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Minden ember életében valamilyen formában
ban
különleges helyet tölt be a szülővárosa. Ennek
nekk
ellenére biztos vagyok benne, hogy ha valaki
akii
csupán egy rövid időt is tölt a város falai között,
ött,
akkor is beleszeret a város történelmébe, kisusu
uell
gárzásába, különlegességbe. Ezer indokot is ffel
tudnék sorolni, hogy miért Révkomárom a legeg-ncss
kedvesebb városa a szívemnek, de ennyire sincs
szükség ahhoz, hogy meggyőzzem a kedves OlOlOl
vasót, érdemes időt eltöltenie a városban.
Bármilyen szempontból is nézzük, Révkoko-he-márom igazán kivételes helyzetben van elhelyezkedése és történelme folytán. Rendelkezik
zikk
üminden olyan adottsággal, ami egy várost kkülönlegessé tehet: gazdag múlttal rendelkezik,
ziik,
álkülönleges történelmi városközpontja, termálfürdője és kőszínháza is van, ezenfelül a Duna
un
na
ro
ros
os
és a Vág összefolyásánál fekszik, így a város
nagy részét víz veszi körül.
taa
Révkomárom területe már a római kor ó
óta
lakott terület, megfordultak itt avarok, kelták,
ák,,
e-szlávok, majd a magyarok. A 9. században K
Ketel vezér kapta meg Csallóköz területét, és fia,,
rü-Alaptoma épített várat a mai Komárom terüle-letén. A városi rangot IV. Bélától kapta a telearcc
pülés, 1265-ben. Az 1848-49-es szabadságharc
os.
os
ideje alatt különleges szerepet töltött be a város.
om
1848 decemberétől folyamatos osztrák ostrom
enalatt állt a komáromi erődrendszer, mely jelentótó
tős osztrák erőket kötött le, és csak 1849. októán.
án.
ber 2-án kapitulált, jóval a fegyverletétel után.
rtte,
Nem véletlen, hogy a Kőszűz alatt a „Nec arte,
lnec marte” (Sem csellel, sem erővel) felirat o
olvasható a bástya falán. Ez a mottó nemcsakk a
történelmi eseményekre emlékeztet, hanem aazz
veeitt született vagy itt élt emberek életének sorvelye
ly
zetőjét is képezi. Jókai Mór, Lehár Ferenc, Selye

János, Harmos Károly, Kaszás Attila és még sokak elhivatott és kemény munkájára emlékeztet
a város minden szeglete.
A tengernyi emléktáblán, szobron és történelmi épületen kívül még jó néhány érdekesség, helyenként már rejtélyes dolog lapul a felszín alatt, amik a szemfüles látogatók kíváncsi
szemére várnak. A város mellett 2,5 kilométer
hosszan elterülő Erzsébet-sziget több szempontból is érdekes. Nevét arról kapta, hogy Erzsébet királynő itt lépett először magyar földre.
A szigeten található a Jókai-kert és filagória is.
A Platánfa soron 67 platán- és hársfa áll, amik
állami védelmet élveznek, tekintettel korukra és
szépségükre.
Az egyik kedvenc helyem az Európa-udvaron megbúvó Boldog Gizella- és Szent Istvánszobor, a magyar Szent Korona másolata alatt.
Már másodikos gimnazista voltam, amikor egy
véletlennek köszönhetően észrevettem, hogy az
egyik átjáró felett nem csak első királyunk és felesége szobrai vannak, hanem a tetőn a magyar
államiság jelképe is megbújik. Azóta se fér a fejembe, hogyan kerülhette el a figyelmemet ilyen
hosszú ideig, pedig nem mondhatnánk, hogy
apró látványosságról van szó. Azóta is ahányszor a városban sétálgatok, azon morfondírozom, vajon még mennyi érdekes és izgalmas
dolog kerülhette el a figyelmemet.
Révkomárom mindenki számára tartogat
valamit, lehet az egy pihenéssel, fürdőzéssel
töltött nap, vagy barangolás az elmúlt századok
nyomában, netán a természetben töltött kis
időt, ez mind megtalálható itt.
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A konferencia első időszakának kezdete
Levezető elnök: Vásáry István
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A konferencia második időszakának kezdete
Levezető elnök: Simon Szabolcs
Program
6. Kovács Szilvia: Egy XIII. századi keleti
utazó Nyugaton
7. Kiss László: Agyafúrt honfoglalók – amikor
az orvostudomány és a régészet találkozik
8. Lacza Tihamér: Az arab reneszánsz
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A Vámbéry Díj Ünnepélyes átadása
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mongolok
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Vámbéry Ármin mellszobrának koszorúzása
Ünnepi beszédet mond Vásáry István, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja, a Vámbéry Polgári Társulás elnöke
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FIBI SÁNDOR

ÉRTÉK-E SZÁMUNKRA A KATEDRA?
Minden bizonnyal eléggé szokatlan dolog
kérdéssel kezdeni a vezércikket egy szakmai
folyóiratban. Most azonban mégis ezt teszem,
hiszen a címben szereplő kérdés mögött hihetetlenül sok igyekezet, munka, idegromboló
gond, ám egyre erősödő aggodalom is rejtőzik. Az olvasó számára mindez természetesen
nem érzékelhető, hiszen neki csak a végeredmény lehet valóban fontos, vagyis az, hogy a
megszokott időben kezébe veheti-e az adott
szakfolyóiratot, annak tartalma összhangban
van-e a lap küldetésével, a lapban közölt írások megfelelnek-e az ő elvárásainak, vagyis segítik-e az ő munkáját, hozzájárulnak-e
ahhoz, hogy pedagógiai munkája a lap által
nyújtott szakmai segítségnek is köszönhetően egyre sikeresebbé váljon. Mindannyiunk
előtt ismert tény, hogy a lap egyes számainak a megjelenése és a tartalma mindenek
előtt a kiadó és a szerkesztők feladata, ám
azzal már nem minden érdekelt foglalkozik,
hogy a lap jelenlegi helyzetével és jövőjével
kapcsolatos egyre erősödő aggodalom már
igenis közügy – pontosabban a felvidéki magyarság, és ezen belül is a magyar tanítási
nyelvű óvodák, alap- és középiskolák pedagógusainak, a magyar polgármestereknek,
önkormányzati képviselőknek és bizonyos
mértékben még az érintett magyar szülőknek is a közös ügye. Erről a problémáról már
több alkalommal is említést tettünk lapunk
hasábjain, beszéltünk róla az érintettekkel is,
de a szükséges változást mindeddig nem sikerült elérnünk. Eléggé hihetetlennek tűnik,
de sajnos mégis igaz, hogy a néhány száz
óvodánk, alap- és középiskolánk túlnyomó
többsége mindössze egyetlen példányt rendel
a Katedrából, és mindössze három olyan
jogalanyisággal rendelkező teljesen osztott
alapiskolánk van, ahol az iskola vezetése úgy
döntött, hogy öt példányt biztosít pedagógusai számára. Tehát csak három iskolaigazgató
tudatosítaná, hogy a felvidéki magyar oktatásügy sajátságosan egyedi értékeit illene
megbecsülni? Csak ők értették volna meg,
hogy folyóiratunk a legfontosabb küldetése –
vagyis a pedagógusok szakmai fejődését segítő cikkek közlése – mellett a kimondottan
lelkiismeretes felkészítő tanárok és a versenyekbe bekapcsolódó sok-sok száz diák által
rendkívül pozitívan értékelt Katedra-versenyek talán legfontosabb szervezője? Csak ők
tartanák fontosnak, hogy a Katedra lehetőséget biztosít arra is, hogy az adott intézmény
szakmai berkekben országos méretben is
bemutatkozzon, és eredményei, sikerei prezentálásával egyre ismertebbé, a szülők szá-

mára pedig vonzóbbá váljon? Úgy hiszem,
ezekből a kérdésekből eléggé világosan kiérződnek a válaszok is… Fontosnak tartom
azt a tényt is hangsúlyozottan kiemelni, hogy
ezen a téren a lap nagyon kevés segítséget
kap a helyi önkormányzatoktól, amelyek az
óvodák és a kisiskolák fenntartói, hiszen sok
polgármester és önkormányzati képviselő azzal érvel, hogy a község költségvetése nem
engedi meg számukra több példány megrendelését. Valóban igaz lehet az, hogy egy község éves költségvetésébe nem fér bele egy
esetleges húsz-harminc eurós többletkiadás,
amely fedezné a helyi iskola részére további
két-három példány Katedra egész évre szóló
megrendelését? Ugye, aligha hihetünk ilyen
érvelésnek... Elgondolkodtató az is, hogy az
egyetemekről frissen kikerülő ﬁatal pedagógusok közül, akik pályájukat magyar tanítási
nyelvű alapiskolákban szeretnék kezdeni és
folytatni, az egyetemi képzés során néhányan
szinte nem is hallottak a Katedra létezéséről.
A Katedráról, vagyis a szlovákiai magyar
iskolák és iskolai intézmények egyetlen magyar nyelvű szakfolyóiratáról, amely immár
több mint huszonöt éve igyekszik egyedülállóan és sajátságosan segíteni a magyar
pedagógusok munkáját. Ennyire keveset
jelentene az érintettek számára a szlovákiai
magyar oktatás ügye, ennyire keveset érne
az értékek széles palettáján az a szakmai folyóirat, amely csak a miénk… E kételyekkel
teli aggodalom azért is érthető, mert itteni viszonyaink között szinte érthetetlen, hogy az
az állami szerv – amelynek egyetlen feladata
a nemzetiségi kultúra anyagi támogatásával
kapcsolatos pályázatok elbírálása – a lapunk
kiadását biztosítandó pályázati összegnek
immár második alkalommal is csak a töredékét hagyta jóvá. Kötelességemnek tartom
ezúttal is megköszönni a Bethlen Gábor Alap
szakembereinek, hogy a Katedra kiadójának
segítségért folyamodó kérésére pozitívan
reagáltak, és legalább a 2019-es év végéig
biztosították a lap megjelentetéséhez szükséges anyagiakat. Lehet, hogy ők jobban
megértik a mi helyzetünket, mint mi saját
magunk? Lehet, hogy az ő értékpalettájukon
a mi Katedra folyóiratunk az őt megillető helyen van? Pedig mennyire kívánatos lenne,
ha közös akarattal, összefogással igyekeznénk megőrizni saját értékeinket. Mert tudom, hogy mi is képesek lennénk erre a feladatra, csak egy kicsit kellene változtatnunk
a szemléletünkön, hogy az a bizonyos – ma
még teljesen indokolt – aggodalom eltűnjön
végre tudatunkból…
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NAGY LEHOCKY ZSUZSA,
AZ ÉLMÉNYSZERŰ MATEMATIKATANÍTÁS NÉPSZERŰSÍTŐJE
A rimaszombati születésű Nagy
Lehocky Zsuzsa a Nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetemen tanult – jelenleg
pedig már saját maga tanít matematikát és pszichológiát. A szokatlan tárgypárosítás két izgalmas világot kapcsol
össze, melyek termékeny módon gazdagítják és egészítik ki egymást. Zsuzsa
elsősorban a matematika módszertanára összpontosít, melyet – elmondása
szerint – egyrészt kiváló matematikatanárai példájának köszönhet, másrészt
azon fáradozik, hogy diákjai körében
minél jobban leépítse a tantárggyal
szemben táplált negatív attitűdöket.
Matematika-pszichológia szakot végeztél. Honnan jött az indíttatás erre a
szakpárosításra?
Igazság szerint matematika–német nyelvet szerettem volna tanulni,
de akkoriban nem nyitották meg ezt
a szakot. A pszichológiát így a csalá-

dom, barátaim ösztönzésére választottam, mert mindig is lélekbúvárnak
tartottak, akire lehet számítani, tud
hallgatni, és ha kell, tanácsot adni. A
matematika nem volt kérdés, azt már
alapiskolában eldöntöttem, hogy matektanár leszek. Visszagondolva, nagyon jó választás volt…
Kutatási területeid között szerepel
a matematika tanulásának pszichológiai háttere is. Hogyan kapcsolódik
össze a szakpárosításodként választott
két terület?
Ahogy elkezdtem tanítani az egyetemen és írni a doktori munkámat, ami
szintén a matematika módszertanával
volt kapcsolatos, nagyon hamar kiderült, hogy a szakpárosításom milyen
jól kiegészíti egymást. Minden tanárnak szüksége van pszichológiai ismeretekre, de aki mélyebben és részletesebben szeretne matematikatanítással

foglalkozni, nem tudja elkerülni a tanulás pszichológiai hátterének alaposabb megismerését. Akkor tudjuk a
gyerekekkel igazán megszerettetni és
megértetni ezt a tantárgyat, megismertetni őket a matematika különleges és
izgalmas világával, ha tudjuk, hogyan
működik a gyerekek gondolkodása,
megismerési folyamata, ha ismerjük
gondolkodásuk mechanizmusait, értelmi és lelki fejlődésük útját.
A racionális és logikus gondolkodásomat pedig maximálisan felhasználom
a pszichológia tanítása során, mert –
mint mondani szoktam – a realitások
talaján tudok maradni. A pszichológiai ismereteket beágyazom a hétköznapi gyakorlatba, amit előadásaim során
is gyakorlati példaként alkalmazok. A
diákjaim – talán ennek is köszönhetően – gyakran rácsodálkoznak arra,
hogy a pszichológia nem egy elvont
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tudomány, hanem mirólunk, az életünkről szól.

a gyermek észrevétlenül, indirekt
módon sajátítja el a tudást.

A nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán a matematika oktatásának módszertanát tanítod. Milyen
módszertani kihívásokkal néz szembe
napjaink matematikaoktatása?
Megváltozott életkörülményeinknek
köszönhetően, ami alatt elsősorban
a felgyorsult élettempót, digitalizált
világot értem, változásokra van szükség a matematika oktatása terén is. A
matematika eszköztára rendkívül sokrétű, élni kellene ezzel a lehetőséggel.
Szükség lenne a csoportmunkák, projektek alkalmazására, hogy gyermekeink megtanuljanak együttműködni, érvelni, kommunikálni és együtt
gondolkodni. Olyan játékok, feladatok
alkotására van igény, mely teret ad a
kreativitás, problémamegoldás fejlesztésre, és a gyermeket gondolkodni tanítja.
Mivel környezetünkből rengeteg inger érkezik, napról napra tapasztaljuk,
hogy már az iskola falain belül sem
lesz elegendő a klasszikus értelemben
vett tanítás. Mozgástevékenységek,
drámajátékok, társasjátékok, gyakorlati feladatok, hétköznapi kihívások
kellenek a mai gyerekeknek, hogy kíváncsisággal és érdeklődéssel forduljanak a matematika tanulásához.

Ez a lényege az élmény alapú matematikatanításnak?
Igen, a matematika tanítását élménnyé kellene tenni, és erre minden
eszközünk adott. Az ÉlményMűhely
2008-ban indult útjára matematikusok, művészek, kézművesek, játékkészítők, tanárok, szülők és gyerekek
összefogásával. Az évek során egyszerre sikerült egy nyitott közösséget,
tanárokat, kutatókat és művészeket
összekapcsoló szakmai hálózatot kiépíteni. Ez a csoportosulás kreatív
iskolanapokat, STEAM-műhelyeket
(Science, Technology, Engineering,
Arts & Mathematics), matematikaiművészeti fesztiválokat, interaktív
kiállításokat, konferenciákat és szemináriumokat szervez. A KeTK-en
is megrendezésre került egy ilyen Élményműhely – Kreatív Iskolanap, közel 200 résztvevővel. Az volt a célunk,
hogy megmutassuk: a matematika
több is lehet egy szigorú tudománynál. A matematika számunkra a közös élmények, felismerések forrása,
az örömteli alkotás eszköze. Külföldi
kollégákkal különböző munkacsoportokat alkottunk, ahol a résztvevők
rendhagyó módon találkozhattak a
matematikával. Az érdekes, ugyanakkor értékes foglalkozások elbűvölték a
tanulókat, örömmel, lelkesedéssel tartottak élménybeszámolót az egyes foglalkozásokról. Én ezt a szellemiséget
próbálom a kurzusaimra is bevinni,
hogy diákjaim élvezzék, szeressék az
óráimat, hiszen majd ezeket a benyomásokat, tapasztalatokat viszik tovább
ők is az iskolákba.

A matematikával kapcsolatban azt
mondják: nem tanulni, hanem megérteni kell a tárgyat. Mik a feltételei ennek, hogyan valósítható meg a „magolás” helyetti logikus gondolkodás- és
készségfejlesztés a tantárgyon belül?
Az elméleti tantárgyak mellett nagy
hangsúlyt helyezek a gyakorlati feladatokra. Mivel elsősorban óvodai
matematika neveléssel, illetve alsó
tagozatos módszertannal foglalkozom, nagyon fontosak a megfelelő
helyzetteremtések. Olyanoké, ahol a
gyermek szeme felcsillan, és amely
hatására tanulni akar. Ehhez a jó pedagógusnak kellő lehetőségeket kell
teremtenie. Diákjaimmal olyan segédeszközöket készítünk, amelyekkel
színesebbé, élménydúsabbá tehetjük
a matematikaórákat. Foglalkozunk
a megfelelő kérdésfeltevés módszertanával is, mert a jókor, jó időben
feltett kérdés gondolatörvényeket képes elindítani. Játékokat alkotunk és
gondolunk ki közösen, amibe szintén
bele lehet csempészni a matematikát.
Mindezeket alkalmazva olyan tanulási feltételeket tudunk biztosítani, ahol

Milyen szerepe van a matematikának a mindennapi életben?
Nemrég egy projekt keretén belül
megismerhettük az olaszországi iskolarendszert, ahol rávilágítottak arra,
hogy az egyes tantárgyak nem szerencsés aránya (rengeteg nyelvi óra és minimalizált természettudományi óra)
miatt többnyelvű analfabétákat nevelnek. Kutatásaiknak köszönhetően
három éven belül rájöttek arra, hogy
csökkenteni kell a nyelvi órák számát
az iskolában, és újra meg kell emelni
a természettudományi tantárgyak óraszámát. Nálunk sincs ez másképp…
Bár fontos és jó dolog több nyelven
beszélni, de vajon hosszú távon mi a
célunk ezzel? Az, hogy a fiatalok külföldre költözzenek, és megpróbáljanak

érvényesülni a gyakran nem könynyű körülmények között, vagy maradjanak itthon, és kamatoztassák itt
tudásukat… Véleményem szerint a
természettudományi tantárgyak azok,
melyek gondolkodni tanítanak. Olyan
helyzeteket teremtenek, ahol problémákat lehet oldani, ahol szükség van
leleményességre, eredeti ötletekre,
kritikai gondolkodásra – talán mondanom sem kell, hogy mindezek az
életben is rendkívül fontosak. Mindemellett természetesen humán ismertekre is szükségünk van, hogy gondolkodó és e bonyolult világban eligazodó
generációt neveljünk.
Hogyan tükröződik mindez napjaink iskolarendszerében?
A mai iskolarendszerben nem kevés
változtatásra lenne szükség, hogy ne
bólogató, hanem gondolkodó nemzedék nőjön fel, hiszen az iskolások azok,
akik mindenkor a jövő társadalmát
képezik. A mi iskolai kultúránk szerencsétlenül van felállítva, mert sajnos
még mindig a reprodukálást helyezzük előtérbe. A matematikán belül is
legtöbbször kihívást jelentő feladatok
helyett kész feladatokat kapnak a tanulók. Ha a gyerek maga fedezné fel
a szabályokat, ha tanári segítséggel
rátalálna az összefüggésekre, a matematika tanulása örömforrás lenne,
a tudás alapos és hosszú távú lenne.
Ezen túl azt is meg kellene mutatni a
gyerekeknek, hogy a matematika nem
egy elvont tudomány, hanem olyan
gondolkodásmódot ad át, amely segíti az életben a problémamegoldást, a
boldogulást. Sőt mivel a mai gyerekek
nem rendelkeznek elemi tapasztalatokkal gyermekkorukból, mert a kinti
szabad játék és az otthoni teendőkben
való részvétel helyett okostelefonok és
táblagépek a fő játékszereik, már az
óvodában nagyobb hangsúlyt kellene
helyezni a matematikai tapasztalatokra, olyan helyzetteremtésekre, ahol az
óvodások intuitív módon megtapasztalják a matematikai gondolkodást.
Véleményem szerint konkrét tapasztalásra, gondolkodtató és mindennapi
gyakorlatból kiinduló, kihívást jelentő
feladatokra lenne szükség. Olyan modern eszközhasználatra és élményszerű tanításra, hogy a gyerekek szeressenek és akarjanak tanulni. Ami nem kis
feladat, de nem lehetetlen!
Köszönöm a beszélgetést! További
sikeres, élményteli tanítást kívánok!
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FELFEDEZŐ MATEMATIKATANULÁS
A matematikáról a köztudatban az
él, hogy súlyos kötöttségeket tartalmaz, mert sajnos azok az elemek, amelyek a tárgyból kreativitást igényelnek,
kevés hangsúlyt kapnak a tanítási órákon. Természetesen a kötöttségek nem
mellőzhetők belőle, de ha az ember
a matematika valódi természetével
akar tisztába jönni, akkor a legfontosabb, amit észre kell vennie, hogy a
matematika a kötöttség és szabadság
ötvözete. A matematika mozgalmas,
folyamatosan fejlődő tudomány. Tulajdonképpen a világ fejlődése az, mely
maga után vonja a tudományok fejlődését is. A matematikának pedig nem
kis szerepe van abban, hogy ma már
a számítógépek, mobiltelefonok szükségszerű segédeszközei mindennapjainknak. A változások pedig nemcsak
a tudományokat, a körülöttünk lévő
világot érintik, hanem az emberekre
is befolyással vannak. Megváltozott
az emberek gondolkodása, a gyors
ütemű változás folyamatosan új követelményeket támaszt. A matematika is
egyre összetettebbé válik, hiszen egyre bonyolultabb dolgok vesznek körül
minket. Míg régen elegendő volt a
természetes számok ismerete, egy számítógép összeállítása például csupán
ezen számok ismeretében nem lett
volna megvalósítható. Kell tehát, hogy
az oktatást is dinamizmus és folyamatos modernizálás jellemezze.
A MOTIVÁCIÓ FONTOSSÁGA
Az értelmes tanulás megvalósulásának
egyik alappillére a tanulók érdeklődősének felkeltése, a belső motiváción

nyugvó ismeret-elsajátítás. A tanulás
folyamatában a motivációnak kulcsfontosságú szerepe van, mert mozgósítja a tanulót. Használjuk ki a tanuló
veleszületett kíváncsiságát, építsünk a
lehetőségre, mely minden emberben
benne rejlik, hogy fel akarja fedezni
az ismeretlent. A jó motiváció tehát
sikeres kezdetet jelent. Általa korábbi
tapasztalatokra épülő aktuális tapasztalatszerzést mozgósítunk, a tanulás
pedig önfenntartóvá válhat. Az ismeretek, készségek, szokások, viselkedési formák és személyi tulajdonságok
céltudatos és rendszeres elsajátítása
így belső motiváción fog alapulni. Az
oktatásnak nem lehet célja csupán az
ismeretanyag átnyújtása. A hangsúly
egyre inkább át kell, hogy tolódjék a
gondolkodás hajlékonyságának, eredményességének fejlesztésére, a gyermekek önállósságának és aktivitásának kibontakoztatására.
Az érdeklődést sokféle módon fel
lehet kelteni, pl. logikai feladatokkal,
probléma jellegű és változatos, a rutingyakorlatot elkerülő példákkal, jól
megfogalmazott kérdésekkel, tapasztalatgyűjtéssel, diszkusszióval, valós
szituációkat leíró szöveges feladatokkal. Megéri a fáradságot, ha lehetőséget teremtünk a tapasztalatszerzéshez.
A tananyag megtartása mellett próbáljuk meg úgy felépíteni a feladatokat,
hogy a matematizálás is megmaradjon. A tanterv által előírt feladatot tehát végezzük el, de úgy, hogy az adott
matematikai témát kapcsoljuk a tanuló gondolatvilágához. A cél, hogy
egy-egy gyakorlat a gyerek számára

problémává váljon, és így keresse az
adott feladatra a választ. Sikeres megoldások esetén pozitív élményeivel
önfenntartóvá is válik a matematikaoktatás (Nagyová-Lehocká, 2016).
A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE

A matematika tanításának további célkitűzése a tanulók rendszerezett, tudatos és eredményes problémamegoldó
gondolkodásának minél hatékonyabb
fejlesztése. A hatékony matematikai nevelés egésze ahhoz járul hozzá,
hogy a tanulók képesekké válnak különböző problémák önálló, logikus
átgondolására és megoldására. Ezek
a képességek a matematikában megismert gondolkodási mód transzferje
során szilárdulhatnak meg. Maga az
iskola nagyon fontos szerepet játszik
abban, hogy megfelelő környezetet
alakítson ki a tanulók számára, buzdítsa és felkeltse a tanulók érdeklődését a matematika iránt. A matematika
tanítása kettős célrendszerre épül.
Egyrészt a kognitív képességek fejlesztésére szolgál, és lehetőséget teremt
a gondolkodási módszerek alkalmazására. Másrészt a tanulási szokások
kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra, a megismerési módszerek
önálló alkalmazására nevel. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével
további felfedezésre, kutatásra ösztönöz. A matematikai nevelés célja azon
képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek elérésére
életkoruknak megfelelő, tapasztalaton
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nyugvó megismerési módszereket sajátítanak el.
Tapasztalatgyűjtés keretében foglalkozhatunk (Skemp, 1975):
• az alapvető matematikai képességek
kialakításával,
• a gondolkodás fejlesztésével,
• a helyes tanulási szokások kiépítésével,
• az ismeretszerzés során alkalmazott
önállóság mértékének fokozásával,
• a matematika tanulása iránti érdeklődés felkeltésével,
• a pozitív attitűd alapozásával,
• az életkornak megfelelő matematikai
szaknyelv elsajátításával.
Tanárként figyelembe kell venni a tanulók egyéni képességeit is, és azt,
hogy mindenki más területen nyújt
kimagasló teljesítményt. A tanár feladata megfigyelni tanulói erős, illetve
gyengébb oldalait, és ezek alapján motiválni, hogy minden gyerek érezhesse
valamiben a siker ízét. Az alkotóképesség bármely tevékenységben megnyilvánulhat. Nemcsak tudományos,
művészi területen, hanem az emberek
közötti kapcsolatokban is, minden
emberi tevékenységben. Az iskolában
bármely tantárgy keretén belül fejleszthető a gyerek alkotóképessége.
FELADATOK
A következőkben bemutatott feladatok
különböző nehézségűek, így alkalmasak a matematikaórákon belüli differenciálásra is. A feladatok kidolgozásának hátterében az értelmes tanulás
kialakítása, a tanulók motivációja és
a kreativitás kulcsfontosságú szerepet
játszott. Reális szituációk segítségével
igyekeztünk a tanulók látásmódját befolyásolni, fejleszteni kritikai gondolkodásukat.
A geometriai fogalmak, a sík és
térmértani alakzatok megismerése
hozzátartozik a világ felfedezéséhez.
A következőkben elsősorban olyan
feladatokat ismertetek, melyek többek
között a geometriai térlátást, becslést,
lényegkiemelő képességet, válogató és
rendszerező képességet, és nem utolsó sorban a matematikai szövegértő
képességet fejlesztik. Ezen feladatokat
a DQME II. projekt megoldása során
kifejlesztett feladatok közül választottam ki:
PIZZA-LÁNC
Egy francia városban két pék feldíszített egy teret 400 darab, láncba kapcsolt
pizzával. A lánc 160 méter hosszú lett.

