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ALAPISKOLA ÉS ÓVODA, EPERJES

A Pozsonyeperjes községben működő 
alapiskola 9 évfolyamán jelenleg 143 
gyermek vesz részt az oktató-nevelő fo-
lyamatokban. Tanításukról, gondozásuk-
ról, nevelésükről 17 pedagógus gondos-
kodik. Az óvodások külön épületében 
48 gyermekkel, 4 óvónő foglalkozik. Az 
iskola szakmai irányítását Győri Angelika 
igazgatónő és Bugár Anna igazgatóhe-
lyettes végzi. Az óvoda igazgatóhelyettese 
Méhes Klaudia. Nagy gondot fordítunk a 
családias légkör megteremtésére, és hogy 
gyermekeinket olyan pedagógusok ok-
tassák, akik beépítik tanítási módszereik 
közé a 21. század adta lehetőségeket. Ke-
ressük az újat, és folyamatosan fejlesztjük 
iskolánkat és tudásunkat, miközben hűek 
maradunk magyar hagyományainkhoz, 
gyökereinkhez. Elsődleges célunk, hogy 
tanulóink számára biztosítsuk a világ 
megismerését, és azt, hogy a lehető leg-
könnyebben elsajátíthassák a továbbtanu-
lásukhoz szükséges elméleti és gyakorlati 
tudást. A speciális nevelési igényű tanuló-
inkkal jelenleg 3 pedagógiai asszisztens és 
1 speciális pedagógus foglalkozik az újon-
nan kialakított fejlesztő tanteremben. A 
tanulás mellett fontosnak tartjuk, hogy 
tanulóink kellő mennyiségben és minő-
ségben folytassanak testmozgást a tuda-
tos egészséges életmód kialakításának 
érdekében. Erről felszerelt és változatos 
eszköztárral rendelkező tornatermünk-
ben gondoskodunk. 

A következő szakkörök működnek az 
iskolában: ifj ú egészségvédők, gyöngy-
fűző szakkör, Eperinda énekkar, zsivajos 
néptáncegyüttes, természettudományi 
szakkör, kosárlabda szakkör, eperjesi Ge-
párdok kidobós csapat.

A zene világnapja

Autómentes nap

Nálunk járt 
a Vekker Műhely

Az iskola udvara

Túra a Zsivajban

Téli csata

Rajzóra az udvaron

Az iskola bejárata

Tökfesztivál Óvodai foglalkozás
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Kedvenc településem mi más is lehetne, mint 
a hely, ahol a családom legalább nyolcszáz éve 
él-hal, azaz a csallóközi Pódafa. Minden ősöm 
ebben a faluban lakott, szinte ugyanazon a 
portán. Most mégsem a szülőfalumról írok, 
mivel az utóbbi évtizedekben olyan negatív 
változásokon ment keresztül – mint a legtöbb 
csallóközi település –, hogy végigkönnyeznék, 
ha mindazt fel kéne sorolnom... Ezúttal hát azt 
a falut választottam (második) kedvencemmé, 
ahol tavaly egy hetet tölthettem egy különleges 
projekt keretében, amely a felvidéki magyarság 
megmaradásának kérdésével foglalkozott. Egy 
csodálatos rozsnyói járásbeli gömöri falucská-
ról, Várhosszúrétről van szó, amely ottlétem 
legelső napjának legelső perceiben örökre a 
szívembe zárta magát.

A Felvidéken kelet felé haladva, az út bal ol-
dalán, fent, Krasznahorka (a horka szó óma-
gyar nyelven nemzetségfőt jelent) vára áll 
büszkén, a rejtélyes tűzvészből éppen felépülő 
ősi birtok, jobbra pedig Várhosszúrét. A falu 
egy csodálatosan szép magas domb ölében 
terül el, végigcsobog rajta a Csermosnya- és 
a Pacsai-patak. Közvetlenül a falu mellett, az 
említett domb mélyén bújik meg a különle-
ges, felszíni mészkőbarlang, a Krasznahorkai- 
vagy más néven várhosszúréti Buzgó-barlang, 
melynek egy része egész évben látogatható. Itt 
található a világ egyik legmagasabb (33 mé-
ter) cseppköve, amelyet a turisták természetes 
körülmények között nézhetnek meg. A vizes 
részek felett deszkapalló vezet, a belső tavacs-
kák fölött kötélbe kapaszkodva tehetjük meg 
az utat. A barlang megtekintése igazi kihívás, 
csodálatosan felejthetetlen kaland volt szá-
momra. Aki arra jár, semmiképp se hagyja ki 
ezt az élményt!

Várhosszúrét a történelem folyamán több-
ször is került a háborúk kellős közepébe. A tö-
rök felégette, a lakosság egy része elmenekült, 
más része fogságba került. A második világ-
háború alatt több ágyútámadás is érte a falut, 
mely halálos áldozatokkal járt. A középkorban 
szénégetéssel, juh- és kecsketenyésztéssel fog-
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lalkoztak, a pásztorkodás még a kétezres évek 
elején is élő foglalkozás volt a községben. A 
faluból sokan dolgoztak a közeli bányákban is. 
Az Andrássy-családnak volt itt birtoka és kas-
télya is. A helyi kéttornyú templom kertjében 
kopjafa és faragott kereszt – Ulman István hely-
béli fafaragó művész és társai alkotása – emlé-
keztet a második világháború községben dúló 
harcaira. A faluban dolgozik egy másik híres 
mester is, a nagyon fi atal harangöntő, Szlízs 
Róbert, aki fi atal kora ellenére már nagyon sok 
harangot öntött vagy újított fel. Messzi földön 
híres műhelyének és munkájának megtekinté-
se szintén felejthetetlen élmény!

A Felvidéken is vannak helyek, ahol csodák 
történtek/történnek. Például Mária-jelenések. 
Vajon miért nem tud ezekről MINDEN felvi-
déki? Miért nem tartjuk számon valamennyit? 
Hiszen ezek a helyek a mi áldásos kincseink! 
Bennünket emelnének fel, minket (is) gyó-
gyíthatnának. Ilyen a várhosszúréti faluszélen, 
a fák között, a Buzgó-patak forrásánál lévő 
Máriácska-kegyhely. Itt látta meg egy helybeli 
kislány Máriát. Az itt csörgedező Buzgó-patak 
vizét azóta is gyógyhatásúnak tartják. A tör-
ténet szerint a 19. században három helybéli, 
Szakali Júlia, Dóczi Mária és egy bizonyos T. E. 
nevű leánygyermek az egyik májusi délután 
elmentek virágot szedni a Buzgó-forráshoz. 
Egyszer csak Szakali Júlia a Szűzanyát vélte a 
fák között lebegni. Ma is elevenen él a helybe-
liekben a meggyőződés, hogy Júliának a Szent 
Szűz többször is megjelent. A látomás a kör-
nyék népét nagy lázba hozta, minek nyomán 
megindultak a zarándoklatok. A forrás kör-
nyékét a helyiek kiépítették, és a kegyhelyről 
csodálatos kilátás nyílik Krasznahorka várára.

A falu kulturális élete is lenyűgöző. Nagy 
hagyománya van (volt) itt a színjátszásnak, a 
zenélésnek és az éneknek, a faluban működő 
kézművesházban pedig továbbra is életben 
tartják a népművészeteket. Hosszúrét – ahogy 
a helybéliek nevezik szülőfalujukat – a mai na-
pig büszkén őrzi kincseit: múltját, hagyomá-
nyait és magyarságát.
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a Vámbéry Polgári Társulás választmányának a tagja

14:00    A Vámbéry Ármin Földrajzverseny ünnepélyes kiértékelése a Csallóközi Múzeumban
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Néhány héttel ezelőtt egy pozsonyi pe-
dagógiai és pszichológiai tanácsadó köz-
pontban szakemberekkel volt alkalmam 
beszélgetni. Az egyik munkatárs kifejtette, 
a csontjaiban érzi, nagy változás jön a pe-
dagógiai alkalmazottakat érintő, évtizedek 
óta tartó, megoldatlan gondok orvoslásá-
ban. A kijelentését mégsem fogadta üdv-
rivalgás. Mindannyian csendben ültünk és 
hallgattunk. Később azon is gondolkod-
tam, mit jelentett az a csend. Mert senki 
sem fellebbezett – de nem is bólogatott. A 
remény veszett el, vagy csak nem merünk 
hangosan szólni, mert felesleges? 

Van egy gyakran emlegetett fi nn okta-
tási és nevelési példa, amely módszertana, 
hozzáállása akár alapja lehetne a mi ok-
tatási rendszerünknek is. A fi nn rendszer 
egy olyan társadalomban, közösségben 
tud jól működni, ahol a kommunikáció, az 
emberi határok tiszták és egyértelműek, a 
szerepek és feladatok biztosak, míg mi itt, 
Szlovákiában csak tanulgatjuk, hogyan is 
vitázzunk, mit jelent az önérvényesítő ma-
gatartás, lassan jövünk bele az empátia he-
lyes értelmezésébe és az emberi mivoltunk 
tiszteletére, minden körülmény ellenére. 
Ide akarjuk áthelyezni, egy felkészületlen 
közegbe a jó példát, miközben már a vitá-
hoz sem vagyunk elég nyitottak. 

A várt megújulás, az átalakulás irányába 
nem csupán egy területen kellene fejlődni, 
hanem az alapjaitól meg kellene reformálni 
a viszonyulásunkat a gyerekekhez, a szü-
lőkhöz, a tanárokhoz, az iskola vezetőihez, 
a nem pedagógiai alkalmazottakhoz, a pá-
lyaválasztás előtt állókhoz (mert ne felejt-
sük el, hogy ha valaki a „nincs más, jó lesz 
a pedagógiai diploma is” hozzáállással ke-
rül tanári beosztásba, nagy valószínűséggel 
átlagos, kevésbé motivált pedagógus lesz). 
S nem utolsósorban kellenek a tanítást és 
gyereket szerető, kreatív szakemberek, akik 
megélhetési gondok miatt nem kényszerül-
nek elhagyni a pályát. Ugye erre nagyon jó 
kis statisztika, hány férfi  marad a tanári pá-
lyán, amikor már családot kell eltartania, és 
itt jön a képbe az is, hogy a nőknek egyéb 
pénzkeresési formákat is keresni kell, hogy 
ki tudják egészíteni a fi zetésüket. A szabad-
idő is munkával telik tehát, nem pihenéssel. 

Az a pozsonyi szakember, aki bizakodó 
szemléletét olyan lelkesen osztotta meg 
velünk, úgy látja, ennek, amit ő tapasztal, 
a minisztériumon keresztül pár éven be-
lül tapasztalható haszna lesz, ő maga ezt 
azért is állítja, mert az európai politika 
felfi gyelt a gyermekeinkbe fektetett mun-
ka fontosságára. Nagyot sóhajtottam, mert 
bár koromnál fogva még bőven lehetnék 
optimista, de helyette realista vagyok és a 
bizakodásom mérsékelt. Bár hiszem, hogy 
lassan meg tudunk haladni emberi határo-
kat, de a tempó és az út aggaszt.

Az elmúlt két évben Kassától Pozsonyig 
jártam különböző iskolákban, legfőképpen 
projektek miatt, amelyek a gyermekjogok, 
asszertivitás, konfl iktusoldás, mediáció 
témáival foglalkoztak, de tartottam tré-
ningeket tanári karokban a cyberbullying, 
bántalmazás témájában is. Miközben leg-
többször diákokkal dolgoztam és bizalmi 
légkört teremtve kicsit hallhattam az éle-
tük fájó kérdéseikről, leggyakrabban még-
sem az lepett meg, hogy mi bántja őket, 
hanem, hogy honnan, kitől kapnak erőt, 
biztatást, motivációt.

Sorolhatnám, hogy szülőtől, testvér-
től, baráttól, volt, akinek nem volt olyan 
felnőtt a közelében, akivel megosztaná a 
kétségeit, de bizony gyakran kaptam visz-
szajelzésnek, hogy az, akihez bajban táma-
szért menne, az a tanára. Ha ilyet hallot-
tam, mélyet sóhajtottam és mosolyogtam. 
Mert ez azt jelenti, vannak azok a tanárok, 
akikre rá lehet építeni egy harmonikusab-
ban működő oktatási rendszert.

Ha van rá módom, hogy a diákok által 
kiemelt tanárt megismerjem, mindig visz-
szajelzek neki személyesen. Vagyis elmesé-
lem, hogy a diákja mennyire értékeli, mit 
jelent neki a személyisége és elmondom, 
hogy én is mennyire becsülöm a munkáját. 
Általában ezek a tanárok nagyon empati-
kus emberek, önismeretük magas szinten 
áll. Valamiért azonban nem tudják, csak 
sejthetik, hogy ahogy a diákokhoz állnak, 
azt a gyerekek értékelik. Nekik is kevés po-
zitív visszajelzés jut.  

A tanár, aki kísér, aki megtart, aki nem 
ítélkezik, aki biztonságot teremt, aki elfo-
gad, az gyógyít. A gyerek kétségbeesését, 
magányát, bizonytalanságát elviselhetőbbé 
teszi. Az ilyen tanár kincs! 

Meggyőződésem, hogy a világunk tö-
kéletlensége azáltal válik élhetővé, elvisel-
hetővé, ha a szűk környezetünkben van 
legalább egy ember, aki azt érezteti velünk, 
hogy szerethetőek, fontosak, elég jók va-
gyunk. A tökéletes világban egy gyerek 
életében rengeteg ilyen személy van, de ha 
nincs, akkor legyen neki egy ilyen tanára, 
aki elviselhetőbbé teszi azt a nehéz idősza-
kot, amelyben épp elvesztek.

A pedagógusoknak ehhez kívánok erős 
karokat, amelyekkel képesek megtámasz-
tani a diákot, amikor az magát nem tud-
ja. A tanárnak viszont erős karokkal néha 
meg kell tanulnia átölelni önmagát is, ami-
kor elhagyná az erő, hogy mégis tovább 
tudja végezni ritkán értékelt, nélkülözhe-
tetlen munkáját.

Személy szerint nem a rendszer szintű 
változásban hiszek, hanem az emberben. 
A személyiség erejében. Emiatt  is gondo-
lom azt, hogy fényt vinni nehéz, de kivé-
teles feladat, ami mindannyiunk közös 
vállalása, akik emberi életek alakulásában 
veszünk részt!

MÉSZÁROS KRISZTINA

A SZEMÉLYISÉG FOG HATNI A GYEREKRE!   



Kedves Pedagógustársak!

Előre is elnézést kérek, ha méltatlan a 
megszólítás, hiszen még csak tanár-
jelölt vagyok, de mégis úgy érzem, 
közösséget vállalhatok Önökkel. En-
gedjék meg, hogy már az elején olyat 
tegyek, amit kevesen szoktak: mérhe-
tetlen hálámat és köszönetemet fejez-
zem ki Önök iránt, hogy ezt a pályát 
választották, hogy hivatásuknak érzik 
az oktatást!

Most, hogy lassan elvégzem a tanul-
mányaimat, igazán felnézek Önökre. 
Nincs olyan egyetemi képzés, ami tel-
jes mértékben felkészít arra, ami az is-
kolában vár ránk valójában. A szakmai 
tudás, az elmélet egy dolog, s még a 
gyakorlati órák, vagy maga a pedagó-
giai gyakorlat sem nyújt mindig teljes 
képet. Éveken keresztül, napról napra 
kitartani, készülni – hatalmas felelős-
ség. Emellett óriási kihívás, mert ha 
a tananyag csak kis mértékben is (de 
azért időről időre mégis), a diákok 
folyton – és most már egyre gyorsab-
ban – változnak. Egyrészt mindegyi-
kük egy külön kis egyéniség, másrészt 
együtt egy közösséget alkotnak, ami 
újabb igényekkel, megközelítési mó-
dokkal jár. Ez pedig embert próbáló 
munka. 

Érdemes arról is szót ejtenünk, hogy 
a tanári szerep mennyi mindent foglal 
magába: a tanítás mellett a nevelés-
re egyre nagyobb hangsúly kerül. Az 
életre való nevelésre. A mai világban, 
ahol az információk elképzelhetetlen 
mennyisége érhető el számunkra, fon-
tos, hogy a gyerekeket arra (is) tanít-
suk, hogyan gazdálkodjanak ezekkel az 
információkkal, hogyan gondolkodja-
nak róluk kritikusan, s válogassák meg 
azokat. Az ismeretek fényében hogyan 
beszélgessenek, vitázzanak (merthogy 

ez is fontos) egymással, hogy tegyék 
ezt elfogadással, együttérzéssel, tisz-
telettel, vagy hogyan működjenek egy 
csapatként.

A tanárok – tehát az Önök – fele-
lőssége egyre nő, az elvárások egyre 
nagyobbak, csak furcsa módon ezzel 
ellentétesen arányos a megbecsülés, a 
tisztelet mértéke. Ne csodálkozzunk, 
hogy a pedagógushallgatók nagyobb 
része az egyetemet elvégezve nem áll 
pályára, inkább más szakmát választ. 

Sokan irigylik Önöktől a hétvégé-
ket, a különböző szüneteket. De vajon 
hányan gondolnak abba bele, hogy a 
pedagógus munkája nem ér véget ott, 
hogy a tanár kilép az iskolából. Általá-
ban otthon folytatódik a munka: a kö-
vetkező napra (tehát több órára) való 
felkészülés. Ehhez kellenek megfelelő 
tantárgyi ismeretek, az adott témával 
kapcsolatos legfrissebb információk 
felkutatása, fókuszba helyezve az osz-
tály klímáját, összetételét, a gyerekek 
individuális képességeit, érdeklődé-
sét. Természetesen ott vannak még a 
felmérők, dolgozatok, fogalmazások, 
egyéb beadandók javítása (ami a be-
tűk megfejtésével kezdődik), esetleg 
ezek előkészítése a következő napra. 
Figyelni kell arra, hogy az óra ösz-
tönzően hasson a diákokra, élvezzék, 
mégis megtanuljanak mindent, ami 
az általános elvárás. Miután mindent 
előkészítettek, kedves Tanártársak, 
még a következő napon mindig lehet 
(jobb esetben csak) egy olyan gyerek, 
aki „bal lábbal kelt fel”, s az egész kon-
cepció, a sok órás munka meghiúsul. 
Ilyenkor lép életbe a tanár mentálhi-
giénés énje, hiszen amíg a gyerekek 
lelkileg nincsenek rendben, s nem 
beszélhetik ki a problémáikat (ehhez 
szükséges természetesen kialakítani 
egy bizalmi légkört), addig keveset ér a 

fáradozásunk, hogy megtanítsuk őket 
bármire. Továbbá a tehetségek felfede-
zése, s kibontakoztatása sem egyszerű 
feladat, a versenyeknek és egyéb le-
hetőségeknek való utánajárás, azokra 
történő felkészítés, esetleges szakkö-
rök indítása mind rengeteg plusz ener-
giát és időt vesz igénybe.

Eddig csak a gyermekekről esett 
szó, de ne feledkezzünk meg a szü-
lőkről sem, akik, valljuk be, nem 
mindig könnyítik meg a munkájukat, 
kedves Kollégák. Természetesen 
osztályfőnökként a teendők közé tar-
tozik a családi háttér feltérképezése, s 
az esetleges nehézségek kiküszöbölése, 
ami talán a legnehezebb. 

Kedves Pedagógusok! Talán észre 
sem vették a sok teendőjük között, 
hogy valóban mennyi mindennel 
foglalkoznak. S itt még a magánéleti 
szerepekről szó sem esett. Feltétele-
zem, annyi óra nincs egy napban, sem 
nap az évben, hogy mindezt tökéle-
tesen győzni tudják. Ezért szeretném 
megnyugtatni Önöket, hogy nem baj, 
ha hibáznak, ne dőljenek be a valótlan 
elvárásoknak! 

Bármennyi ideje is vannak a pályán, 
kérem, legyenek rugalmasak, nyitottak 
az újításokra, a fi atalok ötleteire, segít-
senek nekik reálisan látni a világot, 
segítsék a „zöldfülű” pályakezdőket a 
munkájukban. Kívánom, hogy Önök 
is végezzék örömmel, elhivatással a 
munkájukat, gondoljanak gyakran a 
mosolygó arcokra, s az évek múltán 
visszatérő hálás ölelésekre és köszöne-
tekre. Valóban nehéz ezt úgy végezni, 
hogy ne fáradjunk bele, de hiszem, 
hogy lehetséges. Találják meg a min-
dennapok apró örömeit, töltekezzenek 
ezekből! 

Mindezekhez sok erőt és boldog pe-
dagógusnapot kívánok!

CSOBÁDY CSILLA

„KERTÉSZ LESZEK, 
FÁT NEVELEK”

AKTUALITÁS



Történelmünk talán legjelesebb ese-
ményének, az 1848/1849-es történé-
seknek a 174. fordulója lehetőséget 
kínál arra, hogy a múltba merengve 
jobban megértsük önmagunkat, hi-
bákkal, tévelygéseinkkel megtépázott 
jelenkorunkat.

Ugyanis 1848–1849 története sok 
igaz, de sok hamis elemből is felépül. 
Mítosz is egyben tehát ez az esemény-
sor, hiszen regényes történelmisé-
géből fakadóan tettük magunkévá a 
Nemzeti Múzeum lépcsőjén a Nem-
zeti dalt szavaló Petőfi  mítoszát, aki 
az események súlya alatt a remekmű 
eredeti példányát véletlenül otthon fe-
lejtette, de akiről immáron több, mint 
másfél évszázada azt is kérdezgetjük, 
hogy hová tűnt a segesvári csata után. 
Rendszerűen jött az iskolai tananyag 
dogmatikus válasza: a csatából Pető-
fi t Oroszországba hurcolták a haza-
térő cári csapatok. Az is a folklór ré-
szeként tűnik fel előttünk, a regényes 
történelem része, hogy a szabadság-
harc eltiprása után ál-Petőfi k járták 
az országot, hogy pénzt csaljanak ki 
az emberekből. A legtöbb legendával 
felvértezett költőnkkel esett meg az a 
hálátlan dolognak tetsző, meseszerű 
történet is a szabadságharc küszöbén, 
hogy a rimaszombati Huszth-házban 
„a puszta földön kellett hálnia”, ugyan-
is miután köpenyét a padlóra terítette 
ott tartózkodása egyik estéjén, a ház 
előszobájában kellett nyugovóra tér-
nie, lévén a város szállói megteltek 
a követválasztás idején. De így lett a 
szabadságharc hadvezéréből, Gör-
geyből is áruló, mivel a nagy nemzeti 
traumákhoz általában árulókat is ren-
del az utókor, a kollektív emlékezet.  
Ezekből a csillogó negyvennyolcas és 

negyvenkilences legendákból tudjuk 
azt is, hogy a magyar ember azért nem 
koccint sörrel, mert Haynau császári 
fővezér és az osztrák elöljárók 1849. 
október 6-án sörrel koccintottak azt 
követően, hogy a magyar Golgotának 
számító Aradon kivégezték a szabad-
ságharc tizenhárom vezetőjét. A ma-
gyarok ekkor szigorúan megfogadták: 
150 évig nem koccintanak sörrel. Az 
időszámítást szemlélve feltehetjük a 
kérdést: a fogadalom már lejárt volna 
azóta? Sok jó magyar a koccintás után 
– 150 (174?) év ide vagy oda – még 
ma is az asztalhoz csapja a korsója 
vagy pohara fenekét. De 1848 fényes 
mítoszából tudjuk azt is, hogy Gömör 
szívében, Rimaszombatban „adták el a 
nemzet szabadságát”, mivel 1849 júliu-
sában egy ideig Batyiban volt Görgey 
Artúr főhadiszállása. 

A történelemből, múltunk jeles 
eseményeiből, a nemzeti ünnepe-
inkből tehát tévhiteket, dogmákat, 
tanulságokat, igazságokat és valóság-
tartalmakat vonhatunk le. Továbbá 
közismert a történelem ismereteinek 
hatása a kollektív tudatra, amelyhez 
az az igény is kapcsolódik, hogyan 
vonjuk be diákjainkat, fi ataljainkat 
a szabadságharc értékeinek átvételé-
be. Hogy milyen módon alakítja az 
oktató-nevelő munkánk a nemzeti 
tudatot, arra csak a valós történelmi 
tények adnak választ, mert ugyan a 
mítoszok, a babonák kíváncsivá tesz-
nek bennünket, de a ma embere, a ma 
iskolájának a diákja inkább a tényekre 
kíváncsi. Arra, hogy mi igaz ezekből 
a legendákból, mítoszokból, mi igaz 
negyvennyolc regényes történelméből. 
Ezen igény különösen felértékelődik a 
jelenkorunkban, a megmérgezett köz-

ANGYAL LÁSZLÓ

„EZERNYOLCSZÁZNEGYVENNYOLC, TE CSILLAG!”

beszédünkben is, amikor az emberre 
zúduló információáradatban álhírek 
bolygatják meg a valós tényeket, s mi-
vel kognitív kapacitásunk véges, nem 
tudunk minden információt alaposan, 
kritikusan feldolgozni és átgondolni, 
ezért eltévelygünk, a tévhitek, álhírek 
foglyai leszünk. Miért hiszünk azon-
ban ezeknek az álhíreknek? Tömören 
kimondva azért, mert izgalmasak és 
egyszerű magyarázatot adnak össze-
tett dolgokra is. A történelem is arra 
tanítja azonban a diákokat, hogyan 
állt helyt 1848 polgára, március idusá-
nak forradalmára, regényes történel-
me viszont felszínes, egyszerű.  1848 
történelmét is kritikus szemlélettel 
olvassuk tehát, mérlegelve az igazsá-
gait, ne a tévhiteiből, a hamisságai-
ból csillapítsuk a tudásszomjunkat, 
hanem tájékozódjunk a megbízható 
forrásaiból. Ne higgyünk el mindent, 
gondoljuk át a hallottak, az olvasottak 
tartalmát. A jeles ünnepkör ismerete 
ezáltal akár tanulságokkal is szolgál-
hat a ma iskolájában és emberének 
életében, ha megbeszéléssel, vitával, 
problémakereséssel és kritikus gon-
dolkodással magunkévá tesszük azt. 
A jelenkor diákjai így könnyebben át-
élhetik a távolinak tűnő negyvennyol-
cas események történetét, s a bennük 
foglaltakkal könnyebben is azonosul-
hatnak. Az ünnepet, az emlékezést 
megtermékenyítve aztán jöhetnek a 
pedagógiai szempontból jelentős ün-
nepségek, műsorestek, megemlékezé-
sek, helytörténeti séták, koszorúzások, 
emlékművek előtti főhajtások, a 48-as 
emlékhelyek felkeresése. Isten éltes-
sen, „ezernyolcszáznegyvennyolc, te 
csillag!”

AKTUALITÁS



ORSZÁGOS TUDÁSSZINTMÉRÉS 
A TESZTKÉSZÍTŐK SZEMSZÖGÉBŐL

HRBÁCSEK NOSZEK MAGDALÉNA

A 2000-es évek elején elindított orszá-
gos tesztelés azóta már nevet is változ-
tatott, illetve bővült is. Évente három 
kilépési tudásszintmérést vezényel le 
a pozsonyi pedagógiai kutatóműhely, 
a NÚCEM (Szabványosított Méré-
sek Intézete) az ISCED 3, az ISCED 2 
és az ISCED 1 végén. A tesztelés célja, 
hogy összehasonlítsa és objektív ké-
pet adjon a tanulók teljesítményéről a 
kilépés szintjén, az egyéni eredmény 
alapul szolgáljon a középiskolai felvéte-
lihez (az ISCED 1, 2 esetében), de nem 
utolsósorban visszacsatolást is adjon a 
tesztelt tantárgyakon elsajátított tudás-
ról – olvasható az intézet honlapján. A 
pedagógiai értékelés a visszacsatolás 
funkcióját szolgálja. Tükröt állít a peda-
gógusnak, tanulónak, a köznevelés irá-
nyítóinak arról, hogy a tanítási folyamat 
mennyire érte el célját. E nélkül a visz-
szacsatolás nélkül nincs lehetőség arra, 
hogy a folyamatokat céljainknak megfe-
lelően irányítsuk. Az országos mérések 
nagy tömegű tanuló tudását viszonylag 
rövid idő alatt gyorsan, megbízhatóan 
térképezik fel. Ilyen esetben a tanulók 
szelektálását, kategorizálását segíthetik 
a tesztek, mint ahogy azt a fent említett 
kutatási műhely a honlapján is ígéri. 
Az intézet két munkatársát kérdeztük 
a tesztelés folyamatáról, arról, hogyan 
készül az országos normaorientált (NR-
teszt), ekvivalens tesztváltozatokkal 
előkészített mérőeszköz, csökkent vagy 
emelkedett-e a színvonal, s hogy ezt 
mennyire tudják horgonyfeladatokkal 
alátámasztani. A világjárványt itt sem 

tudjuk megkerülni, hiszen a papíralapú 
tesztelés a járvány elején meghiúsult. A 
kérdéssort ezzel indítottuk.

 Milyen formában valósult meg az 
elmúlt két évben a tudásszintmérés a 
járvány miatt?
 Ürge Judit, a T9 magyar nyelv és iro-

dalom teszt koordinátora, a NÚCEM 
munkatársa (a későbbiekben ÜJ): A 
2019/20-as tanév tesztelésének a T9 
2020-nak az előkészítése a megadott 
ütemterv szerint zajlott, sőt a teszte-
lésbe elektronikusan bekapcsolódók 
számára még a próbamérést is sikerült 
megvalósítanunk. Az országos tudás-
szint felmérésre azonban a veszély-
helyzet kihirdetése miatt már nem 
került sor. A 2020/21-es tanévben 
– mivel a tanulók az előző évfolyam 
negyedik negyedévét otthon, egy vi-
szonylag kezdetleges online oktatással 
töltötték – egy új, a távoktatáshoz és 
az Oktatási Minisztérium által kiadott 
tantervmódosításhoz (Dodatok č. 9 k 
ŠVP pre základné školy) igazított tesz-
tet állítottunk össze. Év közben már 
látni véltük, hogy az ez évi tesztelés 
is veszélybe kerülhet, hagyományos 
keretek között egyáltalán nem, egy 
csúsztatott időpontban, 2021. június 
9-10. talán megvalósítható. Végül az 
Oktatási Minisztérium az országos 
szintű tesztelést ismét törölte, és 2021. 
május 31–június 11. közti időszakra 
az EduPage felületen egy Monitoring 
2021 nevű, a távoktatás színvonalát fel-
mérő reprezentatív tesztelést hirdetett 

meg. Ebbe 706 magyar tanítási nyelvű 
alapiskolást és nyolcosztályos gim-
náziumba járó tanulót kapcsoltunk 
be az ország minden pontjáról. Az 
elektronikus formában megvalósított 
matematika, valamint magyar nyelv és 
irodalom teszteken kívül a tanulók egy 
kérdőívet is kitöltöttek, amiben a táv-
oktatás alatt szerzett tapasztalataikat 
foglalták össze. A Monitoring 2021-
ről szóló komplex értékelés itt talál-
ható: https://www.nucem.sk/dl/5021/
M o n i t o r i n g _ N U C E M _ 2 0 2 1 _
Zistenia_o_urovni_vedomosti_a_
zrucnosti_ziakov_z_matematiky_
slovenskeho_jazyka_a_literatury_a_
madarskeho_jazyka_a_literatury.pdf 
  Tímár Lívia, a T5 magyar nyelv 

és irodalom teszt koordinátora, a 
NÚCEM munkatársa (a későbbiekben 
TL): A 2019/2020-as tanévben a T5-ös 
tesztelés a megadott ütemterv szerint 
zajlott, ekkor még az ötödikesek tesz-
telése novemberben történt, ez papír-
alapú tesztelés volt. 2020-tól megválto-
zatott az országos tesztelés időpontja, 
kitolódott májusra. A veszélyhelyzet 
kihirdetése miatt az iskolák bezártak, 
így a T5 sem 2020-ban, sem 2021-ben 
nem valósult meg. Ezekben az években 
azonban az iskoláknak lehetőségük 
volt bekapcsolódniuk a digitális teszte-
lésekbe. 2020-ban májusban, 2021-ben 
pedig ősszel zajlottak ezek a tesztelé-
sek, 2020-ban 150 tanuló, 2021-ben 
pedig 400 tanuló részvételével. 2020-
ban a tanulók otthonról kapcsolódtak 
be a tesztelésbe – valószínűleg ennek 
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tudható be az alacsony részvételi szám, 
míg 2021-ben már az iskolában írták 
az elektronikus teszteket, így növeke-
dett a részvételi arány.

