. kategóriát az 5–6. osztályosok 
alkották, akik Csukás István  Nyár a 
szigeten  című ifj úsági regényét olvas-
ták a tanév folyamán, a 7–9.-es tanulók 
pedig Berg Judit nagy sikerű művét, Az 
őrzők című krimit dolgozták fel hónap-
ról hónapra.

A  döntőre végül az I. kategóriában 
15, a II. kategóriában 17 csapat érke-
zett a következő iskolákból: II. Koháry 
István Alapiskola, Fülek; Alapiskola, 
Nyárasd; Czuczor Gergely Alapisko-
la, Érsekújvár; Alapiskola és Óvoda, 
Eperjes; József Attila Alapiskola és 
Óvoda, Vásárút; Nagyboldogasszony 
Egyházi Iskolaközpont, Gúta; Corvin 
Mátyás Alapiskola, Somorja; II. Rákó-
czi Ferenc Alapiskola, Gúta; Alapisko-
la, Zselíz; Pongrácz Lajos Alapiskola, 
Ipolyság; Tompa Mihály Alapiskola, 
Rimaszombat; Alapiskola, Dunamocs; 
Móra Ferenc Alapiskola, Nyékvárkony; 
Juhász Gyula Alapiskola, Léva; Magyar 
Tannyelvű Alapiskola, Nagymagyar; 
Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer; 
Vámbéry Ármin Alapiskola, Duna-
szerdahely; Borsos Mihály Alapisko-
la, Nagyfödémes; Szombathy Viktor 
Alapiskola, Feled és Feszty Árpád 
Alapiskola, Ógyalla.

Reggel 9 órakor a tornaterem és az 
étterem megtelt vidámsággal, élettel: 
96 versenyző és felkészítő pedagógusa 
várta lelkesen a döntő kezdetét. A nagy 
megmérettetés két fordulóból állt, ahol 
a diákok különböző szintű szövegértel-
mezési feladatokat oldottak meg játé-
kos formában. A tanulók az irodalmi 
felkészültségük mellett megmutatták 
logikus gondolkodásukat, az össze-
függések felismerésének képességét, 
s  bizonyították együttműködési kész-
ségüket is.

Az első kategóriában az első he-
lyet Bibi és a Nagyok csapata szerezte 
meg Dunamocsról, felkészítőjük Nagy 
Katalin tanító néni volt.  A csapat tag-
jai: Nagy Csaba, Nagy Kristóf, Zámbó 
Bíborka Jázmin. A második helyezet-
tek Nagymagyarról érkeztek a döntő-
re. Ők a  Vérfarkasok  csapata, akikkel 
Bohák Csaba tanító bácsi foglalkozott. 
Csapattagok:  Bohák Enikő, Csáder 
Dóra és Holubiczky Richard. A har-
madik helyezést a rimaszombati Sziget 
olvasói vihették haza, Talpas Kamarás 
Eszter tanító néni vezetésével. Magy 
Sebestián, Plesivčák Sofi a, Lukács 
Lýdia alkották a csoportot.

A második kategóriában az első he-
lyezést az ógyallai Őrzők serege szerezte 
meg. A győztes csapat tagjai: Fekeč An-

gelika, Lebó Klaudia, Lebó Nikoleta. Fel-
készítőjük Bagin Tünde tanító néni volt. 
Második helyen végzett az AZK csapata: 
Farkas Anna, Mács Zille Anna, Vincze 
Kristóf, felkészítő: Lukács Veronika. A 
dobogó harmadik fokára pedig Renard 
apródjai  állhattak fel Nyárasdról. A 
Frühvald Adrienn, Bacsó Luca és Tóth 
Gábor István alkotta csapatot Presinszky 
Ildikó tanító néni készítette fel. Szeretet-
tel gratulálok a csapatoknak és a felké-
szítő pedagógusoknak is.

Végezetül szeretném megköszönni 
a versenyzőknek a szorgalmas, kitartó 
felkészülést, a kollégáknak pedig a diá-
kokkal végzett közös munkát.

