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GÁGYOR PÉTER IMRE

LEGKEDVESEBB VÁROSOM
Sok város volt a lakhelyem és kevés vált közülük,
ük,,
ha átmenetileg is, édes, szép hazámmá. Az élet
éllett
rövid, vagy szerencsés esetben egy hosszú vánán-dorlásra emlékeztet. Megszületsz egy helyen,
en,,
amit világra jötted pillanatában nem ismersz
rszz
és nem is mersz otthonod, sőt hazád gyanánt
ántt
tudatosítani. Fokozatosan körbetapogatod a
helyszínt, és benyomásaid mesebeli tapasztalatai
attai
errett
alapján birtokba vennéd a környezetet. Gyökeret
vernél. Ez volna a szülőföld varázsának a tudatdaat-on-alatti fundamentuma. De csak akkor lehet honteremtésed varázslatos, ha a világ változása, a popolitika hisztériái el nem sodornak onnan, vagy ha
ha
em
em
a szülőhelyed lelkedben elraktározott képeit nem
zúzná szét a kegyetlenül változó sor az időben.
n.
adii
Hogyan írnák meg a tizenkilencedik századi
vagy korábbi költőink verseikben „szülőföldük
dü
ük
mllészép határát” ma? Felötlik Márai Sándor emlédo
ott
kezetes krédója, aki az ezerszer visszaálmodott
Kassája bűvkörét naplóiban gyakran felidézte.
zte..
det
Azt a várost, ahol több mint másfél évtizedet
éltem én is, és ablakomból kihajolva a Szent ErErzsébet-dómnak toronyóráján nézhettem megg a
ép-pontos időt. Mit kapott volna vissza Márai képzelete, ha az én időmben tér Kassára haza? A
kbe
sodró változásokat, a lakótelepektől bilincsekbe
zárt régi városnak a régivel még azonosítható
ató
vett
hangulati torzóját, az erodálódó magyar nyelvet
az-a város terein, utcáin? Kassán 7-8 évesen utazégg
tam életemben először villamoson, amelyen m
még
seen
akkor többnyire magyarul beszéltek. 25 évesen
költöztem Kassára. Akkor már a magyar szó azz
Eztt
utcán, villamoson egyre ritkábbá gyérült. Ezt
szkk
érezhette meg San Diegoban az író is? A groteszk
azaa
valóságot, amikor leírta, hogy nekünk a haza
csak az anyanyelv lehet.
mélél
Ipolyságon születtem. Még fel sem eszmélhérr
hettem igazán, Nagyanyám a kitelepítés fehér
cédulás viharai elől elcipelt Körmöcbányára. A
ya-meredek hegyek közé szorult szépséges bányaán,,
város első benyomásainak köszönhetem talán,
láán
hogy sosem érintett meg Petőfi Alföldje. Talán
ossa..
osa.
Körmöc lehetne mégis életem legszebb városa.
allilin
Vagy inkább a város fölé magasodó Szent Katalin
nene
gótikus székesegyház büszke tornya. Oda meneés
külhettem fel a két nyelv, a szlovák utcanyelvv és
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a hazai magyar szó mindennapi ütközéseiből.
Emlékszem még a sötét lépcsőházra, a homorúra kopott félelmetes kőlépcsőkre, amelyeken
négykézláb másztam föl Nagyapához. Nagyapa
gyér nyugdíja mellett toronyőrködött. Negyedóránként két harang kongatásával mérte az időt.
Az idő mindenkié, és mindannyian rabjai
vagyunk az időnek a térben. Az időben és térben rajzolódnak ki a sors fura, olykor abszurd
kalandjai. Csendesülvén a kitelepítés viharai,
iskoláimat már a szülővárosomban kezdtem el
magyar nyelven. A Kálvária hegyéről csodálhattam a szeszélyes Ipoly meandereit és a vad
határon túli Börzsönyt. Rám is fért a vigasztaló
látvány, az iskolatársaim fülének nevetségesen
torz anyanyelvemet szinte újra kellett tanulnom
(frissítenem).
Majd újabb városok következtek. Az akkor
még egyértelműen magyar nyelvű (észak) Komárom, ahol négy év után leérettségiztem, majd
Pozsony következett, ami nekem a szerelem és a
családalapítás városa volt. Itt kezdtem el közéleti
kalandjaimat: az újságírást, a magyar klubmozgalmat, és 68 augusztusában ide (is) vonult be a
szovjet hadsereg. Majd Kassára költöztünk. Miután engem is eltávolítottak a magyar sajtóból,
az amatőr, majd hivatásos színházban kerestem
az önkifejezésem lehetőségét. Kis késéssel ezeket
az álmaimat is összetörte a politikai terror. Maradt még azonban a színház lehetősége, de csak
a határon túl. Rendeztem Kecskeméten, Szolnokon és Győrött. Közben a husáki Csehszlovákia
meg nem bocsájtó szigora családostul kitörölt az
állampolgárok jegyzékéből. Tán ennek hatására
kezdődött el a magyarországi 3/3 zaklatása.
Megoldásnak maradt egy újabb emigráció.
Duderstadt, Göttingen, München. Mégis megpróbálhatom összegyúrni valamennyi stációmból a legkedvesebb várost, de nem megy. Marad
Körmöcbányán a torony, az egykori emlék. Ma
már ez is nosztalgia. A toronyban Nagyapám helyett már az automata méri az időt. És megmaradt számomra Márai nyomán, a lélek legszebb
hona: a csodálatos anyanyelv.
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Tudat alatt valahogy mágikus számnak érzem a 2020-at, pedig eddigi életem során sohasem hittem sem a mágiában, sem a spiritizmusban. Sokkal
inkább voltam a reális világszemlélet
híve, amely azért az én értelmezésemben mindig tartalmazott egyfajta
romantikus várakozást. Szinte következetesen bíztam ugyanis abban, hogy
az előttünk álló közeli vagy távolabbi
jövő meghozza végre számomra, de
iskolánk, iskoláink, egész nemzetiségi iskolaügyünk számára is azokat a
pozitív változásokat, amelyek minőségileg magasabb színvonalú, értelmesebb, sikeresebb mindennapokat
biztosítanak nekünk. Bíztam akkor is,
amikor egyébként nem sok esély volt
az ilyen irányú vágy beteljesedésére.
Bevallom, annál nagyobb csalódást
éreztem akkor, amikor a hasonló elveket valló, hasonló cél eléréséért tevékenykedő emberek számára már-már
elérhetőnek tűnt a beteljesedés, de a
döntő változás helyett sajnos csak azt
a mérhetetlenül profán kijelentést hallottuk, hogy „nincs meg hozzá a szükséges politikai akarat”. Tudom, ezzel az
életérzéssel nem vagyok egyedül, mint
ahogy azzal sem, hogy meggyőződésünk szerint az előttünk álló új naptári év rendkívül fontos mindannyiunk
számára. Igen, rendkívül fontos, hiszen valóban sokat várunk a küszöbön
álló parlamenti választások eredményeitől. Mindenekelőtt azt, hogy sikerül végre kiseprűzni országunk életéből mindazokat a rendkívül negatív
jelenségeket, amelyek hosszú évek óta
mérgezik a társadalmi légkört, hiteltelenné teszik az emberek közötti kapcsolatokat, hogy a korrupció eluralkodása átláthatatlan feketévé torzíthatja
a bizalom és az igazság tiszta, emberi,
napfényszínű csodáját. Meggyőződésem, hogy az emberek túlnyomó többsége azt reméli, hogy hinni lehet majd
az adott szónak, és az ígéretnek súlya
lesz, hogy a felvidéki magyarság végre
akadálymentesíti és könnyen járhatóvá építi az összetartozáshoz, a közös érdek és akarat eléréséhez vezető,