 A számítógép alkalmazása leegy-
szerűsíti/leegyszerűsítheti a teszte-
lés folyamatát, az információs-kom-
munikációs technológiák gyorsabb 
és költséghatékonyabb lehetőségeket 
kínálnak a tesztelés, az elemzés és 
az eredmények interpretációjának 
megvalósítására. Az intézet mennyi-
re nyitott a mérés-értékelés új ten-
denciáira? Papíralapú feladatlapot 
vetett be az intézet az elmúlt évek-
ben, vagy inkább online formában 
folytak a tesztelések, illetve vannak-e 
fejlesztési stratégiák az e-teszteléssel 
kapcsolatban? Ha igen, az iskolák 
mennyire felkészültek?
 ÜJ: A digitális formában zajló tesz-

teléshez megfelelő minőségű számí-
tógépre és stabil internet-hozzáférés-
re van szükség minden kilencedikes 
tanuló számára. Vannak iskolák, ahol 
ezek a feltételek adottak, így ők már 
pár éve elektronikusan tesztelhetnek. 
A digitális tesztelés mindenképpen 
megkönnyítené és főleg meggyorsí-
taná a tesztelés előkészítését, a javítás 
menetét, csökkentené a kiadásokat és 
környezettudatos is lenne. Ez persze 
egyelőre technikailag kivitelezhetet-
len, az iskolák nagy részében marad a 
papíralapú tesztelés.
 TL: Az országos tesztelés, az ötödike-

sek számára csak papírformában való-
sul meg. Egyelőre nincs tervbe véve a 
digitális formára való áttérés. Emellett 
azonban az elmúlt 5 évben minden év-
ben lehetőségük volt az ötödikeseknek 
bekapcsolódniuk a digitális tesztelé-
sekbe is. Ezek a tesztek hasonló típusú 
és nehézségű feladatokat tartalmaz-
nak, mint az országos tesztek, nagyon 
jó lehetőséget biztosítanak a tanulók-
nak a gyakorlásra és visszacsatolásra. 
A teszt megírása után ugyanis a tanuló 
rögtön megkapja az eredményt. Ehhez 
viszont elengedhetetlen az iskolákban 
a jól működő internet és a megfelelő 
minőségű számítógép. 

 A standardizált, szakértők által ké-
szített teszteknek mindenképpen át 
kell esniük a kipróbáláson, majd azt 
követően az eredmények statiszti-
kai elemzésén alapuló korrekción. 
Az igazán jó tesztek csak hosszabb 
fejlesztő folyamat eredményeként 
készülhetnek el, hiszen a tesztnek 
pontosan kell leképeznie a célokat, 

követelményeket, a tananyag formá-
jában rögzített tudásrendszert. Mi-
lyen lépéseken keresztül jutunk el egy 
országos teszt végleges formájához? 
Alkalmaznak-e a rendszerszintű mé-
rések fejlesztése során horgonyfel-
adatokat?
 ÜJ: Míg egy teszt elnyeri a végleges 

formáját, másfél-két év telik el. A tesz-
teken egy szakértői csoport dolgozik: 
nyelvészek, irodalmárok és hosszú 
évek óta gyakorló, hús-vér gyerekeket 
látó-tanító magyartanárok. Közösen 
kiválasztják azokat a szövegeket, ame-
lyekhez megalkotják a feladatsorokat. 
Készítenek egy munkaverziót, amit 
közösen értékelnek, véleményeznek, 
javítanak. Az észrevételeket aztán 
beledolgozzák az első próbamérésre 
szánt verzióba. A szöveg kiválasztásá-
tól az első verzió megszületéséig kb. fél 
év telik el. Az így kapott tesztfüzeteket 
aztán az ország különböző pontjain 
található alapiskolák kilencedikesein 
„próbálják ki”. A feladatsorba hor-
gonyfeladatokat nem teszünk, hisz a 
teszteket a tesztelést követően nyilvá-
nosságra hozzuk.

 Hogyan néz ki a próbamérések 
ütemterve?
 ÜJ: Ha a körülmények optimálisak, 

az 1. próbamérésre mindig február-
ban kerül sor. A megoldott teszteket 
az intézet munkatársai kijavítják, majd 
a statisztikusok értékelik. Megvizsgál-
ják, hogy a kérdés mennyire volt nehéz, 
szórt-e, nem voltak-e benne zavaró té-
nyezők, hogy viselkedtek a kérdések a 
szöveghez és egymáshoz viszonyítva, 
a nyitott kérdések hány százalékban 
maradtak megválaszolatlanul stb.  A 
statisztikusok értékelése után ismét 
visszakerül a teszt a szakértői csoport 
tagjaihoz, akik a gyerekek észrevételeit 
beledolgozzák egy következő verzióba. 
Így szeptember-októberre elkészülnek 
a javított füzetek egy 2. próbamérésre. 
Erre már a gimnáziumok és szakkö-
zépiskolák 1. osztályában kerül sor. A 
folyamat ugyanaz: mérés, javítás, sta-
tisztikai elemzés, kiértékelés. Ekkorra 
már kikristályozódik, hogy mely szö-
vegek, mely kérdések voltak a tanulók 
szerint a legmegfelelőbbek. Ezekből áll 
össze a Tesztelés 9 fő tesztje és a pót-
teszt. Még mindig nincs vége az ellen-
őrző folyamatnak, hisz ezután jönnek 
a szakbírálók, hogy a még esetleges hi-
bákat kijavítsák és a teszt alkalmassá-
gát véleményezzék. Így nyeri el a teszt 
azt a formáját, amely március-április-
ban a kilencedikesek elé kerül.

 A próbamérést követően a korrek-
ció során érdekes dolgok kerülhetnek 
felszínre. Van-e pozitív vagy negatív 
tapasztalat a próbaméréseket tekint-
ve az elmúlt öt év távlatából?
 ÜJ: Az elmúlt 5 év tesztkészítésének, 

próbamérésének és az országos tesz-
telésnek a tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a tanulók számára a legkönnyeb-
ben megválaszolható kérdések mindig 
azok, amelyekre a válasz megtanulha-
tó, ahol nem kell a tudást felhasználni, 
alkalmazni, esetleg összefüggéseket 
keresni. Sokszor okoz csalódást a fő 
teszt összeállításakor, hogy a szakér-
tői csoport szerint jó, gondolkodtató 
kérdésekre – amelyek teljes mértékben 
összhangban vannak a tantervvel, az 
életkori sajátosságokkal – a tanulók 
nem tudnak válaszolni, nagyon rosz-
szak a próbamérésből származó ered-
mények, így az országos tesztbe nem 
kerülhetnek be. 

 A tesztnek pontosan kell(ene) leké-
peznie a tananyag formájában rög-
zített tudásrendszert, továbbá más 
megközelítést igényelnek az isme-
retjellegű és mást a képességjellegű 
tudást felmérő kérdések, amelyek 
meghatározzák az alkalmazható 
tesztszerkesztési technikát, a teszte-
lésre használható feladattípusokat, 
tesztelési eljárásokat. Hogy néz ki ez 
a T9-es mérőeszközben?
 ÜJ: A kérdések mindig 3 szöveg − 

egy irodalmi, egy ismeretterjesztő és 
egy infografi ka − köré csoportosul-
nak. A teszt kb. 50-60%-át alkotják a 
szövegértési feladatok, a többi nyelv-
tani és irodalmi kérdés. Úgy igyek-
szünk a kérdéseket megalkotni, hogy 
a leíró nyelvtan összes alapiskolában 
átvett témakörét érintsük, az irodalmi 
kérdésekben pedig legyen irodalom-
elmélet és irodalomtörténet is. Vagy-
is, hogy kapjunk egy átfogó képet a 
tanuló képességéről, készségeiről és 
a felső tagozaton megszerzett tudá-
sáról is. A kérdésekkel a Bloom-féle 
taxonómia összes lépcsőfokát bejár-
juk: vagyis legyen a tesztben meglé-
vő ismeret felelevenítése, megértésen 
alapuló összefüggések felismerése, 
az ismeretek alkalmazása, elemzés és 
összehasonlítás, valamint értékelés és 
elvonatkoztatás is. Az elmúlt évek azt 
mutatják, hogy a legnagyobb gondot 
az ismeretek helyes alkalmazása és az 
elemzés jelenti. Pl. egy melléknévi ige-
név megtalálása a szöveg valamelyik 
mondatában, egy ige nyelvtani kate-
góriáinak megállapítása, egy alany-
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állítmányi szószerkezet esetleg egy 
rímképlet vagy szókép felismerése a 
szövegrészletben, egy szereplő és mű 
összepárosítása, irodalmi művek cse-
lekményének ismerete stb. 

 A szövegértés vizsgálata és eredmé-
nye a hazai méréseken felül a nemzet-
közi mérésekben is rezonál, tegyük 
hozzá a tendencia nem jó. A hazai 
mérésekben mit tapasztalhatunk?
 ÜJ: A hosszú évek során javulás látszik 

a szövegértési feladatsorok megoldá-
sában. Nagyon népszerűek az ismeret-
terjesztő szövegek és a pár éve újonnan 
bevezetett infografi ka. A klasszikus 
irodalmi szövegeknek – valószínű a ma 
már nem használatos szókészletüknek 
köszönhetően – mindig a legalacso-
nyabb jóságmutatójuk. A tanulók törek-
szenek a szöveg szó szerinti követésére, 
információk kikeresésére, egy maga-
sabb szintű elvonatkoztatás, a szöveg 
vagy szövegrészlet egészének értelme-
zése és annak értékelése azonban már 
gyakran jelent problémát. A szövegértés 
fejleszthető. Az alapokat mindenképpen 
az alsó tagozaton kell lerakni, hiszen 
mindaddig, míg a tanuló az olvasás 
technikai megvalósításával van elfoglal-
va, a szöveg értelmére nincs lehetősége 
odafi gyelni. Tehát, az alsó tagozaton 
(az első 3 osztályban) meg kell tanítani 
olvasni a gyereket. Gyakorló pedagó-
gusként tudom, hogy a technikailag jól 
olvasó gyerek számára nem jelentenek 
gondot a szövegértési feladatsorok. Tu-
dom azt is, hogy Szlovákiában vannak 
olyan iskolák, ahol a szabadon választ-
ható és beosztható órákon értő olvasás-
sal is foglalkoznak.

 Akkor nézzük meg, az alapok lera-
kásának kilépési szintjén hogyan ér-
tékel a szakember:
 TL: Az ötödikesek számára több 

tesztfüzet készül, ezek 1. próbaméré-
se októberben történik. A teszteket 6. 
osztályos tanulók írják, majd a meg-
oldott tesztek javítása, statisztikai ki-
értékelése után elkészülnek a javított 
tesztfüzetek, és következő év tavaszán 
(március-április) kerül sor a 2. próba-
mérésre. Ezeket a teszteket pedig az 
ötödikes tanulók írják. Ezután ismét 
javítás és statisztikai kiértékelés törté-
nik, majd elkészül a főteszt, amit kül-
sős szakemberek véleményeznek, javí-
tanak, és csak ezután készül el a végső 
változat, amit majd májusban kapnak 
kézhez az ötödikesek.

2019-ig novemberben volt a T5-ös 
tesztelés, amit a pedagógustársadalom 

nagyon sokat kritizált. Az ötödikes 
tesztelés célja felmérni azt, hogy mi-
lyen alapokkal rendelkeznek a tanulók, 
mire lehet építeni a felső tagozaton.  
Ezért fontos az ötödik osztályban meg-
szilárdítani az alsó fokról hozott tudást, 
illetve pótolni a hiányosságokat, szilárd 
alap nélkül ugyanis nem lehet építkez-
ni. 2020-tól májusra tolódott a teszte-
lés, így a T5-ös tesztelésbe bekerült az 
ötödik osztályos tananyag is, ezért ké-
szül az őszi, 1. próbamérés a hatodiko-
sok számára, a tavaszi, 2. próbamérés 
pedig az ötödikesek számára. Ebből a 
két próbamérésből teljes képet kapunk 
a „működő” feladatokról, vagyis, hogy 
melyek a jó feladatok, amelyek nem 
tartalmaznak zavaró válaszlehetőséget, 
jól szórnak, különféle nehézségűek. 

Gyakorló pedagógusként pozitívan 
értékelem a májusi időpontot, mivel 
a tanárnak van elég ideje megismerni 
az ötödikeseit, több ideje van „feltér-
képezni” a tanulók tudásszintjét. A 
tanulóknak is van idejük megszokni 
az új helyzetet, nem kell a novemberi 
teszteléssel stresszelni magukat. Szé-
pen lehet haladni az új tananyaggal, 
van idő a gyakorlásra is, és így sokkal 
nyugodtabban jutunk el a májusi tesz-
teléshez. Fontos, hogy a tanulók tud-
janak folyékonyan és értően olvasni, 
mert ezek a sikeres tanulás talán leg-
fontosabb feltételei.

A feladatlap egy irodalmi, egy is-
meretterjesztő és egy nem összefüggő 
szöveget tartalmaz, és ezekhez kap-
csolódó kérdéseket. A feladatlap 30 
kérdésből áll, aminek 55-60%-a szö-
vegértési és irodalmi feladat, a többi 
pedig nyelvtani. Az utóbbi években 
javult a tanulók szövegértési készsége, 
a nyelvtani és szövegértési feladatokat 
azonos szinten tudják, nincsenek szá-
mottevő különbségek. A feladatlap 20 
zárt és 10 nyitott kérdést tartalmaz. A 
nyitott kérdések szórnak a legjobban, 
de ezeket hagyják ki legtöbbször a ta-
nulók. Ezeknél a típusú kérdéseknél 
problémát jelent a ragozott formában 
történő válaszadás, nagyon sokszor 
rag nélküli formában válaszolnak a 
tanulók (királyra, almát, reggeltől, he-
lyett csak király, alma, reggel a válasz). 
Ez azt jelenti, hogy nem a kérdésre ad-
nak választ. Átfutják a kérdést, de nem 
értelmezik, nem értően olvassák el azt. 
A kérdések a Bloom-féle taxonómia 
szerint vannak „súlyozva”. A tesztben 
megtalálhatók a megértésre irányuló 
feladatok, a megszerzett ismeretek al-
kalmazására, továbbá az elemzésre és 
értékelésre irányulók is. Az utóbbi 3 

évben az ötödikes tanulók számára az 
elemzést és értékelést igénylő felada-
tok voltak a legnehezebbek.

 A feladattípusokban van elmozdu-
lás. Az ún. zárt- vagy feleletválasztós 
feladatokon felül feleletalkotó kérdés 
is található a tesztben. Az ilyen típu-
sú válaszok rövidek, hosszúak vagy 
kiegészítést igényelnek. Van-e olyan 
törekvés a fejlesztés során, hogy esszé 
típusú kérdés is bekerüljön a mérő-
eszközbe?
 ÜJ: Hosszú folyamat volt, míg sikerült 

a tesztelésbe nyitott kérdéseket is bele-
csempészni. Valós, és nemcsak egy eset-
legesen szerencsés választáson alapuló 
eredményt ezek a kérdések adnak. Ter-
mészetesen a nyitott kérdések gyakran 
csak egy-egy szó, kifejezés, szókapcso-
latra korlátozódnak, de ennek ellenére 
remekül szórnak, és ebből adódóan a 
legalacsonyabb a jóságmutatójuk, oly-
kor nagyon magas kihagyási százalék-
aránnyal. Nagy álmunk egy olyan teszt-
sor létrehozása, kivitelezése, amelyben 
a mostani már bevált tesztelési mód-
szerek mellett újat is kipróbálhatnánk. 
A szövegalkotás mindenképpen ezek 
közé tartozik. Komplexebb képet adná-
nak a tanulók képességeiről, tudásáról. 
A fejlesztések érdekében évek óta kap-
csolatban állunk a stuttgarti és tallini 
kutatóintézetekkel, de természetesen a 
szomszédos cseh és magyar tesztelése-
ket is nyomon követjük. 

 Záróakkordként arra kérdeznék rá, 
hogy mennyire tartja szükségesnek a 
szakember egy ilyen típusú pedagó-
giai mérést.
  ÜJ: Állandóan terítéken van a kérdés: 

feltétlenül szükséges-e a gyerekeket 
tesztelni. Másról sem hallunk-olva-
sunk, mekkora stresszforrás ez gyerek 
és pedagógus számára egyaránt. A kör-
nyező országokban mindenütt felmérik 
a gyerekek tudását. Hogy ennek mi az 
oka, erre talán az észtországi példa a 
legjobb, ahol nagyon eredményesen 
zajlik a tanulók országos mérése. 3., 6., 
9. és 12. osztályokban tesztelnek, vagyis 
eggyel többször, mint nálunk Szlováki-
ában. Gunda Tire, a tallini Innove Inté-
zet munkatársa egy a NÚCEM munka-
társaival közös konferencián ezt azzal 
indokolta, hogy Észtországban (ahogy 
nálunk is) az oktatás ingyenes, azaz ál-
lami fi nanszírozású, így az állam jogot 
formál arra, hogy ellenőrizze, mibe fek-
teti a pénzét.

 Köszönöm a beszélgetést.

NÉGYSZEMKÖZT



BIBLIOTERÁPIA

TEGDES EGYHÁZI DÓRA

MINT A BORSÓ MEG A HÉJA, AVAGY 
A BIBLIOTERÁPIA A KÖNYVTÁRI GYAKORLATBAN

A KÖNYVTÁR MINT 
HARMADIK HELY

Sokszor találkozhatunk azzal a sztere-
otípiával, amely szerint a könyvtáros 
egész nap csak könyveket olvas. Indo-
kolt hát, hogy első körben erről a tév-
hitről rántsam le a leplet. A könyvtár 
már több évtizede nem csupán a köny-
vek tárhelye, és a könyvtárosnak tény-
leg nem az a dolga, hogy egész nap a 
könyvállományt olvassa. De akkor mi 
a feladata a könyvtárosnak, mit csinál 
egy könyvtáros?

Az ember élete több helyszínen ját-
szódik és mindegyik máshogy van rá 
hatással. Ray Oldenburg amerikai szo-
ciológus 1989-ben megjelent Th e Gre-
at Good Place című könyvében vezette 
be a harmadik hely fogalmát. Az ott-
honunk az első hely, a munkahelyünk 

a második és van ez a bizonyos közös-
ségi tér, ami a harmadik helyet jelöli. 
Ennek több kiemelkedő tulajdonságát 
sorolja fel a könyvben Oldenburg, 
hogy csak néhány példát vegyünk: a 
közösségi tér közel hozza egymáshoz 
a környéken élőket, lehetőséget ad 
különböző csoportok kialakulásának, 
szórakoztat (Szóllás, 2010, 3).

Hogyan jutottunk el a könyvek tá-
rolásától a harmadik helyig? Az el-
múlt évtizedekben szinte évről évre 
bővült és formálódott a  könyvtárak 
funkciója. Egy közkönyvtár ereden-
dően információs központ, a  tanu-
lást, a  munkavégzést és a  művelődést 
segítő tudásközpont. A  későbbiekben 
már kommunikációs központokról, 
közösségi színterekről beszélhetünk. 
A  legutóbbi évtizedekben egyfajta ta-
nácsadó hellyé alakult, hiszen az em-

berek különböző társadalmi szerepeit 
(pl. állampolgár, szülő, vásárló stb.) 
támogatja (Bartos, 2020, 17–18).

Vegyük észre, szippantsuk magunk-
ba és használjuk ki a könyvtárak mul-
tifunkcionális mivoltát. Az olvasók a 
legkülönbözőbb igényekkel érkeznek 
a könyvtárba, s a szolgáltatásoknak 
ezt ildomos is követni – amennyiben a 
fenntartónak célja, hogy az intézmény 
versenyképes legyen a többi harmadik 
hellyel (pl. a vendéglátóipari egységek) 
szemben. Nem mellékesen jegyzem 
meg, hogy Szlovákiában azért még 
jócskán van mit tanulniuk és fejlődni-
ük a nyilvános könyvtáraknak. A na-
gyobb városokban már érzékelhető ez 
a tendencia, de a kisebb községekben 
sajnos kicsit megállt az idő – tisztelet 
a kivételnek (Tegdes Egyházi, 2020). 
Azok a különféle új szolgáltatások, 



amelyekkel versenyben kívánnak ma-
radni a könyvtárak, ma már rendkívül 
sokrétűek lehetnek. A háztartási kis-
gépek kölcsönzésétől a co-working és 
a makerspace helyeken túl olyan extra 
könyvtári programokat és rendezvé-
nyeket is jelenthetnek, mint például a 
biblioterápia.

A BIBLIOTERÁPIA

Mit is rejt ez a szó? A  legtöbbek-
ből első körben, ha meghallják a 
„biblioterápia“ kifejezést, inkább ne-
gatív érzéseket vált ki. Egyrészt rög-
tön félrehallják bibliának, másrészt 
a terápia szó megijeszti az embereket. 
Kelet-európai társadalmunk még nem 
tart ott, hogy e szó hallatán ne rázza ki 
a  hideg, mert a  „terápia“ mint olyan, 
a pszichológushoz kötődik, a segítség-
kérés még nagyon nehezen megy ne-
künk. Egyszóval e két szó összetétele 
halmozottan hátrányos helyzetűvé te-
szi ezt a csodás módszert.

Fejtsük akkor meg. A biblioterápia 
a művészetterápiák egyik ága, a kife-
jezés pedig a görög „biblion” (’könyv’) 
és a „therapeia ” (’gyógyítás’) szavak 
összetételéből származik (Bartos, 
1987, 563). A módszert sokan sok-
féleképpen defi niálják. A fogalom 
körülírása elsődlegesen a gyógyásza-
ti célú (klinikai) használatból indul 
ki, majd a későbbi meghatározások 
térnek rá a gyermekek és a további 
felnőtt olvasók esetében alkalmazott 
foglalkozásokra. A különböző leírá-
sok olvasásakor több olyan visszatérő 
fogalommal találkozhatunk, amelyek 
kifejezik a módszer lényegét. Ilyenek 
például: a személyes problémák meg-
oldása, a segítségnyújtás, az öntuda-
tosság, a feszültségoldás, a tudatosítás, 
az önismeret, a személyes élmény, a 
megelőzés, a rehabilitáció, a rekreáció 
(Gulyás, 2015, 18–20).

Maga a  módszer a  19. században 
született meg és a  20. században ter-
jedt el (Bartos – M. Fekete, 2010, 
168). Több biblioterápia típust külön-
böztetünk meg, például (a felhasznált 
irodalmi műfajok alapján) versterápi-
át, meseterápiát, drámaterápiát. Irá-
nyultság szerint feloszthatjuk aktív, 
produktív (a résztvevők írják a mű-
vet – ilyen például a fordítás- vagy az 
írásterápia) vagy receptív (a felolva-
sott műről beszélgetnek a résztvevők) 
biblioterápiára (Gulyás, 2013, 341).

Fontos megjegyezni, hogy nem 
minden szöveg alkalmas biblioterápiás 

foglalkozásra, sőt kifejezetten fontos, 
hogy gondosan kiválasztott mű kerül-
jön felhasználásra (Janczak, 2006, 8). 
A klasszikus szépirodalmi műfajokon 
kívül többféle szövegtípussal dolgoz-
hatunk, például bibliai történettel, 
terápiás történettel, újságcikkel, nap-
lóval, szakkönyvvel stb. (Béres–Csor-
ba-Simon, 2013, 252). A meseterá-
pián belül kiemelkedő jelentőséggel 
bírnak a népmesék, hiszen azok év-
századokon át csiszolódtak, melynek 
eredményeképpen ősi bölcsessége-
ket, mintákat, az emberiség kollektív 
tapasztalatait tartalmazzák (Emőd, 
2013, 88–89). A Boldizsár Ildikó által 
kidolgozott Metamorphoses Mesete-
rápiás Módszer már csak gyökereiben 
kapcsolódik a biblioterápiához (Bar-
tos, 2016, 10).

A célját tekintve alapvetően a 
biblioterápia két típusát szükséges 
megkülönböztetni. Az első a fejlesztő 
biblioterápia, ami sokrétűen alkalmaz-
ható iskolai környezetben és felnőtt 
nevelés területén is. A másik típusa a 
klinikai biblioterápia, amit a pszicho-
terápia során alkalmaznak (Janczak, 
2006, 7). Ez esetben súlyos lelki prob-
lémákkal küzdők gyógyításánál ke-
rülnek elő a speciálisan kiválasztott 
művek, s a foglalkozásvezető csak 
(pszichológus vagy pszichiáter) szak-
képzettséggel rendelkező egyén lehet 
(Emőd, 2013, 8).

Mi a helyzet az irodalom-/olvasás-
terápiával? Ez valami más? Nem, mert 
ezek a fogalmak összefüggnek. Az 
irodalom-/olvasásterápiának ugyan-
így meg kell küzdenie a negatív előí-
téletekkel, hiszen az irodalom az vagy 
kötelező, vagy műveljék csak az „oko-
sok“, az írók, költők. Az olvasást pe-
dig ne is említsük, hiszen kit érdekel 
ma már ez, és kinek van rá ideje... Ez 
a hozzáállás azért is szomorú, mert 
évezredes emberi tapasztalatokat uta-
sítunk el ilyenkor. A  közös mesélés, 
a  történetek továbbadása már jóval 
az írásbeliség előtti időkben a  lelki 
egyensúly, az íratlan szabályok, nor-
mák átadásának eszköze volt (Bar-
tos—M. Fekete, 2010, 168). Ennek 
tudatában beláthatjuk, mennyire igaz 
az etióp közmondás: „Azt a szót, ami 
segít rajtad, önmagad nem tudod ki-
mondani.“ Azt se felejtsük el, hogy 
az ember történetek iránti igényé-
nek fi ziológiai alapjai vannak, amit 
a modern agykutatások is igazolni 
látszanak, hiszen a történetmesélés és 
-hallgatás, az olvasás megváltoztatja 
az agy szerkezetét (Emőd, 2013, 88). 

A VARÁZSLATOS ALAPANYAG

A biblioterápia központi eszköze 
maga a szöveg. Korábban már em-
lítettem, hogy nem minden szöveg 
alkalmas terápiás foglalkozásokhoz. 
Az Amerikai Egyesült Államokban 
és Angliában több olyan adatbázis 
elérhető, amelyen téma és korosztá-
lyok szerint csoportosított szövege-
ket találunk. Az egyik ilyen gyűjte-
mény a Th e Best Children´s Books, 
de ezenkívül több könyvtárnak van 
saját válogatott könyvlistája, temati-
kus gyűjteménye (Gulyás, 2015, 22). 
A teljesség igénye nélkül jöjjön né-
hány ajánlás. Magyar nyelven aján-
lani tudom a Magyar Biblioterápiás 
Társaság Bibliotár című online gyűj-
teményét, valamint több tematikus 
gyűjtemény is kiadásra került már. 
Magyar nyelven több tematikus 
gyűjtemény is kiadásba került már, 
ilyen például Kádár Annamária ér-
zelmi intelligenciát fejlesztő meséi-
nek gyűjteményei (Mesepszichológia 
1-2), Zalka Csenge Virág válogatásai, 
vagy Boldizsár Ildikó meseterápi-
ás szöveggyűjteményei. Kifejezetten 
terápiás céllal íródtak Az aranytök 
című kiadványban szereplő történe-
tek, s bár ezek elsősorban súlyos tra-
umát átélt gyermekeknek készültek, 
fejlesztő biblioterápiás foglalkozá-
sokra is adaptálhatóak. Külön aján-
lom a Bartos Éva szerkesztésében 
megjelent Segített a könyv, a mese 
című kiadványt, amely olyan írásokat 
tartalmaz, amelyekben a szerzők val-
lomást tettek arról, miként jelentett 
mentőövet egy krízist jelentő élet-
helyzetben egy könyv, irodalmi mű 
vagy mese (Bartos, 1999). Szeren-
csére egyre több szöveggyűjtemény 
és adatbázis érhető el, ami segítheti 
a biblioterapeuták szövegválasztását.

A SZENTENDREI MODELL

Többféle biblioterápiás modell és 
módszer létezik. Jómagam a szent-
endrei modellel kerültem közelebbi 
viszonyba, ezt a képzést is végeztem 
el. A modell alapkoncepciója négy 
alappillén nyugszik, melyet a mód-
szer kidolgozói „hoztak magukkal”: 
elméleti alapok és szövegelemzés 
(Bartos Éva), a  meseterápia alapjai 
(Boldizsár Ildikó), drámapedagó-
gia (Fekete Kata), pszichológiai el-
mélet és gyakorlatok (Horváth Ju-
dit) (Horváth, 2020, 22). A fejlesztő 
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biblioterápiás képzés alapelve az 
volt, hogy a résztvevők ugyanazt az 
élményt éljék meg, amit a képzés el-
végzése után maguk is tudnak majd 
alkalmazni könyvtáros tevékeny-
ségükben. A szentendrei képzések 
helyszínét a Pest Megyei Könyvtár 
(2018-tól Hamvas Béla Pest Megyei 
Könyvtár) adta 1999-től. Az 1999 és 
2014 között tartott képzések közép-
pontjában a biblioterápia gyermek-
könyvtári felhasználása volt. Ennek 
főbb témacsoportjai: művészetelmé-
let, olvasáselmélet, olvasástörténet, 
biblioterápia elmélete, a fejlesztő 
biblioterápia módszertana, önisme-
ret, készségfejlesztés, kommunikáció, 
empátiafejlesztés, a csoportvezetés 
elmélete és gyakorlata, drámapeda-
gógia. A 2015 utáni képzés célkitű-
zése volt, hogy a képzésen résztvevők 
tágabb körben, bármilyen korosztály 
számára képesek legyenek fejlesztő 
biblioterápiás foglalkozást előkészí-
teni és megtartani. 2009-től az akkre-
ditált képzések fenntartója az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár Könyvtári 
Intézete lett (Bartos – Horváth – Ma-
gyarné Fekete, 2020, 32–40).

