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A szám tanulmányainak  
és szemléinek  

angol nyelvű összefoglalói

The possibilities of investigating the relationship between the teacher 
and the student in elementary school 

Noémi, Huszka & László, Kinyó

Abstract
The literature review provides insight into the characteristics and opportunities for deeper understanding of 
the relationship between the teacher and the student. In this study, attachment provides a general theoretical 
framework for understanding the relationship between teachers and students. The aim of the study is to look 
at the possible factors and scenes that can influence the relationship between the lower elementary school 
students and the teachers. The literature focusing on this topic regards the relationship between the teacher and 
the student as a complex system, which is influenced by formal and non-formal learning environments. The 
study addresses the role of attachment, behavioral and learning problems, and the impact of parent-child rela-
tionships on teacher-child relationships. The paper presents international research programs which are suitable 
to promote positive development in the student-teacher relationship. It presents an instrument which is used 
to explore the teacher-student relationship from the teachers’ perspective (Student-Teacher Relationship Scale, 
STRS, Pianta, 2001), while also outlining measurement options that assess students’ relationship.

Keywords: teacher-student relationship, elementary school age, measuring options, school education

Experiences of Presence in the Novel School at the Frontier by Géza Ottlik

Mária, Hernádi

Abstract
Several studies dealing with Ottlik’s novel School at the Frontier have attempted to describe the spiritual devel-
opment of its characters and the journey of their attaining inner freedom. Our starting point in this paper is the 
dramatic and rationally unexplainable shift of planes of existence, a certain breakthrough which precedes the 
experience of reaching spiritual freedom as described in the twin narratives of the characters Bébé and Medve. 
Our hypothesis is that such spiritual liberation always stems from a very intensive experience of presence. In 
this experience, one leaves one’s ’Character-Self’ and assumes the ’Spectator-Self’, that is, a radical change 
of perspectives and the liberating expansion of the horizon where one’s life events are interpreted. This is so 
because a strong awareness of presence and being, in other words, the experience of mere existence is a reality 
superior to rational concepts which aim to interpret it but become silent on encountering such presence. The 
life that has become meaningless due to the traumatizing experiences of the military school, regains a new 
meaning by experiencing presence. This paper surveys the presence-experiences presented by the novel and 
explores the ways such fundamentally ungraspable experiences may be captured by language and the artistic 
devices of literature.

Keywords: presence, freedom, Character-Self, Spectator-Self, military school, traumatic experience, spiritual 
development
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“…he had noted the back of his neck and his silence…”

Face, neck and nape in Ottlik’s prose narratives

Sarolta, Osztroluczky

Abstract
This paper investigates the role that the parts of the human body, more particularly the motifs of the face, neck 
and nape, play in generating meaning in Ottlik’s prose narratives. At first glance, it may seem obvious that the 
portrayal and descriptive presentation of the face has much more meaning and can be more expressive and 
“talkative” than any other part of the body when depicting the relationships between characters. It stands in 
sharp contrast to the silent, expressionless or “faceless” neckline, which, as we might think, does not say much, 
and mainly does not communicate anything of its owner. As Ottlik says, the “final essence densified in silence” 
is not conveyed either in the words spoken by the characters or by the faces (mimicry, gaze), but by the “silent” 
parts of the body. These body parts, including necks and napes, unintentionally communicate, but their sight 
alone is meaningful only to an outside gaze or consciousness.

Keywords: Ottlik Géza, prose narrative, “silent” parts of the body (neck, nape), unintentional communication

The correlation of body and power in School at the Frontier

Diána, Mosza

Abstract
Perception and bodily impressions have a major role in Géza Ottlik’s prose. One of the main questions his novel 
School at the Frontier is dealing with is the conciliation of living in bodies and attaining internal freedom: those 
moments of distress and suffering when the body seems to detach itself from the unity of the soul inside of it, 
those moments of grace when they find the way back to themselves through certain techniques of the body. 
This paper is not the first that approaches the novel by observing corporeal aspects, since László Sári B. has 
already analysed its homosocial relations, but there are still many questions waiting to be discussed. Based on 
Foucault’s notion of biopolitics, the current paper observes the military education that supresses the children’s 
body and the individual gestures that preserve the self in an obeying body. We use the term ‘techniques of the 
body’ according to the studies of Marcel Mauss and Erhard Schüttpelz, considering a ‘technique of the body’ 
any social or individual practice realised through the body, like standing at attention or wearing a uniform 
in a traditional or in an individual way (like Medve wears his cap). We also know from phenomenological 
approaches that our mind is embodied, so beyond the children’s gestures, actions and self-reflective bodily 
representations, their sensations, their perception of the world and their interpretation of reality are worthy of 
observation as well.

