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2 Pedagógusfórum  n  Rendezvényeink

Az ülés következő részében Szanyi Mária 
a Talentum kiadványt,  Ádám Zita  az SZMPSZ 
tanulmányi versenyfüzetét mutatta be. 

A Talentum, mely idén első alkalommal 
jelent meg, a TUDOK – tudományos diák-
körök felvidéki, illetve magyarországi kon-
ferenciája, a Kincskeresők – helyi értékeket 
kutató diákok konferenciája, valamint a Sajó 
Károly Természet- és Környezetvédelmi ver-
seny három évfolyamának terméséből válo-
gatott. A tudományos dolgozatok mellett a 
képzőművészeti pályázatokon született leg-
jobb alkotások is helyt kaptak benne. Az egy-

A Felvidéki Tehetségsegítő 
Tanács tevékenységéről

séges szerkesztési elvek mellett igyekezett 
a témák változatosságát is megmutatni.  

Az SZMPSZ tanulmányi versenyfüzete, 
mely hagyományosan a Pedagógusfórum 
szeptemberi mellékletét képezi, összegzi a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
által kiírt versenyek ismertetőit. 
•	 Diákolimpia 2014
•	 Infoprog
•	 Kaszás Attila Versmondó Fesztivál
•	 „Csillagoknak teremtője…”
•	 Kincskeresők IX. 
•	 „Kárpát-medence 2014” - Rejtőzködő 

értékeink nyomában
•	 Olvasni jó!
•	 Öveges József  Fizikaverseny 
•	 Sajó Károly Kárpát-medencei 

Környezetvédelmi Csapatverseny
•	 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
•	 VI. Természettudományi Triatlon
•	 TUDOK 2013-2014
•	 Jókai és kora
•	 Országos rajz- és művészettörténeti verseny

A budapesti székhelyű felvétellel Hanesz 
Angelika volt megbízva, aki beszámolt a már 
megtett, első lépésekről. Az Európai Tehet-
ségközpont a magyar együttműködési mo-
dell sikeréből kiindulva, 2012 nyarán alakult. 
Távlati célja, hogy hozzájáruljon az emberi ér-
tékeket valló európai szervezeteknek, szak-
embereknek egy nyitott, rugalmas, Európa 
országain átívelő hálózatba szervezéséhez, 
valamint, hogy keretet és lehetőséget adjon 
az elszigetelten, rejtetten vagy már hálóza-
tosan működő szervezeteknek, egyéneknek 
a közös munkához. (A honlapok a követ-
kező oldalról nyithatók: http://tehetseg.hu/
szervezetek-es-projektek.)

Az utolsó programpontban a delegáltak 
a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács jövőjéről 
folytattak eszmecserét. A Tanács tagjait egy-
séges szavazással kibővítették a Közép- és 
Kelet-Szlovákiai Régió tehetségpontjaival, va-
lamint megválasztották Hanesz Angelikát a 
Tanács további alelnökének, aki nyelvisme-
retével és fiatalos lendületével segíteni tudja 
majd Pék László elnök és Szanyi Mária alelnök 
munkáját és egyben az Európai Tehetségköz-
ponttal való kapcsolattartó szerepkörét is be-
tölti. 

Az ülés végén Pék László elnök feladatul 
adta a vezetőség tagjainak a Tanács Ügyrend-
jének felülvizsgálatát, és amennyiben szüksé-
gessé válik, annak aktualizálását,  tekintettel 
az új tagok felvételével történő változásokra is. 

Bagita Judit 
a Felvidéki Tehetséggondozó Tanács titkára

Felvidéki Tehetségsegítő Tanács éves 
rendes második ülésére 2013. október 10-én 
került sor Füleken, a Gimnázium épületében. 

Az ülést Szanyi Mária, a Tehetségsegítő 
Tanács alelnöke vezette. 

Elsőként Pék László, a Felvidéki Tehetség-
segítő Tanács elnöke kapott szót, aki értékelte 
a Tanács ez évi eddigi tevékenységét. Jelezte, 
hogy több programot csak részben fog érin-
teni, hiszen azok a tanácsülés későbbi pont-
jaiban részletes tárgyalásra kerülnek. A Nem-
zeti Tehetségtanács átalakulásával sok új fel-
adat vár még a tehetséggondozással foglal-
kozó szakemberekre, többek között a Tehet-
séghidak programba való bekapcsolódás is. 
A tehetségpályázatokkal kapcsolatban meg-
említette, hogy új elemek kerültek a támo-
gatási rendszerbe, melyért ma már az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma felelős, amely a Te-
hetségkoordinációs fórumnak delegálta a pá-
lyázatkoordinálási feladatot. Ebben a szerve-
zetben tag a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége is, szavazati jog nélkül. Az elnök 
úr a beszámolója végén kiemelte a szervezeti 
átalakulás fontosságát a Felvidéki Tehetség-
segítő Tanácson belül is.

Hanesz Angelika, a Tudománynapok 
program felelőse prezentálta a sikeres 
eseménysorozatról szóló beszámolóját. 
2013. május végén, június elején 5 hely-
színen rendezték meg a Tudománynapokat: 
Révkomáromban, Királyhelmecen, Füleken, 
Ipolyságon és Galántán. Az 1-1 Tudomány-
napon bemutatott programok 510 diák és 
76 tanár számára voltak elérhetők, 87 előadó 
bevonásával. A diákok megismerkedhettek 
az Atomium Zoometool modellel, a Wolfram 
Mathematica modellezéssel, a Geogebra 
programmal, részt vehettek a Mobilis fi-
zikai kísérlet-sorozatában de kipróbál-
hatták a Lego robotokat, a gépi látást vagy 
az asztrofotózást is. A felsorolás a teljesség 
igénye nélkül készült, részletes beszámolót 
a Pedagógusfórum 2013/6. számában olvas-
hattak az érdeklődők.

Fabó Mária a Tehetségpályázatok meg-
valósulásának folyamatáról tartott rövid tájé-
koztatót. Két pályázatból összesen 24 millió 
Ft támogatásra sikerült pályáznia a Felvidéki 
Tehetségsegítő Tanácsnak, melyeknél a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége mint 
kötelezettségvállaló jelent meg. A sikeres pá-
lyázatokat tematika szerint csoportosíthatjuk 
a következőképpen: 
•	 Tanulmányutak
•	 Tehetségnapok
•	 Konferenciák és képzések
•	 Tehetségműhelyek létrehozása és meg-

lévő tehetségműhelyek programjainak 
támogatása 

•	 Talentum c. kiadvány
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„ELINDULT 
HÁT VILÁGOT  

LÁTNI…”
Népmese napja 2013

A  M a g y a r  O l v a s á s t á r s a s á g 
(Hungarian Reading Association  – 
HUNRA) 2005 tavaszán felhívással fordult mindazokhoz, „akiknek 
fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbha-
gyományozása”, hogy csatlakozzanak a kezdeményezésükhöz, és Benedek 
Elek születésnapját, szeptember 30-át nyilvánítsák a népmese napjává. 

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha 
egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését  
Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az ele-
inktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltét-
lenül megőrzendő, mesebeli kincseket!” (Részlet a Magyar Olvasástár-
saság 2005-ös felhívásából)

A népmese napját először 2005. szeptember 30-án tartották meg. 
Ezen a napon az óvónők, a pedagógusok a könyvtárosok, és a me-
sével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és fel-
nőttek megkülönböztetett figyelemmel foglalkoznak a mesével. Az 
egyes oktatási-nevelési intézetek változatos meseprogramokat szer-
veznek, a HUNRA pedig évről évre konferenciát szervez, amelynek té-
mája a mese (olvasásra) nevelő hatása. A magyar népmesék mellett kez-
detektől fogva fontosnak tartják más népek mesekincsének a megisme-
rését/megismertetését és a mesei műfajok megismertetését.

Az idei konferencia felhívásában a HUNRA honlapján (http://www.
hunra.hu) ezt olvashattuk: „Tudjuk, hogy a népmesék nem ismerik az or-
szághatárokat, s akárcsak a mesehősök, a világokat is átlépik  Az elmúlt 
években mi is kiemelkedő segítőkre találtunk az országhatáron kívül élő 
magyarságban, amely ápolja és éli a hagyományát, s a népmesei kultúra 
őrzésében tanulhatunk tőlük  Így a IX  országos népmese-konferencia na-
gyobb útra indul, átlépi az ország határait, és 2013-ban a felvidéki Füleken 
rendezzük meg az idei ünnepet, hogy az ottani segítőkkel együtt a magyar 
népmesén kívül közelebbről lássuk a szlovák meséket is ” A 2013. szep-
tember 26–28-án megrendezett füleki konferencia tehát nem volt előz-
mények nélkül. 

Ez év tavaszán már a IV. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmese-
mondó Versenyen mérte össze mesemondó tudását, rátermettségét több 
száz mesemondó. Ez a verseny nemcsak a gyerekek, hanem a pedagó-
gusok körében is nagy népszerűségnek örvend. Nagy fegyvertényt haj-
tottak végre a szervezők, mikor a Palóc népmese verseny utódjaként el-
indították az Ipolyi-meseversenyt. Mert Palócföldön az indítás idején, 
de ha nagyon utánanézünk még ma is lehetett/lehet találkozni mese-
mondókkal, bár egyre inkább a gömöri cigányság kincsévé húzódik 
vissza az egykor jelentős unaloműzés, a mesélés. A meseversenyre nagy 
számban jelentik be az iskolák a mátyusföldi és a csallóközi gyerekeket 
is. Bizony, nincs itt könnyű dolga sem a felkészítő pedagógusnak, sem 
a mesemondónak! Úgy kell elsajátítani a mesélés fortélyait, hogy nincs 
élő előkép. Így is évről évre emelkedik a mesemondás színvonala, és 
a pedagógusok is kezdenek ráérezni a szövegmondás helyett a szabad 
mesélés lényegére. Mert fontos, hogy a népmesei fordulatokkal gon-
dolkodni tanítsunk, gazdagítsuk az érzelmeket és visszahozzuk rég el-
felejtett szavainkat. A mesélő nem fejezheti ki magát az sms-ek rövidí-
tésre ítélt szótöredékeivel, és mindig élő kapcsolatot tart a közönségével. 
Tehát a mese már a korai (óvodás) korban is az emberek közötti kapcso-
latot célozza: kapocs a mesélő és a hallgatóság között.  

A mese másik fontos szerepe az ún. olvasóvá nevelés. Ha a gyermek 
a mesével tanul, a meseolvasás folyamán nem idegen a szöveg, amit 
olvas. Főleg akkor, ha már a családból magával hozza a mesét, amire az 
óvoda ráépíti a mesével gazdagított érzelmi nevelést. És ha az iskolapa-
dokból sem űzzük ki a mesét. Mert a mese nemcsak a kicsinyek műfaja! 
A mesék – eredeti céljuknak megfelelően különösen a tanmesék és a le-
gendamesék – még a középiskolás korosztály erkölcsi-érzelmi nevelé-
sében is jelentősen segíthetik a pedagógusok munkáját.

Szanyi Mária
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A visegrádi országok a vallás tükrében
Tizenhatodik alkalommal szervezett 

a Kárpát-medence általános és közép-
iskoláiban magyar nyelven történelmet 
oktató pedagógusok számára tábort a 
Halzl József vezette Rákóczi Szövetség. 
Az első ilyen jellegű tábort, melynek fő 
célkitűzése a szervezet honlapja sze-
rint: „a szakmai továbbképzés és a kap-
csolatok erősítése a résztvevő peda-
gógusok között”, még 1998-ban ren-
dezték meg a pannonhalmi bencés apát-
ságban. Éveken át e patinás épület ott-
hont adott egy-egy hétig a Kárpát-me-
dence minden szegletéből érkező részt-
vevőknek. A 2000-es évek közepén a 
Rákóczi Szövetség a mátrafüredi erdé-
szeti szakközépiskola kollégiumában 
várta a táborlakókat. 2011-től pedig a 
Mátrafüredtől mindössze néhány kilo-
méterre fekvő Gyöngyösön találkoznak 
a történelemtanárok – a Károly Róbert 
Diákhotelben. 

A rakocziszovetseg.hu honlap tájé-
koztatása szerint, idén 121 pedagógus 
vett részt a szervezet által szervezett 
Történelemtanár Táborban. Magyaror-
szágról 66-an, Erdélyből 20-an, Felvi-
dékről 17-en, Kárpátaljáról, illetve Dél-
vidékről 9-9 pedagógus érkezett. Ami 
ebből a szempontból számunkra külö-
nösen érdekes, az utóbbi évekhez ké-
pest a résztvevő felvidéki történelemta-
nárok száma csaknem megkétszerező-
dött. S ami még szembeötlő volt: a „kró-
nikus visszajárókon” kívül ezúttal szép 
számmal képviseltették magukat a fiatal 
korosztályhoz tartozó kollégák is.

Az utóbbi években hagyománnyá 
vált, hogy a rendezvény előadásainak 
nagy része egy jól körülhatárolható té-
makörhöz kapcsolódik. Idén – mint 
ahogy ezen írás címében is olvasható – 
a visegrádi országok kapcsolatát járták 
körül az előadók, a középkortól napja-
inkig – a vallásra fókuszálva.

A tizenkilenc előadásból tizenkettő 
ezzel a témával foglalkozott. Tőkéczki 
László felvezető előadásában a közép-
európai vallási és nemzeti viszonyok 
alakulásáról szólt. A következő három 
napon sorrendben az alábbi előadások 
hangoztak el a főtémával kapcsolatban: 

Szögi László: A Trianon utáni egy-
házigazgatás változásai a Kárpát-me-
dencében, Gőzsy Zoltán: Állam és 
egyház viszonya Mária Terézia és II. Jó-
zsef idején, Peter Kónya:  A cseh vallási 

Beatrix: Sokszínűség és missziók Közép-
Európában a 13–15. században. „Eret-
nekek, zsidók, muszlimok, pogányok.”, 
Molnár Imre: A lengyel egyház szerepe 
a kommunista Lengyelországban, Szabó 
Gyula: A római katolikus egyház Ma-
gyarországon a kommunista diktatúra 
éveiben.

Az előadások másik csoportját azok 
képezték, amelyek nem kapcsolódtak 
szorosan a központi témához, ám azt 
nem lehet elmondani róluk, hogy érdek-
telenek lettek volna. Mészáros Kálmán 
hadtörténész Miért éppen Borsi? Tények, 
talányok, tévedések II. Rákóczi Ferenc 
születéséről című előadásában a feje-
delem születésének körülményeivel fog-

lalkozó kutatások új eredményeiről szá-
molt be. Turcsányi Péter író Wass Albert 
egyik regényét, A funtineli boszorkányt 
mutatta be, filmvetítéssel egybekötve. 
Bogár László közgazdász kemény kriti-
kával illette a neoliberális gazdaságpo-
litikát, a globális kapitalizmusról, mint 
„élősködő rendszerről” értekezett. Az 
elmúlt három-négy évben talán Takaró 
Mihály irodalomtörténész a történelem-
tanár tábor legnépszerűbb és legjobban 
várt (visszatérő) előadója. Takaró a Ma-
gyar kultúra tegnap, ma és holnap címet 
viselő előadásával ezúttal is katartikus él-
ményt nyújtott a hallgatóság döntő több-
ségének. Ám egy más összetételű közön-
ségnél az olyan kiszólás, mint: „a magyar 
kultúra ma megszállt terület”, vagy Ester-
házy Péter, Kertész Imre és Spiró György 
magyar írói mivoltának kétségbevo-
nása valószínűleg hamar kicsapta volna 
a biztosítékot. Pozsgay Imre egyetemi 
tanár a rendszerváltás utáni évtizedek 
politikai folyamatairól szólt. Hoffmann 
Rózsa, köznevelésért felelős államtitkár 
a magyarországi oktatásügyi reform 
eredményeit foglalta össze, mindenek-
előtt a közoktatási célokról, illetve a pe-
dagógusokra váró új feladatokról beszélt.

Az előadások sorát minden este vala-
milyen kiegészítő program zárta. Ennek 
keretében a résztvevők meghallgatták 
Dunai György Sándorné borbemuta-
tóját, s természetesen megkóstolták az 
általa bemutatott nedűket is. Megtekin-
tették A szovjet sztori című dokumen-
tumfilmet a sztálini rendszer borzalma-
iról. Élvezhették Bekő Szabolcs kvartett-
jének komolyzenei koncertjét. 

A tábor utolsó „munkanapján” 
mindig tanulmányi kirándulásra invi-
tálják a résztvevőket a szervezők. A tör-
ténelemtanárok útja ezúttal a hírhedt 
recski tábor áldozatainak emlékparkjába 
vezetett. A nyomasztó élményt egy han-
gulatos egri ebéddel oldották a kirán-
dulás résztvevői a város kereskedelmi 
középiskolájában, ahol Habis László pol-
gármester, Ballagó Zoltán, az Egri Tan-
kerület igazgatója és Vasas Joachim is-
kolaigazgató üdvözölte a tanárokat.

Az utolsó estére – stílszerűen – 
már csak a búcsúest maradt. Másnap 
reggel, délelőtt pedig hazautaztak 
a kiválóan szervezett történelemtanár 
tábor résztvevői.

