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Négyéves, érettségi vizsgával végződő 
nappali képzések: mechatronika, műsza-
ki líceum (informatika), valamint keres-

kedelmi akadémia szakokon

Érettségit követő hároméves felsőfokú 
szakképzések (diplomás specialista 

(DiS) képesítéssel): gépészet – számí-
tógépes gépszerkesztés, valamint közúti 
szállítmányozás logisztikája szakokon

Mechatronika: gépészeti és elektrotech-
nikai ismeretek/ gyakorlati oktatás/ CNC 
gépek vezérlése/ mérés és automatizálás/ 
PC-vel támogatott tervezés, 3D modelle-

zés/ szabályozási technika/ PLC, pneuma-
tika/ hidraulika 

Műszaki líceum: informatika/ műszaki 
alapismeretek/ hardver/ alkalmazott in-

formatika/ operációs rendszerek/ adatbá-
zisok/ programozás/ hálózati ismeretek /

web-szerkesztés/ robotika

Kereskedelmi akadémia: közgazdaság-
tan/ pénzügyi ismeretek/számítógépes 

könyvvitel/ marketing/ vállalkozás /hiva-
talos ügyintézés/ kereskedelem/ gépírás / 

gyakorlócég/ irodai szoft verek 

Kollégium: saját fenntartású kollégium/ 
kétágyas szobák/ tanulószobák/ számí-
tógép-terem/ könyvtár/ fi tnesztermek/ 

asztalitenisz/ billiárd/ szabadidős foglal-
kozások

A SZAKKÉPZÉS FELLEGVÁRA: 
A KASSAI IPARI!

Ipari, Kassa
Angol nyelvi laboratórium

Erasmus – városnézés 
Olaszországban

Legok pneumatikus 
vezérlése

Erasmus – szakmai gya-
korlat Olaszországban

Mechanika – erők szemlél-
tetése rácsszerkezettel

Felsőfokú gépészeti 
szakképzés 

Saját kollégium – 
kétágyas szobák

Kereskedelmi akadémia – 
gyakorló cég

Műszaki líceum – 
gyakorlati órák

Műszaki líceum – 
robotika a laborban

Mechatronika – robotkar 
programozása
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Ahogy a regényekről szokás azt mondani, 
hogy minden olvasója más-más könyvet 
forgat a kezében, úgy igaz ez a települé-
sekre is: ugyanazon a helyen senki sem 
jár. Ha egy községhez kötődünk, legyen 
az bármilyen aprócska is, olyan elevenen 
él bennünk, mintha egy fényekben pom-
pázó nagyváros dudáló járművekkel zsú-
folt körútja lenne. Bár már régóta nem ott 
élek, máig szülőfalum utcái azok, ahol a 
leglassabban haladok végig, annyi emléket 
cipelve, mint az a száz év körüli vidám bá-
csi, akinek titka a hosszú sétákban rejlett: 
minden nap reggeltől fel-alá járta az ut-
cánkat, megosztva emlékeit az éppen ráérő 
járókelőkkel a világháborúkról, tartalmas 
életéről.

Magyarbél Mátyusföldön, a Kis-Kárpá-
tok alatt, a Kis-Duna felett, Szenctől pár 
kilométerre található, a Pozsonyba vezető 
főút mellett. Több okból is nevezhető ha-
tárközségnek, hiszen a Csallóköz határán 
terül el, ami egyben a szlovák-magyar 
nyelvhatárt is képezi, illetve a második 
világháború alatt az országhatár is arra 
húzódott. Erre manapság már csak egy 
összegraffi  tizett betonbunker emlékeztet 
egy termőföld közepén, ami annak idején 
sokadjára is ugyanolyan varázslatos erővel 
mozgatta meg gyermekkori fantáziámat.

1719-től itt építtette fel a Csáky család az 
ország egyik legnagyobb kastélyát. A neves 
osztrák építész, Fischer von Erlach és fi a ál-
tal tervezett kastély külső és belső elrende-
zése az év felosztását idézi: 52 helyiségéből 
365 ablak nézett az arborétumnak is beillő 
kastélyparkra. Hét kapun keresztül lehetett 
megközelíteni. A második világháború so-
rán a kastély nagy része leégett, a liget fái 
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tüzelőként végezték. 1955-ben újították fel, 
egy ideig szociális otthonként, majd ké-
sőbb női elmegyógyintézetként üzemelt. 
Jelenleg kihasználatlan, néha egy-egy kul-
turális rendezvénynek szolgál otthonául. A 
Szent Kereszt felmagasztalásának szentelt 
római katolikus temploma 1728-ban a kas-
télyhoz hasonlóan barokk stílusban épült.

Ugyancsak említésre érdemes a falu szé-
lén keletkezett tó, amelyet a közeli D2-es 
autópálya miatt bányásztak ki. Tiszta vize, 
kavicsos, néhol homokos partja nyáron 
közkedvelt célpontja számos pozsonyi és 
környékbeli strandolónak, az év többi ré-
szében pedig helyi horgászokkal és falubeli 
sétára vágyókkal lehet errefelé találkozni. 
A sokszínű, kacskaringós út, amely körbe 
vezet, biciklis versenyeink helyéül szolgál-
va lenyűgözőbb volt, mint bármely For-
ma 1-es pálya.

Kevés település arculata változik oly 
tempóban ebben az országban, mint 
Magyarbélé, amely sokak számára csak 
lakóhely, nem otthon. Lakosainak száma 
megközelítőleg 2500 fő, ám a tényleges 
számot csak felbecsülni lehet, mert a ked-
vezőbb telekárak és a természet közelsége 
miatt odaköltözött nagyvárosiak közül 
sokan nem oda vannak bejelentve. Ennek 
is köszönhető a rendkívüli mértékben fo-
gyó magyarság aránya, mely a XX. század 
eleje óta 90 százalékról 20 százalékra csök-
kent. A falu magyar alapiskolája 2005-ben 
megszűnt, utolsó évfolyamában mindössze 
öten maradtunk. 

Ezért is fontos, hogy szülőfalunk képét 
magunkban őrizzük, mert ha a helység-
névtáblákat le is lehet festeni, azt, amit szá-
munkra jeleznek, nem.

KEDVENC VÁROSOMÁÁÁ

KOVÁCS BALÁZS

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

AZ ÉN VÁROSOM

ANGYAL LÁSZLÓ, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem nyelvészoktatója, Rimaszombatban él (langyal@ukf.sk); 
BENYOVSZKY MÁNYA ÁGNES, a Czuczor Gergely Alapiskola tanára, író, Érsekújvárban él (bmanyaagi@gmail.com); 
BRUTOVSZKY GABRIELLA, a budapesti Jedlik Ányos Gimnázium tanára, a Katedra szerkesztője, Budapesten – Rozsnyón 
él (brutigabi@gmail.com); CSENGER ORSOLYA, a búcsi Katona Mihály Alapiskola magyar-testnevelés szakos tanára, Búcson 
él (orsolya.csenger@gmail.com); CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Pár-
kányban él (csicsay.alajos@gmail.com); FEDOR ERIKA, a Buzitai Alapiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára, Szepsiben 
él (fedor.erika1@gmail.com); HEVERDLE PÉTERNÉ DR. KÖNCSE KRISZTA, a Károly Gáspár Református Egyetem Peda-
gógiai Karának főiskolai tanára, Budapesten él (koncse.kriszta@kre.hu); KATONA NIKOLAS, a dunaszerdahelyi Kodály Zol-
tán Általános Iskola tanára, Balonyon él (soldier.nick@citromail.hu); KOZMÁCS ISTVÁN, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem nyelvész docense, Kecskeméten él (ikozmacs@ukf.sk); KOVÁCS BALÁZS, író, Komáromban él (kovibali133@gmail.com); 
MORVAY KATALIN, az Iskolavezetők Országos Társulásának az elnöke, a pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 
igazgatónője, Szencen él (katalin.morvay@mtag.sk); ZUZANA PALENČÍKOVÁ, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem regio-
nális idegenforgalmi oktatója, tanszékvezető, Nyitrán él (zpalencikova@ukf.sk); RADICS RUDOLF, a Nyitrai Konstantin Filozó-
fus Egyetem doktorandusza, Nyitrán él (rudolf.radics@ukf.sk); SALGÓ GABRIELLA, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola 
tanítónője, Érsekújváron él (salgo.gabriella@gmail.com); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium 
vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com); SZABÓ TIBOR, a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem dékánhelyettese, Érsekújvárban él (tszabo@ukf.sk); UHRAPKA BARBARA, a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem hallgatója, a Diákhálózat FTDK-koordinátora, Vezekényen él (uhrapkabarbara@gmail.com); TÓTH BERNADETT, 
pszichológus a Bokréta lakásotthonoknál, Budapesten él (toth.bernadine@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)

Z. Németh István: 
Csillag voltál álmomban
Kiadó: 
Vámbéry Polgári Társulás

Mit eszik a Jeti? Miért akar a bolha átugrani a Holdra? Aki Fancsalon él, valóban fan-
csali képet vág? Vajon min nevet a kacagány? Árulnak bolhát a bolhapiacon? Az ajtót 
G-kulccsal nyitják a koncertteremben? Egyáltalán hogyan lehet összebarátkozni egy 
tintapacákkal?

Ha ezek a kérdések valaha is felmerültek benned, pont a megfelelő könyvet tartod a 
kezedben. Ha nem, akkor is elvarázsol majd Z. Németh István legújabb gyermekvers-
kötete, aki ezúttal sem fukarkodik a jókedvvel, a merész ötletekkel, a meghökkentő, 
parádés rímekkel és a rá jellemző remekbe szabott, sziporkázó szójátékokkal. 

Ára: 9 €

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánljuk szíves fi gyelmükbe Z. Németh István Csillag voltál álmomban című legújabb verseskönyvét. A könyvet meg-
vásárolhatják a Lilium Aurum Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a  marketing@liliumaurum.sk címen is.

ANANANNGGYALAL LÁÁS

SZERZŐINK
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199 évvel azután, hogy Kölcsey Ferenc 
Himnuszát megírta, a magyar kultúra 
van, él, virágzik. Korábban megszo-
kott intézményes keretei azonban a 
hihetetlenül gyors technikai fejlődés-
nek köszönhetően és a  világjárvány 
következtében gyökeresen megvál-
toztak: színházi előadások, könyv- és 
lemezbemutatók költöztek a  családi 
nappalikba, régi és új (remek)művek 
az elektronikuskönyv-olvasókba. Mú-
zeumok, galériák gyűjteményei érhe-
tőek el – gombnyomásra. A  diákok 
otthon, pizsamában ülve, online kap-
ják, megabájtban gondosan adagol-
va, a  kultúrát. Beatzenészek kapnak 
Kossuth-díjat, Luther Márton és Toldi 
Miklós modern rajzfi lmek hősei, Pető-
fi nek Facebook oldalt szerkeszt a paj-
kos utókor, a János vitézbe új szereplőt 
küld a kortárs író tolla. 

„A gyereknek T o l d i - t olvasod, és 
azt feleli, oké.” 

Az idők változnak. A  kultúrához 
való viszonyunk is. Fontos, hogy vál-
tozzon, legalább is ne merevedjen tel-
jes mozdulatlanságba, hiszen az anya-
gi és szellemi kultúra minden alkotása 
az emberi kreativitás ékes bizonyítéka! 
Alkotóként és befogadóként egyaránt 
szomjazzuk az újat, de arra is nyitott-
nak kell lennünk, hogy a régit, az is-
mertet újszerűen lássuk és láttassuk, és 

aztán ennek megfelelően is tanítsuk. 
Ezt a „frissítést” a játék és a humor is 
nagyban elősegítheti.

A súlyos gondolati költeményeket 
is ránk hagyó Nagyok – József Attila, 
Kosztolányi, Babits – egyaránt szíve-
sen játszottak a nyelvvel és az irodalmi 
hagyománnyal. Az utóbbinak például 
a „kultúra“ szó betűit felcserélve „a rút 
luk“ kifejezés jutott eszébe.

Aztán itt vannak Karinthy irodalmi 
paródiái. Többségükben nem tiszte-
letlen „gúnyrajzai” az eredetinek, ha-
nem írók és műveik görbe tükörben 
láttatott, bravúros megidézései. Olyan 
komikus hatású utánzatok, amelyek 
nevettetve tartják életben az utánzott 
mű és szerzőjének az emlékezetét – 
akárcsak Lackfi  János és Vörös István 
népszerű paródiagyűjteménye (Apám 
kakasa) vagy Király Levente Így irtok 
én című, hasonló műfajú kötete. 

Hiszem, hogy az ilyen jellegű műve-
ket nem a nagy elődöket sárba tiporni 
akaró indulat vezérli, hanem a játék 
öröme. A végeredmény pedig remek 
eszköz lehet ahhoz, hogy közelebb 
hozza a kultúrát a reménybeli fogyasz-
tóhoz, esetünkben a diákokhoz. 

Isten éltesse a  magyar kultúrát, 
a  magyar (nyelvi) leleményességet 
a születésnapján!”

BENYOVSZKY MÁNYA ÁGNES

MAJDNEM KÉTSZÁZ: AZ ÁM, HAZÁM!
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA   



Bodon Andrea neve nem csu-
pán a kassai magyar gimnazis-
ták számára ismert, hiszen az 
általa vezetett KGSZT – Kassai Gim-
nazisták Színjátszó Társulatának elő-
adásai országszerte és a határon túl 
is közismertté és kedveltté váltak. 
A színjátszókörön kívül szervezett 
már lírai színpadot, a nevéhez kap-
csolódik a kassai amatőr felnőtt 
színjátszócsoport, a Tükör Társulat 
megalapítása is, mely a szlováki-
ai magyar színjátszás új színfoltja. 
Rengeteg fi atal köszönheti neki a 
színház, a színjátszás iránti szerete-
tét, sokan az ő égisze alatt formálód-
tak, s választották a színházi pályát 
hivatásul. Mindeközben a kassai 
Márai Sándor Gimnázium és Alap-
iskola magyar- és angoltanáraként 
már évtizedek óta járul hozzá a fi a-
talok képzéséhez, szemléletformálá-
sához. 

Megtiszteltetés, hogy jómagam is 
a szerencsések egyike vagyok, aki 
tanítványként és KGSZT-tagként is 
élvezhettem Bogyi alázatos és lelkes 
munkáját. Örömmel tölt el, hogy el-
fogadta felkérésemet az interjúra, és 
így közelebbről is betekintést nyer-
hetünk ebbe a sokrétű és rendkívül 
fontos tevékenységbe.

  Ebben az évben 25 éves lett a KGSZT. 
Igaz, a COVID-helyzet egy időre meg-
törte a társulat folyamatos működését, 
de amíg lehetőség volt rá, 1996 óta fo-
lyamatosan rendeztél. Honnan jött a 

színjátszás, rendezés iránti szereteted, 
illetve a színjátszó társulat létrehozá-
sának az ötlete?

 Gyerekkorom óta vonzott a színészi 
munka, bár színésznő soha nem sze-
rettem volna lenni. Csodáltam viszont 
a színészeket. Annak idején, amikor 
csak néhány tévéadó létezett, szinte 
minden magyar színész nevét ismer-
tem, akit valamilyen tévéjátékban vagy 
egy-egy irodalmi mű fi lmfeldolgozá-
sában láthattam a tévében. A színpad 
pedig kimondottan vonzott. Sokat 
gondolkodtam azon, vajon mi lehet 
a színfalak mögött, de akkor még azt 
hittem, ez örök talány marad számom-
ra.  És hogy honnan jött a színjátszó 
társulat létrehozásának ötlete? Beval-
lom, valahol mélyen elrejtve mindig 
ott motoszkált bennem a gondolat, de 
tett akkor követte, amikor két diáklá-
nyommal – egy szavalóversenyre ké-
szülve – szóba került, hogy mi lenne, 
ha létrehoznánk egy gimnazista szín-
játszó csoportot az iskolában. Akko-
riban még nem tudtam, mibe vágunk 
bele, mikor nagy lelkesedéssel elkezd-
tük próbálni A padlás című musicalt. 
Ezzel jó magasra tettük a lécet a későb-
bi színjátszók számára is.

 Manapság nehéz tanórákon kívü-
li tevékenységre motiválni a diákokat. 
Ugyanakkor látjuk, hogy a színjátszókör 
által mindig nagyon sok diákot meg tud-
tál szólítani. Miben rejlik a KGSZT titka? 

 A kamaszok keresik önmagukat, 
helyüket a világban. Úgy gondolom, 

BRUTOVSZKY GABRIELLA

„EGYÜTT LÉLEGEZNI A KÖZÖSSÉGGEL” 
BESZÉLGETÉS BODON ANDREÁVAL

nagyon vonzó az a lehetőség, hogy 
a színpadon valaki más bőrébe búj-
hatnak. Megcsillanthatják azokat a 
képességeiket is, amelyek az iskolá-
ban nem mutatkozhatnának meg. Jól 
érzik magukat a próbákon, egy nagy 
családdá válnak, a későbbi találkozó-
kon is felemlegetik a közös élménye-
ket.

 Szerinted miért fontos egy kamasz 
életében a diákszínjátszás? 

 A diákok megtanulnak együttmű-
ködni, együtt lélegezni a közösséggel. 
Erősödik bennük az egymás iránti 
felelősségérzet, az önbizalom, az em-
pátia, új eszközöket kapnak az önki-
fejezéshez. Jobban megismerik ön-
magukat és egymást is. Az előkészítő 
folyamatban, a különböző szituációs 
játékok során olyan élethelyzetekkel 
szembesülnek, melyek a valós életben 
is visszaköszönhetnek. Egy-egy szín-
padi fellépés hozzájárul ahhoz, hogy 
leküzdjék vagy legalább uralni tudják 
a lámpalázat, és merjenek közönség 
előtt megszólalni, amire felnőtt éle-
tükben is számtalanszor lesz majd 
alkalmuk. A kamaszoknak nagy si-
kerélmény a közönség visszajelzése is, 
főleg olyankor, ha gyerekközönségnek 
adunk elő mesejátékot.
 

 A társulattal számos településen 
felléptetek. Rendszeresen részt vet-
tetek a komáromi Jókai Napokon, az 
Egressy Béni Színjátszó Fesztiválon is 
bemutatkoztatok Szepsiben. Ezekről 
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a rendezvényekről szinte minden al-
kalommal neves díjakkal érkeztetek 
haza. Továbbá felléptetek többek kö-
zött a budapesti Szkéné Színházban 
is. Mindez óriási felkészülést, munkát 
takar. Rendezőként milyen kihívások-
kal kell szembenézned? 

 Minden darabnál változik a csapat 
összetétele, hiszen diákszínjátszásról 
van szó. Az újaknak alkalmazkod-
niuk kell a társulathoz, rendezőként 
meg kell ismernem az újonnan jöttek 
képességeit. Sokszor az alapoktól kell 
kezdeni a színpadi mozgás és beszéd 
terén egyaránt. A társulat többsége 
más szakköri és iskolán kívüli tevé-
kenységben is részt vesz, nem könnyű 
összeegyeztetni a próbákat. Hetente 
egyszer próbálunk, de a bemutató 
közeledtével sűrűsödnek a próbák, 
hétvégi gyakorlásokra is szükség van, 
a végén már akár hét napból öt-hatot 
is próbával töltünk. Nagy kihívás az 
is, ha a csapat létszáma 25 fő. Egy-
egy darabot ehhez kell igazítani, hogy 
mindenki szerepet kapjon.

 Biztosan számos emlékezetes pil-
lanat maradt meg ebből a 25 évből. 
Megosztanál néhány számodra ked-
ves pillanatot? 

 Minden darabot és minden csapatot 
más-más miatt szerettem. Leginkább 
a próbafolyamatot szeretem, ahogy az 
ötletek beépülnek a darabba, ahogy az 
egész előadás megszületik és folyama-

tosan alakul. Ahogy a gyerekek bele-
teszik a magukét, ahogy közösséggé 
válik a több évfolyamból származó, 
különböző színpadi tapasztalatokkal 
rendelkező sok-sok diák. 

Élmény az is, hogy egy-egy diák 
azért választotta a mi iskolánkat, mert 
látta valamelyik előadásunkat. 

Sokszor kellett nagyon kreatívan 
viselkednünk, az ismeretlen hely-
színek adottságaihoz igazítanunk 
az előadást. Sok érdekes kalandunk, 
vicces helyzetünk volt. Egyszer pél-
dául annyira belefeledkeztünk a késő 
esti próbába a Jókai Napokon, hogy 
bezártak minket a művelődési köz-
pontba. Észre sem vettük, mennyire 
elszaladt az idő. A portás alighanem 
úgy gondolta, este tizenegy után már 
nincs ott senki…

 Nagyon sokan köszönhetik neked 
a színház, színjátszás iránti szerete-
tüket, többen a társulatból pedig szí-
nészi pályát választottak hivatásul. 
Milyen szerepe van a diákszínját-
szásnak a tehetséggondozásban? 

 Voltak olyan színjátszóim, akik si-
keresen felvételiztek valamelyik szín-
művészeti egyetemre, elvégezték azt, 
és ma is aktív színészek. Voltak olyan 
társulati tagok is, akik szerepet vállal-
tak a szepsi színjátszó fesztivál lebo-
nyolításában, konferáltak vagy cikket 
írtak a látott darabokról. Volt olyan is, 
aki azóta sikeres tévériporter lett.

 A KGSZT mellett 2017-ben meg-
alapítottad a felnőtt amatőr szín-
játszókból álló Tükör Társulatot. 
Honnan jött az ötlet egy felnőtt 
színjátszócsoport létrehozásához? 
Miben más egy felnőtt társulat? 

 Mikor darabot keresgélek, sok olyan 
művet kell elvetnem, amely valami-
lyen szempontból nem felel meg a 
diákszínjátszóknak. Sajnáltam nem 
kihasználni a jó színműveket. Arra 
is kíváncsi voltam, milyen lenne fel-
nőttekkel dolgozni. Szerettem volna 
egy összeszokott csapatot, kiforrott 
játszókkal, akik folyamatosan fejlőd-
nek, és nem kell mindig mindent az 
alapoktól kezdenünk.

 Jelenleg min dolgozol? Mik a to-
vábbi terveid? 

 Amikor a járványhelyzet lehetővé 
teszi, helyzetgyakorlatokat végzünk, 
esetleg rövidebb alkalmi irodalmi 
műsorokon dolgozunk. A társulat saj-
nos nem tud folyamatosan működni a 
jelen körülmények között. Tervezni is 
nehéz. Szeretném, ha mindkét társu-
latom fennmaradna, tovább élne, sze-
retném, ha újra lennének versenyek, 
fesztiválok, fellépések. Hogy újra 
együtt alkossunk. Játsszunk.

 Köszönöm a beszélgetést, további 
szép élményeket, tehetséges diákokat 
kívánok, és sok erőt, kitartást a mun-
kádhoz!



A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁNAK TÖRTÉNETE
ANGYAL LÁSZLÓ

1989 óta minden évben január 22-én 
ünnepeljük a magyar kultúra napját 
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 
költőnk 1823-ban ezen a napon zárta le 
a Himnusz kéziratát. Ebből az alkalom-
ból országszerte és a határon túl is tar-
tanak minden évben rendezvényeket. 

A HIMNUSZ ÚTJA A NEMZETI 
JELKÉPIG

Amikor Kölcsey 1823. január 22-én 
pontot tett a Hymnus, a „Magyar nép’ 
zivataros századaiból” letisztázott kéz-
iratának végére Szatmárcsekén, való-
színűleg még nem sejtette, hogy verse 
néhány évtized múlva minden nagy ün-
nepen, jeles eseményen elhangzik majd. 

A Himnusz szövege közel kétszáz 
esztendős, a zenéje idén lett éppen 177 
éves: Erkel Ferenc ugyanis 1844-ben 
nyerte meg a Nemzeti Színház pá-
lyázatát. Egressy Béni, a Szózat zene-
szerzője is adott be művet 1844-ben a 
Himnusz megzenésítésére kiírt pályá-
zathoz, és csupán néhány vokson múlt, 
hogy most nem ezt énekeljük ünnepi 
alkalmaink során. Szélesebb közönség 
előtt a Himnuszt 1844 augusztusában 
énekelték először, mégpedig az Óbu-
dai Hajógyárban a Széchenyi gőzös 
vízre bocsátásakor. 1848-ban a for-
radalmi törvényhozás csak a nemzeti 
felségjelek, címer és zászló ügyében 
rendelkezett, hivatalos nemzeti him-
nuszt nem jelölt ki. A reformkor végén 
még felváltva vagy együtt énekelték a 
Himnuszt és a Szózatot, de az 1850-es 
évektől már a Himnusz került előtér-
be. Az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc eltiprását követően először 
a Rákóczi-indulót tiltották be. Erkel 
Ferenc ezért a Nemzeti Színház szín-
padán 1850-ben három alkalommal 
(március 26-án, augusztus 20-án és 
december 23-án) az egész kórussal és 
zenekarral, dacolva az önkényuralom 
döntésével, előadta a Himnuszt. Ezek 
után 1855-ig betiltották az éneklését. 
1861-ben az országgyűlést erőszako-
san feloszlatták, és a Himnuszt ismét 
bujdosásra kárhoztatták. A művet 
csak a századforduló óta, tehát mint-
egy százhúsz éve tekintjük valóban 
nemzeti himnuszunknak. A kézirata 
Kölcsey Ferenc távolabbi rokonságán 

keresztül került 1946-ban az Országos 
Széchényi Könyvtár gyűjteményébe, 
de azóta csak háromszor állították ki 
a nyilvánosság részére. 1949-ben Rá-
kosi Mátyás az új államhatalomhoz új 
himnuszt keresett, így Kodály Zoltánt 
kérte fel annak megkomponálására – 
szövegírója Illyés Gyula lett volna. Vé-
gül Kodály dacos ellenállásába ütköz-
ve maradt a régi nemzeti ima. 