A FEJLESZTŐ BIBLIOTERÁPIA 
A GYAKORLATBAN

A fejlesztő biblioterápia lényege, hogy 
irányított olvasás és megbeszélés fo-
lyamán lehetőség van személyes prob-
lémák megoldására. A  terápia részét 
éppen az irányított olvasásfeldolgozás 
adja, hiszen a  foglalkozásvezető tu-
datosan választja ki a  feldolgozandó 
műveket (Bartos—M. Fekete, 2010, 
168–169). Fontos megjegyezni, hogy 
a  fejlesztő biblioterápia nem a beteg, 
hanem a különféle élethelyzetekben 
levő, megoldásokat kereső személlyel/
személyekkel foglalkozik (Horváth, 
2020, 21). A csoportfoglalkozások 
egyik nagy előnye, hogy a résztvevők 
között társas kapcsolatok alakulnak 
ki, akár barátságok is szövődhetnek, 
kikapcsolódhatnak, az irodalmi alko-
tás megismerésén túl pedig fejlődik 
az önismeretük, megismerik mások 
problémáit vagy éppen saját krízisük 
másik megközelítési módját. Sok-
szor előfordul, hogy a nehézségekre 
közösen megoldásokat találnak, de 
legtöbbször elég az is, ha szinte észre-
vétlenül, a művön keresztül, kibeszélik 
magukból azokat a gondokat, amelyek 
aktuálisan foglalkoztatják őket (Gu-
lyás, 2013, 340).

A csoportfoglalkozások központjá-
ban a beszélgetések állnak. A fejlesztő 
biblioterápiás foglalkozások elsődle-
ges célja az általános személyiségfej-
lesztés. A résztvevők az irodalmi mű-
vekhez adott esetben előhívják saját 
élményeiket, ami fejleszti önismere-
tüket, de életútjuk pozitív irányú vál-
tozását is elősegítheti. A biblioterápiás 
alkalmak szinte magától értetődő má-
sodlagos célja az olvasás és a könyvtár 
népszerűsítése, valamint az anyanyelvi 
műveltség fejlesztése (Béres–Csorba–
Simon, 2013, 252). Az olvasásnépsze-
rűsítő funkció különösen fontos lehet 
egy speciális célcsoportnak, a fi atal 
szülőknek vagy gyermeket tervező/
váró nőknek és férfi aknak, hiszen el-
sődlegesen a család adja majd azt a 
mintát, amellyel olvasó, könyvtárhasz-
náló gyermekeket nevelnek (Béres, 
2014, 44).

A foglalkozások milyenségének 
meghatározó eleme a biblioterapeuta 
személye. Az ő felelőssége, hogy biz-
tonságos környezetet biztosítson a 
programon résztvevőknek. Tiszte-
letben kell tartani a feldolgozott ol-
vasmányok által előhívott egyéni 
gondolatokat, véleményeket, s mind-
ezen kölcsönös tiszteletet kell adni a 
csoporton belül is egymásnak (Béres, 
2014, 46).

Abban valószínűleg minden 
biblioterapeuta egyetért, hogy a fog-
lalkozásoknak akkor van a legnagyobb 
hatásfoka, ha az többször ismétlődő, 
akár egymásra épülő alkalmakból 
állnak. A személyiségfejlődés szem-
pontjából sokkal nagyobb hatékony-
ságot mutat, ha egy program keretén 
belül több alkalommal van része az 
egyénnek/ csoportnak a biblioterápiás 
élményben. Tarthatunk ugyanakkor 
önálló, bemutató biblioterápiás fog-
lalkozásokat, amelyek a módszer de-
monstrálására szolgálnak.

Miből áll egy biblioterápiás prog-
ram? A foglalkozásvezető megha-
tározza a célcsoportot, majd ennek 
megfelelően kiválasztja a témát és az 
elérni kívánt célt (Doll – Doll, 2011, 
131–132). A biblioterápiás célkitűzé-
seknek csak a képzelet szabhat határt. 
A leggyakoribb célok a következők: 
önismeret-fejlesztés, érzelmi katarzis 
kiváltása, problémamegoldásban való 
segítségnyújtás, a gyerekek viselkedé-
sének megváltoztatása, kielégítő társas 
kapcsolatok létrehozásának segítése, 
közös problémákkal kapcsolatos in-
formáció nyújtása, a szórakoztatás 
(Doll – Doll, 2011, 133).

A KÖNYVTÁR ÉS 
A BIBLIOTERÁPIA

Hogyan kapcsolódik a  könyvtáros 
a  biblioterápiához? Miként a  borsó 
meg a  héja. A módszer és a könyvtár 
antik összefonódására szép példa a 
thébai könyvtár felirata: „A könyvtár 
gyógyszeres ládika a léleknek.” (Sóron, 
2009, 21). Az Amerikai Könyvtáros 
Egyesület (ALA) már 1939-ben hi-
vatalosan elismerte a  biblioterápiát 
a könyvtári szolgáltatások között (Bar-
tos, 2020, 8). Ezt az is indokolja, hogy 
a könyvtáros mindennapi munkája 
során eleve azokat a tevékenységeket 
folytatja, amik a biblioterápiás foglal-
kozás előkészítéséhez elengedhetetle-
nek: irodalomajánlást készítenek, sa-
játos olvasói igényeket fi gyelembe véve 
válogatnak műveket, irodalmi, olvasói 
klubokat vezetnek (Bartos, 1987, 564).

Ahogy a bevezetőmben is emlí-
tettem, a  könyvtárak funkciója fo-
lyamatosan változik, s  így lettek 
a  szakképzett információközvetítőből 
a könyvtárosok fokozatosan közösség-
építő, közösségszervező szakemberek-
ké, majd támogató, empatikus tanács-
adóvá. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy 
könyvtáros is segítheti az emberek sze-
mélyes problémamegoldását. Ennek 
egyik legkézenfekvőbb módja lehet 
a biblioterápia. A könyvtáros szakmai 
felkészültsége már eleve tartalmazza 
azokat az alappilléreket, amelyekre ez 
a  módszer támaszkodik: irodalom-
ismeret, olvasószolgálati, kommuni-
kációs ismeretek és tapasztalatok, az 
emberi kapcsolatokra irányuló általá-
nos tapasztalatok. Mindezt természe-
tesen ki kell egészíteni egyéb szakmai 
ismeretekkel, például a csoportvezetés 
elméletével és gyakorlatával, pedagó-
giai és pszichológiai alapismeretekkel, 
módszertani ismeretekkel (Bartos, 
2020, 18).

Az olvasószolgálatot végző könyv-
tárosok nagy része szakmai végzett-
ség nélkül is biblioterápiás helyzetben 
találhatja magát. Könyvkiadás és visz-
szavétel során interakcióba lép az ol-
vasóval, mely során előkerülhetnek 
bizonyos olvasásélmények, személyes 
jellegű információk és hipp-hopp 
megtörténhet a csoda. Például amikor 
a könyvtáros ajánl egy könyvet, amely 
aztán az olvasó számára olyan olvas-
mányélményt ad, ami önismereti elő-
relépést vagy megküzdési mintát nyújt 
számára (Gulyás, 2015, 23).

Azonban nem csak a nyilvános 
könyvtárokban dolgozók eszköze lehet 
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ez a módszer. A gyermekek és a fi ata-
lok személyiségfejlődése és nevelése 
kapcsán az iskolai könyvtárosoknak 
is nagy szerepük lehet a biblioterápia 
módszerével (Nagy, 1979, 631). Ké-
zenfekvő lehet akár az iskolai pszi-
chológussal összedolgozva foglal-
kozásokat tartani a gyermekeknek. 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
Szlovákiában az iskolai könyvtárosok 
különösen nehéz helyzetben vannak. 
A legtöbbször könyvtáros képzettség 
nélkül, csupán plusz teherként viselik 
a könyvtárosi funkciót. Elvárható-e, 
hogy pedagógusi tevékenységük mel-
lé még egy ilyen összetett módszert 
is magukévá tegyenek és a minden-
napokba beépítsék? A biblioterápiát a 
nem hagyományos tanórákon is lehet 
alkalmazni, sőt a pedagógiai tapaszta-
lat csak előnyt jelent, főleg ha alterna-
tív oktatási módszereket alkalmaz az 
adott oktató (drámapedagógia, játék-
pedagógia stb.).

SAJÁTÉLMÉNY TAPASZTALATOK

Jómagam Szentendrén, az OSZK 
Könyvtári Intézetének kihelyezett fej-
lesztő biblioterápiás képzésén vettem 
részt, amely kifejezetten könyvtáro-
soknak kerül meghirdetésre. Maga 
a képzés is életre szóló élményeket 
nyújtott, s alig vártam, hogy a gyakor-
latban is kipróbáljam ezt a megannyi 
lehetőséget magában rejtő módszert. 
A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete a 2020-as évre sikere-
sen pályázott a Kisebbségi Kulturális 
Alapnál az Olvasás 21 nevű projekttel, 
aminek keretében harmadmagammal 
(Bolemant Lilla, Kiss Tímea) Szlová-
kia számos pontján valósítottunk meg 
biblioterápiás foglalkozásokat magyar 
csoportoknak. Lehetőségem volt szin-
te minden korosztály számára bemu-
tató foglalkozást tartani és Kassán egy 
zárt csoport is létrejött, akikkel min-
den hónapban találkozunk. 2021-ben 
Somorján, Dunaszerdahelyen, Komá-
romban, Ipolyságon és Rimaszombat-
ban kifejezetten pedagógusoknak és 
könyvtárosoknak is tartottunk bemu-
tató foglalkozásokat.

ZÁRÓKÖR

Egy csoportfoglalkozáson rendkívül 
fontos a résztvevők megérkeztetése. 
Az utcáról, munkahelyről a foglalko-
zásra érkezve mindenki más és más 

gondolatokkal, érzésekkel érkezik. A 
foglalkozások első része azért nagyon 
fontos, hogy mindenkit megfelelően a 
jelenbe tudjunk hozni, hogy a lehető 
legnagyobb mértékben át tudják ma-
gukat adni az itt-és-most élménynek. 
A zárókör legalább ennyire fontos. Ek-
kor adhatunk még egy kis útravalót, s 
a résztvevők visszacsatolása az, amit 
mi és a csoport tagjai is magukkal vi-
hetünk a hazafelé vezető úton. Nehéz 
szavakba foglalni azokat az élménye-
ket, amelyeket ezek a foglalkozások 
adtak nekem. Személy szerint úgy 
érzem, hogy én sokkal többet kaptam 
ezektől a csoportoktól, mint amennyit 
én tudtam nekik nyújtani. Elmondha-
tatlan, hogy mennyire hálás vagyok, 
hogy a bizalmukba fogadtak. Csak 
remélni tudom, hogy a foglalkozások 
nekik is legalább annyi erőforrást ad-
tak, mint amennyit nekem.
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BOLEMANT LILLA

AZ IRODALOM ÉLNI SEGÍTHET

a résztvevők önismereti munkájának 
segítése. 

„Ha valami baj ér, keresgéljük a sza-
vakat, dadogunk, hosszú szüneteket 
iktatunk be. Elakadunk. Mások nyel-
vén keresztül azonban visszakapjuk a 
nyelvünket. Fordulhatunk a vershez. 
Kinyithatjuk a könyvet. Valaki már 
járt odalent, a mélyben és felhozta ne-
künk a szavakat” (Winterson, 2013). 
…az irodalom megfoghatja a kezün-
ket, amikor mélységesen elkeseredet-
tek vagyunk, közelebb vihet a körü-
löttünk élő emberi lényekhez, jobban 
megértetheti velünk a világot, és élni 
segíthet (Todorov, 2016). Ez a két idé-
zet is kifejezi azt, milyen fontos az írott 
szöveg számunkra, milyen sokat segít-
het abban, hogy élni tudjunk, hogy 
megtaláljuk a megoldást mindenna-
pi problémáinkra, átsegítsen életünk 
krízisein, nehéz helyzetein, hogy kö-
zelebb kerüljünk saját magunkhoz és 
másokhoz, másokkal való kapcsolata-
inkhoz.

AZ „EGÉSZSÉGESEK TERÁPIÁJA”

Az irodalomterápiát az „egészségesek 
terápiájaként” is szokták emlegetni. Az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
defi níciója szerint az emberi egészség 
nemcsak a betegség hiánya, hanem a 
teljes testi, lelki és szociális jóllét álla-
pota. Ennek a well-being állapotnak az 
elérése az irodalomterápia célja is.

Az irodalomterápia közege a nyelv: 
a kliens és a terapeuta közé egy nyelvi 

Ha egy lakatlan szigetre indulnál, és 
csak egy könyvet vihetnél magaddal, 
melyik lenne az? Mi a legmaradandóbb 
olvasmányélményed? Milyen érzéseket 
vált ki most belőled? Milyen emlékeket 
ébreszt benned? Volt-e hatása és milyen 
módon az életedre? Miért éppen ez? Mit 
gondolsz?

Az irodalomterápiás foglalkozáso-
kon ilyen és hasonló kérdésekkel is 
találkozhat a résztvevő.

Gondoljunk csak vissza olvasmány-
élményeinkre, amelyek nyomot hagy-
tak bennünk, és még ma is fel tudjuk 
idézni hatásukat. Milyen élethelyzet-
ben, érzelmi állapotban és életkorban 
olvastuk őket? Miben segítettek, mi-
lyen problémát oldottak fel bennünk?

Egy irodalmi alkotáson keresztül 
megtanuljuk megélni és felvállalni ér-
zelmeinket, oldódhat a szorongásunk, 
új lehetőségekre lelhetünk saját éle-
tünkben.

Az irodalomterápiával néhány évvel 
ezelőtt találkoztam, és számomra óriá-
si felfedezés volt, mivel összekapcsolja 
azokat a szakterületeket, amelyek szak-
mai és személyes életemben is nagyon 
fontosak számomra: az irodalmat és a 
segítő szakmát. A biblioterápia és iro-
dalomterápia fogalma tulajdonképpen 
azonos, szinonimaként használatos. 
Írásomban főként az irodalomterápia 
fogalmat fogom használni, az irányí-
tott (facilitált) olvasást értve alatta 
– legyen szó szinte bármilyen típusú 
írott szövegről (szépirodalomról, pub-
licisztikáról, saját írásról, dalszöveg-
ről) –, miközben a foglalkozás célja 

produktumot – egy szöveget, könyvet 
– iktat be közvetítő közegként, ame-
lyet közösen olvasunk el és közösen 
keresünk válaszokat a segítségével. Az 
olvasó sokféleképpen olvashat: nincs 
olyan törvény, amely megszabná neki, 
hogyan olvasson. Mindenkire hathat 
egy könyv, akkor is, ha nem szeret 
olvasni. Ez nem függ sem a művelt-
ségről, sem az olvasottságtól. Sőt, az 
el nem olvasott könyvek is hatást gya-
korolnak az emberre: társadalmi vissz-
hangjuk van, a nyilvánosság informá-
ciókat közöl velünk róluk. A könyv 
tehát nem pusztán kultikus tárgy.

Az irodalmi művek elgondolkodtat-
nak, érzelmekkel telítenek, szórakoz-
tatnak, feltöltenek. Ezeket az élménye-
ket használjuk fel. Az irodalom segít 
közelebb kerülni önmagunkhoz. Már 
maga az olvasás, a könyvvel, szöveg-
gel való együttlét is segít, öngyógyító 
módszerként működik.

Az irodalomterápiát az idők során 
sokféleképpen értelmezték. Itt most 
csupán az irodalomtudományi alapú 
és a személyközpontú irodalomterápia 
különbségeire térek ki. Az irodalom-
tudományi alapú értelmezést magyar 
nyelvterületen elsősorban Jeney Éva 
és Gilbert Edit képviseli. Véleményük 
szerint a műválasztásnak esztétikai 
alapon kell történnie, mert csak az ér-
tékes művek hatnak terápiásan (Jeney, 
2012, 39). Gilbert Edit szerint az iro-
dalommal való foglalkozás gyakorlati 
érvényű, az elméleti megközelítések 
belátásait a perszonális megértés, a 
műértés személyessé tétele érdekében 



MILYEN A JÓ SZÖVEG?

Fontos kérdés, hogy vajon bármilyen 
irodalmi mű alkalmas-e irodalomterá-
piás feldolgozásra. Ha a mű megfelelő 
fogadtatásra talál a csoport tagjainál, 
alkalmasnak bizonyul a felhasználás-
ra. A csoportvezető feladata előre át-
gondolni és megtervezni, hogy a cso-
port igényeinek, céljainak megfelelő 
szövegcsokrot készítsen elő, amelyek-
kel majd dolgozni tud. Teljesen más 
szövegek segíthetnek például egy ka-
maszokból álló csoportnak, egy anya-
csoportnak, másféle olvasmányokra 
van szükségük az idősek otthonában 
élőknek, a börtönben fogva tartottak-
nak vagy egy könyvtári csoportnak. A 
szépirodalomtól az újságcikkig vagy 
dalszövegig, a regénytől a saját naplóig 
sokféle lehetőség áll az irodalomtera-
peuta rendelkezésére, aki segítő szak-
emberként kísérő, támogató munkát 
végez, „segítő kapcsolatot” alakít ki a 
résztvevőkkel, és akár egy foglalkozá-
son belül is változtathat a szövegen, ha 
a csoport mást kíván meg, mint amit ő 
előkészített.

A terápiás folyamatban az egyén a 
legfontosabb a számunkra, akinek a 
fejlődéséért, önismereti munkájának 
támogatásáért a szövegekkel mint esz-
közökkel dolgozunk. Tudjuk azt is, 
hogy ez az eszköz önmagában nem 
tesz csodát, nem elég hátradőlnünk az-
zal, hogy vitathatatlanul értékes szép-
irodalmi művet vittünk be a csoport-
ba, amely majd megteszi a szükséges 
terápiás hatást, hiszen tapasztalataink 
szerint egyáltalán nem garantált, hogy 
az esztétikai értékből mindjárt terápiás 
érték is származik (Tóth, 2014). 

A csoportos foglalkozásokon kialaku-
ló „élményközösség” többletet képvisel 
az egyéni foglalkozásokhoz képest, és 
megfelelő irányítással a tagok egészséges 
képességei felerősödhetnek és össze-
adódhatnak a kommunikációban.

KIVEL ÉS MILYEN TÉMÁKKAL 
DOLGOZHATUNK?

Az irodalomterápia szinte minden 
korosztálynak szólhat. Segíthet a kis-
gyerekeknek, kamaszoknak, fi atal fel-
nőtteknek, középkorúaknak, idősek-
nek abban, hogy szövegeken keresztül 
próbálják meg felismerni, megérteni, 
feldolgozni a konkrét problémát, le-
gyen az személyes, lelki, párkapcsolati, 
szülő-gyerek, tanár-diák, generációs 
probléma… 

kamatoztató diszciplínája (Gilbert, 
2014). Hász Erzsébet ehhez hasonlóan 
a műközpontú elmélet képviselője: ha 
a befogadó teljes egészében megérti a 
művet, minden „üzenetét”, akkor be-
szélhetünk katartikus hatásról (Hász, 
2015, 17–25). A műalkotásnak ezek 
szerint önmagában kellene működ-
nie, ez a szemlélet viszont nem veszi 
fi gyelembe a pszichoterápiás hatóté-
nyezőket, amelyek éppen a legfonto-
sabb elemei, tulajdonképpen az alapjai 
annak, hogy az ember valódi önisme-
reti munkát végezzen. A műközpontú 
szemlélet szerint ha a befogadó a fog-
lalkozás vezetője szerint rosszul reagál, 
nem jól értelmez, benne van a hiba.

SZEMÉLYKÖZPONTÚ 
IRODALOMTERÁPIA

Béres Judit szerint, aki a Pécsi Egye-
tem irodalomterápiás képzésének 
megalapítója és vezetője, egy szöveggel 
való dolgozás során a szövegközpon-
túság helyett a személyközpontúságra 
kell helyeznünk a hangsúlyt. Míg a 
szövegközpontú szemlélet szerint az 
irodalmi mű gondosan kiválasztott, 
magas esztétikai értékű szépirodalmi 
alkotás kell, hogy legyen, a személy-
központú irodalomterápia képviselői 
sokkal tágabban értelmezik a terápiás 
célra felhasználható szöveget.

„A biblioterápia egy alapvetően 
pszichoterápiás technikákkal dolgozó, 
interaktív, refl ektív, verbalitásra épülő 
segítő munka, amely során az olvasás 
és az írás személyes élménye, valamint 
maga a minőségi segítő kapcsolat és 
a benne születő interperszonális fo-
lyamatok és mély találkozások támo-
gatják az egyént a változásban. (…) a 
személyközpontú biblioterápiában a 
személy fejlődése a cél – az ösztönző 
légkör kialakításának alapja az egyén-
be vetett bizalom. A középpontban te-
hát a személy támogatása és kibonta-
kozásának, kiteljesedésének a segítése 
áll, minden mást ennek rendelünk alá 
(Béres, 2017, 172–173). Béres szerint 
a személyközpontú felfogás lehetővé 
teszi, hogy létrehozzunk egyfajta in-
tegratív biblioterápiás modellt, amely 
minden hatást, szöveg- és érzelmi fo-
lyamatot képes egybefoglalni.

A terápia során a személy képessé 
válik érzelmei azonosítására és kifeje-
zésére, önmaga és mások elfogadásá-
ra, felismeri belső erőforrásait, képessé 
válik arra, hogy segíteni tudjon önma-
gán.

Minden kisgyerek életében van 
olyan szöveg, amelyhez akár a szülő-
től hallva, felolvasva, akár később saját 
olvasásban többször visszatér. Ezek a 
szövegek segítenek neki feldolgozni 
az aktuális problémáit, azokat a dolgo-
kat, amelyek éppen foglalkoztatják. A 
kamaszoknak a biblioterápia segíthet 
a helyük megkeresésében a világban 
(lásd pl. Petres Csizmadia, 2015, Pet-
res Csizmadia - N. Tóth, 2020), a fel-
nőttek – szülők és tanárok – felőli meg 
nem értés, a túl sok elvárás, a baráti, 
osztálytársi, sőt a szerelmi kapcsola-
tok boncolgatásában. A gimnazisták 
egyik legnagyobb gondja a pályavá-
lasztás kérdése, amit szinte kapunyitá-
si pánikként élnek meg, ugyanis nehéz 
számukra egyetlen iskola, egyetlen út 
mellett dönteni. Nagy nyomásként ne-
hezedik rájuk a szülői és tanári elvárás 
is.

A felnőtt csoportoknál – mivel fő-
ként női csoportjaim voltak – én a 
női életlehetőségekre helyeztem a 
hangsúlyt: a nőt mint barátnőt, test-
vért, anyát, az anya-lány kapcsolatot, 
a szülő-gyermek kapcsolatot, a női 
szerepeket, elvárásokat és kívánalma-
kat tematizáltuk. A senior csoportban 
– mint minden korosztálynál – szintén 
fontos a szülő-gyermek kapcsolat vizs-
gálata (mindkét oldalról), az élet nagy 
kérdései, az élet és a halál, a társ fon-
tosságának körüljárása.

A kamaszokhoz Ágai Ágnes Kamasz-
ságok című versét, Ingrid Sjöstrand 
verseit vittem be, a gimisekkel és egye-
temistákkal a Csillagok csókja című me-
sét dolgoztam fel, a felnőttekkel Tóth 
Krisztina, Turi Tímea, Szlukovényi 
Katalin, Áfra János verseit, Lázár Ervin, 
Dragomán György, Weöres Sándor, 
Sylvia Plath, Finy Petra, Kosztolányi 
Dezső műveit olvastuk el. Néhány mű 
szinte minden korcsoportnál működik, 
ilyen például Sylvia Plath Üvegbura 
című regényéből a Fügefa-rész, amely 
egy nagyon rövid részlet, de nagyon jó 
felvezetést kínál ahhoz a témához, hogy 
mik a vágyaink és hogyan állunk velük, 
kell-e és tudunk-e választani a lehető-
ségek közül, mik azok a vélt vagy valós 
elvárások, amelyek a választásainkat 
befolyásolják.

HOGYAN ÉPÜL FEL EGY 
FOGLALKOZÁS?

A foglalkozás alapszerkezete általában 
mindig ugyanaz: van egy bevezető és 
egy záró kör. A bevezető a lelki meg-



sért fordulnak a csoporthoz, a szoci-
ális erők arra kényszerítik őket, hogy 
helyeslést, elfogadást, tiszteletet vagy 
dominanciát keressenek – írja Yalom. 
A harmadik szakasz szerinte a fejlő-
dés és kohézió szakasza. Annak van a 
legnagyobb jelentősége a csoportko-
hézió kialakulásában, hogy az egyén 
megosztja a belső világát másokkal, 
akik elfogadják őt. Ez pedig kikezdi az 
egyénnek azt a meggyőződését, hogy 
ő ellenszenves, elfogadhatatlan, nem 
szerethető. Ha vannak mély megosztá-
sok, az szorosabbra fonja a csoporton 
belüli kötelékeket is, és fordítva is, ha 
erősödik a csoportkohézió, megbáto-
rodnak a mélyebb megosztások. 

SAJÁT ÉLMÉNY

Az irodalomterápiás képzés egyik leg-
fontosabb része a gyakorlati tapaszta-
lat, a saját élmény. Csak akkor tudjuk 
átérezni és megérteni a csoportfolya-
matokat és a terápia működését, ha 
magunk is átéljük azt. Ezért a képzés 
magas óraszámban tartalmaz csoport-
foglalkozást. 

A biblioterapeuta-képzések kínála-
tából, amely Magyarországon egyre 
bővül, a Pécsi Egyetem Biblioterápiás 
szakirányú képzését választottam, mi-
vel a szak oktatói kiváló és széles látó-
körű szakemberek. A kétéves képzés 
elméleti és gyakorlati téren is felkészí-
tett erre a felelősségteljes munkára. A 
képzés során tapasztalhattam meg azt 
a különleges érzést, hogy mit jelent a 
feltétel nélküli elfogadás. A személy-
központú irodalomterápia egyik alap-
szabálya ugyanis az, hogy nem érté-
keljük a résztvevők megnyilvánulásait, 
hanem mindenkit elfogadunk olyan-
nak, amilyen. Ez segít hozzá ahhoz, 
hogy fokozatosan mindenki képes 
lesz őszintén megosztani a többiekkel 
az érzéseit és biztos lehet benne, hogy 
senki sem él vissza a bizalmával. Így 
juthat valóban közelebb saját magához 
és kapcsolatai jobb megértéséhez is.

A diploma megszerzése után több 
csoportot is vezettem, az alapiskola 
felső tagozatos diákjaival, gimnazisták-
kal, egyetemistákkal, felnőttekkel, női 
élethelyzeteket feldolgozó és nyugdíjas 
klub tagjait összehozó csoporttal is dol-
goztam. A foglalkozások megerősítet-
tek abban, hogy milyen nagy szükség 
van az önismereti munkára, s újra és 
újra meggyőződöm a módszer különle-
gességéről és a szövegek erejéről, ame-
lyek megnyitják az emberi lelket.

érkezésre összpontosít. Ezt követi a 
szöveg felolvasása, majd a személyes 
kapcsolódás, a megbeszélés, amely a 
következő típusú kérdések mentén 
történik: mi az első, ami eszedbe jut a 
szövegről?, Foglald össze egy mondat-
ban! Egy szóval le tudnád írni, amit 
érzel a szöveggel kapcsolatban?

A kapcsolódás után jön a szöveggel 
való munka, ami főként kreatív írásos 
feladatokat – szövegkiegészítést, szö-
vegalkotást – foglal magába. A beve-
zető és a záró körben is szerepelhetnek 
különféle feladatok, például Írd le a 
neved visszafelé!, Válassz egy kártyát 
az asztalon elhelyezettek közül és be-
szélj róla, miért ezt választottad! Ezek 
a gyakorlatok a csoport és a szöveg 
aktuális hangulatához, helyzetéhez 
kapcsolódnak. A csoportvezető tehát 
eszközöket kínál ahhoz, hogy segítse 
az önismereti munkát. 

A  csoporttagok reagálnak egymás 
megnyilatkozásaira is. A  foglalkozás 
során azonban tudatosítanunk kell, 
hogy minden válasz elfogadott, vagy-
is nincs jó vagy rossz megoldás, senki 
sem bírálja, értékeli a másik válaszát 
vagy érzéseit! A közös szövegfeldolgo-
zás egyben közös önismereti munkát 
jelent, amely során fejlődik az empátia, 
az érzelmi intelligencia, a tolerancia, a 
nyitottság, a kommunikációs készsé-
gek, ezzel együtt pedig az önismeret és 
az önbizalom is, ami komolyan hozzá-
járulhat az életminőség javulásához.

ŐSZINTE MEGOSZTÁS ÉS 
VISSZAJELZÉS

A terápiás hatás sosem egy, hanem 
igen sok tényező összességének tu-
lajdonítható, amelyek nagy része in-
terperszonális jellegű. Ahhoz, hogy a 
terápián részt vevőt sikerüljön elin-
dítanunk a tartós fejlődés útján, kell 
valami, ami magából az emberből és 
a csoportból származik: a csoportban 
lezajlott kapcsolati, interperszonális 
folyamatok, a bevonódás és az őszinte 
érzelemkifejezés, feltárulkozás azzal 
nyer értelmet, hogy nem magunkban 
tartjuk vagy a csupasz falaknak címez-
zük őket, hanem a társaktól személyes 
értékű visszajelzéseket lehet kapni rá. 
(Yalom, 2020, 74–75). 

Yalom szerint az első ülés kivétel 
nélkül sikeres szokott lenni, mert a 
kliensek és (főként a kezdő) terapeu-
ta általában félelemmel néz elébe, és 
mindig megkönnyebbülnek, amikor 
véget ér. A páciensek látszólag kezelé-

 Tapasztalataim szerint a többalkal-
mas foglalkozások főként a zárt cso-
portban működnek jól, tehát amikor 
az első alkalom után bezárul a csoport, 
és új résztvevő utána már nem jöhet. 
A foglalkozások így egymásra épülve 
sokkal mélyebb megosztásokra adnak 
alkalmat, hiszen kialakul a csoportko-
hézió, a bizalom, és így jobban tudnak 
egymáshoz is kapcsolódni a résztve-
vők. Az egyes résztvevő önismereti 
munkáját tehát a többiek is segítik a 
saját megosztásaikkal, így kölcsönö-
sen erősítik egymást. Az irodalomte-
rapeuta feladata itt az, hogy mindig 
tudja, melyik az a következő szöveg 
vagy szövegek, amelyekkel segítheti a 
csoport önismereti munkáját, és értő 
fi gyelemmel, feltétlen elfogadással for-
duljon a csoporttagok felé, így ők is 
ugyanígy tehetnek.

