
„...így már nints mit tagadni, a Kapitány Úr nints
többé ...”. Írta Szõts Júlia, Bolyai János hûséges gon-
dozója 1860. január 27-én. A marosvásárhelyi várpa-
rancsnok Bolyai János minden írását lefoglaltatta,
utasítást adott, hogy rakják azokat ládákba és vigyék
be a várba. Meg kellett vizsgálni, hogy nincs-e ben-
nük valamilyen katonai vonatkozású titok. Különös,
de talán ennek az intézkedésnek köszönhetõ, hogy a
Bolyai által évtizedeken át papírra vetett gondolatok
nem semmisültek meg. A ládák a késõbbiek folya-
mán sok viszontagságon mentek át. Miután a vásár-
helyi várban folyó vizsgálat nem talált katonai titko-
kat a sûrûn teleírt lapokban, átszállították azokat a
városi rendõrségre, egy fészerbe. Végül az õsi iskola,
a marosvásárhelyi Református Kollégium saját épüle-
tébe vitette a kéziratokat, s ezzel megmentette az
utókornak. 

Kedves Vendégeink, Kollégáim, Tanítványaink!
Bolyai János felfedezése elõtt a matematikusok

azt várták, hogy jön egy zseni, aki a többi axiómára
támaszkodva ragyogó bizonyítást ad az V. posztulá-
tumra.

Ne feledjük, Euklidész axiómái csak a rend kedvé-
ért születtek, hogy a fogalmak, állítások zûrzavará-
ban el tudjunk igazodni, és tisztázzuk, mi az, ami
nyilvánvaló, és mi szorul bizonyításra.

Bolyai a geometriát az absztrakt elméletek világá-
ba helyezte át. Megmutatta, hogy logikailag egynél

több geometria is lehetséges. Ahogy 1823. november
3-án Temesvárról apjának írta: ,,a semmibõl egy ujj,
más világot teremtettem.” 

Még életében, a 19. század második felében lódult
meg a világ tudományos életének fejlõdése. Újabb és
újabb felfedezésekkel, találmányokkal találta magát
szemben a kor embere. Kik voltak azok, akik az el-
sõk között emlegetett Bolyai János mellé felsorakoz-
tak és az emberiség fejlõdését szolgálták munkájuk-
kal, találmányaikkal?

� Dinamit – Alfred Nobel
� Telefon –Alexander Graham Bell
� Fonográf és villanyvilágítás - Thomas Alva Edi-

son
� Telefonközpont – Puskás Tivadar
� Röntgenkészülék – Wilhelm Conrad Röntgen
� Benzinmotor – Rudolf Diesel
A 20. században ez a fejlõdés tovább folytatódott,

sõt ugrásszerûen hihetetlen sebességre kapcsolt.
Számtalan természet- és társadalomtudományos fel-
fedezés, találmány, gondolat gazdagította világunkat.
A 20. századot tekinthetjük az egészségügyi, szociá-
lis, tudományos és technikai fejlõdés, valamint a
nemzetközi egységesülés korszakának. Ebben az év-
században tulajdonképpen megváltozott az élet min-
den területe és az egész emberi társadalom alapvetõ-
en átalakult:

1. Jelentõs fejlõdés ment végbe a fizika alapjai-
ban: megszületett a relativitáselmélet, a kvan-
tummechanika.

2. Jelentõs továbblépés történt az anyag legkisebb
alkotórészeinek kutatásában: felfedezték az
atommag szerkezetét.

3. A levegõnél nehezebb repülõ eszközök, a repü-
lõgép és a sugárhajtás kifejlesztésével a világ
„kisebb” lett. 

4. Az ûrrepülés növelte a tudásunkat a Földrõl és
a világ többi részérõl.

5. A molekuláris biológiában felfedezték a DNS
kémiai szerkezetét, a kettõs hélixet. 

6. A telefon, késõbb a számítógép és az Internet a
kommunikációs lehetõségek számát megsok-
szorozták.

7. Az orvostudomány fejlõdése számos betegséget
jelentõsen visszaszorított. 
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A 32. évkönyv elé

Pálfalvai Zoltán
igazgató



Az említett másfél száz év tudományos fejlõdése,
találmányai, felfedezései óriási mértékben gazdagí-
tották az emberiséget. Csak egy dolgot nem sikerült
feltalálnia senkinek. A békét, a békés egymás mellett
élést. Az emberiség nem tanult korábbi hibáiból, pó-
tolhatatlan veszteségeibõl. A 19. század végét és a
20. századot megjelölhetjük a példátlan méretû há-
borúk és népirtások koraként is. Mi minden történt,
míg a világ tudósai az emberiség fejlõdését szolgálták
ebben a 150 évben?

� 1861 – Amerikai polgárháború
� 1866 – Porosz-osztrák háború
� 1870 – Porosz-francia háború
� 1877 – Orosz-török háború
� 1914 – Az elsõ világháború
� 1939 –  A második világháború
� 1964 – vietnami háború
� 1979 – Afganisztáni háború
� 1991 – öbölháború
� 1991 – délszláv háború
Felfoghatatlan, hogy a két nagy világégés után új-

ra és újra nemzetek, egy országon belül nemzetisé-
gek estek egymásnak politikai, gazdasági, terület-
szerzési törekvések, vallási, nemzetiségi hovatarto-
zás miatt. A kétezres évekhez közeledve azt gondol-
tuk, többször már nem fordulhatnak elõ olyan bor-
zalmak, mint a második világháborúban. A délszláv
háború azonban újra megismertette a világgal az et-
nikai tisztogatás fogalmát. Hogy lehet az, hogy az
emberiség sosem tanul korábbi hibáiból? Hogy tör-
ténhet meg újra 2015-ben az, hogy újra félni, baráto-
kat, ismerõsöket félteni kelljen. Az elmúlt hónapban
megrendezett 14. Bolyai-találkozóra készülve, a test-
vériskolák küldöttségeit várva szembesülhettünk ez-
zel az érzéssel. 