A Himnusz viszont csak az 1989. 
évi XXXI. számú törvény értelmében 
emelkedett nemzeti jelképeink sorába, 
amikor módosították az 1949-es, párt-
állam idején elfogadott alkotmányt. 
A törvény 75. §-ában a következőt 
olvashatjuk: „A Magyar Köztársaság 
himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz 
című költeménye Erkel Ferenc zenéjé-
vel.” A jeles nap eseménytörténetéhez 
még hozzátartozik, hogy 2012. január 
elsején hatályba lépett az Alaptörvény 
I. cikke, mely a következőről rendel-
kezett: „Magyarország himnusza Köl-
csey Ferenc Himnusz című költemé-
nye Erkel Ferenc zenéjével.”

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

A magyar kultúra napjáról való meg-
emlékezés lehetőségét a krakkói szü-
letésű Fasang Árpád zongoraművész, 
karnagy, kórusvezető vetette fel még 
1985-ben. Véleménye szerint „ez a nap 
annak tudatosítására is alkalmas, hogy 
az ezeréves örökségből meríthetünk, és 
van mire büszkének lennünk, hiszen 
ez a nemzet sokat adott Európa, a világ 
kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, 
ezzel gazdálkodni lehet, valamint segít-
het a mai gondok megoldásában is.” 

A Hazafi as Népfront Országos Taná-
csa 1988. december 29-én határozott 
a magyar kultúra napjának megtartá-
sáról. A rendezvényekre először 1989 
januárjában került sor, és a tanács szer-
vezte meg az első évfordulós rendez-
vénysorozatot és azóta évente rendre 
megünneplik ezt a napot. A Dunántúli 
Napló 1989. évi 20. számában (web 1) 
a következőket olvashatjuk a jeles nap 
előzményeiről: „A Hazafi as Népfront 
Országos Tanácsa a közelmúltban 
döntött arról, hogy január 22. legyen a 
magyar kultúra napja. Ezen a napon — 
1823. január 22-én — írta ugyanis Köl-

csey Ferenc a Himnuszt. A HNF OT 
felhívása szorgalmazza, hogy minden 
évben január 22-én a magyar kultúra 
valamennyi barátja és művelője, itthon 
és szerte a világban emlékezzen meg a 
magyar nemzeti műveltség és kultúra 
eredményeiről. Ez évben a Hazafi as 
Népfront karöltve a Helikon Filmmel 
a Budapest Kongresszusi Központban 
rendezi meg a magyar kultúra napját. 
A délután három órakor kezdődő ren-
dezvényen elhangzik majd a népfront 
felhívása és levetítik a Gulyás-testvérek 
Erdélyről készült fi lmszociográfi áját. 
A január 22-i műsoros rendezvényre 
a belépés díjtalan.” A folyóirat 22. szá-
ma (web 2) már a következőkről szá-
mol be: „Ezen a napon, 1823. január 
huszonkettedikén írta Kölcsey Ferenc 
szatmárcsekei magányában azt a költe-
ményét, amelyet nem törvény, hanem a 
nemzet közakarata emelt a maga imád-
ságává, Himnuszává. Szívszorító és 
fölemelő ez a költemény, önvizsgálatra 
és a jövőépítő szent elhatározásra egy-
aránt késztető. A Hazafi as Népfront – a 
nemzet jövője és a magyar művelődés, 
műveltség eleven léte iránti felelősségét 
tudva és érezve, arra kéri a magyar kul-
túra valamennyi barátját és művelőjét, 
éljen bár a határokon innen vagy túl, 
vesse tekintetét ezeréves kultúránkra. 
Nyújtson hát kezet e napon lélekben 
és elhatározásban köztünk élő, s az 
emlékezetben élő egyaránt, itthon és 
mindenütt a világban, különféleképpen 
gondolkodók, eltérő korúak, nyújtson 
kezet a nemzeti kultúra elismerésében, 
támogatásában és abban, hogy erejét, 
tudását az egész emberiség érdekében 
fejthesse ki. Kultúránk megbecsülése 
önvizsgálatra és önbecsülésre nevel, 
segít számba venni jót és rosszat, mér-
legelni múltat és jelent. Gondokkal és 
feladatokkal teli ma az ország, ám nem 
titkolhatjuk: a nemzeti sorskérdésekkel 
felelősen vívódva okkal aggódhatunk a 
magyar művelődés és műveltség, mű-
vészet és tudomány egyre nehezedő 
gondjai miatt…” 

A MEGEMLÉKEZÉS KÜLÖNBÖZŐ 
FORMÁI

A jeles nap alkalmából azóta az anyaor-
szág magyarsága, a határokon túli ma-

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA



gyar közösségek és a világban szerte élő 
magyarok megemlékeznek a magyar 
kultúra értékeiről. Koncerteket szer-
veznek, színházi előadásokat, könyvbe-
mutatókat és irodalmi esteket tartanak. 
Ezen a napon adják át a magyar kultú-
rával, valamint 1993 óta az oktatással 
kapcsolatos díjakat (Apáczai Csere Já-
nos-díj, Brunszvik Teréz-díj, Németh 
László-díj, Karácsony Sándor-díj stb.). 

Szatmárcsekén, a költő nyughelyén 
megkoszorúzzák a sírját és átadják a 
Kölcsey Ferenc-emlékplakettet. A Köl-
csey Társaság által 1995-ben alapított 
díjjal azokat a művészeket jutalmaz-
zák, akik szerteágazó művészeti tevé-
kenységükkel nagyban hozzájárultak a 
magyar kultúra gazdagításához.

Szlovákiában minden évben ezen a 
napon adják át a Pro Cultura Hunga-
rica-díjat a magyar kultúra értékeinek 

külhoni megismertetésében és terjesz-
tésében, valamint a magyar nemzet és 
más nemzetek művelődési kapcsola-
tainak gazdagításában elévülhetetlen 
érdemeket szerzett személyek részére. 
Ugyancsak ezen a napon a Szlovákiai 
Magyar Társadalmi és Közművelődési 
Szövetség – Csemadok különböző díja-
kat oszt ki a szlovákiai magyar kultúra 
jeles képviselőinek (Csemadok Életmű 
Díj, Csemadok Közművelődési Díj, 
Gyurcsó István-díj, Fábry Zoltán-díj). 

A Himnusz és a jeles nap története 
a hazai fi lmgyártás fi gyelmét sem ke-
rülte meg. A „Hozz rá víg esztendőt” 
- Himnusz képekben címmel a rende-
ző, Kántor István a fi atalságot szerette 
volna megszólítani. Az Erkel Ferenc 
által alapított Budapesti Filharmóniai 
Társaság és az Erkel Ferenc Társaság 
pedig A Himnusz regényes története 

címmel dokumentumfi lmet készített 
2021-ben. A fi lm megjelentetését a 
magyar kultúra napjára időzítették. 

2022 januárjában a jeles nap 33. év-
fordulója következik. Az évfordulóval 
kapcsolatos megemlékezések alkalmat 
teremtenek számunkra, hogy nagyobb 
fi gyelmet szenteljünk hagyománya-
inknak, nemzeti tudatunk erősítésé-
nek és kultúránk ápolásának.
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A Himnusz 1994-ben állított emlékműve (Csete György alkotása)



2021 szeptemberében kapott nagy 
nyilvánosságot, hogy Fehér Bence, a 
Magyarságkutató Intézet munkatársa 
elődásában az ún. jánoshidai tűtartón 
olvasható rovásnak tartott jelekről azt 
gondolja, hogy az magyar felirat, és ez 
van ráírva: Baszjad Izüt. S mindez iga-
zolja, hogy a VII. században magyarok 
éltek már a mai lakhelyükön.

Fehér Bence korábban már egy ta-
nulmányban közzé tette ezt az ered-
ményét (Fehér, 2020, 104–106).

Erről a tűtartóról van szó: 

a)

b)

c)

d)

és a jelek más oldalsorrendben:

a)

d)

c)

b)

Az alábbiakban azt nézem meg, 
hogy milyen érvek mentén született 
Fehér Bence eredménye. A követke-
zőkben csak a saját állításai alapján 
próbálom elvégezni eredményének 
értékelését. A szögletes zárójelben sze-
replő megjegyzéseket én tettem be, az 
érthetőség kedvéért.

A fentebb jelzett helyen részletesen 
közli a tűtartóról írt szakirodalmat, és 
bemutatja az olvasatokat, amelyeket a 
rovásról készítettek. A saját olvasatá-
ról azt írja, hogy „az írás jelei közül 
1–3. esetleg értelmezhető lenne NR 
[nagyszentmiklósi rovásírás (olvasat 
és nyelv vitatható, avar kor)] szerint, 
de 4. nem; TMK [Telegdi-Marsigli 
kánon] szerint viszont 1–2. [B, SZ], 
4. világos, 3. ligatúra, amelynek egyik 
eleme szabályos D [Marsigli , Kájoni], 
a másik a szokásostól eltérő J [Marsigli 
,Telegdi ], de már régebben feltételez-
ték, hogy a jel eredeti alakja ez lehetett. 
[Vajon mi az eredeti alak a tűtartón 
szereplő ligatúra szerint?] A 4. = Z jel-
nek ez messze legkorábbi előfordulá-
sa”. [Ebben az alakjában csak a Kájoni 
1673-as művében szerepel.]

Majd később így folytatja:
„Az első két betű olvasata szélesebb 

konszenzuson alapul (B és SZ), azon-
ban e két betű alapján mind török, 
mind magyar nyelven elképzelhető 
apotropaikus [óvó, rontás ellen védő] 
formula. A 3. jel magyar olvasattal ér-
telmes befejezése az 1–2.-nek, a köz-
tük [1–2. és 3.] levő nagyobb távot 
egy vízszintes vonás hidalja át, aminek 
oka nem világos. A koherens magyar 
olvasat megkívánja, hogy a 4. jel bal 
szélénél levő kopásba egy ligatúrát 

feltételezzünk, ami könnyen lehetsé-
ges, mert a felszín lepattogzása szíve-
sen követi a bevésések vonalát (ld. 1. 
jel felső negyedét), és ez alapján a hi-
ány éppen egy ligált T [értékű] jelet 
ad ki. Ez a feltételezés egyébként nem 
szükséges, ha a TMK szerint Z értékű 
karakterről feltételezzük, hogy Z+T 
összevonásával keletkezett (elfogadva 
Vékony G. javaslatát a NR Z értékű ka-
rakteréről)1.”

Fehér részletesebben csak Vékony 
Gábor olvasatával foglalkozik. Arról, 
hogy miért nem fogadja el Vékony ol-
vasatát (Vékony 1985: bas Üη^ür^ig, 
1987: i^ηä || bas Üη^ür^ig ‘Tű, győzd 
le Üngürt’), ezt írja: „Vékony olvasata 
a tamga2 szövegként olvasása miatt 
aggályos (egyébként hapax legome-
nont [kifejezés, amely csak egyszer 
fordul elő egy adott korpuszban, itt 
az Üngür] tartalmaz, így kontrollál-
hatatlan)“. Mások, így Hosszú Gábor 
azonban elfogadja Vékony olvasatát 
írásaiban.

A fentiek alapján azt mondhatjuk, 
hogy:

1. A feliratnak van egy teljes olvasata 
Vékony Gábortól (ezt Hosszú Gábor is 
elfogadja), amelyet Fehér Bence eluta-
sít, mert Vékony az általa tamgának 
tartott elemeket is elolvassa, illetve az 
Üngür név máshol nem fordul elő.

Ehhez fontos megjegyzések: 
a) hogy a  két elem tamga-e vagy 

sem (fentebb a tűtartó 4. oldalán), az 
értelmezés kérdése. A Vékony szerinti 
nem-tamga és a  Fehér szerinti tamga 
olyan állítások, amelyek nem cáfolha-
tók és nem is igazolhatók, s ebben az 
értelemben egyenértékűek. Ettől kezd-
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1 Itt nem ad irodalmi hivatkozást, így ezt az állítását nem lehetett ellenőrizni.
2 Fehér szerint a tűtartó b) oldalán található két jel nem írás, hanem tamga (név vagy nemzetségjel).
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ve csupán hit kérdése, hogy melyiket 
fogadjuk el.

b) Vékony olvasata szerint a szarvasi 
tűtartón többször is szerepel az Üngür 
név, melyet Vékony hapax legome-
nonnak tart, sőt Vékony egy munká-
jában annak igazolására is törekszik, 
hogy kimutassa ennek a névnek a tö-
rök nyelvekben való létezését, tehát 
kimondhatjuk, hogy ez alapján nem 
hapax az elem. 

2. A  Fehér Bence-féle olvasatnak 
ezek a problémái:

a) feltételezés, hogy a székelynek 
nevezett rovásírás jeleivel, magyarul 
olvasható a felirat;

b) ha ezekkel a jelekkel olvassuk, 
akkor – ahogy ő maga is írja–, „az 
1–2. jelek és a 3. jel közötti levő nagy 
távolságot egy vízszintes vonás hidalja 
át, aminek oka nem világos”. Az lehet 
bármi, pl. egy másik jelrendszerben 
a G, vagy bármely más hangnak a jele;

b) van a  feliratban egy hapax li-
gatúra [sehonnan máshonnan nem 
adatolható], amelyben az egyik elem 
ráadásul nem is a megszokott alakban 
található, továbbá azért kell itt ligatú-
rát feltételezni, hogy kijöjjön a felté-
telezett magyar nyelvű olvasat. Hogy 

ligatúra-e vagy sem, az azonban újfent 
csupán hit kérdése;

c) hiányzik egy jel a jelsor végéről, 
amely ha ott lenne, ligatúrát alkotna 
az előtte lévő szintén nem szokványos 
rovással, de a  hiányzó ligált elemet 
odaképzelhetjük, „mert a felszín le-
pattogzása szívesen követi a bevésé-
sek vonalát”. Itt újfent el kell hinnünk, 
hogy ott lehetett a ligatúra másik ele-
me, és akkor kijön a feltételezett ma-
gyar olvasat.

Mindezek alapján azt mondhatjuk, 
hogy a tűtartó feliratának mindkét ol-
vasata kérdéses. Azt láthatjuk viszont, 
hogy szinte bármely nyelven el tudunk 
olvasni egy rövid szöveget, néhány 
szót, ha kellően kreatívak vagyunk. 
Feltéve – de meg nem engedve –, hogy  
a Fehér Bence-olvasat érvényes, akkor 
is csak azt mondhatnánk, igen óvatos 
fogalmazással, hogy van egy rovott 
tűtartónk, amelyen feltehetőleg – azaz 
amennyiben feltételezéseink igazak – 
van magyar nyelven is olvasható szö-
veg. S ha így is lenne, ez akkor is csak 
azt jelentené, hogy van egy tűtartó, 
amin esetleg van magyar nyelvű szö-
veg. És nem többet.

Egy vicc jut erről az eszembe: 

Egy mérnök, egy fi zikus és egy ma-
tematikus együtt utazik Skóciában a 
vonaton, amikor meglátnak egy fekete 
birkát. 

–  Úgy látszik, Skóciában feketék a 
birkák – állapítja meg a mérnök.

– Csak annyi biztos, hogy Skóciában 
van fekete birka – javítja ki a fi zikus.

– Csak annyit tudunk, hogy Skóciá-
ban van egy olyan birka, amelynek az 
egyik oldala fekete – válaszolja a ma-
tematikus.

A mi esetünkben tehát van egy tű-
tartónk, amelynek egy (vagy két) olda-
lán írás van, amely írás bizonyos – nem 
igazolt – feltételezések igazsága esetén 
olvasható esetleg valamely török vagy 
esetleg magyar nyelven. 

De ez így semmi esetre sem engedi 
meg azt az állítást, hogy megtaláltuk 
a  legújabb legrégebbi magyar nyelv-
emléket, amelynek alapján újra kell 
írni a magyar történelmet.

Felhasznált irodalom:
 Fehér Bence: A Kárpát-medencei rovásírá-

sos emlékek gyűjteménye. I. kötet, Korai em-
lékek (1599 előtt) és kései feliratos emlékek. 
A Magyarságkutató Intézet Kiadványai  12. 
Budapest, 2020, 104–106.
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A magyar rovásírás nemzeti, kulturá-
lis és néprajzi örökségünk. Maga a fo-
galom nemcsak egy betűkészletet rejt 
magában, hanem a magyar nemzet 
kulturális múltjának bizonyítékaként 
is szolgál. Megőrzése, felelevenítése és 
ápolása lehetőséget kínál a 21. század-
ban élő magyar ajkú nemzet identitás-
tudatának megerősítésében. 

A ROVÁSÍRÁS EREDETE ÉS 
JELENTŐSÉGE

A rovásírás a magyarok őseinek az 
írása, a legelső írásrendszerek közé 
tartozik. Kárpát-medencei jelenléte 
régészeti leletekkel bizonyíthatóan 
8-9 ezer éves. Ebből következik, hogy 
legalább ennyi ideje a Kárpát-meden-
ce őslakói vagyunk. A rovásírás bizo-
nyítja a szkíta-hun-avar-magyar foly-
tonosságot, mert ezeknek a népeknek 
a régészeti emlékein megtalálhatók 
a rovás jelek. A rovásírás emlékei tehát 
bizonyítják, hogy a magyarok ősei már 
az újkőkorban írástudók voltak.

Az írás együtt fejlődik a nyelvvel. 
Így történhetett ez rovásírásunkkal 
is, melyre bizonyíték, hogy minden 
hangunkra volt és van betűnk, jelünk 
a rovásábécében. Amikor az ezredfor-
dulón át kellett térnünk a latin betűs 

írásra, egy szerényebb jelkészlettel kel-
lett megbirkóznia őseinknek. Ennek 
köszönhetően 13 hangunkra nem volt 
megfelelő betű: ty, gy, ny, ly, sz, zs, cs, j, 
k, á, é, ő, ű. Mindez megfi gyelhető pél-
dául a nyelvemlékeinkben (Ómagyar 
Mária-siralom vagy a Halotti beszéd). 
Két jellel kell lejegyeznünk hét hangot 
(ty, gy, ny, ly, sz, zs, cs), amelyek azóta 
is megnehezítik gyermekeink írását, 
olvasását.

A  magyar rovásírás a  többi rovás-
íráshoz hasonlóan elsősorban más-
salhangzós írás volt, sorvezetése is 
a  többiével együtt a  rovás techniká-
jának megfelelően ellentétes irányú, 
tehát magán hordja a közös forrásból 
eredő valamennyi jellegét.  Ezenkí-
vül a  magyar rovásírás egyéni írás is 
volt, amit főleg egyszerű emberek, 
pásztorok stb. népírásként műveltek. 
Ezért is volt némi eltérés vidékenként 
a betűformákban és a rövidítésekben, 
ami a megfejtésüket megnehezíti. Egy  
nagyon  szép  és nemes  mondás  sze-
rint:  „A  múltat  tiszteld  a  jelenben  s  
tartsd  a jövőnek“  –  mindebből kide-
rül, mennyire  fontos  egy  nép  életé-
ben  a múlt  ismerete  és hagyománya-
inak  ápolása.

„A rovásírás legnagyobb jelentősé-
ge, hogy térben és időben összefog-
ja a Kárpát-medence magyarságát”. 
(Friedrich Klára)

ROVÁSÍRÁS: AZ ANYANYELVI 
OKTATÁS KIEGÉSZÍTŐ ELEME

Az anyanyelv oktatására minden nem-
zet nagy hangsúlyt fektet. Jómagam is 
fontosnak tartom, hogy minden gyer-
mek a saját gondolatait elsősorban 
a  saját anyanyelvén tanulja meg kife-
jezni. Azon országokban élő tanulók, 
akik az adott állam kisebbségi nyelvét 
beszélik, nehezebb helyzetben vannak. 
Ők már egészen a  kisgyermekkortól 
legalább két nyelvvel ismerkednek, 
hogy felnőve kellőképpen be tudjanak 
illeszkedni az adott társadalom által 
támasztott elvárások sokadalmába. 
A szlovákai magyarság helyzete is ha-
sonló.

Iskoláinkban a  mára már túlterhelt 
tanterveket megfelelően kiegészíthe-
tik, segíthetik az iskolai szakköri tevé-
kenységek. Erre az elméletre alapozva 
készültek el mindazon szakdolgoza-
taim, melyek a  magyar rovásírás ok-
tatásában rejlő lehetőségekkel kíván-
nak hozzájárulni a  szlovákiai magyar 
anyanyelvi oktatás minőségéhez:
• Písmo rováš v  mimovyučovacom 
procese (magiszteri diplomamunka: 
Rovásírás a szabadidős tevékenységben, 
2008, Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem – Nyitra)
• Využitie voľnočasových aktivít vo 
vyučovacom procese so zameraním na 
materinský jazyk (pedagógiai kisdok-
tori munka: Az anyanyelvet fejlesztő 
szabadidős tevékenységek az oktatás-
ban, 2009, Nyitrai Konstantin Filozó-
fus Egyetem – Nyitra)
• Využitie znakového písma pri osvo-
jovaní čítania a písania u žiakov s po-
ruchami čítania a  písania (gyógype-
dagógiai szakbővítés, 2011, Comenius 
Egyetem – Pozsony)
• Rozvíjanie vyučovania runového pís-
ma s pomocou informačných a komu-
nikačných technológií (1. atesztációs 
munkám: A rovásírás oktatásának 
fejlesztése az információs és kommuni-
kációs technológiák segítségével, 2012, 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
– Nyitra)
• Úloha hry vo vučovaní (2. atesztációs 
munkám: A  játék szerepe az oktatás-
ban, 2013, Nyitrai Konstantin Filozó-
fus Egyetem – Nyitra)

A  felsorolt szakdolgozatok és 
a  többéves tapasztalat mind a cserké-
szetben, mind a  pedagógiában, olyan 
biztos alapot nyújtanak számomra, 
amelynek köszönhetően a  szabadidős 
tevékenység aktív formájában nyilvá-
nulhat meg a magyar rovásírás oktatá-
sa iskolánkon.

ROVÁSÍRÁS SZAKKÖRI KERETEK 
KÖZÖTT

Az egy teljes tanévet kitöltő szakköri 
munkánk több elemből tevődik ösz-
sze. A bevált pedagógiai módszereink 
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közé tartoznak a  hagyományos esz-
köztáron túl a korszerű IKT-s oktatá-
si elemek, illetve az élménypedagógia 
kimeríthetetlen tárháza. Ezen elemek 
felhasználásával nyújtunk minőségi 
és élménydús oktató-nevelő munkát 
diákjainknak. 

A magyar rovásíró szakköri tevé-
kenységünket egy általam szerkesztett 
munkafüzet is segíti.

A betűelemek tanítását ugyanolyan 
hívóképes módszerrel vezetem be, 
mint az általános iskola 1. évfolya-
mában. Mindehhez Friedrich Klára 
módszertani tapasztalatai és Horváth 
István hívóképei szolgálnak remek 
alapot. A hagyományőrző kifejezések, 
tárgyak és cselekedetek mára bő kiegé-
szítést igényelnek a  korunk diáksága 
körében. Pl. gyepü, cserény, jövesztő, 
tiloló, döngölő stb.

Mindezt a  magyarázatot izgalmas 
kutatással is egybe lehet kötni, ha 
adottak a feltételek. A diákok számára 
egy-egy múzeum vagy tájház megláto-
gatása hatalmas élményt tud nyújtani.

A  tantárgyközi kapcsolatok gazda-
gítására is kiterjedő betűkészlet lehe-
tővé teszi a  játékos tudásgyarapítást. 
A magyar rovás jelkészlet ugyanis ké-
pes más-más nyelven is megörökíteni 
egy adott szöveget. 

Miután a  diákok megismerkedtek 
az összes betűelemmel, folytatjuk az 
ismeretszerzést a  rovásszámok és az 
összerovás művészetével. Hatalmas 
kihívás és egyben izgalmas játék is  
számukra, amikor egy képben elrejtve 
felfedezik az  ismert jeleket, betűfor-
mákat.

Természetesen a  hitelesség megkö-
veteli, hogy a  lehetőségekhez mérten 

érintsük a  rovásemlékekhez kötődő 
történelmi múlt bemutatását is. Tan-
év végéig több olyan információval 
gazdagodnak szakköröseink, amelyek 
által tudatosítják az őseink által ránk 
hagyott gazdag kultúrát.

„Egy indiai bölcs mondás szerint 
áldott legyen az, aki az írást feltalálta. 
Az emberiség számára az írás feltalálá-
sa valóban  az egyik legnagyobb áldás. 
Nélküle a  fejlődés minden téren any-
nyira lelassult volna, hogy elmaradott-
ságunkat a maihoz képest elképzelni is 
alig tudjuk. A múltba való visszatekin-
tésnek is egyik eszköze az írás. Ránk 
maradt régi írásos emlékekből évez-
redekre visszamenően tájékozódni 
tudunk egyes népek kultúrájáról, mű-
veltségi fokáról, hitvilágáról, érzelme-
iről, szokásairól stb.” (Forrai Sándor)

A ROVÁSÍRÁS JELENLÉTE AZ 
OKTATÁSI KERETEKEN TÚL

A tantermi oktatáson kívül – Felvidé-
ken – további lehetőségek is adottak 
a magyar rovásírás elsajátítása érdeké-
ben. Ezek: a Palóc Társaság, a Felvidéki 
Rovók Társasága, a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség, a Baranta csapatok 
és egyéb intézménybeli egyesületek 
munkái. Gyakorlati felhasználását te-
kintve a magyar rovásírás már számos 
helyen megjelenik, így nálunk is: te-
lepüléstáblák neveiben (pl. Udvard, 
Ipolybalog stb.), különböző rendezvé-
nyek feliratában, logókban, újságlapok 
szélein, okleveleken, emlékiratokon, 
ékszereken, ruházaton, a média szinte 
minden területén (újság, könyv, világ-
háló) stb.

Adamikné Jászó Anna gondolatai 
szerint: „A tanulók személyiségfejlesz-
tését az iskola pedagógiai programja 
szolgálja, melynek kulcsfogalmai a kö-
vetkezők lehetnek: beszéd, munka, já-
ték, ünnep. Beszélni, dolgozni, játsza-
ni, ünnepelni annyi, mint embernek 
lenni. Az iskola pedig embert nevel, 
s ezért hatja át tevékenységét a beszéd, 
a munka, a játék és az ünnep. Az a fel-
adatunk, hogy beillesszük a  gyereket 
abba a környezetbe, abba a kulturális 
közegbe, melyben él, mégpedig azál-
tal, hogy megismertetjük vele környe-
zetének jelenét és múltját.” 

