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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 relationships 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 development 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

115

Iskolakultúra 2019/12

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. However, 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, perspective, 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

116

A szám tanulmányainak és szemléinek angol nyelvű összefoglalói

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 interpretation 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 meditations 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 adolescents 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 determine 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 sample. 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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platform 4–5. 16–32.
Pléh Csaba: A feladatmegosztás a diszruptív technológiák világában 4–5. 3–15.
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(ECIPQ) magyar adaptációja 12. 81–110.
Csapody Miklós: A Magyar PEN Club a rendszerváltozás után 1. 87–102.
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Bence Erika: A posztmigráns irodalomról 7. 115–118.
Bence Erika: Szövegekben csemegézve 11. 111–113.
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Csók Cintia: „Rögös út vezet a csillagokig”, avagy reziliensígéretek a felsőoktatás útvesztőiben 4–5.
115–117.
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A kötődés kérdésköre évtizedek óta jelentős helyet
foglal el a pszichológiai kutatásokban. A legtöbb vizsgálat 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 viselkedését (Zsolnai, 2001). A családi kötődések mellett az óvodában is erős kötődések alakulhatnak ki a gyermek
és az óvodapedagógus között, hiszen védelmet, segítséget és érzelmi támaszt nyújtanak (Zsubrits, 2012).
Az iskoláskorú gyerekek kötődéseiről, ezen belül a
pedagógusokhoz fűződő kötődésekről jóval kevesebb
információval rendelkezünk (Hámori, 2015). Az iskolába kerülés a gyermekek szociális kapcsolatainak
alakulásában nagy változásokkal jár (Vajda, 1997).
Ezt az időszakot a kapcsolatok bővülő hálózata jellemzi: a gyerekek érdeklődéssel fordulnak más felnőttek és a kortársaik felé is.

Arató Nikolett – Zsidó András Norbert
– Lénárd Kata – Lábadi Beatrix

Szávai János

Az Iskola a határon
történetszemlélete

Az Iskola történetszemlélete a regény egyik alapvetően fontos hozama. Mindamellett feltenném a
kérdést: szükséges-e vajon, hogy egy regénynek, de
egyáltalában egy irodalmi műnek legyen történetszemlélete? A válasz kettős, igen is, meg nem is. Attól
függően, hogy mit gondolunk bele a történetszemlélet
fogalmába. Vagyis hogy a közvetlen történeti utalások hálózatára gondolunk-e, vagy pedig a regényvilág
teljességének a befogadó világával történő találkozására. Füst Milán 1942-ben megjelent regényéből,
A feleségem történetéből például hiányzik mindennemű konkrét utalás: a hol Párizsban, hol Londonban 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 életében keresett, a Graalt, A feleségem története egy
fordított utat beszél el, Störr kapitány kálváriáját a
bizonyosságtól egészen a teljes bizonytalanságig.

Az Internetes Zaklatás
Áldozata És Elkövetője Kérdőív
(CVBS-HU) és az Európai
Cyberbullying Intervenciós
Arató László
Projekt Kérdőív (ECIPQ) magyar
Sztoikus-e az Iskola végső üzenete?
adaptációja
A Jakus-Hévizi-hipotézis
A technológiai fejlődés hatására megváltozott a serdülőkorú fiatalok élete, mindennapjaik részévé vált
újragondolása
az internet, online alakítanak ki kapcsolatokat, képeket, videókat osztanak meg, online játszanak, blogot
(naplót) írnak, videókat néznek, valamint az identitásukat 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) következményeként jelenhetett meg az interneten is az iskolákban korábban már jelen lévő kortárs bántalmazás
(Cetin, Yaman & Peker, 2011). A kortárs bántalmazás
(tradicionális bullying) egyezményes, definiáló kritériumai magukban foglalják (a) a szándékos ártást,
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A tanító és a tanuló közötti
kapcsolat vizsgálatának
lehetőségei kisiskolás korban

(b) a negatív cselekedetek ismétlődését és (c) az áldozat 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).

Hasonló, a fennkölten kifejtett sztoikus életfilozófiát
elbizonytalanító elem a hazugságról és őszinteségről 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 fürdőben idill honol, a honfitársak gondtalanul sütkéreznek, Bébé pedig a száz lehetőség közti szabad
választásról dalol. Nem véletlen, hogy György Péter
Apám helyett című könyvében Ottlik kiegyező attitűdjével Nádas Péter a Lukács fürdőt szintén felidéző
Párhuzamos történetek című regényének radikális
látásmódját szegezi szembe (György, 2011. 193–202.).
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Doktori Iskola

Hernádi Mária
• Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, Bölcsészet és
Társadalomtudományi Kar,
Tanárképző Intézet, Tanítóés Óvóképző Tanszék
Horváth Csaba
• Károli Gáspár Református
Egyetem, Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar
Huszka Noémi
• Szegedi Tudományegyetem,
Bölcsészet- és Társadalom
tudományi Kar, Nevelés
tudományi Doktori Iskola
Kinyó László
• Szegedi Tudományegyetem,
Bölcsészet- és Társadalom
tudományi Kar, Nevelés
tudományi Intézet

Osztroluczky Sarolta
• Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar,
Magyar Irodalomtudományi
Tanszék
Szávai János
• Eötvös Loránd Tudomány
egyetem, Bölcsészettudományi
Kar, Összehasonlító Irodalomés Kultúratudományi Tanszék
Tátrai Szilárd
• Eötvös Loránd Tudomány
egyetem; Jagelló Egyetem

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

Zsidó András Norbert
• Pécsi Tudományegyetem,
Bölcsészettudományi Kar,
Pszichológia Intézet

A kiadvány a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósult meg.

Felelős kiadó:
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészet- és Társadalom
tudományi Kar dékánja
Kiadja a Szegedi Tudomány
egyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kara
Elérhetőség:
www.iskolakultura.hu