jelenleg alig járható, itt-ott el is tűnő,
túlságosan is göröngyös utat.
Nem tagadhatjuk azonban azt sem,
hogy az oktatásügy helyzetében is pozitív változásokat várunk. Természetesen nemcsak a pedagógusok munkájának anyagi megbecsülése terén – bár a
2020 szerintem nemcsak egy évszámot
jelent, hanem azt is, hogy Európa nem
egy országában legalább ennyi vagy lényegesen több euró egy pedagógus havi
átlagkeresete. Bízunk abban is, hogy a
pedagógus végre sokkal, de sokkal több
szakmai és tárgyi segítséget kap munkája végzéséhez, és elképzelhetetlenné
válik az, hogy a nemzetiségi iskolák sajátos helyzetét, specifikumait kiemelő,
elismerő és rögzítő törvénymódosításnak még a megtárgyalását is lényegében
indoklás nélkül elutasítja az ország legfőbb törvényhozó szerve, ami a közelmúltban sajnos megtörtént. Bizonyára
nem vagyok egyedül, aki hiszi és reméli, hogy ez az év lesz az, amikor végre
megáll a magyar nemzetiségi iskolákat
látogató diákok számának a csökkenése,
és a diákok szülei végre maradék nélkül
megértik, mert meggyőződtek róla,
hogy ezeknek az iskoláknak a színvonala semmivel sem marad el a szlovák
iskolák színvonalától. Abban is bízom,
hogy középiskolákra felvehető diákok
számának, illetve esetleges új tanulmányi szakok megnyitásának engedélyezésekor a kompetens szervek következetesen azonos kritériumok szerint fognak
dönteni a magyar és a szlovák tanítási
nyelvű iskolák esetében.
Tudom, hogy pedagógustársaim számára ez az év sem lesz könnyű, hiszen
az önmagukkal szemben is igényes emberek az év minden napján lelkiismeretesen és minden tanítási órán azonos
erőbedobással végzik munkájukat, tesznek eleget a velük szemben támasztott
elvárásoknak. Tudom azonban azt is,
hogy meggyőződéssel vallják, a pedagógus másképpen nem is lehet sikeres
az életben. Ennek szellemében engedjék meg, hogy minden kedves Olvasónak pedagógiai örömökben gazdag új
esztendőt kívánjak!

NÉGYSZEMKÖZT

POMICHAL KRISZTIÁN

INTERJÚ KALUZ ÁKOSSAL,
A SZŐTTES KAMARA NÉPTÁNCEGYÜTTES TÁNCOSÁVAL
A magyar kultúra hónapjában, januárban a népművészet témáját emeltük
ki lapunkban. Interjúrovatunkat is a
népművészet ápolóinak szenteltük –
ezúttal a 2019 decemberében Magyar
Örökség díjjal elismert Szőttes Kamara Néptáncegyüttes egyik táncosával,
Kaluz Ákossal beszélgetünk, és az ő
szemén keresztül kínálunk betekintést egy néptáncos mindennapjaiba,
táncos élményeibe.
Hogy ismerkedtél meg a néptánccal?
Édesanyám és édesapám is néptáncolt, anyukám az Ifjú Szívekben, apa
meg a Szőttesben, úgyhogy mondhatom, ez családi hagyomány volt nálunk. Én hatévesen kezdtem el táncolni, Dunaszerdahelyen, a Kistiglinc
Gyermek Néptáncegyüttesben, Krausz
Ági vezetésével, utána pár év szünet
következett, majd Nagymegyeren
folytattam, a Megyer együttesben.
Akkoriban édesanyám vezette a csoportot, tőle vette át később Mészáros
Magdolna. Tizenkét évig voltam ott,
bár egy komolyabb sérülés miatt két
évet ki kellett hagynom. Azért említem egyébként külön minden egyes
tanáromnak, csoportvezetőmnek a
nevét, mert mindnyájan nagy hatással voltak a táncos pályafutásomra,

mindegyiküknek hálás vagyok ezért.
Visszatérve a táncmúltamra, mikor
később Pozsonyba kerültem, nehezen
tudtam már megoldani az ingázást
Nagymegyerre, így kiléptem a csoportból. De hiányzott a tánc, úgyhogy
folytattam vagy inkább újrakezdtem
azt a Szőttesben, ami remek döntésnek
bizonyult. Nagyon jól érzem magam
itt. Úgy látom, hogy az együttes felfelé
ívelő pályán tartózkodik. Van két-három új, nagyon tehetséges táncosunk.
Van nyolc-kilenc színpadképes fiúnk,
a lányok ráadásul jóval többen vannak, tizenhárom kiváló női táncosunk
van.
Ez a körülbelül húsz-huszonkét ember rendszeresen jár is a próbákra?
Hogyne, aki fel akar lépni a Szőttessel, annak rendszeresen kell próbálnia.
Persze nem mindenki lép fel minden
koreográfiában, ki-ki tapasztalatának,
tudásának megfelelő táncokat mutat be
a színpadon. Ez nagyon jó dolog, mert
így mindenki megszerzi a kellő színpadi rutint.
Mesélj kicsit bővebben a Szőttesről!
Egy pozsonyi, 50 éve működő néptáncegyüttesről van szó, aminek a
megalakuláskor az volt a célja, hogy

felkutassa, ápolja és őrizze a magyar
népművészeti hagyományokat. A
csoport amatőr táncosokból áll, hetente kétszer-háromszor próbálunk.
Szinte minden hétvégén fellépünk valahol, az itthoni tájakon túl bejártuk
Európát (voltunk Magyarországon,
Ausztriában, Csehországban, Németországban, Olaszországban), de a tengerentúlon is felléptünk már (Ausztráliában, Új-Zélandon, Venezuelában,
Argentínában). Közel húsz egész estés előadást tud magáénak a csoport,
számos díjban is részesült; nagy örömünkre legutóbb, decemberben „a hiteles hagyományőrzés” címén Magyar
Örökség díjat vehettük át.
Hogy néz ki egy néptánccsoport
élete? Kívülállóként nehéz elképzelni
a mindennapi működést.
Gémesi Zoltánnak hívják a művészeti vezetőnket, hét, talán nyolc
éve tölti be ezt a funkciót. Ő Tatabányáról jár le hozzánk. Feladata, hogy
kidolgozza a koreográfiákat, összeállítsa a programot, eldöntse, hogy
éppen milyen tájegységből, régióból
mutatunk be táncokat, de ő szervezi
hozzánk a vendégkoreográfusokat,
vendégtanárokat is. Ha például egy
kalotaszegi táncot szeretnénk meg-
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tanulni, jól jön, ha egy helyi koreográfussal is együtt tudunk dolgozni.
A tánccsoportvezető feladata tulajdonképpen, hogy a csapat pénzügyi
és egyéb ügyes-bajos dolgait intézze,
a lányoknál Balta Aranka, a fiúknál
Füzék György tölti be ezt a feladatot, a lánykar vezetőjeként Aranka
felel a viselettárért, ő gondoskodik
a fellépőruháinkról is. Mindketten
régóta erősítik a Szőttest, legalább
három évtizede, szóval jóval az én
érkezésem előtt itt voltak. Kettejüknek óriási szerepe van abban, hogy a
tánccsoport sikeresen működik. Rajtuk kívül még egy nevet muszáj vagyok megemlíteni, Reicher Gellértét.
„Papa” a helyi magyar néptáncélet
legendás figurája volt, idén áprilisban hunyt el, és óriási űrt hagyott
maga után. Hivatalosan a szervezőtitkári funkciót töltötte be, de tulajdonképpen ő volt a néptánccsoport
lelke.
Ő a hazai néptáncélet egy ikonikus figurája volt, ugye? Még én is
sok történetet hallottam róla, pedig nincs sok közöm a néptánchoz,
csizma sem volt a lábamon soha.
Igen, elképesztő munkabírása volt.
A Szőttesben és a helyi Csemadokban
is emberfeletti munkát végzett. Nagyon hiányzik az egész közösségnek.
Emlékszem, egyszer valami apró szívességet tettem neki, aztán azt ígérte,
majd a vendége leszek cserébe egy
borovicskára. A következő tábor első
reggelén kopognak az ajtómon, Gellért állt a küszöbön kezében két pohárral, hogy akkor viszonozná azt az
apró szívességet.
Szervezőtitkárként neki mi volt a
feladata?
Ő szervezte a fellépéseinket, megszervezte az utazásokat, szállást és
buszt intézett, bármi volt, hozzá fordulhattunk. Füzék György vette át tőle
ezt a feladatot.
Hogy álltok az utánpótlással? A fiatalabb generáció körében mennyire
populáris a néptánc?
Örömmel tapasztalom, hogy
egyre többen vagyunk. Három
gyerekcsoportunk
működik.
Pozsonypüspökiben van egy alsó tagozatos gyermekcsoportunk, és ha
jól emlékszem, akkor a Duna utca
gimiben is van két csoportunk. Mindent összevetve úgy tudom, több mint
száz gyerek van a Szőttes gyerekcso-