Keywords: biopolitics, body, sovereign, abjection, gaze

History approach in Ottlik’s School at the Frontier

János, Szávai

Abstract
School at the Frontier offers to the reader several possible interpretations. The history approach is formed by 
the text and the suppress together. The siege of Kőszeg and the monologue of Bébé on the ship which goes to 
Mohács creates a model: model of the resistant, of the persistent and of the survivor. This idea is developed by 
two historical suppress, the revolution of 1956 and the peace of Trianon. But the survivorship can’t be a model. 
The defeat as it appears in the fortune of the three main personages leads them to a moral catastrophe. One of 
the most important readings of the boys is Pascal. According to the mockeries Medve is a Jansenist. We know 
that the world of Pascal is the misery of man without God.

Keywords: view of history, Kőszeg, Mohács, Lukács bath, Jansenist, Pascal
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The glory and downfall of Énok Gereben – The construal of the social 
world of the narrative in Géza Ottlik’s School at the Frontier

Szilárd, Tátrai

Abstract
Set against the theoretical background of social cognitive pragmatics, this paper addresses the central question 
as to what directs readers’ attention during the construal of the social world of Géza Ottlik’s novel, Iskola a 
határon ‘School at the Frontier’ first published sixty years ago. By the analysis of alternative ways of creating 
orientation in the social world of the narrative – besides revealing that two characters (Medve and Bébé) are 
constantly set in the focus of attention – the paper points out the fact that the centre of the orientation among 
social relations is shifted to the two characters mentioned above with consistent frequency. The paper outlines 
that the prevailing of Medve’s and Bébé’s vantage points is crucial to how the social relations are construed. 
Hence, the functioning of these vantage points initiates different patterns of relations between the individual 
and the community, solitude and companionship, power and solidarity, involvement and detachment, with all 
of these patterns mutually relativizing each other, thus inducing different social strategies which also mutually 
relativize each other. In order to illustrate the aforementioned, this paper details a case study presenting that in 
the novel, not exclusively the temptation of Medve, but the temptation of Bébé can be witnessed as well. How-
ever, when it comes to Bébé, the role of the tempter is not played by Tibor Tóth (who attained that Merényi and 
his band was given the sack) but by Énok Gereben who closely belongs to the Merényi circle. To give a detailed 
description of Gereben’s role in the novel, the paper also builds upon the analysis of Továbbélők ‘Those Living 
Onwards’ interpreted as an earlier version of Iskola a határon ‘School at the Frontier’ in which Gereben is not 
among the pupils given the sack – contrary to Iskola a határon ‘School at the Frontier’.

Keywords: functional cognitive pragmatics, context-dependent vantage points, narrative discourse, perspec-
tive, story, social world, School at the Frontier

„…it was more like a cigarette-end, than a cigarette,  
but we smoked it sparingly”

What sort of life prepares Ottlik Géza’s School at the Frontier?

Csaba, Horváth

Abstract
The protagonists of the School at the Frontier have the same characters in their child- and adulthood. The time 
is out of joint in two ways: the structure of chapters makes controversial the process of the reading and the 
biological and social growing up of the novel’s figures; so the personality is not to reach but to save during 
the school –years.
Konrád’s book, The Visitor was published ten years after Ottlik’s novel. Its protagonist is a bureaucrat who is 
trying to find the ways of freedom in a world deprived of liberty. Though the School at the Frontier has been 
considered as a „possibility of the saved freedom” by the literary critics, it shows considerable analogies with 
Konrád’s novel.