Rovásírásunk elsajátítását tekinthet-
jük tehát egy „olyan módszertannak, 
mint az orvostudomány: nem árt, ha 
egy kicsit mindenki ismeri, hiszen 
a  szülő gyermekének nemcsak testi, 
hanem lelki, anyanyelvi fejlődéséért is 
felelős” (Friedrich Klára).

FELHASZNÁLT IRODALOM:
 Friedrich Klára – Szakács Gábor: Kárpát-

medencei birtoklevelünk. Szakács Gábor ki-
adása, 2003.
 Forrai Sándor. Az ősi magyar rovásírás az 

ókortól napjainkig. Antológia Kiadó, Lakite-
lek, 1994.
 Adamikné Jászó Anna – Kálmánné Bors 

Irén – Kernya Rózsa – H. Tóth István: Az 
anyanyelvi nevelés módszerei. Kaposvár, Ka-
posvári Egyetem CSVM Pedagógiai Főiskolai 
Kara, 2001.



A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Bevallom őszintén, nincs egyszerű 
helyzetben a  XXI. század pedagógu-
sa. A  folyamatos megújulás mellett 
motiváltnak lenni és ugyanakkor kre-
atív tevékenységre ösztönözni a diá-
kokat, nem kis munka. Teljesítmény-
orientált társadalmunkban nehéz az 
arany középút megtalálása. Egy biz-
tos, hogy a pedagógustársadalomnak 
az élményközpontú oktatásra kell 
törekednie, hisz a jövő nemzedéke, 
többek között az iskolai oktatás során 
megszerzett kulcskompetenciákból 
táplálkozva alakítja majd ki jövőbeli 
munkáját. Didaktikai szempontból 
nem a tananyag átvételére kell össz-
pontosítani, hanem az általa nyújtott 
élmények elérésére, a gyakorlatok út-
ján való ismeretek elsajátítására. Az 
újrafelfedezést, az „aha” élmény meg-
élését kell megteremtenie a tanárnak 
a tanórák során. 

Az alábbiakban leírt  feladatok az 
óra bármely részében bevethetőek, 
s  általa motiválhatjuk, kreatív tevé-
kenységre ösztönözhetjük a diákokat, 
vagy akár szánhatunk egy tanórát is 
arra, hogy a diákok átérezzék, meg-
értsék a nyelv fejlődésének fontossá-
gát, ugyanakkor rámutassunk magyar 
anyanyelvünk szépségére. A  munka-
forma lehet egyéni, páros vagy cso-
portos. Ha a csoportos munkaformát 
választjuk, akkor célszerű a  3-4 fős 
csoportok kialakítása, így nagyobb 
esély van arra, hogy a csendesebb di-
ákok is érvényesülhetnek a hangadók 
mellett.

Minden feladat aktualizálja, kö-
zelebb hozza a  diákokhoz Kazinczy 
Ferenc korát, a nyelvújítás folyamatát 
és szükségességének megértését, va-
lamint rávilágít arra, hogy a  diákok 
megértsék, hogy nyelvünk folyama-
tos, állandó változásban van. Új hasz-
nálati tárgyak, új fogalmak új megne-
vezést kapnak, a  kevésbé használtak 
pedig elavulttá válnak, és nyelvünk 
lassan kiveti magából ezeket a szava-
kat. 

VILLÁMKÁRTYÁK

Egy kis versenyzésre invitáljuk a  diá-
kokat! A nyelvújítás során nagyon sok 
terméketlen ötlet született. A  diákok 

feladata kitalálni, hogy mai szóhasz-
nálattal mi rejtőzhet az egyes szókár-
tyák mögött.

Javasolt szavak: megkönnyebülészeti 
körbegugolda, nyaktekerészeti mellfek-
venc, gyors költész, popont, emember, 
gőzpöfögészeti tovalökdönc, fi ahordó 
górugrány, tevepárduc, csucsag, lánga-
dozás, orrfuvolászati négyzetrongy, hir-
dész

Megoldások: illemhely/WC, nyak-
kendő, rögtönző, kettőspont, művelt 
ember, gőzmozdony, kenguru, zsiráf, 
piramis, szerelem, zsebkendő, pap

PÁRKERESŐ

Szóösszevonás és szóösszetétel út-
ján több ma is használt szó született 
a nyelvújítók jóvoltából. Ezt a nem 
könnyű feladatot próbálhatják ki a di-
ákok két lépésben.

a) Szóösszetétel – Olyan kártyapáro-
kat készítünk, amelynek egyik felére a 
szóösszetétel előtagja, a másik felére a 
szóösszetétel utótagja kerül. A diákok 
feladata a megfelelő összetett szavak 
megalkotása. Pl.: folyó + irat = folyó-
irat, föld + rengés = földrengés, nap 
+ fogyatkozás = napfogyatkozás, bús 
+ komor = búskomor, nagy + lelkű = 
nagylelkű

b) Szóösszevonás – Egyszerű sza-
vakat és az azokból szóösszevonással 
létrehozott szóalakokból készítünk 
kártyalapokat. A diákok feladata a 
párkeresés. Vajon melyik szóból/sza-
vakból milyen szóalak jöhetett létre? 
Pl.: cső – orr – csőr, levegő – ég – lég, 
könnyű – elméjű – könnyelmű

MAGYARRÓL MAGYARRA

A diákoknak egy XIX. század eleji pár-
beszédrészletet mutatunk. A szöveg el-
olvasása után a feladatuk az lesz, hogy 
a  szöveget átírják úgy, ahogyan ma 
elhangzana. Végül egy rövid jelenetet 
készítenek hozzá, először a régi, majd 
a mai változatban.

– Szolgája az úrnak!
– Szolgája vagyok az úrnak!

– Mint van, mint szolgál az egészsége?
– Csak úgy, lassan, lassan, szokás szerint.
– Ma szép idő van.
– Valóban szép, igenis.
– Ugyan menjünk egy kevéssé sétálni!
– Én reá állok, de ugyan hová megyünk?
–  Menjünk a  bátyám kertjébe, ott szép 

társaságot lelünk.
–  Ha azzal az emberséggel viseltetik hoz-

zám, hogy odavezessen, véghetetlenül 
lekötelez engem.

IDŐUTAZÁS

Egy képzeletbeli időutazást teszünk 
Kazinczy és társainak a bőrébe búj-
va. A diákok feladata először össze-
írni minél több olyan szót, amellyel a 
XIX. század elején élt ember biztosan 
nem találkozhatott. Segítségképpen 
adhatunk ötleteket pl.: táblagép, celeb, 
iPhone stb. Majd arra kérjük őket, 
hogy adjanak hozzá rövid leírást, vagy 
képekkel szemléltessék a mai kor vív-
mányait. Végül Kazinczy és társainak 
bőrébe bújva a megadott leírások alap-
ján adjanak új megnevezést a mai kor 
találmányainak, vívmányainak.  

LÁJKOLD KAZINCZYT!

A Magyar Museum, az Orpheus fo-
lyóiratok kitűnő orgánumai voltak a 
nyelvújításnak. A diákok feladata ez-
úttal az lesz, hogy a XXI. század virtu-
ális világába helyezzék át a nyelvújítók 
munkáját, és tervezzenek, készítsenek 
hozzá blogbejegyzést vagy Facebook-
oldalt.

A létrehozott oldalakhoz születhet-
nek hozzászólások (a neológusok és az 
ortológusok szemszögéből is), reklám, 
hír. Az elkészült felületekre a diákok 
elhelyezhetik a párkereső, a magyarról 
magyarra és az időutazás során létre-
jött munkáikat.

FELHASZNÁLT IRODALOM:

 Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit (2013): 
Magyar nyelv és kommunikáció. Budapest, 
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, ISBN: 
978-963-197-461-4.
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lanatban elkerekedett a szemem, oda-
léptem, megfogtam, szemügyre vet-
tem, megszagoltam (utóbbit tényleg 
kár volt!), felvettem, beálltam a tükör 
elé: „Hisz ez egy LIPITYŐ“! Egy ere-
deti, valódi, a  Vág-Garam közi régió 
viseletének lipityője! A  leírtak után 
még most is érzem az ujjongást a mell-
kasomban! Jó ég! Mekkora kincs volt 
évtizedeken keresztül anyu szekrényé-
ben! És milyen jó, hogy már akkor volt 
szeme arra, hogy megőrizze! 

2021 októbere. Győr. Két régi egye-
temi barátnő a  szakadó esőből óriási 
elánnal lép be az Esterházy-palotába, 
Munkácsy festményeinek kiállítására. 
Néhány éve már órákat töltöttem el 
a Déry Múzeumban a festő trilógiáját 
nézegetve, illetve a  fővárosi Magyar 
Nemzeti Galériában a  realista festők 
művei előtt, de ez most megint vala-
mi más. A látottakat követően eszmé-
letlen módon feltöltöttek a  kevésbé 
ismert vagy eddig ismeretlen Munká-
csy „kicsik“. Nem vagyok képzőmű-
vész, a  rajzaim infantilisek, így csak 
nagyon laikus módon, a  megfelelő 
szaknyelv hiányával tudok a  festői al-
kotásokról írni, hozzászólni. De ta-

 Ha édesanyám nem mesél az üknagy-
anyámról, ha 23 évesen nem szippant 
be a magyar táncházmozgalom, akkor 
talán az egyszerű  ruhadarab láttán, 
annyit mondok: „Tedd vissza azt a bü-
dös kabátot!“ 

Hogy ismertem-e üknagyanyámat? 
Nem. Van-e bennem olyan érzés, hogy 
ismerem? Határozottan! A  család-
ban mindenki úgy emlegeti: a  kétyi 
nagymama. Egy leleményes, belevaló, 
érsekkétyi néni, aki kacsákat, libákat 
töm, pucol és árul a pozsonyi piacon, 
és aki a bevételt a szoknyája ráncaiba, 
egy „láthatatlan“ zsebbe rejti. Isme-
rem a  kétyi parasztházat, amiben élt, 
és a  temetőben a  sírhelyet, ahol elte-
mették 1983-ban, amikor még nem is 
éltem. 

2021 novembere. Búcs. Anyu 
a  kérésemre összeszedett néhány 
leánykori ruháját (amiknek divatja 
újra idejét éli, ám a boltokban borsos 
áron juthat hozzá az ember), az utol-
só darabok között egy fekete bársony 
kabátkát mutatott, majd lazán meg-
jegyezte, hogy „hát, ez még a kétyi 
nagymamáé volt, bár már évtizedek 
óta nem volt kimosva“. Abban a pil-

lán ettől sokkal fontosabb a (miértek 
keresése nélküli)  kapcsolódás, amit 
mélyen megélek a festő és a festményei 
iránt. A  különböző évszakokban és 
napszakokban megfestett magyar 
alföldi tájat látva, ahol a  felmenőink 
kemény, fi zikai hétköznapjaiba leshe-
tünk be: asszonyok, lányok ruhamosá-
sa a folyóban, férfi ak ökröket hajtanak, 
teheneket legeltetnek, eszembe jut 
Ortutay Gyula Magyar néprajz című 
művében a  paraszti világ minden-
napjainak leírása. Munkácsy képei az 
előbb említett néprajzi összefoglaló-
nak hitelesebb illusztrációi talán nem 
is lehetnének: egy XIX. századi világ-
hírű, kiváló tehetségű magyar festő 
szubjektív élményein alapuló belső 
képének kivetítése a  XIX. századi 
magyar paraszti világról. Felbecsülhe-
tetlen érték! 

2021 november eleje. 100 éve, hogy 
néhány hónappal ezelőtt megszületett 
Pilinszky, majd nőtt és alkotott. Al-
kotott, és hatással volt a  kortársaira, 
majd a  XXI. század emberére, köz-
tük rám is. Egy átmeneti élethelyzet-
be került, hitében kissé megingott 
lánynak az egyik közösségi portálon 

CSENGER ORSOLYA

A LIPITYŐ1

_______________________________________
1A mai szvetter (kardigán) megfelelője, akkoriban buggyos ujjú kabát.

Fotós: Csiba Móricz Zsófi a



rem a magyar betűket, értem a magyar 
szót! Hálás vagyok, hogy eredetiben 
olvashatom Pilinszkyt, aki által erő-
södött az Istenbe vetett hitem, Gár-
donyit, akinek az Egri csillagokon ke-
resztül üzent mondata („Ha félsz, nem 
élsz!“) 15 éves koromban „pofon csa-
pott“, Szabó Magdát, Weöres Sándort, 
Hamvas Bélát, Lükő Gábort, Ágh-
Bartók-Kodály-Vikár népdalgyűjté-
seit, Lányi Gyurkedli, a  Téka egyik 
alapítójának történeteit, Bán Mór 
Hunyadi regénycsaládját, Harangozó 
Imrét, Liszkát és Andrásfalvyt, Dr. 
Burány Béla délvidéki népi játék-
gyűjtését, Pásztor Andrea és Hajtman 
Kornél verseit, Saróka Lili cikkét 
a  Katedrából, Pogácsát a  Gímesi 
Művelődési Táborból, Alma Matert 
Krasznahorkaváraljáról, Dés-Geszti-
Grecsó szövegeit A  Pál utcai fi úkból,  
unokatestvérem levelét, készülő me-
sekönyvének kéziratát és nem utolsó 
sorban édesanyám falutörténeti-nép-
rajzi írását szülőfalujáról, Kisújfaluról. 

Szégyellem, mert nem mindig volt 
ez így. Mára már csak halványan, de 
ott van bennem az a  kisebbségi lét 
okozta megfelelési kényszerrel élő lá-
zadó egyetemista lány, aki a fentiekkel 
ellentétben erősen degradálta anya-
nyelvét az államnyelvvel szemben. 
Nyitrai egyetemi éveim alatt több-
ször  kívántam, bár a  többséghez tar-
toznék. Egy órámat követően a Nyitra 
folyó partján sétálva, óriási kudarcél-
ménnyel a mellkasomban, erőteljesen, 
számonkérően, hangot is adtam fáj-
dalmamnak, egyenest édesapámnak. 
Úgy emlékszem, apu nyugodt maradt, 

szembejön az Imádságért című írá-
sa. Felrázza. Minden este elolvassa. 
Majd óriási tudásvágyat generálva 
antikváriumból Pilinszky köteteket 
rendel, újraolvassa, vagy újat olvas 
a  magyar költő verseiből, néhány 
nappal később a  gondviselésnek hála 
további könyvajánlások sora találja 
meg barátain keresztül, így jut el Szent 
Ágostonig és Tamásig, majd Franny 
és Zooey-ig és a  belső megnyugvásig 
(újra, de már mélyebben) Istenben. 

2021 nyara. Élő népi muzsika szól 
Erdélyből, Mezőségből. Népi hang-
szerek (hegedű, brácsa, nagybőgő). És 
tánc. Néptánc. Magyar néptánc. Nincs 
színpad, nincs koreográfi a. Csak pá-
rok, akik egymás mozdulatait és a ze-
nét fi gyelve táncolnak. Improvizálnak. 
A prímás fi gyeli a táncosokat, igyekszik 
olyan táncdallamokat játszani, amire 
tudnak jólesően énekelni, és olyan 
tempóban, amit bírnak. Figyelmes. 
A brácsás fi gyeli a prímást, a nagybő-
gős a brácsást. A táncosok a bőgőst. Ő 
adja a lüktetést. Erre lépünk. (Idegen) 
emberek harmóniája. Egy külső szem-
lélő számára, aki még sosem látott 
ilyet, szemet magával ragadó látvány, 
a  táncosnak, aki megéli, kiteljesedés, 
a  táncosnak, aki a  szerelmével táncol 
katarzis, a  zenésznek, ... nos, ebben 
(még) nincs tapasztalatom, de tán-
cos oldalról nézve, hasonló élmény 
lehet, mint annak, aki táncol. Aki 
a  szerelmével táncol. Számomra ezt 
tartalmazza az a  szókapcsolat, hogy 
magyar néptánc. 

Bármelyik év. Bármelyik évszak. 
Hálás vagyok! Hálát érzek, hogy isme-

hagyta, hogy telefonon keresztül ki-
tomboljam magam. Majd eltelt lassan 
10 év, utaztam, munkahelyeket váltot-
tam, rövidebb-hosszabb időt töltöttem 
különböző anyanyelvű gyerekekkel, 
kamaszokkal, fi atalokkal, idősekkel, 
és mára már nem tudok elégszer kö-
szönetet mondani dédszüleimnek, 
szüleimnek a magyar anyanyelvemért. 
Dédszüleimnek, akik inkább válasz-
tották a csehországi deportációt, majd 
a  hazaköltözést, minthogy nyelvi kó-
dot váltsanak, vagy belenyugodjanak 
a politikai hatalmak által generált élet-
helyzetükbe, és természetesen szüle-
imnek, akik magyar iskolákba járattak.

Miért fontos ez január 22-én, a ma-
gyar kultúra napján? 

Milyen jó érzés, hogy a  személyes, 
elfogult kapcsolódásomon túl, a  fent 
említett örökölt „ruhadarab“ is a kol-
lektív magyar kultúránk egy morzsá-
nyi gyönygyszeme. Milyen jó, mikor 
tudatosul bennünk, hogy Munkácsy és 
az alkotásai is a mi magyar kultúránk 
szerves részei. Milyen jó, hogy a népi 
táncunk lassan, de egyre szélesebb 
körben épül be az életünkbe, általunk 
pedig gyermekeinkébe. A fentieket át-
élve büszkeség és alázat tölt el az élő 
magyar kultúránk iránt.

A 2020-as libereci látogatásom 
során a  helyi művelődési központ 
épületén nagy betűkkel egy mondat 
hökkentett meg: „Přežije-li kultura, 
přežije národ!“ (Ha fennmarad a kul-
túra, fennmarad a  nemzet is!) A  cse-
hek tudatosították a kultúra jelentősé-
gét. Vajon, mi is?



TÓTH BERNADETT

SZOCIÁLIS VISELKEDÉS AZ ISKOLÁBAN

A VERSENGÉS

A versengés alapjait megtaláljuk az 
emberi lét biológiai örökségében. Az 
élőlények létezésének alapelve a ver-
sengés, megfi gyelhető az állatvilágban 
és a különböző emberi kultúrákban. 
Kedvelt kutatási téma, hiszen a ver-
sengés kimenetele erősen befolyásolja 
a résztvevők szociális sikerességét. A 
gyermekek és serdülők idejük szá-
mottevő részét oktatási intézményben 
töltik, amely állandó színtere lehet a 
versengésnek. Már óvodáskorban tet-
ten érhető jelenség (szerepjátékok), de 
iskoláskorban, a teljesítményhelyzetek 
gyarapodásával megnő a jelentősége. 
Iskolai keretek között versenghetnek 
személyesen egymással, osztályzato-
kért, a pedagógus fi gyelméért, a nép-
szerűségért, az osztályban betöltött 
státuszért. Serdülőként kiemelten fon-
tossá válik az egyén és a közösség vi-
szonya, az elektronikus médiumok ál-
tal megvalósuló virtuális környezetben 
betöltött szerep (Facebook, Instagram, 
TikTok stb.), a kortársak felől érkező 
elismerés. Az imént említettek fényé-
ben, Fülöp Márta (2000) versengést 
kutató pszichológus szerint, a szóban 
forgó jelenséget, az életben betöltött 
funkciója szerint a szociális készségek 
közé is sorolhatjuk. Pedagógiai szem-
pontból különösen érdekes lehet, hogy 
miként tarthatjuk meg az előnyös ré-
szeit (fejleszthető-e mint kompeten-

cia), illetve hogyan lehet elkerülni a 
hátrányos vonásokat. Jelen cikk arra 
helyezi a hangsúlyt, hogy a versengés 
jelensége önmagában (az együttmű-
ködés nélkül) is értelmezhető szociális 
kompetencia, amely növelheti az élet-
ben való optimális előrejutás esélyét. 
(Boross, Pléh, 2019; Czibor, Bereczkei, 
2009; Csányi, 1994; Fülöp, 1998, 2000; 
Jakab, 2011)

HOGYAN FUNKCIONÁLHAT A 
VERSENGÉS MINT SZOCIÁLIS 
KÉPESSÉG?

Távolról közelítve, evolúciós szem-
pontok alapján meghatározható, hogy 
az ember szükségszerűen csoportos 
lény. A személyiségfejlődésünk nem 
abból áll, hogy szociális lénnyé vál-
junk, ez velünk született, hanem hogy 
az egyediségünk kivirágozzon (Mol-
nár, 1993). A humán viselkedés ré-
sze, hogy a csoporton belül rangsort 
alakítson ki. A rangsorban elfoglalt 
hely nem születésünk által determi-
nált pozíció, hanem egyéni képessége-
inktől és rátermettségünktől függ. Az 
egyénnek érdemes felismerni a saját 
helyét és azt is, hogy az milyen visel-
kedést követel meg a „túlélésünk” ér-
dekében. Fülöp Márta (2000) szerint 
a versengés lehetőséget teremt arra, 
hogy a társakkal való összehasonlítás 

eredményeképpen az egyén felmérje a 
saját értékeit, majd ennek megfelelően 
foglalja el a csoportban az őt illető stá-
tuszt és szerepet. Fülöp Márta, számos 
kutatóval ellentétben a szociális képes-
ségek közé emeli. Véleménye szerint 
hozzájárul az egyén lelki egészségének 
alakulásához, a belső egyensúlyához, 
ami a csoport jó működésének a felté-
tele (Fülöp, 1991). A versengés szolgál-
hatja valamilyen közvetlen cél elérését, 
segítheti az önfejlődést (erősségek és 
gyengeségek felmérése) (Fülöp, 1998). 
Jelentős motiváló erővel rendelkezik 
(Harackiewicz et al., 1998). Az isko-
lai nevelés egyik fontos alappillére a 
diákok önismeretének fejlesztése, hi-
szen a valós önismeret által lesznek 
képesek a saját erőforrásaiknak, sze-
mélyiségüknek megfelelő területen 
elhelyezkedni. Az egyén a társakkal 
való összehasonlítással tanulhat a leg-
többet önmagáról, tehát a versengés 
mint szociális képesség fontos funk-
ciója az énértékelés, ami kizárólag az 
összehasonlítás hatására valósul meg. 
Az összehasonlítás ténye már önma-
gában hordozza a versengést, ami be-
folyásolja az iskolai teljesítményt és a 
tanulási folyamatokat (kik az okosok, 
a szépek, a népszerűek az osztályban), 
ez akár meghatározhatja az adott osz-
tály csoportdinamikai jellemzőit is. A 
leghasznosabb az energiabefektetés 
szempontjából is, ha a képességek, 
tulajdonságok összemérése egy hoz-
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gyakorol a rátermettségre (Bereczkei, 
2003). Minden győzelem és vesztés ré-
sze lehet egy tanulási folyamatnak, ezt 
jó, ha ismertetjük a gyermekkel (Fü-
löp, 2013). A pedagógus részt vehet 
a versengés előnyös funkcióinak fel-
használásában, felismerheti, hogy egy-
egy diáknál melyik funkciót, készséget 
érdemes erősíteni. Alacsony önértéke-
lésű vagy gyengébben tanuló, esetleg 
kevésbé népszerű gyermek esetében a 
saját, korábbi teljesítményéhez képest 
részesíthetjük pozitív feedback-ben 
(visszajelzés), dicsérhetjük az önma-
gához képest elért növekedést. Peda-
gógusként érdemes szem előtt tartani, 
hogy ugyan sokféle dimenzió mentén 
összemérhetőek a gyermekek, de egye-
diségükben nem, fontos az egyéni sa-
játosságok fi gyelembevétele.  Minden 
gyermek megismételhetetlen csoda, és 
a pedagógus a „kincskereső útján” (a 
gyermek erőforrásainak feltérképezé-
se) sokat tehet azért, hogy tanítványai 
megtalálják, azokat a területeket, ami-
ben a legjobbak és megélhetik a kom-
petenciájukat. Iskolai színtéren prak-
tikusabb az erősségekre fókuszálni, 
azokban megtámogatni a gyermeket, 

zánk hasonló személlyel történik. Saját 
magunk és rivális társunk képessége-
inek reális felbecsülése, és az ezekből 
származó következtetések motiválják 
a teljesítményt, és kedvezően befo-
lyásolják az egyén önfejlesztésének 
lehetőségét, a személyiség diff erenci-
álódását, ugyanis számos tulajdonság 
és képesség a versengés folyamatában 
bontakozik ki. A pedagógus segít-
heti a diákot azzal, hogy tudatosítja 
a belső erőforrásait, és az ezzel járó 
felelősséget, ami serkenheti az egész 
életére szóló fejlődést. Az önfejlődés 
szolgálatában áll az, ha a gyermek 
felfelé hasonlít (magasabb kompeten-
ciákkal rendelkező társához hason-
lítja magát), általában ez megfelelő 
önértékelés mellett tud megvalósulni. 
Alacsony önértékelésű diák esetében 
a lefelé hasonlítás (azonos dimenzió-
ban gyengébben teljesítő társával méri 
össze magát) szolgálhatja az érdeke-
it, így az énkiemelés, énfelnagyítás 
(Fülöp, 2000) eszközével él, vagyis 
„vannak nála rosszabbak”. Láthatjuk, 
hogy a versengés terén nyújtott 
teljesítmény, az egyén sikeressége vagy 
sikertelensége tehát, erőteljes hatást 

mint felzárkóztatni. (Bereczkei, 2003, 
In: Kasik, 2011; Boross, Pléh, 2019; 
Fülöp, 1991, 1998, 2000, 2008, 2013; 
Harackiewicz et al., 1998, In: Fülöp, 
2000)