A kárpátaljai Aknaszlatina kis iskolájának mindig
is kalandos út során sikerült eljutnia az egyes találko-

zókra. A csapat utazását korábban csak az áldatlan
tömegközlekedés és a határátkelõhelyek kiszámítha-
tatlansága nehezítette. Most azonban nem az volt a
kérdés, hogy mikor érkeznek, hanem az, hogy egyál-
talán jöhetnek-e hozzánk a találkozóra. Természete-
sen a kelet-ukrajnai harcokról, a kárpátaljai magya-
rok kényszersorozásáról szóló hírek már korábban
eljutottak hozzánk, most mégis döbbenetes volt a
felismerés, hogy barátainkért, testvériskolánk taná-
raiért, diákjaiért kell aggódnunk. 15 év elteltével ha-
zánktól néhány száz kilométerre újra harcok dúlnak,
a határon túli magyar férfiakat alig engedik kilépni
az országból, 50-60 éves embereket soroznak és vet-
nek be az ukrán-orosz konfliktusban. Az emberek te-
hát újra elfeledték az elfelejthetetlent. Joggal tehetjük
fel a kérdést: van még remény arra, hogy ezek a bor-
zalmak ne ismétlõdhessenek meg a késõbbiekben?
Az eddigiek ismeretében csak nagyon bizonytalan
választ adhatunk, és csak reménykedhetünk. De hin-
nünk kell, hinni akarjuk, hogy az emberek egyszer
végre tanulnak elõdeik, más nemzetek hibáiból és a
villongások, csatározások, harcok helyett az össze-
tartás, egymás segítése, tiszteletben tartása, elfoga-
dása lesz a cél. Ha csak nagyon kis közösségen belül
is, de a hat magyarországi és három határon túli kö-
zépiskola 14 évvel ezelõtt létrehozott szövetségével
ez megvalósult. Az évente megrendezésre kerülõ bo-
lyai találkozók az összetartozás, a kultúra és a tudo-
mány ünnepei.

„Az ember nem sokra megy egyedül az életben.
Egyedül minden nehezebb. Ha egyedül van az em-
ber, csak annyit tehet, amire egymaga képes, de má-
sok támogatásával sokra viheti. A közösség, az ösz-
szetartás hatalmat ad, csak legyen olyan közösség,
amelyik elfogad, összetart és támogat.”

E gondolatok jegyében a Bolyai Napok rendez-
vénysorozatát megnyitom.
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A megújuló közoktatás jegyében

Megjelent a HVG az ország Top 100-as középisko-
lai listáját tartalmazó 2015-ös melléklete. A Salgótar-
jáni Bolyai János Gimnázium megyénkben az
egyetlen középiskola, amely bekerült az ország 100
legjobb középiskolája közé. A rangsorban az elõzõ
tanévben a 86. helyet foglalta el, melyhez képest az

idei rangsorban az 57. helyre lépett elõre a magyar-
országi 957 középiskola között.

Az iskola kiemelt feladatnak tekinti a használható
nyelvtudás biztosítását, így az intézmény fõ profilja
az angol két tanítási nyelvû képzés. A képzés sikerét
igazolja a két tannyelvû képzést folytató iskolák
rangsorában elfoglalt elõkelõ 4. hely.

A magas szintû nyelvtudás megszerzése mellett a
tanulóknak emelt szintû felkészítést biztosít az in-
tézmény humán és természettudományos tárgyak-
ból is, építve az elõzõ tanévben átadott modern ter-
mészettudományos laborra. Mindezek jelentõsen
hozzájárulnak a sikeres felvételi eredményekhez.

A kiadvány az iskolák rangsorának összeállításá-
nál több, az iskolákat minõsítõ szempontot vett fi-
gyelembe: az érettségi vizsgák és a kompetenciamé-
rések eredményét, az OKTV döntõjébe jutott tanulók
számát és nem utolsósorban a felsõoktatási intézmé-
nyek elsõ 30 karára bejutott tanulók számát. A sok
szempontú rangsorolás a „kimeneti” eredmények

A Bolyai újra az ország 100 legjobb középiskolája között

A mellékelt táblázatból is látszik, hogy az intézmény sok neves, régóta két tanítási nyelvû képzéssel
foglalkozó iskolát utasított maga mögé.
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alapján készült, s így alkalmas arra, hogy bemutassa,
melyek azok az intézmények, melyek a felsõoktatás
legjobb szakjaira és karaira fel tudják készíteni a ta-
nulókat.

A Bolyai János Gimnázium mindig is magas köve-
telményeket támasztott és elsõdlegesnek tekintette a
tehetséggondozást és a továbbtanulásra való felkészí-
tést – közölte Pálfalvai Zoltán, a gimnázium igazgató-
ja, majd hozzátette: Iskolánkban évek óta egy stabil,
szakmailag jól felkészült nevelõtestület foglakozik a
diákokkal. Az utóbbi években olyan fiatal, elkötele-
zett kollégákkal bõvült tantestületünk, akik azono-
sultak az intézmény hagyományaival, céljaival, fel-
adataival. A Top 100-as listában elért 57. hely tanár és
diák közös munkájának eredménye. A szép sikerhez
természetesen hozzájárultak az általános iskolákban
tanító kollégák is, akik megfelelõ alapokkal küldték
hozzánk a tanulókat.

Megjelent a Nógrád Megyei Hírlap 2014. november 11-i számában.
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A magyar közoktatás or-
szágos mérési rendszerének
kiépítése 2001-ben indult el,
és mára már Európa és a vi-
lág szakmailag és szolgálta-
tásaiban legkorszerûbb mé-
rési rendszerei között tartják
számon.

Az Országos kompeten-
ciamérés 2014. május 28-án
mérte fel a közoktatásról
szóló törvényben meghatá-
rozott tanulók 6., 8. és 10.
évfolyamos csoportjának tel-
jes körében a szövegértési
képességeket és a matemati-

kai eszköztudást. A mérésben alkalmazott feladatok
nem a tudástartalom elsajátításának mértékét mérik, a
felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanya-
gának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a di-
ákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket
milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi
életbõl vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területen a különbözõ szövegekhez
(elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveg-
hez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kap-
csolódó kérdések jellemzõen az információk visszake-
resését, következtetések levonását, kapcsolatok felis-
merését vagy a szöveg részeinek vagy egészének ér-
telmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az al-
kalmazott feladatok valamilyen életszerû szituációban
megjelenõ probléma matematizálását, megoldását és a
megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a mate-

matika különbözõ területeit érintve (mennyiségek és
mûveletek; hozzárendelések és összefüggések; alak-
zatok síkban és térben; események statisztikai jellem-
zõi és valószínûsége).

A méréshez szükséges 6., 8. és 10. évfolyamon
használt kérdõívek, feladatlapok elkészítését, a méré-
sek lebonyolítását, továbbá a beérkezett adatok rögzí-
tésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló
jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat or-
szágos szinten az Oktatási Hivatal végzi.

Az Országos kompetenciamérés skálái és képes-
ségszintjei 

A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogal-
mazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem
megvalósítható igény volt, hogy az egymást követõ évek
mérési eredményei tanulói szinten követhetõk legyenek.

A követéses mérés (az egymást követõ évek méré-
si eredményei tanulói szinten követhetõk legyenek)
lehetõségének megteremtése érdekében kidolgozták a
tanulói mérési azonosítót. Ezt az azonosítót minden
mérés elõtt a tanuló intézménye generálja egy tanuló-
hoz mindig ugyanazt a mérési azonosítót rendeli.

Az összehasonlítást nagymértékben megkönnyíti
az, hogy közös skála fogja össze a három évfolyam
eredményeit, 7-7 képességszinten.

