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legkedVesebb kÖnyVem kÖnyVajánló

A címlap Hlavicska Viktória fényképé-
nek felhasználásával készült. 

szerzőink

kaTedra

Nem tudnám megmondani, hány könyvet 
olvastam el eddigi életem folyamán, hiszen 
még kamasz koromban váltam rabjává az 
írott szónak, ami bizony már régen volt. Azt 
viszont meg tudom mondani, hogy a szép-
irodalmi alkotások közül hányat tudtam 
többször is elolvasni. Egyik, amelyik fölöt-
tébb vonzó lett számomra, Lénárd Sándor-
nak a Völgy a világ végén és más történetek 
című kötete.
Manapság már alig esik szó Lénárdról, pe-
dig magyar író (is) volt, mégpedig a javá-
ból. Budapesten született 1910-ben, de már 
nyolc éves korában a családja kénytelen volt 
elhagyni Magyarországot. Mondhatnánk, az 
első (e)migráns nemzedékhez tartozott, akit 
előbb az antiszemitizmus, később a náciz-
mus, majd az olasz fasizmus, összességében 
a második „nagy háború” üldözött világgá. 
Dél-Tirolban nevelkedett, orvosnak tanult 
Bécsben, a második világháború ideje alatt 
feleségével, igazolványok nélkül, szakadat-
lan rettegés közepette Rómában bujdokol-
tak, olykor napokat átéhezve, máskor meg 
magas körökben forogva, persze titokban, 
s végül Dél-Brazília őserdeinek peremén 
lelve menedéket, az amúgy is nyughatatlan 
lelkének. Közben, sok európai nyelv elsajá-
títása mellett, megtanult zenélni, rajzolni 
és festeni is. Műfordítói híre előbb eljutott 
szülőhazájába, mint az írói munkásságáé. 
Ez szinte természetes, hiszen az irodalmá-
rok táborából ki ne figyelt volna fel az olyan 
feltűnést kiváltó bravúrra, mint a Micimac-
kó latin nyelvre való átültetése, ráadásul 
egy Brazíliában élő magyar orvos által. Az 
is megjelent a világhíradókban, sajtóban, 
hogy „Egy magyar származású orvos a Săo 
Pauló-i Televízió Bach-versenyén jelentős ösz-
szeget nyert”. Ebből a pénzből vett magának 
egy darab őserdőt, melyben nemcsak bota-
nikai és rovartani megfigyeléseket végzett, 
hanem néha találkozott is az oda belopa-
kodó (szerinte az utolsó) kannibálokkal, a 

botokud indiánokkal, akiknek megtanulta 
a nyelvét. Az meg már tényleg mindennek 
a teteje, hogy egy német származású szél-
hámos 1968-ban, Donna Emma völgyébe 
tévedve (itt élt Lénárd), személyében vélte 
megtalálni dr. Mengelét, az auschwitzi ha-
láltábor köddé vált, hírhedt orvosát. Csupán 
mellékesen jegyzem meg, hogy a sokat ke-
resett Mengelének csupán a holtteste került 
elő, melyet 1992-ben genetikai módszerrel 
tudtak azonosítani. Mint sok más náci bű-
nöző, ő is Brazíliában rejtőzött el, mint kide-
rült, Wolfgang Gerhard néven. Szerencsére a 
szenzációra éhes bulvárlapok nem árthattak 
Lénárdnak, mert akkorra már az egész világ 
tudta, hogy ki ő, és a magyar irodalmi élet 
is megismerhette a munkásságát, amihez tán 
Veres Péter is hozzájárult a maga akkurátus 
módján. 1967-ben többek között ezt írta az 
Új Írás szerkesztőségének: „Hadd gratulál-
jak most a Lénárd-novellához. Igazi író, nagy 
szellem, és bölcs, tiszta embernek érzem. Szé-
gyellje magát a süket és vak magyar sajtó és 
könyvkiadás, mely olcsó sikerembereket pre-
zentál nekünk…” (Kár, hogy mára kihaltak 
nálunk az ilyen mindenre odafigyelő Veres 
Péterek).
Én a szóban forgó kötetnek – amit előbb 
német és angol nyelven írt meg a szerző – a 
Magvető Könyvkiadó által 1973-ban kibo-
csátott harmadik kiadását olvastam először, 
(anyagát válogatta és sajtó alá rendezte Szerb 
Antalné); másodszor pedig a 2010-es évek 
első felében. Valójában ez időben kerültem 
igazán közel Lénárd Sándorhoz. Szinte rá-
döbbentem, hogy az itt-ott horrornak beillő 
rövid történeteiben szándékosan kerüli a fik-
ciót, merthogy nem volt rá szüksége. A világ 
sokféleségéről leírt mondatai viszont örök 
érvényűek. Íme, kettő közülük: „A kis nyel-
vek eltűnnek, de a nagyok nőnek, szavaik szét-
vetik a dagadó szótárakat. A szavak tömegé-
ben a gondolat nem jut szóhoz.” Ő képes volt 
a szavait szóhoz juttatni. Még magyarul is.
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lénárd sándor „Világai”

Óriási akció a Lilium Aurum Kiadó köteteire!
Április 11-e a magyar költészet napja. Ebből az alkalmából e hónap folyamán féláron juthat hozzá a kiadó által ed-
dig megjelentetett verseskötetek bármelyikéhez. Raktáron lévő köteteink jegyzékét megtalálja a www.liliumaurum.
sk weboldalon, a Könyveink menüpontban. Kihagyhatatlan ajánlatunk csak egy hónapig érvényes. Rendelje meg 
versesköteteinket most 50%-kal olcsóbban! Remek ajándék minden korosztály számára. Mert olvasni öröm!

Áprily Lajos: Köszönet a napsugárnak

Tavaszodik. Holt tavaszok
fáradt szívembe visszajárnak.

S fáradtan is köszönni kell,
köszönni kell a napsugárnak.

Köszönöm, hogy hervadva is
tavaszi halk mámorba estem.

Köszönöm, hogy új fény ragyog
a főtéri aranykereszten.

Köszönöm, hogy kisgyermekek
mezítláb malomkerekeznek.

Ásott tövű vén almafák
fiatalos kedvvel rügyeznek.

Köszönöm a szél jóízét,
aromáját a barka-szagnak.

Köszönöm, hogy hegyoldalon
ibolyászó lányok kacagnak.

Köszönöm, hogy napos gyepen
fehér fénnyel vakít a vászon.

Köszönöm, hogy friss fák alatt
szelíd szívvel megint halászom.

Habos felhők fejem felett
vitorlásan feszülve szállnak.

Üzekedő játékait
köszönöm életnek, halálnak.



Dobogó

TarTalomjegyzék
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Április 11-én a magyar költészet nap-
ját ünnepeljük – 1964-től minden 
évben. Ehhez aligha lehetett volna 
méltóbb alkalmat, időpontot találni, 
mint József Attila születésnapját. Azt 
hiszem, ebben – e mai végletesen (vég-
zetesen?) megosztott világunkban is – 
mélységesen egyetérthetünk. De talán 
abban is, hogy megállni egy vers fölött, 
rácsodálkozni a mindenütt, minden-
ben jelen levő (jelen lehető) költészet 
szépségeire, mélységeire, igazságaira 
– nem kell különösebb alkalom. Elég 
kezünkbe venni egy verset, elnézni egy 
zöldülő fűszálat, egy szikkadó földön 
araszoló bogarat, egy távoli sziklame-
redélyt, egy, a semmi fölött átívelő, 
légies hídszerkezetet, gyermekünk raj-
zát, elhallgatni szófacsarásait, végig-
simítani kedvesünk haját, elmerülni 
anyánk szemében, beleolvasni hajdani 
világokba, régvolt bölcsek gondolata-
iba… Mert a költészet, a vers, a zene, 
a ritmus, a kép, a mélység és magas-
ság, s minden, ami élteti azokat, nem 
kívülünk található, hanem – bennünk. 
Hiszen a költészetet, a verset magunk-
ban hordjuk, leglényegibb lényegünk 
mindkettő, s mindkettő egyidős ve-
lünk – az emberrel. Mert a költészet, 
a vers az ember feltétlen reflexe, mely 
ahhoz kell, hogy élni tudjunk, s ha ne-
héz helyzetbe kerülünk is, annak túl-
élésében is segítségünkre lehet…
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A versről sokat írtak már, s a költészet-
ről is. Mert a vers annyiféle lehet, s a 
költészet is – annyiféle tartalommal, 
igazsággal töltődhet meg –, ahány em-
ber. Úgy vagyunk vele, mint teremtő 
istenünkkel – biztosan, egy-valóságá-
ban megragadni nem tudjuk, s talán 
még azt sem tudjuk, hogy mi az, amit 
annak hiszünk/tudunk, a maga sokfé-
leségében és – főleg – megragadhatat-
lanságában mégis bizton tudjuk, hogy 
mi az, ami bennünk valószínűleg csak 
neki köszönhető, ami bennünk bi-
zonnyal ő lehet. Költészet és hit, hit és 

tudás az emberben egy tőről fakadnak; 
az érzékeinkkel, tapasztalatainkkal, 
ismereteinkkel megragadható és ér-
telmezhető s az érzékeinkkel, tapasz-
talatainkkal, ismereteinkkel megra-
gadhatatlan és értelmezhetetlen együtt 
él bennünk, együtt ad ki bennünket; 
párhuzamos valóságaik, párhuzamos 
világaik bennünk testesülnek meg. 
Költészet és hit olyan szubsztanciák az 
emberben, amelyeket tagadni ugyan 
lehet (és sokféle okból és sokfélekép-
pen lehet), csak mellőzni, nélkülözni 
képtelen az ember e kettőt, mert fel-
adásuk embervoltunk feladását jelen-
tené. 

3
Egy kevésbé ismert és főleg manapság 
keveset idézett, jelentős – elsősorban 
hatásában jelentős 18. századi német fi-
lozófus, Johann Georg Hamman szerint 
a költészet „az emberiség anyanyelve”. 
Mely elsősorban „morális énünk isme-
retét”, „erkölcsi ízlésünk” elmélyítését 
segíti. S van az emberben egy láthatatlan 
valaki is – írja ugyanő, „vak pogányok” 
nyomán –, aki benne „Istennel közös”. 
Igen, a költészetnek igazából az isteni-
hez több köze van, mint az e világihoz, 
s csak annyiban e világi, amennyiben 
Isten is az. A költészet, mondhatnám 
(mondhatjuk), az isteni szubsztancia 
megnyilvánulása bennünk; a költői-
ben az isten fordul tekintetével felénk; 
a költészet nyelvén az isten – azaz az 
időtlen – szólít meg bennünket, időhöz 
kötötteket. Mert a világ bennünk – a lel-
künkben – dől el. Miként Babits Mihály 
mondja – A második ének című költői 
drámájának felvezetésében –: „Történik 
egy dalos lelkében, melyet az író Mese-
országnak nevez”. Vagyis az olvasó Me-
seországnak nemkülönben nevezhető 
lelkében is… 

Ezért köszöntöm, ezért ünneplem 
hát, akár mindennap is, a verset. Ezért 
lehet számomra a vers, a költészet ün-
nepe egyetlen folyamatos, meg nem 
szakadó, végtelenített ünnep... Mert 
Meseország itt van… bennünk.  
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négyszeMKözt

Mészáros Andrea a galántai   Kodály 
Zoltán Gimnázium szlovák nyelv-né-
met nyelv és polgári nevelés szakos 
pedagógusa. Tanórai munkássága 
mellett közel 17 éve működtet báb-
csoportot a gimnáziumban, néha 
párhuzamban kettőt is. A bábozásról, 
a bábcsoport tevékenységéről és a bá-
bozó gyerekekről kérdeztem a lelkes 
és kreatív tanárnőt.

 Az iskolai szakkörök listáján gyak- 
ran találkozunk színjátszócsoportok-
kal vagy drámacsoportokkal, a  báb-
csoportok azonban kevésbé tipikusak 
a közoktatás intézményeiben. Hon-
nan jött az ötlet, hogy bábozással fog-
lalkozzon?
 A nyitrai egyetemen töltött éveim 

alatt működött egy nagyon lelkes, di-
ákok alkotta bábcsoport. Eleinte rövid 
mesékkel látogattuk a Nyitra környéki 
magyar iskolákat, óvodákat. Akkori-
ban jobban megismerkedhettem a 
szakmával és rájöttem, hogy a jövőben 
szeretnék a  bábozással foglalkozni. 
Eddigi munkahelyeim mindegyikében 
vezettem gyermek-bábcsoportokat. A 
Kecskés Marika bábművész által ve-
zetett rendszeres bábos képzések ha-
tására pedig egyre magabiztosabban 
teszem a dolgomat.

 Jelenleg hány bábcsoportot vezet? 
 Idén két bábcsoportom van, a nyolc-

osztályos gimnázium 1. és 2. évfolyama 
alkotta kicsik csoportja és a  negyedi-
keseké. Mindkét csoporttal heti egy 
alkalommal szervezünk próbákat. A 
kisebbekkel csütörtökönként délután, 
az idősebbekkel pedig keddenként jö-
vünk össze. A foglalkozások időtartama 
mindkét esetben két órát vesz igénybe. 
A két bábcsoport az eltérő korosztály 
miatt másféle foglalkozást igényel, de 
nagyon fontosnak tartom, hogy mi-
nél korábbi életkorban elkezdhessék a 
gyerekek a bábozást. Akik 11 évesen a 

BáBfiguráK	BőréBe	Bújva
beszélgeTés mészáros anDreával

kaloCsányi mónika

csoport tagjává válnak, általában végig-
bábozzák a gimnáziumi éveiket, vagyis 
19 éves korukig aktív játékosok. Nagy 
szerencsének tartom, hogy láthatom a 
fejlődésüket, és folyamatosan tudok ve-
lük tervezni, hiszen hosszú éveket töl-
tünk együtt.

 Miért tartja fontosnak a bábozást? 
Mit adhat ez a gyerekeknek, hogyan 
hat ez a tevékenység a személyiségfej-
lődésükre, a viselkedésükre?
 A bábokkal történő mesedramatizá-

lás, verselés, énekelgetés kiemelkedően 
fejleszti pici korban a gyermek beszéd-
készségét, de fantáziáját, gondolko-
dását is. Azon túl, hogy meghozza a 
gyermek beszélőkedvét, mikor maga is 
kezére húzza a bábot, a tiszta kiejtésig, 
a tagolt, példa értékű beszéd utánzásá-
ig szerteágazó fejlesztőértékkel bír. Azt 
tapasztaltam, hogy a bábok segítségével 
még azok a gyerekek is kedvet kapnak 
a meséléshez, verseléshez, akik koráb-
ban nem, vagy csak alig érdeklődtek az 
ilyesmi megnyilvánulás iránt. A próbák 
alkalmával remekül szórakozunk. A 
gyerekek megtanulnak együtt dolgozni, 
elfogadni a másik véleményét, figyelni 
egymásra, stb. Kiemelkedő pszichés ér-
tékkel bír, ha a gyermeknek lehetőséget 
adunk arra, hogy a bábfigura bőrébe 
bújva adja tudtára környezetének az őt 
foglalkoztató, netán szorongást okozó 
gondolatait. Ha a báb alakja mögé búj-
va mondhatja el érzéseit, gondolatait, 
sokkal könnyebben megnyílik. 

 A bábozást mint módszert a tanítá-
si órákba is beépíti? 
 A bábozást ritkán használom órán, itt-

ott véletlenül, szórakozásból az idősebb 
diákoknál, de drámapedagógiai mód-
szereket annál inkább használok a né-
met órákon. Szoktunk például szópár-
bajozni, ezt nagyon szeretik a diákok. 
Kiválasztunk két gyereket, akik párban 
mondanak szavakat egy adott témakö-

rön belül (család, állatok, élelmiszer...). 
A játék egy másik változatában az ábécé 
betűivel felváltva mondanak a gyere-
kek szavakat. Létezik olyan változat is, 
amikor valaki a király szerepébe lép, és 
kívánhat bármit, amit a  társai teljesí-
tenek. Aztán, kedvelt játék a  más-más 
stílusban történő bemutatkozás, pl. 
kedvesen, unottan, mérgesen, táncolva, 
lelkesen, csendesen, álmosan stb. 

A nyelvtan gyakorlásakor van, hogy 
labdát indítunk el a következő mon-
dattal: „Pétertől Judit számára.“ Judit 
továbbítja a  labdát: „Judittól Kati szá-
mára.” Labdával játsszuk az asszociáci-
ós játékokat is: „Mi jut eszedbe, ha.., Mi 
lenne, ha..., Képzeld el, hogy...” stb. To-
vábbi kedvelt játék a pantomim is, ahol 
az egyik tanuló bemutat egy cselekvés-
sort, a többiek pedig, miután végignéz-
ték, megpróbálják felidézni. Ez nagyon 
jó feladat az igeidők gyakorlásakor. 
Német versek, dalok tanulásánál bevált 
a szótörlés módszere: a táblára felke-
rül a  szöveg, először valaki felolvassa. 
A szöveg különböző részeiből pár szót 
letörlünk, először mindig a már ismert 
szavakat. A következő diák úgy olvassa 
fel a szöveget, hogy a hiányzó szava-
kat is mondja. Újabb szavak törlése és 
felolvasás jön. Ezt egészen addig lehet 
folytatni, amíg a tábla üres nem lesz, és 
közben meg is tanulják a verset. Azok-
ban a csoportokban, ahol már jobban 
beszélik a  nyelvet, szerepet osztok a 
diákoknak, ők dialógust készítenek, 
amit aztán előadnak. Ha nehezíteni 
akarunk, kitalálunk bizonyos megkö-
téseket is. Mindig nagyon jól szóra-
kozunk ezeknek a gyakorlatoknak a 
segítségével.

 A szülők, pedagóguskollégák ho-
gyan értékelik az Ön munkáját – el-
sősorban a bábszakkört?
 A szülők szeretik, a kollégák elfo-

gadják, amit csinálunk, a gimnázium 
vezetősége pedig mindig igyekszik a 
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kedvünkbe járni. A szülőktől bármikor 
kapunk támogatást, persze nem csak 
anyagi jellegűt. Segítenek az éppen 
szükséges dolgok beszerzésénél, lehet 
az hangszer, kiegészítő, kosár, bármi. 
Nemrég még édesanyám is, aki szintén 
pedagógus volt, fáradhatatlanul segéd-
kezett a bábok készítésénél, a férjem 
pedig a technikai jellegű feladatokat 
vállalja. Nagy segítségemre van két lel-
kes magyar nyelv szakos kolléganőm, 
Ollé Krisztina és Restár Judit is. Ők 
rendszeresen készítenek fel diákokat 
különböző vers- és prózamondó ver-
senyekre, amire aztán tudok a báb-
csoportban építeni. Iskolánk idősebb 
diákjaira is számíthatunk, főleg képző-
művészeti jellegű kéréseinknél.

 A gyerekek minden bizonnyal élve-
zik a bábfoglalkozásokat, az iskolai 
éveik alatt az életük szerves részévé 
válnak ezek az órák. A játék és szó-
rakozás mellett azonban kemény 
munka áll a háttérben. Hogyan viszo-
nyulnak a gyerekek a heti találkozá-
sokhoz, mit szeretnek a legjobban? 
 Legjobban az alapozást szeretik, 

ami szeptembertől decemberig tart. 
Ilyenkor különféle bemutatkozó játé-
kokkal kezdünk. Sok a rögtönzéses, 
asszociációs, szituációs játék, külön-
böző bábtechnikával való ismerkedés, 
jelenetalkotás bábbal, beszédgyakor-
latok. Érdekes, hogy a ritmusjátékok 
és a nyelvtörők a mostani kisebbek 
csoportjában nem népszerűek. Ennek 
az is lehet az oka, hogy sokan viselnek 
fogszabályzót, ami miatt ezek a játékok 
kevésbé élvezhetők. 

Van olyan gyerek, aki a tanítási órán 
nem nagyon kommunikál, csak raj-
zol, a bábos foglalkozásokon pedig 
teljesen mást mutat magából, megnyí-
lik, folyamatosan ötletel. Egyébként 
is megfigyelhető a gyerekeknél, hogy 
gyorsabban levetik gátlásaikat. Az ele-
jétől kezdve azt hangsúlyozom nekik, 

hogy minden kis megnyilvánulásnak, 
kommunikációs elemnek kell, hogy 
legyen eleje, közepe és vége, legyen íve 
mindennek, amit kiadnak a kezükből. 
Szükséges, hogy meglássák a lényeget 
mindenben, nemcsak a bábozás során. 
Ez látszik meg leghamarabb az életük 
más területein.

A mai gyerek számára kevés olyan 
dolog van, amit nem lát, nem hall, 
ezért a pedagógusok vagy művésze-
ti csoportok vezetőinek elsődleges 
feladata úgy irányítani a rájuk bízott 
gyerekeket, hogy azok az információ-
áradatban értékeket fedezzenek fel, 
miközben kibontakozhatnak a szabad 
asszociációik, fejlődhet önkifejezésük, 
ezzel kreativitásuk is. Ezt mindenkép-
pen támogatni kell.

 A hosszú munkafolyamat után hol 
kerül sor a darabok bemutatására?
 Az iskola nyitott napján mutatjuk be 

először a közös munka eredményét, 
majd a környék óvodáiban, iskolái-
ban is fellépünk. Rendszeres szereplői 
vagyunk a Duna Menti Tavasz Feszti-
válnak, ahonnan mindig hozunk díja-
kat, bábos és újabban már színjátszó 
kategóriában is. Van gyémánt-, arany-, 
ezüstminősítésünk, Nagydíj, Nívódíj, 
Fődíj, Rendezői díj, Bábpedagógiai díj, 
Gyerekzsűri díja stb. Felléptünk már 
többször is Veszprémben, Budapesten 
a Zeg-Zug Fesztiválon, sőt a Művésze-
tek Palotájában, de Martinban is. Nem 
szeretnék nagyképűnek tűnni, de imá-
dunk díjakat hozni, ami egyre nehe-
zebb, mert szinte mindegyik szlovákiai 
magyar csoport kiváló.

 Milyen darabokkal készülnek idén 
a kíváncsi nézőközönség számára?
 A kicsikkel Az ostoba Emelja című 

mesével ismerkedünk, ami A csuka 
parancsára c. orosz népmese alapján 
készül matrjoska-jellegű bábokkal. Ezt 
a darabot most én választottam, már 

régebben dédelgetett terv volt. A da-
rabválasztásnál sokszor az dönt, hány 
gyerek van a csoportban, milyen a fiú–
lány arány, életkori sajátosságok, erős-
ségek, amire építeni lehet, stb. Ebben 
a produkcióban sok lesz a hangszer, 
tánc, ének, vagyis minden, amit ezek a 
gyerekek nagyon tudnak. A bábtechni-
ka kiválasztásánál be kellene valamiféle 
fokozatosságot tartani, hogy ne rögtön 
a legnehezebb bábtípushoz nyúljunk, 
ám ezt inkább a darab jellege adja. Volt 
már rá példa, hogy kezdő csapattal, bo-
nyolult mozgatású bábokkal, nagyon 
sikeres darabot hoztunk létre. 

A nagyokkal színjátszó kategóriában 
nevezünk, hogy ne legyünk saját ma-
gunk ellenfelei. Ők Arany János víg-
balladáját választották (Pázmán lovag). 
Ehhez újrahasznosított papírt, hullám-
papírt használunk. Ez a próbafolya-
mat is érdekes, hiszen tehetséges kis 
csapattal dolgozhatok. A nagyok már 
saját maguk készítik a kosztümöket, 
kellékeiket, sőt a díszletet is. Természe-
tesen ez nem egyik napról a másikra 
történt, fokozatosan jutottunk el idáig, 
rengeteg munkával mozdultunk el a 
nagyobb komplexitás és elvontság felé. 

 Milyen terveik vannak a jövőre néz-
ve?
 A kicsikkel tovább bábozgatunk, 

mindenféle bonyolultabb technikával, 
a nagyok a Jókai Napokra fognak jövő-
re nevezni. Itt is voltak már korábban 
sikereink, régebbi csoportokkal: Nívó-
díj, Kreativitás-díj, Gergely József-díj, 
Ferenczy Anna-díj, Különdíjak stb. 
Nem szeretném, ha ez kérkedésnek 
tűnne, hiszen az is hatalmas elismerés, 
hogy ezen a seregszemlén egyáltalán 
ott lehetünk. Nekünk már az is siker, 
ha láthatjuk az ország legjobbjait!

 Köszönöm a beszélgetést, és további 
kitartást és sok sikert kívánok Önnek 
és a gyerekeknek is!
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Ránk köszöntött az a kor, amikor a kö-
zépiskolák padjaiban olyan diákok ül-
nek, akiket úgy nevezünk, hogy Z ge-
neráció. Megkülönböztető jeleik nem 
csupán abban merülnek ki, hogy 1995 
és 2009 között született zsenge fiata-
lok, hanem őket nevezzünk az úgyne-
vezett online generációnak, akik egy, 
a pedagógustársadalom többsége szá-
mára ismeretlen világban töltik idejük 
nagy részét. Mégis hogyan tudjuk őket 
segíteni ebben a világban, amit mi ma-
gunk sem ismerünk igazán? Mert mi-
től is érzi magát biztonságban egy mai 
felnőtt, akinek a gondjaira bíztak több 
tucatnyi diákot, hogy az ő nevelésü-
kért, oktatásukért legyen felelős, és azt 
a lehető legjobban lássa el? Attól, ha is-
meri a játékszabályokat, tisztában van 
vele, hogy bizonyos helyzetekben mire 
számíthat, és pontosan tudja, hogy mit 
kell tennie. Mert tenni szeretne, még-
hozzá magabiztosan.

Váltózóban léVő Világ
Biztos alapot jelenthet a fiatalok vi-
lágában való eligazodáshoz, ha ér-
tékítélet-mentesen közelítjük meg a 
világukat, alapvetően kíváncsiságtól 
és nyitottságtól vezérelve, elvetve a 
sztereotípiákat, amelyek szerint csak a 
„régi” világ a jó, az „új” pedig ördögtől 
való elvekre épül.

A mai fiatalokra, akik 1995 és 2009 
között születtek és Z generációs fiata-
lokként utalunk rájuk, jellemző, hogy 
életük nemcsak az iskolában vagy ott-
hon eltöltött offline tevékenységekből 
áll, hanem idejük nagyon nagy részét 
az online térben töltik, ahol útjaik 
szinte utánkövethetetlenné válnak. 

A felnőttek többsége (legyen szó 
akár tanárról, akár szülőről) ezáltal 
úgy érzi, mintha a fiatalok kicsúszná-
nak a kezeik közül, hiszen életük egy 
jelentős része rejtve marad előlük. 
Az idősebb és fiatalabb generáció el-
távolodása sokszor akkor kezdődik, 
amikor a szülő vagy pedagógus el-
sődleges reakciója erre a jelenségre a 
harag, düh, elzárkózás, hibáztatás és/
vagy teljes elutasítás. Vágyként fogal-
mazódik meg bennük, hogy a diákok 

az	osztályfőnöK	szerepe	a	virtuális	
Térben való eligazoDásban

tagadják meg az online világot, és lép-
jenek ki teljesen az általuk már oly jól 
ismert offline világba, hogy minden 
visszazökkenhessen a régi és jól ismert 
kerékvágásba, ahol az értékek közvetí-
tése még a régi értékrendhez igazodik.

a „z generáció” rejtelmei
Hosszútávon az elzárkózás helyett 
hasznosabb, ha a mélyére ásunk an-
nak, hogy vajon milyen hatások érik 
a Z generációs fiataljainkat, és miért is 
lehet nehéz őket tanítani.

A fiataloknál tapasztalt üres tekinte-
tek, az alulmotiváltság, az elvágyódás a 
tanítási óráról, mind olyan jelenségek, 
amelyek nagy része az információs 
túltelítettségben gyökereznek. Hiszen 
míg régen az információ eléréséért 
könyvet kellett kölcsönözni vagy vásá-
rolni, addig a mai fiataljaink a zsebük-
ben hordják az információkhoz való 
hozzáférés lehetőségét. Pár kattintás, 
és máris kikereshetőek a kívánt tartal-
mak. Az információk többsége pedig 
szűretlenül érkezik hozzájuk, amelyek 
olyan mértékű túltelítődöttséget okoz-
nak, ami nehézzé teszi számukra, hogy 
aznap még több információt befogad-
janak. Ezzel sokszor ők maguk sincse-
nek tisztában, hiszen nem tudatosan 
cselekszenek – csak úgy böngésznek.

Annak köszönhetően, hogy az on-
line tér folytonosan elérhető, a baráta-
ikkal, ismerőseikkel azonnal megoszt-
hatnak bármilyen történést, eseményt, 
érzelmet és gondolatot, egyre inkább 
türelmetlenebbé válnak, hiszen rá-
szoktak az egyre gyorsabb érzelmi 
szükséglet-kielégítésre. Az informá-
ciók túl gyorsan jutnak el hozzájuk, 
amihez valójában még nincsenek 
megfelelően kialakult érzelmi me-
chanizmusaik, amelyek segítségével 
fel tudnák dolgozni az őket érő érzel-
meket. Ennek hatására mozaikszerű 
érettség figyelhető meg náluk, ami egy 
különleges kombinációja a helyzetek-
től függő érzelmi éretlenségnek és túl-
érettségnek.