Keywords: Géza Ottlik, György Konrad, ’60’s Hungarian literature, educational novel, personal development
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Is the ultimate message of Ottlik’s School really stoic?  
Revisiting the Jakus-Hévizi Hypothesis

László, Arató

Abstract
The basic hypothesis of the paper is that the interpretation given to Ottlik’s novel by Ildikó Jakus and Ottó 
Hévizi deserves more attention than it’s been given to by Ottlik-philologists. The main idea of this interpre-
tation is that the novel doesn’t have a reconciling stoic message, it is more a novel of questions, debates and 
investigations than that of comforting answers. This interpretation states that the famous and beautiful med-
itations of Bébé in Lukács Spa at the beginning of the novel about the inner stability and freedom achieved 
in the military school of the characters’ adolescence are not to be taken at their face value. Bébé is trying to 
avoid answering Szeredy’s question about staying with Magda, his lover or going back to his wife, i. e. whether 
re-establishing the connection between his present and the deepest layer of his life rooted in his childhood prior 
to the school years or returning to his everyday life. Hévizi’s idea is that the three protagonists are looking 
for the answer – and themselves – in Medve’s manuscript. The question is whether the years of the school, 
the knowledge and behaviour pattern, the alluvia or sedimentation gained there and everything since were 
just „superfluous vicissitudes” or the real centre of their personality. The authors of Ottlik-veduta suggest that 
Medve rewrites certain parts of his novel and his school experiences because of the new experiences of the 
1956 revolution. Perhaps he doesn’t think any more than one shouldn’t overthrow the chess table of human 
society’s sophisticated rules. He doesn’t accept the unchangeable reality in a stoic way anymore. The paper tries 
to analyse parts of the text to support or confute the JakusHévizi hypothesis. 

Keywords: stoicism, inner freedom, comfort, layers and continuity or discontinuity of life/personality; debate, 
misleading, investigation as elements or driving forces of the plot of the novel; scenic situation or context of 
inner monologues, the significance of the 1956 revolution

Hungarian Adaptation of the Cyber Victim and Bullying Scale  
(CVBS-HU) and the European Cyberbullying Intervention Project 

 Questionnaire (ECIPQ)

Nikolett, Arató; András Norbert, Zsidó; Kata, Lénárd & Beatrix, Lábadi

Abstract
Background and aims: Cyberbullying is progressively becoming more frequent in the everyday life of adoles-
cents in Hungary. Hence, there is a growing need to study cyberbullying, as well as an adequate questionnaire 
to assess it. The aim of this study is the following: To validate the Hungarian version of the Cyber Victim and 
Bullying Scale (CVBS) and European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire (ECIPQ), and to deter-
mine their factor structure, reliability and construct validity. Method: The sample used in the factor analysis of 
CVBS consisted of 632 adolescents (mean age=16, 47, SD=1,50). Another sample of 120 people was used for 
testing the validity (mean age=17,51, SD=0,72). Interpersonal Reactivity Index, Anger Expression Scale and a 
questionnaire about school climate had been used for examining the validity of CVBS. The sample used in the 
factor analysis of ECIPQ consisted of 1425 high school students (mean age=15,29, SD=1,69). The sample used 
for the validity tests consisted of 385 adolescents (mean age=15,78, SD=1,02). To test the validity of ECIPQ, 
we used Interpersonal Reactivity Index, Multidimensional Perceived Social Support Scale and Child Behaviour 
Checklist. Results: Both scales of CVBS revealed an acceptable, but questionable fit on the Hungarian sam-
ple. Also, both scales of ECIPQ show an adequate fit on the Hungarian sample. Further, both questionnaires’ 
reliability estimates are excellent and the results of the validity tests are in line with the outcomes of previous 
studies. Discussion: The questionnaires create an opportunity to examine cyberbullying in Hungary, although 
they must be used with caution based on the psychometric properties and underlying cyberbullying concepts. 

Keywords: cyberbullying, questionnaire, adaptation, confirmatory factor analysis
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Célok, tervek és tanulási stratégiák serdülők és fiatal felnőttek körében 6. 18–35.
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Mosza Diána: Test és hatalom viszonya az Iskola a határonban 12. 33–42.
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Tátrai Szilárd: Gereben Énok tündöklése és bukása – a történet társas világának konstruálása az Iskola 
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Transzkulturalizmus és bilingvizmus

Bányai Éva: Transzkulturális utazás Papp Sándor Zsigmond Gyűlölet című regényében 11. 28–34.
Dmitrij A. Jefremov: A lexikai-szemantikai transzformációkról a magyar nyelvről udmurt nyelvre tör-
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Molnár Gyöngyvér – Csapó Benő: A diagnosztikus mérési rendszer technológiai keretei: az eDia online 

platform 4–5. 16–32.
Pléh Csaba: A feladatmegosztás a diszruptív technológiák világában 4–5. 3–15.