A két pék 12 órán keresztül készítette
a 33 cm átmérőjű pizzákat, és most abban reménykednek, hogy bekerülnek
a Guinness rekordok könyvébe. Majd
a pizzákat, amiken paradicsom, sonka,
kecskesajt és paprika volt, ingyen odaadták az embereknek.
a) Vajon reálisak-e a cikkben megadott számok?
b) Hogyan képzeljünk el egy pizza-láncot? Rajzold le!

NARANCSPIRAMIS

a) Hány narancs található a 3. képen?
b) Ha a piramis még egy rétegből állna,
akkor hány narancs kellene hozzá?
c) 200 narancsból hány rétegű piramist lehetne készíteni? Maradna
meg narancs?
d) Tegyük fel, hogy a legalsó réteg 25
narancsból áll. Így összesen hány
narancsból áll a piramis?

KÜLÖNÖS SZOBOR
Ez a különös szobor (lásd 1. kép) San
Francisco kínai negyedében található.
Kizárólag négyzetekből és egyenlő oldalú háromszögekből áll.
a) Hány négyzet és hány háromszög
található rajta?
b) Rajzold le a szobrot kiterítve!
c) Keress olyan más testeket, amelyek
csak egyenlő oldalú háromszögekből és négyzetekből állnak!
3. kép: Narancspiramis

1. kép: A különös szobor

EGY FA „KOCKA”
A 2. kép egy négyzetes területet mutat, ami 12 falapból lett kialakítva. Egy
ilyen falap mérete a hosszabbik oldalán 64 cm, a rövidebbik oldalán 48 cm.
Milyen széles egy ilyen falap?

Az egyes problémák kidolgozásánál
igyekeztünk a tanulók belső motivációjára építeni, ösztönözni őket az értelmes tanulásra. A tanár elsődleges feladata az, hogy lehetővé tegye a tanuló
számára a tanulást, azáltal, hogy ébren
tartja benne az érdeklődést. A tények
elsajátításának csupán kis értéke van
a jelenben, és rendszerint még kisebb
értéke van a jövőben. Ezzel szemben az
értelmes tanulást a tanuló maga kezdeményezi, mely a felfedezést és megértés
iránti igényt is magába foglalja.
ZÁRÓ GONDOLATOK

A gyermek kezdeményező, felfedező megnyilvánulásait értő, elfogadó,
megerősítő pedagógus sokat tehet a
gyermek fejlesztése érdekében. Megerősíthetjük azt az érzést, hogy bízzon
önmagában, hogy bátran kezdeményezzen, és keressen új utakat, különböző lehetőségek közül megfelelő
megoldásokat válasszon. A jó pedagógus minden diákját önálló személyiségként kezeli, és önmagukhoz mérten
is értékeli.
FELHASZNÁLT IRODALOM

2. kép: Egy fa „kocka”

Nagyová Lehocká, Z.: Néhány a tanulói
érdeklődés felkeltésére alkalmas feladat- és
problémakezelés. In: Matematika tanítása. ISSN 1216-6650. – 2. sz. 2006, 18–24.
Skemp: A matematikatanulás pszichológiája,
Budapest: Gondolat Kiadó, 1975, ISBN 963
2802187
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SIMOVICS NIKOLETTA

MATEMATIKAI TEVÉKENYSÉGFORMÁK AZ ÓVODÁBAN
Az óvodai nevelés során az óvópedagógusok élményszerű, játék alapú
ismeretszerzésre ösztönzik a gyerekeket. Ez a játéktevékenység szolgál a
matematikai tevékenység megalapozására is. Az óvodás korú gyermek háromféle matematikai ismeretet képes
befogadni:
1. Tárgyak, személyek, halmazok öszszehasonlítása:
szétválogatások,
sorba rendezések szabadon vagy
megadott tulajdonságok szerint, ítéletalkotások szavakban
2. A számfogalom előkészítése és alapozása: halmazok, mennyiségek
összemérése, párosítás, számlálás,
kis számok felismerése, mérések
egységgel, műveletek előkészítése
3. Tapasztalatok a geometria körében:
építések, alkotások szabadon, vagy
feltételek szerint, tevekénységek tükörrel, tájékozódás a térben és a síkban ábrázolt világban. (Zsámboki,
2003)
Perlai Rezsőné szerint „a három látszólag különálló rész között sokoldalú kapcsolat, belső összefüggés található” (Perlai, 1997, 56).

TÁRGYAK, SZEMÉLYEK, HALMAZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Az összehasonlítás lényege, hogy a
gyermekek tárgyak, személyek, jelenségek közötti minőségi és mennyiségi különbségeket és azonosságokat
tárnak fel. Kezdetben tárgyi cselekvésben, érzékszerveikkel tapasztalva,
majd képszerű szinten, szemléletes
támpont alapján hangos beszédben,
ezt követően belső beszédben realizálódó cselekvésben. A gyerekek az
óvópedagógustól megfigyelt és tanult
verbális megállapításokkal kísérik tapasztalataikat, vagyis logikai állításokat képeznek, például: ez kisebb, ez
nagyobb, ez ugyanakkora, ez több, ez
kevesebb.
Az összehasonlítás elvégzéséhez első
lépésként meg kell tanulnia a gyereknek ezen dolgok felismerését és megnevezését, hogy beszélni tudjon róluk, és
képes legyen kapcsolatokat felfedezni
köztük. Mindezek elősegítésére a legjobb megoldás, ha sok érzékelő játékot
alkalmazunk a nap bármely részében.
Ilyen például a „Hasonlítsd össze!” felszólítás (Zsámboki, 2003).

A tárgyak és személyek tulajdonságaik alapján történő összehasonlítása a
következő lépés az óvópedagógus számára. Feladata olyan tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása a gyermekeknek, amelyekben cselekvés útján,
a tárgyak összehasonlítása során sok
azonos és különböző jellegzetességet
tárhatnak fel. Ezek képzik majd a halmazok alapját. Erre az egyik legjobb
megoldási módszer a „Mi változott
meg?” játék, melyet szinte bármilyen
helyzetben játszhatunk. Felmutatunk
a gyerekeknek egy képet, majd megkérjük őket, hogy jó alaposan figyeljék
meg. Ezek után becsukják a szemüket,
és mi mutatunk egy másik képet, amin
az előzőhöz képest néhány részlet
megváltozott. A gyermekeknek ezeket
kell tudniuk felismerni (Perlai, 1997).
A következő lépésben a megismert
dolgok azon tulajdonságainak a felismertetése következik, amelyek alapján
azok összetartoznak, egybegyűjthetők,
halmazba sorolhatók. Jó lehetőséget
kínál erre az a kérés, hogy gyűjtsék
össze a gyerekek a különböző játékokat. Megállapítják külön-külön, hogyan lehet az összegyűjtött játékokkal
játszani, vagyis, hogy valóban játék-
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szer-e mindegyik (tulajdonság szerinti
válogatás) (Perlai, 1997).
A meghatározott tulajdonság szerinti szétválogatás szintén a halmazképzést szolgálja. Míg a kiválogatás
módszerével úgy jutottunk halmazhoz, hogy az ismert tulajdonságok
közül azokat kerestük, amelyek az
általánosítás alapját képezik, addig
a szétválogatás során a gyerek a halmazba sorolt dolgokat próbálja rendezni valamilyen kiemelt jellemző
szerint. Például a zöldségeket szétválogathatjuk fajtájuk, termőhelyük,
termőidejük alapján; az állatokat
nagyságuk, élőhelyük, lábuk száma
stb. szerint (Perlai,1997).
Az osztályozáshoz hasonló művelet
a rendezés. A rendezés lényege, hogy
a gyermek felfedezzen valamilyen elvet, egy adott rendszert a sorban, és
bármikor képes legyen azt folytatni.
A rendezés műveletének játékos gyakorlása szinte bármilyen eszközzel,
bármilyen helyzetben történhet. Elengedhetetlen, hogy az óvópedagógus
ügyeljen arra, a rendezési elv szerint
ismétlődő elemeket addig tegye egymás után, amíg felfedezhetővé válik
a gyermekek számára a szabályosság.
A rendezés az óvodában kétféle szempont szerint valósulhat meg:
1. szubjektív/saját szempont szerint –
a tetszési sorrend a gyermekek érzelmeit fejezi ki, pl.: kedvenc autó,
baba
2. objektív szempont alapján – tárgyilagos tulajdonságok alapján, pl.:
mennyiségi, magassági, formai tulajdonságok mentén (Perlai, 2016).
A rendezések gyakorlásának kedvelt játéka a „kakukktojás”, amely
egy megbontott sorozatjáték: a sorba
rendezett tárgyak közé egy idegen,
oda nem illő tárgyat helyez az óvónő
(Perlai, 1997).
Az óvodás számára fontos feladat
a szavakban történő összehasonlítás
gyakorlása is. A gondolkodásfejlesztés
szempontjából elengedhetetlen, hogy
a gyermekek ne csak a pedagógus
irányításával történő felismerést gyakorolják, hanem maguktól is képesek
legyenek szavakkal kifejezni különböző kapcsolatokat, összefüggéseket,
amelyeket tapasztalnak. Ilyen esetben
az óvópedagógus segítheti a gyermekeket a kevésbé szembetűnő eltérések
felismerésében, de hagynia kell, hogy
a lényeges és feltűnő részleteket egyedül találják meg. Különböző ellentét-

párokkal segítheti a gyermekek gondolkodását (Perlai, 1997).
A SZÁMFOGALOM ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS ALAPOZÁSA

A számfogalom alapozása két irányból
indulhat: halmazok és mennyiségek
összemérésével.
A halmazok összemérésével történő
számfogalom-alapozáshoz először is
halmazokra van szüksége a pedagógusnak, amelyeket szétválogatással,
sorba rendezéssel állíthat elő. Releváns, ha kezdetben egyforma elemekből álló, azaz egynemű halmazokat
hasonlít össze a gyermek, mindezt
ránézéssel, becsléssel. Azonban ha
túl kicsi az eltérés a halmazok számossága között vagy ránézésre nem
szembetűnő a különbség, a halmazok
közvetlen összemérése segíthet. Erre
szolgál a párosítás, más szóval a kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés.
Ez segíti a több-kevesebb-ugyanannyi
fogalmak pontosabbá válását. A párosítás bizonyítékot ad arra is, hogy a
több-kevesebb-ugyanannyi független
az elrendezéstől is. Mikor a pedagógus már minden oldalról megközelítette a gyermekkel a több-kevesebb
kérdéskörét, jelentős és egyben külön
figyelmet is kell fordítania az ugyanannyi reláció erősítésére. Ez lesz a
halmazok azon közös tulajdonsága,
vagyis a darabszámuk, amit majd nevén nevezünk egy számmal. A sok
több-kevesebb tapasztalást még több
ugyanannyi tapasztalat kövesse, ne
csak vizuálisan, hanem minél többféle érzékszervi tapasztalással, például mozgással (ugorj, lépj, szökdelj
ugyanannyit), hallással (kiálts, ugass,
tapsolj ugyanannyit). Ennek a fázisnak
jelentős része kell, hogy legyen még az
ugyanannyivá tétel, vagyis a több-kevesebb megállapítást hozzátevés vagy
elvevés kövesse. A gyermeknek észlelnie kell, a különbség megnevezése
nélkül, hogy amennyivel kevesebb pl.
a szék, annyival több a gyerek. Ahhoz,
hogy a gyermeknek egy dinamikusan
alakuló számfogalma legyen valós
mennyiségérzettel, elengedhetetlen a
számok összkép alapján történő felismerése. Gondot okozhat viszont, ha a
gyermekben egyetlen elrendezés emlékképéhez rögződik a számfogalma,
ezért a pedagógusnak többféle elrendezést is meg kell ismertetnie a gyermekekkel. A kéz matematikája is fon-

tos ilyenkor (Zsámboki, 2003) (lásd 1.
ábra a cikk végén).
Nagycsoportos gyerekek már képesek alkalmazni a halmazok összeméréséhez a számlálást is, különösen akkor,
ha a párosítás nem kivitelezhető, például képen látott tárgyakról vagy személyekről van szó. Ha valamelyik gyermek
még nagycsoportban sem számol biztosan vizuális leképezés nélkül, akkor segítségképp rajzolhat annyi vonalat vagy
pöttyöt, amennyit az adott dologból lát
a képen, aztán ezek alá, mellé, fölé pedig
a másik tárgy számosságának megfelelőt. Ilyenkor a közvetítő eszköz maga
rajzolt jel. Tulajdonképpen a számlálás
is egy közvetítő eszköz a halmazok öszszeméréséhez, ebben az esetben viszont
nem vonalak vagy pöttyök ábrázolják az
összemért dolgok számosságát, hanem
maga a kimondott szám. A számfogalom végleges megerősítését szolgálhatják a bontások. Ennek a tevékenységnek lényege, hogy a gyermek két vagy
több részre bontja a halmaz elemeit, és
megfigyeli, hogy a darabszám nem változik. Például, ha egy tortát felszeletelek, majd újra összeteszek, ugyanannyi
marad. Ezzel is mélyül a tapasztalatuk
az „ugyanannyiról”, ami a későbbi alapműveletek elvégzésénél is könnyítést jelenthet (Zsámboki, 2003).
A számfogalom mennyiségek öszszemérésével történet alapozása
sokban hasonlít az elsőhöz, viszont
ebben az esetben a párosítás helyett
a mérések terén gyűjthetnek tapasztalatokat a gyermekek. Ennek kapcsán alakul ki a „mérőszám” fogalma
is, ami szintén nagyban hozzájárul
a számfogalom alapozásához. Első
lépésképnt a halmazok összemérése
történik, viszont mérhető tulajdonságaik és nem számosságuk alapján.
Az irányított összehasonlítás először
történjen becsléssel, az egyszerűtől
haladjunk a bonyolultabb felé. Ha
viszont egy problémahelyzetre nem
tudjuk a választ ránézésre, segít a
közvetlen összemérés. Kulcsfontosságú, hogy a gyermekben tudatosuljon,
hogy mit mivel mérhet össze: hosszúságot csak hosszúsággal, tömeget tömeggel, területet területtel. A menynyiség állandóságát sok tapasztalat
után sem fogadják el a gyermekek,
ha a forma változik: például egyforma méretű poharak esetén könynyű eldönteni, melyikben van több
almalé, de ha egy alacsony, széles és
egy magas, keskeny pohár közül kell
kiválasztani, már nem egyértelmű a
dolog. Ennek gyakorlására jó lehe-
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tőséget kínálnak a főzőcskézések. Az
ugyanannyi, ebben az esetben, a közös
tulajdonság két mennyiség között. A
mennyiségérzetet azzal alapozhatjuk
meg, ha jellegzetes mennyiségeinket
a róluk kialakult összkép alapján, mérés nélkül ismertetjük fel a gyerekkel.
Ilyen például az egy kiló liszt, egy liter tej, egy asztalnyi terület, egy sálnyi
hossz. Azonban ha két nehezen öszszemérhető tárgyat szeretnénk összehasonlítani, pl. két kanyargós út közül
melyik a hosszabb, közvetítő eszközre
lesz szükségünk. Fontos olyan eszközt
választanunk, ami fizikailag is jelen
van. Egyenlő nagyságú elemek használata a legcélszerűbb, mert ezeket
később egységként használjuk. Ennek
célja, hogy valahányszor kirakható
mennyiséggel mérnek a gyermekek,
megtapasztalják, hogy a mennyiség
hányszorosa a közvetítő eszközként
használt „egységnek”, például hány
rajzlap fér el az asztalon, szőnyegen,
faliújságon. A körmértékek megállapítása már nehezebb lehet a gyermekek számára, mivel ezeket lefedéssel
nem tudjuk összehasonlítani. Ennek
mérőeszközei lehetnek fonalak, papírcsíkok, lépések, egy fa átmérőjének
meghatározásánál „ölelések”. Ilyenkor
madzaggal körbetekerjük egyszer a
lemérendő kört és levágjuk, ezt elvégezzük a másiknál is, és az így kapott
két madzagot egymás mellé helyezzük.
Amelyik kör madzaga a hosszabb, az
a nagyobb is. Ezek a mérések pontatlanok, róluk áttérhetünk az egységgel
való mérésre. A madzagra egyforma
távolságra csomókat kötünk és azzal
mérünk, így előkészítjük a mérőszalaggal való mérést. A mérési tapasztalatok folyamán a pedagógusnak fel
kell hívnia a figyelmet az elemek különbözőségére, például hogy almából
kevesebb fér egy tálba, mint cukorkából. A számfogalom megalapozására
szolgáló utolsó tevékenység a változó
egységgel történő mérés. Itt különböző hosszúságú, területű, űrtartalmú
stb. eszközökkel mérjük ugyanazokat
a mennyiségeket. Mindig a mérendő
dolog alapján válasszuk ki a mérőeszközt, és becsléssel kezdjünk, csak
aztán valósítsuk meg magát a mérést
(Zsámboki, 2003).
TAPASZTALATOK A GEOMETRIA
KÖRÉBEN

Az óvodai matematikai nevelés utolsó
tevékenységformája a geometria köre-

iben szerzett tapasztalat. A geometria
egy óvodás számára a körülötte lévő
térben található élő vagy élettelen tárgyak vizsgálatát, tulajdonságaik felfedezését jelenti. A pedagógus először a
tér különböző mozgásainak észlelését
fedezteti fel a gyermekekkel, vagyis
megalapozza, mit lehet és mit nem
lehet tenni a térben. Ezekhez később
különböző fogalmakat társít, amelyek
már nagyban előkészítik a geometria
teljes megismerését. Különböző szituációkban irányokkal, irányításokkal
tudjuk kialakítani a térrel kapcsolatos
fogalmakat, mint például az „állj egy
kicsit távolabb; emeld fel a jobb kezed;
tedd az asztal alá”. Ezek a környező
világban való eligazodáshoz szükségesek (Dienes, 1999).
Ebből is az következik, amit Porkolábné Balogh Katalin, Mérei Ferenc
és V. Binét Ágnes is megfogalmazott
a geometriai tapasztalatszerzések
pszichológiai alapjairól: „Az óvodás
gyermek a geometriából annyit tud
megismerni, amennyit az érzékszerveivel, cselekvéseivel és szemléletes
gondolkodásával, érzelmi és akarati
beállítódásával fel tud fogni” (Lukács–
Ferencz, 2010, 122).
A geometria nagyon absztrakt része a matematikai nevelésnek, így annak megértése is összetett folyamat a
gyermekek számára. Dienes Zoltán a
gyermek játéktevékenységein keresztül fogalmazza meg a matematikai
tapasztalatszerzés fejlődési szintjeit,
amelyek a geometriai ismeretszerzésben is fellelhetők. Az első szinten a
kezdeti szabad játék szerepel, amely a
gyermek alapvető tevékenységi formája, azaz a játék tartalmazza a tanulás
funkcióit, hisz egy egyszerű építőjáték is nagyon sok tanulságot adhat
a gyermeknek (a kockák sorrendje,
nagysága meghatározó). A második
szinten a szabályjátékok tapasztalatai
jelennek meg, melyekben az ismétlődés segíti a lényeges tulajdonságok
felismerését. Ilyen játékok lehetnek a
párkereső kártyajátékok, dobókockára
épülő társasjátékok vagy egy egyszerű dominórakás. A harmadik szintet
az összehasonlítások jellemzik, melyek sorba rendezések, szétválogatások geometriai tulajdonságok alapján
történnek. Ekkor már megtörténik a
kapcsolatok felfedezése és az alakzatok
jellegzetes tulajdonságainak felismerése, kiemelése, majd csoportosítása és
osztályozása. Ennek a szakasznak biztosítania kell a megfelelő gyakorlatot a
kialakított fogalmak rögzítésére és al-

kalmazására. Az ezt követő negyedik,
ötödik, illetve hatodik szinteken a tanulás már belső reprezentációra épül.
Természetesen ez már nem az óvoda
matematikai nevelésen belül valósul
meg (Dienes, 1999).
A geometriai ismeretszerzés az óvodában három nagy tevékenységi körre
osztható: építések, alkotások szabadon
és másolással; tevékenységek tükörrel;
tájékozódás térben és síkban ábrázolt
világban (Zsámboki, 2003).
ÉPÍTÉSEK, ALKOTÁSOK SZABADON ÉS MÁSOLÁSSAL

Az építésre legalkalmasabb játékok
az építő, konstruáló játékok, lehetnek
akár fából vagy műanyagból készültek,
minden téren magukkal hordozzák a
tanulást. Geometriai tapasztalatszerzés valósul meg, miközben összeillesztik az elemeket vagy megépítik
előre meghatározott tervüket, például egy istállót a játéklovak számára.
Vannak olyan építőjátékok, amelyek
elemei nem különbözőek, hanem sok
azonos elemből állnak, ilyen például
a gyöngyfűzés. Az építés vagy fűzés
történhet pedagógusi minta vagy saját
fantázia alapján is. Az építkezés nem
csak gyárilag készített konstrukciós
játékok által történhet, hanem akár
hulladékanyagok
felhasználásával.
Ezek mérete, anyaga, formája nagyobb
változatosságot és több érdekességet is
nyújthat. A különféle textilhulladékból, dobozokból, kupakokból készített
alkotások nagyban segítik a kreatív
gondolkodás fejlődését is. Maga a természet is gazdag formavilágot képvisel. A növények egyes részeivel jól
szemléltethetünk különböző mértani
testeket, például a sárgarépa formáján
a hengert. Saját testünket is használhatjuk építőelemként, ide sorolva a
különböző szobor- vagy árnyjátékokat, tenyerük körbe rajzolását, lenyomatok készítését (Zsámboki, 2003).
TEVÉKENYSÉGEK TÜKÖRREL

Ez a tevékenységi kör magába foglalja a
szimmetriák felfedeztetését, a fogalom
megalapozását. Ilyenkor a pedagógusnak tudatosítania kell, hogy nem a szó teszi a fogalmat, hanem a tapasztalat, ezért
a legegyszerűbb, ha ki sem ejti az adott
terminust. Utalhat a szabályos formák
szépségére vagy a tengelyes szimmetriánál arra, hogy az adott dolog olyan,

KISGYERMEKEK MATEMATIKÁJA

mintha tükörben lenne. A leggyakoribb
tapasztalat a saját testünk kétoldali szimmetriájának átélése mozgásban. Reggeli torna folyamán a gyermekek úgy
utánozzák az óvónő mozgását, mintha
a tükörképei lennének. Az épületek,
közlekedési eszközök szabályosságainak, szabálytalanságainak felfedezése
is segítheti a szimmetria megértését.
Maga a természet is képes szimmetrikus formákkal elkápráztatni bennünket.
Gondolhatunk itt a fák lombjainak hengerszimmetriájára, a levelek tükörszimmetriájára vagy a virágok forgásszimmetriájára. Természetesen ezeket nem
nevezzük meg, csupán megcsodáljuk. A
belső környezetünk is sok szimmetrikus
formát kínálhat. Berendezési tárgyaink,
szekrények, székek testünkhöz igazodó
kétoldalisága, csempék, parketták, pokrócok sor- vagy hálómintája is magára
hívhatja a gyerekek figyelmét. Nem csak
a már meglévő szimmetriák megcsodálása jelenthet élményt a gyerekek számára, hanem azok készítése is. Lehet ez
egy kockásfüzetben tervezett sorminta,
kettéhajtott papírlapra felkent festékfolt,
mozaikjáték. A látvány és a tevékenység
útján szerzett tapasztalatokat az óvópedagógus kiegészítheti irodalmi és zenei
játékokkal. Ellentétekkel, szabályos ismétlődésekkel, fokozásokkal szórakoztató játékokat találhatnak ki a gyerekek
(Zsámboki, 2003).
TÁJÉKOZÓDÁS A TÉRBEN ÉS A
SÍKBAN ÁBRÁZOLT VILÁGBAN

Óvodás korban a térbeli tájékozódás
szoros kapcsolatban áll a mozgásfejlődéssel, és nagyban függ az idegrendszer fejlődésétől. Mérei Ferenc szerint

három szint különíthető el az óvodás
korú gyerekek térbeli tájékozódásának
kialakulásában. Az első a cselekvésszintű tájékozódás. Ilyenkor a gyermek különböző mozgásos élménymaradványok alapján tesz meg egy
már ismert utat. Felidézi, hogy először
egyesen kell menni, aztán bekanyarodni, átmenni az úttesten, felmenni
a lépcsőn. Az így tagolt cselekvéssor a
megtett út vázlata, amit indulás előtt
lejátszik a fejében, és az úton végig
ismételgeti. Ezek után már megjelennek a vizuális támpontok. Jellegzetes
szemléletes támpont lehet egy nagy piros kapu, egy üzlet, egy érdekes fa vagy
bokor. Ezek jelzik, hol kell bekanyarodni, átmenni az úttesten. Ezek mind
személyes jellegű élményekhez kötődő
jelzések. Nagycsoportban pedig megjelenik az elvont iránymeghatározás
és annak elemei. A gyermek karjával
mutat valamire, valamerre, és ehhez
szóbeli magyarázatot is társít: ott láttam, abból az irányból jöttem. Ezt a
fajta tájékozódást az óvónő akadályversennyel tudja a legjobban fejleszteni. A testhelyzethez való viszonyulás
is fontos szerepet tölt be a tájékozódásban. Nagymozgások gyakorlásával
és a test alapkordinációjának alakulásával jutnak el a négy fő iránymező
megismeréséhez. Ezek az előre, hátra,
jobbra, balra. Fontos, hogy ezeket a
felfedezett térbeli viszonyokat verbális kifejezésekkel kísérje, kezdetben az
óvónő, majd a gyerek is (alá, alatt, alul,
fölött, fölé stb.). Kellő mennyiségű tapasztalat után a gyermekek is elsajátítják ezt a relációs szókincset (Mérei– V.
Binét, 1983).