Pelle István 

 n A tábor résztvevőinek egy csoportja 
a recski emlékparkban

 n A felvidéki származású Molnár Imre 
előadását nagy érdeklődés kísérte

száműzöttek, Varga Szabolcs: A kato-
likus továbbélés és a reformáció kezdetei 
a Dél-Dunántúlon és Szlavóniában a 16. 
században, Bagi Dániel: Szentkultusz 
Kelet-Közép-Európában, Balogh Margit: 
Lehetőségek és zsákutcák. Szentszéki 
képviseletek Kelet-Közép-Európában 
1945 után, Balogh Judit: Az Erdélyi Fe-
jedelemség vallási sokszínűsége, Seres 
István: Józsa pátertől Avram pópáig. Tá-
bori papok a kuruc korban. Romhányi 
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Arany János Családi kör c. verséből 
vett idézettel teszem fel a kérdést: van-
nak-e meséinknek nem mese vonatko-
zásai? Avagy mese-e minden, amit annak 
mondunk? 

Évek óta részese vagyok a helyi érté-
keket kutató diákok programjának. Azt 
tapasztalom, hogy a visszaemlékezések 
kapcsán nemcsak a gyerekek, hanem 
a tanárok is egyre gyakrabban hasz-
nálják az elmond, elbeszél, mondta, be-
szélte szavak helyett a mesél, mesélte ki-
fejezéseket. Mintha már minden mese 
lenne, ami nem érint közvetlenül, mond-
hatnám személyre szabottan a minden-
napok szükségleteiben! Eredeti tervem 
szerint előadásomban a népmeséink 
valós elemeire szerettem volna fóku-
szálni, de előtte kívánatosnak tartottam 
volna néhány dolgot érinteni. 

Mivel azonban a szervezők a Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 
ezáltal a pedagógusok mesei tevékeny-
ségéről szerettek volna hallani, olyan 
munkacímet adtak az előadásomnak, 
amelyet én nagyon találónak tartottam.

Ezért hát először is szeretném meg-
köszönni a beszédes címet: A Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
mesei tevékenysége. Jobb címet nem 
találhattak volna annak a tartalomnak, 
amelyről szólni szeretnék. – Ennél jobb 
már csak az lehetne, ha a Szövetségnek 
nem mesei, hanem mesés tevékenysége-
iről számolhatnék be.

Amikor az iskolák és más oktatási-
nevelési intézmények tevékenységéről 
– stílusosan: mesei tevékenységéről 
szólok, természetesen, nemcsak a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 
hanem a Katedra, a Csemadok és más 
civil és állami szervezetek és intézmé-
nyek által bevont pedagógusokra gon-
dolok. Hiszen minden szervezet, amelyik 
tevékenységét az iskolákra is kiterjeszti, 
válogatás nélkül szólítja meg a pedagó-

gusokat, tekintet nélkül arra, hogy tagsá-
gához tartoznak-e vagy sem. A Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége pedig 
kényszerűségből is minden szlovákiai 
magyar pedagógust szolgál, hiszen te-
temes állami feladatot vállal fel. Elég csak 
a módszertani szakmai tevékenységre, 
vagy az igazán állami feladatra, sőt köte-
lességre, a szlovák munkafüzetek kiadá-
sára gondolnunk. Így aztán az SZMPSZ 
a legtöbb, főleg regionális iskolai prog-
ramnak támogatója vagy társszervezője. 

Ugyanakkor a pedagógusokat más 
civil szervezetek nemcsak munkára 
fogják, hanem hathatósan segítik is a 
tanórán kívüli (de áttételesen a tanórán 
is végzett) munkájukban. Ennek leg-
markánsabb példája éppen a Csemadok 
Művelődési Intézete által életre hívott 
Ipolyi Arnold Népmesemondó verseny, 
amely nem csupán versenyzésre és ver-
senyeztetésre buzdítja a pedagógu-
sokat, hanem a területi fordulók alkal-
mával és az országos döntőn is bő elem-
zést kapnak a munkájukról. Nem szemé-
lyesen szólíttatnak ki, de a zsűritagok ki-
emelten elemzik a frissen hallott jó pél-
dákat, és érzékenyen kezelve bár, de rá-
mutatnak azokra a hibákra is, amelyeket 
a felkészítőknek a továbbiakban hasznos 
elkerülniük. Ezekre az elemzésekre, és 
a pedagógusok véleménynyilvánítására 
az országos döntőn is sok időt szánnak 
a szervezők.

A Csemadok Művelődési Intéze-
tének egy másik jelentős programja, 
amely szintén a pedagógusok (mesei) te-
vékenységére irányul, a Dunamenti Ta-
vasz, a gyermekszínjátszók és bábosok 
seregszemléje. Itt nem a mese a köz-
ponti téma, de a versenyző csoportok 
nagy százaléka éppen a népmese dra-
matizálásán keresztül mutatja be prog-
ramját. Érdemes lenne egy elemző elő-
adást (ha nem egy teljes konferenciát) 
szánni ezeknek a meseátdolgozásoknak, 
mesei tevékenységeknek és a pedagógi-
ában való hasznosulásuknak.

 A mesét ma egyértelműen a kis-
gyerekkor velejárójának tartjuk, a tan-
anyagban és az oktatási-nevelési ter-
vekben is így szerepel. Elsősorban az 
óvodás és kisiskolás korhoz kötjük. Pedig 
az elmúlt korokban minden korcso-

portnak megvoltak a mese alkalmai, lett 
légyen az társas munka, pihenés, hosszú 
téli esték unaloműzése vagy idénymun-
kások, ill. katonák pihenőideje. Az Ipolyi 
Arnold Népmesemondó verseny, de akár 
a jelen konferenciának az előadásai és kí-
sérő rendezvényei is bizonyítékul szol-
gálnak, hogy a mesemondás nem fe-
jeződik be a kisiskolás kor végeztével. 
Mint ahogy a kezdetek sem az óvodás-
korral indulnak. Vagy inkább így: nem 
az óvodás korral kell a mesét kezdeni 
a gyermeknek.

„Tévedés azt hinni, hogy az olvasóvá 
nevelés az iskolában vagy az óvodában 
kezdődik. Aki mese- és beszélgetéshi-
ánnyal érkezik az oviba, abból majdnem 
bizonyosan nem-olvasó gyerek, nem-ol-
vasó felnőtt lesz. Az olvasóvá nevelés 
első számú felelőse tehát maga a szülő, 
aki elsősorban nem azzal segítheti a fo-
lyamatot, hogy példát mutat az olvasás 
és a könyvek szeretetével, tiszteletével, 
hanem azzal, hogy mesél.” (Boldizsár Il-
dikó)

Mennyivel hamarább látja meg és fe-
dezi fel a világot, aki már bizonyos mesei 
ismeretekkel, gazdag szókinccsel megy 
óvodába!

A jó óvoda és a még jobb óvó néni 
aztán könnyebben teszi hozzá azt a több-
letet: az érzelmi nevelést, amit akkor is 
gyakorolnia kell, sőt talán még jobban, 
ha a gyermek e tekintetben hátrányos 
helyzetből jön. Se szeri, se száma az elne-
vezésükben és nevelési programjukban 
a mesét nyilvánvalóvá tevő óvodáknak 
és óvodai csoportoknak: mese óvoda, 
meseláda, mesetarisznya, mesevár stb. 
De ha nincs is a nevében a mese, az 
óvodák programjának igen nagy száza-
lékét a mesék teszik ki. 

Megérne egy elemzést, hogy ezek 
a mesék, típusaikat tekintve milyen 
arányban oszlanak meg népmese–mű-
mese tekintetében. Természetesen, ezzel 
nem azt akarom mondani, hogy csak 
a népmeséknek van fejlesztő/nevelő ha-
tásuk. De ha lehet, ne engedjük szétszó-
ródni hagyományainknak e drága gyön-
gyeit, még akkor sem, ha újabban egy 
népmese-ellenes jelenség üti fel a fejét a 
nevelési szakemberek között.

„ Nem mese az gyermek…”
 Az idősb fiú is leteszi a könyvet, 
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed; 
És mihelyt a koldús megáll a beszédben: 
„Meséljen még egyet” – rimánkodik szépen. 
„Nem mese az gyermek,” – így feddi az apja…
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Azt viszont bizton kijelenthetem, 
hogy a mesének óriási szerepe van az ér-
zelmi nevelésben. Nem véletlen tehát, 
hogy a jó óvodában az érzelmi nevelés 
nemcsak szólam, hanem szinte mesés 
valóság. Ugyanez nem mindig mond-
ható el – sajnos – az iskoláinkról (vagy 
pedagógusainkról?)! Hivatkozhatunk 
az iskolai időhiányra, a pedagógus le-
terheltségére és még sok másra, de azt 
gondolom, hogy elsősorban szemlélet 
kérdése az egész. Az, hogy a pedagó-
gusok felismerjék: a kevesebb több. Mer-
jenek akár a tananyag rovására is beszél-
getést kezdeményezni, a kezdeményező 
gyerekkel pedig merjenek beszélgetni. 
Mert nemcsak a kisgyerekre vonatkozik, 
hanem a kamaszra és még a majdnem 
felnőtt érettségizőre is, hogy amíg ki 
nem mondja, ami a lelkét nyomja, addig 
hiába akarunk bármilyen fennkölten tan-
anyagot közvetíteni neki. Ha viszont az 
érzelmi vonalon közelítjük meg, rövi-
debb időre lesz szüksége ahhoz, hogy el-
várásainknak megfeleljen.

S hogy mi köze van mindehhez a me-
sének? Ki ne emlékezne vissza a bonyo-
lultnak tetsző, egyenletekkel felírandó 
matematika példákra, úgy a hetedik–ki-
lencedik évfolyam táján. Nos, ezek meg-
oldásai nem azért olyan nehezek, mert 
valóban olyan bonyolult feladatok len-
nének, hanem azért, mert a legtöbb 
tanár a puszta megoldandó feladatot 
látja bennük. A komoly matematikát 
nem lehet komolytalanná tenni egy me-
sével, történettel! Pedig dehogynem: 
a 90-es évek elején a pozsonyi módszer-
tani központban volt egy módszertani 
előadó, aki ilyen foglalkozásokat tartott 
tanároknak: szöveges feladatok megol-
dása mesével. Több kollégámmal hall-
gattuk ezeket az előadásokat, a mód-
szert kipróbáltuk az osztályban – műkö-
dött! Valahogy mégsem ment át a köz-
tudatba, egy idő után hiába kerestük, a 
kolléganő is eltűnt a láthatárról. A mód-
szere ébresztett rá, hogy a dolog valahol 
a 3. osztály táján akad el, amikor puszta 
tananyagot kap a gyermek, és hiányzik 
valami kapaszkodó – valami, amihez ér-
zelmileg kötődne. Mert a 3.-ban jönnek 
az első szöveges feladatok. Ugyanaz a 
gyermek, aki briliáns logikával következ-
tette ki a mesei fordulatok következő tör-
ténéseit az óvodában, harmadikos ko-
rára gépiesen teljesít – ha teljesít. A leg-
ritkább esetben lesz kezdeményező a 
feladatok megoldásában. A szöveges 
feladatokat „túléli”, de igazán nem tudja 
megoldani. Ez csak nyílik, mint az olló, 
távolodik tőle az évek folyamán, amíg 

a felső tagozat, de különösen a gim-
názium végére rémálommá válik a 
matematika és minden termé-
szettudományos óra. Ter-
mészetesen, mint min-
denben, itt is vannak 
kivételek. Az előző-
ekkel csupán arra 
szerettem volna 
rámutatni, hogy 
az érzelmi sivár-
ságnak sokféle 
okai vannak, ame-
lyek aztán messze 
m u t a t h a t n a k . 
Egyben rá szerettem 
volna mutatni a Bol-
dizsár Ildikótól vett 
idézet igazára: olva-
sóvá nem a mese, nem is 
a szülő példája, hanem a sok-
sok beszélgetés nevel, amelynek 
igényét elsősorban otthonról 
hozza a gyermek. De ha 
ez nincs, akkor pótol-
hatat lan szerepe 
van a mesének, 
mer t  amellett 
h o g y  s z ó r a -
koztat, kinyitja 
a lelkeket – és 
n e m c s a k  a 
gyermekekét.

versenyeken való részvételek hálózata, 
hogy sokszor még az iskola vezetése is 
nehezen tudta követni, hogy a tantestü-
letek melyik tagja mikor, hová nevezte 
be a tanítványokat.  Ugyanis a személyes 
részvételt nélkülöző levelező versenyek 
is gombamód szaporodtak.

Ezek között a versenyek között nem 
egyszer éppen az olvasást célzó, gyakran 
éppen a mai konferenciánkhoz illesz-
kedő mese-téma szerepelt. Ezekről csak 
esetlegesen szereztünk, ill. szerünk tudo-
mást: vagy írnak róla a pedagógusok az 
SZMPSZ lapjába, a Pedagógusfórumba, 
vagy véletlenül találunk rá (többször már 
múlt időben) az iskola honlapján.

Tehát mivel összegezni nem tudom 
az iskolák mesemondó tevékenységét, 
megpróbálok csemegézni azokból a hír-
adásokból, amelyek részben a Pedagó-
gusfórum cikkei által, másrészt az inter-
netes híradásokon keresztül jutnak el 
hozzánk.

 n László Bandy: Égig érő mesefa

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége, a véletlen folytán éppen 
engem bízott meg, hogy az akkor még 
a mai Vágsellyei járást is magában fog-
laló Galántai járás iskoláiból begyűjtsem 
azoknak a versenyeknek a jegyzékét, 
amelyekbe az iskolák bekapcsolódtak.  
Ez egy minta lett volna, amely alapján 
az egész országban felmértük volna azt 
a hozzáadott értéket, amelyet az iskolák 
a kötelező tananyagon túl nyújtottak a 
tanulóknak. A 90-es évek első felében 
jártunk akkor. Éppen csak elkezdődtek a 
kapcsolatfelvételek az iskolák között, ha-
táron inneni, de főleg a magyarországi 
iskolákkal. Dicséretes, hogy kezdetektől 
fogva nemcsak tanári kapcsolatokról volt 
szó, sokkal nagyobb szerepet töltöttek 
be a gyerekeknek szervezett közös prog-
ramok és versenyek. Ezek után talán nem 
kell bizonygatnom, hogy a felmérésre 
vonatkozó minden igyekezetünk csődöt 
mondott. A jegyzék soha sem készült el. 
Nem készülhetett el, mivel olyan szöve-
vényes volt a versenyszervezések és a 
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A legjelentősebb a 7 mérföldes 
csizmában heted 7 határon át c. me-
severseny.

Ha beírjuk a Google keresőbe pilla-
natok alatt 165.000 hivatkozás jelenik meg.

A verseny kezdetéről és a szlovákiai 
magyar iskolákban való indulásáról tu-
dósít a Katedra c. hazai pedagógiai újsá-
gunk internetes oldalán N. Tóth Anikó: 
„Az alsó tagozatos tanulókkal legin-
kább a meséken keresztül lehet meg-
szerettetni az olvasást. Persze, egyre 
több  furfangos módszert kell bevetni, 
hogy a különféle képernyők rabsá-
gából a gyerekek a könyvek szabad vi-
lágába lendüljenek át. Egy lehetséges  
furfang vagy „varázslat“ a  7 mérföldes 
csizmában, heted 7 határon át elneve-
zésű vetélkedő, amit néhány év óta két 
lelkes pedagógus szervez rendületlenül: 
Mózes Hajnalka, a vásárúti József Attila 
Alapiskola és Óvoda pedagógusa, vala-
mint Lőrincz Katalin, az ipolyviski alap-
iskola igazgatója.” (N. Tóth Anikó: Ka-
tedra, 2013-08-02, http://katedra.niton.
sk/2013/08/02/7merfoldes-csizmaban-
heted-7-hataron-at/)

A verseny a 2000-es évek fordulóján 
indult útjára Hódmezővásárhelyről. Ha-
marosan nagyon közkedvelt lett nem-
csak Magyarországon, hanem Szlováki-
ában is. Hozzánk úgy jutott el, hogy a ve-
télkedőre a Győr–Moson–Sopron me-
gyei Bőny hívta meg szlovákiai testvéris-
koláját. A vásárúti József Attila Alapiskola 
és Óvoda pedagógusa, Mózes Hajnalka a 
2007/2008-as tanévben még csak iskolai 
versennyel próbálkozott, majd – Szlová-
kiában elsőként – a 2008/2009-es tan-
évben felvállalta saját körzetében a ve-
télkedő megszervezését és lebonyolí-
tását, valamint a kistérségi döntő meg-
rendezését. 

2009-ben Mózes Hajnalka, aki azóta 
is a verseny szlovákiai fordulóinak fő-
szervezője, a Katedra Napokon elő-
adást tartott a Hétmérföldes vetélke-
dőről. „Engem azonnal elvarázsolt – nyi-
latkozta erről a másik szervező, Lőrincz 
Katalin – olyan lelkesedéssel, szeretettel 
beszélt a verseny filozófiájáról. Rögtön 
elhatároztam, hogy mi otthon, a Garam 
mentén is felhúzzuk a hétmérföldes 
csizmát, és bejárjuk vele a mesék biro-
dalmát. 2010-ben be is neveztünk akkori 
munkahelyemről, a zselízi alapiskolából 
egy csapattal, és elmentünk Vásárútra ta-
pasztalatot gyűjteni.” Nyilván, más is így 
lehetett vele, mert a „Hétmérföldes” rö-
videsen hatalmassá terebélyesedett. Az 

utóbbi években a verseny támogatói kö-
zött szerepel az SZMPSZ is.

2011-ben a vetélkedőre már 120 
csapat jelentkezett, majd a két iskolai, 
öt körzeti, két területi forduló után 16 
csapat készült a vásárúti – felvidéki vi-
szonylatban országos – döntőre. 