A fiatalok az információáramlás 
gyorsaságának hatására hajlamosak 
abban a tévhitben ringatni magukat, 

mely szerint ők gyorsabban képesek 
elérni bármit, mint az előző generá-
ciók tagjai, hiszen sokkal több eszköz 
van a kezükben. Az idősebb generáció 
pedig akarva-akaratlanul támogatja is 
ezt a hozzáállásukat, hiszen minden 
szülő és pedagógus azon igyekszik, 
hogy az ő utódjainak könnyebb sorsa 
legyen, amihez minden tőle telhetőt 
meg kíván adni. Közben pedig elfe-
lejti megosztani a fiatalabb generáci-
óval a saját tapasztalatait, amelyek a 
kitartás, a céltudatosság és az erőfe-
szítések megtételére való hajlandó-
ság fontosságára mutatnak rá. Fontos 
megjegyezni, hogy ezalatt nem a „Te 
erre úgy sem vagy képes!” kategóriájú, 
eltántorító kinyilatkoztatásokat értjük, 
hanem azokat a példamutató cseleke-
deteket, történeteket, amelyek realitást 
visznek a fiatalok vágyálmaiba.

az indiVidualizmus 
felerősödése
Jean Twenge amerikai pszichológus 
kutatásának köszönhetően kimutat-
hatóvá vált az a tendencia, miszerint a 
társadalmunk egyre inkább individu-
alistává alakul át, ahol az „én” fontos-
sága messzemenően megelőzi a „mi” 
fontosságát. Míg az offline kommuni-
kációban, tehát a való életben történő 
beszélgetés során 30-40% az az arány, 
amikor magunkról beszélünk, addig 
az online világban a beszélgetéseink 
és megnyilvánulásaink 80%-a szól ön-
magunkról. A mai fiatalok pedig teljes 
egészében ebben a korban nőnek fel, 
ami „egy felnagyított önészleléshez 
vezet, amiben a teljesítmény látszata 
sokkal fontosabb, mint a valóság” – 
mondja.

Ehhez hozzásegít az is, hogy olyan 
eszközök használatával tudjuk kitöl-
teni az időnket, amelyek ezt csak fel-
erősítik: az állandó vizuális színtér 
(Facebook, Instagram és társaik) nem-
csak lehetőséget ad, hanem meg is kö-
veteli, hogy állandóan prezentáljuk az 
énünket. Mindeközben pedig azonnali 
visszajelzést is ad „like”-ok, hozzászó-
lások formájában, így nem véletlen az a 
jelenség, hogy manapság a tinédzserek 

online Diákok, offline Tanárok

borvák mária
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a népszerűségüket „like”-ban mérik. 
Az ördögi kör akkor kezd kialakulni, 
amikor a tinédzserek önértékelésének 
alapjául főként az online világból ér-
kező „like” vagy „not like” visszajelzés 
szolgál. Egy „like” felér egy dicsérettel, 
kézfogással vagy akár simogatással, 
és hajszolt világunkban, ahol oly sok 
szeretethiányos ember kószál, ez a dé-
libáb nagyon sokat jelenthet. Sokan 
pont így veszítik el az irányításukat 
és az önuralmuk egy részét, hogy egy 
kis virtuális szeretet reményében meg-
játsszák magukat, hiszen a közösségi 
médiában mindenki olyan képet fest 
magáról, amilyet csak szeretne.

mihez kezdhet mindezzel 
a pedagógus?
Ahogy az élet más területein, itt is 
kulcsfontosságú a tudatosság a csele-
kedeteinkben. Átütő eredményeket le-
het a konfliktusok csökkentésében el-
érni már csak azáltal is, hogy az online 
generációk világát megismerjük, és a 
diákok viselkedését a környezetükből 
érkező hatások szemüvegén keresztül 
szemléljük.

A következő lépés a diákok saját 
döntéseikben és cselekedeteikben való 
tudatosságra nevelése, amely többek 
között tematizált beszélgetések soro-
zatán keresztül történhet meg. Ilyen 
alkalmak során lehet megismertetni 
a diákokat azokkal a kutatási ered-
ményekkel, amelyekre mi magunk is 
rácsodálkoztunk. Ennek folytatása-
ként ajánlott a diákokat közös gon-
dolkodásra hívni, amelyek során saját 
maguk elmélkedhetnek, juthatnak fel-
ismerésekre és mondhatnak ki olyan 
igazságokat, amelyeket egyébként (az 
idősebb generációtól érkezvén) eluta-
sítanának a lázadás jegyében. Nyil-
vánvalóan ehhez óriási önuralomra és 
türelemre van szükség a pedagógusok 
részéről.

Az oktatás terén pedig érdemes tu-
datában lennünk annak, hogy ezek a 
fiatalok már elsődlegesen a vizuális 
színtéren vannak otthon, ahol gyors és 

azonnal érintkezésre, kommunikáci-
óra kapnak lehetőséget. Ennek figye-
lembevételével lehet az órák felépíté-
sét tetszés szerint módosítani. 

Jogosan kérdezi a kedves olvasó, 
hogy mindez mégis hogyan néz ki a 
gyakorlatban. Ehhez Tari Annamária 
pszichoanalitikus gondolatait hívjuk 
segítségül, aki a következő iránymuta-
tásban foglalja össze:
 A „Z generáció” szeret úgy tanulni, 

hogy közben másokkal kommunikál
 A jobban strukturált és irányított ta-

nulást preferálják
 A visszajelzések erőteljes igénye ész-

lelhető: „ez benne lesz a tesztben?”
 Ajánlott a technológia adta lehetősé-

gek kihasználása
 Ők egy vizuális generáció – 

tehát vizuálisan (leírt és képi 
információ) jobban is ta-
nulnak
 Támogatni kell a 

verbális készségek 
fejlesztését (például 

kiscsoportos prezentációk formájá-
ban)
 A legkedveltebb tanulási formák 

azok, amelyeken nem passzív befoga-
dók, hanem aktívan tapasztalhatnak, 
létrehozhatnak, alkothatnak valamit.

ajánlott szakirodalom: 
 Tari Annamári: Generációk online. Tericum 

Kiadó, 2015
 Tari Annamária: Z generáció. Tericum Ki-

adó, 2011
 Youtube videó: Mi jár a fejedben? (https://

www.youtube.com/watch?v=iyhyjzHZjzY)



pályaválaszTás TuDaTosan

Az iskolaválasztás témája kimeríthe-
tetlen és sokrétű téma. Kimeríthetet-
len, mert mindig újabb gyermek- és 
szülőnemzedék ostromolja az iskolák 
kapuit, akik ugyanazokat a kérdéseket 
teszik fel s ugyanazokat a dilemmákat 
oldják, mint az előző generáció. Ezért 
bizonyos dolgokat újra el kell mon-
dani. Ugyanakkor sokrétű téma is az 
iskolaválasztás. Egyrészt többször vá-
lasztunk, hiszen az alapiskolától kezd-
ve a középiskolán át gyakran egészen 
az egyetemig az érintetteknek újra és 
újra el kell dönteniük, hogy hol fognak 
tanulni, másrészt ezek a választások 
nem ugyanazon szempontrendszer 
szerint zajlanak. Ráadásul a szülőnek, 
később pedig a kamasznak/fiatalnak 
nemcsak különböző, hanem sokszor 
egymásnak teljesen ellentmondó kö-
vetelmények és érvelések kereszttüzé-
ben kell meghozniuk akár több évre 
kiható döntéseiket. 

Mivel itt most a tanintézmények vá-
lasztásáról van szó, kihagyom az óvo-
dát (szerintem ott játszani kell, nem 
tanulni). Kezdjük tehát az alapiskola 
választásával. A magyar szülők egyik 
fő dilemmája ezen a téren az oktatás 
nyelve. Magyar legyen vagy szlovák? 
A kilencvenes évektől foglalkozom a 
szlovákiai magyarok szociológiai kuta-
tásával, innen tudom, hogy az alapis-
kola-választás hátterében a következő-
képp megfogalmazott két követelmény 
feszül egymásnak: magyar maradjon-e 
a gyerek, illetve érvényesüljön. Ez a 
kettő sok magyar szülő szemében ki-
zárja egymást. Ők többnyire a szlovák 
iskolát választják. A többiek szerint 
a magyar alapiskolát végzett gyerek 
ugyanúgy tud érvényesülni, mint a 
szlovákot végzett (ezt támasztja alá az 
összes kutatási eredmény, vagyis sokak 
saját tapasztalata, köztük az én szemé-
lyes, két gyermekes tapasztalatom is), 
és ők magyar iskolába íratják a gyere-
küket. De a kérdés más szempontból 
is megközelíthető. Olyan alapiskolába 
járjon-e a gyerek, ahol nagyobb, vagy 
olyanba, ahol kisebb a valószínűsége, 
hogy jól érzi majd magát? És hol való-
színűbb, hogy jól érzi majd magát? Ott, 
ahol egy kukkot sem ért az iskolában 

DöntenünK	Kell,	KereszttűzBen

lampl zsuzsanna

használt nyelvből, s ez már az elejétől 
rányomhatja a bélyegét a teljesítmé-
nyére, persze negatív értelemben, még 
akkor is, ha egyébként ügyes gyerekről 
van szó, s ettől aztán újabb oka lesz 
nem jól érezni magát? Vagy ott, ahol 
számára érthető nyelven beszélnek, s 
ennek köszönhetően még a gyengébb 
képességű gyereknek is könnyebb elsa-
játítani a tudást? Felnőttként sem kel-
lemes, amikor rajtunk kívül folynak a 
szavak és az események. Miért tesszük 
hát ki kicsi, védtelen gyermekünket az 
egyelőre még homályban sem derengő 
érvényesülés, valamiféle Jövendő Jó (?) 
reményében ilyen tortúráknak? 

Van persze más szempont is: azért 
az nem elég, ha a gyerek csak jól érzi 
magát az alapiskolában. Az is fon-
tos, hogy megtanulja, amit kell. És 
itt lehet, hogy sokan rám húzzák a 
vizeslepedőt, de én akkor is azt gondo-
lom, hogy az iskolában a tudás meg-
felelő szintjét is el kell sajátítani, nem 
elég az ún. képességfejlesztés, pl. hogy 
tudjon kommunikálni, legyen toleráns 
meg hasonlók. Tudom, miről beszélek. 
Az egyetemek manapság tele vannak 
olyan diákokkal, akik a semmiről is 
tudnak beszélni, csak éppen a semmi 
az semmit is szül. Aztán nem lehet 
csodálkozni, hogy a fennhangon hir-
detett állapotok ellenére nem a tudás, 
hanem a tudatlanság társadalmát épít-
jük. Gyorsan megjegyzem: nemcsak 
mi, itt, Szlovákiában. Sőt, ez a trend 
nem tőlünk ered. De visszatérve: a 
szülők egy része azt a kérdést is old-
ja, hogy melyik a jó iskola. Ez alatt azt 
értve (legalábbis elméletben), hogy a 
gyerek tudásban, személyiségfejlődés-
ben is pallérozódjon (a gyakorlatban 
néha a követelő és következetes peda-
gógus a csúnya és rossz néni – a szülők 
szerint). S ez a kérdés általában nem 
úgy fogalmazódik meg, hogy vajon az 
„A” magyar iskola a jobb vagy a „B” 
magyar iskola (pláne, ha nincs is ket-
tő), hanem a szlovák iskola a jobb vagy 
a magyar iskola. A „helyes” választ 
sok, az iskolát még meg nem tapasz-
talt szülő szerintem nagyjából olyan 
biztonsággal tudja megállapítani, mint 
én, innen, az íróasztaltól. Mégis van-

nak, akik szerint jobb a szlovák alap-
iskola, és azt választják. Lehet, hogy 
igazuk van, de az is lehet, hogy ez is 
csak egy klisé, olyasmi, mint az, hogy 
a külföldi egyetemek mind jobbak, 
pusztán azért, mert külföldiek (na, ez 
sem igaz). Mindenesetre, a magyar is-
koláknak tenniük kell azért, hogy job-
bak, sőt, híresen jók legyenek.   

És akkor fennáll még egy kérdés: 
mennyire tud megfelelni a jó iskolá-
val szembeni fenti követelménynek 
az a magyar iskola, amelyet sok roma 
gyerek látogat (mert ha ők otthon ma-
gyarul beszélnek, miért mennének 
szlovák iskolába?). Ugyanis vannak 
vidékek, ahol a kétkedő magyar szülők 
épp emiatt választják inkább a szlovák 
iskolát (vagy legalábbis ezt mondják). 

S itt eljutottunk az integrált vagy 
szegregált oktatás kérdéséhez, ami kí-
vül esik a mai témán. De szorosan ösz-
szefügg vele. 
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fókuszban az államnyelv okTaTása

jánk isTván

írott változatait tartalmazza. A kötet 
középpontjában a szlovák nyelv (mint 
idegen) oktatása áll, de betekintést 
nyerünk a kárpátaljai, a romániai és a 
finn iskolák államnyelv-tanítási straté-
giáiba is. Ezen kívül az államnyelv ok-
tatásának elméletibb szempontú meg-
közelítéseiről is olvashatunk.

A kötet első egysége Az államnyelv 
kisebbségi tanulók számára való okta-
tásának tapasztalatai alcímet viseli. A 
fejezet első, Csernicskó István által írt 
tanulmánya a témakört a kárpátaljai 
helyzet felől közelíti meg. A szerző elő-
ször a kárpátaljai helyzetképet ismer-
teti, és leszögezi, hogy „[az] államnyelv 
(az ukrán) oktatásának hatékonysága 
egyenetlen és alacsony szintű a kárpát-
aljai magyar iskolákban” (11. o.), majd 
ennek okait tárja elénk. Ide tartozik 
többek között, hogy nincs elegendő 
megfelelően képzett tanár, s ugyanígy 
hiányzik a megfelelő tankönyv, szem-
lélet, valamint az erre alapozott mód-
szertan is. Csernicskó további problé-
maként jelöli meg a konkrét, pontos 
célok megfogalmazásának hiányát az 
ukrán nyelv tantárgy vonatkozásában, 
a homogenizáló oktatáspolitikát, illet-
ve azzal összefüggésben az egyes tanu-
lók között fennálló nyelvi különbsége-
ket. A problémák sora pedig az óvodai 
nevelés hiányosságaival zárul: nincs 
állami tanterv vagy tanmenet, amit 
magyar óvodák számára dolgoztak 
ki, valamint egyazon óvodai csoport 
életkorilag és nyelvileg is igen vegyes 
összetételű. A szerző végül a legfon-
tosabb feladatokat ismerteti, ami nem 
csupán a kárpátaljai környezetben le-
het iránymutató.

Tódor Erika Mária a román nyelv 
magyar tannyelvű iskolákban történő 
oktatásával kapcsolatban fogalmaz 
meg tanulságokat és kérdéseket. A 
szerző abból indul ki, hogy a magyar 
tannyelvű iskolákban a román nyelv 
elsajátítását nagyon gyakran iskolai 
kudarcként élik meg a tanulók, ami 
pedig kihat a társadalmi beilleszke-
désre és mobilitásra. Miután a jelenség 
hátterével megismerkedtünk, Tódor 
egy nagyon lényeges gondolatot fogal-
maz meg, amely végső konklúzióként 

is értelmezhető. A román nyelv nem 
anyanyelvként történő oktatása sajátos 
pedagógiai megközelítést feltételez, 
ami nem feleltethető meg sem az anya-
nyelvi, sem az idegen nyelvi metódus-
nak: a kettő ötvözete kell, hogy legyen.

A fejezet harmadik tanulmányában 
Poór Zoltán azokat az aktuális tenden-
ciákat és megközelítéseket összegzi, 
amelyek célja a gyerekek nyelvtanu-
lásának minél természetesebbé téte-
le. A Közös Európai Referenciakeret 
ismertetése után a szerző az oktatási 
folyamatokban nagy jelentőséggel bíró 
képességeket sorolja fel. Ezután az is-
kola és az élet, az oktatás és a valóság 
egymáshoz való közelítését megcélzó 
irányvonalakat – a paragmatizmustól 
kezdve a kognitív pedagógián át egé-
szen  a cselekedtető pedagógiáig – vá-
zolja fel.

Az egység zárótanulmánya a finn-
országi nyelvoktatás alapelveivel és 
gyakorlatával foglalkozik. Petteri 
Laihonen munkájában elsőként a finn 
nyelvoktatás tágabb kontextusát mu-
tatja be, majd a tantervek céljait és 
tartalmát elemzi – mindezt összevetve 
a szlovák nyelv szlovákiai magyar tan-
nyelvű iskoláinak gyakorlatával. Végül 
a szerző a funkcionális paradigma, a 
kommunikációs kompetencia, illetve 
a tanárok szerepének fejlődésére és 
értelmezési lehetőségeire tér ki, ame-
lyeknek óriási szerepe lehet(ne) nem-
csak a felvidéki, hanem az összes többi 
határon túli területen.

A kötet második egysége a szlovák 
idegen nyelvként való oktatásával fog-
lalkozik. Az ebben a részben található 
első tanulmány a szlovák nyelv és iro-
dalom oktatásának helyét, feladatát és 
jellemzőit mutatja be 1991-től napja-
inkig. A szerző, Mária Alabánová di-
agnózisa, hogy habár elméleti szinten 
– papíron – sikerült megfogalmazni 
egy viszonylag optimális koncepciót, 
ám ez nem valósult meg a gyakorlat-
ban. A szerző ezután vázlatszintű át-
tekintést ad azokról a problémákról, 
amelyek a szlovák nyelv és irodalom 
tanítását és tanulását megnehezítik.

A következő munka a másodnyelv el-
sajátításához vezető két út – a nyelv ter-

A magyar nyelvészek körében a két-
nyelvűség témájának vizsgálata a 80-as 
évektől kezdődően egyre nagyobb te-
ret kap. A téma kapcsán talán az egyik 
legfontosabb kérdés, hogy kétnyelvű 
környezetben hogyan valósulhat meg 
(avagy hogyan kellene megvalósulnia) 
az oktatás és nevelés folyamatának 
úgy, hogy az minél eredményesebb és 
hatékonyabb legyen. A Vančo Ildikó 
és Kozmács István által közösen szer-
kesztett kötet – jelen recenzió alapja – 
a Nyelvtanulás – Nyelvtanítás. Fókusz-
ban az államnyelv oktatása kisebbségek 
számára c. tanulmánygyűjtemény az 
említett kérdéskört járja körül, kü-
lönösen nagy hangsúlyt fektetve a 
kisebbségek számára történő állam-
nyelvoktatás problémáira, kihívásaira 
és lehetséges megoldásaira.

A kötet a 2014. április 28. és 30. kö-
zött rendezett nemzetközi workshop 
előadásainak bővített, magyar nyelvű 
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mészetes elsajátítása (second language 
aquisition), illetve a másodnyelv tanu-
lása (second language learning) – konf-
rontálásán alapul. Juraj Vaňko tanulmá-
nyában fő problémaként azt emeli ki, 
hogy a szlovákiai magyar nemzetiségű 
tanulóknál a szlovák nyelv ismerete és 
elsajátítása közel sem a megfelelő szin-
ten áll. Ez a szerző szerint többek között 
annak köszönhető, hogy a két módszer 
közül a másodnyelv tanulása van előbb, 
nem pedig az elsajátítás vagy a két le-
hetőség párhuzamos alkalmazása, ami 
szintén effektív lehetne.

Ehhez kapcsolódik Juraj Glovňa 
munkája, ami a grammatikai szemlé-
lettel foglalkozik a szlovák mint idegen 
nyelv oktatásán belül. A szerző első-
sorban a výnimka ‚kivétel’ fogalommal 
való visszaélés működését mutatja be 
különböző példák segítségével, amely 
negatív viszonyulást válthat a nyelvvel 
szemben. Végül arra a következtetésre 
jut, hogy a kivétel fogalmának elke-
rülése megalapozott (lenne) a szlovák 
nyelv magyar tannyelvű iskolákban 
való tanításában, illetve egyáltalán az 
idegennyelv-oktatásban.

Zdenka Gadušová szintén az idegen 
nyelvek felől közelíti meg a témakört 
munkájában: az alternatív idegen-
nyelv-tanítási módszerek alkalmazási 
lehetőségeit tárja elénk a szlovák nyel-
vi oktatásra vonatkoztatva. A szerző a 
megvalósítás feltételein és akadályain 
túl részletesebben ismerteti a felhasz-
nálható eszközöket és módszereket is.

Az egység záró tanulmánya az ed-
digieknél speciálisabb szempontból 
közelíti meg a témakört. Ján Gallo az 
interferenciával kapcsolatos problé-
mákat mutatja be az orosz mint idegen 
nyelv elsajátításánál a szlovák tannyel-
vű iskolákban. Az interferencia jelen-
ségét különböző nyelvi szinteken (pl. 
fonetikai, lexikális, szintaktikai) szá-
mos példával illusztrálja a szerző, majd 
arra hívja fel a figyelmet, hogy ezzel a 
szlovák tannyelvű iskolákban tanító 
nyelvtanároknak is számolniuk kell, 
még ha ez a legtöbb esetben nem is 
történik meg.

Az utolsó egység három tanulmánya 
az anyanyelv, államnyelv és identitás 
kapcsolatának kérdéskörét járja körül 
változatos szempontból. Az első mun-
kában Tolcsvai Nagy Gábor a funkcio-
nális nyelvtudományi elméleti kereten 
belül helyezi el az államnyelvi oktatást. 
A funkcionális megközelítés ismertetése 
után a szerző a nyelvelsajátítás legrele-
vánsabb tényezőit emeli ki, majd mind-
ezt a kétnyelvűséggel és a kisebbségi 
helyzettel kapcsolja össze. Ezután a vo-
natkozó tanítási módszertanról kapunk 
tömör összefoglalást, végül két példával 
illusztrálja a szerző az addigi téziseit.

A következő szerző, Kozmács István 
szintén funkcionális alapokra helyezve 
közelíti meg a kisebbségi anyanyelvok-
tatás témakörét. Tanulmányában azt 
hangsúlyozza, hogy az államnyelv ide-
gen nyelvként való sikeres oktatásának 
elengedhetetlen feltétele a funkcionális 

szempont érvényesítése. Ezt példákkal 
is szemlélteti, végül a szlovákiai ma-
gyar anyanyelvoktatást érintő kérdé-
sekre tér ki a funkcionális szemlélet 
jegyében.

A kötet záró tanulmánya a két-
nyelvűsítés módjairól és az identitás 
összefüggéseiről értekezik. Vančo Il-
dikó munkájában részletesen, külön-
féle szempontok szerint csoportosítva 
mutatja be a különböző kétnyelvűségi 
oktatási modelleket, kiemelve az egyes 
hátrányokat az identitás oldaláról néz-
ve. Végül a szerző a következő összeg-
ző gondolattal zárja sorait, ami akár 
az egész kötet mottója is lehetne: „[m]
indent meg kell tennünk ma azért, hogy 
a 21. század ne a nyelvek, kultúrák, s a 
biológiai diverzitás megszűnésének az 
évszázada legyen. S ebben a megfelelő 
oktatás választása, a választás lehetősé-
ge játszik kulcsszerepet. Szlovákiában 
és a nagyvilágban egyaránt.”

A kötetről összességében elmond-
ható, hogy nagyon változatos módon 
tárgyalja a kisebbségi nyelvtanulás és 
nyelvtanítás témakörét, nemcsak a 
szlovák nyelvi helyzetre vonatkozóan, 
hanem egyéb határon túli területeket 
is érintve. A téma kapcsán nem kizáró-
lag a főbb problémákat ismerheti meg 
az olvasó, hanem az egyes problémák 
megoldási lehetőségeit is. Éppen ezért 
a kötet az ezen kérdésekkel foglalko-
zó kutatók mellett hasznos olvasmány 
lehet a kisebbségi környezetben tanító 
pedagógusok számára is.
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A nyelvi ideológiák kérdése napjaink 
fontos nyelvészeti témájává vált. A 
probléma számos felvetése közül az 
alábbiakban arra keresek választ, hogy 
a nyelvi ideológiák, a nyelvi mítoszok 
és a nyelvi babonák milyen mérték-
ben vannak jelen Magyarországon és 
Szlovákiában az oktatásban (az okta-
tást meghatározó dokumentumokban, 
tankönyvekben), hogyan értékelik 
a magyartanárok a vizsgált nyelvi mí-
toszokat (egyetértenek-e velük vagy 
elítélik azokat), valamint minek kö-
szönhető a nyelvi mítoszok esetleges 
támogatottsága.

a nyelVi ideológiák  
Mint ahogy arra Lanstyák István rá-
mutatott (vö. Lanstyák, 2011, 13), 
a magyar nyelvtudomány egyik fontos 
és sürgős feladata a  magyar nyelvkö-
zösségben működő nyelvi ideológi-
ák feltárása. A nyelvi mítoszok olyan 
mítoszok, amelyek a nyelvhasználatra, 
a nyelvhasználati szabályokra, nyelv-
változatok megítélésére vonatkoznak 
(vö. P. Lakatos, I.–T. Károlyi, M.–Iglai, 
E. Lanstyák, I., 2011, 169). Ezek a mí-
toszok zömével negatívan értékelik az 
egyén nyelvhasználatát. A nyelvi míto-
szok részei az adott közösség kultúrá-
jának, mivel a laikus beszélők is isme-
rik azokat, beszélnek róluk, hisznek 
bennük. A mítoszokhoz hasonlóan a 
nyelvi mítoszok is aktívan élnek a köz-
tudatban, a közösség nem kérdőjelezi 
meg azokat, hanem egyszerűen hisz 
bennük. Ez az oka annak, hogy akár 
egymással teljesen ellentmondó míto-
szok is léteznek egyszerre: ilyen példá-
ul a standard nyelvváltozat helyessége 
kontra nyelvjárások értékessége.

A nyelvi mítoszok meglétét kér-
dőív segítségével vizsgáltam, amely 
Lantyák István összeállítása alapján 
készült. Lanstyák István Általános 
nyelvi mítoszok című tanulmányában 

nyelvi iDeológiák vizsgálaTa 
az okTaTásban

gál p. angelika

34 mítoszt sorol fel, 10 témakör köré 
csoportosítva. Kérdőívemben ezekre 
a mítoszokra kérdeztem rá, és megad-
tam három válaszlehetőséget (egyet-
ért, nem ért egyet, részben ért egyet), 
valamint minden esetben kértem az 
egyes válaszok indoklását is.

a kutatás helye és módszere
A vizsgálatban magyarországi és szlo-
vákiai tanítók és tanárok vettek részt. 
Nógrád megyében (Magyarország) 92 
általános és középiskola található, a Ri-
maszombati járásban (Szlovákia) a 60 
iskola közül 41 magyar tannyelvű alap- 
és középiskola van. Ezeknek az iskolák-
nak összegyűjtöttem az e-mailcímeiket, 
ezekre küldtem el az online kérdőíve-
met. Megkértem az intézmények tit-
kárait, hogy továbbítsák a kérdőívemet 
a pedagógusaiknak. A hatékonyabb 
munka érdekében néhány iskolába sze-
mélyesen is ellátogattam.

A kérdőív terjesztése és terjedése 
nem haladt a várt tempóban, így csak 
egy próbamérés eredményeit tudom 
most közölni. Az előzetes mérés során 
18 kitöltött kérdőívet kaptam. Az adat-
közlők eredményeit összehasonlítottam 
az állampolgárságuk, a nemek megosz-
lása, valamint a ledolgozott évek szá-
mának tekintetében. Ez utóbbira azért 
tartottam fontosnak rákérdezni, mivel 
azt feltételeztem, hogy azok a pedagó-
gusok, akik az utóbbi években fejezték 
be tanulmányaikat, kevésbé támogatják 
a nyelvi mítoszokat, mivel a főiskolák és 
egyetemek már nagyobb hangsúlyt fek-
tetnek a nyelvi mítoszok megcáfolására, 
terjesztésük megállítására.

a diákok Véleménye a nyelVi 
mítoszokról
A 34 kérdést tartalmazó kérdőívemet 
9 témakörbe soroltam aszerint, milyen 
típusú nyelvi mítoszt járnak körül a 
kérdések.

Első lépésként az anyanyelvvel kap-
csolatos mítoszokról kérdeztem a 
diákok véleményét. A következő mí-
toszokról van szó (vö. Lanstyák 2007): 
1. Az anyanyelvéhez minden embert 
különösen bensőséges viszony fűz. 
2. Minden ember az anyanyelvén tud 
a legjobban gondolkodni, fogalmazni, 
ismereteket szerezni. 
3. Minden embernek – különösen 
pedig az iskolázottaknak – erkölcsi 
kötelessége, hogy ápolja, védelmezze 
anyanyelvét, ügyeljen épségére, tiszta-
ságára. 

A válaszadók többsége támogatja 
ezeket a mítoszokat. Magyarorszá-
gon nem volt olyan adatközlő, aki ne 
támogatta volna az itt felsorolt míto-
szokat, Szlovákiában is csak egy ilyen 
adatközlő akadt. Válaszaikat a követ-
kezőképpen indokolták: „Ez az a nyelv, 
amelyen szocializálódunk, amelyen 
megtanuljuk az első szavainkat, ame-
lyet átadunk generációról generációra.” 
A második mítosz Szlovákiában ma-
ximális támogatottságot élvezett, míg 
Magyarországon a harmadik mítosz 
támogatottsága volt hasonló. Több 
adatközlőtől kaptam hasonló választ, 
miszerint „Nyelvében él a nemzet. 
Amíg az anyanyelvünk tisztaságát őriz-
zük, addig őrizzük népünk, nemzetünk 
identitását, és gyermekeink jövőjét.”