A szintek eléréséhez szükséges képességek alapján
úgy ítélték meg, hogy a 6. évfolyam esetében a 3. ké-
pességszint, a 8. és a 10. évfolyam esetében a 4. ké-
pességszint az a minimális szint mind a két területen,
amelynek elérése szükséges ahhoz, hogy a tanuló
eredményesen tudja alkalmazni képességeit a további
ismeretszerzésben és az önálló tanulás során.

Kompetenciamérés – 2014

Viszóczky Zsuzsanna
pedagógiai értékelési 

szakértõ
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Standardizált átlagos képességek 

Iskolánk átlagos standardizált képességét a felmé-
résben rész vett többi iskola eredményeihez viszo-
nyítva képességpontban láthatjuk. Az 1. táblázatban
az intézmény létszámadatait láthatjuk, míg 2. táblázat
elsõ néhány oszlopában az átlageredményeket hason-
líthatjuk össze az országos eredményekkel.

A konfidencia-intervallumok figyelembevételével a
mi átlageredményünk mindkét évfolyamon mindkét
területen szignifikánsan jobb az országos átlagánál.

A diákok képességeloszlásának néhány jellemzõ-
je az iskolánkban és azokban a részpopulációkban,
amelyekbe a mérés alapján beletartozunk

A 2. táblázatban diákjaink és a megfelelõ viszonyítási
csoportok (nagy 6 évfolyamos gimn. és a közepes 4-5 év-
folyamos gimn.) képességeloszlása is összehasonlítható.

A táblázatból kiolvashatjuk a megfelelõ átlagértéke-
ket és az összehasonlítás után megállapíthatjuk, hogy
8 esetben magasabb vagy hasonló iskolánk eredmé-
nye az egyes viszonyítási csoportokban.

Az iskola eredménye a tanulók CSH-indexének
és korábbi eredményének tükrében 

Az iskolák eredményének megítélésében fontos a
teljesítmény szerinti abszolút sorrend, ugyanakkor

ennek az értékelésnek számos hiányossága is van: a
nemzetközi és hazai tanulmányok mind alátámaszt-
ják, hogy a tanulók háttere, otthoni körülményei je-
lentõs mértékben meghatározzák képességeik, ered-
ményeik alakulását. Semmi nincs akkora hatással a
gyermek fejlõdésére, mint a saját szülei. Éppen ezért
az intézmény teljesítményének megítélésekor a csalá-
di hátteret is figyelembe véve adták meg a tanulók
eredményeit. A tanulói kérdõív néhány, a család szo-
ciális-kulturális helyzetére vonatkozó kérdésére adott
válasza alapján számították a tanulók jelentésben sze-
replõ CSH-indexét. 

A 3. és 4. táblázat alapján is elmondható, hogy
mind az országos regresszió, mind a megfelelõ képzé-
si forma telephelyeire illesztett regresszió alapján ta-
nulóink teljesítménye szignifikánsan jobb, vagy az el-
vártnak megfelelõ volt. Csak a 10. (6-os) évfolyamon
van mindkét viszonyítási csoportban alacsonyabb
eredmény szövegértésbõl a korábbi eredményekhez
viszonyítva.

A tanulók elhelyezkedése az egyes képesség-
szinteken és -területeken

A Képességeloszlás ábrája a tanulók eloszlását mu-
tatja a képességskálán és az egyes képességszinteken.
Az adott eredményt elérõ tanulók száma látható: egy
tanuló egy körnek felel meg.
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Errõl a két ábracsoportról leolvasható vannak-e le-
szakadók, illetve mekkora a tanulók aránya az egyes
képességszinteken. Nem csak egy-egy osztály két ké-
pességterülete (matematika és szövegértés) hasonlít-
ható össze, hanem az azonos évfolyamú osztályok
megfelelõ képességei is összevethetõk.

Minden diák a kapott azonosítója segítségével saját
eredményét is meg tudja nézni, így a fenti adatok is-
meretében el tudja helyezni magát a képességskálán,
mind országos, mind helyi (osztály és évfolyam) kör-
nyezetben.

Az 5. táblázatban összehasonlítható az intézmé-
nyünkben alapszintet (4. képességszint) el nem érõ
tanulók aránya mind az országos, mind a megfelelõ
képzési formához viszonyítva. Ez az a minimális szint

mind a két területen, amelynek elérése szükséges ah-
hoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkalmazni
képességeit a további ismeretszerzésben és az önálló
tanulás során.

Azt látjuk, hogy intézményünkben ez az arány
minden esetben jóval az országos átlag alatt marad, de

a szûkebb (megfelelõ képzési típus) populációval való
összehasonlítás alapján is csak a 8. évfolyamosok kö-
zött magasabb az alapszintet el nem érõk aránya ma-
tematika mérési területen, mint a megfelelõ képzési tí-
pusban. 

Az országos kompetenciamérésrõl további infor-
mációkat a www.oktatas.hu honlapon találhat min-
den érdeklõdõ.
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A PÁLYÁZAT CÉLJA
A TÁMOP-3.1.3-11/2-

2012-0024 azonosítószámú
pályázat elsõdleges célja egy
olyan természettudományos
labor megépítése és mûköd-
tetése volt, amely saját diákja-
ink mellett 10 általános iskola
diákjait fogadja, egyszerre
maximum 40 fõt. 

Ez a 10 iskola: a 6 salgótarjá-
ni általános iskola, valamint
Cered, Etes, Kazár és Karancs-
lapujtõ általános iskolái.

A pályázati kiírás szerint a
megvalósítás évében összesen 300+40 tanórát kell tar-
tani a 2 laborban (300 óra az általános iskolásoknak, 40
óra a mi diákjainknak).

A Bolyai labor

Soósné Axmann
Zsuzsanna

A kezdetek
� a munka az elõzõ tanév elején az iskola átépítésé-

vel kezdõdött 
� közben a laborok berendezését, az órákon hasz-

nált eszközöket, vegyszereket, IKT eszközöket szállító
cégek pályáztatása zajlott
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� a tervezettel ellentétben 2014. február 26-án került
sor az ünnepélyes megnyitóra 



A laborórák április 24-én kezdõdtek

általános iskolás tanórák

saját diákjainknak
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� a saját diákjainknak tartott 40 órát már tavaly az el-
sõ hónapban túlteljesítettük. Ezek az órák nem jelentet-
tek újdonságot, kihívást nekünk, hiszen eddig is tartot-
tunk emelt szinten kísérletezõs órákat, de jó volt látni,
hogy szeretik a diákok az új laborokat, szívesen járnak
ezekre az órákra