Tóth Mónika

PÉNZES ISTVÁN ANYANYELVI 
VETÉLKEDŐ

A  Katedra-versenyeket, s  köztük 
a  Pénzes István nevével fémjelezett 
anyanyelvi vetélkedőt is izgalmas dön-
tővel zárhattuk a  2020/21-es tanév-
ben. Az immár nyolcadik alkalommal 
megszervezett vetélkedőre 14 három-
tagú csapat fogadta el a meghívást. Az 
ország  nyugati, közép, illetőleg  keleti 
régiói is képviseltették magukat (Ri-
maszombat, Kassa, Nagykapos, Léva, 
Felsőszeli, Vásárút, Gúta, Nádszeg, 
Nagyfödémes, Pozsony, Diósförge-
patony). A  felsorolt községek magyar 
iskoláinak tanulói megérdemlik az 
„ország legügyesebb nyelvi játékosai“ 
címet, hiszen a csaknem hat hónapon 
át zajló levelezős versenyben a legtöbb 
pontszámot érték el. 

A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 
Szakközépiskola tornatermében le-
bonyolított döntő 2021. június 7-én, 
 reggel 9 órakor vette kezdetét, ahol a 
verseny szakmai szervezője, Tóth Ka-
talin fogadta a felkészült diákokat és a 
kísérő pedagógusokat. A megnyitót kö-
vetően a versenyzők a két forduló alatt 
összesen hét feladatot dolgoztak ki. A 
tudáspróbán voltak egyszerűbb és ösz-
szetettebb feladatsorok; a visszajelzések 
szerint a legnehezebbnek a Szótagtoldó 
c. feladat bizonyult. Érdekes volt látni, 
hogy sok esetben mennyire eltérő fel-
adattípusok ültek egy-egy csapatnak; a 
pontszámok szinte minden fordulóban 
változtak, s szépen megmutatkozott a 
csapatok erős oldala. A frazémák ki-
rakása, az állatnevek beékelése és a 
betűlépcső megalkotása tartozott a leg-
kedveltebb feladatok közé. Ugyancsak 
élvezték azokat a feladatokat, amelyek-
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nél számított a gyorsaság. Köszönet 
illeti a felkészítő pedagógusokat az 
alapos, akadályt nem ismerő munkáju-
kért, valamint azért is, mivel a verseny 
alatt elvállalták a javítást, s ezáltal az 
eredmények rövid időn belül megszü-
lethettek. Az első helyezés az azonos 
pontszámnak köszönhetően megosz-
tott volt, ezért négy csapat került a do-
bogóra:

1. Vagányok – Tóth Alexandra, Sebő 
Laura, Ágh Szabolcs; József Attila 
Alapiskola és Óvoda, Vásárút; felkészí-
tő: Mgr. Tóth Mónika

1. Harisnyások – Kerek Lilla Flóra, 
Kerek Anna Ibolya, Ötvös Sebastian; 
Borsos Mihály Alapiskola, Nagyfödé-
mes; felkészítő: Mgr. Forró Dániel

2. Agymenők – Pásztor Réka, Balya 
Dóra, Schmidt Dávid; Juhász Gyu-
la Alapiskola – Léva; felkészítő: Mgr. 
Drenka Beáta

3. Diósi Észbontók – Pollák Zsófi , 
Gálff y Pál Dávid, Nagy Máté; Mó-
ricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, 
Diósförgepatony;  felkészítő: Mgr. 
Orisko Éva

Tóth Katalin

KATEDRA MATEMATIKAVERSENY

A  Katedra Matematikaversenynek 
a járványhelyzet miatt 2021 májusáról 
2021. október  16-ára halasztott dön-
tőjére 24 iskola 51 versenyzője kapott 
meghívást. Az aktuális járványhelyzet 
miatt azonban csak 23 iskola 46 tanu-
lója vett részt a  dunaszerdahelyi  Sza-
bó Gyula Alapiskola épületében tartott 
döntőn. A  döntő első fordulójának 
feladatsorait  Károlyi  Károly, a  má-
sodik rész feladatait (keresztrejtvé-
nyeit)  Horváth  Géza, a  versenyszer-
vező állította össze. Az  első forduló 