A VERSENGŐ MAGATARTÁST 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Fülöp Márta (1995) biokulturális mo-
dellje szerint, biológiai és társadal-
mi determinánsok határozzák meg 
a versengő magatartást. A biológiai, 
vagyis öröklött tényezők között em-
líti a nemet, a túlélés szükségletét, az 
idegrendszer- és temperamentumbeli 
sajátosságokat, a társadalmi tényezők 
pedig az egyén társadalmi és kulturális 
terében lelhetőek fel. Ezek a tényezők 
nemcsak a versengő magatartásra gya-
korolnak hatást, hanem a versengés 
tárgyára is. (Nagy, 1996, 1998; Fülöp, 
1995, 2005)

a) biológiai tényezők
Megannyi kutatás irányult a nemek 

közötti különbségekre. Általánosan 
elterjedt nézet, hogy a férfi ak gyakrab-
ban és intenzívebben mutatnak versen-

1. ábra: A versengés biokulturális modellje (Fülöp, 1995, 75; In: Czibor, Bereczki, 2009)



gő magatartást, mint a nők, melynek 
evolúciós háttere lehet. (Druckman, 
Benton et al. 1976; Ranschburg, 
1988; Bereckei, 1991; Fülöp, 1995; 
Campbell, 2007, In: Czibor, Bereczkei, 
2009). Míg a férfi ak esetében megje-
lenhet fi zikai agresszió, addig a nők a 
reputációs (elismertség, hírnév) ku-
darcuk elkerülése végett, inkább olyan 
taktikákat eszeltek ki, amely nem jár 
fi zikai sérüléssel, például az indirekt 
verbális agresszió (negatív szóbeszéd 
a rivális társról). McClelland (1987) 
szerint a nőkre gátló módon hat egy 
versengő helyzet, míg a férfi akra ser-
kentően. Még izgalmasabb kérdés le-
het, hogy milyen személyiségtényezők 
hajlamosítanak a versengő magatartás 
preferálására, a jó teljesítményre való 
törekedésre. Graziano és munkatár-
sai (1985) papír-ceruza tesztekkel 
végzett kutatásukban úgy találták, 
hogy az extrovertáltak (nyitott, kül-
világ felé forduló) izgalmasabbnak, 
érdekesebbnek találták a versengő 
helyzeteket, mint az introvertáltak 
(zárkózott, befelé forduló). Az extro-
vertáltak magasabb arányban hittek a 
helyzet pozitív kimenetelében. Czibor 
Andrea és Bereczkei Tamás 2009-es 
kutatásukban azt találták, hogy minél 
nagyobb pontszámot ér el az egyén 
a Cloninger elméletében tempera-
mentumfaktorként megjelenített ju-
talomfüggésben, annál kevésbé képes 
a hatékony versengésre, mivel fontos 
számára a külvilág véleménye, elisme-
rése, így magasabb együttműködésre 
szorul, hogy jó színben tűnjön fel tár-
sai előtt. (Campbell, 2007; In: Czibor 
A. és Bereczkei T., 2009, Fülöp, 1995; 
Graziano et al. 1985, McClelland, 
1987, In: Czibor és Bereczkei T., 2009)

Számos kutató összefüggésbe hozta 
az intrinszik (belső szándékú, a kom-
petencia elsajátítása a cél) és extrinszik 
(külső, eredmény alapú) motivációval. 
A versengést a szakirodalom szinte 
nem is tárgyalja az együttműködés 
tengely nélkül. Butler (1989) elméle-
te alapján az együttműködés belsőleg 
fakad belőlünk és pozitív, a versengés 
pedig külsőleg támogatott és nem a 
képesség elsajátítása a cél, hanem a 
mások felett aratott győzelem, tehát 
negatív értékű. Az újabb tanulmányok 
nem igazolják Butler elméletét, inkább 
azt találták, hogy az együttműködés és 
a versengés is potenciálisan növelheti 
vagy csökkentheti a belső motiváci-
ót. A versengés úgy növelheti a belső 
motivációt, hogy ha a jó teljesítmény 
értéknek számít (amit a versengés po-

zitívan befolyásol), akkor a gyermekek 
hamarabb bevonódnak a feladatba és 
a pedagógusnak, szülőnek lehetősé-
ge van pozitív feedback-kel szintén a 
belső motivációt erősíteni (Epstein & 
Harackiewicz, 1992; In: Fülöp, 2008). 
Ha a tanár azonos feladatokat ad az 
osztálynak, növeli a versenyhelyzete-
ket. A proszociális együttműködés fej-
lesztése is nagyon fontos, amit legin-
kább a csoportos feladatokkal érhetnek 
el a tanárok. Az együttműködés nél-
külözhetetlen komponense az emberi 
kapcsolatok pozitív elmozdulásának, 
és értéket is közvetít (Charlesworth, 
1996). A legoptimálisabb az, ha az 
együttműködés és a versengés fej-
lesztése, hasonló mértékben fontos a 
pedagógusnak. Fülöp Márta 2005-ös, 
magyar középiskolások és egyetemis-
ták körében végzett kutatásában azt 
találta, hogy általánosan a diákok iz-
galmasabbnak, érdekesebbnek találják 
a tanórákat, melyek esetén versengést 
élnek át, nő a kíváncsiságuk, ami meg-
támasztja azt, hogy tudjanak koncent-
rálni az órákon. A kutatás eredményei 
azt igazolták, hogy a gyengébben tel-
jesítő diákok is hasonlóan élték meg. 
Az együttműködésnek ugyanakkor 
lehetnek motivációt csökkentő hatásai 
is, ha sérül az autonómia (önállóság, 
függetlenség) szükséglet. Ez történ-
het úgy, hogy túlságosan beleolvadva 
érzi magát a csoportban, ha a csoport 
kontrollt gyakorol az egyén felett, és 
az egyéni szükségletek nagymérték-
ben csökkennek, illetve úgy, hogy a 
csoporttal nem éri el a kívánt célt. A 
kutatásokból következik, hogy peda-
gógusi cél lehetne az elsajátító, belső 
motiváció fejlesztése a gyermekben, 
ami a kíváncsiság fenntartásával elér-
hető lehet. (Butler, 1989; Fülöp, 2008)

A versengés és kreativitás viszonya 
is foglalkoztatta a kutatókat, ellent-
mondásos nézetek születtek, egyes 
kutatók szerint versengő helyzetben 
a kreativitás halványodik, míg má-
sok szerint a versenyhelyzet okozta 
frusztráció a kreatív folyamat része. 
A frissebb kutatásokból kirajzolódik, 
hogy az intenzív versenyhelyzet pozi-
tív hatással van a kreativitásra, a belső 
motiváció ezekben a folyamatokban is 
fontos tényező lehet. (Amabile, 1982; 
Abra, 1993; Conti et al., 2001; Baer et 
al., 2010; In: Lauter et al.,2012)

b) társadalmi tényezők
A társadalmi tényezők megtalálha-

tóak az egyén mikro- és makro környe-
zetében is. Ilyenek lehetnek: a szülők 

értékrendje, a kortársak értékrendje, 
az egyént körülvevő normarendszerek 
(politikai hovatartozás, vallásos érté-
kek) az intézményi szabályrendszer 
és az osztályközösség révén kialakított 
norma. Bocskor Ákos 2021-es érte-
kezésében a népszerűség témakörét 
(sokszor a gyermekek közötti versen-
gés tárgya) tárgyalja, iskolai keretek 
között. Úgy találta, hogy a szülők ér-
tékrendje mindenképpen bekúszik 
az osztályközösségbe, és formálja az 
osztály által képviselt normákat, amik 
feltételezhetően hatással vannak arra, 
hogy mi legyen a versengés tárgya 
az osztályban, mi számít „menőnek”. 
Fülöp Márta (2000) kutatási eredmé-
nyéből kiindulva, miszerint annál na-
gyobb a diákok teljesítménye, minél 
több versengő helyzetbe hozzák őket, 
érdekes kutatási szempont lehetne az 
iskolák közötti összehasonlítás. Az 
erősebb iskolákban, úgynevezett „ver-
senyistállókban” milyen mértékben 
növekedik az iskolai teljesítmény, a 
feltételezetten sűrűbb versenyhelyze-
tek által, szemben a kevesebb teljesít-
ményt elváró iskolákkal. Nem elha-
nyagolható tényező a digitális világ 
„bennszülöttei” számára, hogy a mé-
dia által közvetített tartalmak vajon 
„csupán” a versengés tárgyát befolyá-
solják (vélhetően), vagy a versengési 
magatartást is. Szerintem érdemes le-
het megfi gyelni ezeket a folyamatokat, 
hiszen a gyerekek, kiemelten a serdü-
lők temérdek energiát fektetnek abba, 
hogy céltudatosan kezeljék a közösségi 
médiában kialakított személyiségüket.  
Kutatási kérdésként felmerülhetne az 
is, hogy a digitális világ hogyan hat a 
jelenlegi szociális mintázatokra (egyé-
ni és közösségi identitás, egyén és kör-
nyezete, kapcsolatépítés és megtartás, 
együttműködés és versengés stb.) ab-
ból a kutatási eredményből kiindulva, 
hogy az óraközi szünetekben, vakáció 
alatt, iskolán kívüli interakciók alkal-
mával zajló történések, már bő részt 
az online térben történnek. A digitá-
lis kultúra valóságos szociális közeget 
és teret teremt a diákoknak (Bocskor, 
2021; Fülöp, 2000, 2008, Jakab, 2020).

ÖSSZEGZÉS

A versengés mint kompetencia fej-
leszthető szociális képesség, minden 
gyermeknél egyedi a versengési ma-
gatartás hatékonysága. A pedagógus 
megfi gyelheti, hogy az adott diáknál 
az együttműködési szándékot vagy 
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a versengés hatékonyságát érdemes 
fejleszteni, vagy mindkettőt. Optimá-
lisan, ha a két képesség egyensúlyban 
van, akkor a gyermek elérheti céljait, 
ugyanakkor megmaradnak a jó embe-
ri kapcsolatai. Ha az egész osztálynak 
ugyanaz a feladata, akkor a versengő 
helyzet nő, ha kis csoportokban dol-
goznak, akkor az együttműködés nő. 
A cikkben feltárt szempontok alap-
ján, a tanárok megismerhetik, hogy 
miként tudják úgy alakítani az iskolai 
helyzeteket, hogy a versengés konst-
ruktív (előnyös) formáját erősítsék, 
és a hátrányosakat elkerüljék. Fontos 
a gyermek önértékelésének erősíté-
se, pozitív énértékelés mellett képes 
leginkább az önfejlesztésre. A pozi-
tív, külső jutalmazás megtámasztja a 
belső motivációt, ami növeli a vágyát 
arra, hogy versenyhelyzetben is a 
kompetencia elsajátítása legyen a cél, 
a többiek felett aratott győzelem he-
lyett. A versengő helyzetek növelik a 
motivációt, a teljesítményt és a gyer-
mekek számára élvezetesebbé teszik a 
tanórákat, a kíváncsiság fenntartásával 
szintén a belső motiváció fejlődik. Sok 
tulajdonság a versengő folyamatok-
ban bontakozik ki, ezáltal az identitás 
alakulása, a személyiség diff erenciáló-
dása történik. A növendékek a társas 
összehasonlítás mentén tudnak meg a 
legtöbbet önmagukról. A gyermek is-
kolai neveléséhez hozzátartozik, hogy 
a pedagógus segítse a nebulókat az 
erősségeik és gyengeségeik feltérképe-
zésében, és az erősségek mentén segít-
se a fejlődésüket, ami a kompetencia 
és öröm szükségletük kielégüléséhez 
vezet.  Megtárgyalhatja a diákokkal, 
hogy minden győzelem és vesztés a 
tanulási folyamat része. A pedagógus 
viselkedésmodellt nyújt a tanítvá-
nyoknak, értéket közvetít, ami hozzá-
járul, sok egyéb tényező mellett, hogy 
az adott osztály milyen normákat állít 
fel, és mik lesznek a versengés tárgyai. 
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RECENZIÓ

2020 szeptemberében jelent meg a 
Meseország mindenkié című antológia, 
amely nagy indulatokat váltott ki az 
olvasóközönség körében. Sokakban 
merülhet fel a kérdés, hogy van-e 
értelme egyáltalán „felfrissíteni” a 
klasszikus meséket, ha azok jól mű-
ködtek már az évek folyamán. Érdemes 
azonban elgondolkodnunk azon, hogy 
ha felnőttként nemcsak azokat a mű-
veket olvassuk, amit a nagyszüleink ol-
vastak, miért gondoljuk, hogy a gyere-
keknek ugyanazokat a meséket kellene 
felolvasnunk, amiken mi nőttünk fel? 

A kortárs irodalom a jelenre reagál, 
ezáltal segít önmagunkra is refl ektálni. 

Ez ugyanúgy igaz a kortárs gyerekiro-
dalomra is. Ahogy azt számos kutatás 
is bizonyította, a mesék (célközönség-
től függetlenül) egyfajta varázserővel 
bírnak, mert azt próbálják megmutat-
ni, ahogyan a világ körülöttünk zajlik 
(lásd pl. Boldizsár, 2003; Kádár, 2013; 
Petres Csizmadia, 2021). Néhol a világ 
rendje és értékei is felborulhatnak, ám 
a mesék éppen abban tudnak segíteni, 
hogy mindenki eljusson vagy megta-
lálja a  saját, belső értékeit. A Meseor-
szág mindenkié című kortárs irodalmi 
mesegyűjtemény éppen azért született 
meg, hogy olyan szereplőket és té-
mákat szólaltasson meg (pl. szegény 

családból való származás, faji hovatar-
tozás, rendellenességgel való születés, 
nemi beállítottság), amik ugyanolyan 
értékesek lehetnek, mint a  hagyomá-
nyos mesei narratívák.

Az antológiában megjelennek olyan 
témák is, amik rendhagyónak számí-
tanak a klasszikus mesékben. A nemi 
identitás kérdése vagy a  hátrányos 
helyzetben élés témája például kevés 
szerepet kap a  tradicionális népme-
sékben, így azok nem szólítják meg 
az ilyen jellegű problémákkal küzdő 
gyermekeket. A  Meseország meséi 
ugyanakkor lehetőséget adnak a  gye-
rekeknek, hogy kérdéseket fogalmaz-
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zanak meg a  világról, még ha a  21. 
században azt tabuként is kezelik 
a  szülők. Ebben az értelemben ezek 
a modern mesék sokszínű palettából 
válogatnak, ezáltal hozzárájulnak az 
empátia és az elfogadás fejlesztéséhez, 
amivel sok felnőtt küzd napjainkban. 
Számos esetben előfordul, hogy az 
emberek nem fogadják el önmagukat, 
és a pozitív önértékelés átmegy nega-
tív önostorozásba, s éppen ez az a fon-
tos tényező, amire a  könyv is próbál 
rámutatni. A  kötet lehetőséget nyújt, 
hogy mindenki találkozzon olyan hő-
sökkel, akik hasonlítanak rá. A Mese-
ország mindenkié ezzel ahhoz a kortárs 
irodalmi tendenciához kapcsolódik, 
amely a gyerekirodalom tabutöréseit 
kíséri nyomon. A kérdéssel élénken 
foglalkozik a szakirodalom is (lásd 
pl.: Varga, 2021), de sok olyan kortárs 
gyerekirodalmi mű lát napvilágot, ami 
egy-egy életproblémával való találko-
zás, megküzdés esetén kíván segítséget 
nyújtani – legyen az testvérszületés 
(Finy Petra: A tesó-ügy), ürítési ne-
hézség (Pernilla Stalfelt: Kakikönyv) 
vagy akár a halál (Shona Innes: Az élet 
olyan, mint a szél).

A Meseország tabutörő meséi közül 
az LMBTQ-témájú mesék keltették 
a legnagyobb visszhangot. Az anto-
lógia egyik híres tanmeséje az Őzike 
agancsa, amelyben az őzsuta bak sze-
retne lenni, ezért a Tavasztündér  va-
rázsol neki    agancsot, ami, kivirágzik 
kikeletkor. A történet végén mindenki 
felhőtlenül boldog, senki nem furcsáll-
ja a dolgot (nincsenek is antagonisták 
a történetben); a sutafi ú természetesen 
összeköltözik a barátjával és együtt 
örökbe fogadnak két kisgidát, akiket 
a tényleges bak, szó szerint idézem, 
„szárnyai alá vesz”.

A másik nagy fi gyelmet nyert törté-
net Csehy Zoltán Házasodik a királyfi  
c. verses meséje. A mű remek, szóra-
koztató alkotás; nemcsak versritmikai 
szempontból van nagyon rendben, de 
képileg is üdítően expresszív. Van egy 
királyfi nk, akit mindenképp nősü-
lésre akar bírni édesanyja, az agg ki-
rályné; sorban érkeznek a párjelöltek, 
mígnem az egyik ifj ú hölgy szép szál 
testvérbátyján akad meg a herceg sze-
me, s azon nyomban egymás karjába 
is omolnak, aztán percek alatt meg is 
esketik őket. A szövegben nincs konf-
liktus, a királyné rettentő boldog, hát 
így megy ez, gyerekek.

Ha már megemlítettem a két törté-
netet, fontos felhívni a fi gyelmet azok 
pszichológiai és pedagógiai jelentősé-

gére. Szinte kivitelezhetetlennek tűnik 
az, hogy a  gyermek ne találkozzon 
ilyen karakterekkel az élete folyamán 
vagy ne olvasson róluk. A  kisebbségi 
sztereotípiák, előítéletek elleni küzde-
lem egyik legsikeresebb módja a repre-
zentálás. Ez annyit jelent, hogy ne csak 
a  bemutatott helyzetben jelenjenek 
meg az adott karakterek, hanem ők is 
ugyanúgy a  hétköznapi élet részesei 
lehessenek, azaz ne a normálistól való 
eltérést próbálják meg közvetíteni, 
hanem természetes értelemben véve 
az élet szerves részeivé váljanak.

A  felsorolt mesékben több közös 
tényező is található, ezek közül most 
csak néhányat emelek ki:
•  nem „másságról szóló történetek”: 

egyszerűen csak mesék, amiken 
nem érződik az orrfacsaró szándék-
szag;

•  valódi, a gyerekek számára befogad-
ható és felismerhető élethelyzetek-
kel, konfl iktusokkal és karakterek-
kel dolgoznak,

•  ha nem éppen ebben a könyvnek je-
lentek volna meg, bármely mesean-
tológiába szervesen illeszkednének,

•  irodalmi értéküket tekintve felve-
szik a versenyt az európai irodalmi-
mese-hagyomány legszebb darab-
jaival.
Zárszóként annyit még hozzáten-

nék, hogy meseolvasás, mesehallga-
tás és a  mesével való dolgozás során 
(lásd: biblioterápia – Béres, 2017; Bé-
res, 2019, szövegfeldolgozás – Petres 
Csizmadia – N. Tóth, 2020) számos 
eredményeket lehet elérni. Bármilyen 
kisebbségi témát fel lehet dolgozni, 
mert az elfogadás ezáltal kiterjed más 
területekre is. A róluk szóló pozitív 
narratívák szinte teljesen hiányoz-
nak a közbeszédből és az oktatásban 
megjelenő gyermekkultúrából. Azt 
gondolom, hogy van végre egy mese-
könyv, amiben akad néhány történet, 
aminek a főhőse nem a többséghez 
hasonlít nemi önkifejezésében vagy 
szerelme tárgyában, és így felvillanthat 
a gyerekeknek egy apró részt a másság 
ezen formáiból.

A lényeg azonban nem is magukon 
a meséken, hanem a mesélés folyama-
tában gyökeredzik. A  legfontosabb-
nak azt a  szempontot jelölném meg, 
hogy a  szülők egyáltalán olvassanak 
a  gyerekükkel, töltsenek együtt mi-
nőségi időt velük. Nem kell az életet 
lefesteni úgy, mintha minden töké-
letes lenne, és nem kell kerülni bizo-
nyos témákat, amivel látszólag védeni 
akarjuk a gyereket. Beszéljenek nyíl-

tan a  szerelemről, a  kapcsolatokról 
és a  sokféleségről. Azt egy szülő sem 
fogja tudni kivédeni a gyermeknevelés 
folyamatában (még a  legnagyobb szi-
gor és odafi gyelés ellenére sem), hogy 
a gyerek ne találkozzon a  társadalom 
által megbélyegzett különcökkel, akik 
éppen olyan emberek, mint ő, csak 
egy felcímkézett kategóriába helyezték 
őket. Ha ennek kapcsán a gyermek rá-
kérdez az egyes fogalmakra, hogy mit 
jelent az, hogy valaki  meleg, roma, fo-
gyatékos, akkor legyenek erre jó vála-
szaink, vagy ha nincs, akkor legyenek 
jó mesénk, amik segíthetnek. Ebben a 
könyvben találunk ezekre példákat.

Bátran adjunk a  gyermek kezébe 
vagy akár együtt is olvashatjuk velük 
ezeket a nagyon is kortárs és korszerű 
meséket, mert igenis, szükségünk van 
a mai modern mesékre!
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Az új technológiák és digitális eszkö-
zök térhódítása nagymértékben hoz-
zájárult az olvasási szokások, s így a 
hagyományos értelemben vett olvasá-
si stratégiák módosulásához. Ennek 
fényében nem meglepő, hogy napja-
inkban az olvasáskészség fejlesztésére 
irányuló törekvések nagy hangsúlyt 
kaptak az oktatás különböző szintje-
in. 2006 decemberében fogadták el az 
Európai Parlament és Tanács az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról szóló ajánlását. 
Ezen kulcskompetenciák egyike az 
anyanyelvi kommunikáció, amely szű-
kebb értelemben magába foglalja az 
olvasási-szövegértési és szövegalkotási 
kompetenciákat is. E kompetenciák 
nem csupán a háromévente megren-
dezésre kerülő PISA-felmérés, de a 
kreatív-alkotó módon megvalósuló 
pedagógiai folyamat során is haszno-
sulnak. Az irodalomórák keretén belül 
például hozzájárulnak a szépirodalmi 
szövegek mélyebb jelentéstartalma-
inak feltárásához, s így a különféle 
olvasási stratégiák elsajátításához. 
Továbbá elősegítik az értelmező olva-
sás szokásának kialakulását és az ol-
vasmánnyal való személyes kapcsolat 
létrejöttét. E készségek és képességek 
elsajátítása, fejlesztése azonban ko-
rántsem könnyű feladat. Az olvasási 
szokásokra és az olvasói ízlésre vonat-
kozó felmérések eredményei ugyanis a 
diákok olvasás iránti elkötelezettségé-
nek hiányáról, illetve a klasszikus (ka-
nonikus) irodalmi alkotások iránti ér-
dektelenségről tanúskodnak. A hazai 
(és a magyarországi!) irodalomoktatás 
helyzetét csak tovább nehezíti, hogy a 
középiskolai irodalomórákon sajnos 
mind a mai napig csekély súllyal sze-
repel (a diákokhoz nyelvileg és temati-

kailag is közelebb álló) kortárs magyar 
irodalom témaköre, amely az érvény-
ben lévő tantervekben is csupán korlá-
tozott óraszámban jelenik meg. Pedig 
kortárs irodalmunk jeles alkotóinak 
művei nemcsak a diákok kulturális-
szellemi horizontjának kiszélesedését, 
de a hatékony szövegértéshez, olvasás-
értéshez szükséges befogadási, olvasá-
si stratégiák megismerését, valamint 
eff ektív alkalmazását is elősegítik. 

Ezen állapotok változtatására rend-
kívül jó lehetőségeket kínál Petres 
Csizmadia Gabriella és N. Tóth Ani-
kó Legere – Módszertani kézikönyv a 
modern irodalomtanításhoz1 c. kötete, 
amely nem csupán korszerű alter-
natívákat kínál a szlovákiai magyar 
irodalomoktatásban (is) megszokott 
kronologikus és pozitivista szemlé-
let kizárólagosságával szemben, de 
a kötetben közölt feladatok megol-
dása során a diákok olyan szöveg- és 
befogadásközpontú olvasati straté-
giákat is elsajátíthatnak, amelyek az 
irodalmi alkotások élményszerű be-
fogadásán túl az olvasási készségek, 
valamint a szövegalkotási-szövegértési 
kompetenciák fejlesztését egyaránt 
elősegítik. A középiskolások iroda-
lomoktatásával foglalkozó gyakorló 
pedagógusok, illetve tanárjelölt egye-
temi hallgatók számára szerkesztett 
kézikönyv a Nyitrai Konstantin Filo-
zófus Egyetem Közép-európai Tanul-
mányok Karának Magyar Nyelv-és 
Irodalomtudományi Intézete gondo-
zásában jelent meg. A formailag és te-
matikailag is sokszínű kötet a 2011 óta 
meghirdetett Legere Irodalmi Verseny 
feladatlapjainak elméleti és módszer-
tani aspektusait járja körül. 

A kézikönyv szerkezetileg három 
részre tagolódik. Az első fejezet (Mód-

szertani keret) az irodalmi verseny 
működései elveivel, célcsoportjaival, 
témaköreivel (Kosztolányi Dezső, Ör-
kény István, József Attila művei stb.) és 
az egyes fordulók során vissza-vissza-
térő feladattípusokkal (feleletválasztó, 
villámkérdések, interpretálás, reláció-
analízis stb.) ismerteti meg az olvasót. 
A kötet második, legterjedelmesebb 
részét (Feladatgyűjtemény) a koráb-
ban már bemutatott feladattípusok al-
kalmazási lehetőségeinek ismertetése 
adja. E fejezet a verseny egyes fordu-
lóira kidolgozott feladatlapokat közli. 
A tudatosan és gondosan összeállított 
feladatlapok lehetséges megoldásai 
pedig a harmadik fejezetben (Megol-
dások) olvashatók. 