� a 10 általános iskolából a 7. és 8. osztályos tanulók
vettek részt ezeken a laborórákon, biológia, fizika és ké-
mia tantárgyakat tanítottunk nekik (minden alkalom-
mal naponta 6 órát, tantárgyanként 2-2 órát, a két labor-
ban ez összesen 12 órát jelentett naponta)
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Szakmai és Disszeminációs Napok
� májusban, júniusban és szeptemberben megszer-

veztünk és lebonyolítottunk 1-1 Szakmai Napot (ez is
kötelezõ része a pályázatnak) 

� az elsõ alkalommal délelõtt a gyõri MOBILIS Kft fi-
atal egyetemistái tartottak bemutató órákat saját diákja-
inknak. Több mint 200 diákunk vett részt ezeken az
órákon, látványos kísérletekkel, interaktív módon, szó
szerint elkápráztatták az elõadók õket 

� a júniusi Szakmai Nap délelõttjén a környékbeli is-
kolákból fogadtunk 300-nál is több tanulót, ekkor a
Csodák Palotájának egyik kísérletezõs elõadását néz-

hettük/hallgathattuk meg. Az elõadás fénypontja min-
den óra végén a szabadban fellõtt rakéták látványa volt

� szeptemberben két helyszínen, nálunk és a Ma-
dách Imre Gimnázium udvarán, több mint 300 tanuló
elõtt tartott egy-egy órás látványos kültéri fizikai kísér-
leti bemutatót a MOBILIS Kft.

� a Szakmai Napok délutánján a projektben résztve-
võ és a természettudományok iránt érdeklõdõ tanárok
számára szerveztünk programokat neves elõadókkal,
szintén nagy sikerrel. A legemlékezetesebb Dr. Róka
András elõadása volt (Az elektronok színháza).
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� 2014. szeptember 16-26 között Tóth Pál fizikus jár-
ta végig "Fizibuszával" a projektben résztvevõ 10 álta-
lános iskolát. A másfél órás rendhagyó fizika órák nagy
tetszést arattak a természettudományok iránt érdeklõ-
dõ közel 800 felsõ tagozatos diák körében, akik nézõi
és lelkes résztvevõi lehettek az izgalmas kísérleteknek.

� A 2 utolsó rendezvényünk: természettudományos
vetélkedõket szerveztünk a pályázatba bevont általá-
nos iskolák és a környék középiskolásai számára 9 illet-
ve 8 csapat részvételével.

A továbbképzések
� a laborpályázat egyik kötelezõ része volt a tovább-

képzéseken való részvétel 
� a pályázatban résztvevõ általános iskolai szakta-

nároknak 120 órás képzésen, nekünk, gimnáziumi

szaktanároknak 210 órás képzésen kellett részt ven-
nünk a pályázati kiírás szerint 
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A 2014/2015-ös tanévben
az iskolánk lehetõséget kapott
arra, hogy a 9. A osztály egyik
felében a hagyományos négy
évfolyamos gimnáziumi kép-
zést természettudományos
specializációval indíthassa.
Megfogalmazódott bennünk
és a fenntartó KLIK vezetésé-
ben is, hogy a természettudo-
mányos labort ne csak más ál-
talános iskolás diákok hasz-
nálják, hanem a saját tanuló-
ink is többet profitálhassanak

ebbõl. A képzés kialakításakor arra volt lehetõségünk,
hogy három természettudományos tárgyból: biológiá-
ból, kémiából és fizikából a 9. és a 10. évfolyamon heti
plusz egy órában tervezhessük a tanórákat. Sikerült
megvalósítani a csoportbontást is az osztályokban - ami
lehetõséget adott arra, hogy az új laborban tarthassuk a
foglalkozásokat - hiszen egy-egy laborban 20 tanuló fér
el kényelmesen. Örömmel vállalkoztam arra, hogy az el-
sõ évben a biológia és a kémia tárgyból az emelt képzé-
sû csoportokat tanítsam, az új képzési formát eltervez-
zem. Következzen egy rövid összefoglaló arról, hogy mi
is történt ezeken az órákon.

A biológia tantárgy azért különbözött a másik kettõ-
tõl, mert a kilencedik évfolyamon az osztályoknak nincs
még biológia tantárgyuk, az csak a tizedikes tanévben
kezdõdik el. Ezért a tényleges tananyagba nem is kezd-

tünk bele, hanem olyan biológiai jelenségekkel ismer-
kedtünk, amelyeknek késõbb, az egyes anyagrészeknél
a tanulók majd nagy hasznát veszik. Szinte minden tan-
órán kísérleteztek a diákok: megismerték és gyakorolták
a mikroszkópos technikákat, növényi részekbõl szövet-
tani preparátumokat készítettek, a környezeti tényezõk-
kel kapcsolatos vizsgálatokat, kísérleteket végeztek, az
érzékszervek mûködését próbálták igazolni az új érzék-
szervek tanulói kísérleti készlet felavatásával. A klasszi-
kus, hagyományos biológiai vizsgálatok mellett az új
taneszköz készletünk nyújtotta lehetõségeket használ-
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Új képzési formánk: a természettudományos képzés

Bagyinszki Boglárka

Fikusz levél és burgonyagumó 
mikroszkópos vizsgálata

Fémek lángfestésének bemutatása Indikátorok vizsgálata – tanulókísérlet



22

A megújuló közoktatás jegyében

tuk ki, így sok esetben ez a csoport próbálhatta ki elsõ-
ként az új eszközöket. A sok kísérlet, gyakorlat az órákat
kötetlenebbé, játékosabbá tette, de azért a munkát ko-
molyabb feladatlapok segítették, és osztályzatokat is
kaptak a diákok, hiszen a tanév során dolgozatok is sor-
ra kerültek.

Kémiából a csoport heti 3 órában tanulhatta a tantár-
gyat a heti 2 óra helyett. Lehet, hogy a diákok többségé-
nek az jutna elõször eszébe, hogy "Jaj, nekem a heti 2
kémia óra is bõségesen elég, még sok is!",de ebben a
csoportban ez egyáltalán nem így mûködött. Nyilván
azok a diákok voltak együtt az órákon, akik ezt a tárgyat
maguktól választották, és így az átlagosnál érdeklõdõb-
bek a kémia iránt. A plusz óra és a kis csoportlétszám
ideális feltételeket nyújtott ahhoz, hogy a száraz tan-
anyag mellett több kísérletet végezzünk. Legtöbbször ta-
nári bemutató kísérletekre került sor, de tanulói kísérle-
tezésre is alkalom nyílt. 

A hagyományos tanári magyarázat helyett a közös
együttgondolkodás, az ötletbörze, a páros vagy egyéni
munka, a feladatoldás, a kiselõadások is nagyobb szere-
pet kaptak.

Nagyon jól használtuk az új interaktív táblákat is a
tanórákon. Bízom benne, hogy az ide járó tanulók ké-
sõbb hasznát veszik majd ennek a képzésnek, a Bolyai-
ban eltöltött emeltes óráknak.