Záró gondolatként egy olyan idéze-
tet választottam, ami akár egy iroda-
lomterápiás foglalkozás kezdő szövege 
is lehetne, amelyből kiindulva, a sa-
ját életútra vonatkoztatva, minden-
ki megoszthatná a gondolatait: „Az 
ember azonban nem csupán önmaga, 
hanem egy olyan egyszeri, egészen 
különös, minden esetben fontos és fi -
gyelemre méltó pont, melyben a világ 
jelenségei keresztezik egymást – csak 
egyetlenegyszer és soha többé úgy, 
ahogy épp akkor. Ezért fontos, örök és 
isteni minden ember története, ezért 
csodálatos és minden pillanathoz mél-
tó minden ember, ameddig csak él” 
(Hermann Hesse).
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dezettek 58%-a pedig szinte soha nem 
vásárol könyvet. A 15 év alattiak kö-
zött 10%-kal csökkent a rendszeres 
olvasók aránya. Ha tartjuk ezt a ten-
denciát, 2035-re elfogynak az olvasó-
ink. Ahogy a közoktatás, azon belül az 
irodalomoktatás problémáit látom (10 
éves tanári tapasztalatom alapján), ez 
egy teljesen reális kép. A továbbiakban 
arról is szó lesz, hogy miért látom ezt 
releváns jövőképnek.

Írásomat 3 részre osztottam. Az első 
felében az olvasási szokások változá-
sának alakulását mutatom be röviden, 
az 1950-es évektől napjainkig. Majd a 
közoktatásban eltöltött évekről adok 
helyzetjelentést olvasás tekintetében. 
A 3. rész az olvasásterápiás tapaszta-
latok, gyakorlatok bemutatását tartal-
mazza.

A MÚLT

A fent említett cikk elolvasása után 
eszembe jutott, hogy az olvasásterá-
piáról szóló írásomban meg kellene 
említeni a jelen és a múlt állapotát is, 
mivel kontextus nélkül az olvasáste-

BEVEZETÉS

Mielőtt nekiláttam volna e beszámo-
ló megírásának, a Könyvesmagazin 
oldalán megakadt a szemem egy cik-
ken: „Nagyot nőttek a könyveladások, 
mégis kevesebbet olvasnak az emberek 
Amerikában” (web 1). Az írás arról ad 
hírt, hogy 2020-hoz képest 8,9%-kal 
nőttek a könyveladások az ország-
ban, viszont nem tudni, ki olvassa el 
ezeket, mert a könyvolvasás mértéke 
évről évre csökkenő tendenciát mutat. 
825,7 millió eladott könyvet jegyeztek 
a tavalyi évre (főként szépirodalmat 
és young adult-műveket). A Gallup 
legutóbbi közvélemény-kutatása azt 
mutatja, hogy ugyan megvásárolják, 
de nem olvassák el ezeket az embe-
rek (web 2). A felmérés szerint 2021-
ben 12,6 könyvet olvastak el átlagban 
(teljesen vagy részben). Ez az arány 
2016-ban 15,6%, 1999-ben 18,5% volt. 
A csökkenés abból fakadhat, hogy ke-
vesebb ember olvas, vagy aki olvas, az 
is kevesebb könyvön rágja át magát. 

 A magyar olvasók között sem jobb 
a helyzet, 2020-ban a lakosság 13%-a 
vallotta magát olvasónak. A megkér-

rápia csak egy új „hóbortnak” tűnhet, 
ami felkapott, de nincs relevanciája. 
Természetesen van, talán nagyobb is, 
mint gondolnánk. De beszéljenek elő-
ször a számok.

Ezzel a témával először egy csoport-
munka keretében foglalkoztam. 2009-
ben az egyetemen egy szemeszteri 
munkán belül kutatást kellett végez-
nünk. Mi az olvasáskutatást választot-
tuk. Azt kell mondjam, így, visszate-
kintve, egész csinos kutatást hoztunk 
össze, ma is megállja a helyét. A beve-
zetőnket változtatások nélkül közlöm.

A művészet, beleértve az irodal-
mat, az ember érzéseinek, gondolata-
inak a képi és nyelvi kifejezőeszköze. 
A művész, az alkotó művével kifejez, 
gondolatokat közvetít, kommunikál a 
megszólítottakkal. Az olvasó, azaz a 
befogadó dolga pedig ezeket érzékel-
ni és felfedezni. De vajon miért olva-
sunk? Az olvasás egyrészt informá-
ciószerzés, adatgyűjtés, másrészt értő 
olvasás, önnön lelkünk gyönyörköd-
tetése. Az ember nemcsak azért olvas, 
hogy valamilyen információ birtokába 
jusson, ugyanúgy vágyik az esztétikai 
értékek után is. Ahogy testünknek 
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szüksége van a táplálékra, lelkünknek 
is szüksége van egyfajta szellemi táp-
lálékra.

Kutatási munkánk témája a magyar-
országi olvasáskultúra, a könyvolvasás 
fejlődésének és esetleges hanyatlásának 
a bemutatása, fi gyelembe véve a külön-
böző társadalmi és kulturális befolyáso-
kat, például a társadalmi rétegződést, az 
életkort, a technikai eszközök (számító-
gép, televízió) egyre gyakoribb haszná-
latát. Különös fi gyelmet szenteltünk a 
számítógép- és internethasználat befo-
lyásának, mivel a legtöbb tanulmány-
ban az olvasási szokásokat összekötik 
a technika fejlődésével. A vizsgált idő-
szak 1948-tól 2005-ig terjed, így a kuta-
tás végére átfogó képet tudunk nyújtani 
az olvasáskultúra változásairól. Némely 
esetben igencsak meghökkentő ada-
tokat olvashatunk, melyek ugyancsak 
azt bizonyítják, hogy szükség van az 
olvasástanítás, mégpedig az értő olva-
sástanítás fejlesztésére (Gereben, 2002, 
61–72).

Nézzük röviden az adatokat, melyek 
ma is meghökkentenek, az új adatok 
tükrében pedig meg is rémítenek. 
Ezek az információk Gereben Ferenc 
könyveiből származnak, melyekben a 
vizsgált időszakok: 1948, 1964, 1978, 
1985, 1993, 2000, 2005.

1948-ban az emberek még olva-
sással töltötték a szabadidejük nagy 
részét, a megkérdezettek 39,7%-a val-
lotta, hogy a kikapcsolódás lehető-
ségei között az első helyen az olvasás 
szerepel, míg a mozi és színház 20% 
körüli értéket ért el. Az 1960-as évek-
től kezdődött egy olyan gazdasági fel-
lendülés, ami sok újat hozott magával: 
új háztartási gépek jelentek meg, a te-
levízió is egyre több háztartásba jutott 
el. Természetesen ez az olvasási kedv 
lanyhulásához vezetett. 1964-ben a 
megkérdezettek 23%-a, míg 1978-ban 
már csak 17%-a vallotta magát rend-
szeres olvasónak (havonta legalább 
egy könyvet olvasott).

Gereben Ferenc az 1960-as, 70-es 
évekbeli olvasásgyakoriság hanyatlá-
sát abban látta, hogy a könyv egyfajta 
státusszimbólummá vált. Míg az ott-
honi könyvkészletek jelentősen nőt-
tek ezekben az évtizedekben, addig 
az olvasás gyakorisága visszaesett. Ezt 
azzal magyarázta, hogy „jelentősen 
növekedett a könyv presztízse társa-
dalmunkban – de elsősorban vásárolt, 
(sajátként birtokolt és ajándékba vett) 
könyvként – s nem olvasmányként” 
(Gereben, 2002, 61–72). Úgy tűnik, 
ez nemcsak az 1960-as, 70-es években 

volt jellemző, hanem napjainkban is. 
Könnyen meglehet, hogy a bevezető-
ben idézett amerikai felmérésnek is ez 
áll a hátterében.

A hagyományos standard szerin-
ti könyvolvasók aránya az 1985-ös 
64%-ról 2000-ben 49%-ra, s az ún. 
„rendszeres” (havi átlagban legalább 
egy könyvet) olvasók aránya pedig 
19%-ról 12%-ra csökkent. Gereben 
szerint ez a csökkenés annál is inkább 
fi gyelemfelhívó, mert az iskolázottság 
és a szabadidő növekedése közepette 
következett be. Felméréseik komplex 
mutatói szerint a „keveset” és a „na-
gyon keveset” tévézők aránya 1985-
ben 17% volt, 2000-ben már csak 3%. 
És a régebben „nagyon sokat” tévézők 
(ez naponta átlagosan legalább 3 órás 
műsorfogyasztást jelentett) 18%-os 
aránya a 2000-es évekre többségi: a 
kérdezettek 55%-át jellemző magatar-
tássá vált.

A 2009-es kutatásunk az inter-
nethasználatra is kitért. Egész meg-
döbbentő időutazás volt ezt olvasni 
2022-ben. Egy 2004-es tanulmányt 
idéztünk, ahol a lakosság 29%-a volt 
internethasználó. (2009-ben még az 
okostelefonok elterjedése előtt áll-
tunk.) Akkor még nem gondoltuk, 
hogy egy évtizeddel később az átlag 
képernyőidő 10 órákra rúg majd na-
ponta. 

A vizsgált tanulmányok szerzői 
többféle javaslatot is tettek arra, ho-
gyan lehetne népszerűsíteni az ol-
vasást. Azonban mindannyian meg-
egyeztek abban, hogy az oktatás 
minősége és tartalma játssza a legna-
gyobb szerepet, hogy milyen a viszo-
nyunk a könyvvel. 

Ebben a kérdéskörben több előadást 
is tartottam konferenciákon, szimpó-
ziumokon, s ez volt az a téma, amihez 
kutatási területtől függetlenül min-
denki hozzászólt. Ebből a szempont-
ból az interdiszciplináris konferenciák 
voltak a leggyümölcsözőbbek, mivel a 
társadalom- és természettudományok 
képviselői is megerősítettek abban, 
hogy az olvasás képessége (nemcsak 
szeretete) a jövő záloga, és mi ezt en-
gedjük ki a kezünkből. Sokat küzdöt-
tem azért, hogy ezt a közoktatáson 
belül tanárok, szülők is észrevegyék. 
Hogy sikerrel jártam-e? Lássuk.

10 ÉV TAPASZTALATA

Több mint tíz éve magántanárként 
dolgozom általános iskolásokkal, 7 

évet tanítottam középiskolában, 2 évet 
pedig egyetemi szinten. Az egyetemis-
tákkal további kapcsolatban voltam 
gyakorlatvezető tanárként a középis-
kolai évek alatt.

Hangsúlyoznom kell, hogy az át-
lagról fogok beszélni. Mivel az ilyen 
tapasztalatmegosztások alkalmával 
sokszor kerülünk abba az általam ha-
misnak vélt koncepcióba, hogy a rossz 
helyzet és a még elkeserítőbb kilátások 
miatt elkezdünk a kivételekkel példá-
lózni. Kivételes tehetségű diákok min-
dig is lesznek, de következtetéseket az 
átlagból kell levonnunk, mert az fogja 
kitenni a jövő társadalmát.

A diákok körében önálló felmérése-
ket is végeztem, hogy tudjam, milyen 
olvasási háttérrel érkeznek elsősként a 
középiskolába, egyetemre.

Kezdem a tanárképzős hallgatókkal. 
Egy meghatározó élményem maradt 
velük kapcsolatban, amikor az ötöd-
éves magyar nyelv és irodalom sza-
kos hallgatók felháborodtak, hogy az 
egész János vitézt el kellene olvasniuk. 
Egy szabadon választható tantárgy 
kapcsán az volt az elképzelés, hogy az 
iskolai kötelező olvasmányok közül 
választhatnak szabadon, mondván, az 
első tanítási év nagyon kemény, leg-
alább annyi előnnyel induljanak, hogy 
pár olvasmányt a 13 hét alatt közösen 
átolvasnak. Ebből a jó szándékból csa-
lódás lett. Még mindig előttem van, 
ahogy a csoport az idősebb (már aktí-
van tanító) társukkal veszekszik azon, 
hogy az egész elbeszélő költeményt el 
kellene olvasniuk. Ismétlem, ötödéves 
magyar szakos hallgatókról volt szó. 
Ez a negatív tendencia folytatódott 
akkor is, amikor gyakorlatra érkez-
tek, többnyire felkészületlenül. Egy 
ilyen alkalomra tisztán emlékszem. 
Kosztolányit kellett volna letanítania a 
hallgatónak, nem sikerült fényesen. A 
következő órán már velem elemezték 
a Boldog, szomorú dalt, a vers kapcsán 
megkérdeztem, hogy milyen jövőt 
képzelnek el, ahol boldogok, és milyen 
lenne szomorúan a jövőjük. Az egyik 
diák azt válaszolta, hogy akkor lesz 
szomorú a jövő, ha a gyerekeit olyan 
tanárok fogják tanítani, mint a tegnapi 
„tanárjelölt”. Ez a kijelentése azóta is 
rezonál bennem.

Nézzük az intenzív középiskolai 
évek tapasztalatait.

Jelenleg évente több ezer diák érett-
ségizik úgy le, hogy egy könyvet sem 
olvasott el életében. Sőt, én is több 
száz diákot láttam érettségit kapni 
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úgy, hogy nem volt mögötte olvasási 
tapasztalat. 

Általános tendenciává vált, hogy 
nincsenek kötelező olvasmányok. En-
nek több oka is lehet. Egyrészt a tár-
sadalmi nyomás, hogy kötelezni rossz 
a diákokat, másrészt a kötelezők rövi-
den, a közkézen forgó olvasónaplók 
mind az ellen voltak, hogy a kötelező 
olvasmányok talpon maradjanak. Ezen 
lehet polemizálni, hogy meglétük jó-e 
vagy sem, azonban annyi hiba biztos 
történt, hogy a kötelező olvasmányok 
eltűnését nem váltotta semmi. Voltak 
tanárok, akik még díszként feladták az 
olvasmányokat, de már egyre többen 
annak is örültek, ha valaki megnézte 
fi lmben, elolvasta más naplóját, vagy 
egyszerűen csak fi gyelt a tanár általi 
„most elmesélem a tartalmát” órai ré-
szekre.

A legnagyobb problémát a tízes 
éveik elején járó diákok olvasási kész-
ségében látom. Legtöbbjük az általá-
nos iskola 9 éve alatt nem tanul meg 
funkcionálisan olvasni, nem kap ka-
rakterének megfelelő könyvet, nincs jó 
könyvélménye, s ezáltal a középiskola 
első évében, az ókori és középkori mű-
vekkel elvérzik. Amikor a 19. század 
nagy klasszikusaihoz érünk, már nem-
csak képessége, hanem kedve sincs át-
rágnia magát az összetett olvasmányo-
kon. Ezen nincs mit csodálkozni. Sok 
esetben maradnak az unalomig ismé-
telt tartalmak, jellemzések mindenféle 
valós, saját tapasztalat nélkül.

Ez ellen igyekeztem felvenni a har-
cot. Módszertanilag azt tudom mon-
dani, hogy egy működő rendszert 
sikerült felállítani, ami rengeteg mun-
kával járt, de meghozta gyümölcsét. 
Viszont az ellenszél erős volt. Megdöb-
bentő, hogy olykor a kollégák jobban 
ellenkeznek az egyes módszertani újí-
tások miatt, mint a diákok. Talán erre 
szokták azt mondani, hogy ilyen ez a 
popszakma…

Magáról a módszertanról röviden: 
A diákok egy könyvet választottak 
maguknak, amit egy év alatt kellett 
elolvasniuk. Aki gyorsabban olvasott, 
annak meg volt a lehetősége, hogy 
gyorsabban befejezze. Az volt a kikö-
tés, hogy heti rendszerességgel bemu-
tatott naplót kell vezetniük az olvasási 
élményeikről. Ezt azért vezettem be, 
mert ha nem kértem rendszeresen, 
akkor nem tudott kialakulni heti ru-
tinná az olvasás. Itt pedig az volt a cél, 
hogy szokást alakítsunk ki az olvasás-
ból: ha az megvan, utána könnyebb 
a dolgunk. Az első évben általában 

mindenki egész évben olvasta a köny-
vét (hetente 10 oldalt). A kezdetekkor 
még amiatt a 10 oldal miatt is nagy 
volt a hőbörgés, de legjobban a napló-
írást utálták. Mondván, ha nem kelle-
ne leírni, akkor jobb lenne. Persze ki-
próbáltuk, és nem működött, abban a 
pillanatban, hogy saját maguknak kel-
lett beosztani az olvasást, szétcsúsztak. 
A heti rendszeresség mellett cél volt a 
helyesírásuk javítása is, mert 1-1 toll-
bamondással nem fog se az íráskép, se 
a helyesírás javulni, az maximum arra 
„jó”, hogy rossz jegyeket szerezzenek. 
De a rendszeres írás megtette a hatását, 
volt olyan diszgráfi ás diák, aki negye-
dikre hiba nélkül, gyönyörűen írt akár 
egy oldalt is. Az első év volt mindig a 
legnehezebb, míg a szokásukká vált az 
olvasás. Év végén a legtöbbjük mind 
pozitívan beszélt a választott könyvről, 
és általános volt, hogy a következő év-
ben a sorozat folytatását választották. 
Ami a tanári munkát illeti, az elhiva-
tottságot és kitartást igényelt. Főleg 
3-4 osztály esetén, amikor 120 naplót 
kellett elolvasni és kijavítani hetente. 
Voltak pillanatok, amikor azt éreztem, 
hogy ennek nincs semmi értelme, de 
aztán mindig láttam a fejlődést, ami 
arra sarkallt, hogy tovább kell csinál-
ni. A második év már rutinszerű volt, 
a diákok tudták, mire számíthatnak, 
megvolt a ritmus. A második évre 1-1 
tanulónál megesett, hogy egész nyá-
ron olvasott, vagy egy év alatt már két 
könyvet olvasott el. Azok voltak a leg-
jobb pillanatok, amikor a lustább diá-
kok rájöttek arra, hogy az olvasás nem 
is ördögtől való dolog, ráadásul min-
dig sok jó jeggyel értékeltem az egész 
éves munkát, így azt érezték, hogy 
nekik is megéri. Mindig 3 jegyet kap-
tak rá: egyet a naplóra, egyet az össze-
foglalóra és egyet a prezentációra. A 
prezentációkat élveztem a legjobban, 
mert annál jobb nincs, amikor egy 
egész osztály saját véleményt mond az 
általa olvasott könyvekről, a bennük 
fellelhető problémákról, és még ajánlja 
is a társainak. Második-harmadikban 
sokszor előfordult az is, hogy a diákok 
egymástól kérték el a könyvet, viszont 
a legtöbb esetben az én otthoni könyv-
táramból választottak. A 2010-es évek 
elején még többségben voltak azok a 
diákok, akiknek ugyan akadt is olyan 
könyvük, amit elolvastak volna, de 
folyton halogattak, aztán mivel nálam 
választani kellett egy olvasmányt, hát 
rászánták magukat az olvasásra. Ők 
még a 2000-es évek előtt születtek. Az 
utóbbi években aztán már többségben 

voltak azok a diákok, akik nemcsak 
hogy nem olvastak, hanem nem is is-
mertek könyveket, és én tartottam ne-
kik különböző műfajú könyvajánlókat. 
A 2005-ös születésűeknél már érezhe-
tő volt, hogy a gyerekkorukban megje-
lentek az okostelefonok, hirtelen nagy 
arányban lett jellemző az olvashatatlan 
íráskép is.

Összefoglalva, a módszer alkalmas 
az olvasás fokozatos fejlesztésére, a 
visszatérő helyesírási hibák eltünte-
tésére, a saját gondolatok kifejezé-
sére, valamint az előadói (és hallga-
tói) képességek javítására. A tanártól 
azonban (főleg, ha több párhuzamos 
osztálya van) nagy kitartást igényel, 
valamint fontos, hogy a kortárs iroda-
lomban otthon érezze magát, és nem 
elhanyagolható, hogy a diákok által 
olvasott könyveket neki is ismernie 
kell (és látnia az összefüggéseket a 
klasszikusokkal). Nekem szerencsém 
volt azzal, hogy a saját könyvtáramat 
használták a diákok, mivel így évente 
csak pár könyvet kellett pluszban el-
olvasnom. Tudatosan 5 évvel ezelőtt 
kezdtem a diákok számára könyveket 
olvasni, évente 70 könyvet átlagban, 
mindezt azzal a céllal, hogy mindenki-
nek a megfelelő könyvet tudjam aján-
lani, élethelyzetének, stílusának meg-
felelően. A módszernek köszönhetően 
több tucat diákot láttam olvasóvá vál-
ni, mely nemcsak világlátásukat, de 
fejlődő személyiségüket is nagyban 
befolyásolta. 

Minden irodalomtanárnak csak 
ajánlani tudom, hogy tartalmak he-
lyett az olvasáson keresztüli gondol-
kodtatás váljon a fő céljává. Az elején 
le kell fektetni a szabályokat és követ-
kezetesen eljárni, de amint kialakult az 
új attitűd, már könnyebb dolgunk van.

OLVASÁSTERÁPIA

2019 őszén kezdtem el a bibliográfi ai 
képzésemet Szentendrén. Életem egy 
nagyon meghatározó foglalkozása 
volt, és azt mondhatom, hogy mély 
megélés és jelenlét övezte az egész cso-
port dinamikáját. 

A fejlesztő biblioterápiára készített 
vizsgamunkámat azonos célcsoportra, 
más-más célokra és más-más művekre 
építettem. 4 foglalkozást dolgoztam ki 
a „Nem kívánt dolgok” témakörén be-
lül, melyeket stációkra bontottam:

1. téma: a gyerek. Itt Hemingway A 
fehér elefánt formájú hegyek című rö-
vid novellájával dolgoztam. 
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2. téma: az ember. Ehhez a szakasz-
hoz Kafk a Az átváltozás című novellá-
jával való munkát választottam. 

3. téma: az élet. Itt Madách Az ember 
tragédiája (a falanszter szín) című drá-
májával foglalkoztam.

4. téma: a nemzet. Ehhez Fábry Zol-
tán A vádlott megszólal című művét 
dolgoztam fel.

Láthatjuk, hogy a választott művek 
mind középiskolai „kötelező” tananya-
gok, de új perspektívába helyezve sok-
kal többet mondhatnak a diákoknak 
az életről és saját magukról.

Az olvasásterápia elsajátítása után 
arra jöttem rá, hogy én éveken ke-
resztül ezzel a módszerrel tanítottam 
az irodalmat, soha nem volt szó tarta-
lomról, mindig arra törekedtem, hogy 
a diákok valahogy rezonáljanak a szö-
veggel, hogy valamilyen aspektusból 
megszólítsa őket, és számukra is fon-
tos kérdéseket hozzon a felszínre.

Néhány alkalommal olyan diákok-
nak is tartottam biblioterápiás fog-
lalkozást, akiket nem tanítottam. Az 
ilyen alkalmakkor az fogalmazódott 
meg, hogy szerintük a kortársaiknak 
mindennél fontosabb lenne ilyen al-
kalmakon részt venni, mert a sodró-
dás, kilátástalanság és motiválatlanság 

lassan felemészti őket. „Be kellene 
venni az órák közé!” – hangzott a felve-
tés. (Ezek a foglalkozások a Szlovákiai 
Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
Olvasás 21 című projektje keretében 
valósultak meg.)

Azt is meg kell említenem, hogy 
több 17-18 éves diák vallott arról, 
hogy régebben többet olvasott, de a te-
lefonfüggőségük lesodorta őket erről 
az útról. Átlagosan 10 órát töltenek a 
telefonjukkal, ami még nem lenne baj, 
de az ott elfogyasztott tartalmak több-
ségére nem is emlékeznek. 

A függőségek egyre növekvő száma, 
a depresszió és fi atalkori öngyilkossá-
gok emelkedése, a mentális gyengeség 
térhódítása (valamint a fi gyelemzavar 
és egyéb fókuszproblémák) miatt úgy 
érzem, nem túlzás azt mondani, hogy a 
jövő oktatása az irodalomtanítás meg-
reformálásán múlik, és a megoldás a 
biblioterápiás módszerek beépítésében 
is keresendő. Az irodalomban el kell 
felejtenünk az olvasási élmény nélkü-
li cselekmények tárgyalását, ehelyett 
az érzelmek feldolgozására, kérdések 
felvetésére és a lélek erősítésére kell 
fókuszálnunk. Mert új tudás csak erős 
alapokra építhető. Ez a fi lozófi ája a 
Grundnak1 is, ahol korszerű módsze-

rekkel igyekszünk segíteni a diákoknak 
abban, hogy felkészülve várják a 21. 
század kihívásait. Se az ókori dráma-
írók, se a középkori lovagok, de még a 
19-20. század romantikusai és modern 
képviselői sem azért alkottak, hogy 
tételekké, foghíjas történetmeséléssé 
vagy mögöttes tartalom nélküli karak-
terábrázolássá silányuljanak műveik.

Gereben Ferenc fogalmazta meg, 
hogy „az iskola (…) képes olvasót, 
mégpedig tisztes szintű olvasót nevel-
ni tanulóiból”. A közoktatás törekvé-
seit átlátva (képességeimhez mérten), 
nem értek egyet ezzel a kijelentéssel. 
Inkább azt gondolom, hogy elhivatott 
pedagógusok képesek a tanmenetek 
elé helyezni az olvasóvá nevelést, és 
megváltoztatni azt a közeljövőt, ahol 
a társadalomnak már csak az 1%-a ol-
vasó.
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az ezredfordulón. In: Tiszatáj, 56. évf. 2. sz., 
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 Web 1 = https://konyvesmagazin.hu/

friss/nagyot_nottek_a_konyveladasok_
amerikaban_megis_kevesebbet_olvasnak_
az_emberek.html
 Web 2 = https://news.gallup.com/
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books-past.aspx

_______________________________________
1   Komáromi polgári társulás, ahol tanulást segítő programokat tartanak.



A koronavírus-járvány következtében 
nem várt helyzetbe került Földünk la-
kosságának nagy része. A rengeteg ha-
láleset, a vírus okozta súlyos tünetek, 
melyek fájdalmakkal és halálfélelmek-
kel járnak, komoly stresszállapotokat 
hozott létre szinte minden ország pol-
gáraiban. Nem beszélve azokról a tü-
netekről, melyek a már kigyógyult em-
berekre jellemzőek és post-covid, vagy 
long-covid néven váltak ismertté. Saj-
nos a betegségből kigyógyult szemé-
lyek egy része még most sem lélegez-
het fel, mert a vírus fontos szerveket is 
megtámadott és utólag szedi áldozata-
it. Ez a helyzet komoly stresszállapotot 
okoz mind a kigyógyult egyénnek, 
mind pedig a szeretteinek.

De mit is értünk stressz alatt? Maga 
a stressz fogalma az 1930-as években 
Selye János kutatói munkássága során 
vált ismertté. Selye János osztrák-ma-
gyar származású kanadai belgyógyász 
és vegyész. Az ő kutatásai voltak az el-
sők, melyek a lelki folyamatok és a test 
kapcsolatát kezdték tudományosan 
vizsgálni. Szerinte, bizonyos hatások, 
melyek az érzelmi, vegetatív életünkre 
hatnak, károsan befolyásolják életün-
ket, illetve hatással vannak egészségi 
állapotunkra, szerveinkre. Kutatása 
alapjául patkánykísérletek szolgáltak. 
A különböző idegi és fi zikai bántal-
mazások (stressz) hatását vizsgálta az 
állatokon és azok egyes szervein. Kide-
rült, hogy a szervek szinte mindegyike 
komolyan károsodott. Ezek a káro-
sodások egy ideig visszafordíthatóak 
voltak, ám egy idő után a patkányok 
halálát okozták. Ezek a szervek, szerv-
rendszerek az alábbiak voltak: szív- és 
érrendszer, immunrendszer, mellék-
vese és vesék, a tápcsatorna, illetve a 
bőr és a bőrfüggelékek (Selye, 1973).

A STRESSZ DEFINÍCIÓJA
A stressz egy személytől alkalmazko-
dást kívánó inger, illetve egy helyzet 
által kiváltott biológiai, viselkedéses, 
és pszichológiai folyamatok együtte-
se. Egy reakció, mellyel szervezetünk 
reagál minden erőteljes ingerre, kihí-
vásra. A legáltalánosabb értelemben 
akkor beszélünk stresszről, amikor 
az emberek fi zikai vagy pszichológiai 

jólétüket veszélyeztető eseményekkel 
szembesülnek. Ezek az események 
a stresszorok, és az emberek ezekre 
adott válaszai a stresszreakciók.

A stressz lehet:
–  patogén (kóros, ill. káros): ez a 

distressz
–  kellemes, kívánatos: ez az eustressz.

A STRESSZ TÍPUSAI 
Az eustressz a rövid ideig tartó stressz 
egy típusa, amely azonnali erővel lát el. 
Az eustressz a növekvő testi aktivitás, 
rajongás és kreativitás hatására ke-
letkezik. Az eustressz pozitív stressz, 
amely akkor keletkezik, amikor mo-
tiváció és inspiráció szükséges. A be-
melegítés eustressznek minősül pl. egy 
verseny előtt.

A distressz negatív stressz, amelyet 
állandó alkalmazkodás vagy változás 
idéz elő. A distressz kellemetlen érzést 
és bizonytalanságot vált ki. Két típu-
sa van. Az akut stressz egy intenzív 
stressz, és amilyen gyorsan érkezik, 
olyan gyorsan el is tűnik. A krónikus 
stressz egy elhúzódó stressz eredmé-
nye, amely heteken, hónapokon vagy 
éveken keresztül tart. Vannak, akik fo-
lyamatosan költöznek vagy munkahe-
lyet változtatnak, és ezáltal tapasztalják 
meg a distresszt, bár ez a változtatás 
nem kifejezetten a magyar kultúrá-
ra jellemző. Korábbi kutatásaink azt 
az állapotot támasztják alá a magyar 
társadalomra vonatkozóan, hogy a 
Hofstede-féle dimenziók kapcsán a 
bizonytalanság kerülése index került 
az első helyre. A bizonytalanságkerü-
lés azt mutatja, hogy a kultúra tagjai 
milyen mértékben éreznek fenyege-
tettséget bizonytalan, ismeretlen hely-
zetekben (Hofstede, 2008). Ez az érzés 
kifejezésre jut pl. a stressz állapotában, 
vagy az írott/íratlan szabályok, vagyis a 
kiszámíthatóság iránt felmerülő igény-
ben. Az erős bizonytalanságkerülő tár-
sadalmakban, az életben elkerülhetet-
lenül jelen lévő bizonytalanság állandó 
fenyegetést jelent. Ki kell dolgozni 
megküzdési stratégiákat, úgy, hogy a 
legfőbb motivációs tényezők a bizton-
ság, a tisztelet és a valahová tartozás 
érzése ne sérüljön. A gyenge bizony-
talanságkerülő kultúrákban a bizony-

talanság az élet elfogadott, természetes 
velejárója, és a váratlan események, 
helyzetek nem jelentenek problémát. 
A distressz állapota nagymértékben 
csökkenthető az előre kidolgozott 
megküzdési stratégiákkal, melyek sze-
repelnek a konfl iktusmegoldó prog-
ramokban is. A tudatosan felépített 
megküzdési stratégiák különösen so-
kat tudnak segíteni egy olyan váratlan 
helyzetben, mint a karanténszituáció 
egy pandémia esetén.