Ahogy a kézikönyv előszavából is 
sejthető, a hiánypótló munka elmé-
leti hátterét pedagógiai szempontból 
a konstruktivista pedagógia pozíció-
ja adja, vagyis az a nézet, miszerint a 
tanulás és a tudás aktív konstrukciós 
folyamat eredménye, irodalomtudo-
mányi szempontból pedig elsősorban 
a befogadásközpontú irodalomelmé-
letek alkotják. A befogadásközpontú 
irodalomtanítás a befogadó olvasási 
tapasztalatait helyezi az irodalomról 
való gondolkodás középpontjába. Az 
olvasó aktív közreműködésére ala-
pozó modell elsősorban a megértés 
folyamatosságára és alkotó jellegére 
kíván rámutatni, ugyanakkor a mű és 
az olvasó közötti párbeszéd fontossá-
gát is hangsúlyozza. Az aktív értelme-
zési folyamat jelentőségét hangsúlyozó 
modell megkívánja a hagyományos 
tanári szerep újraértelmezését, ahogy 
a diákok részéről a személyes értel-
mezői keretek fejlesztését. Az értelme-
zői keret kialakításában kiemelkedő 
szerephez jut a konstruktivista tanu-
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lásszemlélet, amely az új tudás mara-
dandóvá válását az újonnan szerzett 
információk kognitív sémákba való 
beépülésével magyarázza. A konstruk-
tivista elméletalkotók a tanulást aktív 
folyamatnak tartják, s elhatárolódnak 
az objektivista ismeretelméleti felfogá-
soktól. E tanulásszemlélet, kiegészülve 
a befogadásközpontú irodalomtanítá-
si modellel, nagyban meghatározza a 
kötetben szereplő 28 feladatlap elmé-
leti és módszertani hátterét. A szerzők 
a PISA-felmérések módszertanával 
összhangban a szöveg feldolgozásának 
három szintjét jelölik meg, e szintek 
egyben gondolkodási művelettípus-
ként is értelmezhetők: hozzáférés és 
visszakeresés, értelmezés és integráció, 
valamint refl exió és értékelés. A hoz-
záférés és visszakeresés műveletére irá-
nyuló feladatok a diákok ismeretszer-
ző képességének fejlesztésére, továbbá 
a visszakereső műveletek gyakorlására 
helyezik a hangsúlyt (feleletválasz-
tó, villámkérdések, párosítás). Ezzel 
összefüggésben említhetők még az 
értelmezés és integráció műveletére 
irányuló feladatok. Ezen feladatok az 
ismeretanyag felismerésére, azonosí-
tására, illetve a fogalmak meghatáro-
zására (versfelismerés, szereplőazono-
sítás, szómagyarázat stb.) fókuszálnak. 
A diákok kritikai gondolkodásának 
fejlődését segítik elő többek között az 
összefüggések rendszerezésére, vala-
mint az egyes jelenségek kibontására 
és magyarázatára szolgáló feladatok 
(interpretálás, rejtvények stb.), vala-
mint a paratextuális elemeket inter-
pretáló gyakorlatok (címmagyarázat, 
illusztráció). A refl ektálásra és értéke-
lésre irányuló feladatok a reláció-ana-
lízisre, a hibás adatok korrekciójára 
ösztönzik a diákokat (hibajavítás, ka-
kukktojás, komparatív jellegű felada-
tok). A kreatív-produktív gyakorlatok 
a diákok részéről pedig az olvasmány 
kreatív feldolgozását, továbbgondo-
lását (szövegalkotás, sajátos kommu-
nikáció gyakorlat stb.) igénylik. A 
feladatlapok nagy hangsúlyt fektet-
nek még a szövegértés gondolkodá-
si műveleteit mozgósító, különböző 
művészeti ágak párbeszédére épülő 
feladatokra (kétlépcsős feladatok, há-
romlépcsős feladatok stb.) is. 

Petres Csizmadia Gabriella és 
N. Tóth Anikó szerzőpáros kézikönyve 
rendkívül hasznos, a középiskolai iro-
dalomoktatás szempontjából hiány-
pótló munka. A feladattípusok válto-
zatosak, biztosítják az ismeretszerzést, 
a rögzítést és a gyakorlás lehetőségét, 

teret engedve az alkotó jellegű, kreatív munkának. Emellett alkalmasak az egyé-
ni, csoportos és frontális munkaformában történő feldolgozásra is. Számos érv 
szól amellett, hogy a Legere – Módszertani kézikönyv a modern irodalomokta-
táshoz c. feladatgyűjteményt alkalmazzuk a konstruktivista tanulásszemléleten 
alapuló befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő  irodalomtanulási folyamat-
ban. Egyrészt ilyenkor a feladatok megoldása során a diák nem passzív befoga-
dó, hanem a tanulási-tanítási folyamat aktív, alakító részese, másrészt egy olyan 
módszertani ötlettárról van szó, amely az irodalomtörténeti- és elméleti ismere-
tek elsajátításán túl a saját tudás konstruálására és a logikus, kreatív gondolko-
dás fejlesztésére is jelentős hatással van. A kötet további fontos hozadéka, hogy a 
feladatok mintául is szolgálhatnak más tananyagok feldolgozásához.

Ízelítő a kötetben található feladatokból:

I. A hozzáférés és visszakeresés műveletére irányuló feladatok

KINEK A SZTORIJA? 
Kiemeltünk néhány jellegzetes eseményt Grendel Lajos Nálunk, New Hontban c. 

regényéből. Jelöljétek X-szel, a felsorolt szereplők közül ki szerepel az alábbi szto-
rikban!

betelje-
sületlen 
szerelem

órake-
tyegés lábmosás

pökhöndi 
bazgornya-

evés

hosszú 
kihallga-

tás

szappan-
vásárlás

New Hont 
polgármestere

Mariska néni

Kálmán bácsi

Iván 

Borbála 

Tóbiás Lajos

Szabó Pisti

Sztyepan 
Fjodorovics

Csavargók

II. Az értelmezés és integráció műveletére irányuló feladatok

KALLIGRAMOK
Mely szlovákiai magyar költőket rejtik az alábbi betűarcok? Melyikük a kakukk-

tojás? Miért?

                                           
I. .....................................    II. .....................................    III. .....................................
Kakukktojás: ..............................................................................................................
Indoklás: .....................................................................................................................
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III. Refl ektálásra és értékelésre irá-
nyuló feladatok

EGYMÁSBA GABALYODÓ TÖR-
TÉNETINDÁK

Az alábbi szövegben kissé módosult 
és összegubancolódott néhány  Csáth-
novella szála. Jegyezzétek le a felismert 
novellák címét a  felbukkanás sorrend-
jében (fi gyelem: bizonyos címek akár 
ismétlődhetnek is!), majd soroljátok 
fel azokat a  történetelemeket, amelyek 
nem fordulnak elő az eredeti novellák-
ban, illetve ferdített-átalakított formá-
ban szerepelnek itt – ez utóbbiak mellé 
írjátok oda eredeti változatukat is!

Irén egy tolvajkulccsal beengedte az 
öregasszony elhanyagolt udvarába a 
fi úkat, mert szerették volna tanulmá-
nyozni az ott lakó tüskés varangyot. 
A  bokrok közül hamarosan kivil-
lantotta szúrós tekintetét a  keresett 
állat, mely hörgött, mint egy kroko-
dilus. Mindenki hátrahőkölt, csak 
Balla Pistát kápráztatták el olyannyira 
a  különleges növények, hogy bele-
fújt a  bársonyos szirmú kürtvirágba. 
Valamennyiük megrökönyödésére a 
béka lánnyá változott. Katerina! – kiál-
tott fel a városbíró fi a, mire a lány sárga 
topánkájában táncra perdült Zöldivel. 
Közben egy bagoly hátán megérkezett 
a három Wass-fi ú is azzal az üzenettel, 
hogy hamarosan kezdődik a  világra-
szóló cirkuszi előadás, amiből nem 
maradhatnak ki. Fel is kerekedtek 
hát. A műsorban a legnagyobb tapsot 
Szladek és Susek bohócok kapták, de 
a fi úkra Irma kötéltáncos tett lenyűgö-
ző hatást. Este belopóztak a szobájába, 
és csodálatuk jeléül liliomokkal szór-
ták tele az ágyát.  

A  novellák címe a  felbukkanás sor-
rendjében:  ..............................................
..................................................................
Az idegen történetelemek:  ..................... 
..................................................................
A  torzított-átalakított történetelemek:  
..................................................................
.................................................................
.................................................................

IV. Kreatív-produktív gyakorlatok

VERSBARKÁCSOLÁS
Barkácsoljatok költeményt versforgá-

csokból! Az alábbi Radnóti-szövegda-
rabok mindegyikét használjátok fel tet-
szőleges sorrendben, de természetesen 
saját versmondataitokkal vegyítsétek, 

illetve egészítsétek ki őket! Választhat-
tok kötött vagy szabad formát! Az elké-
szült költeménynek határozzátok meg 
a műfaját!

A versforgácsok:
a tücskös rét közepén, karmol folyton 
a bú, s nem menekül, álmatagon, ha-
lovány hajnal, mint kisértet, az ég is 
émelyeg, pillangó gondolat, arany gő-
zök, nyurga mosolygás.

A saját vers:

V. Összetett vagy kevert feladatok

HAMISSÁGOK
Húzzátok ki a hamis állításokat Jó-

zsef Attila műveivel kapcsolatban. Az 
igaz állítások előre lentebb kijelölt be-
tűiből egy címet olvashattok össze. Mit 
tudtok a megoldásról?
1.  A Mama című vers a Medvetánc 

című kötet záróversét képezi. 
2.  Vágó Márta emlékirata részletesen 

beszámol a Mama c. vers születésé-
nek körülményeiről. 

3.  A Kései sirató című vers jeremiáda-
szerű siratóének. 

4.  A Kései siratóban megjelenik a „Má-
sik” halálának témája és az egymás-
ra vetülő halál motívuma is. 

5.  Az Eszmélet című vers az öntudatnál 
levés állapotát, az ébrenlétet rögzíti. 

6.  Az Eszmélet című vers versszakai-
nak önálló címei vannak. 

7.  Az Óda című vers ihletője József At-
tila édesanyja volt. 

8.  Az Óda című versben a tájlíra eljá-
rásai szerepelnek. 

9.  A Születésnapomra című vers való-
jában rögtönzésből fakadó bökvers.

10.  A Születésnapomra című versében 
megemlékezik szeretett tanáráról, 
Horger Antalról. 

A műcím kódjai (A kétjegyű mással-
hangzó 1 betűnek számít):

Az 1. igaz állítás 2. szavának 1. betűje: 
..................................................................
Az 1. igaz állítás 6. szavának 7. betűje: 
..................................................................
A 2. igaz állítás 3. szavának 3. betűje: 
..................................................................
A 2. igaz állítás 7. szavának 7. betűje: 
..................................................................
A 3. igaz állítás 2. szavának 1. betűje: 
..................................................................
A 3. igaz állítás 3. szavának 3. betűje: 
..................................................................
A 4. igaz állítás 4. szavának 4. betűje: 
..................................................................
A 4. igaz állítás 5. szavának 1. betűje: 
..................................................................
A 4. igaz állítás 6. szavának 3. betűje: 
..................................................................
Az 5. igaz állítás 2. szavának 11. betűje: 
..................................................................
Az 5. igaz állítás 6. szavának 3. betűje: 
..................................................................

Mit tudtok a műről?: ............................
..................................................................
..................................................................



Induljunk ki abból, hogy mit is je-
lent a címben megfogalmazott állítás. 
Többek között azt, hogy egy jó tanár 
észrevétlenül tudja élménnyé tenni 
a tanulást, vagyis az adott tananyag 
megértését – legyen szó bármilyen 
tantárgyról. Véleményem szerint egy 
tanóra akkor nevezhető eredményes-
nek, ha a gyerekek azt nem izzadságos 
tanulásként, hanem örömteli, felszaba-
dult játékként élik meg, mégis tanul-
nak általa és közben még az örömérze-
tig is eljuthatnak. Minden énekórán az 
lenne a cél, hogy elvarázsoljuk a gyere-
keket, és hogy érzelmileg is megérint-
se őket az éneklés öröme, ugyanakkor 
értsék is a zenei folyamatokat. Kodály 
gondolatait idézve: „A zene szereteté-
re nevelés csak élményekre épülhet!” 
(Kodály, 1982, 299)

Eddigi tapasztalataink azt mutat-
ták, hogy alig van olyan iskola, ahol 
élményszerű énekoktatás folyna. Ezért 
már alsó tagozaton is rendkívül mo-

tiválatlanok a gyerekek, ha éneklésről 
van szó. Ennek okát több mindenben 
kereshetjük, például abban, hogy már 
az óvodában is alig tartanak énekes te-
vékenységeket az óvodapedagógusok. 
A mindennapos tornára hangsúlyt 
fektetnek, de a mindennapos éneklésre 
már nem, pedig az Óvodai nevelés or-
szágos alapprogramja kimondja, hogy 
az éneklés, zenélés a gyermek min-
dennapi tevékenységének részévé kell 
hogy váljon a felnőtt minta spontán 
utánzásával. A legtöbb esetben csak a 
heti egy kötelező énekes tevékenységet 
tartják meg a kollégák, pedig a népi 
énekes körjátékok igazán változatossá 
tehetnék a kisgyermekek óvodai min-
dennapjait. Sőt, megkönnyítenék az 
óvoda-iskola átmenetet is, hiszen az 
alsó tagozaton a jó pedagógusok szin-
tén ezekre építenek az énekórákon. 

A körjátékok rendkívül sok irány-
ban fejleszthetik tanulóink különböző 
képességeit. Nézzünk a lehetőségek 

közül néhányat! Ezeket eljátszva mo-
zoghatnak, az egyenletes járással fej-
lődik a ritmusérzékük. A különböző 
térformák kialakításával a matemati-
kai képességeiket, térlátásukat segítjük 
elő. A körjátékban gyakran alkalma-
zott kézfogással a szociális kompeten-
ciáik erősödnek, a különböző mozgás-
formák bevonása (pl. fél lábon állás, 
guggolás) az egyensúlyérzékükre hat 
jótékonyan. Nem is beszélve az anya-
nyelvi képességeikkel összefüggésben 
tapasztalható transzferhatásokról: a 
kisgyermekek szókincse bővül, az ar-
tikuláció éneklésnél erőteljesebb, és 
ezáltal – szinte észrevétlenül – a he-
lyes hangadást sajátítják el. A mon-
dókázással a szótagolást, elválasztást, 
helyesírást készíthetjük elő. A sokféle 
módon eljátszható körjátékok növe-
lik a kreativitást, a szabálykövetési 
készséget, az érzelmi intelligenciát, a 
percepciós képességeket és ezek ké-
sőbb segítik a szimbólumalkotást. Nő 
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továbbá a gyermekek koncentrációs 
képessége és türelme, hiszen ki kell 
várniuk, amíg ők következhetnek a 
körjátékban; ugyanakkor a megosztott 
fi gyelmükre is szükség van. Ha csak 
napi egy-egy körjátékot játszanának az 
óvodában és az alsó tagozaton, már ér-
zékelhető lenne annak pozitív hatása. 
Ugyanezen játékok betanítását foly-
tathatjuk nemcsak az óvodai énekes 
tevékenységben és az iskolai énekórán, 
hanem az udvari kintléteken és a dél-
utáni napköziben is.

Egy másik jelenségre is felhívnám a 
fi gyelmet: a zenei műveltség esetleges 
hiánya miatt kevés az olyan óvodape-
dagógus vagy tanító, aki meg tudja kü-
lönböztetni az értékes zenei anyagot az 
értéktelentől, a giccset a mesterműtől. 
A tiszta népdalokat és klasszikus zené-
ket lassan felváltják a szintetizátoros 
kíséretekkel ellátott népdalfeldolgozá-
sok, a közkedvelt gyermekzenekarok 
zeneszámai és a fajsúlytalan könnyű-
zenék. Ezáltal egyre inkább kiszorul 
az értékes zenei anyag az énekórákról, 
énekes foglalkozásokról, és a giccs ve-
szi át helyüket. Ne feledjük, a gyermek 
azt kedveli, amit a nevelője szeret; és – 
ahogy Platón mondta – ahhoz válunk 
hasonlóvá, amiben gyönyörködünk. 
Nem mindegy, hogy a gyermekeket 
milyen zenékkel kínáljuk meg: „Aki 
ízlés nélkül ruházkodik, testi épségét 
még nem veszélyezteti. De a művé-
szetben a rossz ízlés valóságos lelki be-
tegség, amely kiéget a lélekből minden 
fogékonyságot.” (Kodály, 1982, 39)

MIT IS NEVEZHETÜNK GICCSNEK 
A ZENÉBEN?

A hamisan gyönyört keltőt, mely az 
igazi művészet látszatát akarja kelte-
ni, de közben becsapja a befogadót. 
Mit jelent még a giccs? Az olcsón el-
adhatót, mindazt, ami ízlés nélküli 
és banális; közhelyek, klisék, frázisok 
egymásra halmozásából jött létre. 
Leginkább az azonnali hatni akarás 
jellemzi, gyorsfogyasztásra készült, 
ezért mindent bevet annak érdekében, 
hogy azonnali és könnyen emészthető 
legyen, gyorsan akarja megteremteni 
bennünk a kellemes érzést. A giccs 
célja, hogy most és azonnal hasson 
– nincs idő megvárni, hogy gondola-
tokat, mélyebb érzelmeket ébresztve 
egyfajta belső kép alakulhasson ki és 
átrepítsen minket az evilági földhöz 
ragadtságból egy magasabb dimenzi-
óba, ahol az esztétikum tökéletessége 

adja meg az igazi élményt. Az éri be 
a giccs szeretetével, aki nem merült 
el eléggé az adott művészetben, nem 
fordított rá kellő energiát, hogy meg-
ismerkedjen vele, nem szánt elég időt 
rá, hogy megértse, befogadja és értel-
mezze az adott művészeti alkotást. Tu-
lajdonképpen a felsorolt hiányosságok 
következtében egyfajta önámításnak 
válik áldozatává.

A giccs szó eredeti jelentése – az 
etimológusok szerint – az utca sarát 
összekaparó kifejezésből származik. A 
giccs a művészet leghétköznapibb esz-
közeit használja fel a hatásvadászatra, 
melyet utána a mértéktelenség eszkö-
zével halmoz el, vagyis több réteget 
épít egymásra, de a legtöbb esetben az 
alapötlet végig ugyanaz marad. Ezál-
tal klisésen hat: például nem elégszik 
meg egy dallami sor megismétlésével, 
hanem sorozatot, szekvenciasorokat, 
skálameneteket hoz létre, vagyis hi-
ányzik belőle az eredetiség.

Fontos lenne, hogy a pedagógusok-
ban kialakuljon az a mérce, tudásszint, 
ami szükségletté formálja az igényes 
zene hallgatását. Ismét Kodály szava-
it idézve: „A gyerekeknek a legjobb 
is csak éppen hogy elég jó” (Kodály, 
1982, 111). De hogyan tudna értéket 
közvetíteni az, akinek nem volt alkal-
ma kellő alapossággal elsajátítani a 
művészet alapfogásait?

A SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATÁRÓL

A ma oly népszerű, innovatív tanítá-
si-tanulási folyamatok emlegetésekor 
sokan úgy gondolják, elég, ha az osz-
tályterembe belépve a legújabb infor-
matikai eszközöket alkalmazzák az 
órán, hiszen a gyerekek arra vágynak, 
csak akkor érzik izgalmasnak a tan-
órát, ha a tanári magyarázat mellett 
számítógépeket is használhatnak. 

A zenei foglalkozás során törté-
nő számítógép-használattal szemben 
több probléma is felmerül:

Ha ezen keresztül hallgatunk zenei 
anyagokat, torzul a hangzáskép. Az 
élményhez a legtökéletesebb minő-
ségben kell megszólaltatni az adott ze-
nei idézetet. Itt jegyezném meg, hogy 
nemcsak a hang minősége, hanem az 
előadó kiválasztása is fontos szerepet 
játszik a zenei élmény kiváltásában: 
egészen másképp szól egy adott zene-
mű profi , félprofi  vagy amatőr előadás-
ban. Itt ugyanúgy szükség van a taní-
tó – értékeket felmutatni tudó – zenei 
ízlésére, mint a zenemű kiválasztásá-

nál. Ugyanaz a zenemű egészen más 
élményben részesítheti a hallgatóságot 
az előadók tehetségétől függően.

Ahogy említettem, az sem mindegy, 
hogy milyen berendezésen keresztül 
juttatjuk el a közönséghez a zenei han-
gokat. Fülünk – nemcsak a zenészeké 
– rendkívül érzékeny szerv, a legfi no-
mabb különbségeket is képes érzékel-
ni, ezáltal más-más információkat ké-
pes továbbítani az agyba attól függően, 
hogy milyen hangzásvilágot érzékel. A 
számítógép torzítja a hangot, még ak-
kor is, ha jó hangfalakhoz, erősítőkhöz 
van kapcsolva. 

Ugyanilyen kérdésként merül fel az 
interaktív táblák használata az ének-
órákon. Sok nagyszerű program lé-
tezik, melyek remekül használhatók 
kottázáshoz, zenetörténeti ismeretek 
bővítéséhez, azonban azok az inter-
aktív programok, melyek hangokat is 
produkálnak, nem alkalmasak arra, 
hogy a tanításban felhasználjuk őket. 
Az ezeken a programokon keresztül 
érkező hangok szintén nem valódi 
zenei hangok, hanem gépileg előál-
lítottak, tehát nagyon távol vannak a 
természetes hangoktól. Bartók Béla 
így fi gyelmeztetett erre a veszélyre: 
„Föltehető, hogy a sokat rádiózó em-
berátlag annyira megszokja a torzított 
hangszíneket, hogy lassan elveszti ér-
zékét a friss színek iránt, nem fogja 
szeretni a természetes zenét. Óvja meg 
a Gondviselés ettől a csapástól utóda-
inkat!” (Bartók, 1980, 449)

Véleményem szerint nem kell eről-
tetni a számítógép használatát az alsó 
tagozatos ének-zene órákon, hagy-
juk meg azt más tantárgyaknak, ahol 
rendkívül hasznos lehet annak hasz-
nálata.

AZ ÉNEKLÉS TRANSZFER-
HATÁSAI

Sajnálatos, hogy lépten-nyomon talál-
kozik az érdeklődő azzal a tanulók, ta-
nítók és a szülők által is megfogalma-
zott értékítélettel, amely az énekórát 
egy képzeletbeli hasznossági skálán 
az utolsó helyre sorolja. Ha tudnák, 
hogy mennyire rosszul ítélik meg az 
énekóra fontosságát, ismernék azo-
kat a kutatási eredményeket, melyek 
bizonyítják fejlesztő hatását, talán 
másképp gondolkodnának. Gévayné 
Janurik Márta, az MTA SZTE Ének-
zene Szakmódszertani Kutatócsoport-
jának vezetője által végzett felmérések 
(Janurik, 2010) azt bizonyítják, hogy a 
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zenetagozatra járó gyerekeknél gyor-
sabban tűnnek el a szociális hátrá-
nyokból adódó tanulási lemaradások. 
Ezekben az osztályokban azok a gye-
rekek, akik nehezített körülményekkel 
terhesen lépték át az iskola küszöbét, 
egy idő után behozzák lemaradásukat, 
fejlesztő hatással van rájuk a minden-
napos zenei közeg. Ha ugyanezt már 
óvodáskorban elkezdenénk, kétszer 
akkora fejlődést érhetnénk el.  Az erre 
irányuló legújabb kutatási eredmények 
megengedik azt a feltételezést, hogy a 
diszlexia hátterében a fejletlen ritmus-
érzék is állhat. Rendkívül fontos lenne 
a ritmikai készség fejlesztése óvodától 
az alsó tagozat végéig. Mindezeket 
fontos, hogy a gyermek közösségi él-
ményként élhesse át. A gyakorló zené-
szek többsége is sokkal jobban szeret 
kórusban énekelni vagy kamarazenei, 
nagyzenekari formációban zongoráz-
ni, mint egyedül. Jóval nagyobb él-
ményt nyújt az, amikor egy zeneművet 
az egymásra hangolódás által tudnak 
megszólaltatni; sokkal szenzitívebbé 
válik az ember, hiszen érzékelni kell a 
másik szándékát, érzéseit, reakcióit.

A gyerekeknél azért is lényeges len-
ne ennek a zenei élménynek a meg-
teremtése, mert ezzel az önbizalmuk 
is nőne, hiszen tét nélkül lehetnének 
együtt társaikkal úgy, hogy valami ér-
téket alkotnának másokkal közösen. 
Bár már Kodály Zoltán is hangoztat-
ta, csak most bizonyosodott be, hogy 
azok az ismeretek rögzülnek az agy-
ban, amelyekhez az átéltségnek kü-
lönböző fokozatai és mély érzelmek 
kötődnek. A saját tapasztalataim is azt 
bizonyítják, hogy a zenetagozatra járó 
gyerekek csak azokra az énekórákra 
emlékeztek, ahol az osztállyal együtt 
alkottak valamit és kihívást jelentett 
számukra azok megvalósítása: pl. ne-
hezebb többszólamú ritmusgyakorla-
tokat végeztek, kórusműveket énekel-
tek, meghallgatott zeneművekre saját 
koreográfi át adtak elő, vagy Kőműves 
Kelemen balladáját dramatizált éne-
kek sorozataként stb.

A NAT 2020 a kompetenciák fej-
lesztése érdekében az órák súlypont-
ját a nagy mennyiségű elméleti tudás 
elsajátítása helyett a zenei gyakorlati 
tevékenységek és kulcsképességek ki-
bontakoztatására és gyakorlására he-
lyezi. Egy jó énektanár eddig is így tett, 
vagyis akkor vezette jól az órát, ha ab-
ban 80% volt az aktív tevékenység, és 
csak 20% a tanári magyarázat. Célunk 
nem zenész gyerekek, hanem zenét 
szerető, zenét értő generáció kineve-

lése, akik önkifejező módon tudják a 
zenét felhasználni. 

MIRE KELL TÖREKEDNÜNK? 

Tantárgypedagógiai módszereinkben 
kell megújulnunk, és nem az értékes 
zenei anyagot kell lecserélnünk. Emlé-
kezzünk Bartók Béla híres mondására: 
„Csak tiszta forrásból” (Bartók, 1980, 
338). Vagyis nem foszthatjuk meg 
a mai generációt az értékektől csak 
azért, hogy népszerűek, modernek, 
lazák legyünk a szemükben. Mindent 
el lehet fogadtatni velük, csak a mód-
szert kell jól kiválasztanunk. Egyfajta 
holisztikus látásmód kialakítására van 
szükség: élményeken keresztül jussa-
nak a gyerekek zenei tapasztalatokhoz, 
fejlődjön önkifejező és kommunikáci-
ós készségük, igazodjanak el saját ko-
ruk zenei kultúrájában, ismerjék fel 
és méltányolják a születő értékeket! 
Kiemelten fontos területnek tartom a 
zenehallgatási anyagok kiválasztásá-
nak szempontjait és azok átadásának 
módszertani fogásait. Az órán csak 
passzívan résztvevő diákok helyett a 
tevékeny, alkotó, a zenei folyamatokba 
mélyebben elmerülő gyerekek fi gyel-
mének a felkeltése a cél.  