portjaiban. Mi, felnőttek, a rendszeresen fellépő társaság, nagyjából
tizennyolc-húsz embert teszünk ki,
ezenfelül van egy felnőtt utánpótláscsoportunk is, nekik még több gyakorlásra van szükségük ahhoz, hogy
rendszeresen felléphessenek velünk.
Ha már itt tartunk, milyen gyakran
vannak fellépéseitek?
Az idei évünk egy kicsit lassabb
volt. Különösen Gellért halála után,
hiszen ezeket a dolgokat ő intézte,
időbe telt, mire úgy-ahogy talpra
álltunk. Az év végére már kezdtünk
felpörögni, Dél-Amerika előtt több
fellépésünk volt itthon is, ahogy hazajöttünk, rögtön újabb előadásunk
volt. Az ország magyarlakta részeibe
mindenhová elmegyünk, de léptünk
már fel Ungváron, Kárpátalján, Magyarországra rendszeresen járunk,
Csehországban voltunk többízben,
folklórfesztiválon, illetve a brünni
Kazinczy Ferenc Diákklubban is. A
legsűrűbb években átlagosan 40–45
előadásunk volt. Többnyire úgy
igyekszünk megszervezni őket, hogy
egy hétvégén többször is fellépjünk
egy adott régióban, ha például elmegyünk Királyhelmec környékére, ott
biztosan többször is fellépünk.
Tudom, hogy pár hete jöttetek haza
egy dél-amerikai turnéról. Hogyan kerültetek oda?
A magyar állam nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával sikerült megszerveznünk egy argentin, illetve uruguayi fellépéssorozatot. Évek
óta téma volt egy tengerentúli turné,
sokat vártunk rá, de végül összejött.
Körülbelül három hetet voltunk kinn,
Buenos Airesben kezdtünk, ott a helyi magyar közösség előtt többször
is felléptünk. Nagyon nagy élmény
volt. Érdekes története van egyébként a helyi magyar közösségnek.
Egy háború után kitelepült magyar
ember étterme köré szerveződtek,
lassacskán egymásra találtak ott az
emigráns magyarok, összejártak, szórakoztak, elkezdtek szerveződni, és
még az ötvenes években létrehoztak
egy néptánccsoportot is. Aztán később alakult egy cserkészcsoport, ők
magyar nyelvet, kultúrát, történelmet
tanulnak hétvégi iskola formájában.
Beszéltünk olyan harmadik, negyedik
generációs sráccal, akiről meg nem
mondtam volna, hogy nem az anyaországban tanult magyarul. Kétszer

léptünk fel Argentínában, mindkétszer a helyi magyar iskolában.
Magyar iskola Argentína fővárosában?
Helyesebb, ha úgy fogalmazok,
magyar alapítású, magyar történetű
iskola, igazgatónője is magyar tulajdonképpen, bár az igaz, hogy magyar
diákjaik nincsenek. A kultúrát viszont
őrzik. Felléptünk a helyi, Regős nevű
táncegyüttes hatvanadik születésnapján, az csodálatos volt. Az étterem
alapítójának unokája egyébként most
is a helyi magyar élet egyik központi
figurája. Nem csak az első generációs emigránsok gyermekei, unokái
járnak le oda, olyanok is táncolnak
ott, akiknek tulajdonképpen semmi
köze a magyar kultúrához, legfeljebb
magyar barátjuk, barátnőjük van. Én
például egy echte argentin családnál
voltam elszállásolva Buenos Airesben, akikről később derült ki, hogy
eredetileg lengyel származásúak, de
így is, vagy talán éppen ezért, aktív
tagjai a helyi magyar közösségnek és
a néptánccsoportnak. Nagyon jópofa
dolog, hogy a már emlegetett étterem,
az iskola és helyi magyarság több intézménye is egyazon utcában található. Ennek hivatalosan is Magyar utca
a neve, nem messze onnan egy magyar emlékmű is van.
Mennyi emigráns magyar vagy magyar származású ember élhet a városban?
Hát ezt nehéz lenne megmondani,
de annyi bizonyos, a fellépésünkre
megtelt az iskola nem kicsi színházterme. Körülbelül kétszázan jöhettek
el. De sokatmondó az is, hogy a már
emlegetett Regős Néptánccsoportnak
25–30 aktív tagja van. Gondolj bele,
többen vannak, mint mi. Gondolj
bele, hogy több ezer kilométerre Magyarországtól működik egy magyar
néptánccsoport, immár hatvan éve.
A Kőrösi Csoma Sándor nevét viselő programnak köszönhetően van is
most náluk kinn egy magyar házaspár, ők segítik, tanítják őket.
A helyi táncokat kipróbáltátok?
Argentínában, ugye, a tangó az első
számú tánc. Korábban volt bennem
némi előítélet a csípőrázós latinamerikai táncok iránt, de most volt
szerencsénk elmenni egy tangóestre.
Elképesztő volt. Mindenféle felesleges
sallang, mozdulat nélkül, mégis elegánsan, vonzalommal, feszültséggel
táncoltak. Kicsit hasonlóan működött
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a tangóest, mint nálunk a táncház. Az elején volt egy másfélkét órányi „képzés”, tanultunk
pár lépést, aztán elhúzták a székeket, és hajnali kettőig táncoltunk. Helyi idős bácsik kérték fel
a lányainkat, a probléma sajnos
az volt, hogy visszafelé ez nem
működött. A csajok nem tűrték,
ha valaki bénán táncolt velük,
egyik-másik társamnak finoman
jelezték, hogy tangótudás híján
legyenek kedvesek inkább helyet
foglalni valamelyik széken.
Montevideo milyen volt?
Uruguayban is nagyon kedvesen fogadtak minket a helyi
magyarok. Találkoztunk egy kilencven év körüli bácsival, akiről
kiderült, hogy Puskás Öcsi tolmácsa volt az ötvenes években.
Nagyon jó bulit csaptunk amúgy,
az ottani idős magyaroknak
mindnek megvolt a saját nótája,
húzatták a zenészeinkkel, szuper
volt. Csaptunk egy remek bográcspartit is a Magyar Házban,
bár istenkísértésnek hangzik,
tengeri halakból főztünk egy remek halászlevet. Kiderült, hogy
mivel arrafelé nem nagyon tudják, mi az a bogrács, voltak olyan
helyi magyarok, akik amikor legutoljára Magyarországon jártak,
egy külön bőrönddel jöttek csak
azért, hogy legyen miben hazavinni a bográcsot (nevet).
Végezetül, lévén pedagógiai folyóiratban jelenik meg ez
az interjú, muszáj megkérdeznem: mit gondolsz, miért érdemes egy diáknak belevágnia a
néptánctanulásba?
Számos dolgot tudnék mondani,
de ezek közül kettőt emelnék csak
ki. Az egyik a közösségi élmény.
A hazai néptáncközösség olyan,
mint egy nagy család. Mindenki
ismer mindenkit, összetartó közösség vagyunk. A másik, gyakorlati szempont, hogy a néptánc a
fiatal gyermekek mozgáskultúrájára, koordinációjára rendkívül jó
hatással van. Javul a tartás, javul a
mozgás, fejlődik a test. Mindenkinek csak ajánlani tudom, ismerkedjen meg a magyar néptánccal,
mert ez a miénk, a sajátunk. Értékeljük, vigyázzunk rá!
Köszönöm a beszélgetést!