5

Iskolakultúra repertórium 2020

Szemle

Arató Nikolett – Zsidó András Norbert – Lénárd Kata – Lábadi Beatrix: Az Internetes Zaklatás Áldo-
zata és Elkövetője Kérdőív (CVBS-HU) és az Európai Cyberbullying Intervenciós Projekt Kérdőív 
(ECIPQ) magyar adaptációja 12. 81–110.

Csapody Miklós: A Magyar PEN Club a rendszerváltozás után 1. 87–102.
Csábi Eszter – Zámbó Ágnes: Az alvás szerepe a tanulási és explicit emlékezeti folyamatokban az érzelmi 

telítettség függvényében 6. 115–127.
Dudik Benedek – Keszei Barbara: Értékek a Rick és Morty című animációs sorozatban 2–3. 68–89.
Jakab György: Oktatáspolitikusok a „reformhullámvasúton” 6. 96–114.
Jakab György: Pedagógiai „változásipar” 9. 101–130.
Karikó Sándor: Mit kaphatunk a filozófiától és a pedagógiától? 10. 98–109.
Kárpáti László: Egy nyelvkönyv a sikeresebb idegennyelv-használatért 2–3. 90–102.
Király Tímea: Szövegértelmezések 11. 95–98.
Rákó Erzsébet: A gyermekotthonok feladata a roma gyerekek nevelésében 6. 128–140.
Trencsényi László: Gyerekkirályfiak, beszélő állatok, csodálatos doktorok – életreform és gyermekiro-

dalom 10. 110–114
Tölgyessy Zsuzsanna: Az élőszavas mesemondásra épülő interaktív népmese-feldolgozás 1. 79–86.
Turós Mátyás: A Waldorf-pedagógia ismeretelméleti háttere és a Waldorf-iskolák szemlélete az infokom-

munikációs technológiával összefüggésbe 10. 115–125.
Varga Szilvia – Pásztor Attila – Steklács János: A szövegértés és a morfológiai tudatosság számítógép-

alapú fejlesztése alsó tagozaton 8. 94–106.
Végh Veronika – Pusztafalvi Henriette: Középiskolás diákok nézetei a biológiaórákon alkalmazott inter-

aktív tábla használatról 11. 78–94.

Kritika

Bacskai Katinka: Ahol jó tanárnak és diáknak lenni 8. 120–123.
Baska Gabriella: Iskola határhelyzetben 1. 107–109.
Beke Ottó: Az életre kelt módszertan, avagy a performativitás pedagógiája 8. 107–111.
Bence Erika: A posztmigráns irodalomról 7. 115–118.
Bence Erika: Szövegekben csemegézve 11. 111–113.
Czini Zoltán: Arany János, Oswald Spengler és a CIA Újvidéken 12. 111–113.
Csók Cintia: „Rögös út vezet a csillagokig”, avagy reziliensígéretek a felsőoktatás útvesztőiben 4–5. 

115–117.
Fehérvári Anikó: Vonzások világa 2–3. 108–109.
Forray R. Katalin: Új kötetek a magyar ifjúság kutatásáról 1. 103–106.
Gortva Tamás: A húrelmélettől az irodalmi gyakorlatig 11. 114–116.
Gulyás Erzsébet: A könyv, amelynek segítségével megérthetjük az afantáziás gondolkodást 6. 141–143.
Gurka Éva – Németh Adrienn – Dancs Katinka: Beszámoló a XVII. Pedagógiai Értékelési Konferen-

ciáról 11. 99–106.
Györgyi Zoltán: Innováció a gazdaságban és az oktatási innováció : Az Educatio folyóirat 2018-as nyári 

számáról 1. 110–113.
Hegedűs Szilvia: Osztályfőnöki óra: lehet másképp! 11. 107–110
Iványi-Szabó Rita: Olvasói kedv és kánonok a digitális korban 11. 117–125.
Koi Ágnes: Az oktatás korproblémái 7. 112–114.
Schiller Mariann: Újgenerációs 8. 112–119.
Somogyvári Lajos: A hazai felsőoktatásba való bejutás az ötvenes évek első felében 2–3. 103–104.
Trendl Fanni: Egyre közelebb a felsőoktatási lemorzsolódás kérdésköréhez 2–3. 105–107.