Tanulói kiselõadás és prezentáció a magfúzióról
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A 2014/15-ös tanévben két
új országos, az iskolánkat is
érintõ nyelvi mérés került be-
vezetésre. A célnyelvi mérés,
mely 2015. június 3-án volt, a
két tanítási nyelvû képzésben
a 10. évfolyamon tanulók
nyelvi tudását mérte. Három
osztályból 56 tanulónak kel-
lett részt vennie és teljesíteni
az olvasásértés, hallásértés és
íráskészség feladatokból álló
tesztet. A központi rendelet
szerint a tanulók felének kell

teljesíteni a 60%-os eredményt, mely egy középfokú
(B2-es) nyelvvizsga szintjének fele meg. Büszkék lehe-
tünk iskolánk tanulóira, mivel diákjaink 85%-a teljesí-
tette az elvárt szintet.

A másik új idegen nyelvi mérésen 2015. június 11-én
minden 6. és 8. évfolyamos diáknak részt kellett vennie
az általa elsõként tanult idegen nyelvbõl egy több rész-
bõl álló írásbeli felmérésen, melynek célja az olvasott
és hallott szöveg értésének mérése. A Nógrád Megyei
Pedagógiai Intézet ebben a tanévben célul tûzte ki,
hogy segítséget nyújt az angol és német szakos taná-
roknak a mérésre való felkészítésben. 

A Pedagógiai Intézet két iskolát a SÁIK Gagarin
Székhelyintézményét és a Salgótarjáni Bolyai János
Gimnáziumot kérte fel arra, hogy a két idegen nyelvbõl
bemutató órák keretében mutassa be a mérésre kerülõ
készségek fejlesztésének módszereit, stratégiáit, adjon
segítséget, ötleteket a megye általános iskoláiban tanító
kollégáknak.

2014 decemberében a Gagarinban az olvasásértés,
míg 2015. február 25-én a Bolyai János Gimnáziumban
a hallás készség fejlesztési módszereinek bemutatására
került sor. Mindkét rendezvényre nagy volt az érdeklõ-
dés. A megye számos iskolájából érkeztek a résztve-
võk: a Bolyaiban az angol órákon 30 fõ, a német órán
15 fõ vett részt.

A Bolyai János Gimnázium fõ profilja az idegen
nyelvi képzés, de ez alkalommal nem a kiemelkedõ te-

hetségek fejlesztésére került a hangsúly. A bemutató
órákra olyan nyelvi csoportokat választottunk ki, me-
lyek nyelvtudása megfelel az A2-es szintnek, hiszen ez
az országos nyelvi mérés szintje.

A Bolyaiban 3 angol és egy német szakos tanár tar-
totta az órákat. Mindegyik órán sok érdeklõdõ kolléga
vett részt. Az órákat tartó tanárok különbözõ, a hétköz-
napi életben kedvelt és hasznos, a gyerekek életkori sa-
játosságaikhoz igazodó témák feldolgozásával foglal-
koztak. Batki Arnold a 8.D osztályban tartott angol órá-
ján London és az angol idõjárás volt a hallott szövegek
témája, Hegedûs Krisztán a 7.D osztályban a kedvelt
sportok, híres sportolók témájával foglalkozott, míg
Mátrainé Petró Tímea a 9.D osztályban az étkezés,
kedvelt ételek témát dolgozta fel. Horváthné Scholcz
Erika német óráján a szabadidõs tevékenységek volt a
téma.

A bemutató órák után egy 45 perces mûhelymunka,
megbeszélés, értékelés következett. Az órát látogató
kollégák elismerõen szóltak a Bolyaiban látott órákról,
köszönték az óralátogatás lehetõségét, mely sok ötlet-
tel, módszerrel és forrással ismertette õket. Dicsérték a
tanárok és diákok jó együttmûködésén alapuló sikeres
munkáját.

A megbeszélés végén egy elégedettséget mérõ kér-
dõív kitöltésére került sor, melyben a résztvevõk maxi-
mális elégedettségüket fejezték ki a rendezvénnyel kap-
csolatban. 

A 8. évfolyamos diákok közül 11-en vettek részt a
nyelvi mérésen, a felkészülés eredményét tükrözi a
résztvevõ tanulók 82%-a teljesítette az elvárt követel-
ményeket.

Néhány vélemény az órákat tartó kollégáktól a
szakmai nappal kapcsolatban:

Az általános iskolai nyelvi mérésre való felkészülés
megsegítésére 2015 februárjában felkértek többek kö-
zött engem is egy bemutató óra megtartására gimnázi-
umunkban. Az óra célja az volt, hogy az órát látogató
kollégák különbözõ módszerek alkalmazását lássák a
halláskészség fejlesztésére két szöveg és a hozzá kapcso-
lódó feladatok feldolgozásával. 45 perc állt rendelkezé-

Felkészülés az országos nyelvi mérésekre: 
bemutató órák angol és német nyelven a Bolyaiban

Szabóné Básti Csilla



semre, hogy a 9. D osztállyal végigmenjünk a feladato-
kon, amelyek az 'étkezés' témakörhöz kapcsolódtak.
Rugalmasan haladtunk egyik gyakorlatról a másikra,
és azt gondolom, hogy mindezt az alkalmazott módsze-
reim, munkatempónk, na és az osztály felkészültségé-
nek együttes hatására sikerült azon az órán megvalósí-
tanunk. 

Az órát megbeszélés követte, amely arra irányult,
hogy ötleteljünk azon, hogy a bemutatott módszereken
kívül mivel és hogyan tudnánk segíteni az általános is-
kolákban a hallásértés fejlesztését. Megdöbbentõ volt
számomra hallani, hogy a megye több iskolájából érke-
zõ tanárkollégák többségének felüdítõ kiruccanás volt
látni a bolyais diákok munkamorálját, tempóját és tu-
dását, és hogy náluk nem az a fõ kérdés, milyen mód-
szerrel juttassák el a diákokat a mérésben elvárt szintre,
hanem az, hogy a diákok egyáltalán motiválhatók-e, be-
járnak-e az iskolába, és befogadók-e egy idegen nyelv
iránt.

Azt gondolom, hogy a bemutató óra és az utána foly-
tatott ötletbörze elérte célját és ötletet adott a hallásértés
fejlesztésre. Mégis azt szûrtük le közösen a megbeszélé-
sen, hogy az országos nyelvi mérésre nem egyenlõ felté-
telekkel készülnek különbözõ iskolákban. Úgy tûnik,
hogy míg több iskola a gyerekek fegyelmezési és képes-
ségbeli problémájával küzd, mi szerencsések vagyunk,
hogy jó képességû, motiválható és lelkes diákjaink van-
nak, akikkel a tanítás-tanulási folyamatban sokszor a
határ csak a csillagos ég.