A pedagógusnak nem szabad megfeledkeznie arról, hogy a gyerekek ne
csak térben, de síkban is tudjanak tájékozódni. Készíthet rajzos sorminta-feladatokat, melynek végigrajzolásával
a gyermekben tudatosul, hogy a lap bal
felső sarkában kell kezdeni és jobbra
kell haladni, föntről lefelé. Ezekben a
feladatokban eleinte nagy segítséget
nyújthatnak az irányt mutató nyilak is.
Mindezek a gyakorlatok komoly segítséget adhatnak a későbbiekben az iskolában folyó tanuláshoz, az olvasás vagy
az írás elsajátítása során (Perlai, 1997).
Ezekben a sokszínű és a felnőttek
számára igazán egyszerű, gyermeki
fejjel mégis bonyolult tevékenységekben valósul meg a geometriai tapasztalatszerzés, ismeretszerzés, persze
csak oly mértékig, ahogyan azt a maga
érzékenységével be tudja fogadni egy
óvodás korú gyermek.
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1. ábra: A hármas szám összkép alapján többféle elrendezésben
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TAMÁSI CSILLA

AZ ÚJSZERŰ RÁDIÓZÁS – A PODCASTING TECHNOLÓGIA
Az ezredfordulót követően számos
médium alapos átalakuláson ment
keresztül, megváltoztak a szöveg- és
képolvasási szokásaink, információkeresési forrásaink. A XX. század 20as éveitől hódító rádiózást a televíziós
kultúra szorította háttérbe, a televíziózást pedig az internet univerzumába beléptető számítógép igázta le. A
táskarádiót vállukon hordozó fiatalok
zsebéből ma iPod-ok és mobiltelefonok zsinórjai lógnak ki. A fiatalok
többsége szemében letűnőfélben levő
rádiózás azonban – új köntösbe bújtatva – napjainkban ismét a figyelem
középpontjába kerül: a podcasting
technológia ugyanis az interneten digitális hang-, videó- és más állományok sorozatszerű közzétételére kínál
lehetőséget, amely a gyakorlatban tematikusan elrendezett, online hallgatott műsorközvetítést foglal magába.
MIT JELENT A PODCAST
KIFEJEZÉS?

A podcasting technológiával közzétett műsorokat podcastoknak nevezzük. A „podcast” kifejezés 2004-ben
keletkezett az „iPod” (az Apple akkoriban piacvezető zenelejátszója) és
a „broadcast” (műsorszórás, közvetítés) szavak összevonásából. A szó

megalkotójának Ben Hammersley
brit újságírót, rádiós szakembert tartják. A magyar terminológia átvette
az angol kifejezést, amit podkasztnak
és podkesztnek is mondanak. A
„podcasting” ige a műsorok készítését, valamint azok hallgatását/nézését fejezi ki egyszerre. A podcasting
technológia alkalmazásához azonban nem szükséges iPod vagy más
zenelejátszó használata, csupán egy
webfelület kialakítása.
Shark megközelítésében a podcast
egy olyan, általában mp3 formátumban kialakított hanganyag, amely rádiószerű tartalommal rendelkezik, a
készítője az interneten teszi közzé az
adott epizódot, melyet az érdeklődők
online módon érhetnek el. Az egyes
epizódok bármikor meghallgathatók
és le is tölthetők. Az egyes csatornákra fel is lehet iratkozni, melyek révén a
műsorok automatikusan megjelennek
az előfizető digitális eszközén.
A tartalmakat tematikusan elrendezve különböző podcast-könyvtárak
alakíthatók ki, ezekbe kerülnek az RSS
(Real Simple Syndication) technológiának köszönhetően a rendszeresen
közzé tett epizódok. Shark szerint épp
az RSS technológia alkalmazása miatt

minősülnek az egyes hanganyagok
podcastnak.
MIBEN TÉR EL A PODCAST A
RÁDIÓZÁSTÓL?

Mindkét médium hanganyag közvetítésére összpontosít, melyek – a zenei betéteket háttérbe szorítva, hangulatfestő
elemként használva – beszélgetéseket,
tematikus műsorokat tesznek közzé. A
podcastok – műsortárként funkcionálva – azonban kimondottan a szűkebb
értelemben vett rádiós műfajokra koncentrálnak, és más műsortípusokkal
(pl. napi közéleti hírközvetítéssel) nem
foglalkoznak. Az élő rádiózás kötött
műsoridejével szemben a podcastok
egyes adásai bármikor meghallgathatók, újrahallgathatók, megszakíthatók
és folytathatók (úgy használhatók, mint
a hangoskönyvek). A hozzáférés azonban a rádió javára szól: hiszen a rádióműsorokat az „éteren”, rádiókészülékek
segítségével és sok esetben az interneten keresztül is elérhetjük, a podcastok
médiuma azonban kizárólag az internet. Az interneten keresztüli műsorhallgatásban azonban a megszakíthatóság, bármikori elérés előnynek számít.
A legtöbb androidos vagy iOS eszköz
rendelkezik olyan alkalmazással, amelyen keresztül podcast csatornákra
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iratkozhatunk fel. Fontos megjegyezni, hogy a mobiltelefonon keresztüli
podcast-hallgatás online és offline módon egyaránt megvalósítható, hiszen az
egyes hanganyagok letölthetők.
MIÉRT ÉRDEMES PODCASTOKAT
HALLGATNI?

A rádiózás jövőjének nevezett podcast
rohamos léptékkel hódítja meg a
hallgatóit. Amerikában a lakosság
30-40%-a már rendszeresen hallgat
podcastot, de Európában is rendkívül
divatos a podcasting. A podcast fő célja, hogy igényes tematikus műsorokat,
értékes tudást közvetítsen, információkhoz juttasson. Erős demokratizmus
is jellemzi, hiszen bárkinek lehet saját
műsora, mindössze a hanganyag rögzítéséhez szükséges megfelelő technikára, tárhelyszolgáltatóra, technikai
tudásra – és természetesen az podcast
tárgyában való alapos tájékozottságra, felkészültségre, naprakész tudásra,
kreativitásra, vállalkozószellemre van
szüksége.
MILYEN MAGYAR NYELVŰ
PODCASTOKAT ÉRHETÜNK EL?
SZERTÁR – TUDOMÁNY. AHOGY
TETSZIK.

A játékos Shakespeare-i utalással
történő bemutatkozás („Tudomány.
Ahogy tetszik.”) a szerkesztő, Zsiros
László Róbert kísérletezési kedvére
utal – nem véletlenül, hiszen a Szertár
weboldala „kísérletező műhelyként és
közösségként” artikulálja önmagát.
Ez a podcast olyan műsortárt foglal
magába, amely tudománynépszerűsítéssel, természettudományos jelenségekkel és a műszaki világ rendszereivel
foglalkozik, valamint a tudomány legújabb vívmányaiba kínál betekintést
az érdeklődőknek. A csatorna kuriózuma, hogy mindezt ismeretterjesztő

stílusban, a laikusok számára is érthető és szórakoztatóan élvezhető nyelvezettel teszi.
20 PERCCEL A JÖVŐBE –
PODCAST A JÖVŐRŐL TECH
HÍREKKEL ÉS A KELLETÉNÉL
TÖBB SZÓVICCEL

A technológia fejlődésével, a társadalomra és emberekre gyakorolt hatásával foglalkozó podcastot Andersen
Dávid, Lövenberg Balázs és SzabóKállay Anna vezeti. A közel száz,
több mint egy órás epizódok többek
között a drónok, Marsra szállás, a
Hawaii holdbázis és drónelhárítás,
hullaevő robotok kérdéseivel foglalkoznak.
APÁS SZÜLÉS – APUKÁK VILÁGA.
KIBESZÉLJÜK A GYEREKEINKET
MEG MAGUNKAT

sok ismertetésével foglalkoznak. A
podcast célja, hogy olyan filmes alkotásokra vagy sorozatokra is felhívja a
figyelmet, amelyek esetleg kívül esnek
a tömeges moziélményen. Alkalmanként a műsorvezetők a zenei, irodalmi,
képregényes kultúrára is kiterjesztik az
érdeklődésüket.
IGENEK & NEMEK

Kenyeres András coach interjúpodcastja több mint egy órás portrékat tesz
közzé: arra törekszik, hogy bemutassa vendégei életútját, feltárja, milyen
„igenek és nemek” határozták meg a
döntéseiket, életük alakulását. A beszélgetések gyakran az interjúalanyok
gyerekkoráig nyúlnak vissza, és az üzleti, közéleti, irodalmi, filmes, tévés vagy
akár sportvilág ismert személyiségeinek egyéni arcait kívánják megmutatni.

A gyereknevelés kérdéseivel foglalkozó podcastot Jankó Bálint és
Lövenberg Balázs vezeti. Az epizódokban szóba kerülnek az iskolával
kapcsolatos kérdések is, melyeket
elsősorban az apák nézőpontján keresztül járnak körül a műsorvezetők
és a vendégek. Ízelítő a podcast témaköreiből: hogyan készülnek az apaságra a férfiak, mit hoznak magukkal
saját gyerekkorukból; hogyan lehet a
legzökkenőmentesebben átvészelni
a tanévkezdést; hogyan működnek a
szülői munkaközösségek.

LAPOZZ A 99-RE – KÖNYVES
PODCAST

VAKFOLT – MAGYAR NYELVŰ
FILMES PODCAST

FELHASZNÁLT IRODALOM

A Huszár András és Frivalszky-Mayer
Péter vezette műsor a minőségi popkulturális művek fogyasztásában kínál
eligazítást. A heti rendszerességgel
megjelenő epizódok egy-egy film, rendező vagy több filmben felbukkanó
azonos tematika, motívum elemzésével, esetleg azonos műfajú alkotá-

A Nincs időm olvasni kihívás ötletgazdája, Szabados Ágnes ezen a fórumon
is olvasásnépszerűsítésre törekszik. A
podcast bemutatkozásában ez szerepel: könyvekről és a könyvek mögötti
történetekről szóló műsortár. A műsorok interjúkat és könyvajánlókat egyaránt tartalmaznak. A legnépszerűbb
epizódok Szabó Magda írói sikeréről,
az íróvá válás titkairól, a kötelező olvasmányok kérdéseiről, a jó gyerekkönyv kritériumairól szólnak.
CV Shark: Mi az a podcast? https://www.
cvshark.hu/cv-shark-podcast-01-errol-nemaradj-le-2017-ben
Híres Norbert: A legjobb magyar podcastok
szubjektív listája https://norberthires.com/
podcast-jelentese-es-a-legjobb-podcastok/
https://azeletmegminden.hu/mi-az-apodcast/
http://www.ujnemzedek.hu/trend/hallgassrank-ime-a-legjobb-magyar-podcasteklistaja
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KOLLÁR KRISZTINA

ELŐ A MOBILODDAL! - A MOBILESZKÖZÖKKEL
TÁMOGATOTT (NYELV)TANULÁS
A mobileszközökkel való tanulás-tanítás fontosságát mi sem bizonyítja
jobban, mint az évente megrendezett
hazai és nemzetközi konferenciák,
workshopok száma. Az MLEARN
konferenciák (2002 – Birmingham,
2003 – London, 2004 – Róma) már
közel 20 évvel ezelőtt is több mint 200
érdeklődőt vonzottak. Ezen a konferencián kívül még számos szakmai öszszejövetelt tartottak és tartanak a mai
napig is. Az olyan konferenciák, mint
például az International Workshop
on Mobile and Wireless Technologies
in Education (2002 – Sweden, 2004
– Taiwan), the ICML International
Conference on Mobile Learning: New
Frontiers and Challenges (2003 – Kuala Lumpur), National Workshop and
Tutorial on Handheld Computers
in Universities and Colleges (2004 –
Wolverhampton), The Social Science
of Mobile Learning (2002 – Budapest),
The Workshop on Ubiquitous and
Mobile Computing for Educational
Communities:
Enriching
and
Enlarging Community Spaces (2003
– Amsterdam), the International
Symposium on Human-Computer
Interaction with Mobile Devices and
Services (2003 – Italy, 2004 – Glasgow) az első úttörő akadémiai fórumoknak számítottak (Traxler, 2005).
A konferenciák száma világszerte
fokozatosan nő. Ilyen például a The
Mobile Learning is, amely 2019-ben
tartotta 15. nemzetközi konferenciáját
(Utrecht, Hollandia, 2019), és színteret
biztosított a mobiltanulással kapcsolatos kutatások bemutatására és megvitatására (https://www.mlearningconf.org).
A mobiltelefonok széleskörű elterjedése nagy kihívást okoz a tanárok

számára az órákon. Sok diák ezeket
az eszközöket a szórakozás és a virtuális kapcsolattartás eszközének tekinti. Pedig megfelelő útmutatással
ezek felhasználása bővíthető. Szinte
nincs olyan óra, melyen nem tudnánk
felhasználni a telefont vagy a tabletet
tudásunk kamatoztatására, esetleg
nyelvtudásunk csiszolására. A nyelvtanulásra különösen érvényes ez – nap
mint nap jelennek meg új nyelvtanulást elősegítő alkalmazások, melyeket
„bárhol, bármikor” használhatunk. Mi
több, sokuk lehetővé teszi, hogy lekövessük a diákok tevékenységét.
Ilyen alkalmazás például a Great
Reads is, amely 119 hangoskönyvet
és rövidített olvasmányt tartalmaz a
Közös Európai Referenciakeret (KER)
által meghatárzott A1-es szinttől egészen a B1-es szintig. Az interaktív
könyveket olvasva nem csak az olvasáskészséget fejleszthetik a diákok,
hanem a hallás utáni szövegértést is. A
visszacsatolás vagy fejezetenként, vagy
a könyvek végén történik képkirakó,
szókereső, behelyettesítős, összepárosítós feladatok által. A tanárok pedig
könnyen nyomon követhetik az egész
osztály és az egyes diákok személyes
előmenetelét is. Erről a rendszer készít
részletes táblázatot és diagramokat is.
A Quizlet egy szókártyakészítő alkalmazás, melyben témakörök szerint
tudjuk csoportosítani az elsajátítandó
szavakat/kifejezéseket. Miután jól begyakoroltuk ezeket, különböző időmérőjátékokat játszhatunk ezekkel a
kifejezésekkel. Hogy ellenőrizzük tudásunkat, néhány kattintással tesztet is
generálhatunk.
A British Council Playtime nevű
alkalmazása a gyerekeket helyezi előtérbe. Gazdagon díszített animációk

segítik a kisebbek nyelvtanulását mesék által, amelyek felirattal tekinthetők
meg. A tündérmesék mellett fellelhetők olyan klasszikus művek is, mint
Shakespeare Szentivánéji álom című
ötfelvonásos vígjátéka is. A tematikus
játékok között megtalálhatók az angol
hangok kiejtését elősegítő játékok is,
amelyek célja, hogy a gyermekek megtanulják a hang és a helyesírás közötti
összefüggéseket. Az elérhető játékok
és témák folyamatosan bővülnek.
A megfelelő applikációk kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy ki a
célcsoport, és milyen készséget szeretnénk vele fejleszteni. Bár sokan még
félnek használni a telefonokat az órákon – sőt néhány helyen be is tiltották
őket –, én úgy gondolom, nem szabad
félnünk ezektől az eszközöktől, inkább
meg kell próbálni ezeket a saját szolgálatunkba állítani. A diákok is élvezni
fogják, ha használhatják telefonjaikat a
tanórákon.
A mobiltanulás fontosságát az
UNESCO is felismerte, és nagy figyelmet fordít a mobiltechnológiával támogatott tanulás és tanítás
elősegítésére. Ennek köszönhetően
kerül megrendezésre 2011-től minden évben a Mobile Learning Week
Párizsban, amelynek idei témája a
mesterséges intelligencia használata
az oktatásban volt (https://en.unesco.
org/mlw).
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ZOLCZER PÉTER

A NYELVTANULÁST ELŐSEGÍTŐ ÁLTALÁNOS KÉSZSÉGEK (5. RÉSZ)
Cikksorozatom előző részeiben röviden kifejtettem, hogy milyen szerepe
van a (nyelv)tanulásban a koncentrációképességnek (1. rész), hogy menynyire fontos a testmozgás a megfelelő
szintű motivációhoz (2. rész), hogy a
tanulási folyamatban milyen esszenciális a rendszeresség, a pontos célok
megadása és a megfelelő időbeosztás
(3. rész), illetve, hogy milyen összefüggés van az önfegyelem, az akaraterő és a tanulási folyamat között (4.
rész). Ebben a részben azt fejtem ki,
hogy miképpen fonódnak össze a fenti
tényezők egyetlen készségben: a szokások elsajátításának képességében.
A szokások olyan cselekvések, melyek gyakori ismétlések által rendszeressé váltak. Kialakulásuk elején, tudatos döntésen alapuló cselekvésekből
állnak, melyeket a folyamatos ismétlés
hatására annyira automatizáltan végzünk, hogy végül tudatos ellenőrzés
alatt álló cselekvésekből tudattalanná
válnak. Mindennapi tevékenységeink
és cselekvési mintázatunk túlnyomó
része valójában szokások összessége.
Ebből következik, hogy szokásaink
nagymértékben és közvetlenül befolyásolják nyelvtanulási képességünket, hiszen a nyelvtanulás maga is egy
szokás, vagyis ismétlődő tevékenység,
amelynek hatékonysága szinte egyenesen arányos a rendszerességgel.
James Clear 2018-ban megjelent
Atomic Habits [„Atomnyi” szokások]
című könyvében kifejti, a szokásokra
is érvényes, hogy kicsi, de rendszeres változ(tat)ásokból alakulnak ki,
amelyek végül nagy hatást fejtenek
ki életünkre (és ez érvényes a jó és a
rossz szokásainkra is). Clear szerint
egy adott szokás elsajátítását azzal kell
kezdeni, hogy a célt – azt, hogy a szokást elsajátítsuk – 100%-os egészként
kell felfogni, majd minden nap legalább 1%-nyi előrelépést tenni a kívánt

szokásunk kialakításának érdekében.
Ezek az akár 1%-nyi rendszeres, apró
lépések lassan, de biztosan juttatnak
majd el a kívánt szokás állandósításához. (Clear élvezetes módon foglalja
össze a szokásokról készült kutatásainak lényegét egy mindössze 8 perces,
angol nyelvű előadásban.)
A szokás hatalma – Miért tesszük
azt, amit teszünk, és hogyan változtassunk rajta? című könyvében Charles
Duhigg a mindennapokból vett példákon keresztül világít rá a szokások
természetére. Amellett, hogy a szokásokkal kapcsolatos izgalmas, tudományos felfedezéseken keresztül szemléli
szokásaink kérdéskörét, könnyedén
alkalmazható módszereket és stratégiákat is közöl jó szokások kialakítására, illetve rossz szokások elhagyására.
Duhigg azt a mechanizmust, amely
minden szokásunkat irányítja, szokáshuroknak nevezi. Ez a hurok három
elemből áll: jel, rutin és jutalom. A
mechanizmus működését Duhigg egy
saját életéből vett szokáson mutatja
be. A szerző minden délután szünetet
tartott munka közben, átment a munkahelyén lévő kis büfébe, ott vett egy
csokis sütit, amit a kollégáival való
beszélgetés közben fogyasztott el. Ez
a cselekvéssorozat gyorsan szokásává vált. Nem is volt vele problémája,
egészen addig, amíg felesége meg nem
jegyezte, hogy vissza kellene venni
kicsit, mert meghízott. Duhigg tudta,
hogy minden szokás egy jellel kezdődik, amely lényegében sóvárgás egy
jutalom iránt. A jel lehet egy hely, egy
időpont, egy érzelmi állapot, egy adott
tevékenység, lényegében bármi, ami
előidéz egy adott rutint. Duhigg megfigyelte, hogy számára a csokis süti
utáni sóvárgás minden nap délután 3
és fél 4 között jelentkezett. A rutinnal
tisztában volt: szünet, büfé, süti, beszélgetés a barátokkal. Már csak arra

kellett rájönnie, hogy konkrétan mi
az a jutalom, ami után sóvárgott. A
következő három napban kísérletet
végzett saját magán. Első nap a büfé
helyett egy rövid sétára ment. Második nap a büfébe ment, de süti helyett csoki szeletet vett. Harmadik nap
pedig ugyanúgy elment a büfébe, de
nem vett semmit, csak beszélgetett a
kollégáival. Ebből az egyszerű kísérletből rájött, hogy számára a jutalom
nem a sütemény volt, hanem a kollégáival való beszélgetés – a süti csak
egy mellékcselekvés volt, melyet aztán
könnyen el tudott hagyni. Duhigg példájából rendkívül sokat tanulhatunk.
Fontos, hogy mielőtt bármit is kezdünk szokásainkkal, alaposan elemezzük őket, mivel könnyen lehet, hogy
sok rossznak vélt szokásunkkal ugyanabban a cipőben járunk, mint Duhigg
a csokis sütivel.
Ahogy azt a cikksorozat 3. részében
kifejtettem, a nyelvtanulás azon tevékenységek egyike, melyek esetében a
rendszeresség és a gyakoriság alapvető
fontosságúak, ezért – ha igazán hatékonyak akarunk lenni – egy új nyelv
elsajátítását tudatosan szokássá kell
alakítanunk. Keressünk hát egy jelet,
amely megszokott módon elindítja a
rutinos tanulási folyamatot, hogy aztán néhány hónap után azt vegyük észre, saját magunkat jutalmaztuk meg,
hiszen gond nélkül szólalunk meg idegen nyelven.
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HALÁSZ-SZABÓ KATALIN

A STRESSZ ÉS EGÉSZSÉG
A stressz általában véve olyan eseményekre utal, melyek veszélyeztethetik
fizikai és pszichikai jóllétünket. Ezeket
az eseményeket stresszoroknak, a rájuk
adott reakciót pedig stresszválasznak
nevezzük. A stresszesemények általában besorolhatóak az alábbi kategóriák egyikébe: ritkán előforduló, rendkívüli események; befolyásolhatatlan és
megjósolhatatlan események; az egyéni élet során bekövetkező események;
belső konfliktusok.
A stressz legnyilvánvalóbb forrásai
a traumatikus események (természeti
katasztrófák, ember által okozott katasztrófák, végzetes szerencsétlenségek vagy testi épségünket veszélyeztető támadások). A traumák közül a
nemi erőszak is súlyos érzelmi és fizikai problémákat okoz. Az erőszakos
támadások áldozatai között kétszer
olyan gyakran fordul elő depresszív,
illetve szorongásos zavar vagy szerabúzus, főleg ha a bántalmazás gyermekkorban történt.
Az események stresszessége elsősorban a befolyásolhatóságuktól függ.
Minél befolyásolhatóbb valami, annál
kevésbé tűnik stresszesnek. Másodsorban a megjósolhatóságtól is függ
egy esemény stresszessége. Egy előre
látható esemény még akkor is jóval kevésbé tűnik stresszesnek, ha egyébként
befolyásolhatatlan.
Holmes és Rahe (1967) szerint minden jelentős mértékű alkalmazkodást
igénylő esemény stresszesnek tekinthető. Érdemes tisztázni, hogy a stressz
önmagában nem jó vagy rossz, hanem
a körülmény, illetve a stresszre adott
reakció határozza meg pozitív vagy
negatív jellegét. Ha képesek vagyunk
vele megbirkózni és gyarapodunk
általa, eustresszről (jó stressz) beszélünk. Ha azonban nem tudunk vele
megbirkózni, distresszről, azaz rossz
stresszről beszélhetünk.