iskolakultüra könyvek 
Szerkesztöseg: 
Szegedi Tudomänyegyetem 
Bölcseszet- es Tärsadalomtudomänyi 
Kar Dekäni Hivatal, 
6722 Szeged Egyetem u 2. 
Tel.: 06 30 3523226 
e-mail: janos.gecz@gmail.com 

Elektronikus vältozat, 
közlesi feltetelek: 
www.iskolakultura.hu 

Elöfizetesben terjeszti 
a Magyar Posta Zrt. 
Postacim: 1900 Budapest 
Elöfizetesben megrendelhetö: 
• az orszäg bärmely postäjän, 
• a hirlapot kezbesitöknel, 
• www.posta.hu WEBSHOP-ban 

(https://eshop.posta.hu/storefront/), 
• e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu  

cimen, 
• telefonon 06-1-767-8262 szämon, 
• levelben a MP Zrt. 1900 Budapest 

Külföldre es külföldön elöfizethetö 
a Magyar Posta Zrt.-nel: 
• www.posta.hu WEBSHOP-ban 

(https://eshop.posta.hu/storefront/), 
• 1900 Budapest, 
• 06-1-767-8262, 
• hirlapelofizetes@posta.hu 

Elöfizetesi dij szämonkent 500 Ft. 

Megjelenik havonta. 

Lapunk peldänyai megväsärolhatök 
az Irök Boltjäban 
(1061 Budapest, Andrässy u. 45.). 

H U ISSN 1215 5233 

Lapzärta: 2019. november 15. 

15. / / . Nagy Peter (2002, szerk.): Ady-ertelmezesek 
16. Ken Katalin (2002): Nevelesügy a közepkori 

iszlämban 
17. Geczi Jänos (2003): Rözsahagyomänyok 
18. Kocsis Mihäfy (2003): A tanärkepzes megitelese 
19. Gelencser Gabor (2003): Filmolvasökönyv 
20. Takäcs Viola (2003): Baranya megyei tanulök 

tudässtruktüräj a 
ll.LajtaiL. Läszlö (2004): Nemzetkep es iskola, 

1777-1888 
22. Franyö Istvän (2004): Biolögiai müveltsegünk 
23. Golnhofer Erzsebet (2004): Pedagögiai nezetek 

Magyarorszägon, 1945-1948 
24. Bärdos Zeno'(2004): Nyelvpedagögiai 

tanulmänyok 
25. Kamaräs Istvän (2005): Olvasäsügy 
26. Geczi Jänos (2005): Pedagögiai tudäsätadäs 
n.Revay Valeria (2005, szerk.): Nyelveszeti 

tanulmänyok 
28. Pukänszky Bela (2005, 2006): 

Gyermekszemlelet a 19. szäzadban 
29.Szepe György -MedveAnna (2005, 2006, 

szerk.): Anyanyelvi nevelesi tanulmänyok I . 
30. B. Nagy Agnes - Medve Anna - Szepe György 

(2006, szerk.): Anyanyelvi nevelesi 
tanulmänyok I I . 

31. Geczi Jänos (2006): Az iskola kultüräja: neveles 
es tudomäny 

32. Kelemen Elemer (2007): A tanitö a törtenelem 
sodräban. Tanulmänyok a magyar tanitösäg 
19-20. szäzadi törteneteböl 

33. Medve Anna - Szepe György (2008, szerk.): 
Anyanyelvi nevelesi tanumänyok I I I . 

34. Boros Jänos (2009): Filozöfia! 
35. Hoffmann Zsuzsanna (2009): Antik neveles 
36. Orbän Jolän (2010): Jacques Derrida szakmai 

hitvalläsa 
37. Boros Jänos (2010): A tudomäny, a tudäs es az 

egyetem 
38. Geczi Jänos (2010): Sajtö, kep, nevelestörtenet 
39. Revay Valeria (2010): A nyelvhasznälat 

szintjei a X V I I - X I X . szäzadban Eszakkelet-
Magyarorszägon 

40. Medve Anna - Farkas Judit - Szabo Veronika 
(2010): 4x12 mondat 

41. Koltai Zsuzsa (2011): A müzeumi 
kultüraközvetites vältozö viläga 

42. Boros Jänos (2011): Demokräcia es szabadsäg 
43. Erfälvy Livia (2012): Kosztolänyi iräsmüveszete 
44. Nagy Peter Tibor (2012): Oktatäs, -törtenet, 