Mátrainé Petró Tímea

A bemutatóórámat olyan nyelvi csoportban tartot-
tam, akik 14 évesek voltak (általános iskolás korúak),
és heti 3 órában tanulták a nyelvet. Az angoltanulást
nem itt kezdték, hanem már 4-5 éve foglalkoztak a
nyelvvel. Az óra célja a tanulók hallásértési készségének

fejlesztése volt, és úgy gondoltam, megpróbálok minél
több feladatot belesûríteni a rendelkezésre álló idõbe. Az
elsõ szöveg egy viszonylag rövid idõjárás-jelentés volt,
amit a tanulók kétszer hallgathattak meg, majd meg
kellett oldaniuk a hallott szöveghez kapcsolódó feladato-
kat. Szerencsére ez nem okozott nekik túl nagy nehézsé-
get. A második szöveg London nevezetességeirõl, a har-
madik pedig az idõzónákról szólt. Egy-két kivételtõl elte-
kintve a diákok nagyon szép eredménnyel teljesítették a
feladatokat, és aktívan vettek részt az adott hallásértést
elõkészítõ és az azt levezetõ tevékenységekben. Örültem
annak, hogy sikerült mind a három feladatot megcsi-
nálni, és azt tapasztaltam, hogy a gyerekek nagy kedv-
vel vettek részt az órán. A foglalkozást néhány kollégám
és környékbeli általános iskolákban tanító pedagógus

tekintette meg. Az órát követõen megbeszéltük és érté-
keltük a látottakat/hallottakat, és megpróbáltunk egy
kicsit közösen arról is eszmét cserélni, hogy milyen mó-
don tudjuk leghatékonyabban segíteni az érintett diáko-
kat abban, hogy sikeresen teljesítsék a szintfelmérõ kö-
vetelményeit. 

Batki Arnold

A receptív készségeknek jelentõs szerepük van a pro-
duktív készségek megalapozásában.

Így van ez a hallás utáni szövegértés készségének fej-
lesztése során is, hiszen az adott készséget sohasem ön-
célúan, más készségektõl elszigetelve fejlesztjük. 

A bemutató óra során a tanulóknak a globális és sze-
lektív szövegértési stratégiákat alkalmazva kellett infor-
mációkat megkeresniük a halott szövegekben, majd
ezen receptív készségek birtokában, szókincsgyûjtés
után dialógus alkotásra, ill. önálló szövegalkotásra ke-
rült sor.

A 10. A osztály tanulói könnyen megbirkóztak a fel-
adatokkal, s a visszajelzések alapján a tanóra sok hasz-
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nos információt, jól megvalósítható ötleteket nyújtott a
jelen lévõ kollégáknak is. 

László Istvánné kolléganõ a következõ módon fogal-
mazta meg gondolatait: 

„A tanóra elõkészítésétõl, a témára való ráhangolá-
son át a változatos munkaformáig számtalan, a saját
pedagógiai gyakorlatunkban is jól alkalmazható ötlete-

ket meríthettünk a bemutatott órából, melynek során
Horváthné Scholcz Erika kolléganõ több mint 30 éves
nyelvtanári tapasztalatát ötvözte a korszerû nyelvokta-
tási módszerekkel. Az ezt követõ szakmai tapasztalat-
cserén jól felhasználható szakmai anyagokat is kap-
tunk, melyek hatékonyan hozzájárulnak ahhoz, hogy
minél eredményesebben készíthessük föl tanítványain-
kat a német nyelvi mérésekre.”

Horváthné Scholcz Erika

A felkérésre hihetetlen izgalommal mondtam „igen-
t”. Gondoltam megtiszteltetés, ugyanakkor óriási felelõs-
ség is egy ilyen bemutató foglalkozást megtartani. Szá-
momra egyértelmû volt, hogy melyik nyelvi csoportban
szeretném mindezt megvalósítani, választásom a legfia-
talabb, általános iskolás korú 7.D osztály haladó ango-
los csoportjára esett. Rendkívül ügyes, értelmes kis tár-
saság, és mivel imádnak sportolni, így a bemutató
óránk témája a sportok, híres sportolók, illetve a külön-
bözõ labdajátékok szabályai lettek.

Az óránk célja a hallásértés fejlesztése, melynek során
két szöveget és hozzá kapcsolódó,de különbözõ típusú fel-
adatokat dolgoztunk fel illetve oldottunk meg. Meglátá-
som szerint a gyerekek nagyon élvezték és érdekesnek ta-
lálták a feladatokat. Mindkét hallásértési feladatot, elõké-
szítõ, ráhangoló, illetve azok szókincsét megalapozó fel-
adatok elõzték meg. A csoport könnyed lazasággal és jó-
kedvvel csinálta végig a feladatsorokat, rendkívül ügyesek
voltak, teljesítményükkel elégedett voltam. 

Az óra utolsó részében levezetésként csoportokban
bicikli tábort és vadvízi evezést szerveztek, majd elõad-
ták egymásnak ötleteiket. Õszintén megvallva, én is na-
gyon jól szórakoztam és az órán résztvevõ kollégák is
nagy érdeklõdéssel hallgatták az izgalmasabbnál izgal-
masabb ötleteket.

Az órát követõ mûhelymunka során a résztvevõ kollé-
gákkal egy nagyon kellemes beszélgetés során osztottuk
meg tapasztalatainkat. Én az alkalmazott módszerekrõl
és az anyagok elérhetõségérõl illetve arról beszéltem, hogy

mit sikerült megvalósítani a tervezetthez képest. Beszél-
tem a csoportba járó gyerekekrõl, hozzáállásukról, szor-
galmukról, illetve a hozzám való viszonyulásukról.
Örömmel vettem a kollégák érdeklõdését, kérdéseikre pró-
báltam kielégítõ választ adni. A résztvevõk véleménye
fontos volt számomra és nagyon boldog voltam, amikor
elégedettségüket fejezték ki és dicsérték a gyerekek képes-
ségeit, hozzáállását és nyelvtudását egyaránt.

Hegedûs Krisztián

25

A megújuló közoktatás jegyében



A pedagógusok elõmeneteli rendszere

A mindenkori kormány-
zat, az oktatást irányítók
tisztában vannak azzal, hogy
minden társadalom verseny-
képességének az alapja az
ott folyó oktatás sikeressége.
Ennek szellemében nemzet-
közi tapasztalatok, szten-
derdek alapján létrehoztak
egy rendszert, amely Peda-
gógus Életpályamodellként
került nálunk bevezetésre
2013. szeptember 1-jén. Az
életpályamodell a hangsúlyt

a pedagógusok folyamatos szakmai fejlõdésére helye-
zi a nevelés-oktatás minõségének javítása érdekében,
amely folyamatban fontos szerepet kapnak a szakta-
nácsadók és a minõsítést végzõ szakértõk. 