ÖLVECZKY MÓNIKA

MIÉRT? HOGYAN? KÉRDÉSEK
A NÉPTÁNCOKTATÁSRÓL
A gyermek fokról fokra, saját élményein és tapasztalatain keresztül sajátítja
el az őt körülvevő kultúrát, ismeri meg
a világot. Teszi mindezt természetes
kíváncsiságától hajtva, így jó esetben
a pedagógus feladata főként a segítés,
iránymutatás, a felfedezőkedv fenntartása. Sokszor érezzük úgy egy-egy
jól sikerült tanóra után, hogy a közös
munka, az együtt átélt élmény minket
is energiával tölt fel, és a tantermet
elhagyva már a folytatáson gondolkodunk. Újabb és újabb megoldásokat
keresünk arra a kihívásra, hogyan tehetjük változatossá, szerethetővé a tanulással töltött időt.
A pedagógusok és óvodapedagógusok
rendelkezésére álló ötletek, módszerek gazdag tárházát jelenti az internet számtalan pedagógusközössége,

ezenkívül filmfelvételek és leírások,
szakkönyvek és képzések segítik munkájukat. Szép számmal láthatunk példákat a vizuális nevelés témaköréből, a
nyelvoktatás vagy éppen a mozgásfejlesztés területéről. Ugyanakkor kifejezetten korlátozottak a lehetőségeink,
amennyiben a néptáncoktatás, a néphagyományok beépítésére keresünk
ötleteket, segédanyagokat pedagógiai
tevékenységünkhöz.
A népi kultúra saját sokszínűségével,
komplexitásával kultúránk, művészetünk, hagyományaink szinte minden
területét ötvözi. Megjelennek benne
az óvodai és általános iskolai oktatásnevelés művelődési területei, őseink
tudása, tapasztalata, játékossága, humora és életbölcsessége. Olyan információkat hordoz, melyek túlmutatnak
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az egyszerű ismereteken – élni tanít,
harmóniában a természettel és önmagunkkal. Ha végigtekintünk a lehetőségeken, melyeket a népi kultúra
beépítése jelent számunkra az óvodai
és általános iskolai oktatásba-nevelésbe, megállapíthatjuk, hogy csak a
pedagógus ismeretei és kreativitása
szabnak határt minél szélesebb körű
alkalmazásuknak. A ma előszeretettel alkalmazott projektmódszer kiváló kerettémájaként szolgálhatnak a
jeles napok, ünnepkörök, az emberi
élet kiemelkedő eseményei, egy-egy
népi mesterség, bizonyos termények,
alapanyagok idényjellegű feldolgozása. Azonban ebből a felsorolásból is
kitűnik egy – számomra nagy jelentőséggel bíró – szempont: a szakmaiság
kérdése. Vajon lehet-e, van-e minden
pedagógus, nevelő vagy óvodapedagógus olyan szakmai szinten, rendelkeznek-e olyan megbízható ismeretekkel a
néprajz, népi kultúra széles tudásanyagából, mely hitelessé és megalapozottá
teszi pedagógiai munkásságukat ezen
a területen? Elég-e a lelkesedés, a népi
kultúra szeretete ahhoz, hogy biztos
kézzel nyúljunk számos tájegység eltérő néprajzi anyagához? Válaszként természetesen elhangozhat az érv, hogy
még a néprajzkutatók is csupán egyegy területtel, műfajjal foglalkoznak
behatóbban – éppen a hatalmas ismeretanyag miatt. Azzal azonban mindannyian tartozunk saját kultúránknak,
hogy a lehető legtöbbet merítünk ebből a tudásból.
A néptánc mindig is jelen volt az óvodai, általános iskolai életben. Előszeretettel készülnek rövid összeállítások
neves évfordulókra, ünnepi műsorokra, a szülők, nagyszülők örömmel
büszkélkednek egy-egy rendezvényen
kis táncosaikkal. A gyermekek bemutatják az elsajátított koreográfiát, az
előírt lépéseket, együtt, ritmusra mozdulnak, énekelnek. Ruházatuk tükrözi
az adott intézmény anyagi kereteit és
a pedagógus leleményességét, amivel
ha kell, a semmiből is tud varázsolni
kendőt, kötényt, cipőt. A felkészülésre
szánt idő változó, és – akár egy konkrét időszakhoz kötődik, akár szakköri
tevékenységként egy egész évet ölel fel
– általában egy meghatározott cél elérésére fordítják: színpadra szeretnék
állítani egy adott tájegység anyagát.
A rutinszerű gyakorlás, többszöri ismétlés többnyire meghozza az eredményét, és a kitűzött időpontban a
gyerekek bemutatják a tanultakat. Lehetne-e ezt másképp csinálni? Van-e

elég idő, lehetőség, tudás ahhoz, hogy
a néptánc ne csupán egy színpadi megjelenési forma, hanem valami sokkal
több – egy nép kultúrájának szerves
része, a paraszti élet örömének, bánatának kifejezője, ünnepeinek általánosan beszélt nyelveként jelenjen meg a
gyermekek tudatában? Úgy gondolom, hogy van. Ahhoz, hogy mindezt
elérhessük, magát a cselekvést, a megnyilvánulási formát kell megtöltenünk
tartalommal.
Tudjuk, hogy az adott oktatási szint
tantárgyi követelményei meglehetősen
behatárolják a pedagógusok, óvodapedagógusok mozgásterét. Küzdenek a
rájuk váró feladatok nagy mennyiségével, az állami szinten megfogalmazott
elvárásokkal. Törekednek az időhatékonyságra, a teljesítményre, miközben
háttérbe szorul az élményszerűség és
az, ami a tankönyvekben sincs leírva
– identitástudatunk, saját gyökereink
felfedezése. Ha ilyen szemmel tekintünk a kérdésre, már konkrétabban is
meg tudjuk közelíteni a problémát, és
talán a megoldás sincs olyan távol tőlünk. A tantárgyak sokszínűsége kiváló alapot szolgáltat többek között arra,
hogy megismertessük a gyermekeket a
népi kultúra változatos területeivel. A
korábban említett projektmódszeren
keresztül számtalan témakörbe tudjuk beépíteni a néphagyomány elemeit
– elég, ha lehetőségeinkhez mérten a
műanyag, bolti segédeszközök helyett
magunk alkotta, természetes anyagból
készült eszközöket használunk. Hiszen
alkalmazásuk során szót ejthetünk az
adott anyag feldolgozásához fűződő
mesterségekről, eszközökről, ünnepi
alkalmakról. A tanórák fárasztó egyhangúságát bármikor megtörhetjük
egy-egy mozgással kísért mondókával,
mely segíti a gyermekeket abban, hogy
az óra további részében összpontosítani tudjanak. Akár a helyünkön állva
közösen átmozgathatjuk végtagjainkat, oxigént juttatunk szervezetünkbe,
segítjük magunkat és a tanulókat a
jobb teljesítmény elérésében. A tapsolás rengeteg energiát szabadít fel,
javítja a vérkeringést és a koncentrációt. Egyben stresszoldó hatású, amire
sajnos egyre több gyermeknek (és felnőttnek) lenne szüksége a mindennapokban. Ha egy dalra vagy mondókára
a combunkat, térdünket is megpaskoljuk, esetleg leguggolunk vagy nyújtózkodunk néhány percben, akkor máris
sokat tettünk a hátfájás és fejfájás megelőzéséért. Közben pedig észrevétlenül
építjük be saját világunkba őseink ha-