A stressz belső konfliktusok hatására is létrejöhet (pl.: vágyaink és céljaink ellentétben állnak egymással – ez
elég gyakori). Egyformán vonzó célok
esetén sem könnyű a választás. Ugyanakkor két belső szükséglet vagy motívum összeütközésekor is konfliktus
alakulhat ki (függetlenség~függősség,
intimitás~magány, együttműködés~
versengés, impulzusok~erkölcsi követelmények). Az egymással szemben
álló motívumok közötti kompromiszszumkeresés is komoly stresszel járhat.
A stresszhelyzetek sokféle érzelmi reakciót válthatnak ki. Ezekre a
helyzetekre adott egyik leggyakoribb
válasz a szorongás. Az extrém helyzeteket túlélők gyakran reagálnak poszttraumás stresszzavarnak (PTSD) nevezett súlyos szorongásos tünetekkel.
A stressz hatására egyesek dühösek
lesznek és agresszióval válaszolnak,
a stressz ugyanakkor visszahúzódást
és fásultságot is eredményezhet. Ha
nem látunk esélyt körülményeink
megváltoztatására, megjelenhet a
passzivitással és a cselekvés hiányával
jellemezhető tanult tehetetlenség állapota is. Súlyos stressz hatására jelentős
mértékű kognitív károsodások is bekövetkezhetnek (ez koncentrációs nehézségekben, a logikus gondolkodás
szétesésében és a figyelem elterelhetőségének problémájában mutatkozik
meg).
A folyamatosan jelen lévő
stresszorokhoz való alkalmazkodás
jelentősen kimerítheti szervezetünk
energiatartalékait. Ez fogékonyabbá tehet bennünket a betegségekre
(allosztatikus teher). Egyes orvosi becslések szerint az egészségügyi
problémák mintegy felének a hátterében az érzelmi stressz áll (gyomorfekély, magas vérnyomás, szívbetegségek…). Egybehangzó adatok szerint

a stressz befolyásolja az immunrendszer védekezőképességét is.
A pszichoanalitikus elmélet szerint
az események attól válnak stresszessé,
hogy tudattalan konfliktusokat mozgósítanak bennünk. Míg a behavioristák úgy gondolják, hogy azért válaszolunk bizonyos helyzetekre félelemmel
és szorongással, mert azokat egyszer
már veszélyesnek és stresszesnek tapasztaltunk meg. Végül a kognitív
elmélet képviselői azt tartják, hogy a
stresszválaszokat az attribúciók vagy
oksági magyarázatok határozzák meg.
Vagyis a velük történt rossz dolgokat
belső, stabil és átfogó okoknak tulajdonító emberek gyakrabban fognak
a kellemetlen eseményekre tanult tehetetlenséggel reagálni, így gyakrabban is betegszenek meg. Az ún. szívós
emberek a stresszhelyzeteket gyakran
kihívásként kezelik, ez megvédi őket
a stressz betegségokozó hatásaitól. A
traumatikus eseményekben értelmet
kereső és találó emberek pedig kevesebb érzelmi problémával találkoznak
életük során.
A biofeedback, akárcsak a relaxációs tréning segít felismerni és az izmok
mély ellazításával, valamint koncentrációval oldani a feszültséget. Fiziológiai válaszaink tehát bizonyos fokig
kontrollálhatóak. Hosszú távon a testmozgás is segíti a stressz leküzdését. A
kognitív viselkedésterápia pedig segít
felismerni a fiziológiai és érzelmi tüneteket kiváltó stresszhelyzeteket, és
módosítani az azokra adott megküzdő
válaszokat. Az említett módszereket
többnyire együttesen alkalmazzák a
szakemberek.
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BENYOVSZKY ÁGNES

A HELYTÖRTÉNET ÉS A REGIONÁLIS TÖRTÉNELEM
TANÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEIRŐL AZ ALAPISKOLA FELSŐ
TAGOZATÁN
Sokszor elhangzik, hogy globalizált,
uniformizált világunkban mennyire
fontos (lenne), hogy az emberek (meg)
ismerjék lakóhelyüket, szűkebb pátriájukat. Ezt a meg- és önismerést a legalsó szinten, a legkisebbeknél (lenne)
érdemes kezdeni, ezért a régióismeret
legfontosabb színhelyei az oktatási intézmények, az iskolák. Az alábbiakban
ennek az értékközvetítésnek a hazai
lehetőségeiről szólok.
Már a vizsgált fogalmak tisztázása
sem egyszerű, egyértelmű.
A régió fogalom a lexikonokban
a területegység, térség, vidék, táj, övezet, körzet szinonimájaként jelenik
meg, a megismerésére irányuló törekvéseket nevezzük régióismeretnek. A
régióismeret, régiótörténet vagy regionális történelem rokon kifejezések,
magukban foglalják a régió (vidék), a
kistáj, a közigazgatási egység, a néprajzi tájegység, a település földrajzát,
flóráját és faunáját, történetét, nyelvét,
népi hagyományait, irodalmi emlékeit, műemlékeit, jeles személyiségeit,
stb. „A regionális kultúra a nemzeti
kultúra geográfiai-territoriális része.
Egy területegység kultúrája, amely
szélesebb körű, mint a helyi kultúra“
– idéz (Hrbácsek-Noszek, 2011, 31)
a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának alapdokumentumaiból. A helytörténet a fentiekkel rokon
értelmű kifejezés, de szűkebb közegre
(pl. egy településre) vonatkozik.

A Szlovák Köztársaság Oktatásügyi
Minisztérium „javallatai szerint a regionális kultúra egyik legfontosabb
eleme a tradicionális kultúra értékmentése, propagálása és tanítása, az
adott régió specifikus kulturális értékeinek megőrzése és népszerűsítése”
– írja Hrbácsek-Noszek Magdaléna a
Regionális tudat az iskolában c. 2011ben megjelent könyvében, amely úttörő jellegű volt, és máig egyedül álló, a
szlovákiai magyar oktatási viszonyokkal foglalkozó átfogó munka a témában (Hrbácsek-Noszek, 2011, 31).
„A „sokszínű” Európa szükségszerűen magával vonzza az egyedi, a regionális vagy az etnikai önmeghatározás
fontosságát” – állapítja meg HrbácsekNoszek (Hrbácsek-Noszek, 2011, 7),
aki a tankönyvekben – vagyis a kultúra közvetítésének iskolai eszközeiben
– megjelenő regionalitást is vizsgálja,
mivel ezekben „a kanonizált szövegek
feldolgozása során közvetett kulturális átörökítés történik” (HrbácsekNoszek, 2011, 9).
A regionalitás szempontjának bevonása a történelemtanítás módszertani
megújítása vonatkozásában is jelentőséggel bír: „A helyi és a regionális történelem iskolai jelenlétének bebiztosítására irányuló igény az utóbbi időben
figyelemre méltó jelenséggé vált“ –
írja 2014-ben Vajda Barnabás (Vajda,
2014). „Mindez csak Szlovákiában új,
a világ, s főleg Európa más tájain nem“

– teszi hozzá, majd nem sokkal ezután
így folytatja: „Ennek egyik bizonyítéka, hogy manapság a legmagasabb
fórumokon (pl. az ENSZ-ben, B. Á.
megjegyzése) bukkannak fel, fogalmazódnak meg, artikulálódnak a történelemtanításra, ezen belül kifejezetten a
regionális történelemre irányuló tervek, irányelvek, elképzelések, igények
stb.“ (Vajda, 2014)
A regionális értékek hangsúlyozása és előtérbe kerülése változásokat
eredményez a kultúraközvetítő intézményekben – így az iskolákban is –,
és ily módon alkalmat biztosít egy-egy
intézmény sajátos arculatának kialakítására, folytatja Hrbácsek-Noszek
az ún. intézményi oktatási programra
(szlovákul Školský vzdelávací program, a továbbiakban IOP) utalva. A
program lehetőséget ad a regionalitás
megjelenítésére az oktatásban, hiszen
az ún. diszponibilis órákat az iskola
olyan tartalommal töltheti meg, amilyennel akarja, így akár tanórákat biztosíthat a regionális nevelés számára
is, hogy egy adott iskolában meghatározott órakeretben, heti rendszerességgel tanítsák a regionális értékeket.
Hrbácsek-Noszek hangsúlyozza továbbá, hogy az IOP „az egyén szempontjából a regionális kulturális örökség iránti érzelmi kötődés fejlesztését
határozza meg” (Hrbácsek-Noszek,
2011, 13) tulajdonképpen a mesék és
legendák, a neves személyiségek, a
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kulturális emlékek, a művészeti alkotások megismerése által.
Vajdát éppen ennek az érzelmi kötődésnek a háttere foglalkoztatja, mikor
azt boncolgatja, létezik-e a jelenségre,
a regionalitás előtérbe kerülésére valamilyen történelemdidaktikai magyarázat, vagy csupán emocionális alapon
foglalkoznak vele, esetünkben a szlovákiai magyar iskolák. „Úgy gondolom, hogy egyes szlovákiai magyar pedagógusok és a magyar közösségünk
általában túlzó és megalapozatlan várakozásokat fűz a helyi és a regionális
történelem tantárgyhoz. Azt várják
tőle, hogy általa szorosabb kapcsolat
alakul ki a tanulókban a lakóhelyükhöz, a falujukhoz, a régiójukhoz, végső
soron a magyar nemzethez. Azt feltételezik, hogy a regionális történelmi
ismeretek (természetesen áttételesen)
képesek csökkenteni, megállítani a
Szlovákiában élő magyarok nagyarányú külföldre áramlását. Legfőképpen
pedig az a nézet fűződik hozzá, hogy
a szlovákiai magyarok kulturális reprodukciójának ez az erős, sőt talán a
legerősebb támasza, amely képes megakadályozni vagy legalábbis lassítani a
szlovákiai magyarok asszimilációját...“
(Vajda, 2014). Vajda hozzáteszi, hogy
tudományos bizonyítékok nincsenek
arra vonatkozóan, hogy ez ilyen eredményekkel kecsegtetne.
A továbbiakban Vajda a Szlovákiában hivatalosan egyedül használatos
állami (évfolyamonként egy) történelemkönyveket veszi górcső alá, és megállapítja, hogy a szlovák történészek
által szlovákul írt és a magyar iskolák
számára lefordított tankönyvek, valamint a mai magyar állami narratíva
sem a szlovákiai magyarok narratíváját
közvetíti, épp ezért sajátra van szükségünk. „A régióismeret tantárgy annak
a magyar állami történelemtanításnak
a kompenzációja, amely Szlovákiában
hivatalosan nem létezhet. Én azt gyanítom, hogy egyes történelemtanárok
ez utóbbit akarják érteni a régióismeret alatt.“ Figyelmeztet azonban arra
is, hogyha „a szlovákiai magyar történelemtanításra ráhelyezzük a nemzetmegőrzés nehéz feladatát, akkor ezzel
túlterheljük a tantárgyat, egyúttal vészesen lelassítjuk a modernizációját.“
A történelemtanítás Szlovákiában már
így is alig-alig vagy szinte egyáltalán
nem tudott módszertanilag megújulni, a tanulmány megjelenése óta sem
változott a helyzet, teszem hozzá.
Vajda tanulmányában több problémakört is körüljár, számos izgalmas

kérdést vet föl. Ezek közül kettőt emelnék ki. 1. A történelemtankönyvekben
nincs mód megjeleníteni, a pedagógiai
alapprogramokban pedig nincs mód
helyet találni a helyi vagy regionális
történelmi tartalmaknak, éppen ezért
kétséges, hogy vajon tudna-e érvényesülni egy olyan (nem kötelező)
tantárgy, amelyhez nem tartozik tankönyv, munkáltató könyv. 2. Mindenáron a történelemnek kell-e befogadnia a regionális értékek tanítását? Ha
ugyanis ezeknek van közük a magyar
nyelvhez és irodalomhoz vagy a földrajzhoz, akkor be lehetne építeni őket
akár ezen diszciplínák tantervébe is.
Vajda hozzáteszi, hogy fejtegetését
nem előzte meg empirikus kutatás,
hanem kénytelen bizonyos elméletekre hagyatkozni, ráadásul egyetlen tantárgyra, a történelemre hivatkozva.
Hrbácsek-Noszek Magdaléna viszont
könyvében konkrét, általa mért adatokból indul ki, melyeket 2010 szeptemberében 54 szlovákiai (magyar) oktatási
intézményekben (diákokkal az alapiskolától az egyetemig, valamint a pedagógusok, oktatáspolitikai szakemberek
és „pedagógiai-közéleti személyek“
részvételével (Hrbácsek-Noszek, 2011,
55) végzett kutatásai során szerzett.
Kérdőívét olyan iskolákba is eljuttatta,
ahol a régióismerettel kiemelten foglalkoznak. A vizsgálatból, mint írja,
kiderül, hogy mind az iskolaigazgatók, mind a pedagógusok fontosnak
tartják a regionális nevelést. A szerzőt
azonban ugyanúgy érdekelte a befogadó fél, vagyis a diákok álláspontja is.
Az nevezetesen, hogy mit jelent a diák
számára „…a regionalitás, a regionális kultúra, identitás, etnikai identitás,
multikulturalitás fogalma, mennyire
tud és akar ilyen értékközvetítéssel azonosulni“ (Hrbácsek-Noszek, 2011,15).
Ezért a tanulók számára készített kérdőívben néhány kérdést megismételt
azok közül, amiket a pedagógusoknak
tett fel, de mindezt azzal a szándékkal,
hogy kiderítse: milyen a regionális ismereteket közvetítő pedagógus munkájának hatásfoka. Megállapítása szerint
a pedagógusok hivatástudata és identitástudata mindenhol egyforma, és a
megkérdezett diákok is nagyrészt motiváltak: 70 százalékuk tartja fontosnak a
regionális nevelést, 58 százalékuk tudja,
hogy milyen kulturális régióban él. A
megadott lehetséges válaszok közül legfontosabbnak a szülőföldet, aztán a Felvidéket, majd Szlovákiát jelölték meg.
Értékként tekintenek a múlt produktumaira, biztos pontnak tartják a szülőföl-

det, de a megkérdezett középiskolások
az önmegvalósítás, a munkaerőpiac
szempontjából szűknek érzik Szlovákiát és Magyarországot is, „… ugyanarra
a fokra emelik a szülőföldhöz való ragaszkodást, mint européer mivoltukat”
(Hrbácsek-Noszek, 2011, 89).
A kér(d)ésre, hogy soroljanak fel
néhány neves személyiséget, épületet,
természeti szépséget a kulturális régiójukból is többnyire felkészülten reagáltak, de megadott válaszaikban – mint
azt a Hrbácsek-Noszek hangsúlyozza
– épületek ritkábban fordultak elő.
A szerző szerint meglepő, hogy a
magyarság szempontjából leghomogénebb régióból, a Csallóközből származott a legtöbb „vegyes értékű” adat. A
kutatásban bizonyítást nyert továbbá
az is, hogy a diákok „rugalmasabban
igazodnak a globalizációs trendekhez,
mindennapjaikban egyszerre érvényesülnek az univerzális, a globális formák és a partikulárisak” (HrbácsekNoszek, 2011, 79).
Számomra a legtanulságosabb mégis
az volt, hogy a diákok rávilágítottak: „..
a regionális, a helytörténetei oktatással
foglalkozó pedagógusok egy hibát bizton elkövetnek: csak a múlttal foglalkoznak. Tanulóink viszont a jelenben
élnek, s itt és most akarják belakni és
élni a konkrét teret. A jelen is szolgáltat/hat értékeket, ma is születhetnek
és hatósugaruk nagy lehet bizonyos
szimbólumoknak. Büszkék lehetnek
egy náluk gyártott termékre, márkanévre, egy-egy sportklub, egy zenekar,
tánccsoport tagjaként is erősödik a regionális identitás. (…) Érdemes lenne
feltérképezni a jelen kínálta értékeket,
s így nem csupán plusz történelem
órákat ülnének végig a tanulók, melyet
regionális nevelés címszó alá rejtünk”
(Hrbácsek-Noszek, 2011, 78).
A végső konklúziót tehát maguk a
diákok fogalmazták meg: mi az az út,
amellyel közelebb hozhatnánk hozzájuk mi, pedagógusok ezeket a regionális tartalmakat. Ehhez képest – és
azóta is – mi, felnőttek próbáljuk rájuk
erőltetni az elképzeléseinket. Pedig
hallgatnunk kellene rájuk, ők a jövő,
a befogadó nemzedék, nekik szeretnénk átörökíteni, amit még lehet, őket
akarjuk megtartani a szülőföldjükön,
magyarnak.
Ehhez képest mi a valóság, a realitás?
Vajda Barnabást idézem: „…nem
lehet tudni, hogy az országban hány
alapiskolában tanítanak régióismeretet, arról pedig végképp fogalma sincs
senkinek, hogy ha tartanak ilyen órá-
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kat, azokat milyen tartalommal töltik
meg és milyen pedagógiai módszertannal oktatják. Csupán néhány töredékes adatból lehet bizonyos következtetéseket levonni“ (Vajda, 2014). S
2011-ben Hrbácsek-Noszek Magdaléna a következőt írta: „A módszertani útmutatók hiánya, a továbbképzési
lehetőség alacsony kínálata miatt kevesen merték vállalni ezt az úttörőmunkát, mindössze a megkérdezett
intézmények 20 százaléka“ (HrbácsekNoszek, 2011, 68). Sajnos, a helyzet
azóta sem sokat változott, az Oktatási
Minisztérium honlapjáról letölthető
segédanyagok mindössze javaslatokat
adnak a regionális nevelés tanításához,
egységes, évfolyamokra lebontott tartalomjavaslat nem található a kínálatban, továbbra is specifikus módszertan kidolgozására lenne szükség.
A kezdeményezés, legalábbis a szlovákiai magyar oktatással foglalkozó
szervezetek részéről, megvolt. „Tény,
hogy 2005 után... mind a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége,
mind a Katedra Társaság szervezett
ilyen témájú találkozókat, konferenciákat, szakmai összejöveteleket, sőt
született pár kiadvány is e témában“
– összegzi Vajda Barnabás (Vajda,
2014), gondolom, az SZMPSZ által szervezett Kincskeresők országos
versenyre vagy a Katedra Alapítvány
és a Katedra folyóirat által 2011-ben
Regionális tudat az iskolában címmel Dunaszerdahelyen megrendezett
XX. Katedra Napokra is utalva. Vajda
országos szinten tapasztalható kezdeményezésről is beszámol: „… a pozsonyi Országos Pedagógiai Intézet történelem szakkollégiuma... a 2014 őszétől
tervezett és előkészítés alatt lévő tan-

tervi reform keretében a korábbinál
biztosabb alapot teremt a történelem
állami művelődési programon belül a
regionális történelem számára mind
az alapiskolák, mind a gimnáziumok
szintjén. Ennek jelzéséül következzék
egy idézet a történelem állami oktatási
program tervezetéből: »A történelem
mint iskolai tantárgy fő feladata a tanuló mint komplex személyiség történelmi tudatának a kiművelése, továbbá
a történelmi tudat folytonosságának a
megőrzése abban az értelemben, hogy
megtörténjen a helyi, a regionális, az
össz-szlovákiai, az európai és a világméretű történelmi tapasztalatok átörökítése«” (Vajda, 2014).
ALTERNATÍV RÉGIÓISMERETI
TANKÖNYVEK

Regionális történelmet, helytörténetet –
mint az Hrbácsek-Noszek kutatásaiból
kitűnik – leginkább a történelem, magyar nyelv és irodalom, földrajz, honismeret órán tanítanak a szlovákiai magyar iskolákban. A szerző felsorakoztat,
bemutat három olyan – nemcsak témájában, de koncepciójában is különböző
– segédtankönyvet, „úttörő munkákat“,
amelyek a regionális értékekkel foglalkoznak. A Pék László által szerkesztett
Galánta és környékével foglalkozó kiadvány „a régió-kutatás interdiszciplinárisnak mondott jegyeire épít (...), melyek a leginkább befolyásolják egy adott
régió életét a jelenben, s az idő függvényében“ (Hrbácsek-Noszek, 2011, 128).
Bagita Judit – Győző Andrea – Kovács Tünde – Nagy Lívia a Komáromi járásról szóló munkáltató segédtankönyvét magam is jól ismerem.

A könyv összeállításakor a szerzők az
alsó tagozaton adott tantervi követelményekből indultak ki: „Egy mintát
adunk valójában, amellyel arra szeretnénk ösztönözni a kollégákat, hogy
végezzenek hasonló gyűjtőmunkát,
akár a gyerekekkel közösen“ (BagitaGyőző-Kovács-Nagy, 2009, 3). A tanulók rövid szövegek, képek, feladatok
által kerülhetnek közelebb a járás természeti kincseihez, történelmi nevezetességeihez, megismerkednek híres
szülötteivel, a régi szokásokkal, régen
használatos tárgyakkal, stb. HrbácsekNoszek végül a Nagymácséd honismerete c. kiadványt említi, amely „az
efféle munkák között az elsők között
jelent meg a tankönyvirodalom piacán a szlovákiai magyar közösségen
belül” (Hrbácsek-Noszek, 2011, 130).
A segédtankönyv szerzője alsó tagozatos pedagógus, de maga a könyv
Hrbácsek-Noszek szerint nemcsak
az alsósok számára nyújt érdekes olvasmányt. „Pontosan lehet továbbá
tudni, hogy nem egy pedagógus kolléga minden nehézség ellenére tanít
régióismeretet, például Felsőszeliben,
Komáromban, Nagymácsédon, Nagymegyeren, Bakán“ – sorolja Vajda Barnabás (Vajda, 2014).
A fent említettek mellett történtek
és történnek próbálkozások, kísérletek
a helytörténet, régiótörténet tanítására
más szlovákiai magyar oktatási intézményekben is, elsősorban az alapiskolákban, talán épp az alulról építkezés
jegyében. Az alábbiakban – a teljesség
igénye nélkül – a látókörömbe került,
számomra figyelemre méltó, a kihívásoknak megfelelni akaró és tudó törekvésekre szeretném felhívni a figyelmet.
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A búcsi Katona Mihály Alapiskolában egy névadójuktól vett idézet
– „Midőn idegen Tartománybéli történetekről beszélünk, szükséges, hogy
a Hazai dolgokban ne legyünk jövevények!” – szellemében gondolkodnak
és cselekszenek: alsó tagozaton a honismeret órákon, a felsőn pedig a történelem, a polgári nevelés és a hitoktatás
keretében foglalkoznak helytörténettel. Az ötödik osztályban pedig bevezették tantárgyként a regionális nevelést, amelynél a régiójukat bemutató
munkáltató segédtankönyvet használják, amelynek egyik szerzője, Győző
Andrea az intézmény igazgatónője.
Szencen példaértékűen nekifogtak
tananyagként feldolgozni a régió természeti, kulturális örökségét és kincseit. A síkságtól a dombtetőig című,
háromkötetesre tervezett helytörténeti
tankönyvsorozat 2017-ben megjelent
második része bemutatja a régió történelmét, hagyományait, néprajzi szokásait, híres személyiségeit, emlékhelyeit
az őskortól a felvilágosodás koráig. „A
kötet szerkesztője Strešňák Gábor, a
városi múzeum vezetője, aki összefogta a történészekből, néprajzkutatókból,
pedagógusokból, levéltárosokból és
régészekből álló szerzői gárdát, amire
nagy szükség is volt, hiszen mindenki
a saját korszakát, kutatásait és érdeklődési körét tartotta fontosnak, érdekesnek, a rengeteg információt azonban
a gyerekek számára érthető és érdekes
formában kellett feldolgozni. A munka
érdekessége volt az is, hogy magyar és
szlovák szerzői gárda írta a könyvet,
többször egyeztetni kellett a kifejezé-

seket, hogy ne okozzanak se gondot,
se sértődést, se történelmietlenítést
a kötetben, hiszen a magyar változat a magyar iskolákba, és tartalmilag
ugyanaz a szlovák nyelvű változat a
szlovák iskolákba kerül“ – írja recenziójában Matus Mónika, a szenci Szenczi
Molnár Albert Alapiskola igazgatónője
(Matus, 2017). A magyar változat az
iskolaügyi minisztérium A nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók regionális
és multikulturális nevelése pályázatán
elnyert támogatás segítségével született
meg.
A szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskolában is igyekeznek kialakítani és
elmélyíteni a diákokban a helyi hagyományok tiszteletét, valamint gyarapítani a falu történelméről, természeti adottságairól való ismereteiket.
Az alsó tagozaton a honismereti órák,
felső tagozaton a történelem, a polgári
nevelés, a biológia tehető színesebbé
és szemléletesebbé a segédeszközkészlet által, amelynek egyelőre csak egy
része készült el. A készlet egy részét
9 oktatótábla képezi (rajtuk pl. a falu
népviseletét, gasztronómiáját, szokásait, a falu templomait), de készülnek
még kifestők, memóriakártyák, kirakó, helytörténeti társasjáték, munkáltató tankönyv, amely a falu sokoldalú
megismerését segíti elő.
Szükség van ezekre az úttörő munkákra, mert az állami tankönyvek által közvetített regionális ismeretek
meglehetősen szegényesek. HrbácsekNoszek vizsgálta a regionális elemek
tankönyvbeli megjelenésének gyakoriságát (egyebek mellett a történelem-,

irodalom-, képzőművészet-, honismeret- és zenekönyvekben), figyelembe
véve nemcsak a szöveges részeket, hanem az illusztrációs anyagot is, és arra
a következtetésre jutott, hogy: „A tankönyv eszköz a tanítás szolgálatában.
Az egyes témák messzemenően több
lehetőséget kínálnak a regionális identitás erősítésére, ennek kiaknázása,
a gyakorlati bevitele a tanításba már
pedagógusfüggő” (Hrbácsek-Noszek,
2011, 132).
Hrbácsek-Noszek és Vajda szerint is
a regionális oktatást speciális és különálló tantárgyként kellene megoldani.
Az iskolák többsége viszont elsősorban a magyar-, a szlovák- és a matematikaórák számát emeli, hisz ezeket
az ismereteket évente méri a minisztérium.
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A SZLOVÁKIAI ÉS MAGYARORSZÁGI
ROMA IRODALOM ARCKÉPCSARNOKA
A Katedra szeptemberi számában felvázoltam a roma irodalommal kapcsolatos dilemmákat, nehézségeket,
és megkíséreltem a szlovákiai és magyar irodalom színterén elhelyezni az
egy- vagy kétnyelven megjelenő roma
irodalmat. Jelen írásomban folytatni szeretném a korábban megkezdett
gondolatokat, és a szlovákiai és a magyarországi roma szerzőkről szólok.
A szlovákiai szerzők pályakezdésére
jellemző, hogy műveiket szlovák nyelven adták ki, s a későbbiek során igyekeztek ezeket lefordítani és kiadatni
roma nyelven is. Ezek a fordítások már
hozzáférhetőek azoknak a magyar iskolába járó roma gyerekeknek és tanároknak, akik beszélik a roma nyelvet.
A SZLOVÁKIAI ROMA IRODALOM
KÉPVISELŐI