A pedagógus életpálya szakaszai, fokozatai:
A pedagógus életpálya egy kétéves gyakornoki idõ-

szakból, és négy további szakaszból áll: ezek a Peda-
gógus I., a Pedagógus II., a Mesterpedagógus, és a Ku-
tatótanár fokozatok. A Pedagógus I. és a Pedagógus II.
kategóriába lépés kötelezõ minden pedagógus számá-
ra,de a többi fokozat elérése már nem.Ezek a szakvizs-
gával vagy tudományos fokozattal rendelkezõ pedagó-

gusok számára nyújtanak újabb elõrelépési lehetõsé-
get. Az egyes fokozatok között jelentõs különbség van
a bérezést tekintve is.

Pedagógus I. fokozatba az léphet, aki megfelelt a
gyakornoki idõ lezárását jelentõ minõsítõ vizsgán,
míg a Pedagógus II. fokozatba legkorábban 6 év, legké-
sõbb 9 év elteltével léphet tovább valaki, ha a minõsí-
tési eljárás során megfelelt. Ha nem felelt meg, akkor
2 év múlva megismételheti a minõsítõ eljárást. Ha itt
sem felel meg, akkor a pedagógus munkaviszonya
megszûnik az adott intézményben. A Mesterpedagó-
gus fokozat elérésének feltétele a pedagógus szakvizs-
ga megszerzése, legalább 14 éves pedagógusi munka-
viszony, és újabb minõsítési eljárás. A mesterpedagó-
gusoknak a magasabb fokozatba lépésüktõl kezdve
meghatározott többletfeladatokat kell ellátniuk a ma-
gasabb fizetésért cserébe, mint a szaktanácsadói mun-
ka, szakértõi tevékenység vagy gyakornokok men-
torálása.Ezeket a többletfeladatokat az Oktatási Hiva-
tal jelöli ki. Kutatótanár az lehet, aki tudományos fo-
kozattal, legalább 14 éves pedagógiai gyakorlattal ren-
delkezik, rendszeresen publikál és megszerezte a
megfelelõ eredményt a minõsítési eljárás során. Azt,
hogy kik kerülhetnek be a mesterpedagógusi vagy ku-
tatótanári minõsítési keretbe, azt az oktatásért felelõs
miniszter határozza meg az általa kiadott minõsítési
tervben.
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2013 és 2018 között minden pedagógus elsõ minõ-
sítésére sor kerül, kivétel azok, akiknek az életkora
2013. szeptember 1-jétõl számítva 10 éven belül eléri
a nyugdíjkorhatárt. Nekik már nem kell részt venniük
a minõsítési rendszerben.

A minõsítési eljárások részei:
Az életpályamodell bevezetését megelõzõen több-

éves kutatási folyamat eredményeképp meghatároz-
ták a pedagógusok 8 kompetenciáját. Ezek azért fon-
tosak, mert a minõsítõvizsgán és a minõsítési eljárás
során a minõsítést végzõ bizottság tagjai a pedagógu-
sok 8 kompetenciájának fejlettségét állapítják meg, a
pedagógus tevékenységérõl kapott dokumentumok és
a személyes tapasztalatok alapján.

A minõsítés során a 2 külsõ szakértõ és az intéz-
mény vezetõje (vagy a vezetõ megbízottja) értékelik a
pedagógus kompetenciáit egyrészt az elõzetesen elké-
szített portfólió alapján. Másrészt késõbb a helyszí-
nen 2 tanóra meglátogatására kerül sor, amelyet egy
megbeszélés, majd a portfolió digitális bemutatóval
egybekötött védése követ. Az értékelés egy elektroni-
kus felületen történik, amelyet az Oktatási Hivatal
mûködtet.

Az elõmeneteli rendszer bevezetésének lépései:
2013. szeptember 1-jén került bevezetésre a peda-

gógus életpályamodell, ekkor mindenki, aki már elõt-
te is tanított, a Pedagógus I. kategóriába került. Az ese-
tek többségében ez a fizetések emelkedésével is
együtt járt, csak néhány pedagógusnak csökkent a jö-
vedelme.

2014 tavaszán azok a pedagógusok, akik 14 év
szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával is
rendelkeztek lehetõséget kaptak arra, hogy a portfóli-
ójukat elkészítve és feltöltve 2015-tõl ideiglenesen Pe-
dagógus II. kategóriába kerüljenek. Iskolánk pedagó-
gusai közül 12 tanár számára volt adott ez a lehetõség,
közülük 10 fõ vállalkozott erre a megmérettetésre. Or-
szágosan 22 697 pedagógus került összesen így a Pe-
dagógus II. fokozatba.

2014 nyarán és õszén elkezdõdött a szaktanács-
adók és a szakértõk képzése, felkészítése, amelyek
olyan vizsgákkal zárultak, amelyek egyben az õ minõ-
sítésüket is magukban foglalták. A Bolyaiból 2 tanár
vett részt ezeken a képzéseken és kapta meg a mester-
pedagógusi minõsítést. 

2015 tavaszán elkezdõdtek a tényleges minõsítések
– a portfólió feltöltése mellett már minõsítési eljárások
is sorra kerültek. Iskolánkból 1 pedagógus minõsítése
is megtörtént. Erre azok jelentkezhettek, akiknek leg-
alább 8 év tanítási gyakorlatuk és pedagógus szakvizs-
gájuk volt, vagy 30 évnyi tanítási gyakorlattal rendel-
keztek. 
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A szaktanácsadók és a szakértõk feladatai:
A pedagógusok minõsítési rendszerét szaktanács-

adók, és szakértõk segítik és végzik. A mesterpedagó-
gusi minõsítésük jelenleg arra kötelezi õket, hogy a hét
egy adott napján tanítási órák helyett ilyen feladatokat
lássanak el.

A szaktanácsadók feladata,hogy megadják a szük-
séges szaktárgyi, módszertani és pedagógiai támoga-
tást a segítséget kérõ pedagógusok számára. Az szak-
tanácsadók nem minõsítenek, hanem a támogatásuk-
kal a pedagógus egyéni fejlõdését szolgálják. Szakta-
nácsadók végzik a versenyek koordinálását, a külön-

bözõ képzések, felkészítések tartását is a Pedagógiai
Oktatási Központok koordinálásával.

A szakértõk végzik a pedagógusok minõsítését és a
minõsítéseket megelõzõ tanfelügyeleti ellenõrzéseket
is. Értékelik a pedagógusok portfólióját, a meglátoga-
tott tanórákat és levezetik a minõsítési eljárásokat.

Most ennek az egész rendszernek a bevezetõ sza-
kaszában tartunk, sokan felemás érzésekkel, kétke-
déssel fogadják ezt az új modellt, hiszen sok többlet-
feladattal jár együtt – de bízunk benne, hogy hosszabb
távon mindez elõsegíti majd az oktatás, nevelés szín-
vonalának emelkedését.
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Nagy kérdés nagy pillanatban

Ha kidõl egy fa,
S nincs ott senki,

Hogy hallja,
Felmerül a kérdés,

Vajon van-e hangja?
Ha a folyó tovahalad,

Vize is más,
Medrében a salak,

Hordalék, s a halak,
Ugyanaz a folyó marad?
Vajon mirõl álmodoztál,

Várva vártad, hátha,
S egyre csak sóhajtoztál,

Úgy vágytál utána,
Ha tiéd lesz, mért nem kell már?