A nyelvváltozatokkal kapcsolatban a 
következő mítoszokat vizsgáltam (vö. 
Lanstyák 2007): 
4. Az írott nyelv jobb, értékesebb a be-
szélt nyelvnél, ezért ennek kell szolgál-
nia a helyes nyelvhasználat mintájául. 
5. Az irodalmi nyelv és a köznyelv, 
azaz a standard nyelvváltozat a helyes 
nyelv, a nyelvjárások a standardnak az 
iskolázatlan, egyszerű emberek ajkán 
keletkezett romlott és hibás változatai.
6. A nyelvjárások értékesebbek más 
nyelvváltozatoknál, mert a nyelvnek 
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egy tisztább, romlatlanabb állapotát 
őrzik, mint a városi nyelvváltozatok 
vagy a köznyelv. 
7. A nyelvnek idegen hatástól mente-
sebb változatai értékesebbek azoknál, 
amelyek kevertek, amelyekben erőseb-
ben érvényesül az idegen nyelvek hatása. 

Ezen mítoszok támogatottsága nem 
szembetűnő. A negyedik mítosz meg-
döntéséhez a következő indoklást fűz-
ték: „Nincs olyan, hogy jobb és rosszabb 
nyelv. Az írott és a beszélt nyelvnek is 
megvannak a sajátságai. A beszélt nyelv 
amúgy is előbb alakult ki, ez szolgál az 
írott nyelv alapjául, az írott nyelv csak 
másodlagos.”Az ötödik mítoszt az adat-
közlők szinte teljes mértékben elítélték. 
A mítoszokkal a legtöbb adatközlő csak 
részben értett egyet a következő in-
doklásokkal: „Nincsenek értékesebb, ill. 
kevésbé értékes nyelvváltozatok, mind 
értékes.”, „A nyelvjárások történelmet 
őriznek. A köznyelv mindig a jelenkor 
nyelve.”

A nyelv belső változatosságával kap-
csolatos mítoszok csoportjába tartoz-
nak (vö. Lanstyák 2007): 
8. Vannak, akik összevissza használnak 
különféle nyelvi formákat, önkényesen 
keverve a helyes és a helytelen alakokat. 
9. Az egymással váltakozó nyelvi for-
mák közül az egyik nem egy esetben 
fölösleges, mert a másikkal minden to-
vábbi nélkül helyettesíthető. 
10. A nyelvben vannak olyan szavak, 
kifejezések, nyelvtani formák, amelyek 
eredendően rosszak, és ezért jó volna, 
ha eltűnnének belőle. 

Ebben a témakörben látható különb-
ség a két ország adatközlői között. Míg 
Szlovákiában a válaszadók szinte mind-
annyian részben vagy teljes mértékben 
értett egyet ezekkel a mítoszokkal, addig 
Magyarországon az adatközlők vélemé-
nye megoszlott a mítoszok kapcsán. A 
szavak eredendően rossz mivoltához az 
egyik adatközlő a következő indoklást 
fűzte: „Minden nyelvben vannak ilyenek, 
de hiányzik a közös akarat és a módszer 
az eltüntetésükre.”  Egy másik adatközlő 
így nyilatkozott ugyanennek kapcsán: 
„A tiszta nyelv kicsit gépies. Attól emberi, 
hogy hibák is vannak benne. Addig fog-
lalkozunk vele. Ha minden tökéletes len-
ne, ki törődne a nyelvhasználattal?”

A nyelvműködés mikéntjével kap-
csolatos mítoszok a következők (vö. 
Lanstyák 2007): 
11. Gondos fogalmazással, nagyobb 
odafigyeléssel elérhetjük, hogy az ál-
talunk használt kifejezések, mondatok 

egyértelműek legyenek, csak egyfélét 
jelentsenek, és így elkerüljük a félreér-
téseket. 
12. Előfordul, hogy egy-egy szót nagyon 
sok ember használ helytelenül, olyan je-
lentést és/vagy stílusértéket tulajdonítva 
neki, amilyen annak a szónak nincs is.  

Az adatközlők mindkét országban 
szinte egyöntetűen támogatták ezeket a 
mítoszokat. A válaszaikhoz a követke-
zőképpen indokolták: „Ezért kell tanul-
ni, olvasni, a személyiséget építeni, hogy 
erre képes legyen az ember.”, „Ugyanez 
a helyzet az egyelőre-egyenlőre, fárad-
ság-fáradtság és a többi ilyen szópárral 
is.” Az egyik adatközlő bár egyetértett 
a mítosszal, de a válaszához hozzátette, 
hogy „Bár a tapasztalataim nem éppen 
ezt mutatják. Gyakoribb a fenti állítás 
ellentéte.”

Nyelvészmítoszok az alábbiak (vö. 
Lanstyák 2007): 
13. A nyelvésznek az a dolga, hogy fel-
tárja az emberek beszédében található 
nyelvhelyességi hibákat, s ezek kijaví-
tásával elősegítse nyelvünk egészséges 
fejlődését. 
14. A nyelvésznek hatalma van a nyelv 
fölött, képes megváltoztatni az emberek 
nyelvhasználatát. 

A témakör második mítoszát egy 
adatközlő sem támogatta. Szerintük 
„A nyelv fölött csak annak használójá-
nak van hatalma, a nyelvész javaslatot 
tehet...”, „A ‚hatalom’ kifejezést túlzónak 
érzem, de a nyelvtani szabályok hosz-
szabb távon valóban hatást gyakorolnak 
a nyelvhasználatra.”

A nyelvérintkezési mítoszok a követ-
kezők (vö. Lanstyák 2007): 
15. Két vagy több nyelv keverése egyet-
len beszélgetésen belül a beszélő részé-
ről a nyelvi önkény kifejezése, az ered-
mény pedig zagyva beszéd. 
16. A két nyelv keverése a megbecsü-
lés hiányát jelzi az érintett nyelvekkel 
szemben. 
17. A két nyelv keverése arra utal, hogy 
a beszélő nem ismeri jól az egyik vagy 
mindkét nyelvet.
18. A két nyelv keverése a kisebbségi be-
szélőközösségekben nemtörődömségre 
vezethető vissza, a „mindegy, hogyan 
beszélek” felfogásra. 
19. Az idegen nyelvektől óvnunk kell a 
saját nyelvünket, mert hatásukra eltűn-
hetnek jellegzetes, ősi vonásai. 
20. Az idegen szavak azért veszélyesek, 
mert a nyelv saját elemei rovására ter-
jeszkednek, kiszorítják őket a haszná-
latból. 

21. A belső keletkezésű szavak jobbak 
az idegen szavaknál. Ha van választási 
lehetőségünk, jobb, ha belső keletkezé-
sű szavakat használunk. 
22. A nyelvre nem is annyira az idegen 
szavak és kifejezések jelentenek nagy 
veszedelmet, hanem az idegenszerű 
nyelvtani szerkezetek, ezek veszélyezte-
tik leginkább a nyelv épségét. 
23. Az idegen eredetű kölcsönszavak 
beáramlása azért is veszélyes, mert 
előbb-utóbb nyelvcserét idézhet elő az 
átvevő nyelvi közösségben. 

Az adatközlők válaszai megoszlottak 
ebben a témakörben. Magyarországon 
a válaszadók többsége nem értett egyet 
a mítoszokkal, Szlovákiában szintén 
akadt olyan mítosz, amelyek kapcsán 
a válaszadók döntő többségben nem-
mel szavazott. A két nyelv keverése a 
megbecsülés hiányát jelzi az érintett 
nyelvekkel szemben (16. mítoszt) meg-
fogalmazásban olvasható mítoszt az 
adatközlők egyöntetűen elítélték, vála-
szaikat pedig a következő módon egé-
szítették ki: „Két nyelvet általában akkor 
keverünk, ha hirtelen, általában szóban 
nem jut eszünkbe az adott szó az egyik 
nyelven. A nyelvek keverése biztosítja a 
folytonosabb kommunikációt.” Az egyik 
válaszadó válasza alapján azért ért csak 
ezzel a mítosszal részben egyet, mert 
„Attól függ, mi az oka. Ha nagyképű-
ségből történik, akkor igen. Ha azonban 
tanulatlanságból, és csupán kifejezni 
akarja magát, akkor nem. A szándéktól 
függ.”

A kétnyelvűségi mítoszaink (vö. 
Lanstyák 2007): 
24. Kétnyelvű ember az, aki két külön-
böző nyelvet beszél anyanyelvi szinten, 
azaz úgy, mintha mindkét nyelv egy-
nyelvű beszélője lenne. 
25. A kétnyelvű beszélők, különösen, 
ha olyan kisebbségi közösségben él-
nek, ahol az anyanyelvük nem hivatalos 
nyelv, az egyik nyelvüket sem beszélik 
rendesen. 

Feltételeztem, hogy Szlovákiában 
a nemzetiségi kisebbségi helyzetből 
adódóan az itteni adatközlők kevésbé 
fogják támogatni ezeket a mítoszokat, 
mint a magyarországi válaszadók. Ez 
beigazolódott, mivel a szlovákiai adat-
közlők többsége nem értett egyet a fel-
sorolt mítoszokkal. Szerintük „...lehetet-
len két nyelvet úgy elsajátítani, mint azt 
az egynyelvűek teszik.” Érdekes, hogy a 
magyarországi válaszadók egyike sem 
cáfolta meg azt a mítoszt, miszerint a 
kétnyelvűség két különböző nyelv anya-
nyelvi szintű ismeretét jelenti.
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A magyar nyelv jellegével és helyze-
tével kapcsolatos mítoszok a követ-
kezőek (vö. Lanstyák 2007): 
26. A magyar nyelv különleges, más 
nyelvektől sok tekintetben eltérő, egyedi 
logikájú, különösen gazdag nyelv. 
27. A magyar nyelv egyik legfőbb jelleg-
zetessége a tömörség. 
28. A magyar kicsi és csekély jelentősé-
gű nyelv. 
29. A magyar nyelv léte veszélyben fo-
rog; félő, hogy a herderi jóslat beteljese-
dik, s a magyarság előbb-utóbb feloldó-
dik a környező nagy népek tengerében. 
30. A magyar nyelv nem beszélőinek 
lélekszáma, hanem nemtörődömségük, 
nyelvi műveletlenségük, idegenmajmo-
lásuk miatt van veszélyben Magyaror-
szágon (is). 

Az ebbe a témakörbe tartozó mí-
toszok támogatottsága csak a 26. mí-
tosz kapcsán fellelhető. Ezzel a pozitív 
mítosszal minden adatközlő egyetér-
tett, mert például „Gondoljunk csak 
a képzők, jelek, ragok mennyiségére.”  
Magyarországon egyik válaszadó sem 
támogatta azt a mítoszt, miszerint A 
magyar nyelv léte veszélyben forog 
(29. mítosz). Ezt azzal indokolták, 
hogy „Ameddig lesznek beszélői, ad-
dig a magyar nyelvet nem veszélyezteti 
semmi.”

A magyar nyelvben bekövetkező vál-
tozásokkal kapcsolatos mítoszok az 
alábbiak: 
31. A magyar nyelv romlik. Az Arany 
János-korabeli magyar nyelv például 
jobb volt a mainál.

32. A magyar nyelv szegényedik; a be-
szélők nemtörődömsége, nyelvi mű-
veletlensége miatt egyszerűsödik a 
nyelvhasználat; kifejezések, stílusok, 
műfajok, kommunikációs technikák 
tűnnek el a nyelvből. 
33. A magyar nyelv nem romlik ugyan, 
ám a nyelvhasználattal sok gond van, az 
emberek beszédében sok a javítanivaló. 
34. A divatszók veszélyesek a magyar 
nyelvre nézve, mert más szavakat szo-
rítanak ki, s ezzel szegényítik nyelvünk 
szókincsét. 

A szlovákiai adatközlők határozot-
tabb véleménnyel vannak a mítoszok 
kapcsán, mint a magyarországiak, mivel 
az utóbbiak esetében a válaszadók több-
sége csak részben ért egyet a mítoszok-
kal. Mindkét ország esetében nagyon 
magas a 33. mítosz támogatottsága. Egy 
szlovákiai adatközlő véleménye, hogy 
„Semmit nem kell kijavítani, mindenki a 
saját megtanult nyelvét használja és adja 
át a következő generációra.”

összegzés
A próbamérés eredményeinek ösz-
szegzéseként megállapítható, hogy 
a leginkább támogatott nyelvi ideo-
lógiák az anyanyelvvel kapcsolatos 
mítoszok és a nyelvműködés miként-
jével kapcsolatos mítoszok. A vizs-
gált adatközlők kevésbé támogatják a 
magyar nyelv jellegével és helyzetével 
kapcsolatos mítoszokat. A szlovákiai 
és magyarországi adatközlők válasza-
iban a kétnyelvűségi mítoszokat és 
a nyelv belső változatosságával kap-
csolatos mítoszokat illetően fedeztem 

fel nagyobb eltérést. Fontos azonban 
újfent megjegyezni, hogy az adatok 
csak irányadóak, hiszen ezek csak egy 
próbamérés eredményei. Ugyanakkor 
kellő kritikával kell kezelni a kérdőíves 
módszer eredményeit, mivel sokszor a 
válaszadók inkább az általánosságban 
helyesnek vélt válaszokat jelölik meg a 
saját véleményük közvetítése helyett.

Célom, hogy a lehető legtöbb adat-
közlő bevonásával sikerüljön egy 
olyan felmérést készítenem, ahol pon-
tos és releváns eredmények születnek a 
témakör tekintetében. Úgy gondolom, 
érdemes foglalkozni ezzel a témával, 
hogy a leginkább támogatott míto-
szokról alkotott vélemények megvál-
tozzanak. Mindez azért lenne fontos, 
hogy az emberek reálisan, előítéletek-
től mentesen tekintsenek magukra, a 
környezetükre, nyelvhasználatukra, 
legyen az köznyelvi vagy kisebbségi 
élethelyzet. 
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Nyelvtanulási stratégiák című cikkso-
rozatunk eddigi részeiben polyglotok 
által alkalmazott módszereket és tech-
nikákat foglaltunk össze azt a felvetést 
követve, hogy minél nagyobb a lehe-
tőségek tárháza, annál jobb eséllyel 
tudunk saját, egyénre szabott nyelvta-
nulási stratégiát összeállítani, melynek 
segítségével hatékonyan és motiváltan 
tudunk nyelveket elsajátítani. Jelen cik-
künkben egy, az eddigiektől meglehető-
sen eltérő, bár egyáltalán nem kevésbé 
hatékony módszert veszünk górcső alá, 
melyet Elsa Kim egy San Fransisco-i 
TEDx konferencián mutatott be.

Elsa Kim elképzelése alapvetően 
pedagógiai megközelítésű, értve ez 
alatt azt, hogy módszere nem kizáró-
lag egyéni környezetben, hanem akár 
az iskolában is alkalmazható. Ez eltér 
az eddig átvett megközelítésektől, hi-
szen azok főleg független nyelvtanu-
lók számára lehetnek hasznosak. Kim 
célcsoportja viszont elsődlegesen az 
iskolapadban ülő gyerekekből áll, akik 
csoportosan, főként hagyományos 
módon tanulnak nyelveket. Ahogy 
előadása címe is mutatja (Learning 
Language Through Motion – Nyelvta-
nulás mozgással), Kim teljesen meg-
bontja a frontális oktatási megközelí-
tést, helyet adva ezzel a mozgás alapú 
módszernek. A kinesztetikus, mozgás-
sal összefüggő oktatás nem újdonság, 
de Kimnek nem is ez volt az innovatív 
ötlete, hanem az, hogy ezt összekösse 
az új technológiákkal, melyek lefog-
lalják a gyerekek figyelmét: a virtuális 
környezetet létrehozó játékkonzolok-
kal. Az egyik legnagyobb szoftvergyár-

tó cég játékkonzolához kapcsolható 
mozgásérzékelő kamerát felhasználva 
Kim és csapata olyan nyelvtanulást 
segítő szoftvert fejlesztett ki, mely já-
tékosan, mozogva, de közben haté-
konyan teszi lehetővé a nyelvtanulást. 
A gyermekeik kevés mozgásigényére 
panaszkodó szülők számára remény-
sugár lehet ez az olyan helyzetekben, 
amikor szinte lehetetlen kiszabadítani 
a gyermeket a játékkonzol fogságából.

Kim módszere egyszerű és ésszerű 
elveken alapszik. A gyerekek szeret-
nek játszani és mozogni. Ha a tanulás 
e két tevékenység közé van „elrejtve”, 
a tanulási élményt pozitívan élik meg, 
ahelyett, hogy csak a végét várnák, 
és szükséges rosszként tekintenének 
rá. Ezzel a megközelítéssel valójában 
nemcsak a nyelvtanulás iránti moti-
váció erősíthető fel, hanem általában a 
tanulás iránti vágy is magasabb szintre 
emelhető. Kim és csapata innovatív öt-
letüket elsőként a Simon mondja játék 
digitalizált, mozgásérzékelő kamerát 
használó változatába ültették át. A já-
téknak két főszereplője van: a játékos 
maga, illetve az elsajátítandó idegen 
nyelvet tanító virtuális medve. A játék 
első részében a medve kiejt egy cse-
lekvést kifejező szót az adott idegen 
nyelven, melyet feliratozva a kijelzőn 
is láthatunk, majd be is mutatja annak 
jelentését. A játékosnak első körben le 
kell utánoznia a medve mozdulatait, 
majd egy bizonyos számú gyakorlás 
után már a memóriából visszahívva, a 
medve segítsége nélkül kell az elhang-
zó szónak megfelelő mozgást elvégez-
ni. A játékkonzolhoz csatlakoztatott 

nyelvTanulási sTraTégiák (10. rész)
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mozgásérzékelő kamera felismeri 
a  játékos mozdulatait, és ha érzékelte 
a helyes mozgásmintát, továbbenged 
a játékban. Az öltet első megvalósítása 
főként gyermekek számára lehet élve-
zetes, bár Kim és csapata több olyan 
fejlesztésen is dolgozik, mely az alap-
ötletet felnőtt (nyelv)tanulók részére 
is élvezhetővé teszi majd. A techno-
lógiai innovációk mára társadalmunk 
szerves részévé váltak. Nem lenne 
ezért bölcs dolog megpróbálni telje-
sen elzárkózni tőlük. Ehelyett inkább 
Elsa Kimhez hasonlóan azon érdemes 
gondolkodnunk, hogy miképpen tud-
juk hasznos munkára fogni a virtuális 
világokat létrehozni képes játékkon-
zolokat, mindezt oly módon, hogy a 
munka maga továbbra is élvezhető 
legyen – új szintre emelve ezzel nem-
csak a nyelvtanulást, hanem a tudás 
elsajátítását általában.

Cikksorozatunk utolsó, összefog-
laló részében visszatekintünk majd 
valamennyi módszerre, technikára és 
stratégiára, melyek lehetővé teszik a 
hatékony és egyben élvezetes nyelv-
tanulást. Megnézzük majd, hogy mi-
lyen következtetések vonhatók le a 
polyglotok által javasolt nyelvtanulási 
tanácsokból, milyen eredményekről 
számolnak be a nyelvtanulással fog-
lalkozó kutatók, illetve, hogy milyen 
pozitív hatásai lehetnek a nyelvtanu-
lásnak kognitív képességeinkre. 

források:
 Elsa Kim, Learning Language Through 

Motion, TEDx előadás, elérhető: https://
www.youtube.com/watch?v=S8ZBo3pykzc.
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Az idegen nyelvek jelentősége napja-
inkban vitathatatlan, a diákok általá-
nos iskolás, gyakran óvodás koruktól 
kezdődően az egyetemi tanulmányo-
kig idegen nyelvi képzésben is része-
sülnek. A nyelvoktatás során különféle 
módszerek alkalmazhatók, a megszo-
kott frontális oktatástól eltérve a ta-
nulás folyamata élményszerűvé tehető 
például drámapedagógiával és játék-
kal. E módszerek többek között arra 
(is) építenek, hogy a gyerekek sze-
retnek játszani, új szerepköröket ki-
próbálni. Felmerül azonban a kérdés, 
hogy hatékonyak-e ezen módszerek 
az egyetemi oktatásban. Írásomban e 
kérdésre egy kérdőíves felmérés ered-
ményeivel keresem a választ.

 A drámapedagógia „pedagógiai 
szemléletének alapja a drámát és a sze-
repjátékot egyaránt létrehozó »mint-
ha-világa«, amelyben a tanulás a tanár 
tudatos és a diák spontán együttes 
játéktevékenysége, illetve cselekvése 
által folyamat eredményeként jön lét-
re” (Lukács 2008: 54). E módszer az 
ismeretek átadása helyett a tapaszta-
latszerzésre, a személyiség harmoni-
kus fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. 
A tanulók az egyes jelenségeket játék-
kal dolgozzák fel, a tanulás személyes 
élményen alapul, az új információk a 
már meglévő kognitív rendszerekbe 
épülnek be saját konstrukciók létreho-
zása révén (Lukácsné 2008: 56, Zentai 
12). 

 Zentai Tünde az idegen nyelv ok-
tatása során alkalmazott játékokat az 
elérendő célok alapján a következő 
csoportokba sorolja: bemelegítés, új 

a jáTék szerepe az iDegennyelv-okTaTásban 
az egyeTemi képzésben
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szavak tanítása, nyelvtan tanítása, ol-
vasás – megértés, társalgás, szöveg-
alkotás (l. Zentai 20.) E játékoknál 
– ahogy erre Lukácsné is felhívja a 
figyelmet – az idegen nyelv nem cél, 
hanem eszköz (Lukácsné 2008: 58). 

Az idegen nyelvi órákon talán a kü-
lönféle szerepjátékokkal kerülnek a 
diákok leggyakrabban kapcsolatba. Az 
alkalmazott szerepjátékok a tanulók 
ismereteitől függően különböző mó-
don valósulhatnak meg: 1. tankönyvi 
párbeszédek megtanulásával és repro-
dukciójával, 2. dialógus előkészítésével 
és előadásával, 3. előkészítés nélküli 
szerepjátékkal (Zentai 25). A dráma-
pedagógiai módszerek alkalmazása 
során, ill. az egyes szerepjátékoknál, 
gyakorlatoknál azonban nemcsak a 
tanulók előzetes ismereteit kell figye-
lembe vennünk, hanem a személyi-
ségüket is. A tanulók egy része szeret 
szerepelni, azonnal bekapcsolódik a 
játékba, a visszahúzódóbb diákoknál 
viszont fokozatos „építkezés” szüksé-
ges, különben a tanítási óra kudarcba 
fulladhat (vö. Zentai 25). E módszerek 
alkalmazása során nemcsak a tanítási 
óra menete, hanem a tanár–diák vi-
szony is átalakul, a tanár a „minden-
tudó” szerepkörből kilépve „csupán” a 
játék irányítójává válik (vö. Lukácsné 
2008: 60).

E módszerekkel kapcsolatban fel-
merül a kérdés, hogy alkalmazásuk 
csupán gyermekcsoportoknál ered-
ményes, vagy egy felnőttekből álló 
csoportban is segítik a nyelvtanulást.  
Felmérésem azt vizsgálta, hogy az 
egyetemi hallgatók miképp véleked-

nek a drámapedagógiai módszerek és 
a játék beépítéséről az idegen nyelvi 
szemináriumokba: módszertani szem-
pontból hatékonynak tartják-e, vagy 
csupán a szemináriumok érdekeseb-
bé tétele az egyedüli „hozadékuk”, ill. 
felnőtt diákok körében feleslegesnek 
vélik e módszerek alkalmazását. A 
felmérésben 27 harmadéves építész-
hallgató vett részt. Az egymást követő 
szemináriumokon a következő mód-
szertani játékok valósultak meg: bar-
kochba, német nyelvű dal kiegészítése, 
kreatív írás (történet írása megadott 
szavak beépítésével), szituációs játé-
kok – dialógusok, asszociációs játék és 
táblajáték. 

Az adatközlők több mint fele az 
általános iskolai tanulmányai során 
találkozott módszertani játékokkal, s 
ezek főként memóriajátékok (pexeso), 
szólánc és az Ember, ne mérgelődj!-
típusú játékok voltak. A játék szerepe a 
középiskolákban csökkent, ugyanis az 
adatközlők csupán 29,62%-a válaszol-
ta, hogy a középiskolai tanulmányaik 
során az idegen nyelvi tanítási órák-
ba beépült a játék, amely leginkább a 
szólánc volt. A módszertani játékok a 
középiskolai, sőt az egyetemi tanítási 
órákba is beépíthetők, ui. az adatköz-
lők mindegyike pozitívan értékelte al-
kalmazásukat. E véleményüket főként 
azzal indokolták, hogy a tanítási óra 
szórakoztatóbb; megkönnyítik az is-
meretek – főként a szókincs – bővíté-
sét, ill. ismétlését; kötetlenebb, szaba-
dabb kommunikációt biztosítanak. A 
játék tanítási órán betöltött szerepéről 
az adatközlők véleménye százalékos 
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arányban a következőképpen oszlik meg: 1. a szeminárium színe-
sebb, a tananyag érdekesebb (28,40%), 2. több diák is bekapcsolód-
hat a kommunikációba (26,13%), 3. csökkennek a gátlások az idegen 
nyelvű kommunikáció során (22,72%), 4. játékos formában könnyeb-
ben megjegyzik az új információkat/ átismételik a már átvett tan-
anyagot. Az adatközlők kis hányada (1,13%)  jelölte a 5. nem szereti 
a játékot választ – bár e válasznál az adatközlő megjegyezte, hogy 
csak amennyiben rosszul felépített a játék vagy nem „megfelelő” a 
kollektíva. A még lehetséges 6. a játékok feleslegesek, idővesztegetés, 
7. a játékok ugyan szórakoztatóak, de nincsenek hatással az ismere-
tekre válaszokat egy adatközlő sem jelölte meg. 

Az adatközlők válaszaiból arra következtethetünk, hogy a tanu-
lók „játékkedve” felnőtt korukra sem csökken, ugyanis 88,88%-uk 
véli úgy, hogy a módszertani játékoknak az idegen nyelvi oktatás-
ban az egyetemi képzésben is indokolt helyük van. 

A kérdőív utolsó részében az adatközlők a szemináriumokon 
megvalósult egyes játékokról mondtak véleményt. Az adatközlők 
az ének-kiegészítő és az asszociációs játékról nyilatkoztak úgy, hogy 
érdekesebb volt ugyan az óra, de új dolgot nem tanultak a „játék” ré-
vén. A többi játék mind hozzájárult a nyelvi ismereteik bővítéséhez. 

A barkochbát, a szituációs játékot és a táblajátékot értékelték kü-
lönösen pozitívan. A barkochbánál kiemelték, hogy e játék szóra-
koztató módon segítette a szakkifejezések átismétlését, ill. új szavak 
tanulását, mindenkinek lehetősége nyílt bekapcsolódni a kommu-
nikációba, (idegen nyelven történő) gondolkodásra késztette a hall-
gatókat. A megadott szavak beépítésével megvalósuló történetírás 
az adatközlők véleménye alapján amellett, hogy szórakoztató volt, 
mivel gyakran vicces történetek születtek, lehetőséget nyújtott a 
szókincs és nyelvtan ismétlésére, kreatív szövegalkotásra. Csupán 
két adatközlő jegyezte meg, hogy nem szeret történeteket írni. Az 
adatközlők a táblajátékot értékelték a legpozitívabban, amely során 
dobókocka és bábuk segítségével lépdeltek a különféle feladatokat 
tartalmazó mezőkön: megadott témákról kellett beszélniük, kérdé-
sekre válaszolniuk. Véleményük alapján e játék amellett, hogy szó-
rakoztató volt, mindenkit bekapcsolt a kommunikációba, az adat-
közlők gátlások nélkül beszélgettek németül, segítette a szókincs 
bővítését, ill. szavak ismétlését, s a csoporttársak is jobban megis-
merhették egymást. 

Az adatközlők véleménye szerint a szemináriumokon alkalma-
zott játékoknak köszönhetően: 1. a tanítási óra légköre fesztelenebb 
volt (21,95%), 2. többet kommunikáltak németül (21,13%), 3. a szó-
kincs ismétlése hatékonyabb volt (18,69%), 4. jobban megismerték 
a csoporttársaikat (16,26%), 5. könnyebb volt a véleménynyilvánítás 
(13,82%). A diákok egy része (7,31%) megjegyezte, hogy általában 
feszélyezi, ha idegen nyelven kell beszélnie az osztálytársai előtt, e 
játékok esetében azonban e gátlásuk megszűnt.