A mesevetélkedőben négyfős csa-
patok versenyeznek, hat fordulón ke-
resztül. Egy-egy iskolából több csapat is 
nevezhet. A meséket a megyei szervezők 
válogatják, melyek közös megegyezés 
során kerülnek a játékba.

 A verseny célja, hogy játékos szöveg-
feldolgozás segítségével a gyermekeket 
olvasásra ösztönözze. A rövid, mesei fur-
fanggal megfogalmazott feladatok olva-
sásra és gondolkodásra késztetik a gye-
rekeket. A kérdések csak a mesék alapos 
ismeretében válaszolhatók meg. Olvasni, 
olvasni, olvasni kell a meséket, folyton 
folyvást, ha nyerők akarnak lenni. Így fej-
lesztik olvasási készségüket, a csapat-
munka pedig segíti őket az együttgon-
dolkodásban. Egymás véleményének 
tiszteletben tartására nevel, és az ösz-
szetartozást erősíti. Mire egy-egy csapat 
eljut az országos döntőig, 20 mesét kell 
alaposan megismernie és különböző 
módon feldolgoznia.

Az idei vetélkedőbe tájainkról 27 is-
kola nevezett be, egy-egy iskolából most 
is több csapattal. Ismét a 16 döntős 
csapat közül választották ki azt a kettőt, 
amely a felvidéki meseszeretőket képvi-
selte a szegedi országos versenyen.

A meseverseny szervezője a szímői 
Jedlik Ányos Alapiskola is, ahol idén, áp-
rilisban 10. alkalommal rendezték meg 
az Égig érő fa c. mesemondó versenyt. 
A zsűri elnöke Haraszti Mária, a szlovákiai 
Magyar Interaktív Televízió riportere volt, 
aki maga is ír meséket a gyerekeknek. 
A versenyen az ő meséiből is több el-
hangzott. A szervezők itt is azt emelték 
ki, hogy a verseny legfőbb erénye , amel-
lett, hogy sok mesét megtanultak,  hogy 
a gyerekek nemcsak maguk között me-
séltek, hanem a szülők, azaz a nyilvá-
nosság jelenlétében is.

Amíg a 7 mérföldes csizmában 7 ha-
táron át c. verseny csoportmunkára, 
írásra, rajzolásra ösztönöz, a szímői a 
klasszikus mesélési gyakorlatot követi. 
Egy további, ezektől eltérő jó példa 
a Felsőszeli Alapiskoláé, ahová tavaly 
„mesét hozott a Mikulás”:

Amikor Mikulás reggelén a gyerekek 
az iskolába mentek, a folyosón egy széket 

találtak a Mikulás levetett ruhájával, mel-
lette pedig egy levelet, melynek cím-
zettjei a felszőszeli Széchenyi István 
Alapiskola diákjai voltak. A levélből kide-
rült, hogy sok más mellett a Mikulás „egy 
zsák mesét” hozott a gyerekeknek. Ezzel 
vette kezdetét a felsőszeli kisiskolások 
„… Egyszer volt, hol nem volt… meseol-
vasási programja“. A program keretében 
a kisiskolásoknak decembertől márci-
usig minden héten egy mesét olvastak 
fel vagy mondtak el tanítóik vagy más 
felnőttek. A mesékhez különféle játékok, 
foglalkozások is kapcsolódtak, amelyek 
az újabbnál újabb mesék elmondásával, 
illetve felolvasásával sem értek véget. 
Májusra aztán a kedvenc mesékből igazi 
játékok, dramatikus feldolgozások ke-
rekedtek, amelynek eredménye egy va-
lóban mesés délelőtt, a Kukurikú Mese-
fesztivál volt. Ezen a fesztiválon gyermek 
és felnőtt kirándulást tett Meseor-
szágban, ahol örömmel élhette át, hogy 
mindig az igazság győzedelmeskedik, és 
a jók még jobbakká válhatnak. A fesztivál 
a királykisasszonyokká és királyfiakká lett 
gyermekek közös énekével zárult.

A jó példákat sorolhatnám még to-
vább. Érdemes lenne bővebben megis-
merkedni a komáromi Munka Utcai Alap-
iskola Mesenapjával, amikor Benedek 
Elek meséihez készítettek illusztrációkat, 
vagy a Tornai Alapiskola meseszakköri 
tevékenységével.

Azonban úgy gondolom, ennyiből is 
érezhető, hogy az iskolákban jelen van 
az igény, hogy a jó ötleteket mástól is át-
vegyék, mit a 7 mérföldes esetében, de 
ott van a mérhetetlen kreativitás, mint pl. 
a felsőszeli iskola tantestületében, amely 
érleli a tehetségeket.

Nyilván nem véletlen, hogy ezekben 
az iskolákban igazi tehetségek – pl. a 
felsőszeli Széchenyi István Alapiskolában 
többszörös aranysávos –, tehetséges me-
semondók nevelődnek. 

Reméljük, hogy a folyamat, amely is-
koláinkban elindult és az Ipolyi Arnold 
Népmesemondó versenyen, valamint 
a Dunamenti Tavaszon csúcsosodik ki, 
sok-sok érzelemgazdag értékes embert 
fog adni közösségünknek!

Szanyi Mária néprajzkutató, pedagógus

(Elhangzott a Népmese napja alkalmából 
a IX. népmese-konferencián, Füleken, 

2013. szeptember 26–28-án)
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A PISA-felmérések szerény eredményeinek hatására a szöveg-
értés-szövegalkotás kompetenciaterület egyre nagyobb hangsúlyt 
kap oktatási rendszerünkben. A társadalmi változások következ-
tében és a multimédiás szórakoztatóipar termékeinek elterjedésével 
párhuzamosan viszont az olvasás mind kevésbé vonzó a diákok szá-
mára. A szövegértelmezési készség fejlesztése és a tanulók olvasóvá 
nevelése céljából október 4-én, névadónk születésének 443. évfordu-
lóján, az érsekújvári  Pázmány Péter Gimnáziumban immár ötödször 
rendeztük meg a Szövegértelmezési Anyanyelvi Vetélkedőt. 

Ha megkérdeznénk a résztvevőket, ők valószínűleg igazolni 
tudnák Kálnay Adél szavait: „Nagyon jó azoknak, akik látják, amit 
olvasnak. Persze a film is jó, csak éppen nem a te szereplőd játszik 
benne, hanem amilyet a rendező gondol. A könyvben az a legjobb, 
hogy te vagy a rendező.”

 A vetélkedőt évről évre valamelyik híres maturánsunk 
nyitja meg. Idén Pekarik Katica Anna, előadóművész vállalta ezt a 
feladatot. A jelenlevőknek elmondta, megtisztelő számára, hogy be-
lépve a gimnáziumba saját magát is ott látja a volt diákok dicsőség 
galériájában. Katica Dévai Nagy Kamilla Krónikás Zenedéjében ta-
nult, többek közt Vikidál Gyulától és Sebestyén Mártától. Erdélytől 
Kárpátaljáig, Berlintől Rómáig sok-sok zenei színpadon, műfajban 
próbálta már ki magát. Sajátja a magyar dallamvilág, a megzenésített 
versek, az egyház zenei dallamok, a swing, a dzsessz. 

A megnyitón további számos egykori gimnazistát is megidéz-
tünk egy kisfilm segítségével, amelyet a tavalyi 170-es ünnepi em-
lékhét rendezvényein forgattunk. 

A verseny két kategóriában zajlott. Az alapiskolások Szabó 
Magda Régimódi történetének egy részletéhez kapták a feladat-
lapot, a gimnazisták Kosztolányi Dezső Néró, a véres költő regény-
részletét értelmezték. Amíg a zsűri a válaszlapokat pontozta, vendé-
günk a tornateremben szórakoztatta a diákokat és tanáraikat. Katica 
koncertjén musical-, tánc- és népdalokat énekelt.

Ebéd után Kollár Klaudia és Soóky Zoltán magyartanárok érté-
kelték ki a versenyt. Szövegértelmezésben idén a legjobbak:

1. kategória:
1. Bombicz Eleonóra – Gútai Nagyboldogasszony Gimnázium
2. Mucska Szilvia – Duna utcai MTNYAI, Pozsony
3. Zemes András – Czuczor Gergely MTNYAI, Érsekújvár

2. kategória:  
1. Nágel Máté – Duna utcai Gimnázium, Pozsony
2. Salgó Noémi – Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár
3. Szabó Annamária – MTNY Magángimnázium, 

Dunaszerdahely

Hagyománnyá vált, hogy ilyenkor megkoszorúzzuk az udva-
runkon álló Pázmány-emlékoszlopot, amelyre a versenyre érkező va-
lamennyi intézmény képviselője elhelyezi emlékszalagját. Idén a kö-
vetkező feliratú szalagok lobognak a szélben: 

Czuczor Gergely MTNYAI, Érsekújvár 
Szemerényi Károly MTNY AI, Tardoskedd 
Jedlik Ányos MTNYAI, Szímő
MTNYAI, Kürt
Endrődy János MTNYAI, Muzsla
MTNYAI, Nagykér 
Szenczi Molnár Albert Alapiskola, Szenc
Corvin Mátyás MTNYAI, Gúta
Duna utcai MTNY AI és Gimnázium, Pozsony
Gútai Nagyboldogasszony Gimnázium
MTNY Magángimnázium, Dunaszerdahely   
Szenczi Molnár Albert Gimnázium, Szenc
Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár

A versenyt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége is támogatta.

Benkő Timea

A pázmányosok 
szövegértelmezési 

vetélkedője
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A Felvidék különböző régióiból 11 iskola 31 
tehetséges  tanulója és 12 felkészítő, kísérő peda-
gógus részesülhetett abban az élményben, hogy 
szakértő vezetéssel három napot töltött Magyar-
ország egyik legszebb nemzeti parkjában. 

Az autóbusz május 26-án, vasárnap reggel 
indult Vágsellyéről, érintve a negyedi és ko-
máromi felszállóhelyeket. A csoport útikedvét 
még a vészjósló fellegek hada sem tudta el-
venni. A diákok félszegen ismerkedtek, sokan 
pedig örültek a közös versenyek utáni viszont-
látásnak. A pedagógusok is örömmel üdvö-
zölték az ismerős kollégákat, és kihasználták 
a hosszú út adta alkalmat a szakmai eszme-
cserére. Út közben csatlakozott a csoporthoz 
Katona Mihály, a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület tagja, aki már több 
mint négy évtizede végez madártani megfigye-
léseket a környéken. Első megállónkra, a kar-
cagi Györffy István Nagykun Múzeumba is ő 
kísért el bennünket, hiszen büszke kun szár-
mazására. Kunokkal kapcsolatos gazdag tör-
ténelmi és néprajzi ismereteit szívesen meg-
osztotta velünk, így téve színessé és érdekessé 
a múzeumlátogatást. 

Utunk Hortobágy felé Nagyivánon vezetett 
keresztül. E kis település a „Hortobágy kapuja“, 
és érdekessége, hogy a vidék „leggólyásabb fa-
luja“. A főúton végigsétálva minden villanyosz-
lopon gólyafészket láthattunk, bennük az egy-
kedvűen bámészkodó, ázó-fázó gólyákkal.

A szálláshelyre estére érkeztünk. Mátán, 
a Fecskeház Erdei iskola szálláshelyen stílu-
sosan, hortobágyi palacsintával vártak. Vacsora 
után meghallgathattuk Katona Mihály előadá-
sának első részét, Hazánk érdekes madarai 
címmel. Másnap reggel elindultunk Közép-Eu-
rópa egyik legnagyobb halastó rendszeréhez, a 
hortobágyi halastavakhoz, mely Közép-Európa 
egyik legismertebb madárélőhelye is egyben. 
Sajnos, az időjárás nem kedvezett a tervezett 
madármegfigyelésnek. A kisvasúton megtett 
út után távcsövekkel felszerelkezve, kabátba öl-
tözve másztunk a kilátóba. A madarak zöme 
fázósan örizte fészkét, az ilyenkor szokásoshoz 
képest jóval kevesebb madár röpdösött az erős, 
hideg szélben. Számunkra így is újszerű él-
ményt nyújtott a nádi és vízi madarak sokasá-
gának látványa. 

Délutánunkat Malomházán, a Hortobágyi 
Vadasparkban töltöttük, ahol a Hortobágy jel-
legzetes állatvilágával ismerkedtünk. Lelkes, fi-
atal vezetőnk olyan érdekes történeteket fű-
zött egy-egy állathoz, ami örökre az emléke-
zetünkbe vésődött. Megtudtuk, hogy mitől 
„rekonstruált“ az őstulok, hogy a nádi farkas 
nem is farkas, hanem sakál, hogy a vadmacska 
tiszta fajtáját a kihalás fenyegeti, mivel keve-
redik a házimacskával, hogy a beteg gólyák ete-
tésekor hogyan kell becsapni az egészségeseket, 
és még sok egyebet. 

Estefelé  Hortobágyon, a kézműves vá-
sáron barangoltunk, és végigjártuk a Csárda-

A Hortobágyi Nemzeti Parkban jártunk
múzeumot, az Alföld leghíresebb, legnagyobb 
csárdáját, és egyben Hortobágy legrégibb épít-
ményét, amelyben Petőfi is megfordult. Itt 
lefényképezkedhettünk a hortobágyi csikósok 
ruhájában, a czifraszűrben, ami megdöbben-
tően nehéznek bizonyult. 

Ezután ellátogattunk a Hortobágy folyó 
fölött átívelő, a kereskedelmet, állathajtást és 
forgalmat biztosító híres Kilenclyukú hídhoz, 
mely Európa leghosszabb kőhídja, amit az 
1690-es években épült fahíd helyére építtetett 
Debrecen városa 1825 és 1833 között, és ami 
mára már a Világörökség része. 

Este Katona Mihálytól újabb érdekessé-
geket tudhattunk meg nemcsak hazánk ma-
darairól, hanem a nagyvilág egyéb tájain élő 
„leg-leg-leg rekorder“ madarakról is. Utolsó 
napunkon ismét Hortobágyra látogattunk, ahol 
megtekintettük a Pásztormúzeumot, a a pász-
torok életét, eszközeit, ruházatát bemutató ki-
állítást jártuk végig, valamint egy kisfilmet is 
megnéztünk a hortobágyi pásztorok életéről. 
A Látogatóközpontban a puszta természet-
rajzát és a gazdag élővilágát bemutató kiállítás 
kötötte le a figyelmünket, valamint érdekesnek 
találtuk a Kézművesudvar ősi mesterségeket 
bemutató kiállítását is. 

Déltájban elindultunk Poroszló irá-
nyába, a következő úticélunkhoz, a Tisza-tavi 
Ökocentrumhoz, aminek akváriumrendszere 
egyedülálló élményt nyújtva tárta elénk Ma-
gyarország második legnagyobb tavának élő-
világát. És mintha nem nyújtana elegendő él-
ményt a 2 m-es vizák, pontyok, csukák, ke-
csegék, a vidrák, szalamandrák látványa, meg-
figyelhettük a rovarvilágot, de találtunk itt ál-
latsimogatót és játszóparkot is. A sok él-
ménytől alaposan megéhezve tértünk be egy 
késői ebédre, ami után már csak a hosszú ha-
zaút várt ránk. Azonban az út hátralevő ré-
szét sem töltöttük haszontalanul, mert a kol-
légákkal hasznos eszmecserét folytattunk ver-
senyekről, iskolai eseményekről, szokásokról, 
ezzel is gazdagítva ötlettárunkat. 

Mindent egybevetve elmondható, hogy 
a tanulmányi kirándulás teljes mértékben el-
érte célját, hiszen a résztvevő tehetséges gye-
rekek jól érezték magukat, új ismereteket és él-
ményeket szerezhettek, a kísérők pedig újabb 
támpontokat kaptak az új tehetségek kibonta-
koztatására. Mindezért az egész csapat nevében 
szeretnék köszönetet mondani, nemcsak a Ma-
gyar Tehetség Programnak, de az SZMPSZ 
vezetőségének is az ötletért és a lehetőségért, 
Csákvári Zoltánnak a szakmai program ösz-
szeállításáért, valamint Szetyinszky Veronika 
kolléganőnek a zökkenőmentes szervezésért, 
a gyors problémamegoldásokért, és azért a ru-
galmasságért, ami teljessé tette számunkra a ki-
rándulás élményét. 

Czibor Angelika

a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola igazgatója
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tetésre. Mindegyik csapat a legtöbbet hozta ki magából, nagyon 
szoros eredmények születtek. Már előtte való héten készültek a mű-
veltségi vetélkedőre. Sok, az egészséges életmódról szóló cikket 
tanulmányoztak át annak érdekében, hogy minél jobb helyezést 
érjenek el. Ami még ennél is fontosabb, hogy rengeteg olyan infor-
mációhoz jutottak hozzá, amely az egészséges életmódról szól, és 
fel tudják használni a későbbiek folyamán. A kilencedikesek csa-
pata – Frunyó Viktor, Csintalan István, Moravcsík Kinga – az ötödik 
helyen állt a feladatlapok kitöltése után, de a döntőben kimagasló 
teljesítményt nyújtva megnyerte a vetélkedőt.