gyatékát. A délutáni foglalkozások alkalmával sem a tánclépések rutinszerű
gyakoroltatása a cél, sokkal inkább a
közös élmény megélése. A foglalkozások legyenek változatosak, mindig
előzze meg azokat a pedagógus részéről egy koncepció, ha úgy tetszik,
előkészület (bár tudjuk, hogy tapasztaltabb pedagógusok esetében erről
nem igazán beszélhetünk) –, ahol a
különböző típusú játékokat, táncelemeket módszertanilag és főleg az adott
csoport összetételének megfelelően
összeállítja, átgondolja. Mivel az óvodákban és általános iskolákban általában nem táncpedagógusi képzettséggel rendelkező személy kapja feladatul
a néptánccsoport, szakkör, foglalkozás
vezetését, kizárólag az általánosan ismert pedagógiai alapelvekre támaszkodhat a tervezés során. Az egyes
tánclépések bevezetését előzze meg
rávezető feladat, játékos mozdulatsor,
ahol a lépés elemeit örömteli formában ismertetjük meg, gyakoroltatjuk
be. Beszélgessünk inkább gyakran,
de röviden a jeles napokhoz fűződő
hagyományokról, szokásokról – hiszen nem az a célunk, hogy végtelen
néprajzi előadásokat tartsunk. Játszszuk inkább el a tudnivalókat, ez az,
ami élményként megmarad, és amire
építhetünk majd a továbbiakban. Néhány szóban magyarázzuk el a dalokban, játékokban előforduló ismeretlen
szavakat, de rögtön alkalmazzuk is a
tudást úgy, hogy megszemélyesítjük
azokat. A tánclépések összeállításánál
törekedjünk a tájegységek jellegzetességeinek és stílusának megőrzésére –
ne nyúljunk válogatás nélkül az interneten fellelhető videók után. Kérjük ki
hozzáértő személy tanácsát, aki ötleteivel, tapasztalatával a tanítás során is
segítheti munkánkat. Amennyiben lehetséges, alakítsuk, erősítsük a táncosközösség pozitív légkörét, válasszunk
olyan játékokat, tánctanítási módszereket, ahol változatos összetételű
csoportokban, egymást segítve tevékenykedhetnek a tanulók. Ez a kulcsa
annak, hogy elkerüljük a lemorzsolódást, a széthúzást, és egy hosszútávon
összetartó, jól együttműködő csapatot
kovácsoljunk össze.
Azok a gyerekek, akik napi szinten,
természetes közegükben, élményszerűen találkoznak a népi kultúra elemeivel, nem egyfajta színpadi produkcióként fognak rá tekinteni. Sokkal
inkább egy olyan kifejezési formaként,
mely belőlük fakad, az életük része. A
sajátjuk, a miénk – „éljünk vele”.
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ÁDÁM CSILLA

NÉPMŰVÉSZET AZ ISKOLÁBAN
A NÉPHAGYOMÁNYOK
LÉTJOGOSULTSÁGA
A TÁRSADALOMBAN

„Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. Ez a kultúra őrzött meg minket
ezer éven át Európában, ezeket a hagyományokat kötelességünk éltetni és
továbbadni a következő nemzedéknek.” – mondta Kallós Zoltán, Kossuth- és Magyar Örökség díjas válaszúti néprajzos, népdalkutató, gyűjtő.
A mai felgyorsult, őrült, biztonság
nélküli, többnyire hitetlen világban az
emberek egyre inkább érzik, hogy hiányzik valami az életükből. Mindenki
a boldogság érzését keresi, ami egyénenként mást jelent. Aki imádkozik,
megszabadul a láncaitól, aki anyanyelvén táncol, énekel, az kiadja magából a
felgyülemlett stresszt, s aki mindkettőt
(mindhármat) egy közösség tagjaként
végzi, az egy felszabadult, boldog, társas lény, aki tisztában van identitásával
és az élet értékeivel.
A népi kultúra egyik fontos jellemzője, hogy nem passzív (befogadó),
hanem aktív (teremtő és cselekvő)
jellegű. Ez nem értékítéletet jelent,
hanem a kétféle – passzív és aktív – tevékenység különbözőségét fejezi ki. A
teljes embernek mindkettőre szüksége
van, hiszen ma már életünk szerves
része a moziba vagy színházba, koncertre járás, az olvasás, a rádióhallgatás és tévénézés is. Ezek azonban
mind befogadó jellegű tevékenységek,
mellettük pedig volna helye a mára
egyre inkább elsikkadó cselekvő,
alkotó tevékenységformáknak is. Az
utóbbi esetben nem mások táncát
nézem, hanem én táncolok, nem
mások hangszerjátékát vagy énekét
hallgatom, hanem én zenélek vagy
énekelek, nem mások játékát nézem,
hanem én játszom (Lázár, 2002).
AZ ÖRÖKSÉG EREJE

Minden gyermekben ott lüktet ősei
öröksége. Nem tudja, miért, de rögtön
ráérez egy népdalra, érzi a ritmusát.
Nézzünk be egy Ringató foglalkozásra

– minden baba élvezi, szereti, gügyögi az ölbeli játékokat, issza édesanyja
hangját, szavait, próbál elrugaszkodni
a földtől, emeli a karját a magasba, tapsol, forog (ha már képes rá). A citera
hangja maga köré varázsolja az érdeklődő gyerekeket, hamarabb, könnyebben megtanulják az éneket, mintha
gépzenével, idegen nyelven tanulnának éneket. A néphagyományból az
maradt meg évszázadokon keresztül,
amely „több szitán átment”, bevált, letisztult, kikristályosodott. Hány évig
marad fenn egy mai divatos énekes,
sztár dala?
Az olvasókönyv tele van mondókákkal, a zenei nevelés könyv körjátékokkal – de miért csak énekeljük őket,
miért nem játsszuk el őket? Hisz a
játszva tanulás könnyebb berögződést
jelent. Miért nem keresünk helyi változatokat? Akár honismereti vagy polgári nevelés órán? Miért nem játsszuk
el őket kint a természetben, az udvaron – mondjuk, egy testnevelésórán?
A gyermek érzelmein keresztül
rendkívül fogékony, ezért a művészetek, melyek az érzelmek felől közelítik
meg a világot, különösen alkalmasak
a kisgyermek tanítására, nevelésére.
A játék tevékenység, tapasztalat, öröm
egysége és egymásra hatása az óvodáskorú gyermek ismeretszerzésének, így
az esztétikai élmény szerzésének is az
alapja. Az esztétikai nevelésben döntő
jelentőségű az állandó önkifejezés biztosítása. Az önkifejezés közben olyan
alapképességek fejlődnek, amelyek
a kommunikációhoz, befogadáshoz,
alkotáshoz, elemzéshez, értékeléshez
szükségesek. A cselekvés közben, felfedezve tanulás egyúttal esztétikai örömet is jelent (Tarjánné Takács, 2006).
Ez az esztétikum évszázadokon át
tisztult. Csak az maradt, maradhatott
fenn, amely igazi érték, kincs, akár
dallamban, akár játékban, akár mozdulatban. A népművészet fontos része
a néptáncon, népzenén, népi játékon,
népmesén túl a népi kézművesség is.
A természetes anyagok használata köré
egész projektnapokat lehet tervezni.
Ilyen lehet egy séta a természetben,
közben anyaggyűjtés, illetve anyagismeret; hangszerkészítés, mellyel egy új

népdalt tanulunk és zenélünk hozzá,
illetve táncolhatunk is; de kereshetünk
egy mesét is, melyben a hangszer vagy
az alapanyag, amiből az készült, szerepel (pl. egy diónap során eljátszunk
egy dióról szóló mesét, dióval ritmizálunk); számolhatunk és halmazokat
alkothatunk a begyűjtött természetes
anyagokkal, esetleg megnevezzük őket
szlovákul is, stb. Egy pedagógus fantáziája határtalan.
KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A
NÉPMŰVÉSZET ÁLTAL