GYAKORLATI PÉLDÁK A ZENE-
HALLGATÁSI ANYAGOK ÚJSZERŰ 
FELDOLGOZÁSÁRA

Írásomban csak néhány példát muta-
tok azokra az újszerű lehetőségekre, 
melyek ötvözik a hagyományos és in-
novatív tanítási módszereket, a tanulói 
kompetenciák területeinek tapasztala-
ti úton való fejlesztéseit a zenehallga-
tás területén. 

A zenehallgatás kerete a csend le-
gyen. Egy-egy zenét többször hall-
gattassunk meg az osztállyal, mert 
itt is igaz az ősi tapasztalat, hogy mi-
nél többször találkozik ugyanazzal a 
gyermek, annál jobban megszereti. 
Ugyanazt a zenét lehet más-más fel-
dolgozásban is meghallgattatni, így a 
megfi gyelési szempontok is változhat-
nak, több lehetőség lesz az összeha-
sonlításra. Természetesen ez nem egy 
foglalkozáson belül kell hogy megtör-
ténjen, hanem több órán végigvezetve. 
Ha népzenei anyagot mutatunk be, 
lehetőség szerint mi énekeljünk nekik, 
vagy mutathatunk eredeti népzenei 
felvételeket is – erre kiválóan alkalmas 
a Zenetudományi Intézet honlapján 

is megtalálható népzenei adatbázis 
(ZTI).

A zene legfontosabb alapja a ritmus, 
ezért ezzel minden órán foglalkozni 
kell. A gyerekek is szeretnek ezzel ját-
szani. Saját készítésű ütős hangszere-
ket lehet készíttetni velük, sőt saját tes-
tüket is használhatják hangszerként, 
valamint a mozgást is bevonhatjuk a 
ritmusjátékokba. „A gyermek ösztön-
szerű, természetes nyelve a dal, s minél 
fi atalabb, annál inkább kívánja mellé a 
mozgást. A mai iskolának egyik főba-
ja, hogy nem engedi eleget énekelni 
és mozogni a gyermeket. A zene és 
testmozgás szerves kapcsolata: énekes 
játék a szabad ég alatt, ősidők óta ez 
a gyermek életének legfőbb öröme” – 
hangsúlyozza Kodály Zoltán (Kodály, 
1983, 62).

A mozgás, a ritmus, a testséma 
megerősítésére használhatjuk fel az 
alábbi ötletet: kiválasztunk egy olyan 
zeneművet, melyben többször is sze-
repel az adott ritmikai képlet, majd 
ezt a ritmussort kiritmizáljuk a testen. 
Meghallgatjuk a zenét, felismertetjük 
a hasonló ritmikai képletet, és végül a 
zenéhez társítjuk a testritmust. Lehet 
csak egyetlen ritmikai képlettel dol-
gozni, de minél magasabb évfolyamról 
van szó, annál több ritmikai képletet 
lehet felhasználni, akár egy zenén be-
lül is. Már első osztályban lehet több-
szólamú ritmusgyakorlatokat játszatni 
– ez kiválóan fejleszti a kicsik össz-
pontosítási képességét. 

A zenei formák, összefüggések fel-
ismertetésére adott zeneművet kivá-
lasztva egyéb jelekkel lehet helyet-
tesíteni a zenei motívumokat vagy 
magát a kottát. A jelzéseket (tenyerek 
összedörzsölése, combra ütés, dob-
bantás stb.) eljátszatjuk, majd ugyan-
ezt énekléssel vagy zenével együtt is 
kipróbáljuk. Ebben az esetben a zene 
strukturális felépítettségét lehet köze-
lebb hozni hozzájuk, különösebb ma-
gyarázat nélkül.

A többszólamúságot a klasszikus 
zenei példák segítségével úgy tehetjük 
érzékletesebbé a gyerekek számára, ha 
az adott zeneművet lecsupaszítjuk üte-
menként egy-egy főhangra. Először 
csak a dallamot hangoztatjuk, majd 
kétszólamú gyakorlatra ültetjük át – 4. 
osztályban már akár 3-4 szólamúvá is 
átalakíthatjuk. Ezzel előkészíthetjük a 
felső tagozatos tananyag hármashang-
zatait is – a kísérő mély szólam mind-
össze két- vagy háromféle hangból 
álljon. 
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A zenei műfajok megismerésének 
előkészítését is szolgálhatja a moz-
gással összekötött zenehallgatás. A 
solo concerto műfaját például szem-
léltethetjük úgy, hogy kört alakítunk 
ki, benne egy gyermek áll. A solo 
concertoban egyéni hangszeres ré-
szekre felel a zenekar. Amikor a gye-
rekek szóló hangszert hallanak, csak 
a középen álló gyermek hajladozik, a 
zenekari résznél a körbenállók mozog-
nak. 

Egyéb eszközöket is bevonhatunk 
egy-egy zenei jelenség ábrázolásá-
ra. A szemléltetőeszközök széleskörű 
használatával a gyerekekben többszö-
rösen rögzülnek a tanár által elérni 
kívánt pedagógiai célok. Például: egy 
nagy leplet vagy szalagokat, kendőket 
mozgatva utánozhatjuk a tenger hul-
lámzását, a lepel alá bebújva a vihar 
kitörésének pillanatát, a földről lassan 
felemelve a napfelkeltét, stb. Merjünk 
sok-sok szemléltetőeszközt bevonni a 
tanításba! Igaz, hogy ezek némelyike 

előkészítést igényel, de megéri a fárad-
ságot.

A tanító és óvodapedagógus olyan 
szerencsés helyzetben van, hogy más 
tevékenységekkel, tantárgyakkal is 
összekötheti az ének-zenei tartalma-
kat. Arra biztatom a kollégákat, hogy 
merjék bátran kihasználni ezt a lehe-
tőséget! Lehet irodalmi alkotással, me-
sével párosítani zenéket hangulati be-
vezetésként vagy a mese lezárásaként. 
Természetismeret órán – ha éppen 
valamilyen állatról tanulnak – lehet 
zenében is megmutatni, hogy egy ze-
neszerző hogyan ragadja meg az állat 
karakterét.

A vizuális nevelés keretein belül a 
hallott muzsikát lehet lefesteni, vagy 
fordítva, a manuálisan megörökített, 
festői témákhoz lehet hangulatfestő 
zenéket mutatni.

Ha a tanító elég kreatív és mer kí-
sérletezni, kipróbálhat új ötleteket is. 
Ezekkel és az aktív zenehallgatás által 
fokozható a tanulók érdeklődése, mely 
majd jótékonyan hat éneklési kedvük-

re is. Fontos lenne, hogy ne mond-
junk le a kodályi értékekről, hanem 
továbbra is küzdjünk az általa kitűzött 
célokért: zenét szerető, zenét értő ge-
neráció felneveléséért újítsuk meg 
módszereinket!
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Nem kérdés, hogy az  információs és 
kommunikációs technológiák (IKT), 
rendszerek az idegenforgalomnak 
is szerves részét képezik. „Az IKT 
szerepét a turizmusban nem szabad 
alábecsülni, hiszen döntő hajtóerő-
ként van jelen az információvezérelt 
társadalomban. Új eszközöket és új 
elosztási csatornákat biztosítottak, 
új üzleti környezetet teremtve ezzel” 
(Morais – Cunha – Gomez, 2013). 
Ajanovic (2014) szerint „a modern 
IKT használata elősegítheti a szál-
lodák mindennapi tevékenységének 
zökkenőmentes megvalósítását, és 
segítheti az utazási irodákat abban, 
hogy megküzdjenek az utazási tevé-
kenységek tervezésében a növekvő 
internethasználat korszakában”. Ilkan 
et al. (2021) is arra fi gyelmeztetnek, 
hogy mekkora jelentősége van az 
IKT-nak a turizmusban, ugyanis „a 
jövőbeli turisztikai menedzserek által 
elsajátított IKT készségek növelhetik 
az innovációt ebben az iparágban”. 
Innovációra pedig szükség van, hogy 
általa a résztvevők valamilyen előny-
höz juthassanak, ezáltal növelhessék 
a versenyképességüket.

A  kezdetek meglehetősen régre 
nyúlnak vissza, hiszen az American 
Airlines repülőtársaság már 1962-
ben számítógépes foglalási rendszert 
(Computer Reservation System) veze-
tett be, ezzel elindítva az elektronikus 

korszakot az idegenforgalomban. Az 
idegenforgalom dinamikus fejlődése 
miatt az IKT egyre nagyobb teret kö-
vetelt magának az ágazatban. Ezt ab-
ból is láthatjuk, hogy az IKT-használat 
hatással van az idegenforgalmi szer-
vezetekre és a látogatók szokásaira is. 
Az idegenforgalmi szervezetek számá-
ra az  információs és kommunikációs 
technológiák három nagy előnnyel 
bírnak: növelik a versenyképességet, 
csökkentik a költségeket és befolyásol-
ják a keresletet. Ennek tekintetében az 
idegenforgalmi szakembereknek ezen 
a téren is felkészülteknek kell lenniük, 
így az oktatásukban is megfelelő időt 
kell szentelni az említett problémakör-
nek. A továbbiakban azt tekintjük át, 
hogy ezen a területen milyen ismere-
tekkel kell rendelkeznie a felsőoktatás-
ban diplomát szerzett idegenforgalmi 
szakembereknek.

AZ IKT TERÜLETÉRŐL ELSAJÁ-
TÍTANDÓ ISMERETEK AZ IDE-
GENFORGALMI SZAKEMBEREK 
SZÁMÁRA

A fentebb feltett kérdésre a következő 
néhány pontban próbáltuk megfogal-
mazni a válaszokat:

ALAPISMERETEK
A legalapvetőbb feltételnek az MS 
Offi  ce (esetleg alternatív megoldás) 

programcsomag megfelelő ismerete 
tekinthető. Természetesen ez már ál-
talános elvárás a legtöbb ágazatban. A 
középiskola hivatott ennek a program-
csomagnak az elsajátítását biztosítani 
a diákok számára, sajnos azonban ez 
nem mindig jár sikerrel.

Az adatok alapvető kezelése, elem-
zése és értelmezése érdekében elen-
gedhetetlen a táblázatkezelő mélyebb 
ismerete, amely mind az előre defi niált 
függvények, mind az összetett függ-
vények helyes alkalmazására kiter-
jed. Máris problémába ütközhetünk, 
ugyanis a „kevésbe kedvelt” matema-
tikai alapismeretek nélkül hiába sajá-
títjuk el az adott függvény használatát, 
ha nem tudjuk, hogy valójában az mit 
is csinál – ebből kifolyólag nehezen 
ismerjük fel, hogy mikor és melyik 
függvényt (vagy kombinációjukat) 
kell használnunk egy adott probléma 
megoldása során. Ilyen problémát je-
lenthet akár a folyamatok optimalizált 
beállítása, ez pedig az adatok megfe-
lelő feldolgozása nélkül nem nagyon 
lehetséges.

 WEBOLDALAK
A hatékony marketing egyik elen-
gedhetetlen feltétele, hogy a célsze-
mélyeket minél több kommunikációs 
csatornán keresztül szólítsuk meg. A 
különböző szociális hálókon túl ebben 
fontos szerepet játszanak a specifi kus 
tartalmú weboldalak is. Természete-
sen egy „profi ” dinamikus weboldal 

PALENČÍKOVÁ ZUZANA – SZABÓ TIBOR 

DIGITÁLIS TECHNOLÓGIÁK AZ IDEGENFORGALOMBAN

IKT



(alapjaitól felépítve) elkészítése már 
aránylag komoly tudást igényelne. 
Viszont programozási ismeretek nél-
kül egy CMS (Content management 
system – tartalomkezelő rendszer, 
meg kell jegyezni, hogy hátránya a na-
gyobb forrásigény) rendszer segítségé-
vel „profi ” weboldal készíthető. Ki kell 
hangsúlyozni, hogy nagy előnyt jelent-
hetnek a HTML (hiperszöveges jelölő-
nyelv) és CSS (lépcsőzetes stíluslapok) 
alapismeretek, melyekkel a CMS rend-
szerben való munka folyamán is sok-
kal hatékonyabbá válhatunk.

  ADATBÁZISOK
Komolyabb adathalmazok feldolgo-
zásánál, ahol az adatok között már 
bonyolultabb kapcsolatok is fennáll-
hatnak, az „egyszerű” táblázatkezelő 
szoft verek nem elégségesek (sem tá-
rolás, sem feldolgozás szempontjá-
ból). Ekkor az adatbázisrendszerek 
használatához kell folyamodnunk. A 
diáknak tudatosítania kell, hogy szinte 
bármilyen rendszer mögött, amelyet a 
munkája során az idegenforgalomban 
használni fog, valamilyen adatbázisok 
bújnak meg. Valóban mélyreható is-
meretek itt nem szükségesek, hiszen 
nem informatikusok képzéséről van 
szó, viszont az idegenforgalom sza-
kot hallgatóknak is alapvető szinten 
ismerniük kell a rendszerek működé-
sét. Az egyik lehetőség, ha a problé-
makört MS Access segítségével járjuk 
körül, de talán ideálisabb a piacon egy 
jóval elterjedtebb rendszert használ-
ni. Ilyen az Oracle adatbázisrendszer, 
mely az APEX (Application Express 
– oktatási célra ingyenesen kipróbál-
ható, https://apex.oracle.com) felépít-
ményével együtt felhasználóbarát felü-
letet biztosít. Az APEX felület magán 
az adatbázis-kezelésen túl webes al-
kalmazásfejlesztő felületet is nyújt – itt 
nem kell komoly programozási isme-
retekben gondolkodni, a rendszer ve-
zet minket az előre defi niált különböző 

menüpontok (űrlapok, lekérdezések, 
jelentések) létrehozása folyamán. Ter-
mészetesen a programozni vágyoknak 
lehetőségük nyílik saját maguk által is 
menüpontokat, oldalakat defi niálni. 
Az IKT-oktatás egyik célja éppen az, 
hogy a diák képes legyen egy nagyon 
egyszerű rezervációs rendszer model-
lezésére, akár adatmodell (lásd az 1. 
ábrán), akár az alkalmazás megvalósí-
tásának szintjén. 

  KONKRÉT RENDSZEREK 
MEGISMERÉSE
A diákoknak meg kell ismerkedni-
ük konkrét, a gyakorlatban alkalma-
zott rendszerekkel is, a gyakorlatban 
ugyanis fontos szerepet töltenek be a 
szállodák és szállodaláncok üzemelte-
téséhez szükséges információs rend-
szerek. A vendéglátás menedzsmentjét 
támogató információs rendszerek ese-
tében a regionális lefedettséget tekint-
ve elterjedt a Horec rendszer, mely az 
említett feladatkört teljes mértékben 
magába foglalja (ezzel szorosan ösz-
szefüggenek a gasztronómiai tevé-
kenységgel kapcsolatos folyamatokat 
támogató rendszerek is, ilyen példá-
ul a Blue Gastro rendszer). Az ilyen 
és hasonló komplex rendszerek több 
modulból állíthatóak össze, annak 
függvényében, hogy a szálloda, illetve 
szállodalánc milyen turisztikai termé-
keket kínál. Az oktatás szempontjából 
fontos, hogy az összes elérhető mo-
dult megismerjék a hallgatók. Globá-
lis szinten elterjedt a Fidelio/Opera 
információs rendszer, melyet szintén 
fontosnak vélünk az oktatás folyamán. 
Ki kell emelnünk továbbá a  globális 
helyfoglalási rendszereket is (segítsé-
gével nem csak repülőjáratra foglal-
hatunk helyet), melyek szintén fontos 
részét képezik az idegenforgalomnak, 
így az oktatásban is megtalálják a he-
lyüket. Ide tartozik például a Galileo, 
Amadeus és Sabre, melyeket az utazási 
irodáknál is alkalmazzák. A fejezetben 

felsorolt rendszerek használata az ok-
tatásban – a gyakorlati jelentőségén túl 
– motiváló hatással is bírhat (Nagyová 
Lehocká, 2008, 33–37).

INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK AZ 
IDEGENFORGALOMBAN

A fentiekben említettük az innováció 
fontosságát, ebből kifolyólag olyan 
rendszerekkel is szükséges foglalkoz-
nunk, amelyek az utóbbi években élre 
törő technológiára épülnek. Minden-
képpen ide kell sorolni a felhőalapú 
számítástechnikát is. A legtöbben már 
találkoztunk legalább a felhőalapú tár-
hellyel (pl. a legismertebbek Dropbox, 
Google Drive és OneDrive), így bi-
zonyos előismeretekkel, tapasztala-
tokkal rendelkezhetünk a témában. 
A felhőalapú számítástechnika egyik 
alapfeltétele a megfelelő sávszélessé-
gű internet, így nem véletlen, hogy az 
utóbbi években tapasztalható sávszé-
lesség-növelés magával hozta ezt az új 
technológiát is. A felhőalapú számítás-
technikára számos meghatározást ta-
lálhatunk, talán a leginkább elfogadott 
a Mell és Grance (2011) általi defi níció 
(az Amerikai Nemzeti Szabványosí-
tási és Technológiai Intézet/National 
Institute of Standards and Technology 
által elfogadott), mely szerint „a fel-
hőalapú számítástechnika egy olyan 
modell, amelynek segítségével bár-
honnan, kényelmesen és igény szerint 
hozzáférhetünk a testreszabott infor-
matikai erőforrások megosztott hal-
mazához (pl. hálózat, szerver, tárhely, 
alkalmazás, szolgáltatás), miközben a 
rendelkezésre bocsátás minimális ad-
minisztrációs tevékenységet és szol-
gáltatói beavatkozást igényel”. Sárvári 
és Nagymáté (2015) szerint a techno-
lógia által kínált legfontosabb előnyök 
az alábbiak:

 költségcsökkentés,
 kevesebb IT-alkalmazott,
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1. ábra: A diákok által készített rezervációs rendszer adatbázisának egyed-kapcsolat diagramja (forrás: a szerzők)
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 magas fi x költségek, amelyek ala-
csonyabb változó és működési költsé-
gekké alakíthatók, 

 nagyobb és hatékonyabb adatbiz-
tonság, adatvédelem,

 távoli hozzáférés,
 gyors és fl exibilis üzembe helyezés.

Láthatjuk, hogy a felhőalapú számí-
tástechnika leegyszerűsíti a szolgálta-
tások megvalósítását, az erőforrások 
beszerzését, segít a költségek kézben 
tartásában, és jelentősen csökkenti a 
telepítés bonyolultságát. Valószínűsít-
hető, hogy a felhőalapú szolgáltatások 
mindig nagyobb mértékben lesznek 
jelen a szállodai információs rendsze-
rek piacán, hiszen számos előnnyel 
bírnak. Az ilyen innovatív rendszerek 
közé sorolható például a Mews (szál-
lók és szállodák számára). 

BEFEJEZÉS

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem Közép-európai Tanulmányok 
Karán működő Regionális idegenfor-
galom alapszakon és Regionális ide-
genforgalom menedzsmentje mester-
képzésen belül próbálunk eleget tenni 
a fent említett követelményeknek. 
Rendelkezünk a Horec, Blue Gastro, 
Fidelio/Opera és Mews rendszerekkel, 
így természetesen az alapismeretek, 

weboldalak fejlesztése és adatbázis-
rendszereken kívül biztosítjuk ezek 
oktatását is. Meg kell említeni, hogy 
némely rendszer esetében már több al-
kalommal gyakorlati szakember által 
tettük lehetővé diákjaink iskolázását, 
amely például egy hetes GDS Galileo 
operátori tanfolyam formájában nyil-
vánult meg. Bízunk benne, hogy fo-
lyamatosan képesek leszünk reagálni 
az innovatív technológiák kihívásaira, 
és eleget tenni a szakma elvárásainak. 
Ennek bizonyítéka lehet egy most in-
duló Erasmus projekt, melynek egyik 
kitűzött célja egy virtuális szálloda 
kialakítása és általa a különböző szál-
lodai információs rendszerek oktatása.
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Vannak fogalmak, amelyeket csak kö-
rülírni vagyunk képesek, defi niálni 
sajnos nem. Ilyenek többek között az 
élet, a lélek, a tudomány, a kultúra, a 
művészet, az emlékezés, és még akad 
jó néhány. Ez nem azt jelenti, ha szóba 
kerülnek ezek a kifejezések, ne tud-
nánk őket megmagyarázni, mert ha 
nem is tudunk tömören meghatározni 
egy-egy dolgot, jelenséget, folyamatot, 
érezzük, hogy szinte ősidők óta lé-
teznek, sőt mi több, esetenként tőlük 
függ a létezésünk. Minden élőlénynek 
ahhoz, hogy élni tudjon, szüksége van 
olyan tulajdonságokra, amelyek lehe-
tővé teszik számára az életben mara-
dást és a reprodukálásra való képessé-
get. Ez a két feltétel az, ami végigkíséri 
az egész (földi) életet. Az úgynevezett 
magasabbrendű élőlények odáig elju-
tottak, hogy bizonyos „megismerő ké-

pesség” is kialakult náluk. Legalábbis 
a közvetlen környezetükre vonatkozó-
lag. Ki tudná megmondani, a törzsfej-
lődés folyamán mely faj(ok) volt(ak) 
ebben az első(k)? Azt viszont okkal ál-
líthatjuk, hogy a megismerő folyamat 
csúcsára egyedül az ember bírt felka-
paszkodni. 

Hogy az emberi megismerés mi-
kor vált tudománnyá, olyasfajta kér-
dés ez, mintha arról gondolkodnánk, 
mikor lett az ember emberré. Mind-
kettőre ugyanazt felelhetjük: nem 
egy pillanat alatt, hanem fokozato-
san. Ingerspecifi kus receptorok már a 
prokariótáknál (sejtmaghártya nélküli 
szervezeteknél) megjelentek, és sok 
százmillió évnek kellett eltelnie, amíg 
ezek a receptorok speciális érzékelő 
(jelfogó) fehérjékké, sejtcsoportokká, 
azaz ligandokká (szervecskékké, illetve 

szervekké) szerveződtek, s végül kiala-
kult az ingereket szállító és feldolgozó 
neuroendokrin rendszer (a hormo-
nális rendszerrel szoros kapcsolatban 
álló idegrendszer). Az egyszerűtől a 
legbonyolultabbakig tartó megismerés 
nem más, mint az ingerek értelmezése, 
megszűrése, azaz a feldolgozása és (ki 
tudja, melyiknek miért) megőrzése, 
mondhatnánk, az elraktározása, illet-
ve az emlékezetbe zárása. Megint csak 
oda lyukadtunk ki, nem tudjuk, hogy 
a törzsfejlődés folyamán melyik élő-
lénycsoportnál mikor és hogyan ala-
kult ki az emlékezőképesség. Vannak 
kutatók, akik szerint már százmillió 
évvel ezelőtt a legprimitívebb élőlé-
nyeknél. Önkéntelenül hoztam szóba 
a kutatókat, akik, ha hivatásuknak él-
nek, akkor joggal nevezhetjük őket 
tudósoknak. Ők pedig már a messzi 
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ókorban megjelentek, és fáradozásaik 
révén létrehozták a bizonyos feltéte-
lekhez (szabályok betartásához kötött) 
tudományaikat. Hogy ezek megannyi 
tévedésekből (is) álltak? Istenem! Ma 
talán már nem? Az emberi megisme-
résnek (gondolkodásnak) velejárója az 
is, hogy amit valaha tévedésnek véltek 
vagy jelenleg annak hisznek (hiszünk), 
kiderül róla, hogy igaz. Summa sum-
marum, semmilyen tudományban so-
hasem volt és sohasem lesz végképpen 
lezárt téma. Ezen állítást nem más, 
mint maga a tudománytörténet bizo-
nyítja. 

Írásaimban sok mindent szóba hoz-
tam az élővilágról és vele kapcsolatban 
azokról a megfi gyelésekről és kísérle-
tekről, amelyek tágították az ismerete-
inket, esetenként – néha szándékosan, 
máskor tekintélyüknél fogva – akadá-
lyozták egyes tudományágak tovább-
fejlődését. Ám volt (bizonyára még 
van is) harmadik és negyedik akadály 
is. Vagy a megfelelő eszközök hiányoz-
tak (teleszkóp, mikroszkóp stb.), vagy 
nem volt egy ember, aki a logikai zárba 
illő kulcsot fel- vagy megtalálta volna.