Összesítve tehát elmondható, hogy a diákok életkorához, isme-
reteihez és nyelvi szintjéhez igazodó, jól megválasztott és felépített, 
valamint kellő körültekintéssel „levezényelt” módszertani játékok-
kal a tanítási óra a képzés minden szintjén nem csak érdekesebbé 
válik, hanem játszva tanulhatóak új szavak, nyelvtani jelenségek, is-
mételhetőek át a már elsajátított ismeretek. Emellett a fesztelenebb 
légkör az egymás jobb megismerését is segíti, valamint a gátlások 
nélküli idegen nyelvi kommunikációt is lehetővé teszi.
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„A természet hatalmas, az ember kicsi, az em-
beri élet jellege és színvonala mindig az em-
bernek és természetnek a viszonyától függött, 
attól, mennyire volt képes megérteni a termé-
szetet, és erőit saját hasznára fordítani. Min-
den faj fennmaradása attól függ, milyen mér-
tékben képes alkalmazkodni a környezetéhez.”
(Szent-Györgyi Albert: Ember és természet)

a környezeti és fenntartható-
ságra neVelés céljai
„A környezeti nevelés célja – a Nemzeti Kör-
nyezeti Nevelési Stratégia szerint – a környe-
zettudatos magatartás, a környezetért felelős 
életvitel elősegítése. Messzebb tekintve a kör-
nyezeti nevelés a bioszféra – s benne az em-
ber – megőrzését, fenntartását célozza. Célja a 
természetet, az épített és társadalmi környeze-
tet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, 
értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása.” 
(Victor, 2005, 13) „A fenntarthatóság pedagó-
giája célja szerint egész életen át tartó tanulási 
folyamat, amely olyan informált és tevékeny 
állampolgárokat nevel, akik kreatív, probléma-
megoldó gondolkodással rendelkeznek, eliga-
zodnak a természet- és környezettudomány, a 
társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős 
elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös 
intézkedésekben. Ezek az intézkedések bizto-
sítják az egészséges környezetet és a hatékony 
gazdaságot a jövő számára.” (Havas, 2004)

A környezeti nevelés, a fenntarthatóság pe-
dagógiai törekvései csak akkor lehetnek si-
keresek, ha magukban foglalják a környe-
zet aktív megismerését, a rendszerben való 
gondolkodást, a holisztikus szemléletmódot, 
a felelősségteljes döntések meghozatalához 
szükséges készségek, képességek kialakítását, 
fejlesztését. Ebben döntő szerepe van azok-
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nak a módszereknek, tevékenységfor-
máknak, amiket a tanítási–tanulási, 
nevelési folyamat során alkalmazunk. 

Lényeges feladatunk, hogy a felnö-
vekvő generációban kifejlődjön a kör-
nyezet iránti gondoskodó, érdeklődő, 
értékóvó magatartás, fokozódjon a 
felelősségérzetük otthonuk, iskolájuk 
és tágabb közösségük iránt (Kovátsné, 
1997, 206). Ehhez olyan élménypeda-
gógiai elemeket kell megterveznünk, 
melyek a tevékenységeken keresztül az 
érzelmekre, attitűdökre hatnak legin-
kább, és emellett az ismeretek gyara-
podását is szolgálják. 

Kiváló lehetőséget teremtenek erre 
azok a Zöld Napok, valamint azok az 
ünnepek, melyek egész évben folya-
matosan biztosítják a környezeti ne-
velési tevékenységek tervezését, szer-
vezését. 

Alábbi felsorolásunk bemutatja azokat 
a napokat, melyek az iskolai tervező 
munka alapjai lehetnek: 

 Szeptember 16. AZ ÓZON VILÁG-
NAPJA  
 Szeptember 20. TAKARÍTÁSI VI-

LÁGNAP  
 Szeptember 22. AUTÓMENTES 

NAP  
 Október 4. ÁLLATOK VILÁGNAP-

JA  
 Október 21. FÖLDÜNKÉRT VI-

LÁGNAP  
 November harmadik csütörtöke 

„NE GYÚJTS RÁ!” VILÁGNAP  
 November 27. „NE VÁSÁROLJ 

SEMMIT!” NAP  
 November 27. VÉRADÓK NAPJA  
 December 1. AIDS ELLENI VI-

LÁGNAP  
 December 29. A BIODIVERZITÁS 

VÉDELMÉNEK VILÁGNAPJA
 Február 2. A VIZES ÉLŐHELYEK 

VILÁGNAPJA  
 Március 1. AZ ÚJRAPAPÍR VILÁG-

NAPJA
 Március 6. NEMZETKÖZI ENER-

GIATAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP  

jó	gyaKorlatoK	a	Környezeti	
nevelésBen	–	fölD	napja

Kövecsesné	Dr.	gősi	viKtória	–	laMpert	Bálint

 Március 22. A VÍZ VILÁGNAPJA  
 Március 23. METEOROLÓGIAI 

VILÁGNAP  
 Április 7. EGÉSZSÉGÜGYI VILÁG-

NAP  
 Április 22. A FÖLD NAPJA  
 Május 8. NEMZETKÖZI VÖRÖS-

KERESZT NAP  
 Május 10. EGÉSZSÉGÜGYI VI-

LÁGNAP 
 Május 10. MADARAK ÉS FÁK 

NAPJA  
 Május 24. AZ EURÓPAI NEMZETI 

PARKOK NAPJA  
 Május 31. DOHÁNYZÁSMENTES 

VILÁGNAP  
 Június 5. KÖRNYEZETVÉDELMI 

VILÁGNAP  
 Június 8. AZ ÓCEÁNOK VILÁG-

NAPJA  
 Június 17. VILÁGNAP AZ 

ELSIVATAGOSODÁS ÉS AZ 
ASZÁLY ELLEN  
 Június 21. A NAP NAPJA 
 Június 29. A DUNA NAPJA
Jelen tanulmányunk egy Föld Napja 

rendezvény megszervezésére mutat be 
példát. 

a föld napja története
Az első Föld napján, Denis Hayes 
amerikai egyetemista kezdeményezé-
sére, 1970. április 22-én 25 millió ame-
rikai emelte fel szavát a természetért. 
Ez a történelmi jelentőségű esemény 
az Egyesült Államokban – és az ország 
határain túl is – fontos változásokat 
hozott: az USA-ban szigorú törvények 
születtek a levegő és a vizek védelmére, 
új környezetvédő szervezetek alakul-
tak, és több millió ember tért át ökoló-
giailag érzékenyebb életvitelre.

Húsz évvel később Denis Hayes és 
barátai, az ökológiai válság jeleit – a 
bioszféra pusztulását, az ipari szeny-
nyezést, az őserdők irtását, a sivatagok 
terjeszkedését, az üvegházhatást, az 
ózonlyukakat, a veszélyes hulladéko-
kat, a túlnépesedést, a savas esőt, az 
óceánok szennyezettségét, stb. – lát-

va kezdeményezték, hogy az 1990-es 
évek a környezet évtizedeként a közös 
felelősségre hívják fel a figyelmet.

Ennek érdekében Denis Hayes és 
barátai 1989-ben Kaliforniában lét-
rehozták a Föld Napja Nemzetközi 
Hírközpontot, és havonta küldtek 
hírlevelet a világ minden országába, 
hogy a városi tömeg-felvonulásoktól 
kezdve szabadegyetemi előadásokig, 
faültetéstől a hulladékok újrahaszno-
sításának megszervezéséig, a nemzet-
közi hírközlési rendszerek bevonásától 
falusi majálisokig sokféle akcióval ün-
nepeljék április 22-én a Föld napját a 
világ minden országában, a környezet-
barát, fenntartható társadalom közös 
vágyával. Több mint 140 ország 200 
millió környezetért aggódó polgára, 
civil szervezetek válaszoltak felhívá-
sukra, és városok, falvak, iskolák, kör-
nyezetvédő szervezetek mind-mind 
saját szervezésű programmal, a legkü-
lönfélébb módon tették emlékezetessé 
és világméretűvé ezt a napot. A Föld 
Napja mozgalom egyik jelmondata: 
Ki mondta, hogy nem tudod megvál-
toztatni a világot? 

„jó gyakorlat a környezeti 
neVelésben”
Erdőpedagógus munkánk során közel 
20 éve vezetünk erdei iskolai táboro-
kat, tartunk rendhagyó környezetis-
meret órákat, és szervezünk zöld jeles 
napok. Madarak és Fák Napi rendez-
vényeinken, Kutatók éjszakája inter-
aktív kiállításainkon, „Zöld” ünnepe-
inken több ezer iskolás és óvodás korú 
gyermek vett részt az elmúlt időszak-
ban. Az alábbiakban bemutatott prog-
ram egy válogatás korábbi programja-
inkból a teljesség igénye nélkül. 

Környezeti nevelési munkánk so-
rán az egyik talán legközkedveltebb 
program a gyerekek számára az In-
teraktív kiállítás és Öko játszóház, 
melynek témáját mindig az aktuális 
eseményekhez kötjük. A tanulók 10-
12 fős csapatokat alkotva haladnak 
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végig a forgószínpadszerűen felállított 
állomásokon, melyek a szabadban, de 
rossz idő esetén tantermi keretek kö-
zött is kialakíthatóak. Tanító szakos 
hallgatóinkat is bevonjuk a programok 
megszervezésébe, a környezeti nevelés 
és az alkalmazott pedagógia tantár-
gyakhoz kapcsolódóan kapnak olyan 
projektfeladatot, amely során egy vá-
lasztható témában készítik el az adott 
állomás játékait, feladatait. 

A hallgatók számára választható té-
makörök a Föld Napi rendezvényünk-
höz: 

 Levegőszennyezés/-védelem
 Talajszennyezés/-védelem
 Vízszennyezés/-védelem
 Túlnépesedés
 Zajártalmak/-védelem
 Környezetkímélő hulladékkezelés
 Hulladékhasznosítás
 Tudatos vásárlás/fogyasztás
 Földünk kincsei – gyógyító növé-

nyek
 Az év növényei, állatai – Ki mit tud? 
 Ökológiai lábnyomunk

Az ÖKO játszóház az interaktív ki-
állítás induló és befejező helyszíne, 
ahol az esetleges várakozást, holt időt 
hasznos tevékenységekkel tölthetik el 
a gyerekek. Az öko játszóházban hul-
ladékból készült játékok állnak rendel-
kezésre: hulladékos óriás társasjáték, 
öko dominó tejesdobozokból, hulla-
dékos Célba dobó játék, Öko teke. 

állomásokon végig haladva kerülnek 
értékelésre. Egy másik megoldás, ami-
kor beül az „ablak” mögé egy hallgató, 
és így adja a gyerekeknek az adott té-
mához kapcsolódó feladatokat. 

bio toto:
1. Melyik fenyő lombhullató?
A) erdei fenyő
B) fekete fenyő
G) vörös fenyő

2. Melyik gomba mérgező?
P) Szegfűgomba
T) Nagy őzlábgomba
Í) Párducgalóca

3. Az egerészölyv melyik csoportba 
tartozik táplálkozás szerint? 
S) növényevő
M) ragadozó
A) bogyóevő

4. Mit mutatnak az évgyűrűk?
S) Hány éves a fa?
P) Hegyvidéken vagy síkságon növe-
kedett?
W) Homokos vagy barna erdőtalajon 
él-e?

5. Hol él a vöcsök?
B) sziklás hegyvidéken
K) fenyőerdőben
Z) vízparton

6. A zuzmóra jellemző, hogy
A) indikátor növény, jelzi környezete 
minőségét
T) kis méretű növényevő állat
C) a törpefenyő levelének másik neve

7. Melyik növény élősködő?
H) Vesszős fagyal
O) Galagonya
R) Fagyöngy
 

8. Mi az erdő?
U) Kivágásra alkalmas fák tömege
Ő) Gombagyűjtő hely
V) Fás és lágyszárú növények alkotta, 
többszintű növényi társulásokból álló 
közösség, amelyben a növény- és állat-
világ szoros kölcsönhatásban áll egy-
mással és környezetével.

9. Mi a pókbangó?
A) egy védett növény
T) a nőstény pók neve
R) így nevezik a pók táplálékát

10. Milyen betegséget terjeszt a kul-
lancs?
P) tüdőgyulladás
S) Lyme-kór 
F) influenza 

Ha összeolvasod a helyes válaszok be-
tűjelét, a következőt kapod:
 

néhány állomás feladata 
és játékaik: 

A hulladékos dominó kiürült tejes- 
dobozokból készült. A tejesdobozok 
egyik oldalára a tudatos fogyasztással 
kapcsolatos piktogrammok kerülnek, 
a dominó játéknak megfelelően két 
kép (fair play kereskedelem, génmó-
dosítás nélkül készült termék, veszé-
lyes hulladék, bio termék, stb.). A já-
tékot a gyerekek a földön játszhatják, 
a játék közben megismerkednek azzal, 
hogy mire érdemes figyelni vásárlánál, 
melyik jelzés mit jelent egy terméken. 

Bölcs bagoly tanoda: az ablakban 
megfejtendő rejtvények, találós kér-
dések vannak elhelyezve, melyek az 

Földünk kincsei, gyógyító növények: 
Illatzsákokba teszünk gyógynövénye-
ket, a gyerekeknek tapintás, szaglás 
alapján kell kitalálni, hogy mit rejt a 
zsák. A gyógynövényekhez leírások 
is tartoznak, ezek segíthetik a kitalá-
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lást. A gyógynövényeket a játszók el-
helyezhetik egy emberi alakon is. Mi, 
hol fejti ki hatását? Ezen az állomáson 
gyógytea-kóstolást is szervezünk. 

ökológiai lábnyom:
Az ökológiai lábnyom (ang.: ecological 
fo-otprint) azt fejezi ki, hogy egy em-
ber mennyire terheli meg a természeti 
környezetet, földterületben kifejezve. 
Egy speciális módszer segítségével 
ugyanis mindenfajta környezeti ter-
helés kifejezhető ebben a mértékegy-
ségben (ha/fő). Az ökológiai lábnyom 
tehát megmutatja, hogy mindennapi 
életünkhöz mekkora területre van 
szükségünk.

Az ökológiai lábnyom több tényező-
ből áll össze, és mivel többféle számo-
lási mód is kínálkozik a kiszámításá-
hoz, ezeknek a tényezőknek a száma 
is váltakozik. Minél többet veszünk 
figyelembe, annál pontosabban tudjuk 
az ökológiai lábnyomunkat meghatá-
rozni. Alapvetően a következő ténye-
zőket érdemes figyelembe venni:

 Étkezés: milyen fajta élelmiszereket 
fogyasztunk, milyen mennyiségben, 
honnan származnak ezek az élelmi-
szerek, mekkora terület szükséges az 
élelmiszereink előállításához? (pl. az 
éves kenyérfogyasztásunk kielégíté-
séhez szükséges szántóföldterület, az 
elfogyasztott hús előállításához szük-
séges takarmánynövények földterület-
igénye, stb.)

 Lakhatás: pl. mekkora területet fog-
lalunk el a házunkkal, lakásunkkal, 
kertünkkel, mivel fűtünk?

 Közlekedés: mivel közlekedünk, mi-
lyen gyakran közlekedünk tömegköz-
lekedési eszközökkel?

 Vásárlás: milyen termékeket vásár-
lunk, mennyire környezetkímélők 
ezek a termékek?

 Hulladék: mennyi hulladékot ter-
melünk, ebből mennyit hasznosítunk 
újra?

Bonyolultabb számítási módoknál 
figyelembe veszik például, hogy az 
általunk kibocsátott szennyező anya-
gok (szén-dioxid, metán, kén, foszfor, 
nitrogén vegyületek stb.) közömbösí-
téséhez (lekötés) mekkora természeti 
terület (zöldfelület) szükséges.

Egyes számítások szerint a Föld 
eltartóképessége 1,8 ha/fő felhaszná-
lást tenne lehetővé, azaz minden em-
berre nagyjából ennyi terület jutna. 
Ezzel szemben a tényleges ökológiai 
lábnyomunk átlagosan 2,3 ha/fő, s így 

azt földi lakosonként fél hektárral túl-
lépjük. Tehát túlhasználjuk a Földet! 
E túlhasználatban a fejlett országok 
járnak élen, alacsonyabb fejlettségi 
szinthez az ökológiai lábnyom is ala-
csonyabb.

A túlhasználat azzal a veszéllyel jár, 
hogy egy idő után kimerül a Föld, 
elfogynak az ásványkincsek, tönkre-
mennek a termőföldek, elfogynak az 
erdők, kifogynak az ivóvízkészleteket, 
hatalmas mennyiségű szemét borítja 
majd a Földet.

Ennek a felelőtlen magatartásnak a 
következtében éhínség, járványok és 
háborúk sújtják majd az emberiséget. 
Csak egyetlen sikeres megoldás létezik: 
a megelőzés! Ehhez azonban meg kell 
változtatunk eddigi magatartásunkat, 
az új, környezettudatos eszméknek 
megfelelően kell nevelnünk gyermeke-
inket, hogy felelős emberekké váljanak. 
Ez viszont hosszabb időt vesz igény-
be, miközben a jelenlegi állapotok azt 
mutatják, hogy már most is cseleked-
nünk kell. Ebben lehet segítségünkre 
az ökológiai lábnyomunk kiszámítása, 
ugyanis amit ki tudunk számolni, azt 
csökkenteni is tudjuk!

A kiszámolásra, mint fentebb ol-
vasható volt, többféle számolási mód 
kínálkozik, amelyekre két lehetőség is 
szerepel a tanulmányban. A kiszámo-
lás után viszonyításként bemutatjuk 
néhány ország ökológiai lábnyomát 
is. A Föld Napja programok kereté-
ben érdemes alaposabban átnézni az 
ökológiai lábnyomot alkotó kategóri-
ákat, és megkeresni azokat a lehető-
ségeket, amellyel a diákok maguk is 
csökkenteni tudják az ökológiai láb-
nyomukat. 

A diákokat emlékeztessük arra, 
hogy a változtatást csak elkezdeni ne-
héz, de amint megszokott része lesz 
életünknek, azonnal természetessé vá-
lik az új, környezettudatos életvitel.

az ökológiai lábnyom 
kiszámolása
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálóza-
ta: http://www.kothalo.hu/labnyom/
Glia Kft. honlapja: http://www.glia.hu/
okolabnyom/

A számolás végén már látható, hogy 
nagyjából mekkora az Ön ökológia 
lábnyoma.

Az ökológiai lábnyom térségenként, 
országonként változik, ezeket a kü-
lönbségeket szemléltetik a következő 
táblázatok. Érdemes megfigyelni az 
életszínvonal és az ökológiai lábnyom 
mérete közötti összefüggéseket.

ökológiai lábnyom 
térségenként
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Afrika 1,33 1,73 -0,4
Ázsia/Csendes-óceán 1,78 1,11 0,67
Észak-Amerika 11,7 6,2 5,5
Kelet-Európa 4,9 3,1 1,7
Nyugat-Európa 6,3 2,9 3,4
Világ 2,85 2,18 0,67

A táblázatból kitűnik, hogy egyedül 
Afrika az a földrész, amelyik nem 
használja fel a rendelkezésére álló po-
tenciált, „lábnyomot”, a többiek máris 
túlhasználják.

ökológiai lábnyom 
országonként
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Kanada 30 7,7
Egyesült Államok 268 12,2
Franciaország 58,4 4,1
Dél-Afrikai Köztársaság 43,3 3,2
India 970 0,8
Japán 125,7 4,3
Ausztrália 18,5 9
Magyarország 10,2 5

A táblázatból jól látható, hogy az 
Egyesült Államok milyen jelentős 
mértékben túlhasználja bolygónkat. 
Ezzel szemben a világ egyik legfejlet-
tebb állama, Japán, Magyarországnál 
is kisebb „lábnyommal” rendelkezik, 
mert sokkal környezettudatosabb gaz-
dálkodást valósít meg. Ebből is látható, 
hogy a kisebb ökológiai lábnyom nem 
jelent feltétlenül szegénységet, alacso-
nyabb életszínvonalat!
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Április 22-én ünnepeljük a Föld napját. 
Ennek a bizonyos napnak az elsődleges 
célja, hogy a környezetvédelem időről 
időre az érdeklődés középpontjába ke-
rüljön. Ezen a napon szerte a világon 
számos olyan programokat rendeznek, 
amelyek segítségével tanulmányozhat-
juk a Földet, annak élettelen és élővi-
lágát, valamint természeti környezetét. 
A XXI. század eljuttatta a világot arra 
a pontra, hogy a Föld napját ne csak 
megünnepeljük, hanem tegyünk is érte, 
hogy szűkebb és tágabb környezetünk-
ben megóvjuk a talajt, a levegőt, a vize-
ket, a növényeket és az állatokat a jövő 
nemzedéke számára. (Békefi, 2001)

Az is világossá vált számunkra, hogy 
a Föld fontosságáról nem elég az isko-
lában csupán olvasni és beszélgetni, 
hanem aktívan cselekednünk is kell. 
Ezért állítottam össze egy hétre szétdol-
gozott tervezetet, mely felhasználható a 
Föld napja alkalmából rendezett iskolai 
programok keretén belül, illetve bővít-
hető saját ötletekkel is. 

A projekt témája: Föld napja
A projekt címe: Használd fel újra!
A projekt nevelési céljai: 

 tudatos környezetvédelemre való ne-
velés

 a Föld védelmének fontosságára való 
nevelés

 csoportmunkára való nevelés
 közösségfejlesztés
 szociális kompetenciák fejlesztése
 a szépérzék és a kreativitás fejlesztése
 tudatos jövőkép fejlesztése

A projekthét keretén belül megrende-
zésre kerülő témák:

 Április 22. – a Föld napja
 Erdővédelem
 Globális felmelegedés
 Szelektív hulladékgyűjtés és -feldolgo-

zás intézményi keretek között
 Használjuk fel újra!

HÉTFŐ
Téma: Április 22. – A Föld napja
Az első nap keretén belül megismertet-
jük a diákokat a nemzetközi világnap 
fogalmával és kialakulásának körülmé-
nyeivel, valamint fontosságának lénye-
gével. Ezeket az információkat az alsó 
tagozatos gyerekek esetében feladatla-
pok megoldásával egybekötött csoport-
munka keretén belül lehet ismertetni. 
A felső tagozatos évfolyamoknál IKT-
eszközök használatával egybekötött 
projektórák kínálnak erre lehetőséget, 
ahol filmvetítés keretén belül ismertet-

jük a nebulókkal a projekthét fő vezér-
fonalának, a környezet védelmének a 
fontosságát.

KEDD
Téma: Globális felmelegedés

A második nap felhívjuk az iskola 
diákjainak figyelmét az emberek és az 
emberi tevékenységek negatív hatá-
saira és a természetben okozott ma-
radandó károsodásokra. Különböző 
kémiai kísérletek segítségével könnyen 
bemutathatjuk, hogy milyen óriási 
és visszafordíthatatlan problémákat 
okozhatunk a környezetünk számára, 
ha picit sem figyelünk arra, milyen 
módon használjuk fel a saját kényel-
münk növelésére kialakított eszközöket. 

Itt érdemes felhívni a tanulók figyel-
mét a víz és az erdőgazdálkodás elen-
gedhetetlen fontosságára az emberi 
élet számára. Ezeket az információkat 
a leghatékonyabban PPT prezentáci-
ók készítése során, illetve különböző, a 
diákok bevonásával készített kísérletek 
keretén belül lehet szemléltetni. 

SZERDA:
Téma: ÖKONAP
A harmadik nap ajánlott a terepmunka. 
Országunk minden községe folyamato-
san küzd az illegális szemétlerakatokkal 
és a közterek, valamint tó- és folyópar-
tok mentén eldobott hulladékkal. Ilyen-
kor fel lehet hívni a lakosok figyelmét 
egy egész iskolát megmozgató szemét-
szedési akcióval, ahol csapatokra és 
területekre osztódva tisztíthatjuk meg 
lakóhelyünket az eldobott szeméttől. 
Ennek az ötletnek a kivitelezésében 
nagy segítségünkre lehet a városi vagy 
községi közterület-fenntartó vállalat. 

CSÜTÖRTÖK: 
Téma: Virágládák készítése
Ezen a napon fel tudjuk használni a 
különböző helyekről összegyűjtött fla-
konokat, a környezettudatosság keretén 
belül. Ajánlott ilyenkor a PET palackok-
ból készült használati cikkek – például 
virágosládák vagy papírmasé techniká-
val bevont és elkészített használati esz-
közök – készítése. 

PÉNTEK:
Téma: Használjuk fel újra!
Az utolsó nap a tematikus hét zárása-
ként a hulladéknak ítélt tárgyak újra-
hasznosítása lehet. Ilyenkor tudjuk csak 
igazán megmozgatni a fantáziánkat, 
és olyan dolgokat alkotni, melyekkel 

szintén felhívható a figyelem Földünk 
és környezetünk védelmére. Ajánlott a 
hulladékból készült képek és térképek 
elkészítése flakonok összeragasztásával, 
szivacsok, illetve anyagok bevonásával 
készült ülőalkalmatosságok elkészítése, 
vagy egy divatbemutató rendezése, ahol 
papír és műanyag kupakok segítségével 
készült ruhakülönlegességeket mutat-
hatnak be a diákok. 

Egy ilyen tematikus projekthét keretén 
belül a gyerekek több értelemben meg-
ismerkednek a Földdel. A foglalkozá-
soknak köszönhetően folyamatosan 
bővül fogalomismeretük, a közvetlen 
környezetükkel kapcsolatban szerzett 
tájékozottságuk. Folyamatosan fejlő-
dik felelősségérzetük a tetteik iránt, és 
összetettebben látják a természet és az 
ember kapcsolatának fontosságát. A 
projektek, feladatlapok és csoportmun-
kák során fejlődik a kommunikációs 
és  együttműködő képességük is. Meg-
látják a szépet, az esztétikai érzékük is 
finomodik, valamint igényesebbé vál-
nak önmagukkal és a környezetükkel 
kapcsolatban. 

Bízom benne, hogy ezzel az összeál-
lítással sikerült kicsit hozzájárulnom a 
Föld napi programokhoz. Hasznos és 
kreatív ötletelést kívánok! 

felhasznált irodalom: 
 Békefi I., 2001: Az erdei iskola szerepe a hazai 

oktató-nevelőmunkában. Acta Paedagogica, 
2001/2, 6. 

 Kertész Á., 2010: A környezeti nevelés le-
hetőségei egy általános iskolában. http://www.
szervez.uni-miskolc.hu/blaci/blaci/otka/
tudas/szd1.pdf 

 Schróth Á., 2015: Környezettan szakmód-
szertan környezettan szakos tanárjelöltek részé-
re. http://geogo.elte.hu/images/Kornyezettan_
szakmodszertani_jegyzet.pdf 

használD fel újra!
ötletcsoMag	a	fölD	napja	alKalMáBól

varga Tamás
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Az énkép és önmegvalósítás témájá-
nak körbejárásához Scheer Katalintól 
A bonbonkirálykisasszony (Scheer, 2013, 
35-39) című mesét választottam, mely 
a Tejbegríz című antológiában olvas-
ható. A mesében a királyné szigorúan 
neveli lányát. Arra törekszik, hogy a 
királylány nádszálvékony maradjon, 
ezért a lánynak tilos édességet fogyasz-
tania. Ám a lány a triciklis öregasszony 
boszorkányos bonbonjaitól pufók ma-
nókuktává változik, és évekig az öreg-
asszonynál főz, bonbonokat készít. A 
királyné betegsége hallatán tér vissza 
a palotába. Bonbonjaitól anyja meg-
gyógyul, ő pedig újra királykisasszony-
nyá változik. Szenvedélyéről, a bonbon-
készítésről azonban sohasem mond le 
ezután. Innen ered ragadványneve is: a 
bonbonkirálykisasszony. (Scheer, 2013, 
35-39)

A való életben is gyakran előfordul, 
hogy a szülők gyermekeiket kicsi ko-
ruk óta egy bizonyos pályára szánják. 
Hosszú éveken át egyengetik az útjukat, 
különórákra, szaktáborokba járatják 
őket, mégsem járnak sikerrel. A gyer-
mekek felcseperednek, és az ügyvéd-
nek szánt kisfiúból a zenétől való tiltás 
ellenére rock-zenész, az orvosnak szánt 
kislányból a rajzolgatás, tervezgetés el-
lenzésére éppen divattervező válik. A 
bonbonkirálykisasszony (Scheer, 2013, 
35-39) című mesében az édességtől 
való tiltás ellenére a királylányból mégis 
szenvedélyes cukrász lett. A mese ál-
tal szeretnék rámutatni az egészséges 
énkép kialakítására a gyermekeknél, 
illetve az önmegvalósítás fontosságára. 
Nem szeretném figyelmen kívül hagy-
ni azonban azt a tényt sem, hogy míg 

a gyermek kicsi, szüksége van szülei 
segítségére, útmutatására. Szeretnék rá-
világítani a gyerekeknél tehát arra, hogy 
szívleljék meg szüleik tanácsait, fordul-
janak hozzájuk bátran és szeretettel, 
ugyanis bármit is javasolnak, bármer-
re is próbálják terelni sorsukat, csakis 
azért teszik, mert a legjobbat akarják 
számukra.

Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes meg-
fogalmazásában „énnek nevezzük a lé-
lektanban az önmagunkról való tapasz-
talatoknak, ismereteknek a rendszerét: a 
testünkről, a képességeinkről, élményeink-
ről megőrzött tudást.” (Mérei – V. Binét, 
2006, 61) Ahhoz, hogy szeretni tudjunk 
másokat, először önmagunkat kell elfo-
gadnunk, szeretnünk és tisztelnünk. Az 
éntudatosság kialakítása a kulcsa annak, 
hogy kapcsolatban tudjunk maradni 
érzéseinkkel, és felelősséget vállaljunk 
a megélt és kifejezett érzelmeinkért. Az 
éntudat gyakran krízishelyzetekben lép 
működésbe. A fent említett példából ki-
indulva segít rádöbbenteni minket arra, 
ha életünk rossz irányt vett. Ekkor válik 
fontossá önmegvalósítási képességünk. 
Segítségével képesek lehetünk megva-
lósítani saját lehetőségeinket, kihozni a 
legjobbat önmagunkból, hogy gazdag és 
teljes életet tudjunk élni. (Kádár, 2012, 
191-193)

a mű feldolgozásának 
beVezetése – ráhangolódás
Utolsó mesés foglalkozásunkat is ha-
gyományainknak híven egy Hogy 
vagy…? – kör (Petres Csizmadia, 2014, 
55) beiktatásával kezdtük. 