„A magyarságnak van egy olyan népi
hagyománya, amelyik izomfejlesztő
és ügyességnevelő értékre nézve vetekedik mindenféle mesterségesen teremtett sporttal, ezenfelül léleknevelő
hatása is igen nagy…” (Molnár, 1947).
A zene matematika – gondoljunk
bele, hogy pl. egy 2/4-es ütemet hányféleképpen rakhatunk össze – ti ti ti ti,
vagy ti tá ti, vagy ti ti tá, vagy ti szün tá,
vagy… A tánc a lélek tükre, tánc közben
nem tudunk hazudni, a mimika, a gesztus, a pár tartása mind akaratlan, tudattalan, természetes mozgás, míg a lépés,
ugrás, táncmotívum választása már tudatos is lehet megfelelő tanulással.
A magyar néptánc közben a táncos a
két agyféltekének segítségével legalább
öt dologra figyel egyszerre – a zenére,
a koreográfiára, a tánc megfelelő stílusban való táncolására, a táncpartnerére, a dalszövegre és a többi táncos elhelyezkedésére a táncparketten, tehát
a térbeli mozgásra.
Egy néptáncos azonkívül, hogy a
magyar nép, illetve nemzetiségek táncát elsajátítja, megtanulja értékelni
más népek kultúráját, fejleszti a felelősségtudatát – a csapat eredménye
minden egyén teljesítményétől függ, a
nagy a kicsit tanítja, törődni kell a viselettel, néptáncpróba rendszerességre
nevel, pontosságra, improvizációra,
ha kell, földrajzi tudást ad – ez utóbbi
kiváló lehetőséget kínál a tájegységek
megismerésére a térképen –, megtanítja a fiút a férfias, a lányt a nőies
mozgásra, viselkedésre, társadalmi illemszabályok betartására, helyes test-
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tartást igényel, s elegendő oxigént juttat az agyba, hogy az befogadóképes
legyen újabb tárgyi információkra.
A néptáncban megélt sikerélményen
keresztül a gyerekek megtapasztalják,
hogy tanulni öröm, magunknak tanulunk, és nem pusztán a bizonyítványban szereplő értékelésnek. Tanulásunk
eredménye egy mások által is elismert
tevékenység lehet (pl. egy fellépésen
elért siker pozitív megerősítést jelent).
Ugyanakkor a tánc kikapcsolódás is
a hétköznapi életből, amely segít az
iskolai fáradalmak kipihenésében, a
maga fizikai és szellemi aktivitásával,
alkotó tevékenységével.
Az ember lelki szükségletei között
az egyik fő helyen az alkotás, a teremtés, valaminek a létrehozása áll.
A néptánc és a többi népművészeti ág
mind alkotást eredményez, hiszen aki
táncol, énekel egy táncházban, akár
tudatosan vagy nem, a mozdulataival,
énekével az érzéseit fejezi ki, tehát az
improvizált vagy félig kötött alkotás az
önkifejezés egyik módja.
A másik nagyon fontos tényező az
egészséges szellemi és lelki élet szempontjából a csoport hatása, a közösségi
élmény. Mai, elmagányosodó világunkban nagyon sok fiatal válik valamilyen
függőség rabjává. Ez lehet számítógép,
alkohol vagy súlyosabb esetben drog.
Pszichológusok, pszichiáterek, szociális munkások megállapítása, akik a
gyógyulásban próbálnak segíteni az
ilyen betegeken, hogy a függőség fő kiváltó oka a megtartó közösség (a család
vagy kortárs közösség) hiánya, rossz
minősége. Azoknak a fiataloknak, akik
egy érzelmileg pozitív töltetű, a sikerélmény és az aktív szórakozás lehetőségét folyamatosan megadó, közösség
tagjai, nem lesz szükségük pótszerekre,
pótcselekvésre ahhoz, hogy örömforrást találjanak (Csasztvan – Császárné
Blietzky, 2010).
Nagy divat lett az idegen kultúrákból átvett élményen alapuló játékok,
az élménypedagógiai módszerek alkalmazása az egyes társadalmi és egyéb
kompetenciák fejlesztésére. Mi lenne,
ha ezek mellé a játékok mellé beillesztenénk olyan játékokat, amelyekkel
ezeket a kompetenciákat ugyanúgy
vagy még jobban, hatékonyabban fejleszthetnénk...? Hisz minden népi
játéknak nagyon határozott játékszabályai vannak, s a játék érdekében a
csapat minden tagjának követnie kell
ezeket a szabályokat. Mihelyst a játékokat eljátszásuk után megbeszéljük,
foglalkozássá, illetve egyfajta mód-

szerré válnak. Ha a csigatekerésben
valaki nem fogja meg a másik kezét,
már nem sikerül a szép alakzat. A
szövegben „Csivirintem, csavarintom
szomszédasszony kontyát” énekelem,
ha lány vezeti, vagy pedig „szomszéduram bajszát”, ha fiú vezeti, mert a férfi
és női jellemzőkre szeretném felhívni
a figyelmet. A „Komatálat hoztam, be
is aranyoztam…” kezdetű játékban a
varázsszavakra tanítom meg a gyermeket – ajándékot átadok, ajándékot
fogadok, megköszönöm és viszonzom.
Íme, néhány példa, mely egy-egy
tanórába beépíthető alsó, illetve felső
tagozaton.
FARSANG – HONISMERET- VAGY
MAGYARNYELV-ÓRA AZ ALSÓ
TAGOZATON

Válasszátok ki a köszöntő soraiba illő
szavakat a megadott három lehetőség
közül, és fejezzétek be a versikét!
Itthon van-e a __________________
(macska, gazda, banda)
Van-e jó ______________________?
(kabátja, szalmája, farsangja)
Menjen fel a ___________________
(padra, tetőre, kéményre)
Hozzon le _____________________
(uborkát, szalonnát, gabonát)
Szúrja a _______________________
(hátamra, cipőmre, nyársamra)
(Baksa, 2011).
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UGRÓISKOLA – NAGYMAROS
(HONT MEGYE) – TORNAÓRA
VAGY NAPKÖZI ALSÓ ÉS FELSŐ
TAGOZATON

Az első játszó cserépdarabot vagy kavicsot dob az 1. kockába. Fél lábon ugrálva végigjárja a kockákat úgy, hogy
a 4–5. és a 7–8. kockába páros lábbal,
terpeszben ugrik. A 7–8. kockában páros lábbal ugorva megfordul, és viszszafelé is ugrál. Az 1. kockába érve fölveszi a kavicsot és kiugrik az ábrából.
Ezután a kavicsot a 2. kockába dobja.
Ugyanígy járja végig mind a 8 kockát.
(Lázár, III., 2006)
7

8
6

4
PÜNKÖSD – MATEMATIKAVAGY MAGYARNYELV-ÓRA
AZ ALSÓ TAGOZATON,
TÖRTÉNELEM (ÜNNEPKÖRÖK)
VAGY POLGÁRI NEVELÉS A
FELSŐ TAGOZATON

A kereszténység a Szentlélek alászállásának ünnepeként tartja számon
pünkösdöt, amelynek ideje húsvét
időpontjától függően változik május
10. és június 13. között. A név egy
görög szóból származik, amely azt jelenti: a húsvét utáni ötvenedik napon
kezdődő időszak. Az alábbi rejtvény
megfejtésével megtudhatjátok, melyik az a görög szó, amelynek jelentése „ötvenedik”, és amelyből a pünkösd neve ered.
Karikázzátok be a hárommal osztható számok alatti betűket, és olvassátok össze őket! (Baksa, 2011)
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1

ÜSD A HARMADIKAT (ITT A
HÁROM) – KRIZBA (BRASSÓ
MEGYE)