Dezider Banga (1939)
A szlovákiai roma irodalom legkiemelkedőbb és legtermékenyebb szerzője
Dezider Banga, aki roma és szlovák

nyelven is alkot. Sokszínű egyéniség,
tanár, dramaturg, költő, prózaíró. A
szlovákiai romák kulcsfigurája pedagógiai képzésben is részesült, és a Pozsonyi Egyetem Bölcsészkarán szerzett diplomát. Dolgozott középiskolai
tanárként, a kassai tévé dramaturgja is
volt, ebből kifolyólag lényegesen hozzájárult a romák életének bemutatásához (Djuric, 2004, 58). Banga a roma
mesék világában a szegények legnagyobb kincsére talál, amelyet a romák
a távoli Indiából hoztak magukkal.
Műveiben olyan világot mutat be,
amelyben a romák nem voltak kitéve a
mindennapi üldöztetésnek, a diszkriminációnak, a gyűlölködésnek, és nem
kellett rettegniük a rendőröktől vagy
más egyenruhás alakoktól. Ez a világ
csak a romák számára létezett, hiszen
elég volt a tűz köré ülni, és olyan megismételhetetlen történetek hangzottak
el egy-egy bölcs roma mesélő szájából,
amelyek minden hallgatót elragadtattak – a legfiatalabbtól a legidősebbig
(Hlebová, 2007, 70). A gazdag irodalmi munkásságából kiemelendő a
roma kérdést más, az általánostól eltérő perspektívából megközelítő verseskötete, a Pieseň nad vetrom (Ének
a szélről, 1964) című (Andruška Péter
szerint ez a legjobb eddigi roma verseskötet), majd 1969-ben jelent meg
a Čierny vlas (Fekete haj) című novelláskötete. Banga roma népmeséket is
gyűjtött és adott ki, ilyenek például:
Magnólie zhasínajú (A magnóliák elhervadnak, 1989), Rozhovory s nocou
(Párbeszédek az éjszakával, 1970),
Záružlie a lekno (Gólyahír és vízirózsa,
1967). Banga a szlovák és roma nyelvű
novellaantológia, a Paramisa (Történet, 1992) szerkesztője, amelyben Ján
Berky-Ľuborecký, Elena Lacková, József Ravasz, Milena Hübschmannová

és mások meséi szerepelnek. Ugyanebben az évben került kiadásra a roma
versantológia, Verše z vrbiny (Sorok
a ciherből, 1992) címmel, melynek
szerzői többek közt Elena Lacková,
Daniela Hívešová-Šilanová, lengyel
roma írónő B. Wajs Papusza és mások
(Facuna– Lužica, 2017, 93–94).

Elena Lacková (1921–2003)
A legidősebb roma írónő, a holokauszt
túlélője, Elena Lacková, a prágai Károly Egyetemen tanult szociológiát.
1946-ban kezdett el írást és olvasást
tanítani roma gyerekeknek. Szociológusi és újságírói munkásságának köszönhetően számos tanulmánya jelent
meg a romák életéről, kultúrájáról, társadalmi helyzetéről, mindezek mellett
a próza és a líra területén írta be magát
az irodalomba (Rajko, 2004, 57). Meséskötetét Romane Paramisa (Roma
mesék, 1992) címen adta ki, melyet
eredetileg szlovák nyelven írt, majd
később tükörfordítással több roma dialektusba is átültették. Így a könyv később kétnyelvűen került kiadásra. Eva
Davidová az írónőt a szlovák Božena
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Nemcová írónőhöz hasonlítja, hiszen
stilizálták és mai formára ültették át az
eredeti népmeséket. Úgy változtatták
meg a történeteket, hogy megtartsák a
mesei motívumokat és az üzenetet, a
mondanivalót. A Lángoló cigánytábor
című darabbal indult az írónő karrierje, ezt 1946-ban egy roma ifjúsági csoporttal tanulták be és adták elő. Több
drámát is írt a kassai roma Romathan
Színház részére. Elena Lacková az
egyik első kiemelkedő egyéniség, aki
a roma kultúrát aktívan terjesztette a
többségi társadalmi környezetben. Ő
volt az első roma nő, aki sikeresen fejezte be egyetemi tanulmányait. A Szerencsés csillagzat alatt születtem (1997)
című önéletrajzi művét több nyelvre
is lefordították (cseh, francia, angol
és magyar nyelvre). Halálát követően, 2005-ben háborús történeteit is
kiadták A holtak nem térnek vissza címen (O mule na aven pale) (Facuna–
Lužica, 2017, 93–94). Lacková szomorúan konstatálja az életrajzi művében,
hogy sajnálatos módon a roma mesék
háttérbe szorultak, mivel a faluban
volt egy mozi, amely kiszorítottak az
addigi roma mesék szerepét (Lacková,
1997, 76).

Ján Berky-Ľuborecký (1940–2004)
Ján Berky-Ľuborecký a roma gyermekirodalom egy másik jelentős szerzője.
Meséskötetei többek közt az Álom a
boldogságról (1994) és a Dezsovinák
(1995), ezek a mesék egy tiszta, őszinte romaság, roma identitás megtestesítői, amelyekben a roma közösséget ősi
formájában mutatja be az olvasónak, a
természettel, a pozitív roma bölcsességgel és a közösségen belüli és kívüli
emberi tulajdonságokkal és kapcsolatokkal egyetemben. A gyerekeknek
szánt költemények és mesék olyan

folyóiratokban jelentek meg, mint
például a Hajnalcsillag (Zornička) és a
Napocska (Slniečko). 2000-ben adta ki
a Roma nyelv tankönyvét és a RomaSzlovák, Szlovák-roma szótár társszerzője is (Banga, 1992, 258).

Ravasz József (1949)
Ravasz József író, költő, szerkesztő és
romológus három nyelven írja műveit: roma, szlovák és magyar nyelven.
Irodalmi tanára Dezider Banga volt.
Ravasz a Roma elnevezésű magazin
társalapítója és számos roma mese
szerzője. A legismertebb meséskötetei
a Szívházikó (Domček v srdci, 1973)
és a Mesegaléria (Galéria rozprávok/
Galeria paramisen). A versgyűjteményei közül jelentős az Idegen kézműves
(1990) című kötet és a Cigányország
(Romano Them, Rómsko, 2005) című
fabulagyűjteménye. 2004-ben alapította meg a dunaszerdahelyi Romológiai
Kutató- és Módszertani Intézetet
(Tóthová, 2018, 164–172).
Daniela Hívešová-Šilanová
(1952–2008)
A legjelentősebb költőnő ugyan
nem roma származású, viszont egész
munkásságát a romáknak szentelte.
1986-ban debütált az Olinka meséi
című, gyerekeknek szánt rádiójátékával, 1989-ben pedig a Cigány nyár
(Cigánske leto) versgyűjteményét adta
ki. 1993-ban a Roma fiúk és lányok
című gyerekversgyűjteménye, 1996ban pedig a Vtáčatko / Koráločka /
Čirikloro / Mirikloro roma gyerekeknek
szánt történetei jelentek meg, amelyek
azt a célt szolgálják, hogy emeljék a fiatal olvasók önbizalmát. Az írónő a kassai Romathan Színház társalapítója is
(Facuna– Lužica, 2017, 93–95). „Alapvetően három életem volt: egy magán,
egy irodalmi (amely már feledésbe me-

rült) és roma” – nyilatkozta a faji előítélet, a diszkrimináció és az igazságtalanság ellen harcoló fáradhatatlan harcos
(Ikrényiová, 2017, web1).
ROMA NYELVŰ FORDÍTÁSOK
A roma irodalom létének megkérdőjelezése ellenére (vö. Vekerdi,
1974) az európai roma irodalom jelentős műveit szlovák nyelvre is lefordították. A lefordított művek közül néhányat kiemelnék: Zaharia
Stancu: Játék a halállal (Hra so
smrťou, 1963), Nomádok/Vándorok
(Kočovníci, 1968), Vidol Podgorec:
Fehér cigány (Biely cigánik, 1970),
Menyhért Lakatos: Füstös képek
(Začadené obrazy, 1986), Katerina
Taikon: Katica (Katica, 2001), Lorca
Federico Garcia: Cigány románcok
(Cigánske romance, 2005). A roma
népesség integrációját a modern civilizált kultúrához való alkalmazkodásnak tekintették, amely megközelítés
nem különbözik a jelenlegi integrációs
erőfeszítésektől sem. Az 1989-es rendszerváltozást követően a lefordított
művekre olyan eszközként tekintettek, amelyek a régi életmód leküzdését és a többségi társadalom modern
világának megközelítését szolgálják
(Facuna– Lužica, 2017, 93–95).
A MAGYARORSZÁGI ROMA
IRODALOM KÉPVISELŐI

Bár Lakatos Menyhért (1926–2007)
nem tartotta magát cigány írónak (azt
vallotta magáról, hogy ő író cigány,
mivel írásai az egységes magyar irodalom részét képezik), műveiben mégis
olyan témákat ragadott meg, amelyek
a roma irodalom fő érdeklődési terébe
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tartoznak. A Füstös képek c. regénye,
amely az íróvá válás története mellett
a felmenői élettörténetét, a fasizmust
önti szavakba, hű képet fest a romák
életéről, hagyományairól, szenvedéseiről, az 1981-ben megjelent Csandra
szekere című novelláskötetében szintén a fasizmus témájához nyúl, a koncentrációs táborok világában a romák
halálát meséli el.

Choli Daróczi József (1939–2018)
azon kívül, hogy költő, műfordító, a
roma irodalmi nyelv elfogadtatásának
kezdeményezője is. A Rom som (Roma
vagyok) című folyóirat alapító tagja és
főszerkesztője, és a Zhanes romanes?
(Beszélsz romani nyelven?) című tankönyv szerzője. Nevéhez fűződik a
Biblia romani nyelvre való átültetése.
Első verseskötete 1990-ben jelent meg
Isten szomorú arcán címmel, a második pedig 1991-ben, Csontfehér pengék
között címen (Rajko, 2004, 52).
Osztojkán Bélának (1948–2008) két
verseskönyve jelent meg, az egyik
1981-ben Halak a fekete citerában
címmel, a másik 1983-ban, Hóesés
hőségben címmel, 1985-ben pedig egy
novelláskötete jelent meg, Nincs itthon
az Isten címmel.
Rostás Farkas György (1949) és Karsai Ervin (1936) 1991-ben jelentettek meg egy iskolai olvasókönyvet Te
sityovas romanes (Romani nyelvet tanulunk) címmel. Rostás Tumaroj muro
ilo (Tiétek a szívem) című verseskötete 1991-ben jelent meg, és ő volt az
összeállítója az 1993-ban megjelent
Malayipe (Találkozások) című antológiának, amelyben a magyar lírikusok
roma témájú műveit közölték. Rostás
a Kethano drom (Közös út) szerkesztőjeként hozzájárult a roma irodalom

magyarországi terjesztéséhez (Djuric,
2004, 52).

írók válogatott műveit köti csokorba
(Rajko, 2004, 55).

Holdosi József (1951–2005) életműve szintén a roma múlt bemutatására
épült. Huszonöt évesen írta meg első
regényét Kányák (1978) címen, mely
Cigányutca címen németül is megjelentet. A regény a magyarországi
romák életét mutatja be Kánya Jenő
életútján keresztül. Két kisregénye jelent meg 1982-ben, az egyik A glóriás,
másik pedig A dac címen. 1987-ben
Cigánymózes címen jelentek meg írásai gyűjteményes kiadásban (Djuric,
2004, 52–53).

Szécsi Magda (1958) sokszínű és kiemelkedő egyéniség, roma származású
magyar grafikus, keramikus, író, festő,
illusztrátor, autodidakta művész. Négyéves korától intézetben nevelkedett
egészen tizennyolc éves koráig. Egy
oktatási csereprogramnak köszönhetően végezte el Varsóban az Egészségügyi Főiskolát. Az 1990-es évektől különböző roma lapokban rendszeresen
jelentek meg illusztrációi, majd több
könyvet is illusztrált, az irodalomban
pedig mesékkel, versekkel, novellákkal,
elbeszélésekkel és kisregényekkel van
jelen. Jelentős művei közé tartozik Az
aranyhalas lószem tükre (1988), A fekete bálvány birodalma (1993), Madarak
aranyhegedűn (1995), Oroszlán Szlán
királysága (1996), Az álmos pék (1999),
Cigánymandala (2007) (D. Magyari,
2013, 218).

Bari Károly (1952) valószínűleg a legismertebb magyar nyelven író roma
író. Sokoldalú egyéniség: költő, festő,
filológus. Bari politikai töltetű versei
miatt az 1960-as években egy évre börtönbe is zárták, majd szabadulása után
a társadalom peremére szorult, ezt az
életérzést tükrözi a Cigánynak lenni,
költőnek lenni című esszéje is. Bari
Károly roma költő, viszont egyrészt
művei a bennük megbúvó esztétikai és
filozófiai gondolkodás révén egyetemesek, másrészt saját maga sem tartja
magát roma költőnek. Saját maga úgy
nyilatkozott, hogy „nem tartom magam cigány költőnek, magyarul írom
a verseimet, magyarul gondolkodok,
az irodalom iránti érdeklődésemet,
vonzalmamat magyar nyelven írott
könyvek keltették fel és csiszolták”, és
példaként a zsidó származású Radnóti
Miklóst hozza fel (D.Magyari, 2013,
21–25). Bari Károly verseskönyvekkel,
népmese- és népdalgyűjteményeivel
mégis beírta magát a roma irodalomba. Népköltészeti munkássága a Tűzpiros kígyócska (1985), Az erdő anyja
(1990), Az üvegtemplom (1994) című
kötetekben látott napvilágot. 1996-ben
jelen meg magyar és romani nyelven a
Madarak aranyhegedűn című antológia, amely a magyarországi roma

Balogh Attila (1956) formaújítónak
számít, hiszen olyan játékos-humoros
költeményekkel gazdagítja a roma irodalmat, amely eddig ismeretlen volt,
avantgárd költőnek számít. Az ő nevéhez fűződik a Cigányfúró (1994-1998)
című folyóirat megalapítása, amelyben
cigány és nem cigány szerzők művei
egyaránt szerepeltek (Djuric, 2004,
55–56).
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A 21. SZÁZADI ISKOLA ÓRIÁSI KIHÍVÁSA:
AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS (1. RÉSZ)
Az olvasás, a szövegértés mindennapjaink állandó, szükségszerű és kikerülhetetlen velejárója. Értő olvasás nélkül
szinte lehetetlen boldogulni a nagyvilágban, hiszen az élet minden területét
befolyásolja, és akarva-akaratlanul is
szövegekbe botlunk. Az olvasás a tanulás alapfeltétele, mert az értő olvasás
segítségével tanulunk, tájékozódunk.
Más megközelítésből az értő olvasás
maga a tanulás (Hrbáček-Noszek,
2014). Ezért nem lehet kellőképpen
hangsúlyozni az olvasás és szövegértés
fontosságát. Azt, hogy ezen a területen Szlovákia nem teljesít jól, a nemzetközi mérések eredményei (PISA,
PIRLS, TIMSS) is mutatják. Ez egy
óriási probléma, mivel a szövegértési
nehézségek tanulási zavarokhoz vezetnek. Az olvasóvá nevelés nagy kihívás
elé állítja a pedagógust, ugyanis az iskolának egyre nagyobb és nehezebb
szerep jut az olvasáshoz, a könyvekhez
való pozitív attitűd kialakításában.
Azt, hogy az ember mennyire válik
olvasóvá, nagymértékben befolyásolja, milyen szinten sikerült elsajátítania
az olvasás technikáját, mennyire érti
az olvasott szöveget, milyen motivációból olvas, milyen élményhez jut az
olvasás során. Sok tanulmány arra is
rámutat, hogy a környezeti hatásnak
milyen kiemelt jelentősége van.
Az olvasástanítás célja az alapiskola alsó tagozatán egyrészt az értő,
értelmező olvasás elsajátítása, amely
információszerzést szolgál, másrészt a
szépirodalmi szövegek révén szerzett

élménytapasztalat megélése. Ahhoz,
hogy a negyedik évfolyam végén, az
ISCED1 kilépési szintjén a gyermek
ezt a mércét megüsse, hosszú utat kell
végigjárnia, amelyben pedagógusként
feladatunk a segítségnyújtás, támogatás. Az út kezdetét a legtöbben az iskolakezdésben látják, de az olvasás ennél jóval összetettebb folyamat, amely
nem csupán a kódolás, dekódolás folyamatába torkollik, nem csupán a betűismerettel kezdődik. Az értő olvasás
alapjait sokkal korábban rakjuk le.
Hogy mikor? A mesélést nagyon korán el lehet kezdeni, ugyanúgy, ahogy
Kodály szerint a zenei nevelést, vagyis már a születés előtti időszakban.
Bebizonyították, hogy az anya már a
pocakjában lakó gyermekével is képes
kommunikálni. Az irodalmi élmény
megalapozása a bölcsődalokkal kezdődik, ahol a ringatás öröme, az anyai
test melegsége összekapcsolódik a
dallammal, énekkel. Az anya hangja,
becézése biztonságot nyújt babája számára. A ringatást, hintáztatást minden
baba nagyon szereti. A ritmikus mozgás segíti őt a szorongások, feszültségek leküzdésében, nyugtató hatású. A
manapság népszerű Ringató foglalkozások is ezen a koncepción alapulnak
(Gróh, 2013). Az anyának kulcsszerepe van gyermeke beszédfejlődésének
alakulásában. Az anyai beszéd érzelemgazdagsága nagyban befolyásolja a
csecsemő figyelmének fejlődését.
A mondókázás, ritmusos játékok,
később rövidebb mesék, történetek

egyértelműen pozitív irányba fejlesztik a gyermek személyiségét. Tehát a
családi nevelésben nagyon korán, a
kezdetektől megalapozható a gyermek
beszédfejlődése, szövegértése. A mesélésnek óriási szerepe van az egész személyiségfejlődésben. A mese megerősíti, segíti az ősbizalom élményének
kialakulását, ami kétéves korig épül be
a gyermek személyiségébe, vagyis még
az óvodába lépése előtt.
Tudjuk azt, hogy már egész kicsi gyereknél spontán módon ki tud
alakulni a könyvekhez való pozitív
viszony. Azzal, hogy lapozzuk a gyerekkel a könyvecskéket, aki kérdez
vagy épp rámutat egy alakra, tárgyra,
személyre, nem keveset fejlesztünk.
Később mesét olvasunk neki, s így indirekt módon az olvasásra, a könyvek
szeretetére neveljük. De ugyanez igaz
a személyes példamutatásra. Ha egy
családban mindenki olvas, a gyermek
számára ez természetes cselekvésként
fog rögzülni, és mivel utánoz, mintát
követve fejlődik, feltételezhető, hogy
az olvasás, a könyvek vonzóak lesznek
számára. A mondókák, kiszámolók,
mutogatók, versikék, dalocskák, mesék az anyanyelv tökéletes elsajátításában nélkülözhetetlenek.
A kisgyermek az óvodában is találkozik a szöveggel, mese, mondóka,
vers formájában, s a maga fejlettségi
szintjén értelmezi azt. Ezen a téren
tapasztalható leginkább, mi az, amit
otthonról, a családi nevelésből hozott. Mindenfajta kérdés, mérés nél-
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kül megállapítható, melyik gyereknek
mondanak vagy olvasnak naponta mesét, elég erre egy mese felolvasása, elmondása. Akinek ez természetes, már
úgy helyezkedik el, hogy tudja, mi fog
történni, várakozik, figyel, míg akinek
nem mesélnek, nem találja helyét, nem
képes figyelni az első alkalmakkor. Az
mindenképp pozitívumként könyvelhető el, hogy megfelelő motivációval
nagyon rövid idő alatt, a fokozatosság
elvének betartásával ők is képessé válnak befogadni és feldolgozni a mesét.
A figyelem felkeltésére és fenntartására kiválóan alkalmas a bábozás és
a dramatizálás, ami akár a napi rutin
részévé válhat, intézményesített formában mindenképp, de akár otthon is
alkalmazható. Az óvodai és az iskolai
oktató-nevelő munka során nagyon
sok lehelőség van a felzárkóztatásra,
az esélyek kiegyenlítésére a különböző, eltérő háttérből származó gyerekek
között. Gyakorló pedagógusként az a
tapasztalom, hogy az otthoni mesélés,
mondókázás, de még a beszélgetés is
egyre inkább kiszorul a mindennapokból. Akár az óvodában, akár az
iskolában ha rákérdeztem a gyerekek
kedvenc meséjére, szinte kizárólag a
televízióban látott meséket sorolták.
Az esti mesélés ritkaságszámba megy,
a kicsik többségének nem mesélnek
rendszeresen. A technikai robbanás is
meghozta a maga negatív gyümölcseit.
Sajnos vannak óvodák, ahol a délutáni
pihenő alatt a mesét CD-ről hallgatják
a kicsik, vagy – ami még ennél is roszszabb (remélem, nagyon ritka) – tévét
nézve alszanak el. Az interaktív tábla
használata az óvodai nevelésben is
számos kérdést vet fel. Teljesen érthető az igény az informatikai ismeretek
korai bevezetésére, alkalmazására, de
szerintem ennek is csak bizonyos keretek között szabadna megvalósulni.
Megdöbbenve hallgattam egy ismerősöm panaszát, miszerint a kislánya
óvodájában az interaktív táblán gyakran órákon keresztül gyerekdalokat és
mondókákat néznek a picik. Mikor
pedig ezt teljesen jogosan szóvá tette,
azt a választ kapta, így könnyebben
megtanulják azokat. Az interperszonális kapcsolat semmivel nem pótolható. Mesélni, mondókázni, játszani,
énekelni, alkotni kell, valamint a kicsiket meghallgatni, ami nagyon fontos a
beszédfejlesztés szempontjából.
Sokan először az óvodában találkoznak az igazi mesevilággal, rácsodálkoznak, megszeretik, hamar magukévá teszik. Véleményem szerint

intézményi szinten itt kezdődhet meg
ténylegesen az olvasóvá való nevelés.
Az óvodának, iskolának nagyobb részt
kell vállalnia az olvasáshoz való pozitív viszony kialakításában, a szövegértés fejlesztésében, mint korábban.
Ez egy nagy kihívás a pedagógusok
számára a mai felgyorsult információáradat mellett, amelyben a gyerekek
cseperednek. Ezért az olvasástanítás
előkészítésében, valamint az olvasástanítás során a tanító kreatív hozzáállása
kulcsfontosságú.
A személyes tapasztalataimból kiindulva a mai gyerekek nem taníthatóak
ugyanazokkal a módszerekkel, mint
10, 20, esetleg 30 évvel ezelőtt. A végső
cél mégis ugyanaz: olvasó, gondolkodó emberré nevelni az ifjúságot, mert
– Máraival élve – csak az ember olvas.
A digitális újítások egy sor új kihívást jelentenek a szülőknek, pedagógusoknak. Szerintem, ha a számítástechnika fejlesztő, motiváló hatását
kihasználjuk az oktató-nevelő munkában, és nem zárkózunk el az új lehetőségektől, közelebb kerülhetünk a
gyerekekhez, akik ezáltal nyitottabbá
válnak. Változnunk kell, új dolgokat
beépíteni az oktatási folyamatokba,
változtatni eddigi módszereinken,
kialakult szokásainkon, megtalálni a
közös hangot a mai gyerekekkel, motiválni őket a lehető leghatékonyabb
módon. Ehhez viszont ismernünk
kell a gyerekeket teljes mivoltukban,
az érdeklődési körüket, hobbijukat és
szinte napra késznek kell lenni a gyerekeket foglalkoztató dolgokról, pl.
mesefilmek, játékok, sport, s egyéb,
számukra lényeges dolgokról. Három
gyermek édesanyjaként eléggé jól informált vagyok ezen a téren, s ez nagyban segít a kapcsolatok kialakításában
a tanítványaimmal. Mert nekik igazán
csak akkor számít a véleményem, ha
hiteles vagyok számukra, és ha ez kölcsönös, tehát az ő véleményük is fontos számomra. Ezért a bizalmi légkör
kialakítása elsődleges a nevelésben.
Ha ezt sikerült megteremtenünk, a
motiváció külső részét megalapoztuk.
A kisiskolás főleg a tanítónak tanul,
neki akar megfelelni, s itt nem az érdemjegyekre kell gondolni elsősorban.
A dicséret szárnyakat adhat a gyerkőcöknek, ezért nem szabad fukarkodni
vele.
Mind az iskolai, mind az óvodai
munkám során szembesültem azzal,
hogy a szövegértés fejlesztését intézményi keretek között a lehető leghamarabb el lehet kezdeni, valamint az