A tanulók pillanatnyi hangulatát idé-
ző beszámolókat a mai mesére történő 

ráhangolódó gyakorlat követte. A Disz-
kó (Web) című vidám játékra került sor. 
Hangulatos zenés dallamok kíséretében 
különböző instrukciókat adtam a tanu-
lóknak a zenére való mozgást illetően. 
Mivel a mesénkben szerepel a főzés, 
cukrászkodás, ezért különböző foglal-
kozásokat utánoztunk mozdulatainkkal 
a zene dallamára. Belebújtunk mi is a 
cukrász szerepébe, majd kevertük a le-
vest, mint egy szakács, a kalapácsütések 
mozdulatait elevenítettük meg az ácsok 
szerepében, kormánykereket tekertünk, 
mint egy sofőr, almát szedtünk, fűré-
szeltünk, téglákat rakosgattunk, akár 
egy kőműves. A játék így folytatódott, 
míg a dallam el nem halkult. 

A mesehallgatás előtt még beiktattam 
egy rövid feladatot, melynek a foglal-
kozás végső szakaszában szintén jelen-
tőséget tulajdonítottunk. A gyakorlat a 
tanulók énképének feltárását, önisme-
retét célozta meg. A feladatot az Énkép 
– máskép(p) (Rudas, 2007, 203) című 
önismereti kérdőív ihlette. Egy cédulát 
osztottam ki minden tanulónak, mely-
re felírták a nevüket, majd két kérdésre 
kellett röviden válaszolniuk: Milyennek 
látom magamat?, Milyennek látnak en-
gem társaim?. Mivel kisiskolás csoport-
ról volt szó, a válaszlehetőségeket egy 
keretben feltüntettem a cédulán, így a 
tanulók könnyen eldönthették, melyik 
tulajdonság a legjellemzőbb rájuk, mi 
az a jellemvonás, ami szerintük és tár-
saik szerint a leginkább tükrözi szemé-
lyiségüket. A keretbe egyaránt kerültek 
pozitív és negatív belső tulajdonságok: 
őszinte, barátságos, jóindulatú, udvari-
as, kedves, bátor, szórakoztató, szorgal-
mas, érzékeny, ügyes, vidám, szomorú, 

az énkép 
és	önMegvalósítás	
Témájának 
felDolgozása 
mese segíTségével

galambos barbara
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morcos, hazug, irigy, lusta, barátságta-
lan, rosszindulatú, gyáva, tisztességte-
len.

Miután a tanulók feljegyezték vála-
szaikat, a cédulákat oldalra helyeztük. A 
gyakorlatot a mese felolvasása követte. 

a mese feldolgozása 
– jelentésteremtés 
A meseélményhez szükséges bensősé-
ges hangulat megteremtését, mint az 
előzők során, most is szem előtt tartot-
tam. A mesés rituáléhoz immár szoro-
san hozzátartozó mesegyertyánkat is-
mét körbeültük, hogy utoljára közösen 
elindulhassunk a mesék világában tett 
kalandos utazásunkra.

 A mese felolvasását követően, a gyer-
tya elfújása után megbizonyosodtam 
arról, hogy a tanulók megértették-e 
a szöveget, követni tudták-e a cselek-
ményt, világos volt-e számukra minden 
elhangzott kifejezés.

A mese cselekményét ezután egy drá-
majáték keretén belül foglaltuk össze. A 
dramatizálást egy felvezető feladat előz-
te meg. Az Ötujjas elbeszélés (N. Tóth 
– Petres Csizmadia, 2015, 312) című 
gyakorlat értelmében elkészítettük a 
mese cselekményének vázlatpontjait, 
mely az ismert gyermekmondókához 
hasonlóan öt mondatból állt. Előbb 
szóban összefoglaltuk, miről szólt a tör-
ténet. A tanulók munkáját kérdésekkel 
könnyítettem meg, hogy ne maradjon 
ki egyetlen részlet sem az elhangzottak-
ból. Végül megfogalmaztuk a történet-
váz leglényegesebb öt pontját, melyeket 
egyenként kártyákra írtam:
 A királyné szigorúan nevelte lányát, a 

királylány nem ehetett édességet, hogy 
nádszálvékony maradjon.
 A triciklis öregasszony bonbonjaitól a 

királylány pufók manókuktává változott, 
aki évekig az öregasszonynál főzött ez-
után.
 A manóvá vált királylány a piaci kofá-

tól tudomást szerzett anyja betegségéről.
 A királyné meggyógyult a manó bon-

bonjaitól, ezáltal a manó újra királylány-
nyá változott.
 A királylány ettől kezdve beteljesítette 

régi vágyát, bonbonkészítéssel foglalko-
zott.

Ezután öt csoport kialakításá-
ra volt szükség. A Tejbegríz (Lovász, 
2013) antológia a mesék mellett étel- 
és édességrecepteket is tartalmaz. A 
bonbonkirálykisasszony (Scheer, 2013, 
35-39) című meséhez tartozó boszorká-
nyos bonbonokat (Scheer, 2013, 34) saját 
magam is elkészítettem a könyvben sze-
replő recept alapján. A tanulók egy kis 

kosárkából választhattak egy-egy szem 
boszorkányos bonbont. Az édességet 
zászlócskákkal is elláttam, melyen öt 
különböző jel szerepelt. A kiválasztott 
bonbonok zászlói alapján a tanulókat 
öt csoportba tudtam besorolni. Köz-
ben az asztalra helyeztem egy tálcán öt 
szem különböző jellel ellátott bonbont. 
Mindegyik alá egy-egy kártyát helyez-
tem, melyre a történetváz került. Mind 
az öt csoport tagjai annál a bonbonnál 
lévő cédulát nézhették meg, amilyen 
zászlócskával rendelkező bonbont húz-
tak előzőleg. 

A csoportok ezt követően papírla-
pokat kaptak, melyekre lejegyezhet-
ték jelenetük rövid párbeszédét. Mivel 
mindegyik vázlatpontban csupán két 
mesealak szerepelt, arra kértem a tanu-
lókat, próbálják úgy rendezni a jelenete-
iket, hogy az összes csapattag szerephez 
jusson. Például belebújhatott valaki egy 
beszélő fa szerepébe, egy másik csapat-
tag megtestesíthette a triciklit, a piacon 
több kofa is kínálhatta a portékáját. Mi-
után mindegyik csapat elkészült, sorban 
érkeztek a színtérre. A királykisasszony 
és a királyné koronát kaptak, az öreg-
asszony kendőt és bonbonos kosarat, a 
kofák kötényt. A tanulók rövid jelene-
tek keretében szemléltették a mese tör-
ténéseit. 

Az utolsó csoport színjátéka után 
közösen megbeszéltük a látottakat. Az 
első, a második, a harmadik és negyedik 
résznél nyomon követhettük az éntudat 
fejlődését a királykisasszonynál. A vég-
ső szakaszban pedig az önmegvalósítás 
folyamatának lehettünk tanúi. A király-
kisasszony bonbonkirálykisasszonnyá 
vált. Végre szabadon beteljesíthette vá-
gyát, a bonbonkészítést. 

A gyakorlat elvégzése után fontos-
nak tartottam megerősíteni a tanulók-
ban azt, hogy legyenek álmaik, céljaik 
az életben, amelyeket be szeretnének 
teljesíteni, valóra szeretnének váltani. 
Nem szabad azonban figyelmen kívül 
hagyniuk szüleik tanácsait, intéseit sem, 
mert tapasztaltabbak náluk, és biztosan 
csakis a legjobbat akarják nekik. 

Lazításképp, a feladatok kiváló végre-
hajtása után a tanulók jutalmul mege-
hették a kiválasztott bonbonjaikat.

a mese hatása a gyerekekre – 
reflektálás
A szó szerint édes pihenő után visz-
szatértünk a meseolvasás előtt végzett 
feladathoz, amely során a tanulók egy 
cédulára feljegyezték, milyennek látják 
magukat, valamint, szerintük milyen-
nek látják őket társaik. Ekkor a Vélemé-

nyek (Web) című játék sajátos variáci-
ójára került sor. Minden tanuló hátára 
egy nevével ellátott papírt ragasztottam. 
Ezután sorban haladva valamennyien 
felírták a társaik hátán lévő papírra a rá-
juk leginkább jellemző belső tulajdon-
ságukat. Ha már mindenki sorra került, 
mindannyian levehették a hátukon lévő 
papírt, majd a vélemények rövid átta-
nulmányozása után beszámoltak arról, 
vajon hasonlóan ítélték-e meg előzőleg 
önmagukat, mint ahogy társaik valójá-
ban látják őket. 

Záró gyakorlatként egy olyan játékot 
iktattam be, mely hasonlóan a mese té-
májához, a tanulók álmaiba, vágyaiba, 
jövőjükkel kapcsolatos elképzeléseibe 
nyújtott betekintést. A Bemutatkozás 
más nevében (Kádár, 2012, 257) című 
játék keretén belül a tanulók ismertet-
hették, mivel szeretnének foglalkozni 
a jövőben, milyen szakmában, mun-
katerületen képzelik el magukat leg-
inkább. Egyenként kiálltak társaik elé, 
majd az áhított szakma művelőjeként 
mutatkoztak be a többieknek. Azt java-
soltam, próbálják meg kiemelni azokat 
a tulajdonságaikat, amelyek szerintük 
elengedhetetlenek az adott foglalkozás 
űzéséhez.

Miután elhangzottak a bemutatkozá-
sok, útravalóul szerettem volna pár po-
zitív gondolatot elültetni a tanulókban 
álmaik megvalósításával kapcsolatban. 
Biztatásképp kiemeltem, hogy vágyaik 
elérése céljából mindannyian törekedje-
nek az imént említett pozitív tulajdon-
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ságaik megtartására, fejlesztésére. Ahhoz, 
hogy egy adott szakterületen sikeresek le-
hessenek, rengeteg tanulásra, gyakorlásra, 
de legfőképpen elszántságra, kitartásra és 
pozitív gondolkodásra van szükség. Meg-
nyugtató érzés hallani, hogy bárki képes 
elérni a célját, csak hinnie kell önmagában, 
képességei hatékony felhasználásában. 
Végezetül a tanulók elmondhatták, hogy 
érezték magukat a foglalkozáson.
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a	népKöltészet	jelentősége	
az óvoDai nevelésben

„Nincs nagyszerűbb dolog annál, amikor a kisgyerek issza minden egyes 
szavát a mesélőnek, és képzelete elindul abba a csodás világba, amit 
együtt teremtett meg azzal, akinek a meséjét hallgatja.” (Lázár Ervin)

Az óvodai nevelés a sokoldalúan fejlett ember nevelése. Három irány-
ban hat a kis emberpalántára: fejleszti értelmét, gazdagítja érzelmeit 
és helyes irányba tereli akaratát. Ennek a komplex fejlesztésnek kitűnő 
eszköze a népköltészet oktatása. A népköltészeti alkotások kiválasztá-
sában két szempont vezeti az óvópedagógusokat:

 Az óvodás gyermek értelmi színvonala – ez megköveteli, hogy a kis-
csoport és a nagycsoport számára életkoruknak megfelelő anyagot al-
kalmazzunk

 A  tantervben megjelölt cél hiánytalan teljesítése, ami megkívánja, 
hogy a gyermekben lerakjuk a szövegértés szilárd alapjait. Az óvodá-
ban a következő népköltészeti műfajokkal dolgozunk: gyermekdalok-
kal és mondókákkal, népmesékkel és gyermekjátékokkal. 

a népköltészet jelentősége az óVodai neVelésben
A népköltészet a fejlődésben levő emberiség kezdeti költészete. Ez írat-
lan költészet, mely nemzedékről nemzedékre örökség gyanánt szállt át, 
s mind formában, mind tartalomban állandóan csiszolódott és gazda-
godott. Népköltészetünknek jellegzetes sajátossága, hogy a nép együt-
tes alkotó ereje állandóan formálja és értékes tartalommal tölti meg. 
Ennek az állandó formáló erőnek tudható be, hogy ugyanazt az ese-
ményt vagy tárgykört többféle változatban, ún. variánsokban találjuk. 

A népköltészet gazdagsága, sokrétűsége elkíséri a gyermeket színes 
gyerekkorának minden állomásán. A bölcsőben az édesanya altatódal-
lal ringatja álomba gyermekét. Később a ritmikus gyerekmondókákat 
fogadja be a gyermek, sőt cselekvő alanya lesz a gyerekjátékoknak. A 
szülők, nagyszülők, nevelők meséi megragadják csapongó képzeletét. 
Ő lesz a mese hőse, aki minden akadályt leküzd. A népköltészet ki-

komjáTi ilona
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Kipp, kopp, kalapács; Kimentem a  sző-
lőbe. Amikor az óvónő mondókákat, 
meséket mond a gyerekeknek, megala-
pozza az irodalmi nevelésüket. Nem le-
het számunkra közömbös, hogy milyen 
mondókát, mesét tanít az óvónő. Ebben 
a korban a gyerekek még nem tudnak 
olvasni. Az óvónő kötelessége, hogy az 
iskoláskor előtti gyermeknek a népköl-
tészet alkotásaiból a  legmegfelelőbbet 
nyújtsa.

Az epikai műfajok közül a  népme-
se a  legkedveltebb és legalkalmasabb 
szövegtípus a korosztálynak. A  mese 
világa áll a  legközelebb a  gyermekek 
világához, ezért érthető, hogy a mesera-
jongók nagyobbára a gyermekek közül 
kerülnek ki. Az óvodai nevelés rend-
szerébe tartozik a  mese. A  népmese 
egyszerű tartalmi és formai szerkezete 
közel áll a gyermek világához. A mese 
összekötő kapocs a szülői ház és óvoda 
között, hiszen a gyermek otthon is sok 
mesét hall, s ugyanúgy az óvodában is 
mesélnek neki. A mese elmondása sok 
esetben visszaadja a  szégyenlős, félénk 
gyermek önbizalmát. A közömbösöket, 
akiknél érdeklődéshiány tapasztalható, 
megmozgatja. Egy lebilincselő mese 
érdeklődést kelt bennük. A  mese ha-
tása akkor jó és eredményes, ha a kis-
gyermek beleéli magát a mese hősének 
szerepébe, s már itt felvértezzük őt a jö-
vőbeli nehézségek legyűrésére. A mese 
sokoldalúan fejleszti a  gyermek lelki 
világát, s éppen ez a pedagógia fő követ-
kezménye. 

Az óvónő legyen egy  igazi „meseta-
risznya”. A  mesemondás első követel-
ménye az, hogy az óvónő könyv nélkül 
tudja a  szöveget. Az első szónak van 
a legvonzóbb ereje. Az óvónő hangja ne 
legyen monoton, hanem színes, utánoz-
za az egyes szereplők hangját. A  mese 
tartalmának megfelelően változzék 
hangjának ereje. Ügyeljen az előadás 
tempójára, se haladva, se vontatottan ne 
mondja a mesét. Ügyeljen a kiejtés tisz-
taságára, ne harapja el a  szavak végét. 
Érthetően, világosan beszéljen: a  me-
semondás feleljen meg a magyar nyelv 
természetes beszéddallamának. A mon-
datok legyenek arányosak. Részesítse 
előnyben az egyszerű és mellérendelt 
mondatokat. Fordítson kellő figyelmet 
a hangsúlyra, a szereplők állandó jelzőit 
ismételje. Ajánlatos az ismétlődő része-
ket a  gyerekekkel kórusban elmonda-
ni, mert ezzel fejlődik ritmusérzékük. 
Ismeretlen szavakat, kifejezéseket, 
amelyek a  mesében előfordulnak, még 
a mesélés előtt más foglalkozásokon is-
mertesse a gyerekekkel. 

Még ma is vita tárgya a nevelés ide-
jének helyes megválasztása. Általános 
elv: meséljünk a gyerekeknek a délelőtti 
foglalkozásokon vagy a  délutáni alvás 
idejében. 

Mivel az óvodás gyermek gondol-
kodását a tárgyi gondolkodásmód, a 
képekben való gondolkodás jellemzi, 
elengedhetetlen követelmény a  mese 
szemléltetése. Többféle variánsokat le-
het nyújtani a szövegekhez megfelelő 
képekkel, rajzolással, bábjátékkal, dra-
matizálással. Nevelő munkánk sike-
rét csak azok a  mesék támogathatják, 
ahol a jó és az igazság diadalmaskodik, 
a rossz, az aljas, a számító pedig elnyeri 
méltó büntetését. Ne engedjünk be az 
óvodába olyan meséket, amelyek a kis-
gyermek érzelmi világát megsértik. 
A mese elmondása sok esetben vissza-
adja a szégyenlős, félénk gyermek önbi-
zalmát.

Különböző korosztályú óvodások 
más és más típusú mesét fogadnak be 
a leghatékonyabban. A  kiscsoportosok 
legszívesebben állatmeséket, láncme-
séket és természetmagyarázó meséket 
hallgatnak. Az állatmesék ellentétes 
álláspontokat, tulajdonságokat, látás-
módokat ütköztetnek, ezért oktató jel-
legű küldetést is találunk bennük, ilyen 
mese például A kecskegidák és a farkas. 
Az állatmesék egy különös csoportját 
alkotják a versbetétes mesék (pl. Farkas-
barkas), valamint a természetmagyará-
zó mesék (pl. A vadgalamb és a szarka), 
amelyek gazdagítják a gyermekek ter-
mészetszemléletét. A láncmesék a leg-
egyszerűbb történetek közé tartoznak, 
melyekben valódi cselekvés-kibontako-
zás helyett egy-egy történetelem ismét-
lődését követhetjük nyomon (pl. Icinke-
picinke). 

A nagycsoportosok már tündérmesé-
ket és a reális meséket is hallgatnak (pl. 
Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő ba-
rack). A tündérmesék elmondásakor az 
óvónőnek meg kell említenie, hogy az 
itt szereplő csodás elemek a valóságban 
nem léteznek. A  tündérmesék a  gyer-
mek felüdülését, pihenését, vágyaik 
képzeletbeli tejlesülését is szolgálják. E 
művek érzelmi hatása abban nyilvánul 
meg, hogy a gyermek a mese hősének 
szerepét magára ölti, azonosul vele. 
A nagycsoportosok számára feltétlenül 
szükséges a  reális mesék bemutatása 
is. Ezekben az egyszerű ember túljár 
ügyefogyott társainak az eszén. Talpra-
esettségre, ügyességre, találékonyságra 
neveli a  gyermekeket. Azonban nem 
ajánlatos átmenet nélkül a  tündérme-
sékről áttérni a reális mesékre. Az átme-

váló ismerői nagyra becsülik az óvodai 
nevelésben a  gyerekdalokat és a  mon-
dókákat is. A gyerekbe ezeken keresztül 
tápláljuk be anyanyelvünk szépségeit, 
ritmusát, dallamot, tempóját, hanglej-
tését, hangsúlyozását és gazdag fordu-
latait.

A lírai műfajok közül a  gyermekda-
lok és a  mondókák állnak legközelebb 
az óvodás gyermek lelki világához. 
Ezeknek a  műfajoknak a  segítségével 
rakódnak le a gyermek lelkében a ma-
gyaros verselés alapelemei. A  dalok, 
mondókák hallatára kifejlődik bennük 
a ritmusérzék és a szépérzet. A mondó-
ka jó megalapozója a gyermek ritmus-
érzékének. A magyar nyelv ritmusának 
megfelelő lüktetése a  szép és értelmes 
beszéd kialakításához is hozzásegít. 
Tanítsuk a  mondókák segítségével az 
egyenletes járást és az egyenletes lük-
tetést éreztető mozgást (taps, lépegetés, 
tánc). Kedvelt mondókák: Tücsök koma, 
gyere ki; Erre, kakas, erre, tyúk; Nincs 
szebb madár, mint a  lúd; Két kiskakas 
összeveszett; Fáj a  kutyának a  lába; 
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netre alkalmas pl. a A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja című mese, melyben állatok 
és emberek is szerepelnek. A  kiskakas 
emberi tulajdonság hordozója, úgy be-
szél és cselekszik, mintha ember volna. 
Az óvónő rámutat a gazdagok telhetet-
lenségére, erőszakosságára és szívtelen-
ségére. Az állandó ismétlődő formula 
– Török császár, add vissza a  gyémánt 
félkrajcáromat! – lehetőséget nyújt 
arra, hogy a gyerekeket együttesen be-
kapcsoljuk a  mesemondásba, kórusba 
mondjuk velük a mesét, szófordulatok-
kal fejlesszük ritmusérzéküket. 

S  végül meg kell említenem azokat 
a meséket, amelyeket mesegyűjtők-me-
seírók írtak a  gyerekeknek, de szintén 
úgy tárgyaljuk őket, mint az egész nép 
közkincsét. Itt említeném meg a  híres 
mesegyűjtőket Arany László, Benedek 
Elek, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, 
Illyés Gyula személyében.

a kiskakas gyémánt 
félkrajcárja című mese dra-
matizálása

 Szervezési forma: csoportos
 Korcsoport: 3-6 évesek
 Művelődési terület: nyelv és kommu-

nikáció
 Tartalmi sztenderd: a mese feldolgozá-

sa adjon a  gyerekeknek igazi irodalmi 
művészi élményt

 Teljesítményi sztenderd: a mese bizto-
sítja a  gyerekeknek a  lelki nyugalmát, 
lelki békéjét, igazságérzetét

 Edukációs cél: a gyerekek érzelmi, er-
kölcsi, esztétikai és értelmi fejlődésének 
segítése, a pozitív személyiségjegyeinek 
megalapozása a népmesék segítségével 

 Fejlesztési terület: beszédkészség fej-
lesztése inprovizációs gyakorlatokkal

 Segédeszközök: kiskakas – egy tarajjal 
szimbolizálva

anyóka – tarka kendő  
császár – turbán, selyem palást, bő 

bugyogó
szolga – mellény 
futár – kalap

 Drámai elemek: Tér – osztályterem, 
idő – 25 perc, szerep – szereplők megje-
lenítése, feszültség – az elveszett krajcár 
visszaszerzése

 Módszerek: szóbeli, bemutató, prakti-
kus tevékenység, dicséret, értékelő

 Értékelés: beszélgetéssel

Motiváció: a gyerekek körben ülnek, egy 
borítékot kapnak, melyben egy puzzle 
játék található a  mese 5 törzsképének 
megfelelően.

 A kiskakas a szemétdombon
 A török császár elveszi a krajcárt
 Veszélyben a kakaska, mert bedobják 

a …
 A kincseskamrában
 Az anyóka tárt karokkal várja 

a kakaskát
A gyerekek az összerakott kép alapján 

elmondják, hogy ez egy mesetörténet. 
Közösen felidézi a történetet, a szerep-
lőket, a mesében megjelenő helyszíne-
ket (kiskakas, kemence, méhkas, kraj-
cár, bő bugyogó).

Készülődés: 
szómagyarázat: 

 Kemence = kenyér, kalácssütésre szol-
gáló tűztér

 Méhkas = a  méhecskék háza, oda 
gyűjtik a lépesmézet

 bő bugyogó = nadrág nagyon bő szár-
ral, a törökök viselték

 krajcár = régi váltópénz                                                            

A  tevékenység megvalósítása: az óvónő 
kiosztja a szerepeket a gyerekeknek, akik 
megszemélyesítik a kiskakast, szolgát, tö-
rök császárt, gazdasszonyt. A többi gye-
rek a kutat, kemencét, méheket, kincses 
kamrát fogja játszani. Az óvónő a mesélő 
szerepébe bújik, és motiválja a gyereke-
ket a szerepek megvalósításához.

Az óvónő mesélni kezd: „Volt a  vi-
lágon egy szegény asszony, akinek volt 
egy kiskakasa. A kakaska egy nap a sze-
métdombon kapirgált, és talált egy gyé-
mánt félkrajcárt.” A  gyerekek kialakít-
ják a  szemétdombot, szorosan egymás 
mellé guggolnak, középre áll a kiskakas, 
csőrében a félkrajcárral.

Jön a török császár kikapja a krajcárt 
a kakas csőréből, beteszi a kincses kam-
rába. A gyerekek kukorékolnak, a kiska-
kas kéri a krajcárt. A szolgáló megfogja 
a kakast, beleteszi a kútba. (két gyerek 
összefogott kézzel guggol, ez a kút.)

A  kiskakas imitálja a  cselekvést, fel-
szívja a vizet, kiugrik a kútból. A kakas 
tovább követelődzik. A  szolga a kiska-
kast bedobja az égő kemencébe. A ke-
mence egy asztal, aládugja a  szolga 
a  kiskakast. Az asztal mögött három 
gyerek guggolva, karjukat hajlítgatva 
jelzi, hogy ég a  tűz. A  kiskakas eloltja 
a tüzet. A kakas ráfúj a gyerekek kezére, 
erre azok behúzzák a kezüket, így alszik 
el a tűz.

A kiskakas kéri a krajcárt, a szolgáló 
beleteszi a  méhkasba. 5-6 gyerek egy 
kupacban a  darazsakat alakítják, és 
csipkedni kezdik a kakast. A ,,Szídd fel, 
begyem!” mondatra eltűnnek. A kakas 
újra kukorékol. A  török császár bete-

szi a kiskakast a bő bugyogó fenekébe. 
A kiskakas felszólítására csipkedni kez-
dik a  török császárt a  darázsgyerekek. 
Ezután a  kincseskamrába viszik a  kis-
kakast. A  kincsesláda építőkockákkal 
megrakott doboz, ebből ölel magához 
egy csomót a kiskakas, amit a gazdasz-
szonya elé szór. Hazavitte a  gazdasz-
szonynak, gazdag asszony lett belőle. 

Befejezés: Megdicsérjük a  gyerekeket, 
amiért szépen megjelenítették a  sze-
replőket. Fontos, hogy közösen meg-
beszéljük a  mese mondanivalóját (a 
gondoskodó magatartást elnyeri a jutal-
mát, nem lehet következmények nélkül 
rosszat tenni, stb.), illetve saját és társaik 
teljesítményének értékelését. 
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elsősegély

Sorozatunk előző részében a sokkos 
állapotban lévő beteg ellátását, illetve 
az idegrendszer különböző sérüléseit, 
többek között az agyvérzés jeleit és el-
látását ismertettük. Az 5. óra modelljé-
nek keretén belül a külső környezeti té-
nyezők kiváltotta sérülésekkel fogunk 
foglalkozni.

Kezdhetjük a tanórát a diákokkal 
folytatott beszélgetéssel, elmagyaráz-
hatják, mit értenek külső környezeti 
tényezők alatt. Rátérve a tananyag-
ra, elsőként megemlíthetjük az égési 
sérülések ellátását. A veszélyes égési 
sérülések közé tartoznak a mély égé-
si sérülések, az arc, kéz, láb és a nemi 
szervek égési sérülései, a nagy felüle-
tű és a tenyérnyi nagyságú középfokú 
égési sérülések. Ezekben az esetekben 
először is a kiváltó okot kell megszün-
tetni (tűz eloltása), és számolni kell a 
füst és a meleg okozta légzőszervi sé-
rülésekkel is. Célunk a seb lehűtése és 
a légzés megfigyelése. A tünetekhez 
tartozik az erős fájdalomérzet, légzési 
elégtelenség, sokk. A beteget fektessük 
le egy pokrócra (semmiképp sem a ko-
szos földre), amíg a mentőkre várunk, 
legalább 10 percen keresztül hűtsük a 
sérült testrészt, mielőtt még a szövetek 
dagadni kezdenének, óvatosan vegyük 
le az ékszereket, szoros ruhadarabokat, 
amennyiben nincsenek a testre tapad-
va. Egy steril anyaggal (géz, konyhai 
fólia, műanyag zacskó, vászon) takar-
juk le a sérülést, hogy megakadályoz-
zuk a fertőzést (az arcot hagyjuk ki). 
Figyeljük meg a sérült pulzusát, légzé-
sét, kezeljük a sokkhelyzetet (előző óra 
modellje). SOHA ne tegyünk az égési 
sérülésre tejet, zsírt, vajat, ragtapaszt! 
A kialakult vízhólyagokat SOHA ne 
szúrjuk ki! Tűzesetnél az épületben ne 
használjuk a liftet, ne használjunk gyú-
lékony anyagokat. Ha lángra kap a mi 
öltözékünk is, vegyünk magunkra egy 
pokrócot, és guruljunk a földön fekve. 
Amennyiben otthon szerzünk égési sé-
rülést (forró víz, vasalás), érvényesek 
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az imént leírt utasítások, végül tisz-
ta gézzel kössük át a sebet. A légutak 
égési sérülése esetén hirtelen duzzanat 
alakulhat ki, mely fulladáshoz vezet-
het. Kínáljuk meg a sérültet hideg víz-
zel, jégkockával.

Égési sérülések keletkezhetnek akár 
kémiai anyagok által is. Legyünk elővi-
gyázatosak, ezek az anyagok gőzöket, 
párát is kibocsáthatnak. A sérültet vi-
gyük át egy biztonságos helyre, a hely-
séget szellőztessük ki, száraz ronggyal 
itassuk fel a maró anyagot (a savak víz-
zel hőt termelnek, mely további égési 
sebeket okozhat), vízzel mossuk ki a 
sebet legalább 20 percen keresztül. A 
szem sérülésekor kb. 10 percig mossuk 
a sérült szemét lassú vízsugárral mind-
két oldalról.