Hiperstressz akkor történik, amikor 
egy egyén olyan helyzetbe kénysze-
rül, amely meghaladja a képességeit. A 
hiperstressz a túlterhelésből vagy példá-
ul a képességeit meghaladó feladatokból 
következik. Amikor valakit hiperstressz 
ért, egészen kis dolgok is erős érzelmi 
reakciót tudnak kiváltani belőle. 

A hipostressz a hiperstressz ellen-
téte. Hipostressz akkor következik be, 
amikor az egyén unatkozik vagy nin-
csenek számára kihívások. Pl. a mo-
noton munka végzése okozhat ilyen 
állapotot.

A STRESSZ FOLYAMATA
Amikor a szervezet kilendül nyugalmi 
állapotából, fokozottan reagál az inge-
rekre, aktiválódnak az egyensúlyt újra 
megteremtő szabályozó rendszerek, 
stresszes állapot alakul ki.

Tünetei: állandó feszültség, türel-
metlenség, ingerültség, az immun-
sejtek számbeli és minőségi romlása 
miatt fogékonyság a betegségekre, 
gyakori felső légúti panaszok, bőrfer-
tőzések, hajhullás.

A stresszfolyamat az alábbi négy ele-
met mindig tartalmazza:

a) A stresszort, eseményt, helyzetet, 
ami előidézi a folyamat beindulását.

b) A helyzetekre vonatkozó értéke-
lést, ami minősíti a történést annak 
fontossága és érzelmi jelentősége sze-
rint.

c) A megküzdési folyamatokat, me-
lyekkel a test és lélek küzd, hogy kezel-
ni, kontrollálni tudja a helyzetet.

d) A folyamat eredményét, amit elő-
idézett a személyiségben.

A stresszre adott leggyakoribb vá-
lasz a szorongás, a félelem és a harag, 
amely agresszióhoz vezet. 

BORDÁS SÁNDOR

A KORONAVÍRUS SZORÍTÁSÁBAN, AVAGY 
A KARANTÉN LELKI KÖVETKEZMÉNYEI (1. RÉSZ)
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STRESSZKELTŐ ESEMÉNYEK
Számtalan esemény okoz stresszt. 
Néhány közülük nagyszámú embert 
érint – ilyenek a háborúk, természeti 
katasztrófák, pandémia, nem feldolgo-
zott veszteségek, traumák. Más típusú-
ak az egyén életének nagyobb fordula-
tai: állásváltoztatás, esküvő, egy barát 
vagy hozzátartozó elvesztése, beteg-
ség, stb. Mindennapi bosszúságaink 
is stresszként hathatnak: forgalmi du-
góba kerülés, pénztárca elvesztése, de 
stressz forrása maga az egyén is lehet.

A stresszkeltőnek ítélt események ál-
talában a következő kategóriák egyiké-
be tartoznak: az emberi tapasztalat szo-
kásos határain kívül eső traumatikus 
események, befolyásolhatatlan esemé-
nyek, bejósolhatatlan események, azok 
az események, melyek kihívást jelente-
nek képességeinknek és énképünknek, 
valamint a belső konfl iktusok. 

Persze minden embernél eltérő, hogy 
mennyire érez stresszkeltőnek egy-egy 
eseményt, illetve, hogy mennyire tart-
ja befolyásolhatónak, bejósolhatónak 
vagy képességeit próbára tevőnek egy 
helyzetet. Azt, hogy ki, milyen eseményt 
ítél stresszkeltőnek, az egyén személyi-
sége, értékrendszere szabja meg. Így a 
pandémia okozta karanténhelyzetet is 
minden ember másként dolgozza fel. 
Talán a legnagyobb lelki veszteséget az 
extrovertált személyiségű ember élte 
át, hiszen számára nagyon fontosak a 
mindennapi személyes kapcsolatok, a 
rengeteg baráti kommunikáció, melye-
ket a mai technikai eszközökkel sem 
lehet pótolni. Az introvertált szemé-
lyiség talán még örült is a helyzetnek, 
hiszen kevés baráti kapcsolattal ren-
delkezik, melyek viszont érzelmileg 
nagyon mélyek. Erre a típusra jellemző 
a befeléfordulás, a munkába történő 
belefeledkezés, az elméleti munka, a 
kevesebb társas kommunikáció. Az 
ilyen helyzetekben van óriási szerepe 
az önismeretnek. Ha ismerem magam, 
könnyebben megküzdök a nem várt 
helyzetekkel. Az önismeret elmélyítésé-
ben sokat segítenek a különböző kom-
munikációs tréningek, a pszichodráma, 
a Rogers-féle encounter csoportok, az 
asszertív tréningek, ahol a helyes visel-
kedési sémák, megküzdési stratégiák 
is gyakorolhatók. Vannak helyzetek, 
amikor nem a csoportfoglalkozások a 
legcélravezetőbb módszerek, hanem 
az egyéni, pszichoterápiás módszerek, 
különösen akkor, ha súlyosabb lelki tü-
netek keletkeznek, érdemes pszicholó-
gushoz fordulni. Érdemes eloszlatni azt 
a tévhitet, hogy a betegséget szégyellni 

kell, és ezért nem járnak pszichológus-
hoz. Míg más társadalmakban büszkén 
vállalják az emberek, hogy pszicholó-
gushoz járnak, és nagyon komoly lelki 
támogatásokat kapnak, addig nálunk 
ezt szégyenlik. Viszont akik átestek a 
koronavírus-fertőzéseken, azok tudják, 
hogy a vírus számtalan idegrendszeri, 
lelki, viselkedésbeli változásokat okoz, 
és egyedül nem képesek a tünetekkel 
megbirkózni. Tudatosítani kell, hogy 
ilyen esetekben szakemberhez kell for-
dulni.

TRAUMATIKUS ESEMÉNYEK
A stressz legnyilvánvalóbb forrásai a 
traumatikus események, melyek során 
az egyén olyan veszélyes helyzetbe ke-
rül, amikről eddig még nem szerezhe-
tett tapasztalatot. Ezek között termé-
szeti katasztrófák (földrengés, árvíz), 
ember által okozott katasztrófák (há-
ború, nukleáris baleset), pandémiás 
helyzetek, végzetes balesetek (karam-
bol, repülőgép-szerencsétlenség) és 
fi zikai támadások (nemi erőszak, me-
rénylet) szerepelnek.

Az emberek különböző módon re-
agálnak ezekre a stresszhelyzetekre, 
stresszorokra. Mégis megfi gyelhető 
egy általános viselkedési forma, a ka-
tasztrófa szindróma. Vagyis a kataszt-
rófa elszenvedői először többnyire 
sokkos állapotba kerülnek, kábultak, 
összevissza járkálnak, nincsenek tuda-
tában a sérüléseiknek vagy veszélynek. 
Később jelentkezhetnek poszttraumás 
állapotok, esetleg olyan gyászreakciók, 
melyek lehetetlenné teszik az egyén 
életének újraszervezését.

BEFOLYÁSOLHATATLAN 
ESEMÉNYEK
Minél befolyásolhatatlanabbnak tű-
nik egy esemény, annál inkább 
stresszkeltőnek találjuk. Ennek oka 
az, hogy nem vagyunk képesek be-
folyásolni, megakadályozni azokat. 
Ilyen esemény lehet például egy szere-
tett személy halála, az elbocsátás, sú-
lyos betegségek. Kisebb horderejű, de 
ugyanúgy befolyásolhatatlan történé-
sekhez sorolhatjuk azt is, ha valaki nem 
fogadja el bocsánatkérésünket. Ám azt, 
hogy ezekre az események mennyire 
stresszkeltőek, azt sokkal inkább az ész-
lelés határozza meg, mint a tényleges 
befolyásolhatóság lehetősége. Az a hit, 
hogy befolyásolhatjuk az eseményeket, 
még akkor is csökkenti a szorongást, ha 
ezzel a lehetőségünkkel sohasem élünk.

Ezt a feltevést az alábbi kísérlettel tá-
masztották alá (Glass – Singer, 1972). 

Két csoport hangos, nagyon kellemetlen 
zajt kapott ingerként. Az egyik csoport-
nak azt mondták, hogy bármikor kikap-
csolhatják a zajt, de megpróbálták őket 
rávenni arra, hogy ne tegyék, amíg csak 
elviselhetetlenné nem válik. A másik 
csoportnak nem volt lehetősége befolyá-
solni a zajt. Végül a kikapcsoló gombbal 
rendelkező csoportból senki sem nyom-
ta meg a gombot, így mindkét csoport 
egyformán kapott a zajból. A kísérlet 
eredménye az lett, hogy a zaj hatása alatt, 
a feladat megoldásakor rosszabban telje-
sített az a csapat, amelyiknek nem volt 
gombja. Tehát őket sokkal inkább zavar-
ta a kellemetlen inger.

BEJÓSOLHATATLAN ESEMÉNYEK
Mind az emberek, mind az állatok job-
ban szeretik a bejósolható kellemetlen 
eseményeket, mint a bejósolhatatlano-
kat.

Ezt a feltevést egy patkánykísérlet-
tel támasztották alá (Abbot – Schoen 
– Baddia, 1984, 45−71). A patkányok 
választhattak az előre jelzett és az elő-
re nem jelzett áramütés között. Ha az 
állat lenyomott egy pedált, egy fi gyel-
meztető jelzést kapott az áramütés 
előtt. Minden patkány gyorsan meg-
tanulta a pedálnyomást. Erre két ma-
gyarázatot találtak. Az egyik az, hogy 
a kellemetlen eseményt megelőző fi -
gyelmeztető jelzés, alkalmat ad arra, 
hogy a személy vagy az állat felkészül-
hessen a kellemetlenségre, és így csök-
kenthesse az inger hatását. A másik 
pedig az, hogy a bejósolhatatlan tör-
ténéseknél nincs biztonságos időszak, 
így az egyén folyamatosan stresszben 
van. Míg a bejósolható eseteknél az il-
lető elengedheti magát.

Léteznek ma hazánkban olyan hely-
zetek, melyek a bejósolhatatlan törté-
nések miatt válnak stresszessé. Ilyen 
például: a munkahely elvesztésének le-
hetősége, kölcsönök visszafi zetésének 
lehetősége, bízhatok-e a másikban, 
vagy sem. Nagyon fontos kérdés, hogy 
meddig tart a Covid-19 világjárvány. 
Bejósolható-e? Visszatérhetünk-e jár-
vány előtti, úgymond normális éle-
tünkhöz? Vagy még nagyobb stresszel 
kell szembenéznünk a vírus mutáci-
ói miatt? Azok az emberek, akiket a 
járvány súlyosan érintett, maguk is 
megbetegedtek vagy elvesztették hoz-
zátartozóikat, valószínűleg nehezen 
lesznek képesek visszazökkenni a ko-
rábbi életformájukba, hiszen a gyász 
feldolgozása, a gyászmunka uralja a 
személyiségüket. A gyász feldolgozása, 
tudjuk, hogy hosszadalmas lehet, akár 
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évekig is eltarthat. Ilyenkor érdemes 
olyan szakember segítségét kérni, aki 
az elhúzódó vagy kóros gyász feldol-
gozásában segít. Veszélyes lehet az a 
helyzet, amikor az ember képtelen új-
raszervezni az életét, mert a folyama-
tos gyász, a depresszió uralja minden-
napjait. A szeretett személy elvesztését 
nem tudja feldolgozni, nem tudja el-
engedni, így a szobájában minden úgy 
van, mint pár hónappal, évvel azelőtt, 
ahogy az elvesztett személy akkor ott-
hagyta. Ezt a helyzetet nevezi a pszi-
chológia mumifi kációnak. Ezekben a 
helyzetekben mindenképpen pszicho-
lógus segítségére van szükség.

PRÓBATÉTELEK
Ezek olyan befolyásolható és bejó-
solható helyzetek, melyek súrolják 
képességeink határát és kikezdhetik 
énképünket, ezáltal stresszkeltőek. 
Erre igazán jó példa a nyelvvizsga, 
az érettségi vagy a felsőoktatásban a 
vizsgaidőszak. Nagyon fontos kérdés, 
hogy milyen a szemléletünk az ilyen 
helyzetekben. Amennyiben a helyzetet 
kihívásként fogjuk fel, akkor könnyeb-
ben megküzdünk akár a nem várt szi-
tuációval, akár a próbatétellel.

Bár vannak olyan próbatételnek mi-
nősülő stresszes események, melyek-
ben örömmel veszünk részt. Minden 
olyan helyzet, mely jelentős mértékű 
alkalmazkodást kíván, stresszkeltőnek 
tekinthető, mint például a házasság. 

A kutatók több ezer interjút és eset-
történetet vizsgáltak át, ami alapján 
összeállították az életesemények ská-
láját. Ezek az események a legnagyobb 
stresszt kiváltótól a legkisebb stresszt 
okozóig vannak sorba rendezve. 

Az életesemény és a stressz 
összefüggései

ÉLETESEMÉNY  ÉRTÉK
Házastárs halála 100
Válás 73
Különélés 65
Börtön 63
Közeli családtag halála 63
Baleset vagy betegség 53
Házasság 50
Állás elveszítése 47
Kibékülés a házastárssal 45
Nyugdíjazás 45
Családtag betegsége 44
Terhesség 40
Szexuális problémák 39
Új családtag befogadása 39
Üzleti problémák 39
Anyagi helyzet változása 38

Közeli barát halála 37
Új munkaterület 36
Jelzálog érvényesítése 30
Új beosztás a munkahelyen 29
Gyermek elköltözése otthonról 29
Probléma anyóssal, apóssal 29
Kitűnő személyes teljesítmény 28
Feleség munkába állása vagy 
munka abbahagyása 26
Iskola kezdete vagy vége 26
Életkörülmények változása 25
Személyes szokások megváltozása 24
Vita a főnökkel 23
Költözés 20
Iskolaváltoztatás 20
Hobbiváltoztatás 19
Templomba járási szokások 
változása 19
Társasági szokások megváltozása 18
Alvási szokások megváltozása 16
Étkezési szokások megváltozása 15
Üdülés 13
Karácsony 12
Apróbb szabálysértések 11

Forrás: Atkinson (2002)

Természetesen a legtöbb kutatás azt 
mutatja, hogy a negatív események 
jobban megviselik az egyén testi és lel-
ki egészségét, mint a pozitívak.

BELSŐ KONFLIKTUSOK
A stresszt belső folyamatok – tudatos 
vagy tudattalan megoldatlan konfl ik-
tusok – is kiválthatják. Konfl iktusról 
akkor beszélünk, amikor az egyénnek 
összeegyeztethetetlen vagy egymást 
kizáró célok között kell választania. 
Konfl iktus két belső szükséglet vagy 
motívum között is keletkezhet. Az 
ezek közötti kompromisszum, megol-
dás keresése stresszhez vezethet.

Négy terület képviseli a súlyos belső 
konfl iktusok legfőbb forrásait:

a) Függetlenség vagy függőség
b) Intim kapcsolat vagy magány
c) Együttműködés vagy versengés
d) Az impulzusok kifejezése, vagy az 

etikai normák betartása.

A stresszre adott reakciók gyakran 
pszichológiai vonatkozásúak, mivel a 
stresszkeltő szituációk érzelmi válaszo-
kat eredményeznek, amelyek a jókedv-
től a sokkal gyakoribb negatív érzelme-
kig (düh, elkedvetlenedés, depresszió) 
terjednek. Ha a stresszkeltő szituáció 
folyamatos, érzelmeink hullámozhat-
nak ezen érzelmek között, a megküzdő 
erőfeszítés sikerétől függően.

A stresszre adott leggyakoribb vá-
lasz a szorongás. A szorongás alatt 
olyan kellemetlen érzelmeket értünk, 

mint az aggódás, a félelem, a feszült-
ség és a rossz előérzet. A szorongás és 
a félelem között a különbség az, hogy a 
félelemnek tudom a tárgyát, a szoron-
gásnak általában nem, vagy elfelejtő-
dik, kiszorul a tudatból. Ezért gyakran 
lehet a pszichoterápiás cél egy szo-
rongásos helyzet kapcsán a szorongás 
okának feltárása, átalakítva félelemmé, 
ugyanis arra ki lehet dolgozni meg-
küzdési stratégiákat, míg a szorongás-
nak csak tüneti kezelése létezik.

Amikor a szorongás tünetei sú-
lyosbodnak, poszttraumás stresszbe-
tegségről beszélünk. Leginkább köz-
vetlenül a trauma után, néha azon-
ban egy bizonyos idő elteltével kisebb 
stressz hatására alakul ki.

 Ennek legfontosabb tünetei:
–  érdektelenség, elidegenedés má-

soktól
–  a trauma visszatérő újraélése em-

lékekben, álmokban
–  alvászavarok, koncentrációs ne-

hézségek, túlizgatottság.

A poszttraumás stresszbetegség pél-
dáiként leginkább a náci koncentráci-
ós táborok túlélőit említik meg, akik 
szabadulásuk után több évvel még 
mindig szorongtak és álmaikban is-
mét átélték a szörnyűségeket (Krystal, 
1952). Ez a betegség végül a vietnámi 
háború veteránjainak visszailleszke-
dési nehézségeik révén vált elfogadott 
diagnosztikus kategóriává. Ezek az 
emberek különösen hajlamosak voltak 
a tünetek hosszú távú megjelenítésére. 

(folytatás a következő lapszámunkban)
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TERMÉSZETTUDOMÁNY

Nem gondoltuk volna a hetvenes évek-
ben, hogy a rajz és az ábrázolás ekkora 
szerepet fog betölteni a matematika-
oktatásban. A matematikára akkor 
is úgy tekintettek, mint a tudomány 
szolgálójára. Ez a szolgáló lehet szép 
is, tetszetős is, szimmetrikus és aszim-
metrikus is. Ugyanakkor a számtani 
része, az algebra, azóta mintha kicsit 
jobban fejlődött volna, mint a mértan. 
Kifejlesztettük az ábrázoló mértant, 
sokat gyarapodott a műszaki rajz is. 
Évszázadok tapasztalata, hogy az áb-
rázolás, a feladat szemléltetése nagyon 
fontos és sokat segíthet a megértésben 
(Hamala, 1972). Az új évezredben a 
matematika új fejezeteket nyitott meg, 
és rátért egy újabb, könnyebb, mér-
tani megoldásokat tartalmazó útra 
(Sydsaeter, 2001). A múltban is nagy 
szerepe volt az ábrázolásnak, hiszen 
a feladat érzékelhetőbbé tétele éppen 
abban rejlik, hogyan tudjuk azt mi-
nél egyszerűbben szemléltetni, leraj-
zolni. Sőt, geometriai módszerekhez 
kell folyamodnunk, hogy gyorsabban 
megértethessük a számfogalmakat, a 
matematikai műveleteket (Nagyová 
Lehocká, 2021). Mi a rajzolás fontos-
ságát hangsúlyozzuk már az óvodás-
kortól kezdve, hiszen rajzainkkal egy-
re pontosabban készítjük elő a valóság 
megértéséhez az utat. Bemutatjuk, ho-
gyan képzeljük el és mérjük, hogy az 
egyszerű feladványok továbbfejleszté-
sével érthetőbbé válik-e a maradékos 
és maradék nélküli osztás (Nagyová 
Lehocká, 2021). Bizonyosan köny-
nyebben értelmezhető a valós és kép-
zetes számok levezetése az ábrákon 
keresztül. A feltételes optimalizálás is 
lehetséges a geometria segítségével. A 
geometriai szemléltetés mára a statisz-
tikában és a valószínűségszámításban 
is teret nyert (Vrábelová, 2001). 

AZ ALAPOKTÓL
Már az oviban megtanulunk kivágni, 
alakzatokat szerkeszteni. Amikor még 
arányok használata nélkül kell rajzol-
ni, akkor a gyermek képzeletvilága 
tükröződik az alkotásban. Amikor 
már méretekkel találkozunk, akkor 
arányaiban, részleteiben alaposabban 

ismerkedünk meg a valósággal. Egy 
majdnem százéves tankönyv az alábbi 
feladat alapján ösztönözi a néhai pol-
gári iskolák tanulóit (Szenes, 1931): 
Mennyi szabályos alakzatot, sokszöget 
találunk a bal oldali ábrán, s vajon va-
lamennyivel kitölthető-e a sík rések nél-
kül? Például: maradék nélkül ki tud-
juk-e tölteni a teret, ha csak az egyik 
fajta egyenlőoldalú háromszögből sze-
retnénk azt megtenni. Egy következő 
feladat pedig egy élelmiszerkamrában 
játszódik. Mennyi hétdecis és bébiételes 
befőttes üveg helyezhető a polcra, illetve 
egymás fölé, ha így is raktározható a 
két befőtt? 

        

1. ábra: 60 fokos szögben párhuzamos 
egyenesekkel és szakaszokkal határolt 

síkrész a bal oldalon, középen egy polcra 
vízszintesen és függölegesen (jobb oldali 

ábra) helyezendő
2 típusú befőttes üveg  (saját szerkesztés)

Természetesen ezek a feladatok meg-
oldhatók körzővel és vonalzóval, de szí-
nes papírok segítségével kivágott alak-
zatok egymás mellé helyezésével is. 

INNEN ELRUGASZKODVA, 
A KÖZÉPISKOLÁS MATEKHOZ
Ilyen módon kellene egyértelműen 
a  magyarázatokat mindig szemléltet-
ni, hogy az egyre nehezebb feladatok 
is könnyedén felfoghatókká váljanak. 
Ha minél kisebb helyet akarunk hagy-
ni a  polcokon, és variálunk, mennyi 
a  maximálisan elhelyezhető 2 típusú 
befőttes üveg, akkor már csak egy lé-
pés választ el a maradékos osztás meg-
értésétől (Nagyová Lehocká, 2021):                  

2. ábra: A maradék nélküli osztás 6 = 3.2 + 0; 
maradékos osztás érzékeltetése 7 = 3.2 + 1 

A maradék nélküli és maradékos 
osztás segítségével pedig a számfogal-
mak fejlesztéséhez jutunk el. Így vál-
nak szemléltethetővé a racionális és 
valós számok. 

A fi zikában azonban eljutottunk a 
véges fogalomhoz, illetve hogy meddig 
is felezhető egy mágnes. Kettéfűrészel-
ve újabb két mágnes, majd négy, ezt 
követően 8 keletkezik. A fi zikusok sze-
rint addig szeletelhetünk, amíg a leg-
apróbb mágnes is még mágneses tu-
lajdonságot mutat. Egy előző számban 
bemutattuk a nullával való osztást, 
ami pedig végtelent jelent, ha a szer-
kesztésben a párhuzamoson már nem 
találunk metszéspontot. Így szemlél-
tethetővé lenne az osztás: 

gy
. 

A nullával való osztás a matematiku-
sok szerint még értelmezhetetlen, de 
bizonyíthatóan ábrázolható. A mate-
matikusok szempontjából a végtelen 
már értelmezett a kibővített valós szá-
mok halmazán, de a fi zikusok szerint 
mindennek nincs értelme, hiszen a 
való világunk véges számú részecskét, 
elemet tartalmaz. Tehát a végtelennek 
felesleges nagy jelentőséget tulajdoní-
tani (Hossenfelder, 2019). 

Más számok szemléltetését is le-
hetővé teszi a mértan, mai nevén a 
geometria. Magyar nyelven az ima-
ginárius szám fogalmát legelőször 
a Nyitrán kiadott, Ferenczi József 
kegyestanítórendi (piarista) szerzetes 
könyvében találjuk, amelyet 1887-ben 
nyomtattak ki a mennyiségtant ked-
velő középtanodai ifj úság számára. Itt 
így vezetik le a kvaterniók fogalmát:

3. ábra: Komplex képzetes számok mértani 
magyarázata

Érdemes elolvasni a magyarázatot 
is hozzá, ami 135 évvel ezelőtti, régies 

TÓTH ATTILA – LEHOŤÁKOVÁ EVA

MATEMATIKA – RAJZOLVA 
A SZEMLÉLTETÉS FONTOSSÁGÁRÓL A MATEMATIKÁBAN 



TERMÉSZETTUDOMÁNY

nyelven íródott: „Az egymásra merőle-
ges két vectoregység hányadosa scaláris 
nem lehet”. Figyeljük csak meg, az 
irány még nincs nyíllal jelezve, de a 
forgatás körülírásával érthetővé lesz: 
Hogyha , bizonyára , ekkor 
a bal oldalak szorzata  .  Míg 
a jobb oldalaké q.q=q2, eszerint q2=–1.  
A nyitrai piaristáknál tanító szerzetes 
így szemléltette a kvaterniót (q). Nagy 
jövőt is jósolt a felhasználásukban, ami 
be is vált. Ily módon ábrázolás segítsé-
gével könnyebben érthető a komplex, 
imaginárius, tehát képzetes szám, amit 
a szerző egyszerű forgatással magya-
ráz.

ÍGY JUTUNK EL A FELSŐFOKÚ 
MATEMATIKÁIG
Ki hinné, hogy egyszerű területi ábrá-
zolással kiszámolható annak az esélye, 
hogy egy fi ú és egy lány találkozik-e? 
A két személy a megbeszélésük alapján 
12 és 13 óra körül szeretne találkozni, 
és egyforma feltételeket szabnak egy-
más irányában. Függetlenül egymás-
tól érkeznek, és úgy döntenek, hogy 
az előbb érkező fél maximálisan 20 
percet hajlandó várni a másikra (to-
lerancia), miután távozik. Bizonyítot-
tuk már, hogy az összeadás, kivonás 
egy számtengelyen szemléltethető, a 
kétismeretlenes egyenlet 2 egyenessel, 
az egyenlőtlenség pedig félsíkokkal 
ábrázolható. Tehát mi a  valószínű-
sége annak, hogy találkoznak? Ma-
tematikai nyelven fogalmazva, ha 20 
perc = 1/3 óra, akkor ha az A személy 
érkezik előbb, x ≤ y,  így y ≤ x +1/3.  Ha 
a B  személy érkezik előbb, y ≤ x, így x ≤ y + 1/3, ezt átalakítva x – 1/3 ≤ y, 
az egyenlőségjellel egyeneseket feje-
zünk ki, az egyenlőtlenségek pedig 
félsíkokat adnak.

A  geometriai megoldása a  feltéte-
leknek az alsó egyenes feletti és az felső 
egyenes alatti félsíkok közös halmaza, 
ami egy sáv, ezek a feltételek, ami egy 
egyszer egy órás időintervallum négy-
zetéből vágatik ki. 

4. ábra: A két fi atal találkozásának lehetséges 
feltétele a kompakt mező, ami az 1x1 négy-

zet része (saját szerkesztés)

Az összlehetőség az egész egységnyi 
terület 1x1=1 része:  

g
 , a találko-

zás esélye ,  tehát csak 55,555̅  
százalékos. 

S ha már feltételekről beszélünk, 
meg kell, hogy említsük a feltételes op-
timalizálást. Ennél a módszernél pedig 
a félsíkok és a pozitív tengelyek által 
bezárt síkrész adja a feltételek halma-
zát (satírozott részek az 5. ábrán). Ha 
a feltételek halmazából kivett szám-
párosokat vizsgáljuk a fő függvény 
szempontjából, akkor az alakzatokhoz 
a fő függvény párhuzamosaival közelí-
tünk felülről, ha maximális nyereséget 
szeretnénk elérni, ha minimális vesz-
teséget és kiadást, akkor a jobb oldali 
ábrán látható minta szerint közelítünk 
a termelési függvény párhuzamosa-
ival a feltételek közös halmazához 
(Sydsaeter, 2006). 

                                       

5. ábra: Fent balra egy maximális értéket, 
jobbra minimális értéket kapunk, párhuza-
mos egyenesek közelítésével. Lent a közös 
halmazhoz koncentrikus körökkel közelí-

tünk (szerkesztés: saját ötletek alapján)

Geometriai úton megállapítha-
tó a vállalkozók mozgástere is. Ezt 
a termelés által kialakított legalsó nem 
átléphető szinttel tudjuk behatárolni. 
Ha egy termelési függvény az alábbi 
egyenlettel írható le: 5xy – x2 – 3y2,  ak-
kor a  marginális összetevőire pedig 
a  deriváltjaik egyenlőtlenségeit kell 
megvizsgálni:  MPDx=  = 5y – 2x és   MPDy=  = 5x – 6y, amelyek nullá-
val való egyenlőségüknél egyeneseket 
adnak. Mivel a fenntarthatóság szem-
pontjából a ≥ jelet kell alkalmazni, így 
ismét félsíkokról van szó. A megoldás 
a két félsík közös halmaza, a korridor, 
ami egyfajta GPS-ként szerepelhet a 
vállalkozói szférában. Az egyenlőtlensé-
gek 5y – 2x ≥ 0  és 5x – 6y ≥ 0  félsíkokkal 
vannak ábrázolva, egy monopolista 

pedig az ár és mennyiség függvényé-
ben diktálhat P1 = 40 – Q1  ; P2 = 30 – Q2; 
a nyereség pedig π = P1Q1 + P2Q2 – 6C = 40Q1 – Q12 + 30Q2 – Q22 – 6Q1 – 6Q2, 
ami teljes négyzetté való alakítása-
kor nem más, mint két kör. Ha pedig 
a két kör belsejét ábrázoljuk a pozitív 
síknegyedben és közelítünk a fő függ-
vény párhuzamosaival, geometriai 
úton megkaphatjuk az optimumot 
(Fecenko, 2004).

                            
     

                          
  

6. ábra:  A 0,83 és 0,4 iránytényezőjű egye-
nesek közé beékelt korridor, két kör belseje 
és a pozitív síknegyed közös halmaza, köze-
lítve a termelési függvény párhuzamosaival 

(saját szerkesztés)

BEFEJEZÉS 
Nagyon sokan életük későbbi szakaszá-
ban döbbennek csak rá, milyen fontos 
megalapozni a szemléltetést már az 
óvodában. Az ollózásoknak, kivágások-
nak óriási a szerepük. A későbbiekben 
már nem ollózunk, hanem csak elkép-
zeljük, méretarányosan rajzoljuk a fel-
adatokat, tologatjuk a párhuzamosokat, 
nagyítjuk és kicsinyítjük a köröket. Ki 
hitte volna, hogy ilyen nagy jelentőség-
gel bír a színes papír az oviban, a vo-
nalzó és körző az alap- és középiskolák-
ban. A geometriai kézügyességet pedig 
kamatoztatni lehet a számelméletben a 
valós és komplex számok megértésénél, 
a feltételes optimalizálásnál a közgaz-
dasági jellegű példáknál, a vállalkozói 
korridor meghatározásánál (amiből 
veszélyes kilépni, mert jön az végrehaj-
tó), valamint a statisztikában is. Csak a 
végtelen az, ami nem szemléltethető, de 
a fi zikusok szerint a való világban nincs 
is értelme ezzel foglalkozni.
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A szabadulószobák évek óta rendkívül 
népszerűek. Sikerük nem meglepő, hi-
szen a rejtvények megfejtése izgalmas, 
komoly kihívást jelent, és van benne 
kaland, játék, közösségi élmény, majd 
a végén még egy nagy sikerélmény is.  
Lehet-e egy természettudományos óra 
is ilyen izgalmas? Lehet, és nem kell 
hozzá más, csupán néhány dobozos 
üdítő, egy közepes méretű akvárium 
vagy bármilyen átlátszó tartály, víz, 
illetve némi denaturált szesz. Jó, most 
egy kicsit túloztam, a mi felfedező ka-
landunkhoz ezeken túl szükség lesz 
egyéb eszközökre is, de a fi zikai jelen-
ség bemutatásához csupán erre a né-
hány kellékre van szükség. És az egész 
játék messze nem igényel annyi terve-
zést, mint egy szabadulószoba. 