Kettős körbe állunk (minden játszó
mögött áll egy másik), ketten pedig a
körön kívül maradnak. Egyik kergeti
a másikat, aki pedig hirtelen beszalad
a körbe, beáll valamelyik pár elé. Hárman azonban nem lehetnek, így a leghátul állónak kell futnia, s most már őt
kergeti a fogó.
A kergetettnek az elé a pár elé kell
beállnia, ahol befut a körbe. Minél
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gyakoribb a váltás, annál érdekesebb
a játék: ha valaki órákig fut a kör körül, a többiek csak unatkoznak (Lázár,
2002).
SÁRKÁNYFOGÓCSKA –
POLGÁRI NEVELÉS, TESTNEVELÉS, OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA (A
FELSŐ TAGOZATON IS)

Kettesével párba állnak a gyerekek szétszórt alakzatba úgy, hogy
egymásba karolnak és a szélső
karjukat csípőre teszik, ők a várak.
A fogó (Sárkány) próbálja elkapni a
menekülő királylányt vagy királyfit.
Amelyik párosba a királyfi/lány
belekarol, a másik szélen lévő játékos az új menekülő királyfi/lány. Ha
a Sárkány elkapja a királylányt, akkor
szerepcsere következik be – a királylány lett a Sárkány és a Sárkány a királylány.

fonalakat tovább sétáltatják az ujjakon,
addig, amíg újra szabad lesz az egyik
mutatóujj. Ez ismétlődik újra és újra.
A játékot megelőzően: játsszuk és
mutogassuk el a „Hüvelykujjam almafa…” című játékot, még a kilencedikeseknek is megéri átismételni az ujjak
neveit!
Könnyebbítés – ha a játékmenet
közben a következő mondókával segítjük a fonást:
Mászik, mászik, lép, meghúz!

NAPRAFORGÓ – POLGÁRI
NEVELÉS, OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA
FELSŐ TAGOZATON

A gyermekek párban állnak. A lányok
a pillangók, a fiúk a napraforgók.
A pillangók a napraforgó vállára
helyezik a kezüket, a napraforgók
megfogják a pillangó „szárnytartóit”
(lapockáit). Kijelöljük a napraforgótáblát (minél szűkösebben legyenek).
Majd a játékvezető – vagy ha páratlanul vannak, egy játékos – lesz a NAP.
A Napocska ide-oda mozog a napraforgótáblán kívül, míg a napraforgók
a pillangókkal mindig feléje fordulnak – megadhatjuk a mozgás formáját, legyen pl. kettes csárdás, és mindezt egy bodrogközi csárdás dallamra
tegyék a gyerekek.
KÖRMÖNFONÁS – TECHNIKAÓRA (A FELSŐ TAGOZATON IS)

Az előkészület során öt pamutszálat
félbehajtunk, és a végeiket egy csomóba kötjük. A gyermekeket székestül
egymás mögé ültetjük, és a fonalakat
a csomónál az előző gyermek széktámlájára kötjük. A gyermekek a fonalhurkokba beakasztják egyik kezük
mutató, középső- és gyűrűsujját, másik kezük gyűrűs- és középsőujját. A
szabad mutatóujjal a másik kéz gyűrűsujjáról leveszik a hurkot. Ezután a

MIÉRT NEHÉZ A VÁLASZTÁS?

Nem nehéz, csak el kell valahol kezdeni. Ha három feladat közül kettő a valós életből vett példa és a
harmadik egy néprajzi jellegű vagy
néphagyománnyal kapcsolatos, akkor
már tettünk valamit az értékekért,
esztétikumért. Mihelyst azt látjuk,
hogy a gyerekek ráéreznek a népművészet ízére, motiválni fog ez minket
arra, hogy egyre többet, egyre jobban
építsük be a néphagyományt a mindennapjainkba.
ZÁRÓGONDOLATKÉNT –
ÉPÍTKEZZÜNK!

A lényeg a folyamatos munka, a következetesség, ahogy például a Buzitai
Alapiskolában is láthatjuk. A Cseperedő programnak köszönhetően Ringató foglalkozással alapozunk. Majd
az oviban Énekes Ovis és Népi játékos
csoporttal folytatjuk. Népi játszóháza-

kon összehozzuk az ovisokat, kisiskolásokat, s együtt táncolunk a szülőkkel.
Kellően „megfertőzött” gyermekeinket az iskola első évfolyamában kötelező szakkörként néptáncoktatásnak
vetjük alá. Ezek után dönthet úgy a
gyerek, hogy kiteljesíti a népművészet
iránti szeretetét citera-, illetve néptánccsoportjainkban, melyek egész
estét betöltő műsorokon belül, illetve
iskolai és régiós rendezvényeken belül mutatják be a tehetségüket, s ezek
után közös táncházakon táncol együtt
jelenlegi táncos a régi, volt táncossal és
csak a műkedvelővel.
Fő célunk a mindennapokba becsempészni a népi örökségünket.
Kezdjük rövid népdalénekléssel, pl.
bármilyen órát kezdhetjük egy népdallal, míg beírjuk a hiányzókat. Ilyenkor a gyerekek kapnak egy lapot tele
például magyarbődi népdalokkal, és
minden óra elején éneklünk egy-egy
versszakot.
Folytassuk gyűjtőmunkával – akár
saját kiállítás, helyi anyagból készült
hagyomány, dramatikus játék, illetve
koreográfia előállítására vagy versenyekre nevezzünk be vele (Kincskereső, Garabonciás stb.). Hívjunk idős
embereket az iskolába, beszélgessünk
velük a régi időkről, kérdezzük őket!
„A hagyományt nem ápolni kell, hisz
nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem
rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!”
(Sebő Ferenc)
FELHASZNÁLT IRODALOM
Tarjánné Takács Katalin: Művészetekkel nevelés és a népi kultúra és hagyományátadás
szerepe az óvodáskorú gyermek nevelésében.
In: Benedek Krisztina, Sándor Ildikó: Útravaló, 1. rész, Budapest: Hagyományok Háza,
2006, ISBN 978-963-7363-43-6
Csasztvan András – Császárné Biletzky
Ágota: Kulcskompetenciák fejlesztése néptánc
tanítással. In: Benedek Krisztina, Sándor Ildikó: Útravaló, 2. rész, Budapest: Hagyományok Háza, 2010, ISBN 978-963-7363-57-3
Baksa Brigitta: Kerekedő Esztendő. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó,
2011, ISBN 978-963-19-7133-0
Lázár Katalin: Gyertek, gyertek, játszani, I.
rész. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó,
2002, ISBN 963 9316 43 1
Lázár Katalin: Gyertek, gyertek, játszani, III.
rész. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó,
2006, ISBN 963 7338 39 X

PSZICHOLÓGIA

MENYHÁRT RITA

A SZEMLÉLETMÓD (MINDSET) SZEREPE AZ ISKOLÁBAN
Elgondolkodtató a téma, hogyan látjuk képességeinket, és ez milyen hatással van a tényleges működésmódunkra. Vajon mennyiben határozza meg a
tényleges teljesítményünket az, hogy
mit gondolunk saját fejlődésünk lehetőségeiről? Miért van az, hogy egyes
területekről azt gondoljuk, képesek
vagyunk bennük fejlődni, ennek következtében erőfeszítést fektetünk az
adott területen való előrejutásba, míg
más területekre nézve azt mondjuk,
kár a gőzért...? Az iskolában számtalanszor elhangzanak az „egyszerűen
nem vagyok jó matekból” és ehhez

hasonló kijelentések. Vajon egy ilyen
gondolkodásmód hogyan befolyásolja az iskolai teljesítményt, milyen
motivációval állhat kapcsolatban, és
mennyire akadályozza, hogy az egyes
tanítási órákba belemerülve, akár önmagunkról is megfeledkezve, elmélyülten, örömmel dolgozzunk?
A szemléletmód (mindset) fogalma
Carol Dweck (2015) nevéhez köthető.
Az ő elméletét kiegészítő kutatók tulajdonképpen alapvető feltételezéseket
képviselnek arról, hogy az emberek
hogyan vélekednek a tulajdonságaikról, képességeikről (Mercer és Ryan,