A klímaváltozás miatt a biztonságos 
napozásra nagyobb figyelmet kell for-
dítanunk. A leégés kiváltó okai közé 
tartozik az erős napsugárzás, illetve 
egyes gyógyszerek okozta napérzé-
kenység. Jellemző rá a vörös bőrszín, 
a fájdalom, vízhólyagok kialakulása. 
A sérültet takarjuk le törölközővel, 
vigyük árnyékos helyre, polcoljuk fel 
a lábait, hűtsük hideg vízzel a testét 
10 percen keresztül, és kortyoltassunk 
vele hideg, sós vizet (1 liter víz, 1 ká-
véskanál só). Mindig védekezzünk a 
leégés ellen kalappal, kendővel, sapká-
val, rövid ujjú pólóval, erős faktorszá-
mú fényvédő krémekkel, és a napon 
való tartózkodást mellőzzük 11 és 15 
óra között. A hőtől való túlhevültség 
során a szervezet dehidratáltsága lép 
fel, mely tünetei a fejfájás, szédülés, 
zavarodottság, étvágytalanság, hány-
inger, izzadás, végtaggörcsök, szapora 
szívverés és légzés, forró, vörös bőr és 
magas (40°C) testhőmérséklet. A be-
teget hűtsük le vizes borogatással, ké-
sőbb helyezzük stabil oldalfekvésbe, és 
hagyjuk megfigyelés alatt.

Meg kell említeni a fagyási sérülése-
ket is, melyek legfőképp a végtagokat, 
ujjakat érintik hosszú időn át tartó hi-

deg időben. Az érfalak roncsolódnak, 
ezért üszkösödés, szövetelhalás lép fel 
(fekete szín), mely a mozdulatlan sé-
rülteknél gyakori. Tünetei: szúró fájda-
lom, sápadtság, a bőr megkeményedé-
se, színének elváltozása (kékes színű), 
a lábadozás ideje alatt vöröses színűvé 
válik, forró és fájdalmas, vízhólyagok-
kal borított lesz. A beteget sürgősen 
vigyük meleg helyre, kezünkkel me-
legítsük fel a fagyott testrészt (ne dör-
zsöljük), később helyezzük meleg vízbe 
(kb. 40°C), óvatosan szárítsuk, gézzel 
kössük át, polcoljuk fel és szállítsuk 
orvoshoz a beteget. A hipotermia (ki-
hűlés) fogalma alatt a testhőmérséklet 
csökkenését értjük (35°C alá, 30°C 
alatt halálos lehet). Legfőképp fűtetlen 
lakások, mozgásképtelenség, krónikus 
betegségek, fáradtság, alkohol, rossz 
időjárási körülmények, nem megfelelő 
öltözet, vizes ruházat okozhatja. A sé-
rült ilyen esetben hidegrázásra panasz-
kodhat, bőre fehér, száraz, viselkedése 
zavarodott, levert, légzése lassú és fe-
lületes, pulzusa gyenge. A vizes ruhát 
cseréljük szárazra, melegítsük fel a tes-
tét (40°C) egy ülőfürdővel, fektessük 
ágyba, itassuk vele meleg italokat, le-
vest vagy magas energiatartalmú élel-
met (csokoládé).

Fontos hangsúlyozni a mérgezéses 
sérülések ellátását is. A méreg szájon 
át, bőrön keresztül, belélegzéssel, sze-
men keresztül, illetve tű segítségével a 
bőrön keresztül is bejuthat a szervezet-
be. Az ilyen sérülések okozói többek 
között a tisztítószerek, melyek maró 
hatásúak. A mérgezés tünetei főképp 
a hányás (vérrel keveredve), eszmélet-
vesztés, gyomorégés, jelei pedig a sérült 
közelében lévő üres vegyszeres flako-
nok lehetnek. Az elsősegélynyújtás fo-
lyamán próbáljuk meg kideríteni, mit 
nyelt le a sérült, SOHA ne próbáljuk 
meg hánytatni a beteget, amennyiben 
a sérült szája is égési sérülésekkel teli, 
adjunk neki hideg vizet kortyolgatni. 
Ha eszméletlen a sérült, ellenőrizzük 
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a légzési funkciókat, és készüljünk fel 
az esetleges lélegeztetésre. Gyakrab-
ban előfordulhat gyógyszer és/vagy 
drog túladagolása, melynél a tünetek 
hatóanyagok szerint eltérőek lehetnek, 
viszont nagyon hasonlítanak a fentebb 
leírtakhoz, ezért mindenképpen az ed-
dig szerzett tudásunk alapján járjunk el 
(tudjuk meg, milyen anyagot használt 
a beteg, vagy vegyünk mintát a kihányt 
maradékokból). Az alkohollal való túl-
adagolásról fontos tudnunk, hogy akár 
halálos következményei is lehetnek, de 
mindenképp eszméletvesztéssel, ful-
ladással, a test kihűlésével (az alkohol 
értágító hatása miatt) vagy epilepsziás 
sokkal is társulhat. Figyelmeztető jel 
lehet a tudatzavar, vörös és nedves arc, 
mély és hangos légzés, később a száraz, 
felduzzadt arc és sekélyes légzés, gyen-
ge, de gyors pulzus, valamint a kitágult 
pupillák (fény hatására lassan reagál-
nak). Amennyiben ilyen tünetekkel 
találkozunk, védjük a sérültet a kihű-
léstől, nézzük meg, nincs-e valamilyen 
egyéb sérülése (fejsérülés, vérzés, tö-
rés), figyeljük az életjeleket, de SOHA 
ne hánytassuk a beteget!

Akaratlanul is mérgezés áldozatai 
lehetünk, pl. élelmiszerek által, melyek 
baktériumok vagy vírusok hordozói 
lehetnek, de akár mérgező növények/
gombák által is. Az ilyen mérgezés 
tünetei pár óra alatt jelentkeznek há-
nyás, hasmenés, láz, sokkhatás, fej- és 
gyomorfájás formájában. Igyekezzünk 
vízzel pótolni az elvesztett folyadékot.

Gyakori sérülés lehet a szabadban 
töltött idő alkalmával a rovarok általi 
csípés. Az előző órán már megmagya-
ráztuk, hogy egyes embereknél allergi-
ás reakciót válthat ki a rovarcsípés, ún. 
anafilaxiás sokkot. De bárkinél előfor-
dulhatnak különböző komplikációk 
abban az esetben, ha számtalan rovar-
csípés történik, vagy a szájüregben, 
légző utakban történik a csípés, mivel 
duzzanat keletkezik a csípés helyén, ami 
fulladást okozhat. Az ellátás során al-

kalmazzunk hideg, jeges borogatást, ha 
a szájüregről van szó, akkor adjunk szo-
pogatni a sérültnek jégkockát. Veszélyes 
lehet egy túra alkalmával a kígyó általi 
marás is. Hazánkban egyetlen mérges 
kígyó él szabadon, a keresztes vipera, 
melynek marása csak nagyon ritkán 
okoz halált. Kígyómarás után nyugtas-
suk meg a sérültet. Amennyiben keve-
sebbet mozog, lassabban terjed a méreg 
a szervezetben. A marás látható nyoma 
a két szemfog bemélyedése, kísérő tüne-
te az erős fájdalom, piros bőr, duzzanat, 
hányinger, látászavar vagy légzésleállás. 
A sérültet helyezzük olyan testhelyzet-
be, hogy a szív magasabban legyen a sé-
rülésnél, a sebet mossuk le vízzel, szárít-
suk meg és takarjuk le, a végtagot a seb 
felett lazán szorítsuk el egy kötszerrel. 
NE használjunk érszorítót, NE vágjuk 
ki a sebet késsel, és NE szívjuk ki szánk-
kal a mérget! 

Tengerparti kirándulások gyakori 
sérülése a tengeri élőlények által szer-
zett sebek. Általában a trópusi medúza 
csípése veszélyes: öntsünk a sebre ece-
tet vagy tengervizet, szorítsuk el a seb 
feletti részt lazán, a végtagot ne moz-
gassuk, és hívjunk orvost. Amennyi-
ben tengeri sün okozta sérülést szenve-
dünk, áztassuk be a végtagot legalább 
30 percre annyira forró vízbe, amilyet 
csak el tudunk viselni, a sebet hagyjuk 
szabadon, és menjünk minél gyorsab-
ban orvoshoz. Állat okozta sérülések-
nél meg kell még említenünk a hara-
pást, melynél azonnali orvosi ellátásra 
szorul a sérült a fertőzések elkerülése 
érdekében. Mossuk ki a sebet vízzel és 
szappannal, gézlapokkal szárítsuk meg 
és ragtapasszal ragasszuk le, majd ke-
ressünk orvosi segítséget.

égési sérülések
Az internet vagy könyvek segítségé-
vel keressétek meg az égési sérülések 
súlyossági fokozatait és jellemzőiket 
(könnyű, középsúlyos és a súlyos). 
Ugyanilyen módon keressétek meg a 

mai korszerű gyógymódokat az ilyen 
fajta sérülések gyógyítására.

gyógyszerész
Tökéletes feladat egy kis böngészéshez 
az egyes gyógyszerek/drogok által oko-
zott túladagolási, mérgezési tüneteiknek 
összefoglalása. Példaként említhetjük az 
aszpirint, paracetamolt, antidepresz-
szánsokat, stimulációs és hallucinogén 
anyagokat (amfetamin, LSD, kokain), 
narkotikumokat (morfium, heroin) és 
oldószereket (ragasztók).

alkohol
Mivel a diákok körében az alkohol- és 
drogfogyasztás elcsépelt téma, ezért 
képekkel, videókkal tudjuk hatásosan 
szemléltetni ezeknek az anyagoknak 
a káros hatását (egy egészséges és egy 
alkoholfüggő ember mája közti kü-
lönbség bemutatása).

kedVencek
Ha már az állatok okozta sérülésekről 
beszéltünk, kitérhetünk a háziállatok 
által terjesztett betegségekre is (kutya, 
macska, madarak, hüllők és kétéltűek), 
hogy a diákok tisztában legyenek a hi-
giénikus állattartással és annak veszé-
lyeivel.

érdekességek:
A gyermekek elhalálozásának leggya-
koribb okai közé az esések, fulladások, 
mérgezések és tűzesetek tartoznak. A 
balesetek az elhalálozási ráta listáján a 
3. helyet foglalják el.

Statisztikai adatok alapján a balese-
tek kétszer olyan gyakoriak a fiúknál, 
mint a lányoknál, és ugyanilyen gyako-
ri a városi gyerekeknél, mint a vidéki-
eknél. A leggyakrabban a 13.-15. életév 
közöttieknél fordul elő, míg az 1-3 éve-
seknél az égési sérülések, forrázások 
gyakoriak. Az 5-15 éves korosztályt a 
fulladásos sérülések, forrázások, gyu-
fával való tűzgyújtás, elektromos áram 
okozta sérülések jellemzik.
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1. Melyik NEM tartozik az égési sé-
rülés ellátásához?
a) Kommunikáció
b) Hideg vizes hűtés
c) Tejföllel hűteni
d) Fertőtlenítés

2. Mennyi ideig végezzük a hideg vi-
zes hűtést?
a) 5 percig
b) 10 percig
c) 15 percig 
d) 20 percig

3. Melyik állítás IGAZ? Az égési sé-
rülést mindig kell fertőtleníteni, 
mert… (TÖBB VÁLASZ)
a) Csökkenti a fájdalmat
b) Nagy a fertőzésveszély
c) Gyakori szövődmény a fertőzés
d) Nyílt sérülésnek tekinthető

4. Melyik állítás IGAZ?
a) Az égési sérülés hűthető tejföllel.
b) Fertőtlenítőként sebhintőpor is al-
kalmazható.
c) A sebbe égett ruhát egy határozott 
mozdulattal távolítsuk el!
d) Égési sérülést súrlódás is okozhat.

5. Háztartásban előforduló erősen 
maró anyag: (TÖBB VÁLASZ)
a) A vízkőoldó
b) Az ecet
c) A citromlé
d) A lefolyótisztító

6. Melyik a marási sérülések ellátásá-
nak helyes sorrendje?
a) Biztonság, kommunikáció, maró 
anyag száraz ronggyal felitatása, vízzel 
öblítés, fertőtlenítés, fedőkötés, orvos.
b) Biztonság, kommunikáció, fertőtle-
nítés, fedőkötés, orvos.
c) Biztonság, vízzel öblítés, fertőtlení-
tés.
d) Biztonság, kommunikáció, vízzel 
öblítés.

7. Melyik NEM tipikus tünete az étel-
mérgezésnek?
a) Hasfájás
b) Hasmenés
c) Hányás
d) Remegés, rángógörcsök
e) Hőemelkedés, láz

 
8. Mely intézkedéseket alkalmaz-

zuk az ételmérgezés ellátásánál? 
(TÖBB VÁLASZ)
a) Megfigyelés
b) Folyadékpótlás
c) Hányingercsillapító gyógyszer al-
kalmazása
d) Eszméletvesztésnél a légzés ellenőr-
zése

9. A túlzott alkoholfogyasztás jelei 
közé tartozik a (TÖBB VÁLASZ):
a) Jókedv, kommunikáció
b) Tudatzavar
c) Összeszűkült pupillák
d) Kitágult pupillák

10. Melyik NEM lehet méregbejutási 
„kapu”?
a) Légutak
b) Szem
c) Hajszálak
d) Végbélnyílás
e) Bőr
f) Szájüreg

11. Melyik teendő szükséges napszú-
rás esetén? (TÖBB VÁLASZ)
a) Sokkfektetés
b) Folyadékpótlás
c) Stabil oldalfekvés
d) Vigyük árnyékos helyre
e) Hagyjuk egyedül pihenni a beteget

12. Melyik NEM segíti elő a kihűlést 
(hipotermiát)?
a) Vizes ruházat
b) Erős szél
c) Alacsony léghőmérséklet
d) Alkoholos befolyásoltság
e) Túlzott folyadékbevitel

13. Mely állítások IGAZak? Állati 
csípés esetén… (TÖBB VÁLASZ)
a) … is indokolt a fertőtlenítés
b) … megfontolandó a csípés feletti 
szorítókötés
c) … kialakulhat anafilaxiás sokk
d) … kalcium-pezsgőtabletta alkalma-
zandó
e) … hatékony lehet a hideg vizes hű-
tés
f) … azonnal mentőt kell hívnunk

14. Melyik javasolt? Kirándulás so-
rán társunk figyelmetlenségből rálép 
egy viperára, és az megmarja lábszá-
rát.
a) A seb jegelése
b) A sérült végtag nyugalomba helye-
zése
c) A végtag szoros elkötése
d) A seb kiszívása szájjal

15. Ha tengeri sünre lépünk…
a) … a végtagot áztassuk forró vízbe 
30 percen keresztül
b) … mossuk ki a sebet tiszta vízzel 
legalább 20 percen keresztül
c) … nyomjuk ki kézzel a sebből a 
mérget
d) … fertőtlenítsük ki a sebet, és kös-
sük át gézkötéssel

ellenőrizd magad!

1  c

14  b 15  a

10  c

12  e

2  b 4  d

9  b  d6  a

5  a  d3  b  c  d

13  a  c  e

8  c

Megoldókulcs:

11  b  c  d

7  d

Az előző fejezetben azt fejtegettük, asze-
rint, hogy az élőlények sejtmaganyagát 
membrán határolja-e körül vagy sem, 
két nagy csoportot alkotnak. Az egyik-
be tartoznak a prokarióták, másikba az 
eukarióták. Ennek ellenére már régóta 
tudjuk, hogy léteznek olyan mikroor-
ganizmusok, amelyeknek nincs sejtes 
szerveződésük, sőt némelyek közülük 
bizonyos körülmények között kristá-
lyos alakot is öltenek, de még ilyen álla-
potukban sem tekinthetők élettelennek. 
A velük foglalkozó tudományág a viro-
lógia, sőt attól eltekintve, hogy (vírus) 
fosszíliákat eddig még nem találtak, de 
olyan megkövesedett élőlényeket igen, 
amelyek szervezetében vírusok nyo-
maira bukkantak, egy új kutatási te-
rület alakult ki, a paleovirológia. Egyes 
kutatók véleménye szerint a vírusok 
olyan ősi élőlények, amelyeknek a lét-
rejötte megelőzhette az élet két ágra, 
prokariótákra és eukariótákra való 
szétválását. Ezek szerint kell, hogy le-
gyen egy harmadik ág is, a sejteket nem 
alkotó ősi szerveződéseké, amelyeket 
archeának neveznek.

Persze ez ma még csak inkább elmé-
let, viszont mostanság szinte naponta 
születnek újabbnál újabb tudományos 
felismerések és felfedezések. Feltehe-
tőleg a molekuláris biológia és a ge-
netika lesz az, ami pontosítja majd a 
dolgokat.

A vírusokat megtalálták már az 1800-
as évek végén. A víruskutatás módszer-
tanát – bármily meglepő is – Pasteur 
veszettség elleni védőoltásának sikeres 
alkalmazása után pár évvel egy orosz 
botanikus, D. I. Ivanovszkij dolgozta 
ki az 1890-es években. Mozaikbeteg 
dohánylevelekből készített présnedvet 
szűrt át a legfinomabb baktériumszű-
rőn, s azt tapasztalta, hogy az így nyert 
nedv újabb fertőzéseket okozott. Tehát 
kell lenniük a baktériumokhoz hasonló 
fertőzőképes élőlényeknek, amelyek a 
szűrőn átjutottak, de olyan parányiak, 
hogy fénymikroszkóp alatt sem igen 
láthatók. Ezért úgy gondolták, a víru-
sokat a baktériumoktól sokszorosan ki-
sebb voltuk különíti el, mert végül is a 
legnagyobbakat (0,2 µ – 200 mµ) fény-
mikroszkóppal is megtalálták. Megin-
dult hát a lázas kutatás, ami máig sem 
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ért véget, sőt – akárcsak a távoli galaxi-
soké – talán sohasem fog. 

A víruskutatásban nagy áttörést je-
lentett az elektronmikroszkóp alkal-
mazása, aminek a segítségével a ví-
rusok alaki sajátságai is vizsgálhatók. 
Ami meglepő, a biológusok már ezt 
megelőzően is igyekeztek a vírusokat 
rendszerbe foglalni. Mi sem termé-
szetesebb, akár a baktériumokat és a 
gombákat, ezeket is a növények világá-
ba sorolták be, és a róluk szóló tudni-
valókat a botanikakönyvek tárgyalták. 
Valójában az általuk megtámadott gaz-
daszervezetek szerint csoportosították 
őket. Így az I. rendjük lett a Vírusfélék 
(Viráles) rendje, amelybe 3 alrend nyert 
besorolást. 1. alrend a növényi vírusok 
(Phytophagineae). Ma már több ezer 
növényi kórokozó tartozik ide, ame-
lyek közül a dohánymozaik vált a legis-
mertebbé. Már a kutatásának kezdetén 
mintegy 50 féleségét (faját?) különböz-
tették meg. Ma már alig akad termesz-
tett növény, a paradicsomfajtáktól a 
gabonaféléken át a gyümölcsfáinkig, 
amelyeken ne fedeztek volna fel vala-
milyen vírusbetegséget. 2. alrend az 
állati vírusok (Zoophagineae). Elsőként 
említhetjük meg közülük a himlőt, ami 
ellen először Edward Jenner alkalma-
zott védőoltást 1796-ban. A dátum nem 
tévedés. Jenner (1749-1823) felismerte, 
hogy a szarvasmarhahimlővel fertőzött 
emberek (fejők) ha könnyű fertőzésen 
estek át, ellenállókká váltak a beteg-
séggel szemben. Valójában ő találta fel 
a védőoltással kiváltható mesterséges 
immunizálást, még akkor, amikor sem 
a baktériumok, sem a vírusok létezé-
séről a tudósok nem tudtak semmit. A 
tudománytörténet szerint az immuni-
tástan megalapítója Luis Pasteur (1822-
1895), aki már tudatosan kutatta a bak-
tériumok életét, és közben bevezette a 
veszettség elleni védőoltást, holott a 
veszettséget nem baktérium, hanem ví-
rus okozza. Meg a járványos gyermek-
bénulást, a kanyarót, a kézfejen gyakori 
közönséges szemölcsöt, a bárányhim-
lőt, az állatok száj- és körömfájását, a 
baromfi- és sertéspestist, a járványos 
influenzákat, az agyvelőgyulladást, a 
fertőző májgyulladást (hepatitiszt), az 
AIDS-t, de hadd ne soroljam tovább. 

az	élőlényeK	harMaDiK	
nagy CsoporTja

3. alrend a bakteriofágok (Phagineae). 
Már 1899-ben felfedezte őket egy H. F. 
Gemaleja nevű kutató. Észrevette, hogy 
az anthrax (lépfene) baktériumok a 
baktériumszűrőn fennakadtak, de ami 
folyadék utánuk átjutott a szűrőn, az 
élő baktériumokat feloldotta, illetve el-
pusztította. Később kiderült, hogy a kü-
lönös „oldóanyag” valójában vírus, ami 
a baktériumsejt felületén megtapad, 
behatol a sejtbe és annak plazmáját 
feloldva (valójában a saját ribonuklein-
sav készletével) átprogramozza a bak-
tériumsejteket, vagyis arra kényszeríti 
őket, hogy újabb baktériumfág „bak-
tériumfaló” vírusokat termeljenek. (A 
lépfene kórokozója ma is az egyik leg-
veszedelmesebb baktériumfaj, amivel 
alattomos bűnözök, anthrax gyanánt, 
ellenségüket vagy annak vélt szemé-
lyeket, leginkább ismert politikusokat, 
szoktak megfenyegetni borítékba zárt, 
ún. fehér porral.) A fágok annak elle-
nére, hogy fajspecifikusak, azaz csak 
bizonyos baktériumfajokat (törzseket) 
képesek feloldani vagy „felfalni”, meg-
felelő módszerrel többféle baktérium-
faj elleni védekezésre is átalakíthatók. 
Eddig sikeresen alkalmazták őket a 
vérhas, a tífusz és a kolera leküzdésé-
ben. Sőt anélkül, hogy mesterségesen 
juttatták volna be őket az ilyen bete-
gek szervezetébe, gyógyulásuk stá-
diumában kimutatható volt náluk a 
baktériumfágok jelenléte. Tehát létez-
nek ún. hasznos vírusok is.

Valamikor a parazitatermészetük mi-
att a vírusok II. rendjébe sorolták be a 
rickettsiaféléket is (Rickettsieae). Azóta 
kiderült róluk, hogy ezek bizony bak-
tériumok, és kivétel nélkül kórokozók. 
Például a kiütéses tífuszt is rickettsia 
okozza, melyet a ruhatetű terjeszt. Leg-
inkább háborúk idején válik pusztító 
járvánnyá. Ellene kezdték el sikeresen 
használni az amerikai hadseregben az 
azóta hírhedté vált DDT nevű szerves 
vegyületet, amit elhamarkodva átvett a 
növényvédelem is, de már az 1950-es 
években kénytelenek voltak betiltani. 
Ugyanis végtelen hosszú a lebomlási 
ideje, az élő szervezetekben felhalmo-
zódik, mi több, egyik szervezetből a 
másikba is átvihető, például burgo-
nyából sertésbe, abból pedig – esetleg 

fácán- vagy vadkacsahús-fogyasztással 
– emberbe.   

Meglátásom szerint a biológusok 
számára az egyik legnehezebb feladat 
a mikroorganizmusok rendszerezése. 
Bár még mindig használatos a víru-
soknak a szerinti csoportosítása, hogy 
milyen élőlényeket támadnak meg, 
ma inkább a fehérjeburkuk szerkezete 
alapján szokás megkülönböztetni őket. 
Eszerint három csoportba sorolhatók: 
1. helikális vírusok, melyek fehérjebur-
ka csigavonalban rendeződik el a ben-
nük levő nukleinsav körül. Azt már az 
első kutatók is észrevették, hogy a do-
hánymozaik-vírus is ilyen, ezért ők gyű-
rűs vírusnak nevezték el. 2. a kubikális 
vagy köbös vírusok alakja 20 egyenlő-
szárú háromszöggel határolt parányi 
geometriai test (ikozaéder). Ilyen alakja 
van a bárányhimlőt és a herpeszt oko-
zó vírusoknak is. 3. a binális vírusok 
egy köbös „feji” és egy helikális „farok” 
részből álló, kettős szerkezetű vírusok. 
Közéjük tartoznak a baktériumfágok, 
amelyekről még biztosan sokat fogunk 
hallani. Nem pusztán azért, mert rá-
nézésre kísértetiesen hasonlítanak az 
ember konstruálta holdjárókra, hanem 
mert a kórokozó baktériumok elleni 
küzdelemben nagy lehetőségeket lát-
nak bennük a kutatók.     

A vírusok (test)felépítésében és sza-
porodásában, mint már utaltunk rá, 
kulcsszerepet játszik a ribonukleinsav, 
a „hírvivő RNS”, amit nevezhetnénk ge-
netikai kódnak is, mivel a gazdaszerve-
zet sejtjeibe beépülve úgy programozza 
át annak sejtállományát, hogy magát a 
vírust másolja le, miközben arra kész-
teti a gazdaszervezet megtámadott szö-
veteinek sejtjeit, hogy mindaddig, amíg 
a „program” ki nem fárad, vírus RNS-t 
produkáljanak. Gyógyszert eddig még 
nem sikerült ellenük előállítani, véde-
kezni az általuk megtámadott gazda-
szervezet immunrendszere tud(hat), 
melyet ellenállásra viszont – igaz, még 
nem minden betegség esetében – már 
régóta fel lehet készíteni. (Lásd meg-
előző védőoltások). Csodálatos a víru-
sok és a mikroorganizmusok világa, de 
közülük még nem választottak év élőlé-
nyének egyet sem. Vagy talán mégis? Az 
majd kiderül a következő fejezetünkből.

CsiCsay alajos



TesTnevelés

Az atlétika mozgásanyaga az ember 
természetes alapmozgásaira épül. A 
futás helyváltoztató ciklikus mozgás, 
amely kisgyermekkorban nem sokkal 
a járás megtanulása után alakul ki, 
ezért már kisiskoláskortól oktatható. A 
futás egy lépéspárja alkot egy keresz-
tezett ciklikus mozgást, ahol az ellen-
tétes kar és láb egy irányba mozdul el 
egyszerre. A kisiskolások életkori sa-
játosságainak és a szenzitív időszakok 
(1. táblázat) figyelembe vétele mellett 
ennek megfelelő színvonalon és esz-
közök használatával kell oktatni. A 
futás az egyik leggyakrabban használt 
általános, valamint sportági és speci-
ális mozgásforma. Az atlétikán kívül 
számos sportágban is megjelenik mint 
helyváltoztató mozgás, lendületszer-
zés és edzéseszköz.

Az alsó tagozatos iskolai testnevelés 
atlétikai mozgásanyagának feldolgozá-
sa – elsősorban az első két osztály kép-
zési anyagában – kifejezetten a játék 
mint a legtermészetesebb mozgásos 
tevékenység áll. A sok mozgásos futó-
játékok során fejlődnek a gyermekek 
mozgásszervei, testi képességei. Hatá-
sára fontos személyiségtulajdonságok 
alakulnak ki, mint például a bátorság, 
fegyelmezettség, kitartás, együttmű-
ködés, ötletgazdagság, akarat, lelemé-
nyesség. A páros versengések, sor- és 
váltóversenyek, csapatjátékok segítik a 
közösség kialakulását. Az alábbiakban 
ismertetném a korosztályra vonatkozó 

az aTléTikai fuTások okTaTásmóDszerTana 
az álTalános iskola alsó TagozaTán

hajDuné lászló ziTa

játékos mozgásformák alternatív lehe-
tőségeit, ennek nevelési-oktatási célja-
inak megvalósítását:

futójátékok:
 a futás helyes, technikailag jól alkal-

mazható végrehajtási módjának elsajá-
títását szolgálja;

 természetes, kötetlen futás jellemzi, 
amely iram- és irányváltoztatással és 
egyéb feladatmegoldásokkal kapcsol-
ható össze;

 fejleszti a gyorsaságot, az állóképes-
séget, a gyors koordinációt;

 kedvező hatás érhető el a vérkerin-
gésre, a légzésre egyaránt;

 együttes vagy csoportos foglalkozta-
tási formában alkalmazható;

 végrehajtható eszközzel és eszköz 
nélkül;

 egybeköthető akadályok leküzdésé-
vel, variálásával növelhető a terhelés 
intenzitása;

 felhasználási lehetőségük: bemele-
gítés, ismeretszerzés, gyakorlás, alkal-
mazás, képességfejlesztés;

 szabadban is végezhető mozgásformák.

fogójátékok:
 a tevékenység tartalma gyors tempójú 

mozgás, mellyel a gyors indulás, a gyors 
haladás, a gyors megállás és az irány-
változtatás egyaránt megvalósítható;

 támadásból és védekezésből áll;
 a fogójátékban minden játékosnak 

szerepe van;

 meghatározott területen folyik; ösz-
szefügg a tanulók képességével, számá-
val és az alkalmazott mozgáselemmel;

 alkalmas a gyorsaság, a térérzékelés, 
az állóképesség, a helyzetfelismerő ké-
pesség és a gyors koordináció fejlesz-
tésére;

 az együttes vagy csoportos foglalkoz-
tatási formában alkalmazható.

sorVersenyek:
 csapatjáték, melyben a résztvevők 

egyszerre tevékenykednek;
 a csapattagok a felálláskor együtt 

végzik a feladatot vagy feladatsort – 
ennek teljesítése után visszakanyarod-
nak a kiinduló helyre, egymás mögé 
állva;

 a tantervben szereplő minden cikli-
kus és aciklikus mozgáselemet fel lehet 
használni;

 végrehajtható eszközzel és eszköz 
nélkül;

 a kiinduló és befejező helyzet min-
den játékban meghatározott;

 formái: kijelölt távolságra, kerüléssel;
 értékelés: minden egyes elvégzett fel-

adat után történik;
 a távolság meghatározása a tanulók 

felkészültségétől függ.