Az egyetem elvégzése óta – ami 
megjegyzem, még az előző évezredben 
történt – kutató és egyetemi oktató 
vagyok. A hivatásom mellett tizenkét 
éve a Bátor Tábor önkénteseként tevé-
kenykedem, és hét éve a tábor termé-
szettudományos programjának kidol-
gozásáért is felelek. A program célja, 
hogy a gyerekek érdekes és látványos 
kísérleteket próbálhassanak ki, melyek 
segítségével megtapasztalhatják, hogy 
a természet érdekes, néha rejtvényes, 
de megérthető. Teszik ezt egymással 

együttműködve, egy játékos, elfoga-
dó környezetben (Scheuring, 2017, 
205−210). Ilyen, a táborban megva-
lósítható kísérletek után nyomozva 
találtam rá egy videóra, amiben Steve 
Spangler, egy amerikai tudománynép-
szerűsítő különböző dobozos kólákat 
helyez el egy akvárium vizébe. Vannak 
olyan dobozok, melyek lesüllyednek 
az aljára, mások viszont úsznak a tete-
jén. A riporterrel beszélgetve viszony-
lag gyorsan ki is derítik, hogy azok az 
üdítők, melyek cukrot tartalmaznak, 
lesüllyednek, és az édesítőszeresek 
fognak úszni a vízen (lásd a cikk vé-
gén megadott YouTube-videót). Ebből 
az egyszerű kísérletből fejlesztettem 
egy mini tábori „kutatási programot”. 
Írásomban ezt szeretném röviden is-
mertetni. Használja más is, ha kedve 
van hozzá!

Alapötletem az volt, hogy a gye-
rekek a játék során olyan helyzet-
ben legyenek, amilyenbe a kutatók 
is kerülnek egy váratlan, új jelenség 
felfedezésekor: ilyenkor a sötétben 
tapogatóznak, mindenféle (sokszor 
vad) ötlet felmerül, amiket ellenőrizni 
kell. A legnagyobb nehézség az, hogy 
hiányosak az ismereteik magáról az 
észlelt jelenségről. Ahhoz, hogy több 
információt gyűjtsenek, megfi gye-

lésekre, kísérletekre van szükség, de 
ehhez műszerek kellenek, ami pénzbe 
kerül. Pénzből meg a kutatóknak soha 
nincs elegendő. A meglévő források-
ból kell gazdálkodni, ügyesen. Fon-
tosnak tartottam, hogy csoportokban 
dolgozzanak a gyerekek, ötleteljenek, 
és legyen lehetőségük az ötleteik meg-
osztására és a tudományos vitára is. 
Természetesen nagyon lényeges, hogy 
arról is gondolkodjanak, hogy hogyan 
lehet a lehetséges hipotéziseket kísér-
letileg ellenőrizni. 

Nézzük akkor, hogyan is néz ki ez a 
program!

AZ MZ/X 22-ES GALAXIS 
REJTÉLYE

Eszközök

Először gyűjtsük össze pontosan, mi 
mindenre lesz szükségünk: 
•  5-6 dobozos üdítő, amiből 2-3 cuk-

ros, a többi édesítőszeres. Olyan 
cukros üdítőket vegyünk, melyek 
cukortartalma a lehető legnagyobb 
(pl. Coca Cola, Mirinda). Lehetőleg 
ne legyen két azonos kinézetű do-
bozunk. 

SCHEURING ISTVÁN 

AZ MZ/X 22-ES GALAXIS REJTÉLYE: 
FELFEDEZÉS, KALAND, JÁTÉK, KÖZÖSSÉG
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•  Egy közepes méretű akvárium vagy 
bármilyen átlátszó tartály, ami leg-
alább 25 cm mély. 

•  Víz, valamint 1-3 liter denaturált 
szesz.

•  Asztal, amire az akváriumot helyez-
hetjük, illetve egy abrosz vagy taka-
ró, amivel letakarhatjuk az akváriu-
mot a játék indítása előtt.

•  Csapatonként 1 db mobiltelefon. Ha 
van 2-3 távcső, annak is hasznát ve-
hetjük.

•  Valami, amivel az időt tudjuk mérni.
•  2-3 vizespohár, cukor, édesítőszer, 

digitális konyhai mérleg, kiskanál, 
mérőpohár (ha van).

•  Csapatonként egy asztal, íróeszkö-
zök, egy jegyzőkönyv.

Előkészületek, csoportalakítás, 
helyszín

Töltsük meg az akváriumot annyi víz-
zel, hogy a lesüllyedő dobozok leg-
alább 10 cm-rel legyenek a víz felszíne 
alatt. Európában (szerencsére) keve-
sebb cukor van az üdítőkben, mint az 
USA-ban, ezért a vízbe tett cukros 
üdítők sem fognak lesüllyedni. Ezért 
van szükségünk a denaturált szeszre, 
amit a vízhez keverve annak sűrűsé-
gét csökkenteni tudjuk. Lassú keverés 
közben adjunk hozzá annyi denaturált 
szeszt a vízhez, hogy a cukros üdítők 
éppen elsüllyedjenek. Várjuk meg, 
hogy a folyadék megnyugodjon, akkor 
óvatosan tegyük bele az édesítőszeres 
üdítőket is, melyek úszni fognak a fo-
lyadék tetején. Ezt a lépést minden-
képpen a játék előtt kell végrehajtani, 
és érdemes időt hagyni rá, hogy min-
den pontosan be legyen állítva.

A játék legelején „kutatócsoporto-
kat” hozunk létre. Ideális, ha 3-5 fős 
csoportok vannak. Ezek alakulhatnak 
egyéni rokonszenv, barátság alapján, 
de kialakíthatunk mi is csoportokat 
valamilyen csoportalakító játék segít-
ségével. Javaslom, hogy válasszanak a 
csoportok maguknak nevet, amelyen 
innentől fogva szólítani fogjuk őket. 

Ha tehetjük, szervezzük a progra-
mot kültérre vagy egy nagyobb te-
rembe, úgy, hogy a csoportok legalább 
8-12 méterre legyenek az asztaltól, 
amin az akvárium van. Természetesen 
egy osztályterem is megteszi, de ebben 
az esetben a csapatok az osztály egyik 
végében üljenek le, az akvárium pedig 
a másik végében legyen. Érdemes ki-
jelölni egy képzeletbeli vonalat, ahon-

nan a távcsövet használni lehet, illetve 
ahonnan az űrszondák indulnak majd. 

A kerettörténet

A játékvezető ismerteti a történetet: 
Hatalmas tudományos szenzáció! A 

frissen működésbe lépett Webb űrtávcső 
a múlt héten eddig ismeretlen természe-
ti jelenséget észlelt. Az MZ/X 22-es ga-
laxis peremén a galaxis síkjának alján 
és tetején sorakozó csillagokat fi gyeltek 
meg. A csillagok ilyen elrendeződésére 
a kutatók egyelőre semmiféle tudomá-
nyos magyarázatot nem tudnak adni. 
A kérdéssel a legjelesebb szakértőkből 
álló kutatócsoportok foglalkoznak (itt 
fel lehet a csapatokat sorolni név sze-
rint). A jelenség megértéséhez újabb 
megfi gyeléseket és elemzéseket kell vé-
gezni, állapították meg a szakértők. 

A játék szabályai és a játék menete 

A játékvezető ismerteti a szabályokat: 
• Ti lesztek ezek a kutatócsoportok. 
Az érveken és tényeken alapuló, eseten-
ként éles vita is természetes velejárója 
a játéknak. Nagyon fontos alapszabály 
viszont, hogy személyeskedés, gúnyoló-
dás, a másik érvelésének a semmibe vé-
tele nem megengedett. Ilyen viselkedés 
a tudományos életben sem elfogadható. 
Ami biztos, hogy nem csak jobban fog-
játok magatokat érezni, ha jó a hangu-
lat a csapatban, de hatékonyabban is 
fogtok dolgozni. 
• A játék során jegyzőkönyvet is fogtok 
készíteni, amit később fogok kiosztani, 
és a csapatok egy minikonferencián is 
részt fognak venni. A jegyzőkönyvveze-
tőt és a konferencián előadó(ka)t most 
a játék elején jelöljétek ki.  
• Alapvetően külön csoportokban fog-
tok működni, de a csoportok össze is 
dolgozhatnak! Minden esetben meg fo-
gom mondani, hogy az adott feladathoz 
mennyi időt kaptok, és mérni is fogom 
az időt. (Ha van rá lehetőség, akkor az 
időkeretet vegyük nagyon lazán, hi-
szen a valóságban sem 2-3 perc alatt 
kell választ adni nehéz kérdésekre. 
Természetesen a tanóra hossza beszű-
kíti a rendelkezésre álló időt.) 
• Az Űrközi Kutatást Támogató Alap 
minden csoportnak 10000 TD (Tudo-
mányos Dukát) kutatási pénzt utalt ki. 
(Készíthetünk játék hitelkártyát vagy 
pénzt, de lehet ez az összeg teljesen 
képzeletbeli is, a lényeg, hogy jegyző-
könyvben könyveljék a kiadásokat.)

• Alapvetően két megfi gyelési módszer 
áll rendelkezésetekre. Vásárolhattok táv-
csövet magatoknak (ha vannak távcsö-
vek), és elindíthattok egy űrszondát is a 
nevezett csillagok közelébe. Egy távcső 1 
perces használata 200 TD, egy 1 perces 
csillag körüli űrszonda használatának 
az ára 4000 TD, ha a szonda fényképe-
ket készít. Videó készítése esetén 5000 
TD ennek az ára. A távcsövet csak a 
vonaltól lehet használni. Az űrszonda 
esetében egy gyerek a csapatból a mobil-
telefonját használva közelítheti meg az 
asztalt, ahol az akvárium van. (Össze-
sen annyi ideig nézheti a csapat a táv-
csövet, fotózhat vagy videózhat az űr-
szondáról, amennyi időt megvásárolt.)  
• Kérem, beszéljétek meg és döntsétek 
el, hogy melyik műszert és mennyi ideig 
fogjátok használni!  Fontos tudnotok, 
hogy később egy konferencián is részt 
fogtok venni, ahol az ötleteiteket be-
mutathatjátok. A konferencia díja 100 
TD. Nem árt némi pénzt tartalékolni, 
hátha a konferencia után újabb ötletek 
merülnek fel, ezért megfi gyelésekre lesz 
szükség.
• Mielőtt hozzákezdenétek az egyezte-
téshez, kiosztok minden csapatnak egy-
egy jegyzőkönyvet1. Igyekezzetek ezt a 
megadott szempontok alapján kitölteni. 

A játékvezető megvárja, míg kitöl-
tik a jegyzőkönyv fejlécét és eldöntik, 
hogy milyen műszert vásárolnak. Erre 
kapnak 2-3 percet. Ezután mindenki 
a megadott ideig használhatja a mű-
szerét, ezt is a játékvezető ellenőrzi és 
irányítja. Ezt követően kapnak újabb 
5-10 percet arra, hogy kielemezzék a 
tapasztalatokat, és az ötleteiket leírják 
a jegyzőkönyvbe. Ha ezzel végeztek, 
akkor fel kell készülni a konferenciára. 
Ekkor a játékvezető a következő utasí-
tást adja: 

Minden csapat képviselője elmond-
hatja 1 percben, hogy mit tapasztaltak, 
és ennek alapján szerintük mi okozza, 
hogy egyes csillagok (üdítős dobozok) 
elmerülnek, mások pedig úsznak az ak-
váriumban.

A konferencia után a játékvezető a 
következő utasítást adja: 

Csapatonként 2-3 percben beszéljé-
tek meg, hogy szerintetek melyik ma-
gyarázat tűnik a legvalószínűbbnek! 
Tudunk-e ehhez igazítva egy újabb űr-
szondát küldeni a csillagokhoz? Fontos, 
hogy vezessük rá őket, hogy a mara-
dék pénzüket összedobhatják, és kö-
zösen több csapat is indíthat űrszon-
dát, aminek a felvételeit aztán együtt 
értékelhetnek ki! Ha újabb űrszondák 
vagy távcsövek bérlésére van igény, 

_______________________________________
1    A jegyzőkönyv mintája a Katedra folyóirat Fb-oldalán érhető el.
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akkor ezt a játékvezető irányításával 
végrehajtják. Majd kapnak még 5-8 
percet, hogy ezeket a megfi gyeléseket 
is kiértékeljék.

Szerencsés esetben néhány csapat 
megtalálja a jó megoldást, és a többiek 
is elfogadják azt.  Megeshet azonban, 
hogy a konferencia után nagyon rossz 
nyomon marad néhány vagy akár az 
összes csapat, például meg vannak 
győződve róla, hogy valami nagyon 
bonyolult trükk van a háttérben. Ilyen 
esetben a játékvezető ügyesen a segít-
ségükre siethet: 

Most kaptam a hírt a NASA központ-
jából, hogy sokkal olcsóbb űrszondákat 
fejlesztettek ki, leszállóegységgel. Tehát 
akár 1000 TD-ért elmehettek az MZ/X 
22-es galaxishoz, és a csillagokat kézbe 
is vehetitek 1 percre. (Ez a legtöbbször 
segíteni szokott, de ha mégsem, akkor 
bátoríthatjuk őket, hogy jól nézzék 
meg azt is, mi van írva a dobozokra. 
Persze lehetőleg minél kevesebb segít-
séget adjunk nekik, hiszen annál na-
gyobb a sikerélmény.)

Ha rálelnek a jó megoldásra, és van 
még némi idő, akkor a játékvezető a 
következő lezáró kérdést intézi a gye-
rekekhez:  

Amint láthatjátok, az asztalon van 
egy konyhai mérleg, két pohár, kiska-
nalak, mérőpohár, cukor és édesítőszer, 
valamint víz. Ezek segítségével hogyan 
tudnátok igazolni a feltételezéseteket, 
azaz, hogy a cukros üdítő sűrűbb, mint 
az édesítőszeres? (A dobozos üdítőkön 
rajta van a cukortartalom, az édesí-
tőszeresen nincs, de az édesítősze-
rek esetén általában van leírás, hogy 
mennyi cukor édességének felel meg 
egy egységnyi édesítőszer. Ha ezt nem 
veszik észre, akkor akár kóstolgatás-
sal is be lehet állítani az édesítőszeres 
folyadék édességét.) A lényeg, hogy 
durván azonos mennyiségű azonos 
édességű folyadékokat készítsenek. 
A cukros víz tömege mérhetően na-
gyobb lesz. Ezt egy egyszerű konyhai 
mérleg is mutatni fogja.

1. ábra. Az MZ/X 22-es galaxis rejtélyének 
feltárása a Bátor Táborban. Éppen egy 

„kutatóűrhajó” közelíti meg a csillagokat, és 
készít róluk felvételeket.

Lezárás, visszajelzés

Játékvezető: 
Az évszázad tudományos szenzá-

ciója! Az MZ/X 22-es galaxis rejtélye 
megoldódott. A teljes tudományos világ 
megmozdult, és együttműködésük ered-
ményeként mára már szinte biztosan 
tudjuk, hogy a cukorral telített csillagok 
lesüllyednek a galaxis aljára, míg az 
édesítőszerrel telített csillagok lebegnek 
a galaxis tetején. 

Csapatonként beszéljék meg a követ-
kező kérdéseket: 
•  Mi az, amit tanultatok a csapattagja-

itoktól a játék során?
•  Ki, miben segítette a csapatot? Min-

denkiről essen szó! 
•  Mi segített leginkább abban, hogy 

megoldjátok a rejtélyt? 
•   Írjátok is össze röviden az elhang-

zottakat! 

Ezután egy nagy kört alkotnak, és a 
csapatok elmesélik egymásnak, hogy 
az adott kérdésekre milyen válaszok 
születtek. A játékvezető irányítja a 
beszélgetést. Játékvezetőként adjunk 
a csapatoknak visszajelzést mi is a 
működésükről. (Ha nincsenek sokan, 
akkor minden gyereknek külön-külön 
is adhatunk.) Emeljük ki azt, amiben 
igazán jó volt a csapat, és azt is, ami-
ben fejlődhetnek!

A legvégén arra kérjük a gyerekeket, 
hogy tegyenek egy csillagot a követke-
ző koordinátarendszerbe, oda, ahova 
az ő csillagukat helyeznék (addig a 
játékvezető hátat is fordíthat, hogy le-
gyen ez a művelet névtelen):

2 ábra. A gyerekek visszajelzését segítő 
ábra. Mindenki oda rajzolja az ábrán a saját 

csillagát, ahova szeretné.

Javaslom, hogy míg ők csoporton-
ként megbeszélést tartanak, addig ezt 
az ábrát rajzoljuk fel a táblára, vagy 

egy nagyobb papírra, amihez jól hoz-
záférnek. 

Tapasztalatok

A játék elején nagyon sok lehetőség 
szóba jön, amiket le kell ellenőrizni. 
Biztassuk őket arra, hogy minden-
képpen ellenőrizzék az ötleteiket. 
Például sokszor gondolnak arra, 
hogy a lesüllyedő dobozok aljára ne-
hezék van ragasztva, vagy az úszók ki 
vannak lyukasztva, és ki van belőlük 
öntve némi üdítő.  De bízzunk ben-
nük, hiszen valószínűleg előbb vagy 
utóbb megtalálják a megoldást.  Leg-
inkább abban segítsünk, hogy meg-
könnyítjük számukra az alapos vizs-
gálódást, ha nagyon nem jó irányban 
keresgélnek.

Egy 45 perces tanóra tapasztalatom 
szerint csak szűken elegendő a játék-
ra. Ha lehetőségünk van rá, akkor 
szánjunk inkább 60-70 percet a prog-
ramra. De egy előzetes időbeosztásra 
és annak betartására mindenképpen 
szükség van.

Azt gondolhatnánk, hogy egy 
ilyen egyszerű jelenség megfejtése 
csak kisiskolásoknak okoz kihívást. 
A tapasztalatom az, hogy 16-18 éves 
gimnazisták, sőt egyetemisták, kuta-
tó fi zikusok is élvezettel játszottak, és 
viszonylag sok töprengés után jöttek 
rá a megoldásra. A világ érdekes, és 
a jelenségek mögött megbúvó okok 
számosak lehetnek, felfedezésre vár-
nak.

FELHASZNÁLT IRODALOM
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Az oktatás és nevelés kérdése állan-
dó kihívást jelent a pedagógus és a 
tanulók kapcsolatában. A minőségi 
oktatást és nevelést az olvasási, mate-
matikai és természettudományi kom-
petenciák fejlesztésével lehet elérni, 
melyet az oktatás és nevelés fejlesz-
tésének nemzeti programja fogalmaz 
meg. A csillagászathoz köthető pro-
jektünket egy, a csillagászatot felöle-
lő, az adott évfolyam tananyagára 
kidolgozott osztálytermi aktivitások-
ra épülő projektoktatás modelljében 
mutatjuk be. Céljaink elérését egy pro-
jektmodell segítségével, az állami ok-
tatási program által megfogalmazott, 
az asztronómia tekintetében szerény 
tartalmi és teljesítményi sztenderdek 
kibővítésében látjuk megoldani. Az 
állami oktatási program mint kötelező 
érvényű dokumentum fi gyelembevé-
telével az általános célkitűzések, alap-
elvek és a kulcskompetenciák mellett 
az adott régió szükségleteinek feltét-
eleit is követjük. A projektünk mellett 
egy kutatást is elvégzünk, hogy kérdé-
seinkre válaszokat kapjunk. 

A komáromi Munka Utcai Alapis-
kola negyedik osztályos tanulóinak 
elméleti tudását a természetismeret 
tantárgy, egy regionális ismereteket 
tartalmazó óra és egy képzőművészeti 
nevelés vagy rajzóra keretén belül bő-
vítjük. Tesszük ezt a hagyományoktól 
eltérő bemutató jellegű, előkészített 
csillagászati segédeszközök segítsé-
gével. Az adott iskolai osztályközös-
ségben egy jól alkalmazható bemu-
tató segédeszköznek, a telluriumnak 
köszönhetően a  naprendszerünkre, 
Föld-Hold kapcsolatokra, az évszakok 
változásaira, fény és árnyék fogalmak-
ra, csillagképekkel való ismerkedésre 
is időt fordítunk. A biztonságos táv-
csőhasználatról is említést teszünk. A 
természetismeret tantárgy elméleti és 
gyakorlati alapon is felkészíti tanuló-
inkat a csillagképes égbolt megisme-
résére. A gyakorlatban alkalmazott 
segédeszközök látványosan érzékel-
tetik és felkeltik a tanulók fi gyelmét. 
Egy következő tantárgy, a regionális 
ismeretek vagy honismeret által elér-
hető közelségbe hozzuk a csillagászati 
intézmények mint nemzeti, kulturális 

értékeink bemutatását. A tanulók is-
mét gyakorlati feladatoknak köszön-
hetően bizonyíthatják tudásukat. A 
képzőművészeti nevelés keretében 
elkészítik a megtervezett projektter-
méket. Így az interdiszciplináris pro-
jektoktatás kerül előtérbe, megjelenik 
a tantárgyköziség fogalma. 

PROJEKTOKTATÁSI MODELL – 
A FÉNYEK ÚTJÁN
A projektoktatást mint alternatív okta-
tó-nevelő tevékenységet egy megterve-
zett modellnek köszönhetően mutatjuk 
be. Figyelembe véve célkitűzésein-
ket, maga a projekt három napot vett 
igénybe. Az első napon a természetis-
meret tantárgy keretén belül szemlélte-
tő eszközünk, a tellurium alkalmazását 
választottuk a  gyakorlati tanuláshoz. 
A tellurium egy olyan mozgatható ma-
kett, amely a  Föld-Hold-Nap kapcso-
latát hivatott demonstrálni. Lehetővé 
teszi a  világos, szemléletes, bemutató 
jellegénél fogva a témánkat érintő csil-
lagászati jelenségek problematikájának 
megértését. „Az égtájakat az árnyék 
alapján is meghatározhatjuk” – említi 
Žoldošová az egyik természettudomá-
nyokra összpontosító kézikönyvében. 
A  projektben létrehozott produktum 
alapját a megjelenő fény és árnyék vi-
szonya, iránya, eredete, létrejövetele, 
a  képekkel teli égbolt, az idő fogal-
ma jellemzi. A  második tantárgyon 
keresztül ismerkedünk meg Ógyalla 
városának helyével, az ott található 
csillagászati intézmény küldetésével. 
Honismereti célkitűzéseinkhez didak-
tikai feladatok biztosítják a  tananyag 
elsajátítását, a  kívánt célok elérését. 
A képzőművészeti nevelés a harmadik 
tantárgy, amely szintén gyakorlati jel-
legével teszi élményszerűvé a pedagó-
giai küldetést. 

Ezen tantárgyak integrálásával 
kialakultak a  projektoktatás egyes 
blokkjai. A  fények útján című projekt 
a  természettudományos kompetencia 
fejlesztését célozza meg. Három alsó 
tagozatos tantárgy integrálásával va-
lósítjuk meg a  csillagászathoz kötő-
dő ismeretbővítést. A meghatározott 
minimális tartalmi és teljesítményi 

sztenderdek fi gyelembe vétele alapve-
tő szempontként szerepel. Az  1. ábra 
szemlélteti a projektmodell kereté-
ben integrált tantárgyi egységek kap-
csolatát. A  projektoktatás valós pro-
jekt-produktumainak megalkotására 
a képzőművészeti óra keretében került 
sor. A 2. ábra ábrázolja a  projektter-
mékkel kapcsolatos tanulói munkálta-
tó tevékenységeket. 

1. ábra 
A „A fények útján” projektmodell keretében 

integrált tantárgyi 
egységek kapcsolata

Az emberek többsége érdeklődéssel 
keresi vagy fedezi fel az égbolt szépsé-
geit. Legyen az nappali vagy éjszakai 
égbolt, mindenképpen érinti az éle-
tünket itt a Földön. Fontos szempont, 
hogy már gyermekkorban megfelelő 
válaszokat tudjunk közvetíteni a felnö-
vekvő generáció számára e témában. A 
fények útján című projekt keretében 
megpróbáljuk közelebb hozni, megis-
mertetni az alsó tagozatos tanulókat a 
„képekkel teli égbolttal”. Segítségünkre 
szolgálnak a környezet- vagy termé-
szetismeret, illetve a regionális isme-
retek, honismeret és képzőművészet 
vagy rajzóra. Összpontosítunk a fény 
és árnyék, időbeli eltérések témájára, 
valamint az égbolton megfi gyelhető 
választott csillagképek vagy csillag-
rendeződések, csillagcsoportosulások 
megfi gyelésére. Az elsajátításhoz vagy 
hatékonyabb rögzítéshez, a megfi gye-
lést szolgáló segédeszközt, egy papír-
ból készült csodatávcsövet készítünk. 
Vajon miért neveztük meg így ezt a 
papírból készült távcsövet? Ennek 
egyszerű az oka. Segítségével az esti 
égbolt csillagképeit napközben is be-
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mutathatjuk. A témát az élettelen ter-
mészet és természeti jelenségek szol-
gáltatják. Altémaként A fények útján 
című projektben a csillagképek meg-
jelenítése kap szerepet, egy egyedileg 
megvalósított papírtávcsőnek köszön-
hetően. Feladata, hogy a tanulók fi -
gyelmét felhívja az élettelen természet, 
a természettudományok fontosságára. 
Teszi mindezt egy alternatív edukációs 
folyamat megvalósításával. Didaktikai 
feladatokkal segíti, könnyíti, közelíti, 
fellendíti a tanulók természethez való 
viszonyulását. Az aktív részvétellel 
csökkenti a tanulók természettől való 
elidegenedését is. 

A projektoktatás tevékenységeinek 
fő céljai:

– Megismertetni a fény eredetét az 
élettelen természeti jelenségek, a csil-
lagászat mint természettudomány által 
(csillag-fény forrása).

– Fény és árnyék, magyarázat, fel-
adatlapok általi rögzítés, tudásfelmé-
rés.

– Az évszakok szerinti, állatövi és 
kiemelkedő csillagképek besorolása, 
ismerete.

– A csillagászati segédeszközök is-
merete, távcső világa.

– Honismereti tudnivalók az 
ógyallai csillagászatról.

– A projekt végproduktumának ki-
vitelezése (képzőművészeti óra), be-
mutatás, beszámoló.

A projekt tartalma gyakorlatorien-
tált. A végső céltermék is ezt bizonyít-
ja. Fő részei:

– A fény eredete, megfi gyelési lehe-
tőségek – csillagászati ismeretek, je-
lentősége;

– Csillagképes ismerkedés (évsza-
kok, napszakaszok) – ismerkedj más-
ként;

– A csillagvizsgáló feltérképezése, 
didaktikai feladatok;

– A produktum vagy papírtávcső ki-
vitelezése.

A produktum megalkotásakor a 
következő kérdéseket céloztuk meg: 
vajon történt-e tudásgyarapodás 
a  projektmodell révén megvalósított 
pedagógiai intervenció által? Vajon 
a  tanulók pozitívan viszonyulnak-e 
a  feladatok megoldásához, élményt 
nyújt-e a számukra a kivitelezett pro-
jekt? Fontosnak tartják-e, támogat-
ják-e a  szülők, illetve fi gyelmet szen-
telnek-e annak, hogy alsó tagozatos 
gyermekük a  csillagászat tudományát 
kövesse a későbbiekben? A válaszokra 
egy összetett kutatás eredménye vilá-
gított rá, amelyet több részben köze-
lítettünk meg, egy előre megtervezett 
bemeneti és kimeneti fókuszcsoport 
interjú, illetve egy szülői attitűdvizsgá-
lat ankétjének kivitelezésével.  

A  pedagógiai háttér biztosította 
az oktatási intervenció általi kuta-
tást, amely a  projekt kivitelezésének 
részletes megfi gyelésén, annak szak-
mai jellegű hatásvizsgálatán alapult. 
A kutatás irányultságát az előkészített 
feladatok, azok pozitív megítélése, 
végrehajtása jellemezte. A  tanulók 
eredményes felkészítését a  megterve-
zett óratervek biztosították, amelyek 
egy gördülékeny munkafolyamatot 
képviseltek. Az interdiszciplináris ösz-
szefonódást az egyes óratervek nagy-
ban segítették. Az egymásra célzott 
irányultságot, az egymáshoz történő 
kapcsolódást a  természettudomány 
sokrétűsége megkívánja. Bizonyított 
tény, hogy mekkora a jelentősége az 
óratervek célzott, aprólékos, tudatos 
felépítésének. A  végső kimenet ha-
tékonysági tényezőit, mértékét befo-

lyásolják. A  kérdéseinket a  választott 
témakör szerint fogalmaztuk meg, 
amelyekre a  tanulók meghatározó 
része, vizsgált fókuszcsoportunk a 
válaszaiban világosan és érthetően 
fejtette ki véleményét. A  jövőbeni, 
érdemi pedagógiai felhasználhatóság-
nak mértékére további hatást gyakorol 
a  környezet, a  helyszín, a  kivitelezési 
forma, az oldott hangulat, az érthe-
tőség, a  létszám, a  fegyelmezettség, 
a  témára irányultság, a  közvetlenség, 
amely tényezők nagyban befolyásol-
ják a  projekt tartalmi részletességét. 
A  kérdés-felelet, az egymást követő 
megnyilvánulások, a tanulók közötti 
interakciók folytonos és akadálymen-
tes biztosítása, az irányítás megfelelő 
mértéke teret adhat egy tartalmas in-
terjú létrejövetelének. Az osztályban 
igyekeztünk megszólítani minden ta-
nulót, hogy átfogó képet kapjunk cél-
jaink, kutatásunk eléréséhez. 

Bátran kijelenthetjük, hogy a ter-
mészetismeret óra a rendhagyó be-
mutató jellegénél fogva sikeres volt. 
A tanulók aktív bevonása az alkal-
mazott tellurium segédeszköznek kö-
szönhetően, élményszerűvé tette az 
óra menetét. Megállapíthatjuk, hogy 
a tudásbővítő rögzülést a gyakorlati 
alkalmazás mindenképpen segítette. 
A tanulók megélhették, megtapasztal-
hatták a körülöttük lévő világ bizonyos 
folyamatait. Az egyes működési elvek, 
mint fény és árnyék viszonya, éves 
ciklusok változása, csillagkapcsolatok 
megértése, a különböző segédeszkö-
zök, azok demonstráló alkalmazásá-
val kerültek bemutatásra. A tanulók 
játékos szerepe megnyilvánult az év-
szakok, a napfordulók, a nap-éj egyen-
lőségek, a fény-árnyék viszonyok, az 
ábrákkal illusztrált égbolt közvetlen 
bemutatásában. A megjelenő interak-
ciók, visszajelzések is a kreatív hangu-
latot sugározták. Az órát aktuális fel-
adatokkal is színesítettük. Az idegen 
szavak felírása mindig meghatározó és 
magyarázatot igényel. Az állami okta-
tási programban a művelődési szten-
derdek a keresés, feltárás, felfedezés 
fogalmaihoz szabott kognitív tanulást 
határoznak meg, mert általuk feltéte-
lezik a természet megismerését, jelen-
ségeinek megértését. A tanulókat igye-
keztünk aktív résztvevőkként kezelni 
a rendhagyó módszereket alkalmazó 
óra idején. Az eredmény a feladatok-
ban tükröződik vissza. Kijelenthetjük, 
hogy az aktív foglalkoztatás eredmé-
nyes volt.