A nap fő programja a futóverseny volt, melyen korcsopor
tokban versenyeztek a gyerekek. A verseny célja elsősorban az 
egészség megőrzése a futás által. Az egyes korosztályok nemen-
kénti 1–3. helyezettjei emléklapban részesültek. A verseny útvo-
nala a focipálya mellett és a parkon keresztül vezetett. A legna-
gyobb taps a családi futás résztvevőinek járt, ahol együtt futottak 
a szülők gyermekeikkel, így mutatva számukra követendő példát, 
hogy legnagyobb kincsünk az egészségünk. 10 család verseny-
zett. A Gyarmati család lett a győztes. E közben háztáji ételek és 
méz kóstolója zajlott az iskola folyosóján. Az ételek biztosításáért 
köszönet Keszegh Mária nyugalmazott tanító néninek, valamint 
Fónad Irén és Kajan Anikó tanító néniknek. 

Az iskola folyosóján kiállítottuk tanulóink alkotásait: termény-
bábok, őszi díszek, plakátok. Köszönetet érdemel minden tanuló 
és szülő, aki részt vett bármelyik versenyben. Köszönet jár azoknak 
a pedagógusoknak is, akik segítettek megszervezni az egyes fog-
lalkozásokat. Reméljük, jövőre újra megrendezzük az egészséges 
életmód hetét.

Fekeč Péter

Pedagógusfórum  n  Iskoláink életéből

Kilencedszer rendeztük meg Szentpéteren, a Kossányi József 
Alapiskolában, 2013. szeptember 30. és október 4. között az 
egészséges életmód hetét. Fő célunk az volt, hogy tanulóinknak, 
rajtuk keresztül szüleiknek, de pedagógusainknak is bemutassunk 
egy újszerű szemléletet életvitelünkre, legfőképpen az egészséges 
táplálkozásra való tekintettel. Szerettük volna a tanulókat bekap-
csolni különféle tevékenységekbe és versenyekbe, amelyek az 
egészséges életmód megismerését és kipróbálását teszik lehetővé. 

Alsó tagozatos tanulóink egy nagyon tanulságos előadást hall-
gathattak meg a fogápolásról és a fogbetegségekről, melyet Oláh 
Renáta, a Komáromi Területi Közegészségügyi Hivatal munkatársa 
tartott. Előadásában hangsúlyozta a rendszeres fogorvosi ellenőr-
zések fontosságát és megmutatta a helyes fogmosás technikáját. 
A gyerekek megnéztek egy kis mesét is, mely tanulságul szolgált, 
hogy óvjuk fogaink egészségét.  

Szerdán salátakészítő versenyt rendeztünk tanulóink számára.  
Ebbe a versenybe több mint 60 tanuló kapcsolódott be. A tanulók 
készítettek gyümölcs és zöldségsalátákat egyaránt. Nem a sor-
rend volt a fontos, hanem a részvétel! A saláták kóstolóján részt 
vettek az ovisok is. Mindegyik saláta nagyon finom volt. A gye-
rekek is hasonló véleményen lehettek, mert a közös kóstoló után 
nemigen maradt belőle. Láthatta mindenki, hogy milyen egy-
szerű készíteni olyan ételeket, amelyek egészségesek és finomak 
egyaránt. Utána Varga Tímea tartott zumba bemutatót a torna-
teremben. Kicsik és nagyok egyaránt megmozgatták magukat a 
pörgős zenére. Másnap asztalitenisz verseny volt a tornateremben, 
több iskola részvételével. 

Pénteken vetélkedőt rendeztünk tanulóinknak az egészséges 
életmódról. A benevezett csapatok előre készültek a megméret-

Az egészséges életmód hete

 n Futott, aki csak tudott: kicsik és nagyok

 n A zumba alaposan megmozgatta az érdeklődőket

 n Salátát készíteni is, kóstolni is élvezet volt

 n A helyes fogmosás módszere
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Élménybeszámoló a XII. Kárpát-medencei 
középiskolás vezetőképzőről

Az idei év októberében képvisel-
hettük iskolánkat − az Alsóbodoki 
Magyar Tannyelvű Magán-szakközép-
iskolát − a Rákóczi Szövetség immár 
tizenkettedik alkalommal megrende-
zett Kárpát-medencei középiskolás ve-
zetőképzőn, 2013. október 4–6. között.

Hárman vágtunk neki az útnak: 
Zvoncsár Tímea tanárnő, Simonics 
Anna diák, valamint jómagam, Hajdu 
Tamás, a Rákóczi Szövetség alsóbodoki 
helyi diákszervezetének elnöke. 

A vezetőképzőn 47 középiskola ve-
hetett részt, köztük 27 magyarországi, 
11 erdélyi, 7 felvidéki és 1–1 iskolával 
képviseltették magukat a kárpátaljai, 
valamint horvátországi iskolák is. Is-
kolánként egy kísérőtanár és két diák 
vehetett részt, tehát összesen 141-en 
jelentünk meg a rendezvény hely-
színén, a budapesti Rubin Wellness & 
Konference Hotel bejáratánál október 
4-én, délután három óra és fél öt kö-
zött. A gyors regisztráció után kézhez 
kaptunk egy dossziét, mely a Rákóczi 
Szövetség jóvoltából több fontos kel-
léket tartalmazott: a rendezvény rész-
letes programját, jegyzettömböt, tollat, 
gumi karkötőt, tájékoztató füzetet, va-
lamint a személyre szóló névjegykár-
tyánkat, melyet a rendezvény teljes 
időtartama alatt a nyakunkban kellett 
hordanunk. 

Miután elfoglaltuk a minden igényt 
kielégítő szobáinkat, kezdetét vette 
a megnyitó a hotel konferenciater-
mében. A Rákóczi Szövetség elnöke, 
Halzl József úr megnyitó beszédét 
Pozsgay Imre egyetemi tanár törté-
nelmi vonatkozású előadása követte. 
Ezután elfogyaszthattuk vacsoránkat 
a szálloda éttermében. A lakoma után 
alig szusszantunk, máris kezdődött is 
a diákok számára egy ismerkedő est, 
ami a szálláshelyünk egyik ékességével, 
a wellness részleg igénybe vételével tel-
jesedett ki.  A késő esti órákban is to-
vább folyt az ismerkedés, szórakozás, 
majd lassan mindenki ágyba került.

A szombati napon a reggeli után 
csapatfeladatok következtek. A di-
ákok és a tanárok egyaránt csapatokba 
voltak sorolva a névjegykártyájuk színe 

alapján, így kisebb csoportokban folyt a 
munka. Valóban munka, mert minden 
csapat 1–1 témát kapott, valamint né-
hány kritériumot, melyek segítségével 
egy színdarabot kellett kreálnunk a va-
sárnapi program lezárására. A feltétel az 
volt, hogy mindenki szerepeljen valami-
lyen formában, de kizárólag 1 ember, a 
mesélő kommentálhatta a történéseket, 
a többiek pedig csak játszottak. Jó móka 
volt a felkészülés, sok csapattól hal-
latszott hangos nevetés. Miután letelt 

szor előadását figyeltük Értelmes élet 
címmel, majd 4 órától Wittner Mária, 
1956-os halálraítélt, országgyűlési kép-
viselő lépett elénk a konferenciate-
remben. 

A szombati vacsora után a Nem-
zeti Színházba indultunk. Három 
buszt töltöttünk meg pillanatok alatt, 
így indultunk a Szigligeti Ede: Liliomfi 
című előadásra. Remek darabot láthat-
tunk, egy gyors csoportképre is futotta 
a Nemzeti Színház bejárata előtt, és in-
dultunk is az éjszakai buszos városné-
zésre. Budapest főbb nevezetességei, 
helyszíneinek megtekintése után a Ci-
tadelláról csodálhattuk a város pompás 
fényeit. Alig bírtunk betelni vele, min-
denki fényképezett, vagy a távolba me-
rengett, de lejárt a nézelődésre szánt 
időnk, így a buszokra szállva a szállás-
helyünket tűztük ki éjszakai utazásunk 
végpontjaként. Közel jártunk már az 
éjfélhez, a teljes csapat kimerült, így 
hamar elcsendesedett a hotel, nyugo-
vóra tértünk.

Vasárnap reggel a szombatihoz ké-
pest barátságosabb időben, fél nyolckor 
keltünk, hogy odaérjünk a nyolc órakor 
kezdődő misére, melyet Michael Duffy, 
ír szerzetes, katolikus pap tartott. Az 
istentiszteletet Bárdos Tamás zene-
tudós lenyűgöző előadása követte. 

A vezetőképző programjának 
utolsó pontja délelőtt 11 órakor kez-
dődött, a csapatok színdarabjainak elő-
adása volt ez, mely nagyon vicces volt 
amellett, hogy rendkívül kreatív elő-
adásokat is láthattunk egyenként. 

Déltől búcsúzkodni kezdtünk 
újonnan megismert barátainktól, 
a mihamarabbi viszontlátást remélve. 
Lassan mindenki felkerekedett, haza 
indult, mely kinek hosszabb, kinek rö-
videbb utazást jelentett. 

Remekül éreztük magunkat a XII. 
Középiskolás vezetőképzőn, és re-
méljük, hogy nem kell sokat várnunk 
a következő meghívásra, hogy újra egy 
ilyen kitűnő közösségben, szinte egy 
nagy családban lehessünk legalább egy 
hétvége erejéig. 

Hajdu Tamás

 n Gloviczki Eszter előadása

 n Csoportos foglalkozás

a színdarabra szánt idő, előadások so-
rozata következett. Elsőként Gloviczki 
Eszter orvos  beszélt nekünk a szerelem 
biokémiájáról, melyet hatalmas érdek-
lődés övezett. Őt Szatmáriné Balogh 
Mária, egyetemi tanár követte, aki a ha-
tékony vezetésről tartott remek előadást 
számunkra. 

Az egyenként másfél-másfél órás 
előadások után ebédelni mentünk. 
Amikor mindenki jóllakott, egy kis pi-
henés következett, és a korábban el-
hangzottakról osztottuk meg véle-
ményünket egymás között. Délután 
2 órakor Kisida Elek orvosprofesz-
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Gömör határ menti csücskében fekszik egy közepes nagyságú 
község, melynek a neve: Sajószentkirály (Kráľ).  A települést 1282-től 
említik. A község a Szentkirályiaké volt, majd a Rákócziiaké, később kü-
lönféle földesuraké. 1680-ban teljesen elnéptelenedett, majd a 18. szá-
zadban újra benépesült. 1828-ban 43 házban 295 lakosa volt, akik me-
zőgazdasággal foglalkoztak. A mezőgazdasági jellegét a község a ké-
sőbbi időkben is megtartotta. 1938-tól 1944-ig Magyarországhoz tar-
tozott. Legrégebbi műemléke az 1767-ben épített barokk-klasszicista 
kastély, mely manapság felújítva szolgálja a falut. A községi hivatal és 
az iskolai konyha székel benne, és van egy szép díszterme, mely külön-
féle rendezvényeknek ad helyet.  A községnek manapság közel ezer la-
kosa van, melynek összetétele: 55% magyar, 23% szlovák és 22 % roma.

A falu iskoláját – mely a főút mellett egy nagyon veszélyes, be-
láthatatlan kanyarban helyezkedik el – 1951-ben indították újra. 
Első igazgatója Fazekas Dezső volt. Az iskola kezdetétől fogva két-
osztályos volt, mivel a tanulók létszáma meghaladta az ötvenet. 
Működése során több változáson esett át. Volt időszak, amikor az 
abafalvai alapiskolát is magában foglalta. Ebben az időszakban négy-
osztályosra bővült, és két napközis osztályt is működtetett. Tanuló-
inak a száma 70 körül mozgott. Az iskola igazgatója hosszú éveken 
keresztül (húsz év) Szakál Géza volt. Munkássága, szakmai elhiva-
tottsága nagyban hozzájárult az iskola jó hírnevéhez. Céltudatos, ala-
posságot igénylő munkájával, példás életvitelével meghatározó sze-
mélyisége volt a közösségnek. A tanulók tradicionális, hagyomány-
őrző nevelésében teljes mértékben részt vett, irányítójává vált a nép-

Iskola az országhatár szélén

dalok, a néptánc, népszokások, színjátszás, irodalom, zene terén 
egyaránt. Tudatában volt annak, hogy a kultúra művelése nem 
csupán önfeledt szórakozás, hanem az életre való felkészülés egyik 
módja, egyben a gyermek művészi hajlamának kibontakoztatója, 
a társadalomba illeszkedésnek tanulóiskolája is.

Nyugdíjba vonulása után 2001-ben Imrecze Béla lett az iskola 
igazgatója, és jelenleg is az. Az iskola fenntartója 2002. július else-
jétől Sajószentkirály község. A 2004/2005-ös iskolai évtől Abafalván 
újraindították az alapiskolát. Ennek következtében csökkent a ta-
nulók létszáma 67-ről 52-re, és három osztállyal, valamint két nap-
közis csoporttal működött tovább.

Az ezt követő iskolai években a tanulók létszáma fokozatosan, 
évről évre csökkent. A mostani, 2013/2014-es tanévet már csak 
26 tanulóval nyitottuk meg. E létszám következtében az osztá-
lyok száma lecsökkent kettőre, a napközi pedig egy csoporttal mű-
ködik. A kialakult létszámcsökkenés elsősorban a populáció-csök-
kenés következménye a községben, de néhány esetben a szülő 
a közeli városka magyar iskolájába íratta gyermekét, és egy-két 
esetben a szlovák tanítási nyelvű iskolába. Természetesen, a peda-
gógusok száma is követi a tanulók számát. Jelenleg három tanító, 
és egy nevelőnő biztosítja az oktató-nevelői munkát:  Imrecze Béla, 
Papp  Beáta, Danko Eszter és Kósik Ilona. Igaz, Danko Eszter csak 
60-százalékos kötelezettséggel dolgozik iskolánkban, a kötelezett-
sége többi részét a helyi szlovák iskolában tölti. 

 n Az iskola épülete
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Ezek vagyunk mi, a mi kisiskolánk, a sajószentkirályi magyar taní-
tási nyelvű alapiskola dióhéjban. Minden igyekezetünkkel azon dol-
gozunk, hogy tanulóink megfelelő tudásra tegyenek szert, és ehhez 
különféle módszereket alkalmazunk. Iskolabemutatómat éppen 
ennek szellemében a következő, hitvallásunknak is beillő Galileo Ga-
lilei idézettel fejezem be:

„A gyermek feje nem egy edény, amit meg kell tölteni, hanem 
fáklya, amit lángra kell lobbantani.”

Imrecze Béla, iskolaigazgató

Bemutatkoznak kisiskoláink  n  Pedagógusfórum

Ami a tanulók összetételét illeti, szintén változás állt be, sajnos, 
nem kedvező irányba. Tanulóink 95 százaléka roma származású, és 
nagy részük szociálisan hátrányos helyzetű családokban él. Ennek 
következtében minden tanuló térítésmentesen kap ebédet és tan-
szereket az egész iskolai év folyamán. Amíg a Pázmány Péter Alapít-
vány juttatásait az iskola kapta, szinte minden felszerelést be tud-
tunk biztosítani a tanulóknak. Jutott pénz kirándulásokra, és külön-
féle kulturális rendezvények bebiztosítására is itt, helyben, az isko-
lában. Ezeket felvételeink is igazolják. Volt év, hogy 10–12 ilyen ese-
ményt létre tudtunk hozni. Sajnos, ezek az utóbbi években elma-
radtak, ugyanis a szülőktől, a kapott támogatások ellenére is, lehe-
tetlen anyagiakat beszedni ilyen célokra. Már a balesetbiztosítási il-
leték befizetése is gondot okoz.

Iskolánkat az évek folyamán igyekeztünk a kornak megfelelően 
újítani, modernizálni.  Évente megközelítőleg 5.000 euró összeget 
fordítottunk ilyen célokra különféle forrásokból – alapítvány, pro-
jekt, fenntartó. Megjegyezendő, hogy az előző polgármester, és a je-
lenlegi is szívügyének tekintette, és tekinti az iskola sorsát.

A tanítás két tágas, világos tanteremben folyik. A napközinek 
külön helyisége van. A számítástechnikai órákat a szaktanteremben 
tartjuk, melyben 9 számítógép áll a tanulók rendelkezésére. Sajnos, ki-
emelkedő tanulmányi és versenyeredményekkel az utóbbi években 
nem tudunk dicsekedni. Természetesen, volt időszak, amikor a mi ta-
nulóink sikeres szereplői voltak a különféle versenyeknek, mint például 
a szlovák nyelvi verseny, népdalverseny, vagy tánc- és szavalóverseny, 
de mesemondó versenyen is volt képviselve iskolánk. Létszámunk fo-
kozatosan leszűkült, és – mint említettem – a minőség is romlott. 

Kisiskola, kis közösség vagyunk. A változó feltételek ellenére is 
igyekszünk lelkiismeretesen teljesíteni a feladatainkat. 

 Az oktatás mellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre. 
Gondolok itt az alapvető higiéniai teendőkre: WC - használat, zseb-
kendő szükségessége, cipőhúzás, öltözködés stb.