VáltóVersenyek:
 a csapatjátékok közé sorolható, a fel-

állás sorrendjében a csapattagok egy-
más váltásával hajtják végre a megha-
tározott feladatokat;

1. táblázat. A motoros képességek optimális fejleszthetősége az életévek szerint. (Martin, 1989 után módosította: Harsányi)
Forrás: http://www.erkeliskola.hu/files/melleklet1.pdf
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 a váltás mindig a kiinduló vonalnál 
történik;

 a váltás módja előre meghatározott;
 aki a feladatot befejezte, mindig az 

utolsó helyre áll be;
 formái: eszköztovábbítással, kerülés-

sel, szemben álló oszlopokkal, körben;
 értékelés: minden egyes elvégzett fel-

adat után történik;
 a távolság meghatározása a tanulók 

felkészültségétől függ.

A futás azokon a tanórákon, amelyeken 
az atlétika oktatása folyik, az órák fő- 
és befejező részének kiegészítéseként 
kapcsolódjon az eredeti anyaghoz. Az 
atlétika természetes mozgásformáival, 
jelen esetben a futások épüljenek be 
a tanmenetbe, egyfajta alapot adva az 
iskolai testnevelés terén, hiszen ezek a 
mozgások transzferhatásuknál fogva a 
sportjátékok oktatásánál a későbbiek 
folytán felhasználhatók.

Jelen tanulmányomban igyekszem 
szemléltetni az általános iskola alsó 
tagozatának atlétikai mozgásanyagát 
alapvetően befolyásoló futómozgás 
módszeres felépítését, megvalósításá-
nak képzési anyagát. 

A futómozgás oktatása indirekt mó-
don, közvetett befolyásolással, globális 
módszerrel történik, szem előtt tartva 
az életkori sajátosságokat, a tanulók 
előképzettségét, az aktuális motoros 
képességek fejlettségi színvonalát. Az 
atlétikai futások oktatásának mód-
szertani felépítése attól függően vál-
tozik, hogy az iskolai testnevelés tan-
tervi anyaga a rövid-, a közép- vagy a 
hosszútávfutás mozgássorát határoz-
za-e meg. Az alapvető futófeladatok, 
a futóiskola-gyakorlatok elvégzésekor 
a minél tökéletesebb végrehajtásra tö-
rekszik. 

A futás oktatását, a futómozgás is-
kolázását többféle formában oldhatjuk 
meg. Az oktatás kezdetén a legalapve-
tőbb gyakorlatok végrehajtására leg-
alkalmasabb az  osztályfoglalkoztatási 
forma, pl. a lassú és közepes iramú 
futások gyakorlására (bemelegítés, le-
vezetés alkalmazásaként). A csopor-
tos osztályfoglalkoztatás  keretében 
végezhetnek a tanulók pl. fokozó fu-
tásokat, repülőfutásokat, rajtversenye-
ket. Csapatfoglalkozást – pl. helyhez 
kötött gyakorlatokat – térdelőrajttal, 
határvonalakkal vagy váltózónával 
való váltófutással helyes oktatni.

A futás oktatásának előkészítő gya-
korlatai az általános mozgásminta 

gyakorlatait foglalja magába, mint pl. 
a gimnasztikát (nyújtó, lazító, erősí-
tő hatású szabad-, kéziszer-, bordás-
fal-, társas gyakorlatokat) és az adott 
korosztályoknak tanterv által előírt 
koordinációs mintáját fejlesztő testne-
velési játékokat (futó-, fogójátékokat, 
sor-, váltóversenyeket), fokozó futáso-
kat 30-50 méteren; egyénileg megvá-
lasztott sebességgel 2000 méterig ter-
jedő futásokat pályán/terepen.

Futófeladatok és a futóiskola gyakor-
latainak alkalmazási lehetősége az alsó 
tagozatos iskolai oktatásban:

 Folyamatos futás egyenletesen
 Folyamatos futás váltakozva
 Fokozó futás
 Repülő futás
 Dzsoggolás
 Futás sarokemeléssel
 Futás térdemeléssel 
 Gólyafutás

Komplex gyakorlatok:
 Sarokemelés → térdemelés
 Sarokemelés → fokozófutás
 Dzsoggolás → szkippelés → fokozó 

futás
 Fokozó futás → szkippelés → 

dzsoggolás

Az atlétikai futások oktatásának sa-
játosságai, az ismeretközlés szempont-
jai:  
 Magyarázat (pontos, rövid, világos)
 Bemutatás (sorozatképek, video, 3D)
 Bemutattatás
 Globális oktatási módszer (technikai 

ismeretek bővítése) 
 Mozgáshibák javításának szempont-

jai (a hiba okát kell keresni!):
 helytelen mozgáselképzelés;
  kezdeti nehézségek; 
 hiányos előkészítés;

 a mozgáskoordináció szintjének 
elégtelensége; 
 lépéshosszbeli hibák → gazdaságta-

lan futómozgás.

 Az ismeretek megszilárdításának 
szempontjai:
 a tanulók fejlődési sajátosságai;
 mozgáskészségük szintje és techni-

kai jellegzetességük;
 a tanuló optimális megterhelhetősége;
 a változó körülmények közötti gya-

koroltatás lehetőségei (padok között, 
karikában, zsámolyokon, ugrókötelek 
felett történő futás) 
 Ellenőrzés, önellenőrzés lehetőségei 

(lépéshossz, teljesítmény ellenőrzése)

A futás élettani hatása már az alsó ta-
gozatos iskolai testnevelésen belül 
megjelenik, és nagy szerepe van az 
egészséges életmód kialakításában. Az 
atlétika futószámai komplex hatásuk-
kal hatékonyan fejlesztik a szervrend-
szerek működését, pozitív befolyással 
vannak a személyiségjegyek kialakulá-
sára, megerősödésére. Ebben az életkori 
szakaszban fő célunk a mozgás meg-
szerettetése, rendszeres futással járó, 
sok játékot tartalmazó sportfoglalko-
zásokkal, amely által a gyerekek kon-
dicionális és koordinációs képességei 
fejlődnek. Az alkalmazott futófeladatok 
megfelelő ingert biztosítanak a tanulók 
pszichoszomatikus fejlődéséhez, amely 
során a sok játék, a versengés lehetősége 
minden gyerek számára képes sikerél-
ményt nyújtani, megszerettetni a futást, 
a rendszeres mozgás örömét.

felhasznált irodalom:
 Hajduné László Zita: Az atlétika mozgás-

anyagának oktatása kisiskoláskorban. Szak-
módszertani kézikönyv az alsó tagozatos 6-10 
éves gyermekek képzéséhez. Kiadó Virágman-
dula Kft., Pécs, 2014.
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„Mi tehát a teendő? Mennél nagyobb 
tömegeket közvetlen érintkezésbe hozni, 
igazi értékes zenével. Mi ennek ma a leg-
járhatóbb útja? A karéneklés.”   (Kodály 
Zoltán)

A II. világégést követően a nemzet-
részünket sújtó hontalanság évei alatt 
Komárom zenei életében is néhány 
éves csend állt be, majd az ötvenes évek 
elejétől ismét egy békésebb időszak kö-
vetkezett. A visszakapott magyar szó 
által városunkban is fellendült a kul-
turális élet: megalakult a CSEMADOK 
városi szervezete, melynek keretében 
létrejött a színjátszó csoport, Krizsán 
József vezetésével egy 20-25 tagú zene-
kar, majd Schmidt Viktor vezényletével 
– egy időre vegyes karrá alakulva – újra 
énekelt a nagy múltú Egyetértés Mun-
kás Dalárda is.

Az 1981-ben Mácza Mihály által 
szerkesztett és írott 60 éves a Szakszer-
vezetek Háza EGYETÉRTÉS munkás-
dalárdája című kiadványban olvasható: 
„1966 novemberében Schmidt Viktor 
karnagy megromlott egészségi állapota 
miatt lemondott a kar vezetéséről. (…) 
Ág Tibor javaslatára (…) Jarábik Imre 
személyében megtalálták új karmeste-
rüket. Vezetésével a kar új kórusműve-
ket tanult be úgy, hogy 1967 májusában 
fellépjen a Jókai-napokon. E szereplést 
az tette emlékezetessé, hogy műsorá-

nak egyik számát Vass Lajos Erkel-díjas 
zeneszerző vezényelte. (…) 1971. ok-
tóber 9-10-én rendezte meg jubileumi 
ünnepségét. Az ünnepi hangversenyen 
a hazai énekkarokon kívül fellépett a 
székesfehérvári Alba Regia Vegyeskar 
is. A fennállásának hatodik évtizedébe 
lépő dalárda számos dalostalálkozóra 
és kórusfesztiválra kapott meghívást. 
(…) 1975. január 18-án fellépett a CSE-
MADOK Komáromi Helyi Szervezete 
által Bárdos Lajos Kossuth-díjas ze-
neszerző születésének 75. évfordulója 
tiszteletére rendezett ünnepi énekkari 
hangversenyen. 

1975 májusában Jarábik Imre kar-
nagy egyéb elfoglaltságára hivatkozva 
lemondott a kar vezetéséről. A dalárda 
vezetőségének felkérésére e tisztséget 
ismét Schmidt Viktor vállalta el.

1980. augusztus 10-én váratlanul 
elhunyt Schmidt Viktor karnagy. (…) 
Tarics János, a MATESZ munkatársa 
vállalta el a kar vezetését. (…) Tagjai 
lelkesen készülnek jubileumi hangver-
senyükre.”

A fentiek ismeretében leszögezhet-
jük, az Új Szó hasábjain a Concordia 
Vegyes Kart fennállása 35. évfordu-
lója alkalmából méltató cikk – „Bar-
tóktól Händelig ünnepel a Concordia 
Vegyes Kar” – „(as)” tévedett, amikor 
azt mondta: „Komáromban, ahol nagy 
hagyománya volt a kórusmuzsikának, 

a második világháború után néhány 
évtizedes szünet következett”. Az írás 
folytatása: „1980 májusában 17 taggal 
indultak az első próbák, őszre 40 főre 
duzzadt a társaság, a következő évben 
pedig a Concordia már eredményesen 
szerepelt a galántai Kodály Napokon. A 
kórus az évek során hazai és nemzetkö-
zi fesztiválokon, versenyeken mérettet-
te meg tudását.” – való igaz.

Az énekkar alapító karnagya, 
Stubendek István így nyilatkozott: „A 
jubileum alkalmából végigkérdeztem 
a tagokat, számukra melyek voltak a 
legemlékezetesebb pillanatok az elmúlt 
években… Volt, aki Amerikát említette: 
18 koncertet adtunk az ottani magya-
roknak, nagy élmény volt. De ugyan-
akkor élmény például Rozsnyón – vagy 
bárhol másutt, ahol «vékonyabb» a ma-
gyarság – elénekelni a Szózatot vagy a 
Himnuszt a szentmise végén. A Kodály 
Napok is fontos állomás, a hazai meg-
mérettetést mindannyian mérvadónak 
tartjuk. És mindig nagy pillanat az első 
megszólalása a műnek, akárcsak a pró-
bateremben is, amikor először összeáll 
a harmónia.”

A CONCORDIA vegyes karnak a 
közelmúltban kapott Harmónia-díjhoz 
ezúton is gratulálunk, és további sikeres 
éveket kívánunk!

 (Folytatása következik.)

15 éves a komáromi gauDium vegyes kar 
és hangszeres kamaraegyüTTes (ii. rész)
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lelkes gábor,
a komáromi Munka Utcai Alapiskola negye-
dikes tanulója volt a 2015/2016-os tanévben

Gábor eszes, logikus gondolkodású tanu-
ló. Kedveli a rejtvényeket és a gondolkod-
tató feladatokat. Kiemelkedő teljesítményt 
nyújt matematikából, de az anyanyelvi 
versenyeken is szívesen megméretteti 
magát. Jó magaviseletű, a tanítási órákon 
általában maradéktalanul teljesít. Mindig 
felkészülten jár iskolába. Társai tisztelik őt.

katona eszter
Katona Eszter, a pozsonyi Duna ut-
cai gimnázium harmadikos diákja 
számára már szinte életformává 
vált a színpadi szereplés. Az alapis-
kola első évfolyamában állt először 
színpadra, és mondhatjuk, hogy 
azóta le sem jött onnan. Zongorá-
zott, énekelt, kórustag volt, és szin-
te az összes létező szavalóversenyen 
szerepelt (Tompa Mihály Vers- és 
Prózamondó Verseny, Kulcsár Ti-
bor Szavalóverseny, Ipolyi Arnold 
Népmesemondó Verseny, Kaszás 
Attila Versfesztivál), és persze nem 
maradhattak ki a  Szép Magyar 
Beszéd versenyei sem – országos 
szintű eredményekkel. És hatéve-
sen elkezdte a  színjátszást is: négy 
éven keresztül a nagymegyeri alap-
iskolában próbálgatta a tehetségét, 
közben Győrben a Nemzeti Szín-
ház mellett működő Proszcénium 
Színitanoda gyermekszínésze volt. 
Az ezt követő öt évben a dunaszer-
dahelyi Fókusz Diákszínpaddal 
számos fesztiválon megfordultak, 
felléptek Mosonmagyaróváron, 
Celldömölkön, Zsámbékon, Buda-
pesten, Erdélyben.

 A  gimnáziumban tovább foly-
tatta a  szavalást, versenyeken és 
a  legkülönfélébb rendezvényeken, 
műsorokban fellépve. Versben és 
prózában egyaránt kiváló teljesít-
ményt nyújt: a tavalyi tanévben 

slezák dóra, 
a komáromi Munka Utcai Alapiskola ötödi-
kes tanulója volt a 2015/2016-os tanévben

Dóra kitűnő tanuló, kimagaslóan teljesít 
mind a tanórákon, mind a tanulmányi verse-
nyeken.  Mindig mosolyog, rendkívül kedves 
és barátságos. Több matematikaversenyen 
képviselte kiválóan az iskolánkat a legmaga-
sabb szinteken is, de anyanyelvi, földrajz- és 
biológiai tanulmányi versenyeken is remekül 
helytállt. Szabadidejében szívesen furulyázik 
és olvas.  
Eredményei:

 Katedra Matematikaverseny – országos for-
duló, II. díj, 5. helyezés

 Kenguru matematikaverseny– regionális 
forduló, 1. helyezés

 Zrínyi Ilona Matematikaverseny – nyugat-
szlovákiai forduló, 1. helyezés – országos for-
duló (Kecskemét), 29. helyezés 

 Bendegúz NyelvÉsz – regionális forduló, 7. 
helyezés

 Pitagoriasz – járási forduló, 1. helyezés
 Matematika Olimpia – járási forduló, 2. he-

lyezés 
 Biológia Olimpia – járási forduló, 4. helye-

zés 
 Geográfia Olimpia – járási forduló, 7. helye-

zés 
Dórát matematikából Farnbauer Gyöngyi, 

magyar nyelvből Szabó Szilvia, földrajzból 
Kovács Zsuzsanna, biológiából Podlupszki 
Tímea készítette fel a versenyekre.

 Szabó Szilvia, osztályfőnök

megnyerte a Kulcsár Tibor Szavaló-
versenyt vers kategóriában, a Tom-
pa Mihály Verseny országos döntő-
jében pedig aranysávos minősítést 
és 3. helyet szerzett prózában. Meg-
hívást kapott a  pesti Vigadóban 
megtartott Versünnep Fesztivál Di-
ákseregszemléjére, amelyen balato-
ni szakmai táborozást nyert. Indult 
a  Szép Magyar Beszéd versenyen, 
amelyen bejutott az országos dön-
tőbe. 

 Saját bevallása szerint az utóbbi 
3 évben a legnagyobb inspiráció 
számára a karvai színjátszótábor, 
ennek hatására kezdeményez-
te, hogy sok év után újra legyen 
színjátszócsoport a  Duna utcai 
gimnáziumban. Az ötlet valóság-
gá vált: a  tanév elején megalakult 
DunArts eljutott a  Jókai Napokra, 
ahol újoncként nagy közönségsi-
kerrel adta elő a Társas-játék című 
darabot. A  csoport tagjai nagyon 
lelkesek, folytatják a munkát jövőre 
is, hiszen Eszti szerint ez „a legjobb 
dolog a sulinkban“, ezért reméljük, 
hogy nemsokára a  közönségsi-
ker mellé a  szakmai elismerést is 
megszerzik. Eszti mindemellett 
a  nagymegyeri Vox Megere zene-
kar lírai összeállításaiban is részt 
vesz immár három éve.

 Eszter kitüntetett tanuló, elnöke 
a  gimnázium diákönkormányza-
tának, amely az utóbbi évben sok 
érdekes ötlettel, programmal tette 
színesebbé a diákéletet. Tagja az is-
kolaújság szerkesztőbizottságának 
is: azt mondja, örül annak, hogy 
diáktársai szeretik olvasni az írásait, 
még ha azok nagyon gyakran kriti-
kus hangvételűek is. Ha egy diáknál 
a  kritikus szemlélet igényességgel, 
határozottsággal és céltudatosság-
gal párosul, kívánhat többet egy ta-
nár, iskola? És a mi Esztink ilyen! 

Kulcsár Mónika

Eredményei:
 Kenguru Matematikaverseny – megyei 

forduló, 1. helyezés
 Zrínyi Ilona Matematikaverseny – nyu-

gat-szlovákiai forduló, 2. hely 
 Bendegúz nyelvÉSZ – regionális forduló, 

4. helyezés  
 Pitagoriász – járási forduló, 3-6. helye-

zés  
Felkészítő pedagógusok: Beke Ágnes, 
Kukel Mónika.

 Beke Ágnes, osztályfőnök
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Šindler martina
Šindler Martina a Nagymegyeri Kereskedel-
mi Akadémia regionális idegenforgalmi me-
nedzsment szakának első évfolyamos diákja. 
A diáklány az alapiskola 9 éve alatt rengeteg 
versenyen vett részt, és intézményünkben is 
folytatta e szép hagyományt. A 8. és 9. év-
folyamban kiemelkedő eredményeket ért el 
a magyar nyelv területén. Konkrétabban a 
helyesírás és nyelvi játékok terén. Sikerült 
megnyernie a Simonyi Zsigmond Helyesírá-
si Verseny országos döntőjét, így lehetőséget 
kapott arra, hogy részt vegyen a nemzetközi 
döntőn, amit a budapesti ELTE-n rendez-
tek meg 2014-ben. Onnét ugyancsak nem 
kis eredménnyel tért haza, mivel a határon 
túli diákok közt a második helyet szerezte 
meg. Megemlítenénk még az Anyanyelvi 
játékok – játékos anyanyelv elnevezésű ver-
senyen való szereplését, ahol a nemzetközi 
versenyen csapatával az előkelő első helyen 
végzett. Martina nemcsak a magyar nyelv te-
rületén, de más jellegű versenyen is szívesen 
részt vett, ahol ugyancsak eredményes lett. 
Például a Regis Hungaria történelemverse-
nyen 3. helyet ért el.

A mi iskolánk hírnevét is öregbítette si-
kereivel. Tagja volt a Legere Irodalmi Ver-
seny csapatának, akik az országos fordulón 
a második helyet szerezték meg, továbbá az 
Implom József helyesírási verseny 2. helye-
zettje lett. Ezenkívül különböző pályázatok-
ba és földrajzversenybe is bekapcsolódott. 

Diákunk tagja az Anyanyelvápolók Szö-
vetségének és a Rákóczi Szövetségnek is. 
Szabadidejét olvasással és önmaga fejlesz-
tésével tölti. Reméljük, hogy iskolánkat a 
következő években is ilyen szép eredmé-
nyekkel gazdagítja. Gratulálunk!    

Ing. Losonszki Rozália

szabó Virág
A felbári Batthyány-Strattmann Lász-
ló Magyar Tanítási Nyelvű Alapisko-
la egyik tehetséges tanulója a  nyol-
cadikos osztályos Szabó Virág, aki 
a 2015/2016-os tanévben eredménye-
sen szerepelt a  Simonyi Zsigmond 
helyesírási versenyen. A verseny célja 
az anyanyelvünk ápolása, a  nyelv-
használat iránti felelősségtudat és az 
anyanyelv szeretetének erősítése. A 
versenyen 60 perc áll a gyerekek ren-
delkezésére a tollbamondás megírásá-
ra és a helyesírási feladatlap kitöltésére. 
A megmérettetés színvonalát mutatja, 
hogy a  feladatlapra és a  tollbamon-
dásra kapható maximális 100 pontból 
a  legjobbak alig egy-két pontot veszí-
tenek. Virág hatodik osztályos korától 
dolgozik a helyesírási szakkörben. Az 
iskolai forduló legjobbjaként jutott 
tovább az ekecsi  regionális döntőbe, 
ahol az első kategóriában versenyzett, 
és a 4. helyen végzett. Ezzel kvalifikál-
ta magát az érsekújvári országos dön-
tőbe. Szoros volt a mezőny, az ország 
legjobb helyesírói mérték össze tudá-
sukat. Virág, szorgalmának és kitar-
tásának köszönhetően, javított a  re-
gionális döntőben elért eredményén, 
és második lett. Ez azt jelentette, hogy 

mayer krisztián, 
a komáromi Munka Utcai Alapiskola 
ötödikes tanulója volt a 2015/2016-os 
tanévben

  
Krisztián érdeklődő, nyitott, sokoldalú 
tehetség. Kitűnő tanulmányi eredmé-
nyeket ért el, munkája nagyon alapos, 
magaviselete mindig tisztelettudó és 
példamutató. Mosolygós, barátságos, 
az iskolai munkába aktívan bekap-
csolódik. Leginkább a matematika 
foglalkoztatja, nemcsak saját korosz-
tályában, hanem a magasabb évfolyam 
tanulói között is versenyez, ezenkívül 
anyanyelvi és szavalóversenyen is in-
dult, szabadidejében pedig karatézik 
és táncol, érdekli a programozás.

képviselhette Felvidéket a Kárpát-me-
dencei döntőn, melyet az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Mai Magyar 
Nyelvi Tanszéke szervezett Budapes-
ten. Erre a  rangos eseményre a  ha-
táron túli magyarlakta területekről, 
Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, 
Vajdaságból és Muraközből is érkez-
nek versenyzők. A  megmérettetésre 
évente május utolsó szombatján kerül 
sor. Virág eredményes szerepléssel bi-
zonyította rátermettségét.

Ugyanezen a versenyen   szerepelt 
a  második kategóriában Nagy Mar- 
tina, iskolánk 8. osztályos tanulója. Ő 
idén az országos verseny hatodik he-
lyezettje volt, de a  2014/2015-ös tan-
évben a Kárpát-medencei döntőn a 10 
legeredményesebb határon túli ver-
senyző között végzett.

Iskolánkon több mint 10 éve műkö-
dik a helyesírási szakkör Csölle Ilona 
vezetésével. A  keze alatt nevelkedett 
gyerekek kiemelkedő eredményeket 
értek el ezen a területen. Kis iskolánk 
nagyon büszke országos és nemzetkö-
zi szinten elért kiváló eredményeire. 
Biztosak vagyunk benne, hogy Virág 
és Martina helyezései ösztönzően hat-
nak a  kisebbekre, akik, remélhetőleg, 
szívesen kapcsolódnak majd be a he-
lyesírási szakkör munkájába.

Intézményünk kiemelt figyelmet 
szentel a  helyesírási készség fejlesz-
tésére. Napjainkban ugyanis kiemelt 
jelentősége van a  helyesírástudásnak, 
hiszen a szóbeli kommunikációt egyre 
inkább fölváltják az írásbeli kommu-
nikációs formák. Az írás egyre népsze-
rűbb eszköze lesz a gondolatok kicse-
rélésének, a társadalmi érintkezésnek.

Sekáč Gabriella

Eredményei:
 Katedra Matematikaverseny– orszá-

gos forduló, I. díj, 2. helyezés 
 Kenguru matematikaverseny – me-

gyei forduló, 9. helyezés 
 Bendegúz NyelvÉsz – regionális for-

duló, 15. helyezés 
 Matematika Olimpia – járási forduló, 

2. helyezés (5. évfolyam)
 Matematika Olimpia – járási forduló, 

3. helyezés (6. évfolyam)
 Pitagoriasz, 5. évfolyam – járási for-

duló 7. helyezés 
 Pitagoriasz, 6. évfolyam – járási for-

duló, 13. helyezés 
Krisztián felkészítő pedagógusai: 

Farnbauer Gyöngyi és Szabó Szilvia.
Szabó Szilvia osztályfőnök
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A szövegértő olvasás évének jegyében zajlott a középiskolás diákok szá-
mára meghirdetett Legere Irodalmi Verseny VI. évfolyama Nyitrán a 
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának 
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége Nyitrai Területi Választmánya, a Szlovákiai Magyar 
Akadémiai Tanács, valamint az Arany A. László Polgári Társulás szerve-
zésében. A vetélkedő célja a szépirodalom megkedveltetése, egy-egy élet-
mű árnyalt megismertetése, az olvasás iránti vágy felkeltése, a szövegértő 
olvasás fejlesztése, az ismeretanyag bővítésével pedig az érettségire való 
felkészülés segítése. A 2016-os Legere Irodalmi Versenybe 37 csapat – 19 
gimnáziumiés18 szakközépiskolai – nevezett be. A vetélkedő témája Mik-
száth Kálmán és a kortárs magyar irodalom volt. A háromtagú csapatok 
nem csupán tudásukat mélyítették, hanem az együttműködési képessé-
güket is fejlesztették. A versenyzők az egyes fordulókra egyrészt házi ol-
vasmánylista alapján készültek, mely szépirodalmi szövegekből állt össze, 
másrészt pedig meghallgatták Benyovszky Krisztián Krimikszáth c. elő-
adását Mikszáth és a krimi kapcsolatáról, valamint Németh Zoltán Mik-
száth Kálmán és a kortárs magyar irodalom  c. előadását, melyeknek anya-
ga szintén forrásul szolgált a tudásanyag bővítéséhez. A verseny fordulóira 
2016. október 19-én, november 24-én és december 19-én került sor. A 
csapatok minden fordulón egy feladatlapot töltöttek ki, melynek során 
nemcsak tárgyi tudásukat bizonyíthatták, hanem kreativitásuknak is teret 
adhattak. A harmadik fordulón pedig a verseny aktuális témájához kötő-
dő, ám szabadon választott eszközökkel felépített ötperces minielőadást 
mutattak be, mely a feladatlapoktól független versenynek számított. 

A tesztírás alatt a felkészítő tanárok módszertani foglalkozáson vettek 
részt: Kucserka Zsófia (Pécs), Kuklis Katalin (Dunaszerdahely), Gor-
don Győri János (Budapest), Brutovszky Gabriella (Budapest) szakmai 
előadásain, illetve szemináriumain megismerkedtek az irodalomtaní-
tás új formáival, óratervezési és -vezetési ötletekkel, valamint korszerű 
tananyagfeldolgozási módszerekkel gyarapodtak. A verseny előkészítésé-
be, lebonyolításába és a prezentációs zsűri munkájába bekapcsolódtak a 
nyitrai egyetem doktoranduszai és végzős tanárjelölt hallgatói is, akik szer-
vezési gyakorlati tapasztalatokra tettek szert. A verseny végén a résztvevők 
a Tóth Árpád (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) vezette SZEVÁM 
együttes kiváló koncertjén megzenésített verseket hallgathattak meg.

A  Legere Irodalmi Verseny főszervezője, Petres Csizmadia Gabriella 
és N. Tóth Anikó szerint a  vetélkedő VI. évfolyama sikerrel zajlott, amit 
a résztvevő csapatok magas száma is bizonyít. Az is örömmel tölti el a szer-
vezőket, hogy sok a visszajáró csapat, ami arról tanúskodik, hogy a felké-
szítő tanárok fontosnak és hasznosnak tartják a rendezvényt. Nagy távol-
ságokból is vállalták a három fordulón való részvételt. A diákok rendszeres 
és alapos felkészülését a tesztek magas pontszámai tükrözik. A versenyzők 
kreativitása pedig a minielőadások során mutatkozott meg.