TERMÉSZETTUDOMÁNY

2. ábra 
A „Fények útján” projektmodell keretében megvalósult tanulási kimenetek



TERMÉSZETTUDOMÁNY

A honismeret tantárgy keretén be-
lül egy regionális ismereteket szolgá-
ló rendhagyó órát abszolváltunk. A 
komáromi régiót céloztuk meg, arra 
összpontosítottunk, hogy közvetlen 
környezetünk által tegyük ismertté 
többek között a csillagászat témáját. 
Méltán gondolhatjuk, hogy a célzott 
feladatokkal, kisfi lmekkel, bemutató-
val, új keletű vagy ismeretlen szavak 
elsajátításával, magyarázatával, világo-
san és érthetően próbáltuk rávezetni a 
kiválasztott korcsoport tanulóit eme 
rejtelmes világot takargató tudomány-
ágra. Bátran kijelenthetjük, hogy a 
honismeret óra a rendhagyó bemu-
tató jellegénél fogva kivételes volt. A 
tanulók aktív feladatoldása, a kisfi l-
mek, a fotódokumentációs részletek 
élményszerűvé tették az óra menetét. 
Megállapíthatjuk, hogy a vizuális be-
mutatás, a megjelenő új szakszavak 
nagy mértékben segítik a tanulók 
későbbi boldogulását, eligazodását a 
természettudományok terén. Azok 
a történelmi épületegyüttesek, ame-
lyek megjelentek az óra menetében, 
országos szintű térlátással fejlesztik a 
tanulók társadalmi kompetenciáit. A 
tanulók nagy érdeklődéssel fogadták 
a változatos feladatokat. Lényegében 
összefogó kapcsot alkottunk a termé-
szet és társadalom közeli világának 
megismerésében. Az állami oktatási 
program szerint a honismereti mo-
tiváció a környezetismerettel az 1. és 
2. évfolyamban kezdődik. Ekkor is-
merkednek gyermekeink az iskola és 
lakhely környezetével, társadalomhoz 
való hozzáállással. A harmadik és ne-
gyedik évfolyamban jutunk el hazánk 
felfedező útjához. A fokozatos egy-
másra épülés elengedhetetlen és nél-
külözhetetlen a természeti jelenségek 
és honismereti, kulturális értékeink 
megértésében. Ezek a tantárgyak alap-
követ képeznek és vitathatatlan befo-
lyással bírnak a természettudományos 
kompetenciák fejlesztésében. Az ered-
ményesség a megoldott feladatokban 
bizonyítja nagyságát. Kijelenthetjük, 
hogy az aktív, célirányos foglalkoztatás 
ismét eredményes volt. 

A projekten belül a rajzóra aratta a 
legnagyobb sikert. Az osztály létszá-
mára való tekintettel négy csoportban 
mentek végbe a feladatok. Voltak, akik 
tubusfestéssel foglalkoztak, mások 
csillagképeket készítettek lyukasztás-
sal, illetve az ógyallai obszervatóri-
um történelmi épülete is elkészült egy 
képkirakó formájában. A tanulók által 
kivitelezett műremekek egységet al-

kottak az óra végére. A sajátos kreatív, 
divergens gondolkodásmód családias, 
nyugodt, feszültségmentes hangulatot 
sugárzott az alkotás közben. Érezhe-
tő volt az igény a felelősségvállalásra, 
a végső cél elérésére való törekvésben. 
A tanulók nagy érdeklődéssel fi gyelték 
azokat a távcsöveket is, amelyeket kive-
títettünk. Volt köztük olyan távcső és 
csillagászati segédeszköz, amelyet már 
megfi gyelhettek egy-egy személyes 
obszervatóriumi látogatás alkalmával. 
A technikai bemutatót élethű refrak-
torral is bővítettük. Az idegen szavak 
felírása, a táblán való megjelenítése, 
magyarázata is az óra részét alkotta. A 
némi hiányosságokkal (időszűke miatt) 
elkészült segédeszközökről a tanulók 
meséltek nekünk. Nagyon élvezték. Na-
gyot küzdöttünk az időkerettel, mert ez 
az egy óra túlságosan zsúfolt lett. Az óra 
nagy odafi gyelést igényelt, de a tanulók 
visszajelzése szerint nagyon jól felépí-
tett volt, rengeteg új információval. 
Ezen módosítanunk kell a jövőben. Az 
osztály tanulói az eltervezett ütemben 
dolgoztak, melyet a várt végeredmény 
bizonyított. Fejlesztettük a megfi gye-
lőképességet, fantáziát, emlékezetet. 
Törekedtünk az alapvető, felhasznált 
képzőművészeti anyag- és eszközhasz-
nálat alkalmazásának elsajátítására. A 
tanulók alapvető készségeket szereztek 
a munka által, a munkakompetenciák 
is fejlődtek.  

TAPASZTALATOK, HOZZÁÁLLÁS, 
KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYEK, 
ÖSSZEGZÉS

A projekt megvalósítása komoly peda-
gógiai háttértudást igényel. A gyakorla-
ti csillagászat a projektnek köszönhetően 
találta meg helyét a   környezetismeret, 
a  természetismeret és a  honismeret 
mellett a  képzőművészeti nevelésben 
is. A kivitelezett modell a szakmai ta-
pasztalatok bővülését hozta magával. 
Lehetőségünk nyílt általa a hatékony 
időbeosztás, munkaszervezés és kre-
atív feladatkészítés gyakorlására is. 
Az elkészített feladatok által a tanítás-
tanulás folyamatában, minőségében 
kifejezett előrelépés történt. A peda-
gógus számára a projekt rámutatott 
a nagymértékű felkészültséget igénylő 
gyakorlati nehézségekre, ugyanakkor 
a projektben történő személyes tanulói 
részvétel egy teljesen új, motivált tanu-
lói végkimenetelt hozott. A siker kulcsa 
abban rejlik leginkább, hogy igényes, 
a  szakirodalmi háttérben elmélyült, 

nem felületes tudást vonunk be az ok-
tatási fázisokba. Felkészültségünket és 
a témát érintő igényességünket a tanu-
lók által produkált eredmény tükrözi. 
Kiemelhetjük, hogy a  személyes rész-
vétel nagymértékben módosítja vagy 
megváltoztatja a  tanulók hozzáállását. 
Ha a tanulók csodálkozva fi gyelnek 
meg egy-egy tevékenységet, majd rájuk 
bízzuk annak elvégzését, kíváncsiságu-
kat, érdeklődésüket felkeltettük. Egy 
folyamat részeseivé válnak, amelyből 
profi tál pedagógus és tanuló egyaránt. 
Mindenképpen szükséges megemlíte-
ni a kiemelkedő teljesítményre képes 
tanulókat. Ezek a tanulók jellemzően 
valamilyen hasznos szabadidős tevé-
kenységet is űztek. Azok a  tanulók, 
akiknél jelentős volt a  tudásszint kü-
lönbsége, beszámoltak és utaltak is 
az iskolán kívüli szabadidő hasznos 
eltöltésére. Visszajelzéseik egyértel-
műen mutatták, a  tehetséggondozást 
támogatni, annak nagymértékben fi -
gyelmet szentelni szükséges. Örömmel 
tudatosítottuk, hogy a  témánk által 
kivitelezett projektre, a  természethez 
kapcsolódó alkotói tevékenységekre 
van igény, hiszen a tanulók megmutat-
ták érdeklődésüket. A  kiemelkedően 
teljesítő tanulókat tovább inspirálni, 
az alacsonyabb tudásszinten tartózko-
dókat pedig motiválni, egyéb módon 
segíteni szükséges. 

Kijelenthetjük, hogy a  megfelelően 
felépített, igényes és célirányos tudás-
fejlesztésre lehetőséget kínál a projekt-
oktatás mint kiegészítő oktató-nevelői 
tevékenység. A  legfőbb célunk az alsó 
tagozatos tanulók természettudományi 
kompetenciájának a fejlesztése volt. A 
rendhagyó pedagógiai módszer alkal-
mazásának köszönhetően pozitív visz-
szajelzést kaptunk a  tanulók részéről. 
A  természettudományi kompetencia 
állandó fejlesztése, annak megléte 
szükséges és nélkülözhetetlen a jelen és 
a jövő generációinál egyaránt. 
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Írásaimban gyakran hivatkozom bib-
liai forrásokra. Amellett, hogy a Biblia 
nem kimondottan az ismeretterjesztő 
irodalom kategóriájába tartozik, ren-
geteg olyan szót, fogalmat, használati 
tárgyat, eszközt és élőlényt megemlít, 
melyek a kibontakozó ókori társadal-
mak népeinek életében meghatározó 
szereppel bírtak. De mi valójában ez 
az „írásmű”? „A Biblia (amely a koiné 
görög ßIßAĺOV, azaz tekercs szóból 
származik) azoknak a könyveknek a 
gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és 
a kereszténység Istentől sugalmazott-
nak és ennek okán szentnek fogad el, 
tehát a hit és az erkölcs területén álta-
lános mércének tekint. A teljes Bibliát 
a hívők szent jellegűnek tartják, s eb-
ből adódóan keresztény Szentírásnak 
is nevezik”. E tömör meghatározás az, 
a mi által immár évezredeken át hatni 
tud sok millió ember érzelemvilágára. 
A számtalan (újabb becslések szerint 
több, mint negyven) szerző által rög-

zített szöveggyűjtemény Kr. e. 2. év-
ezred−Kr. u. 1. század közötti időben, 
héber, arámi és ógörög nyelven író-
dott. A keresztény Biblia két fő rész-
ből, Ó- és Újszövetségből áll. Miután 
Kr. u. a 4. századig folyamatosan kano-
nizálták (a szövegeket kiválogatták és 
véglegesítették), megkezdődött a más 
nyelvekre való lefordítása. A sort a szí-
rek és az arabok kezdték meg, de a 4. 
század végén Szent Jeromos (Eusebius 
Hieronymus, kb. 345−420) jóvoltából 
elkészült a latin nyelvű fordítása is. Eu-
rópai hittudósok számára leginkább ez 
lett a kiindulópont.

A köztudatban az él, hogy német 
nyelvre Luther Márton (1483−1546) 
ültette át.  Tagadhatatlan, hogy nem-
csak a protestantizmusa révén nőtt 
rohamosan Luther népszerűsége, ha-
nem azáltal is, hogy 1534-ben meg-
jelent a bibliafordítása, amivel saját 
nyelvükön szólította meg a tömegeket. 
Így hát a német irodalmi nyelv kiala-

kításában is igen nagy szerep jutott 
Luthernek. Ám meg kell jegyeznünk, 
hogy Strassburgban már 1466-ban 
napvilágot látott az első nyomtatott 
német Biblia, de az korántsem keltett 
akkora fi gyelmet, mint a hét évtized-
del később megjelent Lutheré. Magyar 
nyelvterületeken is eléggé korán fel-
tűntek az első, katolikus bibliafordí-
tások, ám itt sem ébresztett közülük 
egyik sem akkora érdeklődést, mint az 
1590-ből származó kálvinista Károli 
Gáspár (1529−1591) „Vizsolyi Bibliá-
ja”. Ennek egy épen megmaradt erede-
ti példányát a gönci református temp-
lomban őrzik, ahova a turisták százai 
látogatnak el évente, hogy megtekint-
sék. Természetes, hogy belelapozni 
nem lehet, ezért nem egyéb puszta 
látványosságnál.

Nekem édesanyám jóvoltából első 
olvasmányaim közé tartozott a Biblia. 
Gyerekként még nem minden üzene-
tét értettem meg, viszont később nem 

CSICSAY ALAJOS

A BIBLIÁBAN ELŐFORDULÓ NÖVÉNYEK ÉS ÁLLATOK

GAIA RUHÁJA



volt nehéz elfogadnom, hogy művelő-
déstörténeti szempontból (is) egy ha-
talmas műalkotás. A szekularizált, de 
általában mindenfajta irodalomtörté-
net főleg a szépirodalom kategóriájá-
ban tartja számon. Ma már joggal ál-
líthatjuk, hogy a nyugati kultúra egyik 
alappillére. Teljesen mindegy, hogy 
milyen felekezethez tartozik az ember, 
lehet akár felekezeteken kívüli is, nem 
tudja magát kivonni a hatása alól. Még 
azok sem, akik a kezükbe sem vették 
soha, mert a benne megfogalmazott, 
ellenmondásoktól sem mentes erköl-
csi normák, az emberi együttélés sza-
bályai a nyugati államok joggyakorla-
tába is szinte észrevétlenül beépültek. 
A nyugati civilizációban élő (beleszü-
letett) emberek, szellemi (lelki) vilá-
gát, ha tudatában vannak, ha nem, a 
Biblia szelleme többé-kevésbé áthatja.

Az Ószövetségben a Kr. e.-i zsidóság 
történelme és a kibontakozó keresz-
ténységé is nagyvonalakban nyomon 
követhető. Sőt még az is, hogy a két-
ezer évvel ezelőtti zsidók és kereszté-
nyek mennyire jól ismerték a környe-
zetükben élő növény- és állatvilágot. 
Általa megtudhatjuk, milyen volt a 
kapcsolatuk az egyes vadon élő nö-
vény- és állatfajokkal. Ha ma erről át-
tekintést kívánunk nyerni, nem szük-
séges csak emiatt átböngészni az egész 
Bibliát. Ugyanis az utóbbi időben több 
könyv és dolgozat íródott róluk. Né-
melyik szóról szóra megtalálható az 
interneten is. Persze, aki a Bibliát nem 
ismeri, nem tud mit kezdeni velük. 
Mindazonáltal, e dolgozatokban meg-
található egyik-másik biológiai ter-
minust nem árt pontosítani. Sőt, sok 
esetben bizony szükséges is.

Kezdjük az akáccal! (Ézs 41,19; 2Móz 
25,10). Ézsaiás könyve 41. részének 
19. bekezdése így szól: „A pusztában 
czédrust, akáczot nevelek és mirtust és 
olajfát, plántálok a kietlenben cziprust, 
platánt, sudarczédrussal együtt.” Mózes 
II. könyvének 10. bekezdése pedig: „És 
csináljanak egy ládát*sittim-fából; har-
madfél hosszút, másfél sing széleset, és 
másfél sing magasat.*” Szent Biblia, ki-
adta a Károli Gáspár Bibliatársulat. A 
dátum nincs feltüntetve, ezért nem le-
het tudni, hányadik (átdolgozott, eset-
leg belejavított) kiadásról lehet szó. Ezt 
azért tartom fontosnak megjegyezni, 
mert az Európában ismert és elter-
jedt akácfajokat (Robina nemzetség) 
Amerikából hozták be Európába, az 
„Újvilág” 1592-ben történt felfedezése 
után, amiről Károli Gáspár még nem 
tudhatott, következésképpen a fehér 

akácról (Robina pseudoacacia) sem. 
A rendelkezésére álló eredeti szöveg-
ben minden bizonnyal az Afrikában 
és Ausztráliában őshonos és Elő-Ázsi-
ában is elterjedt akácia (Acacia nem-
zetség) szerepelhetett. Hogy Ézsaiás 
próféta a „pusztában” melyik fajt „ne-
velte”, azt ma nehéz lenne megállapíta-
ni, de nem is szükséges. Részemről ez 
amolyan szőrszálhasogatásnak tűnhet, 
de növénytani szempontból viszont 
nem mindegy, hogy egy szövegben 
akáccal, vagy akáciával találkozunk-e. 
Az általam említett (névtelen) dolgo-
zatíró a munkájában nyolcvan körüli 
növényt említ meg, van, amit kétszer 
is, csak más-más néven. A cédrust sem 
felejtette ki: (Ez 31, 3.5) „Ímé, Assúr* 
czédrus vala a Libánonon† szép ágak-
kal és sűrű galyaival árnyékot tartó s 
magas növésű, melynek a felhőkig ért 
a teteje”. E fának növénytani rend-
szerbe sorolása ma is problémát okoz 
a botanikusoknak. De hát ez legyen 
az ő gondjuk. A lényeg az, hogy a jú-
deai Ézsaiás (Ésaiás) már Kr. e. 800 
körül „cziprussal és sudarczédrussal 
együtt plántált a kietlenben”. Ennek 
fajtái ma már kedvelt díszfák nálunk 
is, csak egyik sem rokona az Ezékiel 
próféta által leírt óriás fának (Cedrus 
libanoni), ami már eredeti élőhelyén 
is kipusztulófélben van. Ám aki mégis 
látni szeretne egyet, állítólag a felcsúti 
arborétumban rálelhet. Én viszont szí-
vesebben ajánlanám a budapesti Szép-
művészeti Múzeumot vagy a pécsi 
Janus Pannoniusról elnevezettet felke-
resni, ahol Csontváry Kosztka Tivadar 
libanoni cédrusaiban gyönyörködhet 
az ember. Általuk egy kis művészettör-
téneti kuriózumban is részesülhetünk. 
Ugyanis nem kizárt, hogy a garabon-
ciás magyar festőóriás épp a fentebb 
idézett bibliai cédrusok miatt baran-
golta be Közel-Keletnek egy részét.

Olajfát az ókori népek sok helyen 
neveltek, illetve mirtuszt, de hogy pla-
tánt is? Ez utóbbi kissé gyanús, mivel 
az őshazája Amerika. (Nem ok nélkül 
hiányolom a Károli-féle Biblia újabb 
kiadásainak a dátumát.)

Felmerül az a kérdés is, mi lehetett a 
sittim fa. Jól sejtette a szóban forgó dol-
gozat szerzője, hogy az is akác(ia), ami-
ből a frigyláda készült. A mandragora 
a szerelem-almája (lásd: 1mMóz 30, 
14−16). A bekezdések idézésétől 
most tekintsünk el, inkább nézzük, 
milyen növényről van szó! A mand-
ragóra (Mandragora offi  cinarum) a 
burgonyafélék (Solanaceae) családjá-
ba tartozó, kis mennyiségben atro-

pint tartalmazó, a csattanó maszlag 
(Datura stramonium) és a beléndek 
(Hyoscyamus niger) nálunk is gyakori, 
mérgező gyomnövényeknek a rokona. 
A Biblia nem ilyen szempontból ír a 
mandragóráról.

Következik a balzsam (1 Móz 43,11), 
ami nem egy növény, hanem több bal-
zsamfa (közel 450 fajuk ismert) jára-
taiban képződő gyanta és párolgó olaj 
keveréke. Azt már nehezebb megfej-
teni, mi lehetett a bdelliom. Érdemes 
idézni: (4 Móz 11,6−7) „6. Most pedig 
a mi lelkünk eped, mindennek híjával 
lévén; szemünk előtt nincs egyéb mint* 
manna. 7. A manna pedig olyan vala 
mint a kóriándrum* magva, a színe 
mint a bdelliomnak a színe.”

Megvallom őszintén, sokáig azt hit-
tem, viszonylag jól ismerem a Bibliát, 
de a bdelliom szó valahogy elkerülte 
a fi gyelmemet. Szentül meg voltam 
róla győződve, hogy Mózes népe a 
pusztai vándorlás idején mannazuz-
móra (Aspicilia esculenta) fanyalodott. 
És most itt ez az ernyősvirágzatú-
ak (Umbelliferae) családjába tarto-
zó „kóriándrum”, mai magyar nevén 
koriander (Coriandrum sattivum) 
fűszernövény, illetve a bdelliom. Mi 
közük ezeknek egymáshoz? Mai isme-
reteink szerint majdhogynem semmi. 
Csakhogy az éhező izraelitákat nem a 
biológiai rendszertan érdekelte – hol 
volt az még akkor! Sőt Károli idejében 
sem – hanem az, hogy a sivatagban mit 
lehetne megenni. A bdelliomot semmi 
esetre sem, mert az olyasféle, mint a 
borostyánkő, megkövesedett gyanta. 
Mózes I. könyve 2. részében, amikor 
az Édenkert gazdagságát mutatja be, a 
12. bekezdésében ezt le is írja: „És an-
nak a földnek az aranya igen jó; ott van 
a Bdelliom és az Onix-kő”. Tehát „drá-
gakő”, ami nem más, mint az egyik 
balzsamfának (Commiphora africana) 
fosszilis (megkövesedett) gyantája, 
ami hasonló módon jön létre, mint a 
szintén a Bibliából ismert mirha és a 
tömjén. Mindhárman a balzsamfafélék 
(Burseraceae) családjába tartozó cser-
jék gyógyhatású produktumai. 

Sajnos nincs lehetőségem a bibliai 
növények sorát folytatni, mert akkor 
az állatokra nem tudnék sort keríteni. 
Térjünk ki hát röviden rájuk is.

A bibliai állatokról egy, NA szignó-
val jelzett, mondhatnánk, tudomá-
nyos igénnyel megírt terjedelmesebb 
tanulmány olvasható az interneten, 
ami 121 állatnevet (állatcsoportot) so-
rol fel, illetve jellemez. (Megjegyzem, 
ugyanattól a szerzőtől a nővényekről 
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is megjelent hasonló.) Ezek az élőlé-
nyek kimondottan vallási szempont-
ból kerültek bele a Szentírásba. Én 
viszont csupán biológiai aspektusból 
próbálom felhívni rájuk a fi gyelmet. 
Az említett szerző Mózes első köny-
vének 1,21−25. szakaszával kezdi a 
sort, holott már az 1,20-ban is ez áll: 
„És monda Isten: Pezsdüljenek a vizek 
élő állatok nyüzsgésétől: és madarak 
repdessenek a föld felett, az ég mennye-
zetének színén.” Az 1,21-ben jelennek 
meg a „csúszó-mászó állatok” (mai fo-
galmaink szerint a hüllők, bár e cso-
port akkor nem csak azokat foglalta 
magába), az 1,24-ben a barmok és a 
vadak, az 1,26-ban pedig a tengeri ha-
lak tűnnek fel. Az 1,30-ban viszont ez 
olvasható: „A föld minden* vadainak 
pedig, és az ég minden madarainak, 
és a földön csúszó-mászó állatoknak, 
a melyekben élő lélek van…” E bekez-
dés különösképpen azért érdekes, 
mert még a 20. század 50-es éveiben 
az én nemzedékem a hittanórákon azt 
tanulta, hogy csak az embernek van 
lelkük, az állatoknak nincs. És lám, 
a Biblia mást állít. Ugyanazt, amit a 
görög püthagoreusok és még Platón 
is: „Ami él, abban lélek van”. Szinte 
mindegy, hogy ez a megállapítás hon-

nan ered, mert a nyugati keresztény 
kultúra másik tartóoszlopa az ógörög 
kultúra volt, illetve ma is az. Csakhogy 
amíg a görögök az értelemre helyezték 
a hangsúlyt (a Kr. u.-i 200-as években 
már eljutottak a materializmusig), a 
zsidó-keresztény Biblia viszont az ér-
zelmeket helyezi előtérbe. Talán éppen 
ezért a kettő kiegészítette egymást. 
Ha alaposabban szemügyre vesszük 
az ókorban ismert állatokat, könnyen 
észrevehetjük, hogy az ógörögök a 
mitológiájukba építették be némelyi-
ket, de többségüknél a hasznosságuk 
dominált, a Biblia viszont valamilyen 
emberi tulajdonsággal ruházza fel 
őket. Így maradt fent mindmáig a kí-
gyó mint a rosszindulat, a gonoszság 
szimbóluma, a bagoly a bölcs ítéleté, a 
disznó „a bűn, a szenny, a tisztátalan-
ság, az elzüllés megtestesítője” (NA). A 
kutya, illetve az eb a megalázkodás, az 
alázat, de a megvetés jelképe is. A far-
kasok hamis próféták, ragadozók, akik 
szelíd bárányoknak álcázzák magukat. 
A bárány az ártatlanságot, a szelídsé-
get, a kiszolgáltatottságot szimbolizál-
ja. „Jézus az Isten báránya, aki elveszi a 
világ bűneit”, hangzik el naponta több-
ször is a katolikus templomokban.

Az Ószövetség megkülönböz-
tet tiszta és tisztátalan állatokat. Az 
előbbiek közé sorolja a galambot, az 
egyetlen madarat, amit a szegények is 
bemutathatnak áldozatul a templom-
ban.  Ez az állat a béke, a szelídség, a 
szeretet szimbóluma, sőt az Énekek 
énekében a szerelemé is. (Dalainkban, 
nótáinkban a gerlével együtt mindmá-
ig az maradt). Az Újszövetségben pe-
dig a Szentlélek megtestesítője lett. A 
sok bibliai élőlény között a hal egyike 
azoknak, amelyik mind az Ó-, mind 
az Újszövetségben kiemelkedő sze-
repet kapott, előbb mint táplálék, ké-
sőbb mint szimbólum. Az apostolok 
többsége eredetileg halász volt, maga 
Szent Péter is. Amikor panaszkodtak 
Jézusnak, hogy hiába halásztak egész 
éjjel, nem fogtak semmit, Jézus így vi-
gasztalta Simont, azaz Pétert: „Ne félj; 
mostantól fogva* embereket fogsz”. (Lk 
5,10) Értendő alatta emberi lelkeket.

Sokat ír a Biblia a különféle beteg-
ségekről és a csodálatos gyógyulások-
ról, viszont a kórokozókról nem szól 
semmit sem, ami természetes, hiszen 
amikor íródott, a mikroorganizmusok 
még teljesen ismeretlenek voltak.

GAIA RUHÁJA



BESZÁMOLÓ

„A házról házra járó, jókívánságos kö-
szöntők ma jóformán alamizsnagyűj-
tésnek látszanak... A régi embernek 
szinte varázserejű érték lehetett, amit 
szívesen viszonzott tőle telhetően. A 
sok ünnepi, névnapi köszöntő egy me-
legebb, barátságosabb, testvéribb, em-
berszeretőbb népélet emléke!”

Kodály Zoltán előbbi, az ún. jeles na-
pokat méltató gondolatai a Komáromi 
Kamarazenekar 2022. január 29-én, 
Tiszti Pavilonunk patinás dísztermé-
ben telt ház előtt megtartott, újabb 
ötletekkel teli, a nemes szórakoztatást 
felvállaló műsorát végighallgatva öt-
löttek fel bennem. Ez a koncert szá-
momra a mai megbolydult világunknál 
ilyen „melegebb, barátságosabb, test-
véribb, emberszeretőbb” életérzéseket 
közvetítő ajándék, újévi köszöntő volt 
a javából! Már a hangversenyt nyitó 
Vivaldi-mű – Eva Sýkorová gondosan 
kidolgozott fuvolaszólójával és a zene-
kar művészeti vezetője, Ervin Romano 
Fulmek vezényletével – igazi ünnepi 

atmoszférát teremtett: elhitette a szerző 
által a mű partitúrájába írottakat: „íme, 
a tél, az örömöt hozó”! A koncertmes-
ter Boris Borsányi vezette, hangver-
senyről hangversenyre egyre össze-
szokottabban muzsikáló zenekar mind 
Edvard Grieg Peer Gynt című, mind P. 
I. Csajkovszkij Diótörő című szvitjének 
nívós előadásával a romantika gazdag 
érzelemvilágát idézte fel. A hangver-
seny befejezéseként, emelve annak fé-
nyét, a Kodály által legszebb hangszer-
nek tartott emberi hang is felzengett. 
Ervin Romano Fulmek – What Love 
told me (Mit mondott nekem a szere-
lem) című dalciklusából két dal és a 
szerző Ave Maria című szerzeménye (a 
Kantantína női kamarakórus egy cso-
portja, valamint Marian Tóth gitáros 
közreműködésével) a hallgatóság nagy 
örömére neves énekművészünk, Becse 
Szabó Ilona stílusos tolmácsolásában 
került előadásra.

Jómagam úgy vélem, hogy az egy-
kori hagyományt, miszerint a jókí-

vánságos köszöntőket, a régi ember 
számára szinte varázserejű értéket tőle 
telhetően viszonozni kellett, ma is ér-
demes folytatni. A kamarazenekarunk 
hangversenyein kapott „varázserejű 
értéket” nekünk, a lokálpatriótáknak is 
illik viszonozni. Így ezúton is köszön-
jük a fellépők és a szervezők önzetlen 
munkáját, az együttes fenntartóinak – 
a helyi művészeti alapiskolának (élén 
igazgatójával, Pasztorek Nándorral), az 
Egressy Béni Városi Művelődési Köz-
pontnak (Lakatos Róbert igazgatóval 
az élén) – a gondoskodást, Komárom 
városának (Keszegh Béla polgármeste-
rével az élen) az odafi gyelést, az erköl-
csi és anyagi támogatást.

A Pro Urbe-díjas Komáromi Ka-
marazenekar a jövőben is szeretettel 
várja hangversenyeire a semmivel sem 
pótolható, élő zenére vágyó kedves kö-
zönséget. Mi több, szívesen tesz eleget 
más helységekbe hívó vendégszereplé-
seknek is. Vivát, Komárom! Vivát, Ko-
máromi Kamarazenekar!

STIRBER LAJOS 

A KOMÁROMI KAMARAZENEKAR ÚJÉVI HANGVERSENYE



ISKOLAHÍREK

ERASMUS+ A VILÁGJÁRVÁNY ALATT

EGY ÚJABB PROJEKT ELSŐ NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJA, GÖRÖGORSZÁGBAN

A PÁZMÁNYOS DIÁKOK HÁROM NYELVI OLIMPIA 
KERÜLETI FORDULÓJÁN IS OTT LESZNEK

Napjaink egyik legsikeresebb oktatá-
si eszköze a tanulók bevonása olyan 
nemzetközi projektekbe, amelyek ki-
egészítik és bővítik az „iskolai isme-
reteket”, ugyanakkor lehetővé teszik 
fi ataljaink számára, hogy megismerjék 
európai diáktársaikat, az életmódbeli, 
tanulási és kulturális különbségeket. 

Bár nagy tapasztalattal rendelke-
zünk az ilyen projektek szervezésében 
vagy az azokban való részvételben, 
nem volt könnyű előkészíteni „öt or-
szág” találkozóját a járvány idején. Mi 
azonban nem adtuk fel. Többszöri ter-
vezés, áthelyezés, halasztás és átszer-
vezés után – a covid korlátozásai mi-
att – végre sikerült megtartanunk az 
első projekttalálkozót a görögországi 
Alexandroupolis városában.