óvodai és iskolai munkának szorosan
egymásra kell épülnie gyakorlati szinten is. A gyermek két hónap nyári szünet után nem válik automatikusan iskolássá, hanem az iskolakezdésre mint
egy folyamat kezdetére kell tekinteni
úgy, hogy az átmenet az óvodából az iskolába a lehető legzökkenőmentesebb
legyen. Ezért próbáltam ki az óvodában egy iskola-előkészítő programot,
amely során a gyerekek belekóstolhattak az iskolai életbe. A fejlesztés alapmódszere a játék volt, a sarkalatos célja pedig az anyanyelvi nevelés keretén
belül a szövegértés fejlesztésére fókuszált. Mert ez az a képesség, amelyre a
tanulási folyamatban állandóan szükség van, akár a hallott, akár az olvasott
szövegre gondolunk. A szövegértés
fejlesztése állandó pedagógiai feladat.
Úgy gondolom, ha már az óvodában
tudatosan elkezdjük a fejlesztését, az
iskolai olvasástanítást nagyon jól megalapozhatjuk. Természetesen itt kizárólag a hallott szöveg feldolgozását,
megértését lehet fejleszteni.
Fontosnak tartom, hogy a mai kor
kihívásainak megfelelve tudjunk értékeket közvetíteni a következő generációnak, és az olvasást mint örömforrást, mint a tudás megszerzésének
kulcsát tudjuk prezentálni a tanulók
felé. Átadni nekik ezt a csodát, amelyre csak az ember képes. A gondolkodó
ember.
A folytatásban a nemzetközi mérések alapján, valamint a személyes
tapasztalatomból kiindulva közelítem
meg a szövegértés fejlesztésének lehetőségeit egy olyan aspektusból, amely
alapján a lehető legkorábban nyújtana
segítséget intézményi szinten, valamint bemutatok egy iskolai olvasóvá
nevelés projektet a gyakorlatból.
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BÁBJÁTÉKKAL TÖRTÉNŐ SZÖVEGFELDOLGOZÁSOK
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK SZÁMÁRA (2. RÉSZ)

A Katedra szeptemberi számában Jász
Julcsi Csütörtökígyó versének tipegőbábokkal történő feldolgozásáról olvashattak. Ebben a részben Vörös István Nincs ott című, játékos szerkezetű
művét mutatom be henger-ujjbábok
alkalmazásával. A rendhagyó szövegfeldolgozást különböző ráhangoló,
motivációs és egyéb tevékenységek
színesítik, melyek az óvodások fantáziájának, kreativitásának, valamint
értelmi kompetenciájának fejlesztését
segítik. Erről majd a lentiekben részletesebben is olvashatnak.
A FOGLALKOZÁS
ELŐKÉSZÍTÉSE, KONTEXTUSA

A tevékenység Vörös István Nincs ott
című versének hengerbábokkal történő bemutatásából áll, melyek egyben
ujjbábként is szolgálnak. A vers öt
hosszabb versszakból tevődik össze, és
a benne lejátszódó történet tíz tevéről
szól. A tevék folyamatosan fogynak el,
valamelyik a kútba esik, van, amelyik
elüget és van, amelyik feladja magát. A
szereplők játékos fogyása gondolatritmusként, egyben refrénszerű ismétlésként is funkcionál, amit szívesen fogad
a korosztály, ráadásul a láncmesékből
ismert motívumismétlés az ismerősség érzetét kelti bennük.

Magát a foglalkozást színesebbé
tévő tevékenységeket, játékokat a versben történő játékos fordulatok alapján
építettem fel. A megvalósítást különböző nevelő-oktató célokkal egészítettem ki, elsősorban a kortárs irodalmi
mű megismerésével, bábjátékkal való
ismertetésével, a motivációs tevékenység során a sivatagokról, az ottani
közlekedésről, valamint az állat- és növényvilágról szóló ismeretek szerzésével. A gyerekek ezenfelül kipróbálták
a hengerbáb mozgásának technikáját,
illetve betekintést nyertek a hengerbábok készítésének a módszerébe.
A motivációs tevékenységet megelőzte néhány szervezési feladat. Az
első és egyben a legfontosabb a henger-ujjbábok elkészítése volt. A vers
tíz szereplőt vett igénybe, jobban
mondva tíz tevét, amik ujjbábok formájában keltek életre. A testüket egy
barna dekorgumi-henger alkotta,
majd ugyanebből az anyagból volt elkészítve mindegyik teve feje és púpja.
A szemüket mozgó gyöngyök helyettesítették, így még inkább élethű volt
a mozgatásuk. Mindegyik báb körülbelül 7–8 cm lehetett – ez az ujj nagyságától is függött, ehhez is igazítottam
őket. Rendkívül szerencsés volt a mozgásuk, mivel a báb előredöntésével

megfelelően tudtam tükrözni a rájuk
jellemző „mélybe hajolást“, illetve a
„lezuhanást”.
A segédeszközök bebiztosítása után
következett a terem és a hely előkészítése. Az előkészítéséhez csak a terem
akadály- és balesetmentesítésére volt
szükség, és egy jó nagy szőnyegre, ahol
mindenki kényelmesen elfér. Az irodalompedagógiai foglalkozás nyugodt,
vidám hangulatban telt, és a többszöri
gyakorlás után én is biztosabb voltam
a dolgomban.
MOTIVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
A bábos tevékenységet a figyelem
felkeltése érdekében A sivatagban
című, ismeretszerzésre épülő játékkal
indítottuk, amit direkt motivációs
módszerrel valósítottam meg. A
foglalkozáshoz szükségem volt az
osztályban lévő interaktív táblára,
azért igyekeztem a motivációba ezt is
belevonni, mivel korunkban a legtöbb
gyermeket a technika világa vonzza
leginkább. A tábla közreműködésével
néhány
képet
mutattam
a
gyermekeknek a sivatagról, annak
növényvilágáról, a közlekedésről,
az állatvilágáról és a karavánokról.
Pár ráhangoló tanári kérdéssel
ösztönöztem a gondolatmenetüket:
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Tudjátok-e, mi borítja a sivatagokat?
Milyen az időjárás a sivatagban? Hogyan közlekednek az emberek? Milyen
növények, állatok találhatóak a sivatagban? Tudjátok-e, hogy néznek ki a
tevék? Mire szolgál a púpjuk? Beszélgetésbe kezdtünk, majd a tevékenységet a Teve, hopp! című zenés történettel
zártuk. Ebben a kisfilmben egy teve
a főszereplő, amely recepciósként
dolgozik a sivatagban, és nagy
örömmel vezeti körbe az oda utazó
kirándulókat. A gyermekek nagyon
ügyes és értelmes válaszokat adtak a
kérdéseimre. A foglalkozás során új
ismeretekre tehettek szert, illetve a
már meglévőket bővítették, ezzel is
fejlesztve az értelmi képességeiket és a
kommunikációs képességeiket is.
FŐ RÉSZ – BÁBOZÁS

A motiváció után egy körbe kuporodtunk a szőnyegen, és újra felhasználtam az előző foglalkozás során már
megismert varázsdoboz titokzatos
erejét. A fő részhez szorosan kapcsolódó motiváció rávezette a gyerekeket
arra, hogy miről is fog szólni a vers.
Hamar rájöttek, hogy a főszereplő egy
teve lesz, azt gondolták, hogy a kis varázsdoboz egy igazi tevét rejt.
Ezt követte a kincsek feltárása és a
henger-ujjbábok bemutatása. Már a
dobozból való kivételkor hangosan
számoltuk a tevéket, így helyeztem
egyenként őket az ujjamra. Érdekes tapasztalat volt az, amikor az ujjméretek
miatt nem sorrendben húztam az ujjamra a bábokat, a legtöbben mégis azt
a számot mondták, ahányadik ujjamra
húztam a bábot. Miután az összes báb
fölkerült, a biztonság kedvéért újra
megszámoltuk őket.
Ezután következett az irodalmi mű
bemutatása és a bábok életre keltése.
Rendkívül odafigyeltem a tiszta hangzásra és a megfelelő tempóra, mivel
egy elég bonyolult szerkezetű műről
volt szó. Miután meghallgatták a művet, többször is elismételtem, de ekkor már megkértem a gyermekeket is,
hogy kapcsolódjanak be. A gyermekek
feladata az volt, hogy a számolásoknál
(tíz teve, tíz feje, tíz kútba néz bele,
kilenc teve kilenc kútba…) hangosan
ismételjék utánam, illetve a kezükön is
mutassák, ezzel is gyakorolva a helyes
kiejtést, a számolást és a számok nevét.
– Miért néztek bele a tevék a kútba? –
kérdezte az egyik kislány. Ez a kérdés
indította a mű megbeszélését. Rögtön
kaptam a pillanaton, és további kérdésekkel ihlettem őket. Vajon miért néz-

tek bele? Mind leestek? Ti is belenéztetek volna? Miután kielégítő válaszokat
kaptak a kérdéseikre, és mindent kellőképpen megbeszéltünk, felvázoltam
nekik a levezető tevékenységet.
A gyermekek aktív hallgatók voltak,
igazán elvarázsolta őket a bábok mozgása és a kortárs irodalmi mű formája,
története. Korukhoz képest nagyon
fegyelmezettek voltak, és az óvópedagógusok szerint még olyannak is sikerült lekötnöm a figyelmét, aki néha
egy percig sem bírja ki szó nélkül. A
bábozás során megismerkedtek egy
új kortárs irodalmi művel, ezzel is
biztosítva a pozitív irodalmi élményt,
a memorizálás során fejlődtek a kognitív kompetenciáik, és a számolás
gyakorlásánál fejlődtek a matematikai
készségeik.
LEVEZETŐ TEVÉKENYSÉG
A bábozás során az óvodások alig
bírták kivárni, hogy odaadjam nekik
kipróbálni a bábokat, ezért is nagyon
örültem annak, hogy levezető tevékenységnek saját henger-ujjbábok
készítését választottam. A szőnyegről
a már előre elkészített asztalokhoz vonultunk. A gyermekeket igyekeztem

életkori és érési sajátosságaik szerint
szétosztani. A szükséges segédeszközöket előre bebiztosítottam. Minden gyermek kapott egy tevét, és egy
6x6cm-es négyzet alakú rajzlapot. Az
első feladat a tevék kiszínezése volt,
a színezés technikáját szabadon választhatták. Ez követte a teveformák
nyírása, ezzel is gyakorolva a nyírás
technikáját és a vonal menti pontos
nyírást. Ha ez is megvolt, a kis négyzeteket mindenki az ujjmérete szerint
ragasztotta meg. Igyekeztem pontos
utasításokat adni, érthetően, világosan
magyarázni. Amikor mindenki elkészült, a tevéket hozzáragasztottuk a
kis papírhengerekhez, és el is készült a
báb. Néhány szót ejtettünk azok mozgatásáról, majd a művet még egyszer
az asztaloknál ülve elismételtük.
A gyermekek szívesen bekapcsolódtak a versmondásba, hiszen a többszöri ismétlés során néhány mondat
egészen jól rögzült bennük. Eközben
gyakorolták a bábok mozgatását. A
gyermekek annyira motiváltak lettek,
hogy számos új történet született a tevékről, működésbe léptetve fantáziájukat és kreativitásukat.
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DUBA ZSÓFIA

AZ ELVETETT MAG
Mindig is szerettem volna gyerekekkel
foglalkozni, különböző foglalkozásokat vezetni, színdarabokat vezényelni, és látni a gyermekek fejlődését és
örömét. Szerettem volna, ha a tanítványaim örömüket lelnék mindebben.
Egy szép tavaszi napon felnyílt a szemem.
A nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem diákjaként a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram keretén belül lehetőségem volt részt venni egy
egész hónapos részképzésen, melynek köszönhetően elsajátíthattam a
kecskeméti Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karon oktatott
módszertani ismeretek egy részét. A
programban résztvevők figyelmébe
ajánlottak egy workshopot, melynek
témája az interaktív drámapedagógia
volt. Rögtön felkeltette a figyelmemet,
hiszen mindig is érdekesnek tartottam
a drámapedagógia módszerét. Ám korántsem azt kaptam, amit vártam.
Valami egészen szokatlan eljárás
szem- és fültanúja lehettem: egy kisebb teremben zajlott az előadás. A
nézők körben ültek (már ezt is furcsálltam, hiszen színházi előadásokkal
kapcsolatban színpadi teret vártam),
két hölgy fogadott minket, akik, mint
később kiderült, az előadást vezették.
Tudatták velünk, hogy most először
találkoznak a bemutatón résztvevő
óvodásokkal, és hogy a nevelők az ő
kérésükre csupán pár verssel és néhány híres ember arcképével ismertették meg a gyerekeket (ekkor már
jócskán furdalta az oldalamat, vajon
mi sül ki ebből). Megérkeztek a gyerekek és elkezdődött a varázslat… Hirtelen az 1848-as forradalom kitörése
idején jártunk, éppen eljutott a pesti
forradalmi zúgolódások híre a falusi
néphez… Ettől kezdve végigkísérhettük az egész történelmi eseményt. De
hogyan? Mesélő nélkül, gyerekek által
bemagolt monológok nélkül és úgy,
hogy az előadásnak nem akadt olyan
momentuma, melyben a gyerekek ne
szerepeltek volna. Az előadás az elejétől a végéig magával ragadó volt, nem
csak a gyerekeknek, a nézőknek is.

Tanulságos, humoros és szórakoztató
improvizálással teli.
A látottaknak köszönhetően felnyílt
a szemem az eddig megszokott szerepeltetéssel kapcsolatban. Hiszen kinek
akarunk a színdarabokkal megfelelni?
Az óvoda vezetőségének, illetve színvonalának? Vagy a szülőknek, akik
csemetéik szereplését könnyel és állótapssal jutalmazzák? Persze hogy
nekik (IS!), de elsősorban azoknak,
akikért ott és akkor összegyűlünk: a
gyerekeknek.
Nézzük a gyermeket: a színpad közepén farkasszemet néz a reflektorfényekkel, közben a szöveget visszaidézve szoknyáját emelgeti vagy orrát túrja
zavarában. És ami a legszomorúbb:
nem élvezi az előadást, a saját előadását. Van ennek így értelme?
Ha nincs, tegyük maradandóvá a
gyerek számára is az élményt. Fehér
Éva és Szatmáriné Márton Tímea
pontosan ezt tették, elhozták elénk a
varázslatot. Beöltöztek gazdának és
menyecskének, és vitték a gyerekeket,
vitték őket egyenesen a mesébe. Táncoltatták, verseltették, szórakoztatták
őket.
Én személy szerint még nem hallottam óvodásokat ilyen szenvedéllyel
Petőfi Nemzeti dalát szavalni! Bátorság, lelkesedés és boldogság csillogott
szemeikben. Belebújhattak a forradalmárok, huszárok, hírmondók és egyéb
szereplők bőrébe.
Mindenki. Igen, mindenki részese
volt a mesének, nemcsak fizikailag,
hanem szellemileg is. A mese eredménye nem csak az volt, hogy senki sem
unatkozott és jól szórakoztak a gyerekek szereplés közben, hanem a befogadás, melynek eredményeképpen talán
a kicsik is érteni fogják a március 15én kabátkájukra tűzött kokárda eszmei
értékét, és érezni fogják a súlyt, melyet
az magával hordoz. Persze más téma
interaktív drámapedagógiai eszközökkel való feldolgozása is ugyanilyen
nagy sikert aratott volna, ebben biztos
vagyok.

Milyen tehát a dramatikus interaktív mesélés és történetmondás? Fehér
Éva és Szatmáriné Márton Tímea Szerepjáték, mese-játék című könyvében
ekképp olvashatjuk a meghatározást:
„…a gyermekek előre le nem próbált,
rögtönzéses játékra épülő eljárással
kerülnek bele a mesébe, de a szövegalakítás, a kellék, a jelmez, a térhasználat és a szerepbe léptetés módja a
dramatizálás eszközrendszerét használja. Ennél a mesélési fajtánál a mesélő eldöntheti, hogy ő maga szerepbe
lépve mesél vagy a mesélői narrációval
kíséri az eseményeket.”
Március óta eltelt öt hónap, ez idő
alatt sokat gondoltam a látott produkcióra, valahogy nem tudtam megelégedni ennyi tapasztalattal, ezért utánanéztem a hölgyek munkásságának. Az
általuk vezetett internetes honlapon
tudomásomra jutott, hogy szakmai
napot tartanak a mese játékos átadásáról. Nem volt számomra kérdés, hogy
ott a helyem, csupán a Kecskemétre
jutás, valamint a hazaút okozott volna némi fejfájást, ha szüleim odaadó
támogatása nem oldja meg ezt a kis
akadályt.
Így hát egy augusztus végi nap hajnalán édesapámmal nekiindultam a
nagy utazásnak. Öt óra utazás után
végre megérkeztünk Kecskemétre. A
város másodszorra is elbűvölt, de a
tudásvágy hatásosnak bizonyult, hogy
elvonja figyelmem a pompás városról. A reggel kilenc órakor kezdődő
szakmai nap maga volt a csoda: a háromnegyed órás előadások olyannyira
magával ragadtak, hogy az időt nem is
érzékelve a fáradtság csak este, a vonatra sietve kapott el.
Kellemes fáradtság vett rajtam erőt,
az a fajta, melyet az ember veteményezés után érez, amikor tudja, hogy most
tette meg az első lépést ahhoz, hogy az
elvetett mag idővel gyümölcsöt hozzon. A pedagógia szépsége az, hogy
mi gyümölcsöt érlelünk, amely később
újabb magvakkal ajándékoz és termést
hoz.
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SZALAMANDRA

Az archeológusok szerint amióta élet
van a Földön, mintegy 3,5 milliárd év
alatt öt nagy kihalás történt, ami azt is
jelenti, ennyiszer kellett újraindulnia
az evolúciónak ahhoz, hogy az élővilág felvehesse a mai, lényegesen megváltozott arculatát. Ez nem puszta feltételezés, hiszen a földkéreg rétegeiben
talált kövületek megannyi bizonyítékkal szolgálnak rá. Egyes fajok tömeges
megjelenése és kipusztulása hozzájárult a földtörténeti korok és korszakok
közti határok megrajzolásához. Nem
kell tudományos kutatóknak lennünk,
hogy észrevegyük, épp az újabb, vagyis a hatodik nagy kihalás kezdetéhez
érkeztünk el. Azt is tudhatjuk, hogy
az előző pusztulásokat valamilyen,
általában hirtelen érkezett természeti
katasztrófák (tektonikus elmozdulás,
hatalmas vulkánkitörés, meteor-becsapódások stb.) okozták. Nem kizárt
az sem, hogy ezekben olyan dolgok
játszottak közre, amelyekről ma csupán sejtéseink lehetnek, de bizonyítékaink még nincsenek rájuk. Például
olyan járványok, amelyek gyorsan
tönkretették az addig jól működő táplálékláncokat, előidézve így az egyes
geológiai korokra, korszakokra jellemző élőlények hirtelen kiveszését. Hát
épp ilyesféléknek vagyunk tanúi az

utóbbi évtizedekben. Rossz belegondolni, pedig aligha lehet vitás, hogy a
túlszaporodott emberiség (lesz) az előre sejthető, hatodik természeti katasztrófának az oka, s tán az sem kétséges,
hogy ez egy megállíthatatlan folyamat.
Azonban az biztos, hogy az életet a
Földről (a világból?) nem lehet akarvaakaratlanul eltüntetni. Még akkor sem,
ha azt hisszük, mi, emberek vagyunk
már a világmindenség urai. Hiszen az
egészről, pláne a részletek összefüggéseiről még alig tudunk valamit. No, de
térjünk rá a konkrét témánkra! Hátha
ebből is kiderül valamiféle előrejelzés.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közhírré tette,
hogy a 2019-es év kétéltűjének a foltos
szalamandrát jelölte meg. Bevezetőmből kiindulva ennek az állatfajnak az
ősei mintegy 350 millió évvel ezelőtt
vették birtokukba a szárazföldet. Ők
lettek az első tüdővel lélegző, négylábú (tetrapoda) gerincesek, a hüllők,
madarak és az emlősök elődei. De
mely ősök voltak az övéik? Szakemberek által igazoltan a bojtosúszójú
halak. Azonban ne gondoljuk, hogy
a törzsfejlődés olyan mechanikusan
működik, hogy az egyik faj egyszer
csak meggondolja magát, eltűnik a
porondról, és átadja a helyét egy má-

siknak, amelyik kimászik a vízből, és
ripsz-ropsz, elkezd tüdővel lélegezni.
A szervek átalakulása nagyon hosszú
folyamat, akár millió éveket is igénybe
vehet.
A bojtosúszós maradványhalat,
közismertebb nevén latimeriát mint
mélytengeri élő kövületet (reliktumot)
Dél-Afrika partjai közelében, 1938
decemberében fogták ki először az ottani halászok. Azóta többet is találtak
belőle. Állítják, ez az állatfaj tekinthető
a kétéltűek ősének. Tehát nem halt ki,
s mint ősök az utódaikkal, már mérhetetlen hosszú ideje élnek együtt a Földön. Hogy milyen kacskaringós útonmódon fejlődtek ki az eléggé otromba
küllemű ős kétéltűekből a mai kecses
vagy éppen darabos békák, gőték, szalamandrák, vagy mondjuk a férgekre
hasonlító gilisztagőték, azt most mellőzzük. A lényeg az, hogy ma mintegy
6 ezer kétéltű faj él, egyesek azt is vélni
tudják – fogalmam sincs róla, miért
annyira biztosak a dolgukban, ugyanis
mások más adatokat közölnek –, hogy
fajszámuk pontosan 6285, s ebből 1968
a veszélyeztetett. Az viszont tény, hogy
a foltos szalamandra is ez utóbbiak
közé tartozik. Rendszertani besorolását, testfelépítését és szaporodásmódjának részletes leírását fölöslegesnek
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tartom, hiszen régóta ismert állatról
van szó, ami már az általános iskolai
tankönyvekben is szerepel, s aki elfelejtette volna, és még mindig érdekli őt, ismereteit felfrissítheti akár az
internet segítségével. Én inkább arra
törekszem, hogy felhívjam a figyelmet
olyan dolgokra, melyeket egyes, még
ma is létező fajok, illetve mindegyiknek a megmaradása érdekében okvetlenül szem előtt kell tartanunk.
Az utóbbi időben (pár évtized óta!)
egyre nagyobb méreteket ölt a vadon
élő, leginkább egzotikus állatok otthoni dédelgetése, valójában fogvatartása
a lakásokban. Szinte képtelenség felsorolni, miféle élőlények lehetnek az emberek „kedvencei”, az akváriumokban
békésen úszkáló tarka halacskáktól
kezdve terráriumokban a skorpiókon,
a legveszedelmesebb mérges kígyókon
át a krokodilokig. Végül a ketrecekben
nyomorgatott oroszlánok és tigrisek
zárják a sort. Ezerféle faj. A hobbiállatok közé tartozik, azaz csak tartozott
a nálunk honos, foltos szalamandra is.
Merthogy 2017-től tilos a befogása,
„tartása, tenyésztése és forgalmazása”. Csak azok maradhatnak a terráriumokban, amelyekhez 2017 előtt
jutott hozzájuk a gazdájuk. Hogy miért e nagy óvatosság? Mert egy olyan
kórokozó támadta meg a kétéltűeket,
amely ellen egyelőre nagyon nehéz
a védekezés. Ez a Batrachochytrium

dendrobatidis nevű (kitrid) gomba,
melynek a melléknevéből is következtethetünk arra, hogy valami köze
lehet a bőrhöz. Mármint a kétéltűek
bőréhez. Ugyanis e gombafaj spórái a
kétéltűek felső hámrétegére tapadnak,
s ott fejlődnek ki az új egyedek, melyek
a gazdaállat bőréből veszik fel táplálékukat, a keratint.
A kutatók 1970-es évek végén figyeltek fel a kétéltűek, elsősorban a békák
világméretű pusztulására. Az állatok
testén apró lyukakat és fekélyeket találtak, ám a kórokozót csak 1998-ban
sikerült azonosítaniuk. A Természetvédelmi Világszövetség munkacsoportja, „Amphibian Survival Alliance”,
magyarul Összefogás a kétéltűek túléléséért programot hirdetett meg azután, hogy a chytrimykozisnak nevezett betegség Panamában 20 békafajt
hirtelen kipusztított. Ám akkor ijedtek
meg igazán, amikor (2007-ben) Európában is megjelent a pusztító ellenfél.
Hollandiában 2013-ban vették észre,
hogy e gombának egyik alfaja a szalamandrákra specializálódott, amit
Batrochytrium salamandrivoransnak
neveztek el. Hogy miért támadt ebből világra szóló nagy riadalom? Mert
nem „csak” egy állatfajról van szó,
amelyik életveszélybe került, hanem
egy egész rendről, mégpedig olyanról, amelyik nem csupán fejlődéstani
szempontból jelent felbecsülhetetlenül

nagy értéket, hanem mert pusztulása
más fajokat, akár rendeket is a kihalás
szélére sodorhat.
Egyébként annak ellenére, hogy
a kétéltűek a sós tengerekből váltak
szárazföldi állatokká, kizárólag édesvizekben tudnak szaporodni, életük
első, vagyis a fejlődési szakaszát, a kopoltyúval való légzésük miatt, vízben
kell tölteniük. Ám miután alkalmassá
válnak a levegőből felvett oxigén hasznosítására, tüdejük erre mégsem elég,
ezért be kell segíteni a bőrfelületüknek
is, amit folyvást nedvesen kell tartaniuk. A szalamandráknak nem annyira,
mint a gőtéknek és a békáknak. Viszont a szalamandrák leginkább akkor aktívak, amikor esik az eső. Talán
ezért él róluk egy babona, miszerint ha
tűzbe dobják őket, képesek azt eloltani. A babonák már csak ilyenek: ég az
avar, menekül a szalamandra, rájön az
eső, és elalszik a tűz. Az viszont nem
babona, hanem megfigyelés, hogy a
kétéltűek nagyon érzékenyek mind
a víz, mind a levegő tisztaságára. A
szennyezett helyekről, ha tudnak, mielőbb továbbállnak. A vegyi változásokra hasonlóan reagálnak, akár az
indikátorok, csak észre kell(ene) venni
a viselkedésüket. Mindenesetre ha egy
vizes területen tavasztól őszig nem
látunk, hallunk kétéltűeket, akkor ott
már nagyon nagy baj van.
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POMICHAL KRISZTIÁN

MEGÁLLT-E AZ EMBERI EVOLÚCIÓ?