feladatait 70  perc alatt, a  második 
fordulóéit 40  perc alatt kellett a  ta-
nulóknak megoldaniuk. Az  elérhető 
maximális pontszám az ötödikeseknél 
28  +  12  =  40  pont, a  hatodikosoknál 
28  +  17  =  45  pont, a  hetedikeseknél 
28  +  15  =  43  pont, a  nyolcadikosok-
nál 28 + 21 = 49 pont volt. Az I. díjat 
szerzett versenyzők a  2021/2022-es 
tanévben egyenes ágon (tehát az  elő-
döntőt kihagyva) kerülnek a  ver-
seny döntőjébe, amennyiben a  le-
velező részben kellő számú pontot 
szereznek. A  verseny négy tanterem-
ben folyt, a  teremügyeletes feladatát 
és a vendégek fogadásával járó teen-
dőket  Molnár  Beáta  (Felsőszeli),  Ko-
csis  János  (Hetény),  Lejko  Edit  (Kas-
sa),  Ozsvald  Horváth  Katalin  (Jóka), 
Bohus  Zsolt  (Pozsonyeperjes),  Bajcsi   
Barnabás  (Lakszakállas) és  a  duna-
szerdahelyi iskola öt  tanulója látta 
el. A  feladatokat javították:  Kiss  Szil-
via  (Dunaszerdahely),  Csölle  Teréz 
(Dunaszerdahely),  Kocsis  János  (He-
tény),  Nagy  Gabriella  (Ipolynyék), 
Ozsvald  Horváth  Katalin  (Jóka),
Szlanicska Kornélia (Komárom), Simon 
Márta  (Komárom),  Bajcsi  Barnabás 
(Lakszakállas), Könözsi Éva (Szőgyén) 
és Tar Myrtil (Zselíz). A verseny anya-
gi hátterét a  Katedra Alapítvány biz-
tosította a  Kisebbségi Kulturális Alap 
és Dunaszerdahely Város Önkormány-
zata támogatásával.

Horváth Géza

VÁMBÉRY ÁRMIN 
FÖLDRAJZVERSENY 

Folyamatos készülődés zajlott októ-
ber folyamán annak érdekében, hogy 
a Vámbéry Ármin Földrajzverseny 

2020/2021-es versenyévadjának dön-
tőjét méltóképpen, a Vámbéry Kon-
ferencia keretén belül szervezzék meg 
Dunaszerdahelyen. A járványügyi 
helyzet azonban közbeszólt, és sok 
iskola visszamondani kényszerült a 
versenyen való jelenlétüket. Ennek 
következtében a verseny lebonyolítá-
sát online felületre terelte a szervező-
bizottság, hogy biztonságos távolból, 
mégis együtt, játékos vetélkedő formá-
jában mérjék össze a csapatok tudásu-
kat.

Az online verseny az előre kitűzött 
időpontban, 2021. október 22-én való-
sult meg. A Vámbéry Ármin életéről, 
munkásságáról, utazásairól szóló tu-
dáspróbára két fordulóban került sor. 
Az első forduló nagyrészt Vámbéry 
életét ölelte körül, kiegészítve Erdély 
és Türkmenisztán érdekességeivel, lát-
nivalóival. A második forduló inkább 
volt tekinthető földrajzi jellegűnek, 
ugyanis vaktérképekkel birkóztak meg 
a vetélkedő csapatok. Utolsó feladat-
ként, mintegy összegzésként Vámbéry 
Ármin életének legfontosabb állomásai 
közt kellett kiigazodni, az összekevere-
dett fogalmak, évszámok, települések, 
személyek között logikai kapcsolatot 
találni.

A csapatok kiemelkedő felkészültsé-
gét is bizonyítja a szoros végeredmény, 
ugyanis egy-egy helyezésről csak egy-
két pont különbség döntött. Minden 
versenyző csapatnak gratulálok a tel-
jesítményhez, köszönettel tartozom a 
csapattagok és a felkészítők munkájá-
ért, hogy évről évre ilyen lelkesen, ala-
posan, kitartóan dolgoznak.

Tóth Tibor
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HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN JÁRTAK A ZSIGÁRDI DIÁKOK

A Járd végig! program keretén belül az 
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 
jóvoltából a Zsigárdi MTNY Alapiskola 
tanulói 2021 októberében Debrecen-
ben és Hajdú-Bihar megyében tanul-
mányi kiránduláson vettek részt. Útban 
Debrecen felé Budapesten tartottunk 
egy hosszabb pihenőt. A Hősök terén a 
hét vezér és a magyar uralkodók szob-
rait szemlélve dióhéjban átismételtük a 
magyar történelmet, majd tettünk egy 
sétát a Szépművészeti Múzeum, a Mű-
csarnok és a pesti Vajdahunyad vára 
körül. 