-szociolögia 
45. Horväth Jözsef (2012): Iräspedagögiai 

tanulmänyok 
46. Boros Jänos (2013): Idöszerü etika 
47. Boros Jänos (2014): Szenvedely es 

szüksegszerüseg 
48. Meszäros György (2014): Szubkultüräk 

es iskolai neveles 
49. Bence Erika (2015): Virtuälis irodalomtörtenet 
50. Mekis D. Jänos (2015): Auetor ante portas 
51. Boros Jänos (2016): Etika es politika 
52. Racsko Reka (2017): Digitalis ätälläs az 

oktatäsban. 

mailto:janos.gecz@gmail.com
http://www.iskolakultura.hu
http://www.posta.hu
http://eshop.posta.hu/storefront/
mailto:hirlapelofizetes@posta.hu
http://www.posta.hu
http://eshop.posta.hu/storefront/
mailto:hirlapelofizetes@posta.hu


Szerkesztőség:
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi 
Kar Dékáni Hivatal,
6722 Szeged Egyetem u 2.
Tel.: 06 30 3523226
e-mail: janos.gecz@gmail.com

Elektronikus változat,  
közlési feltételek:
www.iskolakultura.hu

Előfizetésben terjeszti
a Magyar Posta Zrt.
Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető:
• az ország bármely postáján,
• a hírlapot kézbesítőknél,
•  www.posta.hu WEBSHOP-ban 

(https://eshop.posta.hu/storefront/),
•  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 

címen,
• telefonon 06-1-767-8262 számon,
•  levélben a MP Zrt. 1900 Budapest 

címen.

Külföldre és külföldön előfizethető
a Magyar Posta Zrt.-nél:
•  www.posta.hu WEBSHOP-ban 

(https://eshop.posta.hu/storefront/),
• 1900 Budapest,
• 06-1-767-8262,
• hirlapelofizetes@posta.hu

Előfizetési díj számonként 500 Ft.

Megjelenik havonta.

Lapunk példányai megvásárolhatók
az Írók Boltjában
(1061 Budapest, Andrássy u. 45.).

15. H. Nagy Péter (2002, szerk.): Ady-értelmezések 
16. Kéri Katalin (2002): Nevelésügy a középkori 

iszlámban 
17. Géczi János (2003): Rózsahagyományok 
18. Kocsis Mihály (2003): A tanárképzés megítélése 
19. Gelencsér Gábor (2003): Filmolvasókönyv 
20. Takács Viola (2003): Baranya megyei tanulók 

tudásstruktúrája 
21. Lajtai L. László (2004): Nemzetkép és iskola, 

1777–1888 
22. Franyó István (2004): Biológiai műveltségünk 
23. Golnhofer Erzsébet (2004): Pedagógiai nézetek 

Magyarországon, 1945–1948 
24. Bárdos Jenő (2004): Nyelvpedagógiai 

tanulmányok 
25. Kamarás István (2005): Olvasásügy 
26. Géczi János (2005): Pedagógiai tudásátadás 
27. Révay Valéria (2005, szerk.): Nyelvészeti 

tanulmányok 
28. Pukánszky Béla (2005, 2006): 

Gyermekszemlélet a 19. században 
29. Szépe György – Medve Anna (2005, 2006, 

szerk.): Anyanyelvi nevelési tanulmányok I. 
30. B. Nagy Ágnes – Medve Anna – Szépe György 

(2006, szerk.): Anyanyelvi nevelési  
tanulmányok II.

31. Géczi János (2006): Az iskola kultúrája: nevelés 
és tudomány

32. Kelemen Elemér (2007): A tanító a történelem 
sodrában. Tanulmányok a magyar tanítóság 
19–20. századi történetéből 

33. Medve Anna – Szépe György (2008, szerk.): 
Anyanyelvi nevelési tanumányok III.

34. Boros János (2009): Filozófia!
35. Hoffmann Zsuzsanna (2009): Antik nevelés 
36. Orbán Jolán (2010): Jacques Derrida szakmai 

hitvallása 
37. Boros János (2010): A tudomány, a tudás és az 

egyetem 
38. Géczi János (2010): Sajtó, kép, neveléstörténet 
39. Révay Valéria (2010): A nyelvhasználat 

szintjei a XVII–XIX. században Északkelet-
Magyarországon 

40. Medve Anna – Farkas Judit – Szabó Veronika 
(2010): 4×12 mondat 

41. Koltai Zsuzsa (2011): A múzeumi 
kultúraközvetítés változó világa 

42. Boros János (2011): Demokrácia és szabadság
43. Érfalvy Lívia (2012): Kosztolányi írásművészete
44. Nagy Péter Tibor (2012): Oktatás, -történet, 