Az utóbbi években, köszönhetően talán korunk elképesztő tudományos
fejlődésének és az információ korlátok
nélküli áramlásának, rendre felbukkan
egy, az evolúció folyamatának félreértéséből eredeztethető elképzelés, miszerint az emberiség evolúciója megállt volna. Ez gyakran kiegészül azzal a
teljességgel tudománytalan gondolattal, hogy az emberi faj elérte a tökéletessége határát, innen már nincs hova
fejlődni.
Az evolúció kapcsán tökéletességről
beszélni már önmagában is nagy tévedés, hiszen az semmi esetre sem egy
célvezérelt folyamat. Ez egy gyakori
félreértés a biológia egyik legtöbbet
tárgyalt jelensége kapcsán, így itt ragadnánk meg a lehetőséget, hogy újra
elmondjuk, az evolúció nem tökéletességre való törekvést jelent. Csupán
annyit, hogy az öröklődő tulajdonságok gyakorisága generációról generációra megváltozik egy adott populációban. Ezek lehetnek mennyiségi (pl.:
testmagasság), illetve minőségi (pl.:
szemszín) tulajdonságok is, a lényeg
az, hogy a következő generációk számára átörökíthetőek legyenek.
Már a fenti definícióból is kiderül,
hogy ily módon nem lehet „vége” az
evolúció folyamatának, de ha áttekintjük, mi az a három dolog, amely tulajdonképpen „kell” ahhoz, hogy evolúcióról beszélhessünk, rögtön világossá
válik, miért is nem. Ahhoz, hogy egy
fajra (legyen az az ember vagy az éti
csiga) hasson az evolúció természetes
folyamata, az kell, hogy az adott faj
szaporodóképes legyen, tulajdonságai
pedig örökölhetőek és változatosak

legyenek. Az emberi faj mindhárom
attribútummal rendelkezik, így képes
lehet az evolúcióra.
A képesség azonban nem minden.
Szükség van bizonyos evolúciós mechanizmusokra, ha úgy tetszik, nyomásokra, amelyek megváltoztatják az
örökölhető tulajdonságok gyakoriságát. Ezek közül a legfontosabb a szelekció.
A természetes szelekcióval már foglalkoztunk a Katedra folyóirat egyik
korábbi számában. Itt csak az emberi
evolúcióját érintő kapcsolódási pontok ismertetésére szorítkozunk. Sokan
emlegetik, hogy a fejlett világban megszűnt a természetes szelekció hatása,
az emberek, statisztikailag legalábbis,
mind elég ideig élnek ahhoz, hogy potenciálisan egyenlő mennyiségű utódot hagyjanak maguk után. A ragadozókon, baktériumokon, vírusokon és
meg ezerféle tényezőn keresztül ható
természetes szelekció már nem fejti
ki hatását. Ez a fejlett világban tulajdonképpen hellyel-közzel igaz is, köszönhetően a tudomány és a technika
eredményeinek, ugyanakkor a szelekciónak egyéb formái is vannak, mint
a túlélésen keresztül ható természetes
szelekció.
A szexuális szelekció a párválasztáson és a gyermekek számán keresztül hat az evolúcióra, azáltal, hogy az
emberek nem egyforma valószínűséggel találnak párt, ráadásul különböző
számú utódot hagynak maguk után.
Az előbbit legfeljebb valami központi, kormányzat által irányított párválasztó program keretén belül lehetne
kiküszöbölni, az utóbbit még úgy

sem. A statisztikai adatok szerint Közép-Európában az átlagos utódszám
1,3–1,4. Gondoljunk csak bele, hogy
egy háromgyermekes szülő (legalábbis
itt, Közép-Európában) több mint kétszer annyi utóddal rendelkezik, mint
az országos átlag. Ez óriási „evolúciós
előnyt” jelent, ezért könnyű belátni,
hogy a következő generációban a háromgyermekes szülő által örökített gének jóval gyakoribbak lesznek. Ahogy
a bevezetőben láttuk, az örökölhető
gének gyakoriságának változása evolúciót jelent.
Szintén tipikus, több, egymástól
független kutatás által alátámasztott
jelenség az iskolázottság és a utódszám
közötti fordított csereviszony. Fehér
britek, fehér amerikaiak, illetve izlandiak között végzett felmérések is alátámasztják, hogy korunkban növekszik
az alacsonyabb intelligenciáért felelős
gének gyakorisága, ergo evolúciós mechanizmusok hatnak az emberi fajra.
Ez a tény is szépen cáfolja az evolúciót
mint a tökéletességre, jobbra való törekvést magyarázó elképzelést.
Törvényi úton ugyan némileg belekontárkodhatunk a természet munkájába, de melyik józan politikus merné
felvetni, hogy teszem azt, a gyermekvállalást iskolázottsághoz kössék, ezzel
megfordítva a fent említett tendenciát? Egyes mechanizmusok időnként
erősebben vagy gyengébben hatnak az
adott populációra, sőt egymást is befolyásolhatják, de arra, hogy megállítsuk
az evolúciót, körülbelül annyi az esély,
mint megfordítani a Föld forgását.
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STIRBER LAJOS

ÚJFENT NYITVA VAN AZ „ARANYKAPU”,
CSAK BÚJJATOK RAJTA

„Másképp énekel a felnőtt is, ha magával hozza a gyermekkori ének rajongó
lelkesedésének emlékét.” (Kodály Zoltán)
Kedves jövőbeni kórustagunk, ha
gyermekként tudtál és szerettél énekelni, és felnőttként is szeretnél, ne
tétovázz, gyere közénk: a GAUDIUM
csapata mindenkit szeretettel vár soraiba. Próbalehetőség kedden és csütörtökön – azon a napon, amikor jönni
tudsz – 17.30-tól 19.30-ig a Jókai Mór
Alapiskola épületében a Béke utcán.
A GAUDIUM a Komáromi Városi
Művelődési Központ, és az idén 65
éves II. lakótelepi Béke Utcai Jókai
Mór Alapiskola vegyes kara és hangszeres kamaraegyüttese, amelyet 18
évvel ezelőtt a nevezett iskola gyermekkórusának azon egykori lelkes
tagjai alapítottak, akik mindmáig gaudiummal, azaz örömmel énekelnek,
muzsikálnak; innen az együttes neve
is: GAUDIUM.
A csapat gazdag (2018/2019-es) évadot tudhat maga mögött. 2018 szeptemberében Egressy Béni szobrának
felállítása alkalmából rendezett ünnepi műsorban szerepelt. Októberben
Jókán mutatta be Szállj, dalom, szép
magyar ének című műsorát. Novem-

berben a városunkban rendezett délszlovákiai énekkarok hangversenyén
szerepelt a csapat. Decemberben megszervezte hagyományos adventi hangversenyét, Szolnokon bemutatta Dobi
Ákos karácsonyi dalait, majd a Zsérei
Zoboralja Nőikar meghívásának tett
eleget. Februárban Stirber Lajos Minden, ami nevelés 2 című könyvének
bemutatóján lépett fel. Márciusban
az iskolák Március van s határtalan
az élet című ünnepi műsorának voltak szereplői. Áprilisban tartotta az
együttes hagyományos – XVIII. VOX
HUMANA fesztiválját – a komáromi
énekkarok tavaszi hangversenyét. Májusban a Pápai Éneklő Szülők Kórusa
meghívásának tett eleget. Júniusban
a Komáromi Magyar Gimnázium
Tanárainak és Öregdiákjainak Baráti
Köre nagytalálkozóján lépett fel, majd
bemutatta I. Slágermúzeum – Csak
átutazók vagyunk itt a Földön című
műsorát, valamint egy baráti kórustalálkozón vett részt Alistálban.
A GAUDIUM csapatára az új,
2019/20-as évadban is kemény munka vár: felkészülés számos helyi és
vendégszereplésre. Így a csapat úgy
határozott, hogy az idei tevékenységét „erőgyűjtéssel” kezdi. Élményekkel teli „összetartáson” vett részt

Gömörországban. Az úton odafelé
megtekintette Fülek várát, majd a természeti szépségekben bővelkedő, kedves emberek által lakott Gömörhorkán
töltött három szép napot. Repertoárja
bővítése – új művek betanulása mellett, az együttesnek jutott ideje természetjárásra, a természet csodáinak: a
martonházi Aragonit és a gombaszögi
cseppkőbarlang megtekintésére; de az
estéli nótázásokra is. A gömörhorkai
Kövirózsa Panzió minden egyes dolgozóját csak dicsérni lehet: mindent
megtettek, hogy a „vendég” jól érezze
magát. Köszönet érte! De köszönet illeti a gömörhorkai református egyházközösséget is, hogy a GAUDIUM arra
is lehetőséget kapott, hogy Székelyföld
és Mátyusföld – Deákiban megrendezett II. Országos Szent István Napi
Ünnepség – után Gömörországban, a
gömörhorkai református templomban
is bemutathassa Szállj, dalom, szép magyar ének c. műsorösszeállítását. Nagy
örömünkre a kedves gömörhorkaiak
szép számmal voltak kíváncsiak ránk;
az ottani szokást (műsor közben nincs
taps) betartották, de a műsor befejezése után állva tapsolták meg szereplésünket.

BESZÁMOLÓ

NEVEK KÖZÖTT: A 21. SZLOVÁK NÉVTUDOMÁNYI KONFERENCIA
2019. szeptember 10–12. között
Nyitrán a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen találkoztak a névtan
(onomasztika) hazai kutatói. A tudományos konferencia a Bölcsészettudományi Kar Szlovák Nyelv és Irodalom
Tanszéke, a Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Szlovák
Nyelvtudományi Társaság (Slovenská
jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV)
és a Szlovák Névtudományi Bizottság
(Slovenská onomastická komisia pri
JÚĽŠ SAV) együttes szervezésében valósulhatott meg. A konferencia előkészítő bizottságát a hazai névtudomány
jeles képviselői, Jaromír Krško (Bél
Mátyás Egyetem, Besztercebánya),
Martin Ološtiak (Eperjesi Egyetem,
Eperjes), Juraj Hladký (Nagyszombati Egyetem, Nagyszombat), Bauko
János (Nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem, Nyitra) és Iveta Valentová
(Szlovák Nyelvtudományi Társaság–
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri
JÚĽŠ SAV) alkották. A rendezvény két
fő szervezője Bauko János (Magyar
Nyelv-és Irodalomtudományi Intézet,
Nyitra) és Tomáš Bánik (Szlovák Nyelv
és Irodalom Tanszék, Nyitra) voltak. A
tanácskozás témája a Tulajdonnevek
interdiszciplináris kontextusban volt.
A névtan kutatói kezdetekben különböző tudományok (néprajz, történettudomány,
földrajztudomány,
régészet) keretein belül foglalkoztak a nevekkel, s csak később vált a
tulajdonnév a névtudományi kutatások tárgyává. Vincent Blanárnak
köszönhetően alakult meg a Szlovák
Névtudományi Bizottság (Slovenská
onomastická komisia) a Szlovák Tudományos Akadémián belül 1964.
december 8-án, mely intézményes
keretek közt biztosította a névkutatás

szervezettebbé válását. Az első elnöke Vincent Blanár lett, jelenleg Juraj
Hladký vezeti a bizottságot. Az első
Szlovák Névtudományi Konferenciát
1967-ben szervezte a Szlovák Névtudományi Bizottság (Bauko, 2008, 185).
Nyitra ötödik alkalommal adott
otthont hasonló tanácskozásnak, legutóbb 1994-ben. A mostani tanácskozáson mintegy hetven előadás hangzott
el. A résztvevőket Jarmila Maximová
dékán asszony köszöntötte. A hazai
névtanosokon kívül egyéb országok
(Csehország, Lengyelország, Ukrajna,
Németország) kutatói is részt vettek
a rendezvényen. Az elméleti plenáris
előadások után két szekcióban zajlott
a tanácskozás. A plenáris részben az
eperjesi Martin Ološtiak a névtan és a
lexikális motiváció viszonyrendszerét
vázolta fel, a besztercebányai Jaromír
Krško az autónevekről tartott előadást,
Juraj Hladký–Imrich Horňanský pedig a földrajzi nevek standardizálásáról értekezett. A konferencián a
helynevekkel foglalkozó előadások
domináltak, de egyéb névfajtákkal
(állat-, intézmény- és írói nevek, barlangnevek) is foglalkoztak a kutatók. A
konferencián terítékre kerültek a víznevek (hidronimák) is (Török Tamás:
A Dunaszerdahelyi járás vízneveinek
funkcionális-szemantikai kutatása). A
névfajta kutatása az utóbbi években
lendült fel újra, melyet egykor Vladimír Šmilauer kezdeményezett. Egy
különálló kutatócsoport foglalkozik a
témával. 2005-ben jelent meg Jaromír
Krško „Spracovanie hydronymie
Slovenska” (Szlovákia vízneveinek feldolgozása) című monográfiája, mely
kiindulópontot jelentett a névtanosoknak. A konferencián a névtan általános
kérdéseivel és a névelmélettel is foglalkoztak az előadók. A hazai és külföldi

előadók mellett a szlovákiai magyar
névtan jeles képviselői is felsorakoztak.
Bauko János a nyelvi tájkép interdiszciplináris beágyazottságáról, Angyal
László Rimaszombat névszemiotikai
tájképéről, Szabómihály Gizella Szlovákia mikrorégióinak elnevezéseiről
tartott előadást a szlovák–magyar
kommunikációban. Presinszky Károly
a csallóközi helységnevek nyelvjárási
és kontaktológiai jelenségeivel foglalkozott. A Nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetéből a fentebb felsorolt nyelvészeken kívül az irodalmárok is tartottak előadást: Benyovszky
Krisztián az irodalmi álnevekkel és
az irodalmi fikcióval foglalkozott, N.
Tóth Anikó Grendel Lajos regénytrilógiájában (Nálunk New Hontban)
vizsgálta a tulajdonneveket, Petres
Csizmadia Gabriella pedig a mesebeli,
fantasztikus neveket vette szemügyre.
A névtudomány oktatásának köztudottan hagyományai vannak a nyitrai
magyar intézetben. Pozsony mellett
napjainkban magyar nyelven csak
Nyitrán hallgatható a névtan mint választható tantárgy a szlovákiai felsőoktatásban.
A konferencia hangulatát a kötetlen
beszélgetések, az esti programok, a városnézés és a jóízű eszmecserék is színesítették. A tanácskozás végén a szervezők ígéretet tettek, hogy a jövőben
is megszervezik a következő szlovák
névtani tanácskozást.
Angyal László
FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM
Bauko János, 2008. A szlovák névtudomány
múltja és jelene. In: Névtani Értesítő 30.,
2008, 185–193.
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A SELYÉS GIMISEK ÚJRA FELFEDEZŐ ÚTON ANGLIÁBAN
A Selye János Gimnázium diákjainak
Anglia még mindig vonzó úti célpont,
hisz így módjukban áll meglátogatni
és megtapasztalni a több éve tanult
nyelv híres országát. A még tavaly
meghirdetett tanulmányi körutazás
lehetőségét sok diák kitörő örömmel
fogadta, s augusztus végén nagy várakozással indult el 41 gimnazista három
tanárukkal, Farkas Enikő, Tóth Éva
és Szüllő Lívia tanárnőkkel, és Kallós
Gyopár idegenvezetővel, akivel már
tíz éve működik együtt a gimnázium.
Utazásunk augusztus 29-én, csütörtök hajnalban kezdődött, ám a hosszú
autóbuszút közben sem unatkoztunk.
Idegenvezetőnk érdekesebbnél érdekesebb történeteket mesélt és filmeket
vetített Anglia történelméről, kultúrájáról és híres személyeiről, valamint
a Csalagútról, amin másnap át is keltünk, hogy meglátogassuk a szigetországban első állomásunk helyszínét,
a walmeri kastélyt, melyet még VIII.
Henrik építtetett. Az épület csodálatos
kertjével és a tengerre néző látképével
mindenkit lenyűgözött, s hosszabb
időt is eltöltöttünk volna ott, de folytatnunk kellett utunkat, hogy estére
Londonba, a várva várt világvárosba
érjünk. Idén rendhagyó módon három
napot töltöttünk az Egyesült Királyság
fővárosában, hiszen a legfontosabb
látnivalók sora végtelen, s mi minél
többet szerettünk volna megnézni.
Sorrendet állítottunk, s mi a történelmi fontosságú helyszínek felé vettük az

irányt. Első nap William Shakespeare
korába kalauzolt el minket a Globe
Színház tárlatvezetője, s a Millennium
hídon átkelve felmentünk, többszáz
lépcsőt megmászva, a Szent Pál-katedrális legfelső tornyába, ahonnét
London gomba módra szaporodó felhőkarcolói tárultak elénk. Történelmi
sétánkat a Towerben fejeztük be, ahol
még ízelítőt is kaptunk Anglia esős
időjárásából. Másnap reggel a British
Múzeumban tettünk egy rövid látogatást, hogy megnézzük a letűnt korok
relikviáit és kincseit. Majd London
egyik legnagyobb múlttal rendelkező városrésze, a Covent Garden felé
vettük utunkat, hogy hangulatos vásárcsarnokában, s egyáltalán, a híres
negyedben megebédeljünk, beszerezzünk egy-két szuvenírt, s nem utolsó
sorban élvezzük az utcai zenészek,
bűvészek stb. rögtönzött előadásait.
Ezt követően utunk csúcspontja következett, hiszen iskolánk történetében diákjaink először látogathattak
el London színháznegyedébe, a West
Endbe, ahol Andrew Lloyd Webber
híres musicaljét, a Rocksulit nézhették
meg a Gillian Lynne Színházban. A
hangulat és az előadás fergeteges volt,
s nekünk, tanároknak felemelő érzés,
hogy diákjaink probléma nélkül élvezhettek egy előadást autentikus környezetben. Az utolsó nap az időjárás
kegyes volt hozzánk, s lélegzetelállító
londoni panorámában volt részünk a
London Eye óriáskerék 135 méteres

magasságából. A fárasztó napokat követte a megérdemelt szabad program
London bevásárló negyedében, valamint búcsúzás Londontól. De a hétnek még korántsem volt vége, másnap
Dover felé indultunk, de mielőtt még
átkeltünk volna a Csalagúton, meglátogattuk a festői a Hét Nővér Nemzeti Park 77 m magas mészkő szirtjeit,
valamint Hastings városát, s egyben
búcsút intettünk Anglia partjainak
azzal a hittel, hogy ide még vissza
kell térnünk. Rövid alvás a franciaországi Lille-ben, majd buszra szállás, s irány utolsó úti célunk felé, ami
ebben az esetben Amszterdam volt.
Az esős idő ellenére bejártuk a város
híres múzeumi negyedét, hangulatos
utcáit, valamint a Nemo Tudomány
és Technológia Centrumot, amely interaktív kiállításokkal, demonstrációkkal és előadásokkal, természetesen
angolul is, hozza közelebb a tudomány
és technológia világát. Nem maradhatott ki Amszterdam méltán híres
csatornáinak felfedezése sem egy hajókirándulás formájában. Feltöltődve,
de ugyanakkor elfáradva, nem maradt más hátra, mint hazaindulnunk.
Mindannyiunk számára felejthetetlen
hét és tartalmas kirándulás volt, s remélhetőleg a hagyomány folytatódik,
hiszen immár nyolcadik alkalommal
voltak diákjaink a szigetországban. Ezt
mindenkinek látni kell!
Tóth Éva, angoltanár

GIDRÓ BONIFÁC MATEMATIKA-FIZIKA NAP
A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN
A komáromi Selye János Gimnázium
immár 27. alkalommal szervezte meg
a Gidró Bonifácról elnevezett matematika-fizika napot, melyre 2019. szeptember 13-án az iskola több termében
került sor. Az esemény alkalmából a
diákok és tanárok többféle előadást
hallgathattak meg a fizika- és matematikatudomány különböző területeiről.
A rendezvényt Andruskó Imre, a
Selye János Gimnázium igazgatója és
Horváth Katalin, a matematika tantárgybizottság elnöke nyitották meg.
Ezután a fizika tantárgybizottság meghívásának eleget téve Édes Lili, Duba
Gergely egyetemi hallgatók A jövő

energiája címmel tartottak előadást, és
Mázik László egyetemi hallgató Kísérletek a fizika világából címmel gyakorlati órát tartott diákjaink részére.
A fizika-előadással párhuzamosan
folytak a matematika területét érintő
előadások, melyeket az iskola informatika és matematika tantárgybizottságai
szerveztek. Elsőként iskolánk tanára,
Édes Attila a látványos matematikai
transzformációkról számolt be, majd
Horváth Katalin, a Selye János Gimnázium tanára értékelte az iskolánkban
matematikából írt belépő felmérőket.
Az eseménysorozatot 1993-ban indította útjára dr. Ipóth Barnabás, isko-

lánk egykori igazgatója, valamint Oláh
György, egykori matematikatanár. A
rendezvényt Gidró Bonifác emlékének
szentelték, aki a bencés gimnázium legendás matematika-fizika szakos tanára, 1920-1939 között pedig igazgatója
is volt – neki köszönhetjük, hogy a két
világháború közötti időszakban a gimnázium megőrizte magyar jellegét.
A rendezvénysorozat azóta is nagy
sikernek örvend, az előadásokon minden évben közel 100 diák, valamint a
környék pedagógusai vesznek részt.
Vajányi Orsolya,
a Selye János Gimnázium tanára
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HOLOKAUSZT-EMLÉKNAP A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN
„A tartalmat vizsgáld, ne az üveget!”
Szlovákia szeptember 9-ét határozta
meg a Holokauszt és a Rasszista Erőszak Áldozatainak Napjaként. 2003-tól
minden év szeptember 9. a Holokauszt
Emléknapja az alap- és középiskolákban. Közös kötelességünk az áldozatokra való emlékezés, valamint az
ellene kiállók előtti tisztelgés. 2003
áprilisától ezen a napon a Selye János
Gimnázium igazgatója, Andruskó
Imre kezdeményezésére iskolánk a
Komáromi Zsidó Hitközséggel együtt
Holokauszt-emléknapot tart.
Sok évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni a holokauszt kutatásának a
módszertani tanulmányozásával, igyekeztem a tudásomat hazai és külföldi
továbbképzéseken egyaránt bővíteni. A
holokauszt történetét tanítanunk kell,
mert soha többet nem szabad, hogy
megtörténjen ehhez hasonló tragédia.
Idén is szeptember 9-én iskolánk udvarán gyűltek össze a 2. évfolyam diákja PhDr. Deák Irén tanárnővel, hogy
közösen emlékezzünk meg az áldozatokról. Először a komáromi menházba
mentünk, ahol már vártak minket, az
előadók: dr. Novák Tamás és a Paszter-

nák házaspár, a Hitközség elnöke és felesége. Paszternák Antal előadásában
bemutatta a komáromi zsidó menház
rövid történetét, elmesélte, mi maradt
az elhurcolt komáromi zsidó közösségből, zsinagógákból. A Komáromi
Zsidó Hitközség közel 215 éve színtere a településen és a régióban élő zsidó vallású polgárok közösségi, hit- és
kulturális életének. A holokauszt előtt
több mint 2000 tagot számláló, mára
jócskán megfogyatkozott gyülekezet
2001-ben indította útjára CHALONABLAK programját, melynek keretében szélesre tárta kapuit a Dél-Szlovákiában és Nyugat-Magyarországon élő
hittestvéreik előtt. A mikromúzeum
megtekintése után átsétáltunk a zsinagógába, ahol a gyerekek betekintést
kaptak a zsidó nép történelmébe, megismerték a zsidó időszámítást, ünnepeiket, majd az előadó válaszolt a diákok kérdéseire. Visszatérve az iskolába
gimnáziumunk aulájában egy rövid
ismeretterjesztő filmet, a Holokauszt
szemeit néztük meg, majd a film után
beszélgettünk.
Iskolánkban kiemelt jelentőséggel
bír a holokauszt történetének tanítása
és az áldozatokra méltó módon való

EGY ÁLOM MEGVALÓSULÁSA

megemlékezés. Nem az a célunk, hogy
síró gyerekek legyenek az emléknap
végén, de miközben a diákok a holokausztról és más népirtásról tanulnak,
rá kell ébredniük, hogy ilyen – emberek által elkövetett bűntettek – újra
előfordulhatnak, ahogy ez megtörtént
a zsidókkal, megtörténhet másokkal is.
Véleményem szerint a máskor hallgatag és passzív tanulók is ilyenkor megnyílnak és véleményt nyilvánítanak.
A holokausztról beszélni kell, mert a
mostani embereknek is meg kell tudniuk, hogy hová visz el a gyűlölet a különbözőféle emberek iránt. A fiatalok
egyre kevesebbet tudnak a zsidókról és
a holokausztról, ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetni a történelemórákon
több információ átadására, mert akkor
talán nem lenne olyan népszerű az antiszemitizmus a fiatalok között…
PaedDr. Králik Zsuzsanna,
fő szervező

Fotó:
Nagy András
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ORSZÁGOS TANÉVNYITÓ KÁRPÁTALJÁN
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége meghívást kapott a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökétől, Orosz Ildikótól a Csongorban
megrendezésre kerülő tanévnyitó ünnepségre, szeptember első hétvégéjén.
Csongor, a jelenleg 2300 lelket
számláló, majdnem teljes egészében
magyarok lakta község Ukrajnában,
Munkácstól 23 kilométerre fekvő síkvidéken található. A település egykori
neve Csomonya volt, melyet 1898-ban
változtattak Csongorra, de a csehszlovák korszakban a Čahory, 1945-től pedig a Csomonyin névváltozatok voltak
használatban.
A településről ezt olvashatjuk az interneten: Csongor lakossága vérzett az
első világháború galíciai frontján, és
túlélte. Csehszlovák uralom alá került,
határfalu volt a két bécsi döntés közötti időszakban, nyögte a világháború
átkát mint a Magyar Királyság része,
kiheverte a sztálini lágerekbe hurcolt
férfiak elvesztését. Kemény, dolgos,
emberek lakják. A község az utolsó
magyar falu a nyelvhatáron Munkács
irányában.
A településen található a több mint
húsz éve működő, „csodaintézményként“ számon tartott „Bethesda”
Szenvedélybetegeket Mentő Misszió.