Estére értünk Balmazújvárosba, 
ahol a négycsillagos Kamilla Hotelben 
szálltunk meg. Másnap Hajdúnánáson 
az idegenvezetők bepillantást nyújtot-
tak a város történelmébe és építésze-
ti örökségébe. A Kossuth és Bocskai 
szobor előtt megállva felelevenítettük 
történelmünk fontos eseményeit. A ka-
tolikus templomban orgonakísérettel 
megtanultuk a régi magyar himnuszt, 
elmondtuk a Miatyánkot és csendben 
imádkoztunk szeretteinkért. A Tria-
noni emlékműnél koszorút helyeztünk 
el és elénekeltük nemzeti imánkat. Az 
általános iskolában üres osztálytermek 
fogadtak, hiszen őszi szünet volt, így 
táncházat tartottak a tiszteletünkre, 
majd gyümölccsel, joghurttal kedves-
kedtek nekünk.  

A hajdúnánási Kendereskertben tett 
látogatásunk során – ami egy törté-
nelmi tanösvény – megismerkedtünk 
a hajdúk életmódjával, eredetével, 
ízelítőt kaptunk a majorság életéből, 
beléphettünk egy tanyaházba, szem-
ügyre vettük a berendezést, a hasz-
nálati eszközöket, továbbá láttunk 
őshonos állatfajtákat, amiket még ma 
is tenyésztenek. Megtudtuk, hogy itt 
biokertészettel is foglalkoznak és ellát-

ják friss zöldséggel a város lakosságát.  
Betekintettünk a Hajdúnánási Gyógy-
fürdőbe, ahol  ízületi, mozgásszervi és 
nőgyógyászati betegségek kezelésére 
alkalmas termálvíz tör fel a mélyről.

A következő állomásunk Hajdúszo-
boszló volt, ahol a fazekas házban Pe-
tőfi -korabeli régi konyhai használati 
tárgyakkal és parasztbútorokkal ismer-
kedtünk meg, majd a kézműves foglal-
kozáson agyagtányérkákra festettünk, 
ki-ki kedve szerinti motívumokat. Este 
a szálláshelyünkön lévő balmazújvárosi 
Kamilla gyógyfürdőben kapcsolódtunk 
ki.

Másnap a Hortobágyi Nemzeti Park-
ba kirándultunk, ahol a pusztai fogato-
zás során megfi gyelhettük az őshonos 
magyar állatfajokat és a pásztorépít-
ményeket. Az idegenvezető sok érde-
kességet mesélt a pusztai életről és a 
pásztorok életmódjáról. Az istállókban 
fehér, szürke, pej, fekete lovakat simo-
gathattunk és szemtanúi lehettünk a 
patkolásuknak is.

Ebéd után meglátogattuk a Debre-
ceni Nagytemplomot, melynek a Galé-
riáján Láng-Miticzky Katalin textil- és 
képzőművész alkotásaiból nyílt idő-
szaki kiállítást tekintettük meg. Láttuk 
az ország egyik legnagyobb harangját, 
az 50 mázsás Rákóczi-harangot, a to-
ronyból pedig megcsodáltuk a Debre-
cen városára nyíló gyönyörű panorá-
mát.

A Református Kollégiumot „az or-
szág iskolájának“ is nevezték, mert 40 
megyéből érkezett ide diáksereg a törté-
nelmi Magyarország minden pontjáról. 
Tárlatvezető kísért végig bennünket a 
termeken, aki sok-sok érdekes anekdo-
tát mesélt a helyről. Az iskolatörténeti 
kiállításon megismerkedtünk a diákok 
életével, hiszen itt nevelkedett többek 

között Csokonai Vitéz Mihály, Szenczi 
Molnár Albert, Kazinczy Ferenc, Arany 
János, Kölcsey Ferenc, Móricz Zsig-
mond, Szabó Lőrinc. A Csokonai Em-
lékszobában láthattuk a költőről készült 
műalkotásokat, kéziratos műveit, s 
megtudtuk, hogy Csokonait táltosként 
is emlegetik. Barátja, Fazekas Mihály, a 
Lúdas Matyi írója, botanikával és csil-
lagászattal is foglalkozott. Felkerestük 
az Oratóriumot (Imaházat), ami 1849-
ben otthont adott az országgyűlésnek. 
Kihagyhatatlan volt a Bölcsőtől a ko-
porsóig kiállítás, ami sok-sok látnivalót 
tartogatott számunkra, például láttuk 
Nagyszalontai Toldi Miklós úraszta-
li kelyhét vagy Kölcsey Ferenc halotti 
leplét. 