-szociológia
45. Horváth József (2012): Íráspedagógiai 

tanulmányok
46. Boros János (2013): Időszerű etika
47. Boros János (2014): Szenvedély és 

szükségszerűség
48. Mészáros György (2014): Szubkultúrák  

és iskolai nevelés
49. Bence Erika (2015): Virtuális irodalomtörténet
50. Mekis D. János (2015): Auctor ante portas
51. Boros János (2016): Etika és politika
52. Racsko Réka (2017): Digitális átállás az 

oktatásban.

szerkesztôség iskolakultúra könyvek a tartalomból számunk szerzôi a szerkesztôség tagjai

isk
ola

ku
ltú

ra
pe

da
gó

gu
so

k s
za

km
ai-

tud
om

án
yo

s f
oly

óir
ata

 
XX

IX.
 év

fol
ya

m 
20

19
. d

ec
em

be
r

12

Géczi János (főszerkesztő)
e-mail: janos.gecz@gmail.com

Dancs Katinka (titkár)
e-mail: iskolakultura@iskolakultura.hu

Fejes József Balázs
e-mail: fejes.jozsef.balazs@gmail.com 

Gál Zita
e-mail: gaall.zita@gmail.com 

Kasik László
e-mail: kasik@edpsy.u-szeged.hu

Molnár Dávid 
e-mail: david.molnar86@gmail.com 

Nagy Gyula
e-mail: gyula.nagy@ek.szte.hu 

Sándor Klára
e-mail: sandor.klara@gmail.com 

Somogyvári Lajos
e-mail: tabilajos@gmail.com

Zs. Sejtes Györgyi
e-mail: sejtes@gmail.com

Vágó Irén
e-mail: viren@freemail.hu

Trencsényi László
e-mail: trencsenyi.laszlo@ppk.elte.hu

Kojanitz László
e-mail: kojanitz.laszlo@ofi.hu

Csíkos Csaba
e-mail: csikoscs@edpsy.u-szeged.hu

Felelős kiadó: 
Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészet- és Társadalom-
tudományi Kar dékánja

Kiadja a Szegedi Tudomány-
egyetem Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kara

Elérhetőség: 
www.iskolakultura.hu

isk
ola

ku
ltú

ra
 20

19
    

    
   s

zá
m

12

Huszka Noémi – Kinyó László
A tanító és a tanuló közötti 
kapcsolat vizsgálatának 
lehetőségei kisiskolás korban
A kötődés kérdésköre évtizedek óta jelentős helyet 
foglal el a pszichológiai kutatásokban. A legtöbb vizs-
gálat az elsődleges kötődéssel (anya/gondozó–gyermek 
kötődés) foglalkozik. Az egyén szociális viselkedését 
a kisgyermekkorban kialakuló kötődési kapcsolatok 
jelentősen meghatározzák, ezért a családban jelenlevő 
erős kötődések, különösen az anya-gyermek kötődés 
alapozza meg a gyermek jövőbeli szociális viselkedé-
sét (Zsolnai, 2001). A családi kötődések mellett az óvo-
dában is erős kötődések alakulhatnak ki a gyermek 
és az óvodapedagógus között, hiszen védelmet, segít-
séget és érzelmi támaszt nyújtanak (Zsubrits, 2012). 
Az iskoláskorú gyerekek kötődéseiről, ezen belül a 
pedagógusokhoz fűződő kötődésekről jóval kevesebb 
információval rendelkezünk (Hámori, 2015). Az isko-
lába kerülés a gyermekek szociális kapcsolatainak 
alakulásában nagy változásokkal jár (Vajda, 1997). 
Ezt az időszakot a kapcsolatok bővülő hálózata jel-
lemzi: a gyerekek érdeklődéssel fordulnak más felnőt-
tek és a kortársaik felé is.