Már a Gaiáról való fejtegetéseim ele-
jén felvetettem, hogy az ókori népek, 
főképpen a polihisztoraik, rengeteg 
növény- és állatfajt ismertek. Ahogy 
múlt az idő, mind a polihisztorok, 
mind az általuk közreadott dolgok, 
jelenségek száma növekedett. Nem 
lehet véletlen, hogy a középkor vége 
felé majdnem minden orvos egyben 
fi lozófus, fi zikus, nyelvész, botanikus, 
később biológus is volt. Ezért nehéz, 
szinte lehetetlen megmondani, hogy 
melyik tudomány(ág) mikor vált le a 
többitől. Talán nincs is közöttük olyan 
éles határvonal, mint gondolnánk. Az 
említett eszközök feltalálása idézte 
elő ezeket a kezdeti tétova lépéseket. 
Ezért az imént leírtak alapján helye-
sebb lenne elkülönülés helyett szer-
teágazást mondani, aminek oka ab-
ban keresendő, hogy a tudomány(ok) 
művelőit egyre inkább lekötötték a 
részletkérdések. Például Leeuwenhoek, 
akit fölöttébb érdekelt a rovarok sza-
porodási módja (is), a botanikában 
elsőként különböztette meg egymástól 
az egyszikű és a kétszikű növényeket. 
Az olasz Malpighi már részletesebben 
foglalkozott a növények anatómiájá-
val, majd a tőle tíz évvel fi atalabb an-
gol – a nemzetiségi hovatartozást azért 
jegyzem meg, hogy érzékeltessem, a 
tudományok jellege már a középkor-
ban is nemzetközi volt – Nehemiah 
Grew (1628−1712) volt az, aki meg-

különböztette egymástól az állati és 
a növényi sejteket. (Ezzel majd egy 
külön fejezetben foglalkozom.) Leírta 
a növények erezetét, a növényi szö-
veteket (sejtcsoportokat), melyeket 
parenchimának nevezett. (Később a 
parenchima nemcsak a növényi saját-
ságos sejtcsoportok neve lett.) Ami 
viszont a legfontosabb, meg tudta ál-
lapítani a növények nemét. Ma már 
nem titok, hogy a virágos növények 
fő szaporító, azaz nemi szerve a virág. 
Grew fi atalabb kortársa, a francia Jo-
seph Pitton de Tournefort (1656−1708) 
több mint ezer addig ismeretlen vi-
rágot írt le, melyeket fajok és nemek 
szerint tizennégy csoportba osztott 
be. Tehát e rendszertani fogalmak 
minden bizonnyal tőle erednek. Csak-
hogy, mint sokan mások a kortársai 
közül, ő sem tudott velük mit kezdeni. 
A 18. században egyre többen lettek 
azon kutatók, akik az élő természet-
tel (természetrajzzal) foglalkoztak, s 
egyre gyarapodott a megismert fajok 
száma, s amilyen gyorsan nőtt, annyi-
ra vált az áttekintésük kaotikussá. Mi 
sem természetesebb, hogy ez a helyzet 
rengeteg meddő vitát váltott ki. Töb-
ben kétségbe vonták a faj fogalmának 
a helyességét is, mondván, helyette 
elég az egyedek számontartása. Ezt a 
törekvést még inkább zavarossá tette 
az, hogy az egyedek elnevezése nem-
csak nemzeti nyelvhasználati területek 
szerint tért el egymástól, hanem azo-
kon belül, tájanként is. (Egy nemzeti 
nyelven egy növénynek akár tíznél is 
több neve lehet). S aztán szinte várat-
lanul, 1735-ben megjelent a svéd Carl 
von Linné (1707−1778) műve, a latin 
nyelven írt Systema naturae (A termé-
szet rendszere). Annak ellenére, hogy 
már a 16. században Európa-szerte 
tért hódítottak a nemzeti nyelvek, a 
tudomány nyelve továbbra is a latin 
maradt. Az ismeretterjesztés azonban 
megkövetelte a nemzeti – nálunk, a 
Magyar Királyság területén, a magyar 
nyelv és más nemzetiségi – nyelv(ek) 
használatát. Ezen okból kifolyólag 
előállt egy máig kitartó furcsa nyelv-
keveredés (latin és egy-egy nemzeti 
nyelv szimbiózisa), ami annyira ter-
mészetessé vált, hogy már észre sem 
vesszük. Bátran kijelenthetjük, az or-
vostudomány és a biológia latin szak-
kifejezések nélkül nem lenne képes 
boldogulni.

Nézzük meg hát, Linné az áttekint-
hetetlen biológiai zűrzavarban miál-
tal tudott szinte egy csapásra rendet 
teremteni. Sokan felrótták neki, hogy 

mereven ragaszkodott a bibliai terem-
téselmélethez, miszerint annyi élő nö-
vény- és állatfaj él a földön, ahányat 
az Isten megteremtett. Nem volt ezzel 
akkortájt semmi probléma. Persze, 
azért már Linné idejében is akadtak 
kételkedő tudósok, akik gyanították, 
hátha nem ennyire merev, változások-
tól mentes a „teremtett” világ, de az 
még távolabb volt, hogy ezt valakik bi-
zonyítani is akarják, merjék és tudják. 
Mindazonáltal idős korában Linné is 
észrevette, hogy a termesztett növé-
nyek és a tenyésztett állatok igencsak 
eltérnek az elődeiktől. Sőt arra is rá-
jött, hogy a „teremtett” fajok száma és 
jellemzőik nem állandóak, amit meg 
is írt egy rövidebb terjedelmű köny-
vében (bár ezt fi gyelmen kívül hagy-
ták). Rendszerének felépítése alapjá-
ban véve mindmáig érvényes, annyira 
közismert, hogy fölöslegesnek tartom 
megismételni. Legalábbis úgy, ahogy 
az alap- és a középiskolákban tanítják. 
Az viszont természetes, hogy a Linné 
megalkotta rendszer óta eltelt kétszáz-
nyolcvan esztendő alatt egyes fajok 
pontosabb megismerése folyamatosan 
tökéletesedett (legújabban a genetika 
által), ezért a rendszertani besorolásu-
kat is többször meg kellett változtatni. 
Bár magától értetődőnek tűnik, hogy 
az élő szervezeteket az emberek kez-
dettől fogva két különálló csoportba 
sorolták be, a növények és az állatok 
világába, melyek a rendszertanban 
évszázadokon át birodalmak, illetve 
országok néven szerepeltek. Még a 20. 
század közepén kiadott főiskolai tan-
könyvek a baktériumokat, a gombá-
kat és a vírusokat is a növénytanban 
(növények országában) tárgyalták, de 
ma már tudjuk, miért, ezeket és rajtuk 
kívül még más „csoportokat” is külön 
„országokban” kell nyilvántartani.

Linné a rendszertanát latinul írta, 
sőt az általa ismert növények nevét 
is, amelyek fajszáma akkor mintegy 
hétezer lehetett. Viszont a korabeli 
tudósok éppen a nemzeti nyelvekben 
használt fajnevek miatt szükséges-
nek tartották Linné művét nemzeti 
nyelvekre lefordítani. Első magyar 
fordítójának ma is sokan Diószegi 
Sámuelt (1761−1813) tartják, pe-
dig Benkő József (1740−1814) meg-
előzte őt, legalábbis annyiban, hogy 
magyar nyelvterületen 1781-ben el-
sőként ő ismertette Linné rendszer-
tanát. Aztán jöttek sorban a többiek: 
Földi János (1755−1801), Kitaibel Pál 
(1757−1817), maga Diószegi és sógo-
ra, Fazekas Mihály (1766−1828), de 
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hadd ne soroljam. Fazekas inkább köl-
tő volt, de botanikus is, a többiek or-
vosok, református lelkészek, Kitaibel 
pedig bencés szerzetes, de szinte va-
lamennyien kötődtek Kazinczy Ferenc 
(1759−1831) köréhez. Miért fontos 
ezt megjegyezni? Szinte mindnyájan a 
Partiumban és Erdélyben éltek, más-
részt pedig azért, mert ez az idő volt a 
magyar nyelvújítás kora, és az akkori 
botanikusok, zoológusok és főképpen 
az orvosok szerepe, amiről hajlamosak 
vagyunk megfeledkezni, felért az iro-
dalmárokéval, sőt nem lenne túlzás, ha 
azt állítanánk, a nemzeti szókincsgya-
rapításban talán még felül is múlták 
azokét. Hiszen ők tartottak közvetlen 
kapcsolatot az egyszerű néppel.

A magyarországi biológiai kutatás 
csak a 19. század második felében 
vett igazán nagy lendületet, és ez a 
hullám(zás) a 20. szádban még tovább 
erősödött. Csak a kutatók nevének 
a felsorolása jó néhány könyvlapot 
töltene ki. Fejlődéstörténeti rendsze-
rezéssel viszont meglepően kevesen 
foglalkoztak. Legismertebbek voltak: 
Tuzson János (1870−1943), Gombocz 
Endre (1882−1945) (aki a híres nyel-
vész, Gombocz Zoltán testvéröccse 
volt) és Soó Rezső (1903−1980).

Mivel eddig több tragikus sorsú 
tudós nevét megemlítettem, néme-
lyikről még külön fejezetet is írtam, 
hadd vidámítsam fel az olvasókat egy 
kissé pikánsnak tűnő anekdotával, 
ami Tuzson professzorról terjedt el 
a diákjai között. „Tanári működését 
a selmecbányai főiskolán kezdte s a 

Műegyetemen, végül a budapesti tu-
dományegyetemen folytatta; 1918-tól 
a növényrendszertan nyilvános rendes 
tanára volt. Egykori tanítványai úgy 
emlékeztek róla, hogy keresetlen sza-
vakkal szokta kifejezni magát…

Egyik vizsgájáról mesélik az alábbi 
történetet:

Asztala előtt egy növénytan szakos 
bölcsészhallgatónő izgult a vizsgate-
remben. Keveset tudott, de félszében 
még abból a kevésből is alig bírt ki-
nyögni egy-két szót.

Tuzson professzor megnevezett egy 
erdei növényt, és azt kérdezte:

 – Kisasszony! Melyik családba tar-
tozik ez a növény?

A kisasszony ötölt-hatolt, de nem 
tudott érdemes választ adni. Térdével 
kínosan szorongatta esernyőjét.

A professzor rá akarta vezetni 
az ifj ú hölgyet arra, hogy a kérdé-
ses növény „az ernyős virágzatúak” 
(Umbelliferae) családjába tartozik. 
Rámutatott tehát az ernyőre, és segítő 
szándékkal kérdezte:

 – Hát mi van a lába között?
A vizsgázó hölgy egy pillanatra 

meghökkent, aztán (mint akinek „vég-
re leesik a tantusz”) diadalmasan fel-
kiáltott:

 –  A „fenyőfélék” családjába!
Magyarul mondta, de latinul gon-

dolta. (Tehát ez az anekdota is „latinul 
van”.)” (Bisztray Gyula, Jókedvű ma-
gyar tudósok, Gondolat, 1972).  

Visszatérve Linnére, tévedés len-
ne azt hinni, hogy a latin-görög ta-
xonómia (a növények hierarchikus 

csoportosítása, azaz rendszertanának 
felépítése) volt a legfőbb érdeme. Iga-
zi, mondhatnánk zseniális leleménye 
a kettős nevezéktan „kitalálása” volt. 
A nemek vagy nemzetségek és a fajok 
(kissé erőltetve úgy is mondhatnánk, 
a főnevek és a melléknevek) együtt al-
kalmazásával mára sok millió faj egy-
mástól való megkülönböztetését tette 
lehetővé. Hogy példákat is említsek: 
kedvenc gyümölcsünk, a szilva, latinul 
Prunus nemzetség, a házi vagy kerti 
szilva neve Prunus domestika, roko-
na a kajszibarack, Prunus armeniaca 
(ennél már azt is feltüntetik, hogy 
honnan származik). Az állatoknál elő-
szeretettel emlegetik a macskák egyik 
nemét, a Felist, miszerint a házimacs-
ka neve Felis catus, a vadmacskáé Felis 
silvestris. Viszont a nagymacskák jó-
részt a Pantherák nemébe tartoznak, 
ezért az oroszlán neve Panthera leo, 
a leopárdé Panthera pardus, a tigrisé 
Panthera tigris. Gondolhatnánk, hű 
de könnyű, ám sajnos nem így van. 
A biológia rendszertana fölöttébb bo-
nyolult tudományág. De akkor miért 
van rá szükség? Mert mint utaltam rá, 
nélküle az élővilág sokkal zűrzavaro-
sabbnak tűnne, mint Linné előtt volt. 
Nélküle egy lépést sem tudnánk meg-
tenni az élővilág rengetegében. Linné 
a nevezéktanával egy nélkülözhetetlen 
szaknyelv alapjait rakta le, a biológiai 
tudományok nemzetközi nyelvének 
fundamentumát, mégpedig úgy, hogy 
nem iktatta ki a nemzeti megnevezése-
ket sem. Így hát rendszere nélkül anya-
nyelvünk is sokkal szegényebb lenne. 
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KONFERENCIA

Az idei, november 26–27. között meg-
szervezett XVI. Felvidéki Tudományos 
Konferencia, a tavalyihoz hasonlóan, 
a járványügyi helyzet miatt szintén az 
online térben valósult meg. Fontos-
nak tartom kiemelni, hogy ettől nem 
csökkent a színvonala, hiszen nem-
csak a jelentkezők mennyiségében 
döntöttünk idén rekordot, hanem a 
bemutatott előadások minőségében is 
pozitív elmozdulást tapasztaltunk, ami 
az OTDK-ra való ajánlások számában 
mutatkozott meg.

A konferencia első napja Bárczi 
Zsófi a, a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai Tanulmányok 
Karának dékánja megnyitójával indult, 
majd Hegedűs Orsolya, az FTDK házi-
gazdája köszöntötte a résztvevőket. Ez-
után következtek a szekcióülések. 

Idén összesen hét szekcióban, közel 
40 versenyző regisztrált a versenyen. 
A következő tudományterületeken 
zajlottak a tanácskozások: Biológia 
Szekció, Humán Tudományi Szekció, 
Informatikatudományi, Műszaki Tu-
dományi és Matematika Szekció, Tár-
sadalomtudományi Összevont Szek-
ció, Pedagógiai, Pszichológiai, Tanu-
lás- és Tanításmódszertani-Tudás-
technológiai Szekció, Közgazdaságtu-
dományi Szekció – Közgazdaságtan 
Tagozat, illetve Közgazdaságtudomá-
nyi Szekció – Menedzsment Tagozat. 
Főként a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem, a Selye János Egyetem és a 

Comenius Egyetem diákjai mérték 
össze a tudásukat, de a Brünni Műszaki 
Egyetemről és egyéb más egyetemekről 
is érkeztek versenyzők. Ezen egyete-
mek hallgatói online mutatták be a ku-
tatási területeiken elért eredményeiket. 
Néhol ugyan felmerült egy-egy tech-
nikai probléma, de ezeket igyekeztünk 
megoldani. Összességében a szekció-
ülések rendben zajlottak.

Az online konferencia egyik hátrá-
nyát jelentette, hogy a sokak által várt 
és kedvelt program, a szekcióülések 
utáni ismerkedés, beszélgetés sajnos el-
maradt. Viszont a virtuális tér adott va-
lami jót is – korlátlanul megtekinthető 
előadásokat az érdeklődők számára. 

A személyes találkozás hiányát az 
online térre szabható programokkal 
próbáltuk ellensúlyozni. A szekció-
ülések és a főzsűri ülése után először 
egy plenáris előadást tekinthettünk 
meg Léder Tamástól (főosztályveze-
tő) és Sajtos Pétertől (közgazdasági 
elemző), akik a Magyar Nemzeti Bank 
Digitalizációs politikai és szabályozási 
főosztályán dolgoznak. Az előadók be-
avattak minket a pénz forradalmába a 
digitális korban, bevezettek a bitcoin, a 
kriptovaluták világába. A Diákhálózat 
egyik tagszervezete, a Nyitrán működő 
Jugyik is gondoskodott arról, hogy az 
FTDK résztvevői jól érezzék magukat. 
Egy slam poetry-est szerveztek a részt-
vevők szórakoztatására.

A konferencia másnapján, vagyis 
szombaton került sor az eredményhir-
detésre és az ünnepélyes díjkiosztásra. 
Ezen megtudtuk, hogy a zsűri 23 hall-
gatót ajánlott az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferencián (OTDK) 
való részvételre. A tovább jutott hallga-
tóknak sok sikert kívánunk előre is! A 
Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 
(SZMAT) különdíjában Tégi János 
Marcell (Selye János Egyetem) része-
sült, az FTDK fődíját, a MICROCOMP 
által felajánlott táblagépet pedig So-
mogyi Pálnak (Comenius Egyetem) 
ítélték. A szekciógyőzteseket tartal-
mazó hivatalos eredmények az FTDK 
oldalán találhatóak: http://ft dk.ujs.sk/
eredmenyek/ Az OTDK-ról bővebben 
itt lehet olvasni: https://otdk.hu/ 

További információkért keresse-
tek és kövessetek minket az FTDK 
Facebook és Instagram oldalain. 

A konferencia zárásaként Bárczi 
Zsófi a, a nyitrai Konstantin Filozó-
fus Egyetem Közép-európai Tanul-
mányok Karának dékánja átadta az 
FTDK-szervezés képzeletbeli staféta-
botját Juhász Györgynek, a Selye János 
Egyetem rektorának, így a következő, 
XVII. Felvidéki Tudományos Diákköri 
Konferencia Komáromban kerül meg-
rendezésre. Köszönjük mindenkinek, 
aki részt vett a konferencián. Remél-
jük, mindenki jól érezte magát!

UHRAPKA BARBARA 
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BESZÁMOLÓ

„Amint a villamos vezeték szertefut az 
országban, mind több és több faluban, 
kigyújtva a világosságot árasztó fényt, 
úgy lesztek ti is kulturális életünk há-
lózatának vezetékei. Amerre kerültök 
az életben, magatokkal viszitek a zenei 
műveltséget, az értékes zene szeretetét, 
...világosságot árasztva szebbé teszitek 
majd magatok és mások életét.” (Ko-
dály Zoltán)

A pandémia okozta akadályok kö-
zös akarattal való legyőzését, elhárítá-
sát követően, 2021. november 13-án 
Zsérén, a Szent Miklós római katolikus 
templomban került sor a Tárjuk ki szí-
vünket című rendezvényre. A Nyitra 
Megye Önkormányzata, Nyitra Megye 
Népművelési Központja, a Szlovákiai 
Magyar Zenebarátok Társasága, a po-
zsonyi Zenei Központ és Zsére Község 
Önkormányzata által szervezett ren-
dezvény – miként Sándor Marianna, a 
kedves műsorvezető szlovák és magyar 
nyelven is tolmácsolta – „küldetése a 
szlovákiai zeneművészet népszerűsíté-
se” volt. A szervezők nevében szintúgy 
ő köszöntötte a hangverseny közönsé-
gét, köztük a koncertet jelenlétükkel 
megtisztelő vendégeket: ifj . Szíjjártó 
Jenőt és feleségét, Szíjjártó Jenő lányát, 
Ilonát és férjét, Szalai Szilviát, a SZMZT 
elnökét, Daniela Gundovát, a NYMK 
igazgatóját és Zsebi Józsefet, Zsére köz-
ség polgármesterét.

A hangverseny első szereplője az 
1971-ben alakult – egyebek mellett 
a Galántai Kodály Napokon eleddig 
öt aranykoszorús minősítést szer-
zett –, ma is kiváló formában lévő, 
szépen-üdén csengő koloni Zobor 
Hangja Vegyeskar volt. Műsoruk: Mi-
lan Novák: Midőn a Szűz magzatát, 
Zdenko Mikula: Köszöntsük imádással, 
Németh-Šamorínsky István: Nyolc ma-
gyar népdal – II., III., V. tétel. Zongorán 

közreműködött Ternóczky István, ve-
zényelt Tóth Katalin.

A kórusmuzsikát hangszeres zene 
váltotta, a – Dobi Géza hegedűművész, 
tanár, zeneszerző által, a Csemadok 
Városi Szervezete keretében több mint 
50 évvel ezelőtt alapított – Komáromi 
Kamarazenekar fellépése következett. 
A vonószenekar jelenlegi tagjai: kon-
zervatóriumok abszolvensei, zenemű-
vészeti egyetemek vonós tanszékeinek 
hallgatói, valamint gyakorlati zenepe-
dagógusok. A zenekar most koncert-
mestere, Boris Borsányi vezetésével, 
egyben szólójával szólaltatta meg 
Szíjjártó Jenő: Közép-szlovákiai nép-
dalok – versenymű hegedűre és népi 
zenekarra című „sajátos hangzású”, 
méltánytalanul ritkán hallható, értékes 
kompozícióját. Apropó: egy gondolat! 
A versenyműben feldolgozott népda-
lok – a mű felcsendülése előtt – szólis-
ta, szólisták által való elénekeltetése a 
hallgatót (talán) motiváltabbá tehetné 
az érdekes, igényes hangszeres mű be-
fogadására.

Majd ismét kóruszene következett: a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass 
Lajos Kórusa – amely 1964-ben alakult, 
a közelmúltban Magyar Örökség Díjjal 
jutalmazott Szíjjártó Jenő kitartó mun-
kájának köszönhetően Csehszlovákiai 
Magyar Tanítók Központi Énekkara 
(CSMTK) néven ismert kórus – vonult 
a színre. Az énekkar fennállásának 57 
éve alatt számos hazai és külföldi sikert 
aratott, mit több kitüntetés is fémjelez: 
Pro Cultura Hungarica-díj – 2000, Es-
terházy Emlékérem – 2009, Kóta-díj 
– 2008, Harmónia-díj – 2015. A kórus 
tagjai havonta egy hétvégén jönnek ösz-
sze az éppen esedékes fellépés helyszí-
nén vagy annak közelében. A rangos, 
sokkal több odafi gyelést, publicitást 
érdemlő „csapat” művészeti vezető-

je Józsa Mónika, a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem oktatója, a Magyar 
Kodály Társaság tiszteletbeli tagja, ven-
dégkarnagya Kocsis-Holper Zoltán, a 
Kodály Kórus Debrecen vezető karna-
gya, a soproni Kórus Spontánusz mű-
vészeti vezetője. A fáradhatatlan, lelkes 
kollégák nagy műsorát hallgatva az öt-
lött fel bennem, hogy Kodály Tanár úr 
bizonyára az „ilyenek” láttán-hallatán 
fogalmazta meg a következő „üzene-
tét”: „Az igazi művészet az emberiség 
emelkedésének egyik leghatalmasabb 
eszköze, aki minél több embernek hoz-
záférhetőbbé teszi, az emberiség jóte-
vője.”

A „jótevők” kórusának műsorá-
ban elhangzott: Szíjjártó Jenő–Dénes 
György: Csallóköz, Szíjjártó Jenő–Weö-
res Sándor: A meséről, Albrecht Sán-
dor: Missa in C. Szólót énekelt Horváth 
Diana, közreműködött a Komáromi 
kamarazenekar, vezényelt Józsa Móni-
ka és Kocsis-Holper Zoltán.

A hazai értékeket felvonultató, kivá-
lóra sikerült rendezvény ötletgazdája 
és fő szorgalmazója (most is) Kazán 
József karnagy, a SZMZT alelnöke volt. 
A hangversenyt követően a szervezők 
nevében a műsorvezető így köszönt el: 
„Köszönjük valamennyi fellépőnek a 
közreműködést és az igényes művészi 
munkát. Külön köszönet a zsérei ön-
kormányzatnak és az Egyházi Hivatal-
nak, hogy ebben a nehéz időszakban 
teret adtak és támogatásukkal hozzájá-
rultak e nemes rendezvény megvalósí-
tásához.”

Megszívlelésre az arra illetékeseknek! 
Az ilyen és az ehhez hasonló műsoro-
kat fel kellene kínálni, utaztatni kellene, 
hogy előadóik „világosságot árasztva 
szebbé tegyék majd maguk és mások 
életét”, mindenütt, amerre csak járnak.

STIRBER LAJOS

TÁRJUK KI SZÍVÜNKET – HAZAI SZERZŐK 
ÉS ELŐADÓK HANGVERSENYE ZSÉRÉN



SZMPSZ

Az SZMPSZ szervezésében első alka-
lommal került sor a Szlovákiai Magyar 
Kisiskolák Országos Konferenciájára, 
melyet a  járványügyi helyzetre való 
tekintettel online formában tartottunk 
meg 2021. november 5-én. A  konfe-
renciára a  csak 1–4. évfolyamokkal 
rendelkező iskolák igazgatói és peda-
gógusai kaptak meghívást. A szakmai 
program összeállítása során fi gyelem-
be vettük a kisiskolák helyét, szerepét, 
küldetését, az iskolák fenntarthatósági 
tényezőit és működésének sikeressé-
gét, az ott folyó pedagógiai tevékeny-
ség minőségét, az eredményes munka 
tényezőit, az iskolák fejlesztését az 
adott régió igényei szerint. Meghívott 
előadóink, L. Ritók Nóra és Fodor 
Attila ezen témakörökben próbáltak 
útmutatást adni az érdeklődőknek, 
továbbá helyet kapott a  programban 
a  pedagógusok és iskolavezetők  jó 
gyakorlatainak bemutatása és tudás-
megosztása is. Ezzel összefüggően 
olyan gyakorló iskolaigazgatók, pe-
dagógusok ismertették a tapasztalata-
ikat, akik az iskolafejlesztés jól bevált 
gyakorlatait, innovatív programjait, 
projektjeit mutatták be, és akik ezeket 
intézményeikben már egy ideje sikere-
sen alkalmaznak.

Az online szakmai konferenciát az 
SZMPSZ elnöke, Fekete Irén nyitotta 
meg, aki hangsúlyozta, hogy az iskola 
felbecsülhetetlen érték egy adott telepü-
lésen, és azok megmaradásának érdeké-
ben a kiutat a minőség bevezetésében, 
megtartásában, illetve fejlesztésében 
kell keresni. Elmondta továbbá, hogy 
a szövetség mindig segítő kezet nyújt a 
felvidéki iskoláknak és pedagógusok-
nak – szakmai továbbképzéssel, konfe-
renciával, rendezvénnyel kíván segítsé-
gére lenni az iskolavezetőknek.                      