Este színházban voltunk Debrecen-
ben, s mivel a Csokonai Színház felújí-
tás alatt áll, ezért a Lovardában, vagyis 
a Kulturális és Konferenciaközpontban 
tartották meg az előadást. A Frank 
Baum meseregénye alapján készült Óz, 
a csodák csodája című musicalt néztük 
meg. A darab igazi csoda volt, tele vi-
dámsággal, humorral, gyönyörű ének-
betétekkel. 

Nagy-nagy köszönet a szervezők-
nek, akiknek ilyen nehéz körülmények 
között sikerült biztonságosan meg-
szervezni ezt a csodálatos tanulmányi 
kirándulást. Reméljük, a járvány el-
múltával lesz még lehetőségünk sok-
kal több zsigárdi tanulóval részt ven-
ni hasonló tanulmányi utakon, hogy 
gyermekeink minél jobban megismer-
hessék Magyarország történelmi, kul-
turális és természeti nevezetességeit, 
ezzel is erősítsük bennük a magyar 
identitást,  hagyományaink és anya-
nyelvünk szeretetét és megőrzését.

Žiaček Adrianna, iskolaigazgató
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ERASMUS+ ÉS ENTERPRISE+

EURÓPAI UNIÓS PROJEKT A PÁRKÁNYI GIMNÁZIUMBAN

BESZÁMOLÓ A KOMÁROMI ÖREGDIÁKOK 17. TAGSÁGI ÖSSZEJÖVETELÉRŐL

2019 szeptemberétől 2021. augusztus 
végéig a Párkányi Gimnázium Eras-
mus+, az oktatásügynek szóló, három-
éves projektben dolgozott. 

A program koordinátora a lengyel-
országi, varsói székhelyű, Advantec 
Soft ware ITC cég volt, amelynek fő 

Egy gyönyörű őszi napon, két év el-
teltével, 2021. október 9-én tartotta 
17. tagsági összejövetelét a Komáro-
mi Magyar Gimnázium Öregdiákjai-
nak és Tanárainak Baráti Köre a Selye 
Gimnázium dísztermében.

A találkozó 9.30-kor kezdődött, az 
öregdiákok többsége meg is érkezett 
erre a korai időpontra, 10.00-kor pe-
dig már határozatképes is volt a tagsá-
gi ülés. 

A taggyűlést Farkasné Dr. Barta-
kovics Adrianna, a rendezvény házi-
asszonya nyitotta meg, és köszöntöt-
te a megjelenteket. A társulás elnöke, 
Langschadl István mérnök bevezető-
jében elmondta, hogy a vírushelyzet 
miatt sajnos sok rendezvényünk el-
maradt, de bízunk abban, hogy ennek 
a rendkívül nehéz helyzetnek lassan 
vége lesz, és ismét maximálisan meg-
élhetjük rendezvényeinket. Majd az 
összejövetel egyik lényeges program-
pontjáról, a tisztújításról beszélt. 

profi lja az oktatásügyben használatos 
segédanyagok készítése. A projektunk 
által előállított online segédanyagok 
célja a középiskolás diákok készségfej-
lesztése, gyakorlati útmutatóval. A kö-
zépiskolás képzés általában teoretikus 
ismeretekre összpontosít, ez az anyag 
azonban a gyakorlatban tapasztaltakat 
helyezi előtérbe, hasznos tanácsokkal 
azoknak, akiknek feltett szándékuk, 
hogy iskoláik befejezése után öntu-
datosan, célratörően állnak hozzá a 
munkájukhoz, felkészülve az esetleges 
problémák megoldására, újításra, csa-
patmunkára, rugalmas hozzáállásra, 
és később saját maguk teremthetik 

Ezt követően Andruskó Imre, a gim-
názium igazgatója üdvözölte a megje-
lenteket. Ismertette az iskola döntését a 
taggyűlés résztvevői felé, az ellenőrzés 
mibenlétéről. Tájékoztatta az egybe-
gyűlteket, hogy a taggyűlést követően 
teremavató lesz, a Czirfusz család fel-
avatja dr. Czirfusz Gábor, az iskola volt 
tanáráról elnevezett termet.  

Keszegh Béla, Komárom polgár-
mestere is köszöntötte a résztvevőket. 
Üdvözlő beszédében kihangsúlyozta 
a kultúra fontosságát: szükségünk van 
arra, hogy a hétköznapok szürkeségé-
be szépséget vigyünk, és ezt a művé-
szetek tudják megadni. Ragaszkodunk 
ezért rendezvényeinkhez. 