Mindezek ellenére minden iskolai évben igyekezünk a követ-
kező események aktív részeseivé válni: ünnepélyes tanévnyitó, 
Halloween, nyugdíjasok napja, Mikulás és karácsonyi ünnepségek, 
farsangi jelmezbál, Föld napja, falunapi rendezvények, ünnepélyes 
tanévzáró. Ezek egy részéről tanúskodnak a mellékelt fényképek is. 
A falunapok keretében több ízben megrendeztük az aszfaltrajz ver-
senyt, közösen a helyi óvodával, és  a szlovák tanítási nyelvű alap-
iskolával. Ugyanígy, közösen valósítgattuk meg az év végi kultúr-
műsorokat is. Ez hozzájárult a nagyobb néző- és résztvevősereg ki-
alakulásához, s nem utolsó sorban nagyobb toleranciát diktált fel-
nőttnek, gyermeknek egyaránt.

 n Egy kis beszélgetés a napsütötte tanteremben 

 n Önálló munka közben

 n Az iskolaudvaron...

 n Kirándulás Beretkére
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A 2012/13-as akadémia év ta-
vaszi szemeszterében a Konstantín 
Filozófus Egyetem Közép-európai 
Tanulmányok Karának tanár és ta-
nító szakos hallgatói „Az osztály-
főnök szerepe” nevet viselő tan-
tárgy keretében készülhettek a pe-
dagógusi pálya egyik legfontosabb 
szerepére, az osztályfőnökségre. A 2 
kreditpontért felvehető szeminárium 
szakmai anyagát a TANDEM nonprofit 
szervezet Az élet játék című kiad-
ványa és a hozzá tartozó, osztályfő-
nököknek szóló módszertani anyag 
képezte. Idén szeptemberben újra el-
indult a szeminárium. 

A féléves kurzusra való felkészü-
léskor, mint ahogy a kiadványunk ösz-
szeállításánál is, fontos szempont volt 
az, hogy tulajdonképpen nemcsak 
a nem-formális módszertan átadására, 
egyszerűsítve fogalmazva „játéktaní-
tásra” vállalkozunk, hanem közvetetten 
szakmai személyiségfejlesztést is vég-
zünk. A hallgatóknál (a könyv esetében 
olvasóknál) attitűd szintű változás eléré-
sére törekszünk, és a Morenói szerepel-
mélet (Grete Leutz: Bevezetés a csoport-
pszichoterápiába J.L. Moreno alapján 
(1974)) értelmében az osztályfőnöki sze-
repük fejlesztését célozzuk meg. A sze-
repelméleti megközelítés lényege, hogy 
az emberi személyiséget szerepek ösz-
szességének tekinti, amelyben egyaránt 
helyet foglalnak társadalmi és szakmai 
szerepek. A szerepek kialakulása alap-
vetően interakciókhoz kötött, és számos 
viselkedésminta, gondolat, érzelem, at-
titűd kapcsolódik hozzájuk. Különböző 
szerepeink tanulása születésünktől 
fogva zajlik, páros és csoportos talál-
kozásokban, mindennapi és a minden-
napokból kiemelkedő helyzetekben. 
Egy adott szituációban történő viselke-
désünket nagyban meghatározza az, 
hogy abból a helyzetből milyen kínál-
kozó szereplehetőségeket aktivizálunk 
a kifejlett vagy még csak csírájában lé-
tező szerepeinkből (például megküz-
dünk-e az adott konfliktussal vagy ki-
bújunk alóla, megmutatjuk-e tanári sze-
repünk szigorú énjét vagy maradunk 
a jól begyakorlott elnéző szerepnél). A 

Az osztályfőnök szerepe
Szakmai személyiségfejlesztés tantermi kereteken belül

személyiség egészségességét, stabi-
litását, spontaneitását nagyban meg-
határozza az, hogy  mennyire kiforrott 
a szerepkészlete, másrészt saját szere-
peivel mennyire bánik tudatosan, ho-
gyan tudja kezelni a szerepvállalásait 
ahhoz képest, hogy milyen a körülötte 
lévő helyzet.  

Szerep: vállalás, játszás, teremtés
A szabad szerepalakítás szempont-

jából Moreno három szintet különböztet 
meg, amelyeket könnyedén összekap-
csolhatunk azzal, ahogyan kisgyermek-
korban a játék közben gyakorolja az 
ember a szerepekbe és hozzájuk tartozó 
szabályokba való belehelyezkedést. 

Az első fázis a „role-taking” (szerep-
vállalás) ami egy teljesen előzetesen 
megadott szerepnek az elvállalása, ill. 
megtestesítése, a variációkra nyújtott 
személyes szabadság teljes kizárásával. 
Ide azok a helyzetek tartoznak, amikor 
egy társadalmilag, jórészt sztereotípi-
ákból és elvárásokból összegyúrt „sze-
repkonzervnek” megfelelően viselke-
dünk, vagy teljes mértékben változ-
tatás és mérlegelés nélkül vesszük át 
valakitől a szerepre vonatkozó mintát, 
utasításokat. 

A második szint, a „role-playing” 
(szerep-játszás) esetében a megenge-
dett szerepnek  valamilyen mértékű 
szabad alakítása és meg is kívánják azt. 
Javarészt az elvárásokra támaszkodva, 
de azért saját erők által kialakítva zajlik 
a szerep működtetése – belehelyezke-
dünk a kínált szerepbe, de azért hozzá-
tesszük a saját „hozott” értékeinket, vi-
selkedésmintáinkat is. 

A harmadik szinten pedig, ami 
a „role-creating” (szerep-teremtés), 
sokkal nagyobb a személy szabadsága 
a szerep kereteire vonatkozóan is. Ezen 
a szinten a spontaneitásnak, kreativi-
tásnak és a személyes jövőképnek van 
nagy súlya, hiszen a személy teljes mér-
tékben önmagára szabja a szerepet. Ha 
pedagógiai helyzetekre fordítjuk ezt, 
akkor a role creating esetében már 
nem az a kérdés, hogy milyennek „kell” 
lennie egy jó osztályfőnöknek, vagy 
milyen lenne, ha adott helyzetben 

a példaképemnek kellene döntenie, 
hanem az az elsődleges kérdés, hogy 
én milyen osztályfőnök akarok lenni, és 
ehhez a szerephez képest mi a legmeg-
felelőbb viselkedésforma. 

Szerepkonzervek helyett saját vi-
selkedésminták

A nem-formális és személyközpontú 
nevelésben alkalmazott szemléletünk 
szerint tehát „Az osztályfőnök szerepe” 
című kurzuson részt vevő hallgatókat 
szerettük volna a módszertani fejlesz-
tésen túl minél közelebb léptetni a sze-
repformálás élményéhez. Szerepmin-
tákkal valószínűleg akár az alap- és kö-
zépfokú oktatásban, akár az egyetemi 
éveik alatt találkozhattak, a szerep-
játszás fázisait lehetőségük van (jobb 
esetben) a szakmai gyakorlatokon alkal-
mazni, a szerepformálás pedig elenged-
hetetlenül szükséges ahhoz, hogy majd 
osztályfőnökként hitelesek lehessenek. 

A tapasztalataink nagyon vegyes 
képet mutatnak azon túl, hogy a peda-
gógusképzésen belül az osztályfőnöki 
(mint nevelői, csoportvezetői) szerepre 
történő felkészítés sehol nem jelenik 
meg a képzési curriculumban. Egyrészről 
azt lehet tapasztalni, hogy nagyon erős 
szerepkonzervek, társadalmi elvárások 
élnek az osztályfőnök szerepével kap-
csolatban, ami azt eredményezi, hogy ha 
egy konkrét helyzet előkerül (például al-
koholfogyasztás az osztálykiránduláson), 
akkor ahhoz számos erős osztályfőnöki 
viselkedésminta kínálkozik, és a leendő 
osztályfőnökök leggyakrabban ezekből 
indulnak ki, ezekből válogatnak anélkül, 
hogy a saját értékeiket, céljaikat áttekin-
tenék.  

Hiteles személyiségként hiteles 
osztályfőnök

A másik fontos tapasztalat, hogy 
az osztályfőnöki – mint nevelői és cso-
portvezetői – szerep kialakulását na-
gyon erősen meghatározza a szemé-
lyes felnőtté válás folyamata olyan ér-
telemben, hogy amíg a leendő osztály-
főnökünk személyes életében nem ját-
szotta le az egyetemistákra sokszor jel-
lemző késő-kamaszkor küzdelmeit, és 
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magánéleti szerepei közül nem jött létre 
egyfajta (legalább ideiglenes) egyen-
súly, addig egy ilyen érettséget kívánó 
szakmai szerep kialakítására tud ener-
giát szánni. Harmadrészt pedig az vált 
láthatóvá, hogy az osztályfőnöki mint 
csoportvezetői szerep működtetése és 
formálása az egyén saját életvezetési 
készségeinek viszonylag magas fokát 
várja el (egy igen őszinte és sokatmondó 
hallgatói visszajelzést idézve: „én sok-
szor úgy érzem, még magamat sem va-
gyok kész elvezetni, nem hogy egy osz-
tályt vezessek”). Ugyanakkor az, hogy 
a személyes szerepek még ebben az 
életfázisban ilyen nagy mértékben for-
rásban, alakulóban vannak, egy jelentős 
energiát és főképpen motivációt is szol-
gáltat ahhoz, hogy a leendő osztályfő-
nökök saját szakmai személyiségük for-
málásával is foglalkozzanak, ugyanis az 
visszahat a személyes életre is: ha azon 
dolgozom, hogy hiteles osztályfőnök le-
gyek, akkor egyben hitelesebb, harmo-
nikusabb személyiséggé is válok.  

Élethosszig tartó feladat
Összefoglalva az eddig írottakat: 

a szakmai személyiségfejlesztés egy élet-
hosszig tartó feladat, amelynek végig 
kell  követnie az egyén életpályáját a pá-
lyaválasztás folyamatától a nyugdíjkor-
határnál zajló visszavonulásig. 

Amennyiben az osztályfőnöki sze-
repre mint nevelői feladatra is tekintünk, 
a pedagógusképzésből nem szabad ki-
hagyni azokat a foglalkozásokat, lehe-
tőségeket, feladatokat, amelyek az osz-
tályfőnöki szerep kialakulását, formáló-
dását segítik. Az egyetemista korosztály 
személyiségfejlődési folyamatait látva, 
a szerepteória fogalmainál maradva leg-
inkább a role-taking, vagyis a szerepját-
szás szintjét érdemes megcélozni annak 
érdekében, hogy a hallgatók közeledni 
tudjanak a saját szerepük megformá-
lásához. Ebben leginkább a személyes, 
korábbról hozott osztályfőnöki mintáik 
megidézése, elemzése segít, valamint 
azok a gyakorlatok, feladatok, éles hely-
zetek, amikor szándékosan nem a sze-
repkonzervekből adódó viselkedésmó-
dokat várjuk el, hanem van alkalom arra, 
hogy az adott helyzetre vonatkozó (ne-
velő) céljaik mentén segítsük a leendő 
osztályfőnököket a saját viselkedésmin-
táik kialakítására, gyakorlására. 

Molnár Kriszta 
a TANDEM, n.o. trénere, 
a kurzus egyik vezetője

A csatai Felvidéki Fradisták 
nevében Okos Csaba megtisztelte 
a Zselízi Alapiskolát azzal a lehető-
séggel, hogy csatlakozhattunk budapesti 
kirándulásukhoz.

Okos Csaba hasonló jellegű, székely 
árvákat támogató szervezői tevékeny-
sége mellett másodszor szervezett ilyen 
kirándulást a csatai iskolásoknak, amely 
során Budapest látványosságait tekin-
tettük meg, és egy Fradimeccsen vet-
tünk részt.

Ez utóbbi, szeptember 21ei kirándu-
láson először az Országházat néztük meg. 

A kiváló szervezésnek köszönhetően 
különleges fogadtatásban részesültünk, 
és olyan terembe is bebocsátást nyer-
tünk, ahová egy átlagos látogatót nem 
engednek be. Ugyanis az Országház 
vadásztermében fogadtak bennünket, 
ahol a festmények között két, Felvidé-
künket ábrázoló, méreteiben hatalmas 
festményre hívták fel figyelmünket. Az 
egyik képen Árva vára látható, a má-
sikon Trencsén várában gyönyörködhet-
tünk. Ajándékcsomaggal is kedveskedtek 
fogadóink, amelyet mindenki megka-
pott egy Országház emblémájával el-
látott ajándéktáskában.  Előkelő ven-
dégeknek kijáró kiváltságban is volt ré-
szünk, méghozzá a Duna fölé emelkedő 
erkélyen tettünk egy sétát, ahonnan gyö-
nyörű a kilátás. Ezután idegenvezetői kí-
sérettel csodáltuk tovább az épületet: az 
üléstermet, az épület főlépcsőjét, a Ku-
polatermet, a Szent Koronát, a koroná-
zási jelvényeket és a társalgót.

A csatai 
Fradi-szurkolókkal 
kirándultunk

A Parlamentet elhagyva egy jóleső 
sétát tettünk a Szent Istvánbazilikához.. 
A bazilika fenséges belső terének megte-
kintése után bejutottunk az altemplomba 
is, ahol Puskás Ferenc, a Nemzet Sporto-
lója sírjánál tettük tiszteletünket.

Volt, aki először, volt, aki sokadszor 
látta a magyar nemzet e legkiemelke-
dőbb építészeti alkotásait, mégis lenyű-
göztek bennünket, akár sokadszorra is. 
A szobrok, a festmények megelevení-
tették a magyarok fejedelmeinek, királya-
inak hatalmasságát, és mindannyiunkat 
elvarázsolt a mai Budapest hangulata is.

A fradisták számára a nap kicsúcso-
sodása következett este: a Ferencváros – 
Eger női kézilabda bajnoki mérkőzés. Az 
aréna egyik szektorában kizárólag csak 
mi, a csatai és a zselízi iskolások foglal-
tunk helyet. A mérkőzés után pedig a já-
tékosoktól aláírásokat gyűjthettünk, és 
végtelen türelemmel, lelkes mosollyal az 
arcukon állták a csatát az egyébként vá-
logatott játékosok, amelyet fényképező-
gépeinkkel folytattunk ellenük.

A baráti, szeretetteljes fogadtatás 
a kirándulás minden helyszínén, még 
emlékezetesebbé, meghittebbé teszi az 
élményt, és erősíti azonosságtudatunkat 
az Anyaországgal.

Okos Csaba szervező elmondta, az 
ilyen jellegű kirándulásokkal minél fiata-
labb korosztályban, már kisiskolás gyer-
mekekben is erősíteni kívánja a nem-
zeti tudatot. Mivel édesanyja a helyi is-
kola tanítónője, nagyszerű terveit családi 
együttműködéssel meg tudja valósítani.

NAGY Csilla 
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A múlt század második felében volt egy 
biztos, archimédeszi pont a prágai magyar 
diákok számára: a Károly Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának legfelső emeletén 
a magyar szeminárium. A tudás és bölcs 
gondolkodás szigete, ahol mindig tárt ka-
rokkal várták a látogatót. Nagyon ritkán 
történt meg, hogy vezetője, Rákos Péter 
mentegetőzött: most nem alkalmas, de né-
hány óra múltán, vagy másnap bármikor. 
Mi a legtöbbször előzetes egyeztetés nélkül, 
váratlanul toppantunk be hozzá, sokszor 
nem is gondolva arra, hogy munkahelyi el-
foglaltsága nem teszi lehetővé, hogy velünk 
foglalkozzon. Szelíden, türelmesen végig-
hallgatott bennünket, ha kértük, tanácsot 
adott, szenvedélyes vitáinkban nem vett 
részt, csak okos megjegyzéseket fűzött hoz-
zájuk. Olyan volt, mint a levegő az ember 
számára: akkor tudatosítja, hogy mennyire 
lételeme, amikor hiányzik. 

Különös, mély kapocs köti össze az 
idegenbe szakadt honfitársakat, ami kí-
vülálló számára szinte felfoghatatlan. Mi 
úgy tekintettünk rá, mint tapasztalt, bölcs 
öregdiákra, ő is ebben a szellemben bánt 
velünk. Közeli munkatársa, Bredár Gyuszi 
bácsi azért helyre tette a dolgokat, felhívta 
figyelmünket, hogy a Tanár Úr nemzet-
közi formátumú irodalomtudós, a legje-
lentősebb csehországi hungarológus, esz-
széíró és műfordító. Ő ezen csak szeré-
nyen mosolygott, a Homokórára terelve 
a szót. Mert az Ady Endre Diákkör egykori 
irodalmi lapja olyannyira a szívügye volt, 
hogy személyesen bábáskodott a megszü-
letésénél, minden számának szerkeszté-
sében segédkezet nyújtott, sőt az egyetlen 
eredeti, krétapapíron megszületett példá-
nyát féltő gonddal az irodájában őrizte. A 
többi ötven meg csak hártyapapíron, kép-
melléklet nélkül, írógépen készült. A heves 
viták is általában a szerkesztés körül törtek 
ki. Eközben mi, bohó ifjak alig tudato-
sítottuk, hogy jobb dolga is akadhat egy 
szamizdat laphoz nyújtott segítségnél: a 
cseh-magyar irodalmi és kulturális kap-
csolatok egyik meghatározó személyiség-
ként lexikont szerkesztett, irodalomtör-
téneti munkákat és tanulmányokat írt és 
persze egyetemi oktatóként végezte napi 
feladatait. Viszont mindig szívén viselte 
az Ady Endre Diákkör gondjait, alapítá-
sától kezdve, amelynek aktív részese volt. 
Ha ideje engedte, eljárt az Arco kávéházi 

összejövetelekre és a havi rendszerességgel 
megrendezett nagytalálkozókra, ahol az 
előadásra szóló felkérést soha nem utasí-
totta vissza; a szavalóversenyek zsűri el-
nökeként megszívlelendő tanácsokat adott 
a fellépőknek; az ötévente sorra kerülő, 
minden korábbi „adyst” mozgósító ren-
dezvények kulturális műsorában nélkü-
lözhetetlen segítséget nyújtott. Egyszerre 
volt prágai magyar öregdiák, komoly 
egyetemi tanár és nemzetközileg számon 
tartott irodalomtudós.  