Arató Nikolett – Zsidó András Norbert 
– Lénárd Kata – Lábadi Beatrix 
Az Internetes Zaklatás 
Áldozata És Elkövetője Kérdőív 
(CVBS-HU) és az Európai 
Cyberbullying Intervenciós 
Projekt Kérdőív (ECIPQ) magyar 
adaptációja
A technológiai fejlődés hatására megváltozott a ser-
dülőkorú fiatalok élete, mindennapjaik részévé vált 
az internet, online alakítanak ki kapcsolatokat, képe-
ket, videókat osztanak meg, online játszanak, blogot 
(naplót) írnak, videókat néznek, valamint az identi-
tásukat is online alakítják. A rohamos technológiai 
fejlődés hatására a szociális érintkezés új eszköze a 
világháló lett, a közösségi oldalak, chat szobák, e-mail 
lettek a szociális interakciók új színterei. Ennek a 
fejlődésnek, valamint a közösségi oldalak által kínált 
különböző lehetőségek (képek, videók megosztása, 
kommentálása, csoportok alakítása) következmé-
nyeként jelenhetett meg az interneten is az iskolák-
ban korábban már jelen lévő kortárs bántalmazás 
(Cetin, Yaman & Peker, 2011). A kortárs bántalmazás 
(tradicionális bullying) egyezményes, definiáló kri-
tériumai magukban foglalják (a) a szándékos ártást, 

(b) a negatív cselekedetek ismétlődését és (c) az áldo-
zat és zaklató közötti erőegyenlőtlenséget (Olweus, 
1994). Az interneten megjelenő kortárs bántalmazás 
(online zaklatás, internetes zaklatás, elektronikus 
zaklatás, cyberbullying) esetében központi kérdéssé 
vált a kutatók és a gyakorlati szakemberek számára, 
hogy ezek a kritériumok miként alkalmazhatóak az 
online megjelenő kortárs bántalmazásra (Corcoran, 
McGuckin & Prentice, 2015).

Szávai János
Az Iskola a határon 
történetszemlélete
Az Iskola történetszemlélete a regény egyik alap-
vetően fontos hozama. Mindamellett feltenném a 
kérdést: szükséges-e vajon, hogy egy regénynek, de 
egyáltalában egy irodalmi műnek legyen történet-
szemlélete? A válasz kettős, igen is, meg nem is. Attól 
függően, hogy mit gondolunk bele a történetszemlélet 
fogalmába. Vagyis hogy a közvetlen történeti utalá-
sok hálózatára gondolunk-e, vagy pedig a regényvilág 
teljességének a befogadó világával történő találko-
zására. Füst Milán 1942-ben megjelent regényéből, 
A feleségem történetéből például hiányzik minden-
nemű konkrét utalás: a hol Párizsban, hol London-
ban játszódó történet semmiféle történeti hálóhoz 
nem kapcsolódik. Viszont, ha a regény világát 
nézzük, akkor egyértelmű, hogy a klasszikus fabula 
helyett, amely a főhős útját beszéli el, a kiindulástól 
egészen addig, míg meg nem találja, amit egész éle-
tében keresett, a Graalt, A feleségem története egy 
fordított utat beszél el, Störr kapitány kálváriáját a 
bizonyosságtól egészen a teljes bizonytalanságig.

Arató László
Sztoikus-e az Iskola végső üzenete? 
A Jakus-Hévizi-hipotézis 
újragondolása
Hasonló, a fennkölten kifejtett sztoikus életfilozófiát 
elbizonytalanító elem a hazugságról és őszinteség-
ről szóló önellentmondásos tiráda is. A legkínosabb 
ellentmondást a szöveg még ennyire sem exponálja: 
1957 júliusában járunk, csak hét hónappal vagyunk 
az 1956-os forradalom vérbefojtása után, és a für-
dőben idill honol, a honfitársak gondtalanul sütké-
reznek, Bébé pedig a száz lehetőség közti szabad 
választásról dalol. Nem véletlen, hogy György Péter 
Apám helyett című könyvében Ottlik kiegyező atti-
tűdjével Nádas Péter a Lukács fürdőt szintén felidéző 
 Párhuzamos történetek című regényének radikális 
látásmódját szegezi szembe (György, 2011. 193–202.).
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