Ha darabkáit egy tárgynak
Szépen sorban kicseréled,

Hiába tûnnek egyformának,
Te ugyanannak látod,
vagy egészen másnak?
S ha szíved még dobog,
De kedved már nincs,

Láng benne nem lobog,
Vajon ha így érzel,

Töröttnek mondhatod?
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Veszekedés

Érzed a felhõk jönnek az égen
Kérve kiáltasz: jöjjön el végre!
Jöjjön a házba az isteni áldás

S menjen el rögtön a rút kiabálás.

Érzed a baljós suttogó árnyat
Érzed; hogy körbejárja a házat

S hallod az ördög mély kacagását.
Így örült egykor Éva hibáján.

Csattan a villám, dobban a láb,
Szakad a zápor, ömlik a vád,
Zúdul a fejre minden, mi fáj;

Tompul az érzés, zárul a száj.

Sajdul a szíved, sejted okát,
Mit kéne tenned? Hagyni mi bánt;

Újra kibukkan a nap sugara,
Szárad a föld, s lesz béke hona.

Guszti Eszter
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Megsemmisíteni

Tajti Kitti

Magasba törõ bús ormok között
Jár a gép, kék szeme forog,

Üvege ép, s mégis törött.
Tõle pusztult el otthonom.

Hol egykor csaták dúltak
És Fejlõdés ránk lemosolygott,
Most csak romjai a múltnak,
Édes dicsõségünk megkopott.

Reszket a kõ, a sugárzó,
Hogy a gép elõtte elhalad,
Zöld víznek erdõ tavából
Minden cseppje elhallgat.

Ó, hol vagy, szép vezérünk,
Kinek neve induló a harcba?

Mivé lett nemes vérünk,
Elménket ki táplálta?

Puszta már mind, elhaló,
Hol a korcs nép pusztított,

Esõ hull mindég, az is maró,
Mállanak tõle a hõsi sírok.

De még egyszer visszatérünk,
Még ha ez út lesz maga Halál;

Akkor féljék rút gépek nevünk,
Mert nem adjuk fel a hazánk!
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Mire jó a parfüm?

Török Péter

Vajon miért locsolja magát vele?
Egy öntéssel elmegy a negyede.

Miért keni magára a tisztított hasvizet?
Sõt boltba megy és fizet!

Divat vagy hóbort talán más ok?
Logika benne nincs vagy nekem már sok.

Alattam zakatol a vonat,
Felettem az agy

Valami megcsapja az orromat
Nyugodni nem hagy

Egy szag
Selymes lágy finom és illatos

Kicsit vad
Merész és vágy kevélyes és divatos

MI lehet vajon?
Táncoló orkán szikrázó vihar

Rothadó halom
Nem tudom, de fáj és felkavar

Megvan mi ez az isteni bûz
Melyik a világból kiûz
Megtaláltam a választ
Tudom már, mi áraszt

ilyen irdatlan illatot
S elkapom a pillanatot

tiprom.



Ahogy mosolyogva benyitsz az ajtón egy látszólag
rendes kispolgári szoba tárja eléd minden báját.Elsõ
ránézésre semmi különös tisztának tiszta ízlésesnek
ízléstelen, mint ahogy ez elvárható egy ilyen rang béli
teremtõl.

De ahogy az ember kicsit beljebb merészkedik és
leheveredik az ágynak nevezett nagy puha képzõd-
ményre, a feje pontosabban a szeme kimozdul a meg-
szokott nézõpontból, és ha figyel, észreveheti, hogy
az IKEA-ás vérrel és verítékkel összeeszkábált bútorok
nem csak úgy véletlenül vannak ott, ahol vannak,nem
ezek a tehenek már évek óta, legelésznek a szoba fa-
lán meg - meg jelenõ gombatelepeken.

Most, hogy a rend illúziója teljesen megtört, a
szemlélõdõ számos furcsaságot vesz észre, és csodál-
kozik, hogy hogy nem látta meg õket eddig.

Példának okáért:Ott van a számítógépasztalon ke-
servesen óbégató magányos papucs. Rég elvesztett
párját szólongatja keservesen.

Polcokon a könyvek kupacokba gyûlve. Így mele-
gítve egymást, forró emberi érintések hiányában.

A naptár két hónapos késését próbálja behozni, de
nagy igyekezetében nem veszi észre, hogy folyamato-
san csúszik a polc perem felé.

S a sarokban egy hajdan büszke falilámpa aluszik a
parketta paplanján. Néha felmordul, a régi napokról
álmodik.

Az ablak zárva.
A szoba áporodott levegõjét két hájas Titán uralja.
Az egyik ki két hatalmas hangszóróoszlopával tá-

masztja a polcot és azt az egy nagy szemét, mely lelke
tükre lenne, ha nem lenne életlen s ezzel lelketlen a
képe.

A másik vele szemben terpeszkedik. Fekete alapon
kék szeme kerekedik - sose hunyja le azt, s míg te bõ-
szen farkas szemezel, õ ezernyi csápjával elringat az
örök idõbe.

DE az aranykornak lassan vége.
A horizonton újra elhalad a kozmikus nagy vörös

vonatnak álcázott orosz metró.
Valaki úgy dönt, hogy a szoba bukéja már borzasz-

tó ezért tágra nyitja az ablakot.
A Zsibbasztó lég még így is csak lassan szivárog ki

ezen a hatalmas lyukon s helyére legyek, szúnyogok,
Csillagok fagyasztó kísértetei az Utcai lámpák forró
szellemei és más északi lények rémek képzelet szüle-
mények.

A két titán belátja, hogy ennyi fél istennel már nem
érnek fel ezért elmerülnek a sötétben.

A Papucs sikolyra váltja zokogását a fény szerelem
centerében az orra elõtt egyesülõ fényszellemek láttá-
ra ismét feltépi sebeit.

A kanapén a semmibõl emelkedett ruhahalom
mélyén valami mocorog, valami rohad.

Rohad és Mocorog.
A Könyvek megunták a várakozást egészen szét-

nyílnak s csak így spontán elkezdik a sztorizgatást hol
sárkányokról, hol hõsökrõl, hol egy lányról mesélnek.

A Naptár végsõ elkeseredésében leveti magát a pár-
kányról.

Hatalmas csattanással ér földet.
Mindenki hallotta.
De senki nem reagál.
Az ágy sarkán égõ lámpa az egyetlen. Fénye pilla-

natra megtörik, mintha morzézni szeretne.
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