1960-ban megszerzi az irodalomtudomány 
kandidátusa fokozatot, 1990-ben a dok-
tori címet. Mindezek az eredményei ugyan 
nagyon fontosak, viszont eltörpülnek iro-
dalomtörténeti és irodalomelméleti mun-
kássága mellett: a tizenkilencedik és a hu-
szadik század legjobb szakértőinek egyi-
kévé válik, a cseh-magyar irodalmi és kul-
turális kapcsolatok területén nehezen túl-
értékelhető missziós tevékenységet fejt ki. 

Első munkáját huszonnyolc évesen je-
lenteti meg Maďarská literatura 20. století 
(Huszadik századi magyar irodalom) 
címen, a Tények és kérdőjelek tanulmány-
kötete 1971-ben jelenik meg. Ugyanebben 
az évben lát napvilágot évtizedes tevékeny-
ségének eredménye, a magyar írókat a cseh 
közönségnek bemutató Slovník spisovatelů 
– Maďarsko (Írók szótára – Magyarország). 
Megszerkesztette és bevezetőt írt minden 
idők legjobb irodalmi folyóirata, a Nyugat 
nagy költőit bemutató, Básnici  Nyugatu 
(A Nyugat költői) című antológiához. Meg-
szerkeszti és lefordítja a magyar irodalom-
elmélet sajátosságait, nézőpontját, érték-
rendjét taglaló Teorie literatury v zrcadle 
maďarskej literárnej vědy (Irodalomel-
mélet a magyar irodalomtudomány tük-
rében) című kötetet, amelynek előszava is 
az ő munkája. 

A nyolcvanas és kilencvenes évek fo-
lyamán jelentkezik Az irodalom igaza és 
a Prágai őrjárat című tanulmányköteteivel. 

Nehezen túlbecsülhető jelentőségű 
a csehországi hungarológia szárba szök-
kenése terén végzett tevékenysége: felne-
veli a helyi hungarológusok új nemzedékét, 
közöttük a legjelentősebbeket, Richard 
Pražákot és Jaroslava Pašiakovát.  

Fontos feladatának tekinti a magyar iro-
dalom legfontosabb értékeit megismertetni 
a cseh közönséggel. Ennek keretében kö-
teteket szerkeszt, előszavakat ír és fordítja 
a legjobb magyar írókat. Neki köszönhető 
Móricz novelláinak, Déry Tibor A kiközö-
sítő, Füst Milán Feleségem története, vagy 
Ottlik Géza Iskola a határon című kulcsre-
gényének cseh nyelvre való átültetése. 

Természetesen, a más társadalmi és iro-
dalmi közeghez szokott csehországi nagy-
közönséggel, de a szakmabeliekkel is meg 
kellett ismertetnie azokat a magyar sajátos-
ságokat, amelyek elengedhetetlenek a lefor-
dított írók műveinek a befogadásához. Ter-

Cseh szemmel nézve a „Távol-Kelet” 
metropolisában, Kassán látta meg a nap-
világot 1925. február 14-én. Iskoláit szü-
lővárosában végezte, ahol 1943-ban szer-
zett érettségit. 

1945-től a prágai Károly Egyetem hall-
gatója filozófia-történelem szakon, okle-
velét 1950-ben szerezte meg. Ezt követően 
a magyar  tanszék oktatója lesz.

Munkahelyi főnöke, Blaskovics József 
ebben az időben védi meg doktori disz-
szertációját turkológiából, ami eleve meg-
határozza későbbi életútját: kinevezik őt a 
turkológiai szeminárium vezetőjének, ami 
egyúttal azzal jár, hogy a magyar tanszéken 
Rákos Péternek kell átvennie a szerepét. 
Kezdetben megbízott előadóként működik, 
hamarosan kinevezik tanársegéddé, majd 
adjunktus, 1964-től docens, 1990-től egye-
temi tanár. 

Oktatói karrierje, természetesen, 
szakmai fejlődésének a következménye: 

A magyar tudás szigete
Rákos Péter rendhagyó életútja



17Ösztöndíjátadás Zoboralján  n  Pedagógusfórum

A Rákóczi Szövetség jelenlevő képvise-
lőit és Lévai Anikó miniszterelnökné asz-
szonyt, valamint a Nyitra-vidéki magyar is-
kolákba íratott gyermekeket és szüleiket kö-
szöntötte a házigazda, a Nyitra és Vidéke 
Célalap elnökeként Zilizi Zoltán, 2013. szep-
tember 24-én  Nyitracsehin, az ösztöndíj-
átadó ünnepségen, majd így folytatta:

„Szeretnék röviden megemlékezni arról, 
miért találkozunk idén is a magyar isko-
lába iratkozott gyermekekkel és szüleikkel. 
A Rákóczi Szövetség ösztöndíj (és ajándék-
csomag) formájában minden évben át-
adja a magyar kisiskolásoknak, illetve szü-
leiknek a magyarországi civil társadalom jel-
képes adományát. Ez az odafigyelés, a ránk 
figyelés kifejezi az együvé tartozásunkat az 
anyaországgal; egyúttal ez az ösztöndíj sze-
rény, de határozott elismerés is a szülők felé, 
döntésük helyességét illetően. Mert bár itt, 
Zoboralján, úgy tűnik, feltartóztathatat-
lanul és a tömb magyar területekhez képest 
hatványozottan divatozik a magyar nyelv 
továbbörökítésének mellőzése, fontossá-
gának semmibe vétele, ennek ellenére, a di-
vatos döntések ellenére Önök a hűség mel-
lett tették le voksukat. Hűségük a magyar 
nyelv mellett Önöket kiemeli sok embertár-
sunk közül. Görbe utak helyett az egyenes, 
a nagyobb eséllyel célba vezető utat válasz-
tották, amikor elhatározták, hogy gyerme-
küket magyarul taníttatják – ezzel valóban 
megalapozva egy fiatal emberélet érvénye-
sülésének esélyeit. Ennek alátámasztására 
sok érv áll rendelkezésre, amelyeket Önök 
tizennégyen bizonyára ismernek: vegyes, 
szlovák–magyar házasságban is egy nyelv 
helyett minimum még egy nyelvvel többet 
tanul meg igényesen a gyermek, a szlovák 
mellett a magyar nyelv színvonalas birtok-
lásával minimum két ország munkaerőpi-
acára építhet felnőttként stb. A sok tévhit 
közül most csak egyet emelnék ki: szlovákul 
csak szlovák iskolában lehet megtanulni. 
Lehet, régebben ennek volt valóságalapja. 
Ma azonban ez már nem igaz: jól felkészült 
magyar iskoláink legalább olyan jól átadják 
a szlovák nyelvtudást, mint a nem magyar 
tannyelvűek, mert bizonyított tény, hogy az 
anyanyelv korai elsajátítása a szükséges alap 

Van alapja a zoboralji 
magyar jövőbe 

vetett hitünknek
az idegen nyelvek megtanulásához – így 
a szlovákhoz is. 

Aki nagyot akar markolni, nem egyszer 
keveset fog. Ezzel szemben Önök most ter-
mészetes döntést hoztak, amiért elismerés 
jár és köszönet, elsősorban gyermekeik ré-
széről a jövőben, akiknek az életesélyeit 
most alapozták meg egy okos, európai dön-
téssel.

Kevesen vannak azonban olyan bölcsek, 
mint Önök. Zoboralja a mi szempontunkból 
erősebb lenne, ha például a nagymamák 
a saját nyelvükön szólnának unokáikhoz, vagy 
ha minden, gyermekét magyar iskolába írató 
szülő „hozna magával még egy embert”.

Lehet azt mondani, a zoboralji magyar-
ságnak vége van. Ez így elég könnyű és ké-
nyelmes.

Lehet viszont jó példával élen járva – 
amint ezt Önök is teszik – másokat buzdí-
tani és az általunk helyesnek gondolt irányba 
ösztönözni. Elsősorban magunkért vagyunk 
felelősek, de ezen túlmenően „minden ma-
gyar felelős minden magyarért”.  

Egy biztató példa, talán nem a legmeg-
felelőbb, de tekintettel arra, mely vidéken 
vagyunk, a borászatból merítve: általában 
divat – volt – a közelmúltig legyinteni, és azt 
mondani, a borászatnak vége Zoboralján, 
nincs, aki foglalkozzon a szőlővel, a fiata-
lokat nem érdekli a munka, divatosabb, 
könnyebb a boltban vásárolni. Mára ez már 
nem egészen igaz: például Kolonban – a te-
lepülés kiemelése nem szándékos, mind-
össze az itteni borászokat jobban ismerem 
– jó irányba mozdulnak el a dolgok, és a fi-
atalok kezdik újra felfedezni a minőségi bo-
rászat szépségét, munkájuk révén pedig az 
elődök öröksége sem válik minden esetben 
az enyészet martalékává. Tehát van alapja a 
zoboralji magyar jövőbe vetett hitünknek, 
ha odafigyelünk egymásra, biztatjuk ismerő-
seinket, és a silányságot, a spekulációt a mi-
nőség váltja fel.

Döntésükhöz gratulálok Önöknek, 
gyermekeiknek pedig szép eredményeket 
kívánok!”

Zilizi Zoltán

jedelmes tanulmányokat írt cseh nyelven 
Jókai Mórról, Madách Imréről, Ady End-
réről, Mikszáth Kálmánról, Móricz Zsig-
mondról, Déry Tiborról, de komoly írá-
sokat szentel Füst Milán, Karinthy Frigyes, 
Németh László, Illyés Gyula, Márai Sándor, 
Karinthy Ferenc és Konrád György tevé-
kenységének, ugyancsak megismerteti a 
cseh közönséget a legfiatalabb írónem-
zedék tagjainak munkásságával. Mindezt 
nemcsak ékes cseh nyelven, de – amikor 
lehetősége adódott rá – angolul is: Rhytm 
and Metre in Hungarian Verse a magyar 
költészet sajátosságairól írt tanulmányait 
tartalmazza.

Évtizedeken át publikált a magyar-
országi tudományos sajtóban és a leg-
kiválóbb cseh kiadványokban, így az 
Estetika, Světová literatura és a Česká 
literatura hasábjain.  

Folyamatos publikációs és szerkesztői 
tevékenysége mindkét nyelven eleve a 
sokszor, sokat bírált hídszerepre predesz-
tinálja. Egyesek tagadják, hogy van ilyen. 
Rákos Péter irodalmi missziójának a kitel-
jesedése bizonyítja: igenis, létezik. Ennek 
gyümölcse A magyar–cseh irodalmi kap-
csolatok három évtizede című, 1976-ban 
megjelent kötete. Azt talán felesleges 
hangsúlyozni, hogy e kapcsolatok kiépí-
tésében és ápolásában oroszlánrészt vál-
lalt magára. Akárcsak a magyar irodalmi 
alkotások és irodalomelméleti munkák 
népszerűsítésében.        

Egyetemi tanári és a hozzá kapcsolódó 
tudományos tevékenysége óhatatlanul 
megnyilvánult a társadalmi elismerésben, 
amelyet díjak, kitüntetések formájában fe-
jeztek ki iránta. Tagja volt a Magyar Író-
szövetség és a Szlovákiai Magyar Írók tár-
saságának,   megválasztották a Nemzet-
közi Magyar Filológiai Társaság elnökének, 
1982-ben a magyar kormány a Munka Ér-
demrend arany fokozatával tüntette ki, 
1988-ban Madách-díjat kapott.  

Negyvenegy éves aktív tevékenység 
után 1991-ben, hatvanhat éves korában vo-
nult nyugdíjba. 

Hetvenhét évesen, 2002. augusztus 
15-én hunyt el Prágában.

A Moldva-parti egyetemi épület két 
otthonos helyisége, Rákos Péter dolgozó-
szobája és intézeti könyvtára a magyar di-
ákok menedékhelye, a magyar tudás ap-
rócska szigete volt a cseh fővárosban. Ő 
maga messziről látható világítótorony, 
amelynek fénye idestova egy tucat éve ki-
hunyt. Egyedüli vigaszunk, hogy műveiben 
továbbra is velünk van és a jövő nemzedé-
kekkel marad. 

Ozogány Ernő    
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Z. Urbán Aladárt legtöbben úgy 
ismerik, mint a Palócföld kulturális 
hagyományainak lelkes istápolóját. 
Kérdezem, töretlen kitartásához 
ki(k)től kapta az indíttatást?

– Mindenekelőtt a szüleimtől, akik, 
amióta az eszemet tudom, szülőfalum, 
Felsőzellő kulturális életének fáklya-
vivői voltak. A közösségi élet szerve-
zőiként már kisgyerekkoromban meg-
érttették velem, hogy sikert elérni csak 
másokkal együttműködve lehet. Azt is, 
hogy a közösség szolgálatában végzett 
munka eredményei lelkileg, erkölcsileg 
az egyént is gyarapítják. E hitet erősí-
tették meg bennem a tanítóim és a ta-
náraim is. Alapiskolába Felsőzellőben 
jártam, majd Bussán. Sajnos, ma már 
egyik községben sincs magyar iskola. 
Az utóbbiban mondta egyszer édes-
apámnak egyik kedves tanítóm, Budai 
József: „Meglátod, ebből a gyerekből 
tanító lesz.” Hát, az lettem. Bussáról 
a Füleki Gimnáziumba mentem, ahol 
Kálosi János volt az osztályfőnököm, 
Lóska Lajos író pedig a történelemta-
nárom, aki szinte elbűvölt bennünket 
nemcsak tárgyi tudásával, hanem a tör-
ténelmi tények reális értelmezésével is. 
Nem csoda hát, ha én is történelem-
tanár szerettem volna lenni. Sajnos, 
abban az időben spekulált az állam-
hatalom, hogy a magyar iskolákban 
egyes tantárgyak tanítását, köztük a 
történelmet is, szlovák pedagógusokra 
fogja bízni, így aztán a nyitrai főiskola 
évekig nem nyithatott magyar-törté-
nelem szakot. Számomra nem maradt 
más lehetőség, mint az alsó tagozatra 
(1-5 évfolyam) való képesítés megszer-
zése magyar nyelv és irodalomhoz kap-
csolva. 

   A főiskoláról két tanárom nevét 
kell okvetlenül kiemelnem: az atyai esz-
metárs, Szeberényi Zoltán irodalomta-
náromét és Kulacs Dezsőét, aki a pszi-
chológia történetét oktatta. Vele egy-
szer egy komoly vitába, majdhogynem 
szóváltásba keveredtem. Utána gon-
doltam, ebből még baj lehet, de más 
történt. A tanár úr még aznap este fel-
keresett a diákotthonban azzal, hogy 
nekem volt igazam, s ő ezért elnézést 
kér tőlem. Ettől a ritka tanári magatar-
tástól nőtt nagyra előttem, és vált szá-
momra példaképpé. 

– Mi a Tábortűz gyermeklap 
révén kerültünk egymással kapcso-
latba. Hogyan emlékszel erre az idő-
szakra?

– Benedek Elek Cimborája óta 
tudjuk, hogy az anyaország határain 
kívül rekedt ifjúsági lapoknak nem 
egyszerű szerepük, hanem külde-
tésük van. Kár, hogy ezt ma már sem 
az írók, sem a pedagógusok (ritka ki-
vételtől eltekintve) nem tudatosítják. 
A Tábortűz szerkesztői: Szamák Mi-
hály, Tóth Elemér, Benyák Mária és 
a tízegynéhány különböző pályákon 
működő szerkesztőbizottsági tagok 
szívügyüknek tartották az általános is-
kola felső tagozatosainak nemzettu-
datra való nevelését a sajtó által is. 

– Én külön kiemelném Tóth 
Elemérnek azt az önként vállalt fel-
adatát, hogy lehetőséget adott a gye-
rekek írásainak a közlésére. Még le-
velezést is folytatott velük, sőt időn-
ként meglátogatta őket az iskolá-
ikban. Tegyem hozzá, hogy minket, 
felnőtteket is arra buzdított, hogy 
rendszeresen írjunk a lapba. Te mi-
lyen témákkal szerepeltél benne?

– Főleg a néprajzi, helytörténeti, 
honismereti, történelmi mondaniva-
lóimmal.

– Kissé visszafogottan mondod, 
pedig szinte már kamaszkorodtól 
kezdve kutatsz, írsz számtalan 
lapban (itt és Magyarországon is) 
publikálsz, lapokat szerkesztesz. 
Erről is mondjál néhány szót!

– Nem tartom magam se tudo-
mányos kutatónak, se újságírónak, 
amit szívesen vállalok, az a népmű-
velő és népnevelő munka. Való igaz, 
hogy több írásom jelent meg annak 
idején a Hétben, az Új Ifjúságban, va-
lamint a Haladás, a Palóc, a Kürtös, 
és az Itthon című járási, illetve regio-
nális lapokban; jelenleg is írom Jó Pa-
lócok címmel a Palóc Társaság hír-
mondóját, valamint a Csemadok 
ipolyvarbói alapszervezetének nagy-
jából három évtizedes tevékenységét 
írtam meg. A Mikszáth Kiadó gondo-
zásában jelent meg két munkám, egyik 
Az alsósztregovai Madách emlékhely, 
a másik pedig a Mikszáth Kálmán Em-
lékház címet viseli. Ez utóbbi eddig 
három kiadást élt meg. Ezen kívül 
szerkesztem a Palóc Társaság Könyvek 
sorozatot, melyekből eddig öt kötet 
jutott el az olvasókhoz, csupa olyan 
dolog, amely a már veszendőben levő 
értékeket igyekszik megmenteni.