Ezt követően Langschadl István vet-
te át a szót, ismertette a 2022-es mun-
katervet, majd az egyes bizottságok 
összetételét. A taggyűlés következő 
napirendi pontja az egyes bizottságok 
összetételének megszavazása. A tagság 
egyhangúlag elfogadta az új elnökség 

meg megélhetésük feltételeit – valami-
lyen új vállalkozást kezdenek. 

Iskolánkon kívül még egy iskola, a vil-
niusi Vilniaus Simono Konarskio Gim-
názium kapcsolódott be a munkába. 
Sajnos a koronavírus közbeszólt a mun-
kába, így a projekt második fele csak 
részben mondható sikeresnek, a gyakor-
lati részek a távoktatás miatt szinte mind 
elmaradtak. Így volt ez a személyes talál-
kozásokkal is – egy varsói, egy párkányi 
és egy vilniusi munkamegbeszélésen kí-
vül a résztvevők nem találkozhattak. 

Mgr. Adriana Góra, 
Mgr. Nikoleta Lőrinczová

– Langschadl István mérnök (elnök), 
dr. Kalácska József (alelnök), MUDr. 
Viola Pál (ügyvezető elnök), Slančíkné 
Bognár Zsuzsanna (gazdasági felelős), 
Fehér Erzsébet (pénztáros) –, valamint 
az ellenőrző bizottság – dr. Körtvélyesi 
Piroska (elnök), Lovász Gabriella és 
Boros Márta (tagok) – összetételét.

Dr. Körtvélyesi Piroska ellenőrző 
bizottsági beszámolóját – aki betegsé-
ge miatt nem tudott megjelenni – dr. 
Viola Pál olvasta fel. Végül Nagy Fe-
renc ismertette a határozati javaslatot, 
melyet a tagság megszavazott.  Farkas 
tanárnő záró szavait a Himnusz közös 
eléneklése követte, majd a tagsági ösz-
szejövetel a közös fénykép elkészítésé-
vel folytatódott, amelyet Stefankovics 
József (Fotójakó) készített a gimnázi-
um gyönyörűen felújított épülete előtt, 
és a találkozó a Prestige éttermében 
kellemes fogadással végződött.

 
Kovács Klára
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Minden jog fenntartva. 
Kéziratokat nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza.  

Sokat gondolkodtam azon, hogy melyik is 
az én kedvenc városom. Felsőpatony, ahol 
felnőttem? Dunaszerdahely, ahol elvégez-
tem a középiskolát? London, ahova min-
dig nagy vágyam volt eljutni? Kétségkívül 
szeretem ezeket a városokat, falvakat, de a 
végső döntésem a magyarországi Győrre 
esett.

Ez a város Győr–Moson–Sopron me-
gye székhelye. Londonhoz képest kisvá-
ros, azonban Felsőpatonyhoz vagy Duna-
szerdahelyhez viszonyítva egyértelműen 
nagyvárosnak tekinthető a maga 130 000 
lakosával és 175 000 négyzetkilométerével. 
Igazi kulturális központ, egyetemi város. 
Számos nevezetessége van, például a vá-
rosháza óratornya, a Bécsi kapu tér, a vá-
rosban található Rába és Duna találkozása 
és a bazilika. 

Sokak számára egy város a szépsége vagy 
a benne lakó emberek miatt kedves, szá-
momra azonban a sok-sok emlék az, ami 
fontossá teszi. Amióta az eszemet tudom, 
ide jártunk a szüleimmel. Rengeteg órát 
töltöttünk el a sétálóutcákon sétálgatva, 
nézegetve a kirakatokat, fagyit nyalva, be-
szélgetve. A győri pláza mozija gyakran 
volt úti célunk, illetve gyakran csak azért 
ültünk kocsiba, hogy itt fogyasszuk el hár-
masban a kedvenc pizzánkat, beüljünk a 
McDonald’s-ba vagy üldögéljünk kicsit a 
Duna partján a kacsákat fi gyelve. Amikor 
már idősebb lettem, a középiskola számos 
alkalommal szervezett színházlátogatást 
a Győri Nemzeti Színházba, ahol csodás 
darabokat láttam, fantasztikus élményeket 
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szereztem, és aminek köszönhetően meg-
szerettem a színházat. 