Az abszolút győztes, a Kretén-kék csapat tagjai a következőképpen fog-
lalták össze a Legerén szerzett tapasztalataikat, élményeiket: 

„Már harmadik éve veszünk részt ezen a versenyen, ebből is látható, 
mennyire megszerettük. Megtanított egy csapatként dolgozni. A verseny 
izgalma nemcsak minket, csapattagokat, hanem a különböző csapatokat 
is összehozta. Sok csodálatos irodalomkedvelő emberrel ismerkedhettünk 
meg. Az előadások által sok új információval gazdagodtunk. Minden év-
ben egyre nagyobb az érdeklődés a verseny iránt, vagyis egyre nagyobb 
a Legere-család. Ez a verseny megmutatta a klasszikus irodalom szépségét, 
de a kortárs magyar irodalomba is betekinthettünk. Sokkal szerethetőbb 
ez így, mint a kötelező olvasmányok által.“

Az eredményhirdetéskor sajnálatos módon adminisztrációs hiba tör-
tént, ezért az abszolút győzteseket utólagosan hirdették ki. A szervezők 
ezúton is elnézést kérnek az érintettektől.

a legere irodalmi Verseny Vi. éVfolyama

egyre nagyobb a legere-család

zella ágnes

a Vi. legere irodalmi Verseny eredményei

Szuperdíjak (abszolút győztesek):
Szuper 1. KRETÉN-KÉK: Janikovics Alexandra, Szabó Noé-
mi, Hölgye Dominika
Felkészítő: FröhlichÁgota, Madách Imre Gimnázium, Somorja
Szuper 2. A KÖVETKEZŐ: Szabó Lilla, Pónya Viktória, Pálfy 
Margaréta
Felkészítő: Simon Beáta, Magyar Tanítási Nyelvű Magángim-
názium, Dunaszerdahely
Szuper 3. A JÓ PALÓCOK: Gál Laura, Illés Bernadett Mária, 
Molnár Zsófia
Felkészítő: Majercsík Mária, Tompa Mihály Református Gim-
názium, Rimaszombat

A gimnáziumok kategóriájának helyezettjei:
1. A HÁROM BARONESZ: Édes Zsófia, Androvics Francis-
ka, Klinko Fanny
Felkészítő: Mózes Endre, Marianum Magyar Tannyelvű Egy-
házi Iskolaközpont, Komárom
2. MÁKVIRÁGOK: Csemez Flóra, Farkaš Anna, Csipak Má-
tyás
Felkészítő: PaedDr. Iró Erzsébet, Magyar Tannyelvű Alapisko-
la és Gimnázium, Pozsony
3. TULIPÁNYOSLÁDA: Simon Dóra, Kiss Emese, Kišš Kitti
Felkészítő: Pongrácz Flóra, Szenczi Molnár Albert Gimnázi-
um, Szenc

A szakközépiskolák kategóriájának helyezettjei:
1. EKOMÓKUSOK: Tilajcsík Dóra, Turczi Dorottya, Šindler 
Martina 
Felkészítő: Mészáros Ilona, Kereskedelmi Akadémia, 
Nagymegyer
2. A BÁTRAK: Kurina Bettina, Santúr Alexandra, Juhász Éva
Felkészítő: Balázs Zoltán, Magyar Tannyelvű Magán-szakkö-
zépiskola, Gúta
3. CUKRI: Szabó Krisztina, Pongrácz Emese, Botló Renáta
Felkészítő: Pongrácz Flóra, Közös Igazgatású Iskola, Szenc
3. BUTTLER GYÖNGYEI: Kis Angelika, Káplócky Patrícia, 
SádockyNoémi
Felkészítő: Csákvári Ágnes, Magán Szakközépiskola, Bátorkeszi

A minielőadások versenyének díjazottjai:
- BUTTLER GYÖNGYEI: Kis Angelika, Káplócky Patrícia, 
SádockyNoémi
Felkészítő: CsákváriÁgnes, Magán Szakközépiskola, Bátorkeszi
-GRAFIKUSOKK: Beke Réka, Józsa Noémi, Tóth Edina
Felkészítő: Mgr. Szabó Monika, Magyar Tannyelvű Magán-
szakközépiskola, Gúta
-MÁKVIRÁGOK: Csemez Flóra, Farkaš Anna, Csipak Má-
tyás
Felkészítő: PaedDr. Iró Erzsébet, Magyar Tannyelvű Alapiskola 
és Gimnázium, Pozsony
-KLÁRISOK: Ádám Diana, Végh Krisztina, Tóth Bianka
Felkészítő: Szvorák Zsuzsa, Füleki Gimnázium

A verseny támogatói: a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala, 
a Bethlen Gábor Alap, az Arany A. LászlóTársaság, a Szlovákiai 
Magyar Akadémiai Tanács,valamint a Szlovákiai Magyar Kul-
túra Múzeuma.



iskolahírek

német nyelVi sikerek 
a kerületi olimpián

A komáromi Selye János Gimnázi-
um négy diákja indult a német nyelvi 
olimpia kerületi fordulóján, amelyre 
február 16-án került sor Nyitrán, a 
Golianová Utcai Gimnáziumban. A 
versenyen, amelyen az alap- és közép-
iskolások, valamint a négy-, hat- és 
nyolcéves gimnáziumok diákja mérték 
össze tudásukat, mind a négy résztve-
vő diákunk dobogós helyezést ért el.  

A német nyelvi olimpia mezőnye 
nagyon magas színvonalú volt, ám 
diákjaink ismét kitűnő nyelvtudá-
sukról tettek tanúbizonyságot szó-
ban és írásban. Az 1A kategóriában 
Kovarčík Beáta (II.N) 97%-os ered-
ményességgel 3. helyezett lett. A 2A 
kategóriában Kovarčík Sára (V.N) 
96%-kal az 1. helyet szerezte meg. 
A 2C kategóriában indult és 93%-os 
eredményességével a 3. helyen végzett 

a selyétől a kismartoni esterházy-kastélyig 
„Családunk nevét az Esthajnalcsillagról nyerte… Az elődök 
tisztelete és emléküknek megbecsülése az alapja a családsze-
retetnek és egyszersmind a hazafiságnak is. Ezért amelyik 
család a múltját elhanyagolja és őseinek emlékét nem tiszte-
li, az a nemzet életfájának egyik gyökerét metszi el…” – írta 
Esterházy Péter Harmonia Caelestis című művében. Ősei 
közül nádorok, iskolaalapító püspökök, művészetpártoló 
hercegek, miniszterelnök, miniszterek és mártírok kerültek 
ki a századok folyamán, mégis alig találunk róluk valamit a 
tankönyvekben. 

 Ezért is tartottuk fontosnak, hogy bekapcsolódjunk egy 
olyan történelmi vetélkedőbe, amely az Esterházyakról bő-
vebb információkat nyújt a diákoknak. A kismartoni szék-
helyű Esterházy Magánalapítvány megfogalmazásában „a 
verseny célja, hogy a tanulók önálló ismeretszerzés, kutatás 
segítségével megismerjék az Esterházy család történetét, Ma-
gyarország történelmét, a korszak kultúráját és életmódját. A 
verseny kiemelt feladatának tekinti, hogy olyan új irányvona-
lat mutasson, mely teret enged a fiatalok kreativitásának. A 
résztvevő fiatalok tehetségükkel, koruknak megfelelő digitális 
eszközeikkel és ismereteikkel oldják meg a verseny feladatait“ 
– idézem a www.estori.hu oldalt, amely hangsúlyozza a krea-
tivitás szerepét az Esterházyakkal való ismerkedésben.

 Az első fordulóban máris szembesültünk azzal a  tény-
nyel, hogy haladni kell a kor igényeivel, instagramos képet 
kellett készítenie a csapatnak, a világhálón kellett feladatokat 
elkészítenie, majd egy esszével kellett a  zsűrit meggyőzni 
arról, hogy a selyések megérdemlik a második fordulóba való 
bejutást. Krkoška Enikő, Pinke Andrea és Rezman Andrea 
mindhárom feladattal megbirkózott (a kép az instagramos 
feladathoz kapcsolódik), esszéjük a nagyvezekényi csatáról 
készült, amely az Esterházyak legfájdalmasabb eseménye 
volt, amikor négy férfit veszített el a család.

 Örömünkre a csapat bejutott a budapesti második fordu-
lóba, ahol február végén a Magyar Tudományos Akadémia 

Elek Fanni Mária (IV.D), aki négyéves 
gimnáziumi pályafutása alatt már sok 
dicsőséget szerzett iskolánknak. A 
verseny legnagyobb meglepetését az 
„anyanyelvi beszélő“ kategóriában in-

Balról: Kovarčík Beáta, Kovarčík Sára, Elek Fanni Mária és Bartalos Angelika

duló Bartalos Angelika (III.B) szerez-
te, aki 93%-os eredményességével az 1. 
helyen végzett, maga mögé utasítva a 
valóban német anyanyelvű versenyző-
ket! 

könyvtárában kellett bemutatniuk újabb alkotásaikat. Diák-
lányaink a mátyusföldi Esterházy-kastélyokról készítették el 
rövidfilmjüket és előadásukat. Közösen felkerestük a híres 
család galántai fészkét, ahol egy reneszánsz stílusú kisebb és 
egy neogótikus nagyobb kastély hirdeti, hogy valaha innen 
indult az Esthajnalcsillagos família. Itt találkoztunk a kastély 
felújítására alakult polgári társulás elnökével, Takács Zsolt 
úrral, aki segítséget nyújtott a rövidfilm elkészítésében. Ez-
úttal szeretnénk köszönetet mondani neki, hogy ajánlásával 
az összes galántai helyszínen segítséget kaptunk. Andreáék 
viszont felajánlották, hogy segítenek a kastély felújítását nép-
szerűsíteni iskolánk diákjai körében is. 

 A budapesti szereplés pozitív visszhangra talált, és na-
gyon örültünk, amikor a zsűri a 130 pályázó csapat közül 
a selyés lányokat a döntősök közé sorolta. A kismartoni 
Esterházy-kastély lesz a helyszín, ahol május 3-án a legjobb 
14 csapat találkozik egy hasonlóan kreatív feladatokra 
felépített vetélkedőn. Bár az Esterházyak székhelye csak 150 
kilométerre van a Selye János Gimnáziumtól, Enikőnek és 
Andreáéknak hat hónapjukba tellett, hogy eljussanak oda. 
Addig viszont még sok tennivalójuk lesz a selyés lányoknak.



házunk Tája

Az iskolaügyi  tárca motiválni szeretné a diákokat, 
hogy továbbtanuláskor azon tanulmányi és képzé-
si szakok közül válasszanak, amelyek keresettek a 
munkaerőpiacon. A Munka-, Szociális és Családi 
Ügyek Minisztériumával, a szakmai társulások és 
a szakszervezetek képviselőivel közösen összeál-
lították a munkaerőpiac igényei szempontjából 
hiányszakmákként jegyzett tanulmányi és képzési 
szakok jegyzékét. Azok a tanulók, akik ezen hiány-
szakmák valamelyikét választják, az állami költ-
ségvetésből motivációs ösztöndíjban részesülnek, 
melynek összege természetesen a diákok tanulmá-
nyi előmenetelétől  függ. Azok az iskolák, amelyek 
ilyen szakokra, szakmákra készítik fel a tanulókat, 
10%-kal magasabb normatív támogatást kapnak az 
érintett tanulókra. A minisztérium azonban ösz-
szeállította azoknak a képzési és tanulmányi sza-
koknak a jegyzékét is, amelyekben a diákok száma 
meghaladja a munkaerőpiac igényeit, és ezekre a 
tanulókra az iskola 10%-kal kisebb normatív tá-
mogatást kap az állami költségvetésből. E jegyzé-
keket már megtárgyalta a kormány szakképzéssel, 
a szakemberek felkészítésével foglalkozó tanácsa is. 
Az említett tanulmányi és képzési szakok jegyzéke 
a következő címen érhető el:  http://www.minedu.
sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-
odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-
pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-
odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-
rozsah-potrieb-trhu-prace-15-februar-2017/.

2017. február 23-tól 25-ig Málta fővárosában – La Valettában – az 
oktatásügyi kérdésekkel foglakozó európai regionális konzultáci-
ón Oľga Nachtmannová iskolaügyi államtitkár képviselte Szlová-
kiát. Ezt az   akciót a nyílt, mindenki számára hozzáférhető mű-
velődési források 2. világkongresszusának   részeként szervezték. 
Államtitkárunk előadásában a hozzáférhető művelődési források 
2030-ig terjedő időszakban történő kihasználásának lehetősége-
ivel, valamint a  kutatási eredmények hozzáférhetőségének kér-
déseivel foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy Szlovákia támogatja 
azt az igyekezetet, hogy   a  nyitott művelődési források segítsék 
a  minőségi oktatás folyamatos fejlesztését. Ezzel összefüggésben 
kiemelte az UNESCO szakembereivel való folyamatos együttmű-
ködés fontosságát, az említett források és a művelődés nélkülözhe-
tetlen voltát főként a tartósan fenntartható szociális és gazdasági 
fejlődés, valamint a kultúrák közötti folyamatos párbeszéd terü-
letén. Nachtmannová a  továbbiakban hangsúlyozta, hogy támo-
gatja Szlovéniát, a  2. világkongresszus őszi (2017 szeptemberi) 
ülésének házigazdáját, ugyanis azon a tanácskozáson egyeztetik a 
hozzáférhető művelődési források hatékonyabb kihasználásának a 
világméretű lehetőségeit, hiszen a közös cél a műveltség színvona-
lának általános emelése. Ez a forma pedig az anyagi ráfordítások 
szempontjából is a 21. század modern műveltségének a legfőbb 
forrása. A jelenlévő szakembereket és az egyes országokat képvi-
selő küldötteket tájékoztatta továbbá arról is, hogy a kutatási ered-
ményekhez és a művelődési forrásokhoz való szabad hozzáférés 
problémaköre benne foglaltatik a Szlovák Köztársaság Kormányá-
nak munkatervében. Az előadásokat követő konzultációk kiváló 
alkalmat nyújtottak arra, hogy a jelenlévők véleményt cseréljenek 
az UNESCO szakembereivel is, ugyanis ez a szervezet az ENSZ 
keretében a művelődés egész rendszerének a fővédnöke.

a minisztérium motiVálni 
szeretné a tanulókat 
a tanulmányi és képzési 
szakok megVálasztásakor                  

oĽga nachtmannoVá államtitkár képViselte 
szloVákiát az oktatásügyi kérdésekkel 
foglalkozó európai regionális konzultáción  

az iskolaügyi miniszter 
az unesco által
Védett értékek 
oktatásügyben történő
felhasználásának 
lehetőségeiről tárgyalt

Peter  Plavčan miniszter a  napokban 
Peter Debrine-vel, az UNESCO vi-
lágszervezet projektmenedzserével és 
Klára Novotnával, a  Szlovák Köztár-
saság állandó UNESCO képviselőjével 
tárgyalt. Tanácskozásuk egyik fontos 
témája az volt, hogy az UNESCO Szlo-
vákiában található emlékhelyeinek 
oktatási célokra való hasznosításának 
milyen hozadéka lehet a helyi lakosság 
és a tanulóifjúság számára. Tárgyalá-
saik során hangsúlyozták a nemzeti 
büszkeség és nemzeti tudat megerő-
sítésének szükséges voltát, a nem-
zeti örökség védelmének, valamint 
a  kulturális értékekhez való viszony 
alapján kialakított nemzeti identitás 
kialakításának a fontosságát. Megvi-
tatták továbbá az iskolaügyi miniszté-
rium és az UNESCO további együtt-
működésének a lehetőségeit. 



házunk Tája

A vajkai és a bodaki gyerekeket a kísér-
leti projekt beindítása után iskolabusz 
fogja szállítani a  doborgazi  központi 
iskolába. Az említett községekből ez az 
iskolabusz fogja szállítani az oroszvá-
ri központi szlovák iskolába is azokat 
a gyerekeket, akik a szlovák tannyelvű 
iskolát látogatják. A  kísérleti projekt 
beindításáról Érsek Árpád,  közleke-
dési, Peter Plavčan, iskolaügyi és Ro-
bert Kaliňák, belügyminiszter dön-
tött. Érsek Árpád ezzel kapcsolatban 
fontosnak tartotta hangsúlyozni: „Az 
iskolabuszok minden bizonnyal nö-
velni fogják a gyermekek biztonságát, 
segíteni fogják a közlekedés megszer-
vezését, sőt az iskolahálózat racionali-
zálását is. Ezért döntöttünk a kísérleti 
projekt beindításáról.“ Az iskolaügyi 
tárca  a községeknek a diákok utazta-
tására évek óta fizetett állami dotáci-
ót már a közeljövőben átirányítja erre 
a  projektre. „Véleményünk szerint ez 
a projekt minden bizonnyal megköny-
nyíti az érintett  gyerekek életét, de 
lehetőséget ad azon kisközségek pol-
gármestereinek, ahol nagyon alacsony 

tanulói létszámú kisiskola van, hogy 
összefogjanak, közösen szervezzék 
meg a tanulók utaztatását és közösen 
építsenek olyan iskolát, amelyben  
magasabb a  tanulók létszáma és  
amelyben az oktatás színvonala is 
magas.“ – hangsúlyozta Peter Plavčan 
iskolaügyi miniszter. Ez a  kísérleti 
projekt minden bizonnyal választ ad 
azokra a kérdésekre is, hogy a külön-
böző finanszírozási változatok közül 
melyik lehet a  leghatékonyabb, illet-
ve milyen célokra hasznosíthatja az 
önkormányzat az iskolabuszt akkor, 
amikor az éppen nem tanulókat szál-
lít. „A belügyminisztérium ebben 
a  projektben mindenekelőtt logiszti-
kai partner lesz, hiszen a szükséges 
technika biztosítása mellett 
tanácsokkal is fogunk szol-
gálni, megosztjuk a  hasonló 
projektjeink során szerzett 
tapasztalatainkat.“ – tette 
hozzá Robert Kaliňák bel-
ügyminiszter. A kísérleti 
projekt beindítását termé-
szetesen megelőzi a szükséges 

technika beszerzésével járó hivatalos 
eljárás, valamint az az idő, amíg az 
iskolaügyi minisztérium kidolgozza 
a finanszírozás szabályait. A tervek 
szerint ez az idő nem lesz hosszabb 
néhány hétnél, tehát az érintett gye-
rekek minden bizonnyal még ebben 
a tanévben iskolabusszal fognak utaz-
ni. Abban az esetben, ha ez a kísérleti 
projekt sikerrel zárul, feltételezhető, 
hogy folyamatosan Szlovákia további 
községeiben, régióban is mindennapi 
gyakorlattá válik az gyerekek iskola-
busszal történő utaztatása a választott 
iskolákba.

doborgazon indul az iskolabuszok 
beVezetésének kísérleti projektje   

Peter Plavčan iskolaügyi miniszter a  napokban emlékér-
meket és köszönő, elismerő okleveleket adott át azoknak az 
egészségkárosultaknak, akik aktívan bekapcsolódtak  az Is-
merd meg és ne feledd a múltadat (Poznaj svoju minulosť a 
nezabudni) projekt megvalósításába. A miniszter saját hiva-
talában fogadta a projekt kidolgozóját, Števovičová Monikát, 
továbbá Machata Marekot, Homolová-Tóthová Veronikát, 
Barineková Petrát és Bernadič Martinát, a projektbe sikere-
sen bekapcsolódó személyeket abból az alkalomból, hogy a 
parlament termeiben megnyitották a nácik auschwitzi halál-
táborában általuk készített fényképekből összeállított kiállí-
tást. „Fontosnak tartottam ilyen módon is megköszönni és 
értékelni ezeknek a csodálatos embereknek a munkáját, akik 
a szörnyűségek helyszínén készített fényképeikkel és rövid-
filmjeikkel megismertetik az emberekkel, hová vezethet, mit 
eredményezhet az extrémizmus és a gyűlölködés, amivel – 
sajnos – a mi társadalmunkban is találkozunk.“ – jegyezte 
meg a miniszter. Hangsúlyozta, hogy a hasonló projektek-
nek megkülönböztetett figyelmet kell szentelni. A találkozás 
további részében a folyamatos együttműködés lehetőségéről 
is szót váltottak, melynek során az ilyen projektek a tanulók 
és a pedagógusok felkészítésében is szerepet kaphatnának. 
A  projekt teljesítése során a  következő lépés a  tanulókkal, 
a fiatalokkal való beszélgetések megszervezése.

az extrémizmus elleni harcot támogató
teVékenységükért az egészségkárosultak
miniszteri elismerésben részesültek          
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legkedVesebb kÖnyVem kÖnyVajánló

A címlap Hlavicska Viktória fényképé-
nek felhasználásával készült. 

szerzőink

kaTedra

Nem tudnám megmondani, hány könyvet 
olvastam el eddigi életem folyamán, hiszen 
még kamasz koromban váltam rabjává az 
írott szónak, ami bizony már régen volt. Azt 
viszont meg tudom mondani, hogy a szép-
irodalmi alkotások közül hányat tudtam 
többször is elolvasni. Egyik, amelyik fölöt-
tébb vonzó lett számomra, Lénárd Sándor-
nak a Völgy a világ végén és más történetek 
című kötete.
Manapság már alig esik szó Lénárdról, pe-
dig magyar író (is) volt, mégpedig a javá-
ból. Budapesten született 1910-ben, de már 
nyolc éves korában a családja kénytelen volt 
elhagyni Magyarországot. Mondhatnánk, az 
első (e)migráns nemzedékhez tartozott, akit 
előbb az antiszemitizmus, később a náciz-
mus, majd az olasz fasizmus, összességében 
a második „nagy háború” üldözött világgá. 
Dél-Tirolban nevelkedett, orvosnak tanult 
Bécsben, a második világháború ideje alatt 
feleségével, igazolványok nélkül, szakadat-
lan rettegés közepette Rómában bujdokol-
tak, olykor napokat átéhezve, máskor meg 
magas körökben forogva, persze titokban, 
s végül Dél-Brazília őserdeinek peremén 
lelve menedéket, az amúgy is nyughatatlan 
lelkének. Közben, sok európai nyelv elsajá-
títása mellett, megtanult zenélni, rajzolni 
és festeni is. Műfordítói híre előbb eljutott 
szülőhazájába, mint az írói munkásságáé. 
Ez szinte természetes, hiszen az irodalmá-
rok táborából ki ne figyelt volna fel az olyan 
feltűnést kiváltó bravúrra, mint a Micimac-
kó latin nyelvre való átültetése, ráadásul 
egy Brazíliában élő magyar orvos által. Az 
is megjelent a világhíradókban, sajtóban, 
hogy „Egy magyar származású orvos a Săo 
Pauló-i Televízió Bach-versenyén jelentős ösz-
szeget nyert”. Ebből a pénzből vett magának 
egy darab őserdőt, melyben nemcsak bota-
nikai és rovartani megfigyeléseket végzett, 
hanem néha találkozott is az oda belopa-
kodó (szerinte az utolsó) kannibálokkal, a 

botokud indiánokkal, akiknek megtanulta 
a nyelvét. Az meg már tényleg mindennek 
a teteje, hogy egy német származású szél-
hámos 1968-ban, Donna Emma völgyébe 
tévedve (itt élt Lénárd), személyében vélte 
megtalálni dr. Mengelét, az auschwitzi ha-
láltábor köddé vált, hírhedt orvosát. Csupán 
mellékesen jegyzem meg, hogy a sokat ke-
resett Mengelének csupán a holtteste került 
elő, melyet 1992-ben genetikai módszerrel 
tudtak azonosítani. Mint sok más náci bű-
nöző, ő is Brazíliában rejtőzött el, mint kide-
rült, Wolfgang Gerhard néven. Szerencsére a 
szenzációra éhes bulvárlapok nem árthattak 
Lénárdnak, mert akkorra már az egész világ 
tudta, hogy ki ő, és a magyar irodalmi élet 
is megismerhette a munkásságát, amihez tán 
Veres Péter is hozzájárult a maga akkurátus 
módján. 1967-ben többek között ezt írta az 
Új Írás szerkesztőségének: „Hadd gratulál-
jak most a Lénárd-novellához. Igazi író, nagy 
szellem, és bölcs, tiszta embernek érzem. Szé-
gyellje magát a süket és vak magyar sajtó és 
könyvkiadás, mely olcsó sikerembereket pre-
zentál nekünk…” (Kár, hogy mára kihaltak 
nálunk az ilyen mindenre odafigyelő Veres 
Péterek).
Én a szóban forgó kötetnek – amit előbb 
német és angol nyelven írt meg a szerző – a 
Magvető Könyvkiadó által 1973-ban kibo-
csátott harmadik kiadását olvastam először, 
(anyagát válogatta és sajtó alá rendezte Szerb 
Antalné); másodszor pedig a 2010-es évek 
első felében. Valójában ez időben kerültem 
igazán közel Lénárd Sándorhoz. Szinte rá-
döbbentem, hogy az itt-ott horrornak beillő 
rövid történeteiben szándékosan kerüli a fik-
ciót, merthogy nem volt rá szüksége. A világ 
sokféleségéről leírt mondatai viszont örök 
érvényűek. Íme, kettő közülük: „A kis nyel-
vek eltűnnek, de a nagyok nőnek, szavaik szét-
vetik a dagadó szótárakat. A szavak tömegé-
ben a gondolat nem jut szóhoz.” Ő képes volt 
a szavait szóhoz juttatni. Még magyarul is.

csicsay alajos

BORVÁK MÁRIA, a TANDEM, n. o. szakmai vezetője, Muzslán él (borvak.maria@tandemno.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, 
nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); Mgr. GÁL P. ANGELIKA, a nyitrai 
KFE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének nyelvészdoktorandusza, az Id. Szabó István Általános Iskola magyar-angol szakos 
tanára, Tajtiban él (palova.angelika@gmail.com); Mgr. GALAMBOS BARBARA, a Hidaskürti Alapiskola és Óvoda tanítója, Hidaskürtön él  
(barbara.galambos90@gmail.com); HAJDUNÉ LÁSZLÓ ZITA, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Testnevelés-és Mozgásközpont 
oktatója (zita.laszlo.hajduné@aok.pte.hu); JÁNK ISTVÁN, a nyitrai KFE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének nyelvészdok-
torandusza, Nyitrán él (jankisti08@gmail.com); Bc. KALOCSÁNYI MÓNIKA, a nyitrai KFE végzős tanító szakos hallgatója, Komáromban 
él (kalocsanyi.m@gmail.com); PaedDr. KRALINA HOBOTH KATALIN, PhD., a Szlovák Műszaki Egyetem Építőipari Karának adjunk-
tusa, Vásárúton él (katalin.hoboth@stuba.sk); KOMJÁTI ILONA, a Füssi Óvoda igazgatónője (komjatiilona@centrum.sk); KÖVECSESNÉ  
Dr. GŐSI VIKTÓRIA, a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának adjunktusa, Győrben él (gosi.viktoria@sze.hu);  
LAMPERT BÁLINT, a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának egyetemi docense, Győrben él (lampert.balint@sze.hu);  
Doc. PhDr. LAMPL ZSUZSANNA, PhD., a nyitrai KFE Politológiai és Euroázsiai Tanulmányok Tanszékének egyetemi docense, Pozsony-
ban él (moki.lampl@gmail.com); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a Magyar 
Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com); TÓTH LÁSZLÓ, költő, szerkesztő, Dunaszerdahelyen él; RNDr. TÓTH TAR 
ÉVA, a Comenius Egyetem Természettudományi Kara molekuláris biológia szakos doktorandusza, Somorján él (eva.tarova@gmail.com); 
PaedDr. VARGA TAMÁS, a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola magyar-földrajz szakos tanára, Gútán él (vargatomi7@gmail.com); PaedDr. 
ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Modern Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

lénárd sándor „Világai”

Óriási akció a Lilium Aurum Kiadó köteteire!
Április 11-e a magyar költészet napja. Ebből az alkalmából e hónap folyamán féláron juthat hozzá a kiadó által ed-
dig megjelentetett verseskötetek bármelyikéhez. Raktáron lévő köteteink jegyzékét megtalálja a www.liliumaurum.
sk weboldalon, a Könyveink menüpontban. Kihagyhatatlan ajánlatunk csak egy hónapig érvényes. Rendelje meg 
versesköteteinket most 50%-kal olcsóbban! Remek ajándék minden korosztály számára. Mert olvasni öröm!

Áprily Lajos: Köszönet a napsugárnak

Tavaszodik. Holt tavaszok
fáradt szívembe visszajárnak.

S fáradtan is köszönni kell,
köszönni kell a napsugárnak.

Köszönöm, hogy hervadva is
tavaszi halk mámorba estem.

Köszönöm, hogy új fény ragyog
a főtéri aranykereszten.

Köszönöm, hogy kisgyermekek
mezítláb malomkerekeznek.

Ásott tövű vén almafák
fiatalos kedvvel rügyeznek.

Köszönöm a szél jóízét,
aromáját a barka-szagnak.

Köszönöm, hogy hegyoldalon
ibolyászó lányok kacagnak.

Köszönöm, hogy napos gyepen
fehér fénnyel vakít a vászon.

Köszönöm, hogy friss fák alatt
szelíd szívvel megint halászom.

Habos felhők fejem felett
vitorlásan feszülve szállnak.

Üzekedő játékait
köszönöm életnek, halálnak.
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A Duna Folk Band iskolánkban

Csaba atya segít az időkapszula elásásában iskolánk újraindításának 65. évfordulóján

A tudomány csarnokát Bauer 
Győző professzor úr adta át
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Esztergomban

Discovery Cosmos kiállítás

Polgármesteri díjban részesült tanulóink

Természetvédelmi nap Csölösztőn

Karácsonyi vásár

Mobil planetárium

Elsősök lettünk

A Csodák palotája előtt Budapesten

Écsi Gyöngyivel és 
Kovács Marcellal a kicsik
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