A komáromi Kereskedelmi és Szol-
gáltatóipari Szakközépiskola diákjai 
és tanárai több virtuális találkozót kö-
vetően végre személyesen találkoztak 
litván, portugál, román és görögországi 
partner középiskolák diákjaival az Eras-
mus+: Pénzügyi ismeretek –  út a tuda-

2022. január 13-án online mérettet-
ték meg magukat az Érsekújvári járás 
diákjai az angol olimpia járási fordu-
lóján. Az érsekújvári Pázmány Péter 
Gimnáziumot Ruzsik Máté (II. A) a 2A 
kategóriában, Hoff mann Lea (III. A) 
pedig a 2B kategóriában képviselte. 
Mindkettőjük sikeresen szerepelt, ki-
váltképp Máté, aki kategóriájának első 
helyezettjeként továbbjutott a kerületi 
fordulóba. Egy héttel később, január 19-
én, szintén online mérettették meg ma-
gukat a járás diákjai az német olimpia 

tos fogyasztáshoz projekt keretén belül 
(Erasmus + Financial Literacy Project 
– Path To Conscious Consumerism, 
2020-1-LT01-KA229-077899_3).

A görögországi partneriskolában 
való meleg fogadtatást új ismeretekkel, 
tapasztalatokkal és kalandokkal teli 
napok követték. A projekttevékenysé-
gek részeként egy kérdőíves felmérés 
eredményeit elemeztük, melynek té-
mája a fi atalok anyagi takarékossága 
és „költése” volt. Érdekes volt meg-
tudni, hogy például ami a mi diák-
jaink számára magától értetődő – a 
bankkártya birtoklása –, az abszolút 
atipikus a görög diákok számára. Kü-
lönbség mutatkozott abban is, hogy a 
különböző országokból érkező diákok 
eltérően viszonyultak a vásárolt áruk 
kiválasztásához a környezetvédelem 
szempontjából. Beszélgetéseik során a 
partneriskolák egyéni csapatai néhány 
hasznos tippet mutattak be a víz-, vil-
lany-, műanyag- és élelmiszer-megta-
karításhoz. Érdekes tevékenység volt 
a nemzetközileg vegyes csoportokban 

járási fordulóján. A gimnáziumot Sze-
keres Veronika és Bíróczi Léda (II. A) 
a 2A kategóriában, Horváth Eszter 
(III. A) pedig a 2B kategóriában kép-
viselte. Mindhármuknak gratulálunk 
a kiváló teljesítményükhöz: Léda az 5. 
helyen, Veronika a 3. helyen, Eszter pe-
dig kategóriájának első helyezettjeként 
továbbjutott a kerületi fordulóba. Mivel 
a spanyol nyelvi olimpiában nincs járá-
si forduló, így az iskolai forduló nyer-
tese, Vanya Csaba (II. A) egyenesen a 
kerületi fordulón méretteti meg magát. 

végzett munka is, amelynek feladata 
az ún „zöld üzleti ötlet” kitalálása volt, 
azaz egy környezetbarát üzleti terv 
megálmodása. Az ötnapos projekt-
találkozó során lehetőségünk nyílt a 
fenntartható vállalkozói tevékenység, 
a városi önkormányzat támogatásának 
az ökológiai közlekedés területén, va-
lamint a helyi kézművesek ökológiai 
vállalkozási tevékenységének a meg-
ismerésére is. A gazdag program elve-
zette a résztvevőket a pénzügyi ismere-
tek elsajátításához, különös tekintettel 
az igényeik mérlegelésére, a pénz bölcs 
felhasználására és a Föld óvására. A 
projekttalálkozó csúcspontja a helyi 
specialitások kóstolása, a görög törté-
nelem megismerése, a tipikus görög 
táncok gyakorlása volt, amely minden 
várakozásunkat felülmúlta. Abban a 
reményben búcsúztunk el, hogy ta-
vasszal újra találkozunk személyesen, 
amikor is a romániai partneriskola 
várja majd a résztvevőket.

Hajabács Andrea,                                                                                                                                          
       pedagógus

Minden diáknak gratulálunk a teljesít-
ményhez és sok sikert kívánunk a kerü-
leti fordulókon.

Peternai Zsuzsanna



ISKOLAHÍREK

LEGENDÁS TANÁROK ARCKÉPCSARNOKA A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

2022. február 14-én a Selye János Gim-
názium tanári szobájában elhelyeztük 
Oláhné Domonkos Ilona, egykori le-
gendás tanárunk portréját és életrajzát 
a Legendás tanárok arcképcsarnokába.

A megemlékezésen Szalay Mátyás 
IV.A osztályos tanuló Nagy Zoltán Sír-
kőre című versével tisztelgett a tanárnő 
emléke előtt. A rendezvényen Keszegh 
Béla, Komárom város polgármestere, 
Fazekas László, emeritus református 
püspök és Andruskó Imre méltat-
ták a tanárnő életútját. A Komáromi 
Magyar Gimnázium Öregdiákjainak 
és Tanárainak Baráti Köre nevében 
Langschadl István, elnök és Kalácska 
József, alelnök voltak jelen.

Oláhné Domonkos Ilona (1936–
2021) 1936-ban született Nagymegye-
ren, pedagógus–kántor családban, 1954-
ben érettségizett Dunaszerdahelyen, 
majd a Comenius Egyetem Termé-
szettudományi Kara következett, ahol 
1958-ban fejezte be tanulmányait: ma-
tematika–fi zika szakos tanár lett.

1958-tól az akkor 11 éves komáromi 
középiskolaként működő intézmény 
tanára volt egészen az 1996-ban történt 
gimnáziumi nyugdíjba vonulásáig. 

A gimnáziumban ismerkedett meg 
Oláh Imrével, akivel hathetes isme-
retség után 1958 karácsonyán kötöt-

tek házasságot. Közös jelszavuk, amely 
egész életüket is jellemezte: „Soli Deo 
Gloria” – Egyedül Istené a dicsőség. 
54 éven át kiegyensúlyozott, békés há-
zasságban éltek, egymást segítve min-
denben. Az iskolának, tanítványaiknak 
szentelték idejüket és energiájukat.

Az Oláh házaspár munkájának is 
köszönhetően az 50-es, 60-as években 
matematikából és fi zikából az egész 
ország első iskolái közé emelkedett a 
magyar gimnázium, a tanárnőnek volt 
az első eredményes megoldója a fi zi-
kaolimpia versenyében. Hangoztatta, 
hogy az ember életében a legfontosabb 
az istenhit, majd utána következik a 
család, a nemzeti hovatartozás megélé-
se és a hivatás.

Nagyon sokszor volt osztályfőnök, 
de nemcsak tanított, nevelt is, bátran 
hirdette, hogy az itt élő magyarság-
ban van akarat, tehetség, szorgalom, és 
hogy a múltunk nem fásulttá, hanem 
épp ellenkezőleg, lelkiekben gazdagab-
bá tett bennünket. Kötelesek vagyunk 
nyelvünket, kultúránkat továbbadni 
diákjainknak.

Alapító tagja volt a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok, ma Vass Lajos Kó-
rusának, 1990 márciusában újraindí-
totta az 1881-ben alapított Protestáns 
Nőegyletet, melynek húsz évig elnöke 

volt. A komáromi református gyüle-
kezet történetében ő volt az első női 
gondnok. Tizennégy éven át a Komá-
romi Önkormányzat mellett működő 
szociális bizottság munkájában is te-
vékenykedett. Feldolgozta a komáromi 
bencés gimnázium múltját, történel-
mét is, amely 1995-ben jelent meg a 
Honismereti Kiskönyvtár sorozatban.

2007-től a Vitézi Rend tagja volt, 
2012-ben megkapta Komárom város-
ának Pro Urbe-díját, de amire talán a 
legbüszkébb volt: 2013-ban Budapes-
ten, a Magyar Tudományos Akadémia 
székházában az Oláh család tagjaként 
Magyar Örökség-díjban részesült, ott 
fogalmazta meg tanári hitvallását: „Aki 
gyökereit nem ismeri, jelleme sivár, jö-
vője pedig nincs”, illetve „A jó pap hol-
tig tanul, a jó tanár pedig halála után 
is tanít”.

A Selye János Gimnázium igazgató-
sága, tanári kara közösen az Öregdiák 
Szövetséggel – ha a járványhelyzet en-
gedi – szeretne méltó módon megem-
lékezni szeretett tanárnőnkről a gim-
názium aulájában egy ünnepi műsor 
keretében.

Andruskó Imre,
az SJG igazgatója
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Ismét megrendezésre került a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége és az Óvodapedagógusok Országos Tár-
sulása szervezésében a Kommunikáció az online térben 
elnevezésű konferencia. A kifejezetten óvodapedagógusok 
részére szervezett online előadások központi témája a digi-
tális biztonság volt.

 A konferenciát az SZMPSZ elnöke, Fekete Irén nyitotta 
meg, aki így fogalmazott:

„Az utóbbi évek hatalmas méretű technikai fejlődése le-
tette névjegyét már az óvodába is. A körülöttünk csepere-
dő netgenerációt már nem lehet a régi módon nevelni az 
óvodában sem. Ezek a gyerekek olyan munkahelyen, olyan 
munkakörben fognak dolgozni, amelyek ma még nem is 
léteznek, olyan kompetenciákkal kell őket felvértezni, ami-
lyenekre csak 20 év múlva lesz szükségük.

 Ma már jelentősen más ingerek érik a gyermekeket, 
mint akár 10 évvel ezelőtt is, ha pedig őket a továbbiakban 
is ugyanabban a helyzetben hagyjuk, annak biztosan meg-
lesznek a hátrányos következményei.

 Tapasztalataink szerint a felvidéki magyar óvodapedagó-
gusok azonban képzettek és nyitottak az újra, ezt már szám-
talanszor megtapasztaltuk. 

Miközben a jövőt kémleljük, a változásokat tanulmá-
nyozzuk a gyermeknevelési kultúrában, korszerű, prog-
resszív óvodát tervezünk. Keressük a jó megoldásokat 
elméletben és gyakorlatban egyaránt, az újszerű követelmé-
nyeknek megfelelően, egyben vigyázva arra, hogy az alap-
vető emberi értékek ne kerüljenek az óvoda peremvidékére, 
a klasszikus értékek pedig veszendőbe.

Mindebben megbízható partnerként számíthatnak az 
óvodák pedagógusai a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségére.” 

 Az első előadó Dr. Baracsi Katalin LL.M családjogi szak-
jogász, LL.M infokommunikációs szakjogász, internetjo-
gász, közösségi média tréner volt. A digitális lábnyomon 
innen és túl című előadását az alábbiakban foglalta össze: 

„A mai világunkban végig kell gondolnunk, hogy a gyer-
mekekről való posztolás milyen kockázatokat rejthet ma-
gában. A digitális világban a nyilvánosság azt jelenti, hogy 
egy-egy felvétel bárki számára hozzáférhető. Egy-egy vic-
cesnek tűnő kép, videó a későbbiekben akár cikizés, meg-
alázás, zaklatás vagy bármely más bántalmazás alanyává 
teheti a nevelésünkre, gondozásunkra bízott gyermekeket. 
Amit most még nem érzékelünk, de egyre több kutatás vilá-
gít rá, hogy a 0-3 év közötti gyerekeknek a digitális lábnyo-
ma (internetes jelenléte) 12-13 éves korukra jóval nagyobb 
lesz, mint egy átlag felnőtté. Már így is rengeteg adatot osz-
tunk meg a világhálón. Milyen rossz, ha ezt a helyzetet egy 
szerettünk vagy egy számunkra fontos személy idézi elő. Én 
nem hibáztatom a felnőtt társadalmat, hiszen legtöbbünk-
nek nem volt ilyen élménye. Egy gyermek digitális lábnyo-
ma számos személyes adatot és információt tartalmaz. Pél-
dául melyik óvodába jár, mi a kedvenc étele, kik a barátai. 
A digitális világot mozgató algoritmusok, a mesterséges 
intelligencia pedig lépten nyomon azt lesi, hogy hol ejtünk 

el egy adatmorzsát, amivel még többet megtudhat rólunk. 
Előadásomban arra tettem kísérletet, hogy ezt a jelenséget 
a maga teljességében mutassam be és hívjam fel a fi gyelmet 
a biztonság fontosságára. A segítő felületekkel, jó gyakorla-
tok segítségével pedig a kipróbálásra szeretnék mindenkit 
ösztönözni. Hiszen egy kis odafi gyeléssel számos kellemet-
len helyzettől óvhatjuk meg magunkat és szeretteinket.”

 A résztvevők a konferencia második előadójaként Nagy 
Ildikó Máriát, a Zuglói Egyesített Óvoda Csicsergő Tag-
óvodájának tagintézmény-vezetőjét hallhatták, aki az OH 
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ vezető szaktanács-
adója is egyben. Előadásának címe „A digitális világ hálójá-
ban – Biztonságban az éterben, biztonságban az óvodában, 
kötelezettségünk és felelősségünk.” Nagy Ildikó Mária a 
leglényegesebbeket így összegezte: „A digitális technoló-
gia új utat nyitott az óvodai nevelésben, az óvodapedagó-
gusok számára új lehetőséget teremtett a családokkal való 
kapcsolattartásra. Az óvoda megpróbál helyt állni a digitá-
lis nevelés területén, azonban a digitális technológia gya-
korlati alkalmazása feltételez bizonyos alapszintű digitális 
műveltségi nívót az óvodapedagógusoktól. Az etikus online 
jelenlét, a felelős internethasználat, a digitális etikett isme-
retének elsajátítása halaszthatatlan. Az óvodapedagógus-
szerep tehát megváltozott, mely új szerepkör új attitűdöt 
kíván hozzáillő tudással, kötelezettséggel és felelősséggel az 
online térben is.

Az óvodában alkalmazott „Óvodai Digitális Pedagógi-
ai Módszertan” alapos, átgondolt pedagógiai hozzáértést 
igényel. A Mit? Miért? Mikor? Mennyi ideig? Kivel? il-
leszkedési kérdéskör beható ismeretével online pedagógiai 
tartalmakkal egészülhet ki a hagyományos óvodai nevelés 
témaköreinek feldolgozása.

A kisgyermekek biztonságos digitális tevékenységéért mi, 
felnőttek vagyunk a felelősek. Ahhoz, hogy nyugodt szívvel 
engedhessük ki gyermekeinket a virtuális térbe, tudatosan 
kell kialakítanunk és továbbadnunk – digitális mintaként 
szolgálva – médiahasználati szokásainkat.

Óvodapedagógusként nemcsak az óvodásainkért vagyunk 
felelősek és jelenleg nemcsak az óvodában. A szülőkkel való 
együttnevelésünk során a virtuális játszótéren is felelősséggel 
tartozunk, példát mutatva digitális morális viselkedésünkkel.”

 Az összejövetel előadóinak sorát Vörös Zsuzsa, a kidea 
elnevezésű digitális óvodai szolgáltatás ügyvezetője zárta, 
aki bemutatta, hogy a kidea miként nyújt megoldást a két 
leggyakoribb, napi szinten előforduló problémás helyzetre 
a bölcsődékben és óvodákban: 

1. Az intézményekben állandó adatvédelmi problémát 
jelent a fotók, videók nem kellően ellenőrzött, átgondolat-
lan megosztása a gyerekekről, melyre általában valamelyik 
közösségi média felületet használják. A kidea a feltöltött 
tartalmakat GDPR szerint kezeli, biztosítja, hogy azok ke-
reskedelmi céllal ne kerüljenek felhasználásra, illetve, hogy 
jogosulatlan harmadik fél számára ne legyenek hozzáfér-
hetőek. A szülők ugyanakkor jogosultként több és részle-

VÖRÖS ZSUZSA

ONLINE KONFERENCIA ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK
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A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK 
XXVII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

KÖZOKTATÁSI KONFERENCIA

2022. ÁPRILIS 23–24.

JÖVŐKÉP A KÖZOKTATÁSI REFORMOK JEGYÉBEN

2022. április 23., szombat

1. Közelkép közoktatásunk elmúlt időszakának problémáiról és a megoldási kísérletekről 
2. A közoktatás tartalmi megújulásának lehetőségei

3. Hatékony megoldások a minőség jegyében
 4. A pedagógus szakmai fejlődésének útjai   

Szekcióülések:

1. Az iskolahálózat optimalizálása 
2. Az osztálytermi folyamatok minőségi változása 

3. A közoktatás tartalmi reformja 
4. Az óvodapedagógusok szakmai fejlődésének lehetőségei 

Ünnepi est: az SZMPSZ díjak átadása

2022. április 24., vasárnap 

1.  A szekciók vezetőinek összefoglalója 
2. Oktatási reformok a világban, eredmények, hatékonyság

    3. Pódiumbeszélgetés: Jövőkép, hogyan?  

Zárszó

Czabán Samu szobrának megkoszorúzása

tesebb bejegyzést, képet, információt kaphatnak arról, ho-
gyan telt a gyermekük napja a bölcsődében, óvodában.

2. Az intézményekben jelenleg nem áll rendelkezésre 
olyan hivatalos kommunikációs eszköz, mely az intézményt 
és a szülőt biztonságosan összekötné. A napi gyakorlat azt 
mutatja, hogy a pedagógusok a legkülönbözőbb formában, 
a folyosókon elhelyezett faliújságon keresztül, zárt Facebook 
csoportban, privát Facebook Messenger profi ljukon küldött 
üzenetekkel juttatják el az információkat a szülőkhöz. A 
kidea segítségével a pedagógusok és a szülők egyszerűbben, 
strukturált módon egy kimondottan erre a célra fejlesztett 
zárt felületen kommunikálhatnak. Az összes hivatalos és 
egyéb tájékoztatás, üzenet egy felületen jelenik meg. 

A kidea webes felületen és mobil applikáción keresztül is 
elérhető. Nagyon hasonló az eddig széles körben használt 
közösségi média felületekhez, de strukturáltabb, átlátha-
tóbb és professzionális alkalmazás, ami tiszteletben tartja 
mind a szülők, mind a pedagógusok magánéletét.

 A konferenciát Berky Angelika, az Óvodapedagógusok 
Országos Társulásának elnöke vezette, aki zárszavában 
elmondta, az elhangzott előadások olyan területen adtak 
fontos, hasznos és hiánypótló ismereteket az óvodapeda-
gógusoknak, mely nagyon aktuális, hiszen a mindennapi 
gyakorlat is megkívánja, hogy az oktatási intézmények fog-
lalkozzanak vele.
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Minden jog fenntartva. 
Kéziratokat nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza.  

Kedvenc településem mi más is lehetne, mint 
a hely, ahol a családom legalább nyolcszáz éve 
él-hal, azaz a csallóközi Pódafa. Minden ősöm 
ebben a faluban lakott, szinte ugyanazon a 
portán. Most mégsem a szülőfalumról írok, 
mivel az utóbbi évtizedekben olyan negatív 
változásokon ment keresztül – mint a legtöbb 
csallóközi település –, hogy végigkönnyeznék, 
ha mindazt fel kéne sorolnom... Ezúttal hát azt 
a falut választottam (második) kedvencemmé, 
ahol tavaly egy hetet tölthettem egy különleges 
projekt keretében, amely a felvidéki magyarság 
megmaradásának kérdésével foglalkozott. Egy 
csodálatos rozsnyói járásbeli gömöri falucská-
ról, Várhosszúrétről van szó, amely ottlétem 
legelső napjának legelső perceiben örökre a 
szívembe zárta magát.

A Felvidéken kelet felé haladva, az út bal ol-
dalán, fent, Krasznahorka (a horka szó óma-
gyar nyelven nemzetségfőt jelent) vára áll 
büszkén, a rejtélyes tűzvészből éppen felépülő 
ősi birtok, jobbra pedig Várhosszúrét. A falu 
egy csodálatosan szép magas domb ölében 
terül el, végigcsobog rajta a Csermosnya- és 
a Pacsai-patak. Közvetlenül a falu mellett, az 
említett domb mélyén bújik meg a különle-
ges, felszíni mészkőbarlang, a Krasznahorkai- 
vagy más néven várhosszúréti Buzgó-barlang, 
melynek egy része egész évben látogatható. Itt 
található a világ egyik legmagasabb (33 mé-
ter) cseppköve, amelyet a turisták természetes 
körülmények között nézhetnek meg. A vizes 
részek felett deszkapalló vezet, a belső tavacs-
kák fölött kötélbe kapaszkodva tehetjük meg 
az utat. A barlang megtekintése igazi kihívás, 
csodálatosan felejthetetlen kaland volt szá-
momra. Aki arra jár, semmiképp se hagyja ki 
ezt az élményt!

Várhosszúrét a történelem folyamán több-
ször is került a háborúk kellős közepébe. A tö-
rök felégette, a lakosság egy része elmenekült, 
más része fogságba került. A második világ-
háború alatt több ágyútámadás is érte a falut, 
mely halálos áldozatokkal járt. A középkorban 
szénégetéssel, juh- és kecsketenyésztéssel fog-

iint t 
évee 
öömm 
n aa 
ook,, 
tttívvív 
bbbbb  
éék,, 
aazztttt 

mmmémé,, 
ggeg ss 
sággá  

Eggyy 
kká--
eem 
ee aaa 

ool--
mmmam --

áálll 
üülőő 
aaluu 
eenn 
éss 
azz 
lle--
aai--
nng,, 
Ittt 

mmé--
ttttessess 
zzezesss s
ccs-s---

meggg g 
váás,,, 
zzá--
kkkkiiiiiii 

bbbb-b-
ttö--
üült,, 
áágágá --
uuut,t,t,t,, 
aaaaaaaann nn

oogogogogooog---

lalkoztak, a pásztorkodás még a kétezres évek 
elején is élő foglalkozás volt a községben. A 
faluból sokan dolgoztak a közeli bányákban is. 
Az Andrássy-családnak volt itt birtoka és kas-
télya is. A helyi kéttornyú templom kertjében 
kopjafa és faragott kereszt – Ulman István hely-
béli fafaragó művész és társai alkotása – emlé-
keztet a második világháború községben dúló 
harcaira. A faluban dolgozik egy másik híres 
mester is, a nagyon fi atal harangöntő, Szlízs 
Róbert, aki fi atal kora ellenére már nagyon sok 
harangot öntött vagy újított fel. Messzi földön 
híres műhelyének és munkájának megtekinté-
se szintén felejthetetlen élmény!

A Felvidéken is vannak helyek, ahol csodák 
történtek/történnek. Például Mária-jelenések. 
Vajon miért nem tud ezekről MINDEN felvi-
déki? Miért nem tartjuk számon valamennyit? 
Hiszen ezek a helyek a mi áldásos kincseink! 
Bennünket emelnének fel, minket (is) gyó-
gyíthatnának. Ilyen a várhosszúréti faluszélen, 
a fák között, a Buzgó-patak forrásánál lévő 
Máriácska-kegyhely. Itt látta meg egy helybeli 
kislány Máriát. Az itt csörgedező Buzgó-patak 
vizét azóta is gyógyhatásúnak tartják. A tör-
ténet szerint a 19. században három helybéli, 
Szakali Júlia, Dóczi Mária és egy bizonyos T. E. 
nevű leánygyermek az egyik májusi délután 
elmentek virágot szedni a Buzgó-forráshoz. 
Egyszer csak Szakali Júlia a Szűzanyát vélte a 
fák között lebegni. Ma is elevenen él a helybe-
liekben a meggyőződés, hogy Júliának a Szent 
Szűz többször is megjelent. A látomás a kör-
nyék népét nagy lázba hozta, minek nyomán 
megindultak a zarándoklatok. A forrás kör-
nyékét a helyiek kiépítették, és a kegyhelyről 
csodálatos kilátás nyílik Krasznahorka várára.

A falu kulturális élete is lenyűgöző. Nagy 
hagyománya van (volt) itt a színjátszásnak, a 
zenélésnek és az éneknek, a faluban működő 
kézművesházban pedig továbbra is életben 
tartják a népművészeteket. Hosszúrét – ahogy 
a helybéliek nevezik szülőfalujukat – a mai na-
pig büszkén őrzi kincseit: múltját, hagyomá-
nyait és magyarságát.
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Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.
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ANGYAL LÁSZLÓ, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem nyelvészoktatója, Rimaszombatban él (langyal@ukf.sk); 
BOLEMANT LILLA, a Phoenix Polgári Társulás elnöke, a Womenpress Kiadó alapítója és kiadóvezetője, Pozsonyban él 
(liliana.bolemant@gmail.com); BORDÁS SÁNDOR, a Kodolányi János Egyetem főiskolai tanára, pszichológus, Dunaszer-
dahelyen él (bordassandor@gmail.com); CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi 
elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); CSOBÁDY CSILLA, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem diákja, 
Jabloncán él (cs.csilla80@gmail.com); HRBÁCSEK NOSZEK MAGDALÉNA, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Kö-
zép-európai Tanulmányok Karának oktatója, Nagymácsédon él (mhrbacek@ukf.sk); KISS TÍMEA, a Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetem kutatója, Dunaradványon él (kiss.timea@szfe.hu); LEHOŤÁKOVÁ EVA, a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának oktatója, Vágsellyén él (elehotakova@ukf.sk); MÉSZÁROS KRISZTINA, 
mediátor Dunaszerdahelyen, a Pozsonyi Duna Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium nevelési és pályaválasztási 
tanácsadója, prevenciós koordinátora, Bakán él (meszaroskrisztina84@gmail.com); PÓDA ERZSÉBET, író, újságíró, a Barát-
nő folyóirat főszerkesztője, Balázsfán él (poda@baratno.com); SCHEURING ISTVÁN, a budapesti Ökológiai Kutatóközpont 
tudományos tanácsadója, Budapesten él (scheuring.istvan@ecolres.hu); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a 
Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com); TAKÁCS FERENC, az ógyallai Szlovák Központi Csil-
lavizsgáló munkatársa, Madaron él (takiferi@azet.sk); TEGDES EGYHÁZI DÓRA, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egye-
sületének elnöke, a Gömöri Művelődési Központ kisebbségi kulturális menedzsere, Rozsnyón él (egyhazidora@gmail.com); 
TÓTH ATTILA, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának oktatója, Kolonban él 
(atoth2@ukf.sk)
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XXII. VÁMBÉRY NAPOK

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT: Dunaszerdahely, Csallóközi Múzeum, 2022. március 24–25.

FŐSZERVEZŐ: Vámbéry Polgári Társulás
Társszervezők: Dunaszerdahely Város Önkormányzata

Csallóközi Múzeum
Katedra Polgári Társulás

Program

2022.03.24. (csütörtök)
18:00    Megnyitó: Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója

Könyvbemutató: „Az ereinkben forró tűz.” A XIX. Nemzetközi Vámbéry konferencia előadásainak 
antológiáját bemutatja: Dr. Simon Szabolcs, a Vámbéry Polgári Társulás alelnöke
Köszöntőt mond: Dobrovits Mihály turkológus, egyetemi docens, a Vámbéry Tudományos Kollégium elnöke
Az estet vezeti: Scheer Szabó Mária
Helyszín: Csallóközi Múzeum galériaterem (Múzejná 202/2)

2022.03.25. (péntek)
9:00   A Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntője

Helyszín: Csallóközi Múzeum galériaterme
A verseny főszervezője: Tóth Tibor földrajztanár
A versenyt vezeti: Domonkos Tímea, a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola pedagógusa

13:30  Vámbéry Ármin mellszobrának megkoszorúzása (Vámbéry tér, Dunaszerdahely)
Köszöntőt mond: Vásáry István, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 
a Vámbéry Polgári Társulás választmányának a tagja

14:00    A Vámbéry Ármin Földrajzverseny ünnepélyes kiértékelése a Csallóközi Múzeumban

 Támogatók:  
Dunaszerdahely Város Önkormányzata
Csallóközi Múzeum
Kultminor



KATEDRA

   BORDÁS SÁNDOR: A KORONAVÍRUS 
SZORÍTÁSÁBAN, AVAGY A KARANTÉN 
LELKI KÖVETKEZMÉNYEI (1. RÉSZ)

   TÓTH ATTILA – LEHOŤÁKOVÁ EVA: 
MATEMATIKA – RAJZOLVA.
A SZEMLÉLTETÉS FONTOSSÁGÁRÓL
A MATEMATIKÁBAN

   TAKÁCS FERENC: TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS 
CSILLAGÁSZAT A PROJEKTOKTATÁS TÜKRÉBEN 
(2. RÉSZ)

A HÓNAP TÉMÁJA: BIBLIOTERÁPIA
   TEGDES EGYHÁZI DÓRA: 
MINT A BORSÓ MEG A HÉJA, 
AVAGY A BIBLIOTERÁPIA A KÖNYVTÁRI 
GYAKORLATBAN

   BOLEMANT LILLA: AZ IRODALOM 
ÉLNI SEGÍTHET

   KISS TÍMEA: OLVASÁSFEJLESZTÉS, DE MINEK?

 SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK
ÉS SZÜLŐK LAPJA

2022. MÁRCIUS

XXIX. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM    

ALAPISKOLA ÉS ÓVODA, EPERJES

A Pozsonyeperjes községben működő 
alapiskola 9 évfolyamán jelenleg 143 
gyermek vesz részt az oktató-nevelő fo-
lyamatokban. Tanításukról, gondozásuk-
ról, nevelésükről 17 pedagógus gondos-
kodik. Az óvodások külön épületében 
48 gyermekkel, 4 óvónő foglalkozik. Az 
iskola szakmai irányítását Győri Angelika 
igazgatónő és Bugár Anna igazgatóhe-
lyettes végzi. Az óvoda igazgatóhelyettese 
Méhes Klaudia. Nagy gondot fordítunk a 
családias légkör megteremtésére, és hogy 
gyermekeinket olyan pedagógusok ok-
tassák, akik beépítik tanítási módszereik 
közé a 21. század adta lehetőségeket. Ke-
ressük az újat, és folyamatosan fejlesztjük 
iskolánkat és tudásunkat, miközben hűek 
maradunk magyar hagyományainkhoz, 
gyökereinkhez. Elsődleges célunk, hogy 
tanulóink számára biztosítsuk a világ 
megismerését, és azt, hogy a lehető leg-
könnyebben elsajátíthassák a továbbtanu-
lásukhoz szükséges elméleti és gyakorlati 
tudást. A speciális nevelési igényű tanuló-
inkkal jelenleg 3 pedagógiai asszisztens és 
1 speciális pedagógus foglalkozik az újon-
nan kialakított fejlesztő tanteremben. A 
tanulás mellett fontosnak tartjuk, hogy 
tanulóink kellő mennyiségben és minő-
ségben folytassanak testmozgást a tuda-
tos egészséges életmód kialakításának 
érdekében. Erről felszerelt és változatos 
eszköztárral rendelkező tornatermünk-
ben gondoskodunk. 

A következő szakkörök működnek az 
iskolában: ifj ú egészségvédők, gyöngy-
fűző szakkör, Eperinda énekkar, zsivajos 
néptáncegyüttes, természettudományi 
szakkör, kosárlabda szakkör, eperjesi Ge-
párdok kidobós csapat.

A zene világnapja

Autómentes nap

Nálunk járt 
a Vekker Műhely

Az iskola udvara

Túra a Zsivajban

Téli csata

Rajzóra az udvaron

Az iskola bejárata

Tökfesztivál Óvodai foglalkozás