Szinte minden március 15-én édesapám-
mal (a covid-helyzet előtt) ott voltunk 
a fesztiválon, kokárdával a szívünkön, 
megnéztük a felvonulást és elénekeltük 
a tömeggel a magyar himnuszt. Minden 
karácsonyi vásáron puncsot vagy forralt 
bort iszogatva sétáltunk a fények alatt. A 
tizennyolcadik születésnapomon Győrben 
készíttettem el életem első tetoválását egy 
győri művésszel, a huszadikon pedig a kö-
vetkezőt. 

Nemcsak a szüleimmel, de a párommal 
is sok közös emlékünk köt ide. Közös mo-
zizások, séták a tavaszi tájban, nyári kiruc-
canás a szabadstrand melletti kis erdőbe, 
órákon át tartó beszélgetések, nevetés, bol-
dogság. Szeretek a Fő tér egy padján üldö-
gélni, nézni a gyerekeket, amint a szökőkút 
körül rohangálnak, vidáman játszanak. 
Miután megszereztem a jogosítványomat, 
az első hosszabbnak tekinthető utam is ide 
vezetett, azóta pedig már nagyon sokszor 
megtettem ezt a távot. 

Mindig szerettem volna Győrben élni. 
Először a művészeti középiskolába való 
jelentkezés gondolatával játszottam el, 
majd később a Széchenyi István Egyetem-
re vágytam, de az élet másképp hozta. Ha 
a jövőre gondolok, még mindig el tudok 
képzelni egy kis lakást a város szívében, 
ami pont olyan, amilyennek megálmod-
tam. Remélem, hogy a későbbiekben is 
még sok kedves emléket szerzek Győrről, 
illetve megismerik majd a gyerekeim is ezt 
a csodálatos várost.

KEDVENC VÁROSOMÁÁÁÁ

CSÉFALVAY FANNI

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

AZ ÉN VÁROSOM

ÁDÁM ZITA, pedagógus, pedagógiai szakíró, az SZMPSZ tiszteletbeli alelnöke, Rimaszombatban él (rpk.rsz@zmpsz.sk); 
CSÉFALVAY FANNI, Felsőpatonyon él (csefalvayfanni318@gmail.com); CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a 
Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); FEHÉR ÁGOTA, a Károli Gáspár Református Egye-
tem Pedagógiai Karának egyetemi tanársegéde, Budapesten él (feherago@gmail.com); FIBI SÁNDOR, nyugalmazott tanár, a Ka-
tedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfi bi@chello.sk); KÁRPÁTI ANDREA, a Nyitrai Konstantin Filozó-
fus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara Pedagógusképző Intézetének egyetemi tanára, Budapesten él (akarpati@ukf.sk);
KRALINA HOBOTH KATALIN, a Szlovák Műszaki Egyetem oktatója, az Idegennyelvi Tanszék tanszékvezetője, Vá-
sárúton él (katalin.hoboth@gmail.com); MÁZSÁR LÁSZLÓ, nyugdíjas pedagógus, költő, Pereden él; PAP FERENC, 
a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar dékánja és a Hittudományi Kar egyetemi tanára, Nagykőrösön él 
(pap.ferenc@kre.hu); PATAI ILONA, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara Pedagó-
gusképző Intézetének oktatója, Alsóbodokon él (hpataiova@ukf.sk); PINTES GÁBOR, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Pedagógiai Karának dékánja, a Katedra Polgári Társaság elnöke, Dunaszerdahelyen él (gpintes@ukf.sk, gpintes@gmail.com); 
PRESINSZKY KÁROLY, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Iro-
dalomtudományi Intézetének oktatója, Nyárasdon él (kpresinszky@ukf.sk); SÁNDOR ANNA, nyugalmazott egyetemi docens, 
Kolonban él (sandor.dol.anna@gmail.com); TÓTH ERIKA, a Tallósi Alapiskola tanítónője, Egyházkarcsán él (erika@dizart.
sk); VÁRADI FERENC, a Károli Gáspár Református Egyetem főiskolai docense, Nagykőrösön él (varadi.ferenc@kre.hu); VASS 
VILMOS, a Budapesti Metropolitan Egyetem docense, Budapesten él (drvassvilmos@gmail.com)