– Ha már az értékmentést hoztad 
szóba, megítélésem szerint tet-
teid közül Palócföld kisiskoláinak a 
megmaradásáért vívott küzdelmeid 
nyomnak legtöbbet a latban. Ezek 
hogyan játszódtak le?

– Az első, úgynevezett ügy még 
a pártállam idején kezdődött úgy, hogy 
az ipolyvarbói alapiskolát felszámolni 

A palócok 
örököse
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akaró államhatalmi szervek korifeusai 
álnok érzelgősséggel próbálták véghez-
vinni a párthatározatot; nem egyszerre, 
hanem lassanként adagolva a masz-
lagot, mondván, hogy a bussai iskola 
magyar tagozatának megmentése ér-
dekében csak a kilencedikeseket vinnék 
át tőlünk Bussára, az ottani csoport fel-
töltésére. Emlékezetem szerint Bussán 
három vagy négy végzős tanuló volt 
akkor, nálunk még tizennégy. Hiába til-
takoztak a varbói szülők, nem lett foga-
natja. Végül az történt, hogy az új tan-
évnyitón a mi kilencedikeseink nem a 
bussai iskolában jelentek meg, hanem az 
egyébként is tágasabb és korszerűbben 
felszerelt varbóiban. Másnap reggel hét 
órára az iskola igazgatóját, Csóri Mi-
hályt, aki párttag volt, és engem is be-
idéztek a járási nemzeti bizottságra. 
Engem, mint „fő rebellist” azzal fenye-
gettek meg, ha nem hagyom abba a lá-
zítást, át fognak helyezni egy teljesen 
szlovák község, Hruso Magasmajtény 
(Hrušov) iskolájába, amit ha nem vál-
lalok, elbocsátanak. A játszmát mégis 
mi nyertük meg. A hatalomnak bele 
kellett nyugodnia, hogy a volt nyolcadi-
kosaink nálunk maradjanak. Aztán ha-
marosan bekövetkezett az úgynevezett 
rendszerváltás, ami nekünk, „szlová-
kiai magyaroknak”, az égvilágon semmi 
jót nem hozott.  

 1996-ban megszüntették az „élet-
képtelenné vált” bussai iskola magyar 
tagozatát. Miért? Mert a magyar csa-
ládok gyerekei fokozatosan átszivá-
rogtak a szlovák tagozatába. Szüleik 
azzal indokolták tettüket, hogy a ma-
gyar osztályokban sok a cigány tanuló, 
meg majd az érvényesülés… Ám a ma-
gyar tagozat megszüntetése után már 
nem zavarta őket, hogy a község va-
lamennyi magyar, szlovák és roma ta-
nulója egy iskolában kénytelen ta-
nulni – a szlovákban. Az óvári szülők 
viszont úgy döntöttek, hogy ezek után 
ők Varbóra fogják járatni a gyerme-
keiket. Utaztatásukra felkínálták ön-
kormányzatuk eléggé lestrapált fur-
gonját, sőt a Csemadok Nagykürtösi 
Területi Választmánya is a Škoda sze-
mélyautóját. Mi azonban tudtuk, hogy 
más megoldást kell keresni, ezért ne-
gyedmagammal (Benkoč Irma polgár-
mester, Bodzsár Gyula és Attila fiam kí-
séretében) felkerestük a Rákóczi Szö-
vetség elnökét, Halzl Józsefet, aki több 
beszélgetés után, segítségünkre felaján-

lott 500 000 korona támogatást, amit 
Frideczky János, a pozsonyi Vidéo Ala-
pítványból egészített ki annyival, hogy 
1996. november 26-án megérkezhetett 
Óvárba a vadonatúj Hyundai minibusz. 
Mindhárom jármű sofőrje kezdetben 
Attila fiam volt, ám a következő év feb-
ruárjában nekem kellett átvennem tőle 
e szerepet. Tanítás előtt és után én fu-
varoztam Zomborból és Óvárból a gye-
rekeket Varbóra és vissza, miközben 
könyveltem és persze tanítottam is egé-
szen a 2003/2004-es tanév végéig. Ami 
számomra elkeserítő, hogy az „iskola-
busz” még ma is működik, de egy-két 
iskoláson kívül az óvári vegyes nyelvű 
óvodába hordja a környékbeli falvak 
legkisebbjeit, akiknek többsége, mivel 
szlovák anyanyelvű, biztosan nem ma-
gyar iskolában fog tanulni.

– Úgy tudom, ma már nem taní-
tasz, de nyugdíjasként is rengeteg 
az elfoglaltságod. A rovásírás vetél-
kedők fő szervezője is te vagy. Mi 
célod vele, mármint a rovásírással?

– Az Ipolyságról elindított Örökség 
Népfőiskolai Tábor egyik előadója Sza-
kács Gábor volt, aki a magyarországi 
és a Kárpát-medencei rovásírásverse-
nyeket szervezte akkor. A felvidékiek 
bekapcsolására olyan személyt kere-
sett, majd javasolt, aki ezt hajlandó fel-
vállalni. Mondhattam-e volna nemet? 
Nekem nincs vele különösebb célom, 
mert ez is része a világ- és történe-
lemszemléletemnek. És kérdezem, el-
képzelhető-e, hogy a magyar törté-
nelem a honfoglalással kezdődött? Az-
előtt pedig nem volt semmi? Megdöb-
bentő és felfoghatatlan, hogy az embe-
riségnek ez az ősi írásmódja, a magyar 
népnek kezdettől meglévő tulajdona, 
hiányzik a magyar iskolákból. Tiszte-
letet érdemelnek azok a pedagógusok, 
akik a tanításon kívül szakköri foglal-
kozásokként vállalják. 

– Már többször is szóba hoztuk 
a Palóc Társaságot. Mikor, hol és ho-
gyan alakult meg? 

– A Nagykürtösi járás, Palócföldnek 
ez a legészakibb szöglete, szellemóri-
ások földje, azoké, akik itt születtek, 
itt éltek, alkottak, vagy éppen itt nyug-
szanak. (Balassi, Madách, Mikszáth 
stb.). Emlékük ápolásában – miért ta-
gadnám – van részem, de nem egyedül 
csak nekem. A Csemadokban Rados Pál 
és főleg Bányai Géza járási titkársága 

alatt lendült fel ez a fajta emlékápolás, 
s ebben oroszlánrészt vállalt Csáky 
Károly. Mi ketten voltunk az ötletadók, 
a célokért küzdők, sokszor a megvaló-
sítók is. 1973-tól 2004-ig voltam az ak-
kori lakhelyem, Ipolyvarbó alapszer-
vezetének az elnöke, mialatt megalakí-
tottuk a Palóc Közművelődési Klubot. 
Hogy rendezvényeinkre ki mindenkit 
hívtunk meg, ha felsorolnám a szlo-
vákiai és a magyarországi kiváló elő-
adókat, művészeket, csak a nevük ki-
töltene néhány oldalt. Köztük voltak 
a kárpátaljai magyar írócsoport tagjai 
is, akik az általam szervezett körútjuk 
során eljutottak hozzátok, Párkányba 
is. A Palóc Társaság 1989. augusztus 
6-án alakult meg a kultúránk iránt el-
kötelezett egyszerű falusi emberekből. 
A nevét Bodzsár Gyula javasolta. 

– Egyszer meglepődve hallottam, 
hogy a szklabonyai Mikszáth-ház 
gondnoka is te vagy.

– Igen, de előbb ki kellett takarí-
tani, nemcsak az épületet, hanem az 
udvarát is, amit teljesen benőtt a gaz. 
Erre is csak azt mondhatom, a szolgáló 
ember mindig ott teszi dolgát, ahol 
szükség van rá. A barátaimon kívül, 
tisztelettel és köszönettel adózom fele-
ségemnek, fiaimnak, Attilának és Ár-
pádnak, akik mindig, mindenben mel-
lettem voltak, s ahol csak kellett, segí-
tettek, illetve segítenek még ma is. 

– És neked ki köszönte meg a ren-
geteg fáradozásodat?

– Azon már túltettem magam, hogy 
amikor nyugdíjba küldtek, és nem kel-
lett tovább az iskolabuszt vezetnem, 
a gyerekeken kívül, azoktól, akiktől 
leginkább elvártam volna, egy jó szót 
sem kaptam. Viszont ami igazán jóle-
sett, hogy a Nógrád Megyei Közgyűlés 
Madách-díjra érdemesített, de része-
sülhettem Wlassics Gyula-díjban is; 
a Magyar Kultúra Lovagja vagyok, át-
vehettem a Krúdy Gyula emlékérmet, 
Ipolybalog Önkormányzatától a Szent 
Korona érdemérmet, Csáky Pál mi-
niszterelnök-helyettestől elsők között 
a Szlovák Köztársaság ezüst-plakettjét, 
és 2008-ban Ipolyság város díszpolgá-
rává avattak.

– Tegyük hozzá, hogy munkássá-
godat számon tartja A cseh/szlová-
kiai magyar irodalmi lexikon is. Ez 
sem kis elismerés.  

Csicsay Alajos  
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Kerek négy évszázaddal ezelőtt, 1613. 
október 23-án az erdélyi országgyűlés Ko-
lozsvárott egyhangúlag fejedelemnek vá-
lasztotta a török földről visszatért Bethlen 
Gábort. Az egyöntetű döntést azonban 
a nagymértékben befolyásolta a részben 
Tordán állomásozó, részben az Erdély-
szerte fosztogató szultáni sereg jelenléte. 
A török fegyverek árnyékában lezajlott 
eseményt Nagy Szabó Ferenc marosvásár-
helyi polgár ekképpen kommentálta: „Azt 
választottak, akit a török császár akara és 
a basa-féltekben libere eligálták Bethlen 
Gábort ”  

Ebben az írásban azt próbáljuk be-
mutatni, hogyan került az Erdélyi Fejede-
lemség trónjára az a férfiú, kinek 16 esz-
tendeig tartó uralkodása alatt az ország a 
virágkorát élte, akit az egyik legjobb ma-
gyar regényfolyamban, az Erdély című tri-
lógiában Móricz Zsigmond így nevezett: 
„a nagy fejedelem”.

***
A Dévához közeli Marosillyén szüle-

tett Bethlen Gábor ősei Hunyadi Mátyás 
korától játszottak fontosabb szerepet a 
magyar történelemben. Erdélyben, illetve 
a Bánságban töltöttek be tisztségeket. A 
„nagy fejedelem” apja, Bethlen Farkas 
egyaránt szolgálta I. (Habsburg) Ferdi-
nándot, Szapolyai János Zsigmondot és 
Báthori Istvánt. Az erdélyi fejedelem és 
lengyel király Báthoritól kapta meg szol-
gálatai jutalmául a marosillyei birtokot. 
Ide hozta feleségül a gyergyói szárma-
zású Lázár Druzsinát. Házasságukból két 
fiúgyermek született: Gábor (1580. no-
vember 15.) és István (1582). A szülők 
hamar elhaláloztak. A két fivér nevelését 
nagybátyjuk, a szárhegyi Lázár András 
vette át. Bethlen Gábor udvari történet-
írója, Bojti Veres Gáspár így írt ezzel kap-
csolatban: „Mogorva és vad nagybátyjuk 
(…) nevelte őket fel, a székelyek szigorú 

Erdély trónján    oszmán segítséggel
„Mivel a természet is az emberben oltotta azt, hogy a szabados életben gyönyörködjék és még csak az oktalan állatok 

is szoktak abban gyönyörködni: bizonyára azt hiszem, hogy senki mi közülünk nem találkoznék oly, a ki szabadságban 
nem akarna élni és ha azzal nem élhet valamely nemzet, respublicát örömestebb szolgál; mert mind idvességesebb, mind 
tisztességesb volna, keresztyén fejedelmek gubernálási oltalma alatt élni, szolgálni ”

(Bethlen Gábor)

fegyelmében, de kevéssé oktatva tudo-
mányokra ”  

Bethlen Gábor hamarosan a katonai 
pályára lépett. Tizenhárom éves korában 
apródként Báthori Zsigmond fejedelem 
gyulafehérvári udvarába került. Nagyon 
fiatalon vett részt a tizenöt éves háború 
(1593–1606) küzdelmeiben. Ott volt 1595-
ben a győztes gyurgyevói csatában, vala-
mint a Maros menti várak töröktől történt 
visszavételénél is. A győzelmeket azonban 
hamarosan vereség követte. 1596. október 
26-án III. Murád szultán serege Mezőke-
resztesnél megsemmisítő vereséget mért 
Habsburg Miksa főherceg és Báthori Zsig-
mond fejedelem egyesített seregére. 1596 
után Erdély végveszélybe került, mert a 
szultán árulásnak tekintette Báthori Zsig-
mondnak a törökellenes szövetséghez 
való csatlakozását. A fejedelemséget már 
amúgy is komoly belső konfliktusok feszí-
tették: közszékelyek előjogait a fejedelem a 
székely előkelők kívánságának eleget téve 
visszavonta, mely döntés nyílt lázadást vál-
tott ki. A felkelést a fejedelem egyik leghí-
resebb hadvezére, Bocskai István fojtotta 
vérbe 1596 elején. A „véres farsang” je-
lentős mértékben megrontotta a fejedelmi 
hadsereg magvát adó közszékelyek szolgá-
latkészségét.

1597-ben Báthori Zsigmond lemon-
dott a fejedelmi címről. Erdélyt a sziléziai 
hercegségért cserébe I. Rudolf királynak 
adta át. Bár a következő évben Báthori 
meggondolta magát, s a trónra visszatérve 
megpróbálta visszaállítani a háború előtti 
állapotokat, megegyeznie csupán a szul-
tánnal sikerült. Rudolf a váratlanul köny-
nyen megszerzett Erdélyről egyáltalán nem 
óhajtott lemondani. A komoly magánéleti 
problémákkal is küszködő Báthori Zsig-
mond politizálása súlyos helyzetbe hozta 
országát. Habsburg Rudolf az olasz-albán 
származású Giorgio Basta zsoldos vezért, 
valamint Vitéz Mihály havasalföldi vajdát 

küldte Erdély megszállására. Zsigmond 
erre újra lemondott, Erdélyt a Lengyelor-
szágból hazatérő unokaöccsére, Báthori 
Andrásra hagyta. Az előjogaikat vesztett 
közszékelyek a havasalföldi vajda oldalára 
álltak. 1599-ben Szeben közelében a feje-
delmi hadak katasztrofális vereséget szen-
vedtek az ellenségtől. Maga Bethlen Gábor 
is több sebből vérezve menekült el a csata-
térről. Báthori András rosszabbul járt: me-
nekülés közben a székelyek agyonverték.

Erdély Vitéz Mihály uralma alá ke-
rült, akinek elképzelése egy Havasalföldet, 
Moldvát és Erdélyt egyesítő Habsburg-
hű állam kialakítása volt. Ám kegyet-
lenkedésekkel tarkított uralma még Ru-
dolf udvarában is visszatetszést váltott ki. 
Nem csoda, hogy Basta hamarosan ellene 
küldte pribékjeit, akik Torda közelében 
meggyilkolták a nagyravágyó havasalföldi 
vajdát. Erdélynek azonban ez nem hozta 
meg a nyugalmat. Vitéz Mihály erőszakos 
uralmát Giorgio Basta rémuralma váltotta 
fel, aki módszeresen látott hozzá a feje-
delemség kifosztásához. Nagyon sok er-
délyi nemes, köztük Bethlen Gábor is ki-
ábrándult a felszabadítónak hitt Rudolf ki-
rály politikájából. 1602 nyarán fegyverrel 
léptek fel Basta ellen, ám július 2-án a tö-
visi csatában vereséget szenvedtek. A két-
ségbeesés a török táborba hajszolta a fel-
kelőket. Bethlen Gábor is ekkor került a 
temesvári pasa udvarába. Egy évig tartó 
első emigrációja alatt a török nyelvvel 
és szokásokkal megismerkedő Bethlent 
a törökök bizalmukba fogadták. A török-
pártivá lett nemesek elhatározták, hogy 
az egykori „természetes ellenség” segít-
ségével törik meg Basta uralmát, s Erdély 
élére Székely Mózest állítják. 1603 tava-
szán Székely Mózes betört a fejedelemség 
területére. A magyar és tatár előhadakat 
Bethlen Gábor vezette. Ám az új havas-
alföldi vajda, Radul és a székelyek Brassó 
mellett vereséget mértek a török és török-

400 évvel ezelőtt történt



21

párti magyar hadakra. A csatában életét 
vesztette Székely Mózes is. Bethlen a vár-
ható megtorlás elől újra a török oltalma 
alá menekült. A Nándorfehérvár mellett 
gyülekező túlélők – török támogatással – 
őt tették meg vezetőjüknek.

Az 1603. évi eseményekre a bécsi udvar 
újabb erőszakos intézkedésekkel válaszolt. 
Protestánsüldözésekre, koncepciós perek 
sokaságára, birtokelkobzásokra került sor. 
Ezek nagyban hozzájárultak a korábban 
Rudolf-párti főúr, Bocskai István 1604-
ben kirobbant felkeléséhez. A törökpárti 
főurak élén Bethlen Gábor nem csupán 
rokonszenvezett Bocskaival, hanem leve-
leivel egyenesen buzdította a nála idősebb 
és tapasztaltabb kelet-magyarországi fő-
urat a zászlóbontásra. Bethlen hamarosan 
csatlakozott az 1605-ben Erdély, majd Ma-
gyarország fejedelmének megválasztott 
Bocskaihoz. Szolgálataiért jutalmul meg-
kapta a vajdahunyadi uradalmat, s ő lett 
Hunyad megye főispánja is. Később ud-
vari főtanácsosi és tábornoki rangot is ka-
pott. Bethlen Gábor 1605-ben vette nőül 
a házasságba jelentős jussot hozó Károlyi 
Zsuzsannát – ezáltal immár nem csak po-
litikai, de vagyoni szempontból is az er-
délyi nemesek élvonalába emelkedett.