A  konferencia első előadója, Fodor 
Attila, a  Comenius Pedagógiai Inté-
zet igazgatója osztotta meg több éves 
kutatási tapasztalatait a kisiskolák sze-
repéről, a  tanulói létszámok alakulá-
sáról, fenntartásuk és működtetésük 
problémáiról. Érintette a  kisiskolák 
pedagógiai tevékénységének fontos-
ságát és eredményeik prezentálását is. 
Hosszú távon a felvidéki magyar okta-

tási hálózat gazdaságilag fenntartha-
tatlan, ezért több oktatási intézmény 
összevonása jelentheti a  megoldást, 
hogy jól működő, jó minőségű isko-
láink legyenek és egyetlen iskolát se 
kelljen a jövőben bezárni.                                                                                                                     

A  következő előadónk L. Ritók 
Nóra, a  berettyóújfalui Igazgyöngy 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgató-
ja volt, aki Minden gyerek fontos – az 
iskola fenntarthatósága címmel tartott 
előadást. L. Ritók Nóra hangsúlyozta, 
hogy a  leszakadó régióban zömében 
hátrányos helyzetű, roma tanulókkal 
foglalkozik, és kiemelte a velük való 
munkából a  készségfejlesztés fontos-
ságát, az alkotó tevékenység pozitív 
érzelmi hatását a  tantárgyak kapcso-
lódásában. Az ilyen jellegű régiókban 
nemcsak a diákokat fejlesztik, hanem 
a családokat is bevonják a közös mun-
kába, alkotva tanulnak együtt, ezzel 
közösségfejlesztést, kríziskezelést, szo-
ciális kompetenciafejlesztést is végez-
nek a  településen. Az előadó rámu-
tatott a  hátránykompenzáló munka 
fontosságára, mely sikerélménnyel jár, 
hiszen a gyerekek alkotva tanulnak és 
a  vizuális nevelés így hármasfókuszú: 
készségfejlesztésre, közösségfejlesztés-
re és munkahelyteremtésre is irányul. 
Kiemelte, hogy a tanári  hivatásban 
minden gyerek fontos, és kreativitás 
csak ott van, ahol ezt értékelik, ahol 
szabadság jellemzi a  tevékenységi fo-
lyamatokat. „Nem egy gyerekkel kell 
százat lépni, hanem százzal egyet.“

Ezt követték a „jó gyakorlatok 8 perc-
ben”, melyben az intézményvezetők 
mutatták be egymásnak az iskolájuk-
ban eddig már bevált, jól alkalmazott, 
innovatív módszereket. Az egyes  kis-
iskolák helyzete eltérést mutat abban 
a  tekintetben is, hogy az ország mely 
részében működnek (Csallóköz, Má-
tyusföld, Gömör, Ipoly-mente), milyen 
a tanulók társadalmi-szociális háttere. 
Így hát ízelítőt kaphattunk minden 
tájegységből, hogyan is lehet sikeresen 
működnie az iskoláknak. Korda Edit 
igazgató Dereskről bemutatta a közös-
ség számára is fontos Kertprogramját, 
Kiss Zsuzsanna igazgató Alsószeliből 
a  gyereklétszám megtartásának titka-

iba avatta be a  résztvevőket. Kardos 
Kornélia tanítónő Tornagörgőről arról 
számolt be, miként lehet a kisiskola 
sikeres egy eTwinnig projektben „Ma-
gyarság Óperencián innen és túl“ cím-
mel. Kovács Ibolya igazgató Szilicéről 
a  „Szlovák óra – örömóra“ címmel 
mutatta be a  kommunikáción és al-
kotáson alapuló szlovák nyelv tanítá-
sának módszerét, melyet saját maga 
dolgozott ki, fejlesztett és sikeresen al-
kalmaz. Baráth Hajnalka igazgató Tej-
faluról (Somorja városrésze) élmény-
szerűen számolt be az iskolájukban 
folyó sikeres és gazdag szakköri tevé-
kenységekről, az iskolai felfedező pro-
jektnapokról, melyre a város vezetői is 
meghívást kapnak, továbbá mesélt az 
alsó tagozatos sítanfolyamról, a közös-
ség jó együttműködésének fontossá-
gáról. Szabó Balázs Szabina igazgató 
Ipolyviskről ismertette az iskoláját, 
ahol szinte a nulláról indultak. Bemu-
tatta, hogyan sikerült két iskolaév alatt 
az 5 tanulós létszámot 27-re feltornáz-
niuk. A falu és az iskola kerékpárokat 
vásárolt, a pedagógusok együtt bicik-
liznek a gyerekekkel, így a közlekedés 
szabályait is sikeresen elsajátítják. Épí-
tik, szépítik iskolájukat, mert tudják, 
milyen fontos, hogy a  gyerekek ne 
a városi központi iskolába utazzanak, 
hanem a szülőfalujukban maradjanak, 
ahol az iskolában igazi közösségépítő 
munka folyik.

Örvendetes, hogy az online konfe-
rencia 52 résztvevővel zajlott, számos 
új igazgató, helyettes, tanító muta-
tott érdeklődést a rendezvény iránt, 
és talán sokkal bátrabban osztották 
meg velünk a  tapasztalataikat, ötle-
teitek, mint amikor a  hagyományos 
„nagykonferenciák“ zajlanak, minden 
iskolatípus igazgatóinak részvételé-
vel. Több teret kaptak azáltal is, hogy 
„hasonló cipőben járnak“, azonosak 
a gondok és a kihívások is. Egy újabb 
kezdeményezés, szakmai esemény vet-
te kezdetét az iskolavezetők közti pár-
beszéd, tapasztalatcsere és tudásmeg-
osztás érdekében, és reméljük, jövőre 
lesz igény a folytatásra.

MORVAY KATALIN

A SZLOVÁKIAI MAGYAR KISISKOLÁK 
ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA



ISKOLAHÍREK

SELYÉS PROGRAMOZÓK A ZENIT VERSENYEN

A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM CSATLAKOZOTT A SEMMELWEIS EGYETEM 
KERPEL-FRONIUS ÖDÖN TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJÁHOZ

Immáron 38. alkalommal rendezik 
meg a ZENIT programozói versenyt, 
amelybe a Selye János Gimnázium is 
évek óta bekapcsolódik.  Ebben a ver-
senyben ifj ú programozók mérik össze 
tudásukat az egész országból. A meg-
mérettetést nehezíti diákjaink számára 
az a tény is, hogy a feladatok csupán 
szlovák nyelven érhetők el. Szerencsé-
re ez nem szegi kedvüket, és évről évre 
izgatottan várják, milyen logikai, ma-
tematikai és informatikai problémák-
kal tornáztathatják meg az agyukat. 

A verseny három fordulóból áll: is-
kolai, kerületi és országos megméret-
tetésből. Az iskolai fordulóra október 
19-én került sor, ahol a B kategóriában 

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adha-
tunk: gyökerek és szárnyak.”

Az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gim-
názium, Általános Iskola és Kollégi-
um, a pozsonyi Magyar Tannyelvű 
Alapiskola és Gimnázium, a komá-
romi Selye János Gimnázium, a bu-
dapesti Szent Margit Gimnázium és 
a Székesfehérvári Teleki Blanka Ál-
talános Iskola és Gimnázium decem-
ber 6-án, ünnepélyes keretek között 
csatlakozott a Semmelweis Egyetem 
Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondo-
zó Programjához.

Mivel a Selye János Gimnáziumban 
évtizedek óta nagyon jó eredmények 
születtek biológiából és kémiából, ez 
a nívós egyetem kiválasztotta iskolán-
kat, így csatlakozhattunk a tehetség-
gondozó programukhoz. Az egyetem 
rektora, dr. Merkely Béla a szenátusi 
teremben tartott ünnepségen kihang-
súlyozta, hogy a gyökerek kiépítése 
a középiskolák feladata, amelyet az 
egyetemi oktatás követ, hogy a diá-
kok az idézetben említett szárnyakat 
is megkaphassák. Dr. Szabó Attila, 
klinikai rektorhelyettes, a Kerpel-
Fronius Ödön Tehetséggondozó Prog-
ram titkára felhívta a fi gyelmet arra, 
hogy a Semmelweis Egyetem mind a 
hat, orvos- és egészségtudományok-
kal foglalkozó kara várja a diákokat. 
A program lényege a tehetségek támo-
gatása, emellett azonban szeretnék be-

(1. és 2. évfolyam) 5 tanulónk, az A ka-
tegóriában (3. és 4. évfolyam) pedig 3 
tanulónk indult. Közülük Benes And-
rás (I. A), Koncz Júlia Barbara (II. A), 
Lebocz Zsombor (II. A), Veres Zoltán 
Benedek (II. A) és Doncs Zsombor 
(III. A) jutottak be a kerületi fordu-
lóba. Ezt november 25-én rendezték 
meg – mondhatni – már hagyomá-
nyos módon, online. Diákjaink ügye-
sen állták ezt a próbát is, és a követke-
ző helyezéseket érték el:

A kategória 
Doncs Zsombor 7. hely

B kategória 
Veres Zoltán Benedek 1. hely

mutatni intézményüket a középisko-
láknak. A legkiválóbb diákok számára 
mentorálási lehetőséget biztosítanak, 
az egyetemre érkezve pedig személyes 
mentor is segítheti az útjukat. A kö-
szöntőket követően Andruskó Imre, 
gimnáziumunk igazgatója aláírta a 
partneriskolai megállapodást és átvet-
te az oklevelet. Most először két hatá-
ron túli iskola csatlakozott a program-
hoz, köztük az iskolánk is.

Az együttműködés célja, hogy az 
egyetem oktatói és gimnáziumunk 
tanulói rendszeres kapcsolatot tartsa-
nak egymással, informáltak legyenek 
az egyetemen folyó munkáról, az or-
vostudomány és a hozzá kapcsolódó 
tudományok legújabb eredményei-
ről, valamint lehetőség esetén bekap-
csolódhassanak e tudományokkal 
kapcsolatos kutatásokba a Semmel-

 Koncz Júlia Barbara 7. hely
 Benes András  7. hely
Lebocz Zsombor 14. hely

Az országos döntőt a tervek szerint 
február közepén tartják meg, ahova 
minden kerület nyertese kaphat meg-
hívást. 

Záhorszky Zsuzsanna

weis Egyetemen. Az egyetem által 
kiadott sajtónyilatkozat ezen a linken 
érhető el: https://semmelweis.hu/
hirek/2021/12/08/ot-kozepiskola-
csatlakozott-az-egyetem-kerpel-
fronius-odon-tehetseggondozo-
programjahoz/ 

A Semmelweis Egyetem legkiválóbb 
oktatói, kutatói és hallgatói bevoná-
sával ismertető előadásokat tartanak 
majd gimnáziumunkban is.  Tavasz-
szal, ha a helyzet engedi, megtiszte-
li iskolánkat prof. dr. Merkely Béla, 
a Semmelweiss Egyetem rektora és 
volt diákunk, dr. Maurovich-Horvat 
Pál, nemzetközileg jegyzett tudós, aki 
posztdoktorként több évet töltött Bos-
tonban, a Harvard Egyetem kardioló-
giai képalkotó programjában.

 PaedDr. Králik Zsuzsanna



ISKOLAHÍREK

LEVÉL KAZINCZY FERENCHEZ

ÚJABB SIKERES IRODALMI PÁLYÁZAT A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

ZENETEREMMEL BŐVÜLT A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM

NÁLUNK A TANULÓK A TANÍTÁS MENETÉNEK AKTÍV RÉSZESEI

A Petőfi  Irodalmi Múzeum – A Ma-
gyar Nyelv Múzeuma idén immár 
tizedik alkalommal hirdette meg az Írj 
levelet Kazinczy Ferencnek! című pá-
lyázatát. A leveleket kézzel írt formá-
ban, postai úton kellett elküldeni. A 
versenyzőket két korcsoportra osztot-
ták (5–8. és 9–12. osztály), a pályázók 
három téma közül választhattak. Isko-
lánk terciós diákja, Magyarics Amina 
Emma pályaművében a fi atalok olva-
sási szokásairól és a nagy, klasszikus 
irodalom fontosságáról ,,mesélt” a ne-
ves költőnek.

A pályázat díjátadó ünnepségét no-
vember 13-án, a magyar nyelv napján, 

Idén ősszel két barátommal beszélget-
ve arra jutottunk, hogy iskolazenekart 
alapítunk. Mindannyian rendelke-
zünk zenei múlttal, játszottunk már 
különböző zenekarokban, produkci-
ókban. A tagkeresés befejezése után 
a következő csapat alakult ki: Szabó 
Emma – ének, Žibrita Rebeka – szin-
tetizátor, Baranyai Gergő – gitár, Ber-
náth Bence – dobok és Kalmár Endre 
Félix – basszusgitár. Célunk, hogy élő 
zenével színesítsük az iskolai esemé-
nyeket és a diákéletet. Mindenképpen 
meg szeretnénk mérettetni magunkat 
a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó 
Verseny megzenésített vers kategóriá-
jában is. Ha a vírushelyzet engedi, még 

A járványhelyzet miatt kialakult ne-
hézségek ellenére folyamatosan zaj-
lik a tanítás a dunaszerdahelyi Közös 
Igazgatású Szakközépiskola Építészeti 
részlegén. Nálunk a tanulók a tanítás 
menetének aktív részesei. Íme, néhány 
pillanatfelvétel iskolánk életéből.

 A III. BS osztályos festők a szakrajz 
órán a sablontechnikát sajátítják el. 
A II. SZ osztály építészei a magasépí-
téstan óráin gyakorolják az egyrétegű 
falazott kémények és szellőzők kötése-
inek szabályait. A másodikos kőműve-
sek a technológia órákon a hagyomá-

a Pesti Vigadó Dísztermében tartották. 
A gálaünnepségen nemcsak a fi atal 
írójelöltek munkáit díjazták, hanem 
több neves díjat is kiosztottak, köztük 
a Lőrincze Lajos-díjat, a Deme László-
díjat, a Maróti István-emlékérmet, va-
lamint a 2020. és 2021. évi Kazinczy- és 
Péchy Blanka-díjakat. A gálaműsoron 
beszédet mondott többek között Nyiri 
Péter, a Magyar Nyelv Múzeumának 
igazgatója is. Az est fényét a Magyar 
Hang zenekar és a Magyar Örökség-
díjas Cédrus Táncegyüttes is emelte. 
Sokak örömére Grétsy László (Grétsy 
Tanár úr) is jelen volt az ünnepségen.

az idei tanévben meg szeretnénk tarta-
ni a bemutatkozó koncertünket. 

Zenekarunk pillanatnyilag az első 
próbáinál jár, kezdeti állapotban van. 
A próbákat eddig egy nagymegyeri 
próbateremben tartottuk, azonban 
gyorsan rájöttünk, hogy eltérő lakhe-
lyünkből adódóan ez nem a legjobb 
megoldás. Problémánkkal Andruskó 
Imre igazgató úrhoz fordultunk, aki az 
iskolában termet biztosított a zenekar-
nak, s végül a Szülői Munkaközösség 
és a Király Püspök Alapítvány pénz-
ügyi támogatásával megvalósulhatott 
a zeneterem kialakítása. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni a támogatást 
mindegyiküknek. A teremben többek 

nyos téglafalazatok kötéseit készítik el, 
kisméretű téglák segítségével.

Leboda Gábor

Amina pályaművével korcsoportjá-
ban a II. helyezést érte el. A díjat Nyiri 
Pétertől, a Magyar Nyelv Múzeumá-
nak igazgatójától vehette át. A nyolc-
osztályos tagozat diákja az elmúlt 2 
hónap alatt már 2. alkalommal lett 
díjazottja olyan anyaországi irodalmi 
versenynek, ahol határon túli magyar 
versenyzők is képviseltették magukat. 
Remek tollforgató, nagy reménység a 
jövőre nézve is. Szívből gratulálok, to-
vábbi sikereket kívánva!

A cikk szerzői: 
Farkas Adrianna, felkészítő tanár és 

Magyarics Amina Emma (III. N)

között megtalálható egy szintetizátor, 
gitár, basszusgitár, dob és egyéb ki-
egészítők. A zenekar a közeljövőben 
elkezdi foglalkozását a teremben.

Baranyai Gergő – a zenekar tagja
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Minden jog fenntartva. 
Kéziratokat nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza.  

Ahogy a regényekről szokás azt mondani, 
hogy minden olvasója más-más könyvet 
forgat a kezében, úgy igaz ez a települé-
sekre is: ugyanazon a helyen senki sem 
jár. Ha egy községhez kötődünk, legyen 
az bármilyen aprócska is, olyan elevenen 
él bennünk, mintha egy fényekben pom-
pázó nagyváros dudáló járművekkel zsú-
folt körútja lenne. Bár már régóta nem ott 
élek, máig szülőfalum utcái azok, ahol a 
leglassabban haladok végig, annyi emléket 
cipelve, mint az a száz év körüli vidám bá-
csi, akinek titka a hosszú sétákban rejlett: 
minden nap reggeltől fel-alá járta az ut-
cánkat, megosztva emlékeit az éppen ráérő 
járókelőkkel a világháborúkról, tartalmas 
életéről.

Magyarbél Mátyusföldön, a Kis-Kárpá-
tok alatt, a Kis-Duna felett, Szenctől pár 
kilométerre található, a Pozsonyba vezető 
főút mellett. Több okból is nevezhető ha-
tárközségnek, hiszen a Csallóköz határán 
terül el, ami egyben a szlovák-magyar 
nyelvhatárt is képezi, illetve a második 
világháború alatt az országhatár is arra 
húzódott. Erre manapság már csak egy 
összegraffi  tizett betonbunker emlékeztet 
egy termőföld közepén, ami annak idején 
sokadjára is ugyanolyan varázslatos erővel 
mozgatta meg gyermekkori fantáziámat.

1719-től itt építtette fel a Csáky család az 
ország egyik legnagyobb kastélyát. A neves 
osztrák építész, Fischer von Erlach és fi a ál-
tal tervezett kastély külső és belső elrende-
zése az év felosztását idézi: 52 helyiségéből 
365 ablak nézett az arborétumnak is beillő 
kastélyparkra. Hét kapun keresztül lehetett 
megközelíteni. A második világháború so-
rán a kastély nagy része leégett, a liget fái 
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tüzelőként végezték. 1955-ben újították fel, 
egy ideig szociális otthonként, majd ké-
sőbb női elmegyógyintézetként üzemelt. 
Jelenleg kihasználatlan, néha egy-egy kul-
turális rendezvénynek szolgál otthonául. A 
Szent Kereszt felmagasztalásának szentelt 
római katolikus temploma 1728-ban a kas-
télyhoz hasonlóan barokk stílusban épült.

Ugyancsak említésre érdemes a falu szé-
lén keletkezett tó, amelyet a közeli D2-es 
autópálya miatt bányásztak ki. Tiszta vize, 
kavicsos, néhol homokos partja nyáron 
közkedvelt célpontja számos pozsonyi és 
környékbeli strandolónak, az év többi ré-
szében pedig helyi horgászokkal és falubeli 
sétára vágyókkal lehet errefelé találkozni. 
A sokszínű, kacskaringós út, amely körbe 
vezet, biciklis versenyeink helyéül szolgál-
va lenyűgözőbb volt, mint bármely For-
ma 1-es pálya.

Kevés település arculata változik oly 
tempóban ebben az országban, mint 
Magyarbélé, amely sokak számára csak 
lakóhely, nem otthon. Lakosainak száma 
megközelítőleg 2500 fő, ám a tényleges 
számot csak felbecsülni lehet, mert a ked-
vezőbb telekárak és a természet közelsége 
miatt odaköltözött nagyvárosiak közül 
sokan nem oda vannak bejelentve. Ennek 
is köszönhető a rendkívüli mértékben fo-
gyó magyarság aránya, mely a XX. század 
eleje óta 90 százalékról 20 százalékra csök-
kent. A falu magyar alapiskolája 2005-ben 
megszűnt, utolsó évfolyamában mindössze 
öten maradtunk. 

Ezért is fontos, hogy szülőfalunk képét 
magunkban őrizzük, mert ha a helység-
névtáblákat le is lehet festeni, azt, amit szá-
munkra jeleznek, nem.

KEDVENC VÁROSOMÁÁÁ

KOVÁCS BALÁZS

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

AZ ÉN VÁROSOM

ANGYAL LÁSZLÓ, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem nyelvészoktatója, Rimaszombatban él (langyal@ukf.sk); 
BENYOVSZKY MÁNYA ÁGNES, a Czuczor Gergely Alapiskola tanára, író, Érsekújvárban él (bmanyaagi@gmail.com); 
BRUTOVSZKY GABRIELLA, a budapesti Jedlik Ányos Gimnázium tanára, a Katedra szerkesztője, Budapesten – Rozsnyón 
él (brutigabi@gmail.com); CSENGER ORSOLYA, a búcsi Katona Mihály Alapiskola magyar-testnevelés szakos tanára, Búcson 
él (orsolya.csenger@gmail.com); CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Pár-
kányban él (csicsay.alajos@gmail.com); FEDOR ERIKA, a Buzitai Alapiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára, Szepsiben 
él (fedor.erika1@gmail.com); HEVERDLE PÉTERNÉ DR. KÖNCSE KRISZTA, a Károly Gáspár Református Egyetem Peda-
gógiai Karának főiskolai tanára, Budapesten él (koncse.kriszta@kre.hu); KATONA NIKOLAS, a dunaszerdahelyi Kodály Zol-
tán Általános Iskola tanára, Balonyon él (soldier.nick@citromail.hu); KOZMÁCS ISTVÁN, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem nyelvész docense, Kecskeméten él (ikozmacs@ukf.sk); KOVÁCS BALÁZS, író, Komáromban él (kovibali133@gmail.com); 
MORVAY KATALIN, az Iskolavezetők Országos Társulásának az elnöke, a pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 
igazgatónője, Szencen él (katalin.morvay@mtag.sk); ZUZANA PALENČÍKOVÁ, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem regio-
nális idegenforgalmi oktatója, tanszékvezető, Nyitrán él (zpalencikova@ukf.sk); RADICS RUDOLF, a Nyitrai Konstantin Filozó-
fus Egyetem doktorandusza, Nyitrán él (rudolf.radics@ukf.sk); SALGÓ GABRIELLA, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola 
tanítónője, Érsekújváron él (salgo.gabriella@gmail.com); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium 
vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com); SZABÓ TIBOR, a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem dékánhelyettese, Érsekújvárban él (tszabo@ukf.sk); UHRAPKA BARBARA, a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem hallgatója, a Diákhálózat FTDK-koordinátora, Vezekényen él (uhrapkabarbara@gmail.com); TÓTH BERNADETT, 
pszichológus a Bokréta lakásotthonoknál, Budapesten él (toth.bernadine@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)

Z. Németh István: 
Csillag voltál álmomban
Kiadó: 
Vámbéry Polgári Társulás

Mit eszik a Jeti? Miért akar a bolha átugrani a Holdra? Aki Fancsalon él, valóban fan-
csali képet vág? Vajon min nevet a kacagány? Árulnak bolhát a bolhapiacon? Az ajtót 
G-kulccsal nyitják a koncertteremben? Egyáltalán hogyan lehet összebarátkozni egy 
tintapacákkal?

Ha ezek a kérdések valaha is felmerültek benned, pont a megfelelő könyvet tartod a 
kezedben. Ha nem, akkor is elvarázsol majd Z. Németh István legújabb gyermekvers-
kötete, aki ezúttal sem fukarkodik a jókedvvel, a merész ötletekkel, a meghökkentő, 
parádés rímekkel és a rá jellemző remekbe szabott, sziporkázó szójátékokkal. 

Ára: 9 €

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánljuk szíves fi gyelmükbe Z. Németh István Csillag voltál álmomban című legújabb verseskönyvét. A könyvet meg-
vásárolhatják a Lilium Aurum Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a  marketing@liliumaurum.sk címen is.

ANANANNGGYALAL LÁÁS
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   MORVAY KATALIN: A SZLOVÁKIAI MAGYAR 
KISISKOLÁK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA

A HÓNAP TÉMÁJA: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
   BENYOVSZKY MÁNYA ÁGNES: MAJDNEM KÉTSZÁZ: 
AZ ÁM, HAZÁM! A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

   ANGYAL LÁSZLÓ: A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJÁNAK TÖRTÉNETE

   KOZMÁCS ISTVÁN: A LEGÚJABB LEGRÉGEBBI 
MAGYAR NYELVEMLÉK

   SALGÓ GABRIELLA: A MAGYAR ROVÁSÍRÁS 
ALKALMAZÁSA AZ ANYANYELVI OKTATÁS 
HITELES KIEGÉSZÍTŐJEKÉNT

  FEDOR ERIKA: LÁJKOLD KAZINCZYT!
  CSENGER ORSOLYA: A LIPITYŐ
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SZAKKAY JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA – IPARI, KASSA

Cím: Kassa/Košice, 04 001, Grešákova 1. 
Tel.: +421/55/622 45 27
e-mail: skola@ipari.sk

honlap: www.ipari.sk, ipari.edupage.org

Négyéves, érettségi vizsgával végződő 
nappali képzések: mechatronika, műsza-
ki líceum (informatika), valamint keres-

kedelmi akadémia szakokon

Érettségit követő hároméves felsőfokú 
szakképzések (diplomás specialista 

(DiS) képesítéssel): gépészet – számí-
tógépes gépszerkesztés, valamint közúti 
szállítmányozás logisztikája szakokon

Mechatronika: gépészeti és elektrotech-
nikai ismeretek/ gyakorlati oktatás/ CNC 
gépek vezérlése/ mérés és automatizálás/ 
PC-vel támogatott tervezés, 3D modelle-

zés/ szabályozási technika/ PLC, pneuma-
tika/ hidraulika 

Műszaki líceum: informatika/ műszaki 
alapismeretek/ hardver/ alkalmazott in-

formatika/ operációs rendszerek/ adatbá-
zisok/ programozás/ hálózati ismeretek /

web-szerkesztés/ robotika

Kereskedelmi akadémia: közgazdaság-
tan/ pénzügyi ismeretek/számítógépes 

könyvvitel/ marketing/ vállalkozás /hiva-
talos ügyintézés/ kereskedelem/ gépírás / 

gyakorlócég/ irodai szoft verek 

Kollégium: saját fenntartású kollégium/ 
kétágyas szobák/ tanulószobák/ számí-
tógép-terem/ könyvtár/ fi tnesztermek/ 

asztalitenisz/ billiárd/ szabadidős foglal-
kozások

A SZAKKÉPZÉS FELLEGVÁRA: 
A KASSAI IPARI!

Ipari, Kassa
Angol nyelvi laboratórium

Erasmus – városnézés 
Olaszországban

Legok pneumatikus 
vezérlése

Erasmus – szakmai gya-
korlat Olaszországban

Mechanika – erők szemlél-
tetése rácsszerkezettel

Felsőfokú gépészeti 
szakképzés 

Saját kollégium – 
kétágyas szobák

Kereskedelmi akadémia – 
gyakorló cég

Műszaki líceum – 
gyakorlati órák

Műszaki líceum – 
robotika a laborban

Mechatronika – robotkar 
programozása