KÖNYVAJÁNLÓ

Megrendelhető a 
marketing@liliumaurum.sk 

e-mail-címen vagy 
a kiadó postacímén 

(Lilium Aurum Lap- és Könyv-
kiadó, Galantská cesta 658/2F, 

929 01 Dunajská Streda; 
tel.: 00421 (0)903 724 781)

Póda Erzsébet: 
Cseperke
Kiadó: Lilium Aurum

„Cseperke vagyok, és egy alagsorban élek az apukámmal. Az anyukám nemrég elköl-
tözött, a nagymama azt mondta, hogy a másvilágra. Az anyukám lehet, hogy elment 
a másvilágra, de engem gyakran meglátogat. Volt már nálam éjjel is, amikor rosszat 
álmodtam és sírtam.” Így mutatkozik be a kis Cseperke, akit ezután – mert az apukája 
sokat dolgozik – a dadus és a nagymama vesz gondjaiba. Cseperke néha szomorkodik, 
de még gyakrabban felfedező utakra indul. Mert egyedül is feltalálja magát, akár az 
ablakban áll, és nézi a kinti világot, akár a dadussal üldögél a parkban, vagy a nagyma-
mánál ismerkedik az udvar lakóival és a kerttel. Mert Cseperke ügyes, okos, kérdezős 
kislány, olyan, mint sok-sok más gyerek. Neki minden ember új, minden fa, ház és utca 
szép, érdekes. És természetesen mindent meg akar ismerni. 

Ezen a kalandos úton kíséri őt végig az írónő. Póda Erzsébetnek a nagy sikerű Hét-
mesés könyv és a Pilicke meséi után ez a harmadik meséskönyve, amely Korsós Szabina 
bűbájos illusztrációival jelenik meg. 

K. Cséfalvay Eszter

Ára: 12 €

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánljuk szíves fi gyelmükbe Póda Erzsébet Cseperke című legújabb mesekönyvét. A könyvet megvásárolhatják a Lilium 
Aurum Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a  marketing@liliumaurum.sk címen is.
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JUHÁSZ GYULA ALAPISKOLA, LÉVA

„Kivétel nélkül szeresd a gyermekeket”

A Juhász Gyula Alapiskola a járási székhely 
egyetlen magyar tanítási nyelvű iskolája, 
amelyet jelenleg 9 osztályban 110 tanuló 
látogat. Az oktató-nevelő munkát, a tehet-
séggondozást 14 elkötelezett pedagógus 
végzi Lőrincz Katalin igazgatónő és Kováč 
Ildikó igazgatóhelyettes szakmai vezetése 
mellett. Az iskolai klub 4 csoportjában 52 
gyermekkel foglalkoznak nevelőpedagó-
gusaink. A sajátos nevelési igényű gyerme-
kek fejlesztéséről, felzárkóztatásáról öttagú, 
szakemberekből álló csoport gondoskodik. 
Az intézmény közössége az iskola műszaki 
hátterét biztosító alkalmazottak erős, meg-
bízható csapatára támaszkodhat.
Céljaink: a magyar identitástudat megőr-
zése, az egyéni képességek fejlesztése,  te-
hetséggondozás, felzárkóztatás, az élő ide-
gen nyelvek fejlesztése, a környezettudatos 
életmód elmélyítése. 

Erősségeink:
• gyermekbarát suli,
• nyitott suli,
• inkluzív-befogadó iskola,
• kreatív, családias hangulat,
• keresztyén értékekeket ápoló közösség,
•  erkölcsi nevelés és felelősségtudat ki-

alakítása,
• karriertanácsadás,
•  csendes, egészséges életkörnyezet és 

zöldövezet,
•  szakképzett pedagógusok, innovatív 

közösség,
• hagyományőrző intézmény,
• támogató szülői szövetség,
•  az iskolavezetés elképzeléseit megerő-

sítő iskolatanács,
•  helyi civil és kulturális szervezetekkel 

való együttműködés,
•  magyarországi intézményekkel, part-

neriskolákkal való szoros kapcsolat 
biztosítása.

 
Minőségi, versenyképes oktatás 

a tanulóknak, családoknak!

Az alsó tagozat épülete
A felső tagozat épülete

Hagyományőrzés

Multifunkciós pálya

Számítástechnikai 
szaktanterem

Játszótér

Köszöntőtábla az iskola 
bejáratánál

A Könyvjelző, amely 
összeköt c. projekt

A Pitypang nép-
tánccsoport

Élményfi zikai 
kísérletek ZöldövezetTök jó nap