Erdély, valamint a protestánsok és 
a magyar rendek számára egyaránt elő-
nyös bécsi békét (1606. június 23.) kihar-
coló Bocskai 1606 decemberének végén 
váratlanul elhunyt. Az erdélyi fejedelmi 
trónra hárman is pályáztak: Homonnai 
Drugeth Bálint, Rákóczi Zsigmond és az 
ifjú Báthori Gábor. Az erdélyi rendek végül 
az idős Rákóczit választották meg. Bethlen 
Gábor viszont az energikus Báthori mellett 
tette le voksát. Rákóczi Zsigmond uralma 

a viszálykodó fejedelemség élén csak rövid 
ideig tartott: 1608-ban anyagi ellenszolgál-
tatás fejében lemondott trónjáról. E lépése 
lehetővé tette, hogy Erdély új uralkodója 
Bethlen jelöltje, Báthori Gábor legyen.  

Bethlen Gábor az új fejedelem leg-
főbb bizalmasa lett, ami elsősorban 
annak volt köszönhető, hogy az er-
délyi országgyűlés határozatának szul-
táni megerősítését a húszéves fejedelem 
megválasztásáról éppen Bethlen eszkö-
zölte ki a Portán, háromévi adómente-
séggel együtt. A fejedelmi jutalom nem 
is maradt el: Báthori tanácsosának és az 
udvari hadak főkapitányának nevezte ki 
Bethlent, aki Hunyad megye főispánja, 
továbbá Csík-, Gyergyó- és Kászon-szék 
főkapitánya is lett. Megkapta Déva várát 
és a hozzá tartozó falvakat.

Az idilli állapot azonban nem tartott 
sokáig. Hamarosan megmutatkoztak a fe-
jedelem és tanácsadója közötti politikai 
nézetkülönbségek. Báthori Gábor Bethlen 
tanácsai ellenére megszüntette a szászok 
kiváltságait, engedte, hogy katonái az ide-
iglenes fejedelmi központban, Nagysze-
benben fosztogassák a szász polgárokat. 
Meggondolatlanul a havasalföldi vaj-
dára támadt, célja a lengyel trón megszer-
zése volt, hogy erre támaszkodva egye-
sítse a magyar országrészeket. Kitiltotta 
Erdélyből a jezsuitákat, üldözte a katoli-
kusokat és az unitáriusokat. Hamarosan 
kiütköztek a fejedelem negatív jellem-
vonásai is. A gyakori udvari mulatságok 
majdnem mindig tivornyázásba, erősza-
koskodásba torkolltak. Báthori Gábor 
nem tudott ellenállni a szépasszonyoknak. 
Egy forrás szerint Bethlen Gábor távol-
létét kihasználva, még annak feleségét, 

Károlyi Zsuzsannát is megbecstelenítette. 
Bethlen párbajban akart elégtételt venni, 
a fejedelem azonban tanácsosa meggyil-
kolására készült. Erről tudomást szerezve, 
Bethlen Gábor újból török földre mene-
kült.

Az emigráló erdélyi főurat ezúttal 
maga a szultán fogadta. Támogatta, 
hogy kegyvesztett Báthori Gábor helyett 
Bethlen legyen Erdély fejedelme. Idő-
közben az erdélyi országgyűlés Bethlen 
Gábort fő- és jószágvesztésre ítélte, fejére 
Báthori Gábor vérdíjat tűzött ki.

Bethlen a török hadak élén 1613 szep-
temberében a Vaskapunál Erdély földjére 
lépett. A Barcaság felől tatár, moldvai és 
havasalföldi hadak jöttek a segítségére. 
A kétségbeesett Báthori Gábor fejedelem 
Váradra menekült. Vesztére. Itt ugyanis 
Ghyczy András és Abafy Miklós hajdúi 
meggyilkolták.

***
Az erdélyi fejedelemválasztó ország-

gyűlést maga a török hadak fővezére, 
Iskender pasa hívta össze Kolozsvárra. 
Bethlen török segítséggel történt megvá-
lasztása mind Erdélyben, mind a Magyar 
Királyságban rendkívül rossz visszhangot 
váltott ki. Ám a Bécsben „Mohamedán 
Gábor”-nak csúfolt tehetséges fejedelem 
ellenszélben is képes volt megszilárdí-
tani hatalmát, és rendet teremteni a viszá-
lyoktól dúlt országában. Hat évvel később, 
1619-ben az erdélyi országgyűlés egyik 
határozatában ez olvasható: „Istennek ke-
gyelméből az országban bőség vagyon ”

Pelle István

Történelmi évforduló  n  Pedagógusfórum

 n Basta rémuralma nagymértékben 
hozzájárult Bethlen török orientációjához

 n Báthori Gábor, a „Tündérkirályfi”  n Bethlen Gábor, a „nagy fejedelem”
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A festő felvidéki középnemesi csa-
ládból származott, apja Sáros vármegye 
alispánja, majd főispánja, aki támogatta 
Szinyei Merse Pál festőszándékát. 1864-
ben beíratta a müncheni akadémiára, 
ahol Strähuber, Anschütz, majd Wagner 
Sándor voltak mesterei, de hamar kap-
csolatba került a kiváló pedagógus 
Pilotyval is, akinek 1868-ban növendéke 
lett. Mestereitől azonban csak a biztos 
rajztudást, a szerkesztés szabályait ta-
nulta meg, az akadémikus formanyelvet 
sohasem vette át. 

1. Válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Ki volt a festő első rajztanára Nagy-

váradon?
b) Szinyeit a magyar plein air festészet 

megteremtőjeként tartjuk számon. 
Mit jelent a plein air kifejezés?

c) 1907-ben részt vett a MIÉNK megala-
pításában. Mit jelent e rövidítés?

d) Sorolj fel három olyan személyt, akik 
befolyásolták művészi pályáját!

e) Nézz utána az Interneten, és néhány 
mondatban (3–4) foglald össze mit 
érdemes tudni Szinyeújfalu és Jernye 
községekről!

5 pont

2. Mi a címe az alábbi ismert festmé-
nyeknek?

Országos rajz- és művészettörténeti verseny  |  1.forduló

Szinyei Merse Pál

3. Állapítsd meg, mely állítások 
igazak vagy hamisak!

a) A festő édesanyja Jekelfalussy Valéria 
(nyolc gyermek anyja) művelt asz-
szony volt, a Kisfaludy Társaság egyik 
alapítója, ő oltotta fiába a művészet 
szeretetét. 

b) A Szerelmespár című festményét 
a festő a „legtökéletesebben kidolgo-
zott munkám”- ként tartotta számon 

c) Gimnáziumi tanulmányait Jernyén és 
Budapesten végezte. 

d) 1873 októberében elvette feleségül 
Böcklin Zsófiát.  

e) 1900-ban a párizsi kiállításon a Hóol-
vadással ezüstérmet, 1901-ben Mün-
chenben a Majálissal bronzérmet nyert. 

f ) 1905-ben a nagyváradi Képzőművé-
szeti Főiskola igazgatójává nevezték ki. 

6 pont

4. K i tő l  s z á r m a z n a k  a z  a l á b b i 
idézetek? 

a) a „A Majális a festészet tiszta légkö-
rébe burkolt költészet. A világban 
való gyönyörködésének átszellemítő 
tisztasága, elragadóan természetes 
ünnepélyességgé válik. Ez a kere-
setlen ünnepélyesség emeli sok nagy 
kortársa fölé. Túlragyog rajtuk, mert 
amíg azok sokszor a lefestés útvesző-
jében eltévedtek, addig Szinyei égi 
szférába akart eljutni.”

b) „A Majális számomra az emberek fo-
gékonyságának eleven mérője.” 

c)  „… nem akart mást ábrázolni, mint 
amit világosan kifejez: egy szép ta-
vaszi napot, melyet a városból kirán-
dult víg társaság élvez.” 

3 pont

5. A http://mek.oszk .hu/k ial l itas/
keptar/ oldalon a klasszikus ma-
gyar képzőművészet legismertebb 
alkotásaival találkozhattok. Keresd 
ki Szinyei Merse Pál Majális című 
festményét, tanulmányozd át a 
szöveggyűjteményt, majd az olva-
sottak alapján a saját szavaiddal írj 
rövid (8–10mondat) képelemzést 
a műről!

3 pont

6. Melyik a kakukktojás?
a) László, Zsigmond, József, Rózsi, 

Kálmán, Béla, István, Pál
b) Munkácsy Mihály, Paál László, Kondor 

Béla, Mészöly Géza, 
c) Ninon, Kalitkás nő, Lilaruhás nő, 

Majális, Hóolvadás
3 pont

Rajzfeladatok
7. kategória (5–6. évfolyam)
Tanulmányozd Szinyei tájképeit, majd 
hasonló stílusban készíts tájképet egy, 
a lakhelyedhez közel eső szép helyről! 
(A/2-es, A/3-as méret, kombinált tech-
nika, olajpasztell,  tempera, anilin 
festék…)

8. kategória (7–9. évfolyam) 
Ismerkedj meg Szinyei festményeivel, 
majd készítsd el a Neked leginkább 
tetsző festményének, vagy annak egy 
részletének nagyított másolatát! (A/3-as, 
A/2-es méret, olaj, olajpasztell, tempera, 
anilin festék.)

9. kategória (középiskolások)
Készíts egy könyvet, amelyben bemu-
tatod Szinyei Merse Pál művészetét! 
A könyv legalább 4 oldalból álljon, ame-
lyeket (kizárólag) saját rajzok illetve rövid 
szöveg díszíthet. Törekedj arra, hogy a 
könyv borítója vastagabb legyen, mint 
a lapok; ne a szövegre helyezd a hang-
súlyt, hanem a rajzra! – A/4-es méret.

10 pont

c)

a) 

b)

3 
po

nt
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Lépést tartani a feladatokkal, 
hagyományaink ápolásával

A gútai Corvin Mátyás Alapiskola 
52 éve neveli és oktatja Gúta és a kör-
nyékbeli falvak fiatal generációját. Az 
intézmény élén kilenc éve Csütörtöki 
Erzsébet áll.

Az intézményt 1961-ben alapították, 
Május 1-jei Magyar Tannyelvű Alapis-
kola néven. Ezt 1989-ben az Iskola Utcai 
Alapiskola elnevezés követte, mai nevét 
2006-tól viseli. A névadó ünnepségen 
Szigeti László államtitkár úr adta át az 
igazgatónőnek a névadásról szóló ok-
iratot. Ekkor avatták fel a Vermes István 
által készített kopjafát is. Az iskola fő-
épületének folyosóján látható Hunyadi 
Mátyás mellszobrát 2008 decemberében 
ajándékozta a „Corvinnak“ a testvér-
város, Kisbér. 

Miért éppen Corvin Mátyás nevét 
vette fel az intézmény? Írásos dokumen-
tumok bizonyítják, hogy e méltán je-
lentős magyar királyunk kedvenc tartóz-
kodási helye volt Komárom. Innen in-
dult a Gúta környéki vadászatokra, vala-
mint érdeklődéssel figyelte a gútai halá-
szok tevékenységét is. A Hippolit Codex 
egy bejegyzése arról tanúskodik, hogy 
Mátyás és Beatrix az itteni halászok 
által kifogott 21 darab vizát vásárolt 105 
aranydukátért. Emellett Mátyás király, 
mint reneszánsz uralkodó a megújulás 
és az újjászületés híve volt. Épp e névvá-
lasztás hirdeti azt, hogy az iskola kiemel-
kedően fontosnak tartja a folyamatos új-
jászületést és megújulást mind külsőleg, 
mind belsőleg. Ezt bizonyítja a 2009-ben 
megvalósult épületfelújítás, valamint az 
állandó igyekezet a modern technikai 
eszközök beszerzésére, a szaktantermek 
létrehozására. A számítástechnika, a bi-
ológia, a kémia és az idegen nyelvek ok-
tatását a szükséges eszközökkel felsze-
relt termek biztosítják. A képzőművészet 
tanítása és megszerettetése külön erre 
a célra létrehozott helyiségben zajlik. 
A médiateremben található interaktív 
tábla, televízió és DVD-lejátszó a tan-
anyag élményszerű átadását teszi lehe-
tővé. Ezeken kívül gyakorlókonyha és 
műhely is rendelkezésére áll a nagy lét-
számú diákságnak.

Az intézményt összesen 340 tanuló 
látogatja. Nagy részük gútai, de a kör-
nyező falvakból – Keszegfalva, Ifjúság-
falva, Megyercs, Kamocsa – is járnak ide 
gyerekek. Az oktató munkát 27 tanár biz-
tosítja, s az ő munkájukat segítik és erő-

sítik a nevelőnők. Az ő irányításuk alatt 
folyik a délutáni napközis tevékenység. 

Az alsó tagozaton már 12 éve isko-
laotthonos oktatás folyik, mely azt je-
lenti, hogy a diákok a napköziben felké-
szülnek a következő tanítási napra. A ta-
nulás mellett jut idő a játékra is, valamint 
évente több rendezvényt is szerveznek az 
alsó tagozatosoknak, sőt az óvodásoknak 
is. Benedek Elek születésnapjára emlé-
kezve rendezik meg a Népmese napját. 
Ekkor rajzkiállítás és mesedélután várja a 
gyerekeket. Mátyás napján Mátyás király 
életét és munkásságát idézik fel. A Föld 

internetklub, földrajz-, kémia-, történe-
lemkör, gépírás, újságírás, énekkar, nép- 
és modern tánc, idegen nyelvi körök, he-
lyesírás és a különböző sportolási lehe-
tőségek. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
igény van mindezekre, és a tanulók szí-
vesen válogatnak a szakkörök közül.

A sportra való neveléssel szorosan 
összekapcsolódik az egészséges életmód 
is. Az „Egészséges Iskola“ program ke-
retén belül az „Egészséghét“ megszer-
vezése és a Föld napjáról való megem-
lékezés arra szolgál, hogy diákok meg-
értsék az egészség megőrzésének és 
a környezet megóvásának fontosságát. 
Az ilyenkor szervezett programok közt 
faültetés, hulladékgyűjtés, egészséges fa-
latkák készítése, előadások szerepelnek.

A versenyekbe való bekapcso-
lódás minden tantárgynál – természet-
tudományi, nyelvi irodalmi, művészeti 
– fontos szerepet kap. A tanárok nem-
csak a kiemelkedően tehetséges tanu-
lóknak adnak teret, hanem azoknak is, 
akik kitartásukkal és szorgalmukkal bi-
zonyítják, hogy szeretnék magukat meg-
mérettetni. Az eredményes munkát tá-
masztja alá, hogy a Komáromi járásban 
működő 54 alapiskola és nyolcosztá-
lyos gimnázium közül a tantárgyi ver-
senyekben a 6. helyen áll az intézmény, 
illetve a Nyitra kerület 320 iskolájából 
a 30–31. helyet foglalja el.

A Corvin évente otthont ad a Kárpát-
medence Nemzetközi Földrajzverseny 
szlovákiai regionális döntőjének és az 
angol nyelvi olimpiának. A tanárok ta-
pasztalatcseréjét a Regionális Szakmai 
Napok teszik lehetővé. 

Milyen további célok vezérlik a Cor-
vint? Erre az iskola igazgatónője, Csü-
törtöki Erzsébet adja meg a választ: 
„Célkitűzésünk továbbra is lépést tar-
tani a megnövekedett feladatokkal, 
továbbfejleszteni nevelő-oktató mun-
kánkat tartalmi és módszertani tekin-
tetben egyaránt. Fontosnak tartjuk az 
erkölcsi értékek megbecsülésére való 
tanítást, a helyes magatartási, viselkedési 
normák megismertetését és betartatását, 
hagyományaink ápolását. Iskolánk nem 
válik öreggé, csak egyre tapasztaltabbá. 
Tapasztalatának legfontosabb üzenete 
a tanulás, a tudás, a munka, a kötelesség 
tisztelete és becsülete.“

A Corvin Mátyás Alapiskola közössége

napja alkalmából képzőművészeti kiállí-
tással hívják fel a tanulók figyelmét kör-
nyezetük védelmére. Az óvodásoknak 
minden évben szórakoztató, játékos dél-
előttöt szerveznek. Ezen kívül nyitott 
napot tartanak számukra, ahol a jövő-
beli elsősök betekinthetnek az iskolások 
mindennapjaiba. Az óvodásokkal való 
együttműködés a sportnappal zárul. Itt a 
gyerekek különféle ügyességi játékokban 
mutathatják meg, mire is képesek. 
Évente négy alkalommal szombati fog-
lalkozás várja az óvodásokat és a kisisko-
lásokat az ősz, a karácsony, a farsang és 
a húsvét témakörében. Az itt tanító pe-
dagógusok különféle kreatív tevékenysé-
gekbe igyekszenek bekapcsolni az érdek-
lődő gyerekeket. 

Az iskola nagy figyelmet szentel 
annak, hogy diákjai a délutáni órákat 
hasznosan töltsék. A felkínált szakköri 
tevékenységek közt megtalálható az 