Alapítója és vezetője Pocsai Sándor
lelkipásztor, neki és segítőinek köszönhetően számos hazai és határon
túli ember szabadult meg a rajta elhatalmasodó szenvedélybetegség valamelyikétől. Azok a személyek, akik
e közösségnek köszönhetően visszanyerték lelki egészségüket, gyakran
visszajárnak, sőt kétkezi munkával,
illetve adománnyal támogatják a miszsziót.
A Csongori Általános Iskola, melynek igazgatója Nagy Sándor, jelenleg
300 körüli diáklétszámmal működik.
Az új, háromszintes iskolaépület építését külföldi alapítványok segítségével
kezdték el, majd állami támogatással
fejezték be a felépítését 2007-ben. Az
iskola honlapja zömében ukrán nyelven íródott, s az épület termeit is ukrán feliratok, állami szimbólumok díszítik, de a helyiek odafigyelnek arra,
hogy a magyar jelképek, megnevezések egyaránt jelen legyenek a diákok
mindennapjaiban. Az iskola keletkezésének időpontja nem ismert, de a
18. századtól egyházi intézményként
működött egy osztállyal. Később elemi, majd általános iskolaként tartották
számon, de 1945-ig párhuzamosan
az egyházi iskola is helyet kapott az
oktatás rendszerében. Jelenleg is ré-

szesülnek a gyermekek hitoktatásban,
melyet a református egyházközösség
támogat.
Az ünnepi tanévnyitó helyszínéül
választott település református templomában gyülekeztek a gyermekek,
szülők, pedagógusok és vendégek,
mely istentisztelettel kezdődött ifj. Pocsai Sándor lelkipásztornak köszönhetően. Szónoklatában kiemelte: „Nem
az a legfontosabb kérdés, hogy mi történik körülöttünk. Persze erre is odafigyelünk, oda kell figyelnünk. Viszont
van egy kérdés, mely jóval fontosabb.
Mindeközben, hogy látjuk és szemléljük a minket körülvevő dolgokat – legyen az jó vagy rossz – mindeközben
milyen emberek is vagyunk. Milyen
emberként éljük meg az eseményeket.
Ma ez a legfontosabb kérdés, s nem az,
hogy ki marad itthon és ki megy el.
Hanem milyen emberként marad – és
milyen emberként megy el.”
A magyar himnusz felcsendülése
után Orosz Ildikó elnök asszony ünnepi beszéde következett, aki a tanév
megkezdése alkalmával felvázolta az
aktuális kárpátaljai oktatáspolitikai
helyzetet is. Így fogalmazott beszédében: „Immár a harmadik tanévet
kezdjük az álnokul, az ünnepi pillanatok után elfogadott oktatási törvény

SZMPSZ

árnyékában. Nem tudjuk elégszer és
elég hangosan elmondani mindenkinek, hogy ez a törvény milyen mélységes sebeket ejtett az ukrán demokratikus államiságon, az államiságba vetett
hitben. A törvény ugyanis az ukrán állam alapját jelentő alkotmányt sértve,
a több évszázada működő kisebbségeket sértve jogokat vont meg a kárpátaljai közösségektől.”
Az eseményen meghívott vendégként köszöntötték többek között Szilágyi Mátyást, Magyarország Beregszászi főkonzulját, Bujdosó Jánost, a
Nemzetpolitikai Államtitkárság Kár-

pátaljai Osztályának referensét. Fekete
Irént, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnökét, Brenzovits
Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét. Valamennyien
megosztották gondolataikat az ünnepi
közösséggel.
Az első osztályos gyermekek előadása után egy nyugalmazott pedagógus
üzenete és egy pályakezdő pedagógus
gondolatébresztő sorai következtek. A
helyi alapiskola korcsoportban vegyes
tanulóinak műsora a hovatartozást, a
magyarságtudatot hivatott erősíteni,
hiszen ismerős költemények hangzot-

tak, dallamok csendültek fel. A Szózat
eléneklésével véget érő ünnepség a
Csongori Általános Iskolában fogadással zárult.
A kárpátaljai magyarokat jellemző kitartás valószínűleg a peremlétben való
akadályokkal teli életnek a hozadéka.
Látva ezt a részben szerény életkörülmények és szellemi harcok okozta magatartásformát, a haza bölcse, Deák Ferenc mondatai jutnak eszembe: „Amit
erő és hatalom elvesz, azt idő, ügyesség
és szerencse ismét visszahozhatja, de
amiről a nemzet önmaga mond le, annak visszaszerzése mindig kétséges.”

AZ SZMPSZ ŐSZI RENDEZVÉNYEI
2019. október 2. – A Magyar Védőnők Egyesületének Kárpát-medencei körútja, Dunaszerdahely
2019. október 2. – Hello Wood installáció készítése a Kárpát-medencében, Szádalmás
2019. október 15–16. – Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók IV. Országos Konferenciája, Nagymegyer
2019. október 10–11. – Óvodapedagógusok Országos Konferenciája, Galánta
2019. október 19. – Klimanócska, Klímatudatos óvodai nevelés, Pered
2019. november 13–14. – KINCSKERESŐK – helyi értékeket kutató diákok konferenciája, Galánta
2019. november 15–17. – Cum Deo pro Patria et Libertate! Tanári Emlékkonferencia II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé
választásának 315. évfordulója tiszteletére Kassán
2019. november 22. – Fejlesztő Segítő Szakmák Országos Konferenciája, Komárom
2019. november 29. – TUDOK 2020, Dunaszerdahely, Vámbéry Ármin Alapiskola
2019. november 29. – Kulcsár Tibor Szavalóverseny, Pozsony

FELHÍVÁS

TÍZ, TÍZ – TISZTA VÍZ

A TANDEM SZÜLETÉSNAPI ÉLMÉNYKONFERENCIÁJA PEDAGÓGUSOKNAK
A TANDEM 2019-ben ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját – ebből az
alkalomból úgy döntöttük, ünnepeltént
mi magunk szeretnénk ajándékot adni
azoknak, akik számunkra célcsoportként
fontosak voltak ez alatt az eddigi tíz évünk
alatt. Az egyik ilyen célcsoportunk a pedagógusok voltak, akiknek a munkáját szerettük volna kiegészíteni, támogatni, könynyebbé tenni különböző programjainkkal.
KONFERENCIÁNK CÉLJAI:
• Élmény alapon kóstolót adni a nemformális módszerekből
• Egy frissítő élményt kínálni mindenkinek, aki tanít és elfárad, vagy éppen
csak feltöltődésre vágyik
• Közösségi találkozást nyújtani közösen
megélt, csoportos élmények által
• Lehetőséget adni a tanulás olyan formájára, ahol nem gondolkodni kell, hanem
önfeledten részt venni (az átéltek alkalmazását pedig a későbbiekre bízzuk)
A KONFERENCIA JELLEMZŐI:
• Nem lesznek frontális előadások, és nem
lesz módszertani „(ki)oktatás” sem
• Nem beszélünk arról, hogy milyen a
nem-formális nevelés, hanem játékot
és élményt kínálunk és így mutatjuk
meg a módszereink lényegét
• A nap fókuszában a jól-lét van, mindent meg fogunk tenni a program
kiegészítő elemeivel azért, hogy egy
testi-lelki feltöltődést ajándékozzunk a
résztvevőinknek
• Minden emberi dimenziót szeretnénk
megmozgatni, egy teljes embert érintő
programot állítunk össze.
PROGRAM
8:30 – 9:00 Regisztráció
9:00 – 9:40 Nyitó nagycsoportos
bemelegítés
10:00 – 12:00 Első workshop-sáv
12:00 – 13:30 Ebéd
13:30 – 15:00 Második workshop-sáv
15:30 – 17:00 Harmadik workshop-sáv
17:30 – 18:30 Záró nagycsoport

WORKSHOPOK:
1. idősáv:
I. A. Dramatikus technikák alkalmazása
a kapcsolatépítésben – Molnár
Kriszta
I. B. Konfliktus és kapcsolatkezelés –
Rabec István
I. C. Szupervízió és esetfeldolgozás
Bálint-módszerrel – Urbán Péter
2. idősáv:
II. A. Mozgás mint testtudat és testi
kifejezés – Rabec István
II. B. Az ének és zene helye az emberségünk formálásában – KaszmánSaróka Liliána
II. C. Internetbiztonság – Sikula Gábor
3. idősáv
III. A. Játékbarát iskola – Zalka Judit
III. B. Életmesék – az oral history helye
a történelemtanításban – Szendi
Tünde
III. C. Életszemlélet és mozgásfejlesztés
– a jóga helye az oktatásban – Földes Viki
Ebédet a konferencia regisztrált résztvevői
számára biztosítunk, legfőképpen, mivel a
közös étkezést is szeretnénk a nap élményeinek részévé tenni: az ebédet Hodossy
Katalin raw séf készíti számunkra.
RÓLUNK
A TANDEM, n. o. egy fejlesztő és képző nonprofit szervezet, amely 2009 augusztusában alakult Pozsonyban. A
TANDEM megnevezés egy mozaikszó.
Minden betű egy-egy általunk képviselt
értéknek felel meg.
T mint TUDATOS
A mint ALTERNATÍV
N mint NEM FORMÁLIS
D mint DINAMIKUS
E mint EMBERKÖZPONTÚ
M mint MEGERŐSÍTŐ
Tíz éve vagyunk jelen a szlovákiai magyar
civil szférában és oktatási közegben, szak-

embereink a humanisztikus pszichológia,
szervezetfejlesztés, coaching és pályaválasztási tanácsadás területein rendelkeznek különféle képzettséggel és gyakorlati
tapasztalattal, képzői körünk több tagja
dolgozik pedagógusként. Az iskolarendszer különböző szegmenseiben volt alkalmunk már kipróbálni magunkat a diákoknak és tanároknak szóló alapiskolás
képzésektől az egyetemi kurzuson való
oktatói jelenlétig. Hiszünk benne, hogy
az általunk képviselt szemléletmódnak
és a nem-formális módszereknek helyük
van a hagyományos oktatás keretein belül is, és hogy ezek átadásával gazdagítani
tudjuk az ott dolgozók munkáját és jobbá
tenni az életminőségét.
HELYSZÍN
Komárom, Duna-rakpart 12. (a Danubius épülete)
Jelentkezés és regisztráció
Jelentkezni legkésőbb 2019. október
30-ig, a jelentkezési lap kitöltésével és a
regisztrációs díj befizetésével lehet (bővebb információ a TANDEM weboldalán érhető el: www.tandemno.sk)
Regisztrációs díj:
• 2019. október 15-ig befizetve: 15 EUR
• 2019. október 22-ig befizetve: 22 EUR
• 2019. október 30-ig befizetve: 30 EUR
A regisztrációs díj befizetése utalással
vagy személyesen lehetséges.
Utalni a TANDEM számlaszámára kérjük a regisztrációs díjat, a megjegyzés
rovatban kérjük, tüntessék fel a résztvevő nevét – SK73 0200 0000 0026 5948
2553 (VUB Banka)
Személyesen, a TANDEM irodájába,
Molnár Éva kolléganőnknél lehet befizetni a regisztrációs díjat, Komáromban, a
Duna-rakpart 12. szám alatt (a Danubius
kollégium épülete, 1. emelet, 209-es ajtó).
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Molnár Kriszta koordinátor,
molnar.kriszta@tandemno.sk,
0907 29 67 64
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XXVII. évfolyam, 2. szám, 2019. október
Főszerkesztő: Hodossy Gyula
Vezető szerkesztő:
Petres Csizmadia Gabriella,
Petres Sándor
Örökös munkatárs: Turczel Lajos
A szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor
Tagok:
Bárczi Zsófia,
Hrbácsek Noszek Magdaléna,
Kalácska József,
Klemen Terézia,
Krippel Éva,
Novák Monika,
Pázmány Annamária,
Szokol Dezső
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A katedra.sk szerkesztője:
Pomichal Krisztián

RÉVKOMÁROM
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Nyomdai előkészítés:
Rácz Éva

Minden ember életében valamilyen formában
ban
különleges helyet tölt be a szülővárosa. Ennek
nekk
ellenére biztos vagyok benne, hogy ha valaki
akii
csupán egy rövid időt is tölt a város falai között,
ött,
akkor is beleszeret a város történelmébe, kisusu
uell
gárzásába, különlegességbe. Ezer indokot is ffel
tudnék sorolni, hogy miért Révkomárom a legeg-ncss
kedvesebb városa a szívemnek, de ennyire sincs
szükség ahhoz, hogy meggyőzzem a kedves OlOlOl
vasót, érdemes időt eltöltenie a városban.
Bármilyen szempontból is nézzük, Révkoko-he-márom igazán kivételes helyzetben van elhelyezkedése és történelme folytán. Rendelkezik
zikk
üminden olyan adottsággal, ami egy várost kkülönlegessé tehet: gazdag múlttal rendelkezik,
ziik,
álkülönleges történelmi városközpontja, termálfürdője és kőszínháza is van, ezenfelül a Duna
un
na
ro
ros
os
és a Vág összefolyásánál fekszik, így a város
nagy részét víz veszi körül.
taa
Révkomárom területe már a római kor ó
óta
lakott terület, megfordultak itt avarok, kelták,
ák,,
e-szlávok, majd a magyarok. A 9. században K
Ketel vezér kapta meg Csallóköz területét, és fia,,
rü-Alaptoma épített várat a mai Komárom terüle-letén. A városi rangot IV. Bélától kapta a telearcc
pülés, 1265-ben. Az 1848-49-es szabadságharc
os.
os
ideje alatt különleges szerepet töltött be a város.
om
1848 decemberétől folyamatos osztrák ostrom
enalatt állt a komáromi erődrendszer, mely jelentótó
tős osztrák erőket kötött le, és csak 1849. októán.
án.
ber 2-án kapitulált, jóval a fegyverletétel után.
rtte,
Nem véletlen, hogy a Kőszűz alatt a „Nec arte,
lnec marte” (Sem csellel, sem erővel) felirat o
olvasható a bástya falán. Ez a mottó nemcsakk a
történelmi eseményekre emlékeztet, hanem aazz
veeitt született vagy itt élt emberek életének sorvelye
ly
zetőjét is képezi. Jókai Mór, Lehár Ferenc, Selye

János, Harmos Károly, Kaszás Attila és még sokak elhivatott és kemény munkájára emlékeztet
a város minden szeglete.
A tengernyi emléktáblán, szobron és történelmi épületen kívül még jó néhány érdekesség, helyenként már rejtélyes dolog lapul a felszín alatt, amik a szemfüles látogatók kíváncsi
szemére várnak. A város mellett 2,5 kilométer
hosszan elterülő Erzsébet-sziget több szempontból is érdekes. Nevét arról kapta, hogy Erzsébet királynő itt lépett először magyar földre.
A szigeten található a Jókai-kert és filagória is.
A Platánfa soron 67 platán- és hársfa áll, amik
állami védelmet élveznek, tekintettel korukra és
szépségükre.
Az egyik kedvenc helyem az Európa-udvaron megbúvó Boldog Gizella- és Szent Istvánszobor, a magyar Szent Korona másolata alatt.
Már másodikos gimnazista voltam, amikor egy
véletlennek köszönhetően észrevettem, hogy az
egyik átjáró felett nem csak első királyunk és felesége szobrai vannak, hanem a tetőn a magyar
államiság jelképe is megbújik. Azóta se fér a fejembe, hogyan kerülhette el a figyelmemet ilyen
hosszú ideig, pedig nem mondhatnánk, hogy
apró látványosságról van szó. Azóta is ahányszor a városban sétálgatok, azon morfondírozom, vajon még mennyi érdekes és izgalmas
dolog kerülhette el a figyelmemet.
Révkomárom mindenki számára tartogat
valamit, lehet az egy pihenéssel, fürdőzéssel
töltött nap, vagy barangolás az elmúlt századok
nyomában, netán a természetben töltött kis
időt, ez mind megtalálható itt.

MEGHÍVÓ
A Vámbéry Polgári Társulás és Dunaszerdahely
Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
a „Tűzben tisztult az arany s ezüst“ című
XVII. Nemzetközi Vámbéry Konferenciára
HELYSZÍN:
Thermalpark Hotel, Konferencia terem,
Gabčíkovská 237/38, Dunaszerdahely
2019. október 10. (csütörtök)
18:00 – 19:30 Könyvbemutató: „...rég feledett munkásság
utóhangjai mutatják hatásukat...”, a XV. és
XVI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásaiból szerkesztett kötet bemutatója
Helyszín: Fontána étterem, Fő utca 677, Dunaszerdahely
2019. október 11. (péntek)
08:30 – 09:00 Prezentáció
09:00 – 09:10 Köszöntő: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely
város polgármestere
09:10 – 09:20 Megnyitó: Dobrovits Mihály
09:20
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A konferencia első időszakának kezdete
Levezető elnök: Vásáry István

15:30

A konferencia második időszakának kezdete
Levezető elnök: Simon Szabolcs
Program
6. Kovács Szilvia: Egy XIII. századi keleti
utazó Nyugaton
7. Kiss László: Agyafúrt honfoglalók – amikor
az orvostudomány és a régészet találkozik
8. Lacza Tihamér: Az arab reneszánsz
természettudománya

A Vámbéry Díj Ünnepélyes átadása
Laudációt mond: Dobrovits Mihály,a Vámbéry Tudományos
Kollégium elnöke
A díjat átadja: Vásáry István, a Vámbéry Polgári Társulás
elnöke
Zárszót mond: Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás
igazgatója
2019. október 12. (szombat)
09:30
A konferencia harmadik időszakának kezdete
Levezető elnök: Fibi Sándor

Program
1. Madaras László: A Tisza, a honfoglalók
folyója
2. Darkó Jenő: Anton Philippe Dethier és a
Magyar Akadémia egy elfelejtett vállalkozása
3. Uhrman Iván: „Abban az időben Jutas,
Árpád ﬁa volt a fejedelmük...”

Program
1. Szálkai Kinga: A szovjet nőpolitika KözépÁzsiában az 1920-as években
2. Bartha-Rigó Márta: Kína és az EU az
Egyesült Államok ázsiai levesében
3. N. Rózsa Erzsébet: Az egyiptomi
külpolitika fordulatai
4. Tüske László: Reformkísérletek a modern
iszlám világban

Szünet

Szünet

4. Dobrovits Mihály: A türkök és a Selyemút
más népei
5. Zimonyi István: Az Etil folyó-rendszer és a
kereskedelmi utak középkori muszlim térképeken

5. Zsoldos Péter: Az uralkodó és az alattvaló
dilemmája Katar és az Emirátusok
külpolitikájában
6. Kovács Attila: Mohamed a mozivásznon az
„Üzenet” után és előtt
7. Seres István: Vámbéry és a horaszáni
mongolok

12:20

Ebéd

14:00

Vámbéry Ármin mellszobrának koszorúzása
Ünnepi beszédet mond Vásáry István, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja, a Vámbéry Polgári Társulás elnöke
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Zárszót mond: Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás
igazgatója

A konferencia megvalósulását támogatta a Kisebbségi Kulturális Alap és Dunaszerdahely Város Önkormányzata. Realizované s finančnou podporou Fondu na
podpodru kultúry národnostných menšín a Samosprávou mesta Dunajská Streda.
SZERZŐINK
Mgr. ANGYAL LÁSZLÓ, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara adjunktusa, a Katedra Történelemverseny szervezője, Rimaszombatban él (langyal96@gmail.com); Mgr. BENYOVSZKY ÁGNES, a Czuczor Gergely Alapiskola tanára,
Érsekújvárban él; Bc. BESE BERNADETT, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem hallgatója, Révkomáromban él (bese.detti@gmail.com);
PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com);
DUBA ZSÓFIA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara óvópedagógus hallgatója, Hontfüzesgyarmaton él (dubazsofia@freemail.hu);
PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott pedagógus, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@upcmail.sk);
HALÁSZ-SZABÓ KATALIN, a Dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ pszichológusa, mentálhigiénés
segítő szakembere, Vágkirályfán él (hszkatalin87@gmail.com); Mgr. KOLLÁR KRISZTINA, Kids Club, Pécsen él (kollarkriszti89@gmail.com);
PaedDr. NAGY LEHOCKY ZSUZSA, PhD, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara adjunktusa, Érsekújvárban él (znlehocka@ukf.sk);
Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara adjunktusa, a
Katedra vezető szerkesztője, Hidaskürtön él (gpetres@ukf.sk); POMICHAL KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, újságíró, Dunaszerdahelyen él
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LA, ÉRSEKÚJVÁR

CZUCZOR GERGELY ALAPISKO

KATEDRA
SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK
ÉS SZÜLŐK LAPJA

A Czuczor Gergely Alapiskola
csaknem százéves épülete

Az iskola épületét 1925-ben
adták át

Az iskola két szaktanteremmel bővült. A képen a
tavaly átadott labor...

Sportnap –
ki húzza a rövidebbet?

2019. OKTÓBER

A frissen elkészült
futópálya

A Kis Zúgó néptánccsoport

A iskola tantestülete
Priskin Zoltán igazgató
úrral

A legkisebbek,
a Napraforgók

XXVII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM

A Tökmagok
néptánccsoport

...és az idén elkészült
szaktanterem

Lendületben a felső
tagozatosok

Az elmúlt két évben az
ERASMUS+ projekten belül a
POLIUNIVERSUM geometriai játékcsalád tesztelésébe kapcsolódtunk be

Mi duplán szeretünk
iskolába járni!

Piros-fehérzöldben

A HÓNAP TÉMÁJA: KISGYERMEKEK MATEMATIKÁJA
PETRES CSIZMADIA GABRIELLA:
NAGY LEHOCKY ZSUZSA, AZ ÉLMÉNYSZERŰ
MATEMATIKATANÍTÁS NÉPSZERŰSÍTŐJE
NAGY LEHOCKY ZSUZSA:
FELFEDEZŐ MATEMATIKATANULÁS
SIMOVICS NIKOLETTA: MATEMATIKAI
TEVÉKENYSÉGFORMÁK AZ ÓVODÁBAN

BENYOVSZKY ÁGNES: A HELYTÖRTÉNET ÉS
A REGIONÁLIS TÖRTÉNELEM TANÍTÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEIRŐL AZ ALAPISKOLA FELSŐ
TAGOZATÁN
HALÁSZ-SZABÓ KATALIN:
STRESSZ ÉS EGÉSZSÉG
KOLLÁR KRISZTINA: ELŐ A MOBILODDAL!