2016). Dweck (2015) kétféle szemléletmódot különít el. A rögzült szemléletmód (fixed mindset) szerint az
emberi tulajdonságok megváltoztathatatlanok – mindenki egy bizonyos
mértékű intelligenciával, egy bizonyos
személyiséggel, egy bizonyos erkölcsi érzékkel rendelkezik. Ezzel szemben a fejlődési szemléletmód (growth
mindset) szerint a tulajdonságok nem
egyszerűen leosztott kártyák – az ember alapvető tulajdonságai kellő erőfeszítéssel mind-mind fejleszthetők. A
különböző szemléletmóddal rendel-

A kétféle szemléletmód jellemzői különböző szempontok mentén (Dweck, 2015)
RÖGZÜLT SZEMLÉLETMÓD

SZEMPONTOK

FEJLŐDÉSI SZEMLÉLETMÓD

nem változik

intelligencia, képességek

fejleszthető

kerüli

kihívás

keresi

védekező lesz, könnyen feladja

akadály

a kudarcok ellenére is kitart

feleslegesnek tartja

erőfeszítés

a kiválóság felé vezető útnak tekinti

nem törődik a hasznos, építő jellegű
negatív visszajelzéssel

kritika

tanul belőle

fenyegetőnek érzi magára nézve

mások sikere

követendő példának tartja

nem bontakoztatja ki a benne rejlő
lehetőségeket

eredmény

nagyobb sikert ér el
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kező személyek tehát több dimenzió
mentén is eltérnek egymástól.
SZEMLÉLETMÓDOK
A TANULÁSBAN

Haimovitz és Dweck (2017) tanulmányukban beszámolnak arról, hogy a
kétféle szemléletmód különböző célok
felé orientálja a tanulókat, különbözőképp láttatja az erőfeszítést, és különböző reakciókat vált ki kudarc esetén.
Ezeken a folyamatokon keresztül pedig a rögzült, illetve a fejlődési szemléletmód befolyásolja a tanulást.
Dweck (2015) kutatásai során felső
tagozatba lépő diákokat vizsgáltak.
Az eredmények szerint azok a diákok,
akik alsó tagozaton hasonló teljesítményi szintet mutattak (függetlenül
attól, milyen volt a szemléletmódjuk),
felső tagozaton már különböztek egymástól a teljesítmény tekintetében. A
rögzült szemléletmóddal rendelkező
diákok teljesítménye a felső tagozatra
elmaradt a fejlődési szemléletmóddal
rendelkező diákok teljesítményétől.
Romero és munkatársai (2014) leírták, hogy azok a diákok, akik azt gondolták, hogy az intelligencia növelhető,
fejleszthető, jobb jegyeket szereztek,
továbbá hajlamosabbak voltak haladó,
nehezebb kurzusokat választani.
Kérdés lehet, hogy az egyes tantárgyakra lebontva rendelkeznek-e a személyek különböző szemléletmóddal.
Az erre vonatkozó kutatások eltérő
eredményeket hoztak, voltak ezt támogató és cáfoló eredmények is.
SZEMLÉLETMÓDOK ÉS
CÉLORIENTÁCIÓ

A klasszikus célorientációs modell a
célok két osztályát különbözteti meg
(Grant és Dweck, 2003). A tanulási
vagy elsajátítási cél esetében a hangsúly az új tudás, illetve képesség megszerzésén van. Az eredmény- vagy
viszonyítási cél esetében a személy
képességeit akarja bizonyítani, továbbá nem szeretné, ha képességeinek
hiánya felszínre kerülne. Az eredménycéllal rendelkező személyeknek
az a fontos, hogy kedvező értékelést
kapjanak. A tanulási céllal rendelkező
személyeknek pedig az, hogy növeljék
kompetenciáikat (Dweck és Leggett,
1988).
A szemléletmódok és a célok kapcsolatát több kutatás is vizsgálta
(Dweck és Leggett, 1998; Blackwell,

Trzesniewski, Dweck, 2007). Az iskolai környezetben végzett kutatások azt
találták, hogy a fejlődési szemléletmóddal rendelkező gyerekeket, vagyis
azokat, akik azt gondolták, hogy az intelligenciájuk fejleszthető, valószínűbben jellemezték a tanulási célok. Az
erőfeszítéssel kapcsolatban több pozitív feltételezéssel bírtak.
SZEMLÉLETMÓDOK ÉS FLOW

A flow-élmény azokra a pillanatokra
jellemző, amikor az emberek nehezen
elérhető célt tűznek ki maguk elé, és
amikor minden képességüket teljesen
igénybe kell venniük annak eléréséhez.
Az optimális élményt a következők jellemzik (Shernoff és Csíkszentmihályi,
2009): intenzív koncentráció és elmerülés a feladatban, a cselekvésről való
tudatosság egységessé válása, kontrollérzet, éntudat és az időérzék elvesztése. A kihívás és képesség szintjének
megfelelő aránya eredményezhet flowállapotot. A flow-elmélet szerint ahhoz, hogy a személy áramlat-élményről számoljon be, a koncentráció, az
érdeklődés és az öröm egyszerre kell,
hogy jelen legyen az adott aktivitás
során.
A flow és a szemléletmódok kapcsolatának szisztematikus vizsgálatára a szakdolgozatom megírásáig nem
találtam példát, ugyanakkor akad
néhány tanulmány, mely ismeretterjesztő jelleggel együttesen tárgyalja
a két konstruktumot (Laursen, 2015;
Caluori, 2014; Cancelliere, 2016; Boles,
2011). A fejlődési szemléletmóddal
rendelkező személyek a különböző
tevékenységekben célt találnak, valamint megélik autonómiájukat. Ennek
melléktermékeként pedig megtapasztalhatják a flow-élményt. Az erőfeszítés, a visszajelzések és az optimális célok a fejlődési szemléletmód és a flow
esetén is fontosak. Úgy tűnik, hogy a
fejlődési szemlélet teremti meg a lehetőséget a flow-élmény kialakulására,
míg a rögzült szemlélet valószínűleg
aláássa az áramlat-élmény megjelenését. Ha azzal a feltételezéssel élünk,
hogy képességeink velünk születettek
és nem fejleszthetők, nem fogjuk magunkat elkötelezni a fejlesztő munka
mellett (így valóban nem fog fejlődni
az adott képesség, és nem teremtődnek meg azok a feltételek, amelyek által a tevékenység áramlat-élményhez
vezethetne).

Kiemelendő, hogy a fent említett
kutatások egyike sem állítja, hogy
az emberek között nincsenek egyéni
képességbeli különbségek, vagy hogy
ezek pusztán a megfelelő gondolkodásmóddal eltörölhetőek volnának. A
kutatások mondanivalója az, hogy ha
élünk a feltételezéssel, hogy intelligenciánk, illetve képességeink fejleszthetőek, akkor hajlamosabbak vagyunk
energiát áldozni a területen való jobb
eredmény elérésére, az erőfeszítéseink által pedig valóban meg tudjuk
haladni korábbi eredményeinket, önmagunkhoz képest fejlődést tudunk
elérni.
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GERGELY VIKTÓRIA

ALAPISKOLÁS TANULÓK SZÖVEGÉRTÉSI
KÉPESSÉGEINEK FELMÉRÉSE (1. RÉSZ)
A KUTATÁSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A SZÖVEGÉRTÉST MÉRŐ TESZTEK BEMUTATÁSA

BEVEZETÉS
A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem APVV-17-0071 Anyanyelvi és
idegennyelvi szövegértési képességek
fejlesztése című projektje keretében,
országos szinten méri fel a szlovákiai diákok anyanyelvi és idegennyelvi
szövegértési képességét. A kutatásnak
az anyanyelvi szövegértést felmérő
szekciója a szlovák anyanyelvű diákok
mellett a magyar nemzetiségű diákokkal is foglalkozik. A magyar nyelvi
szekcióért a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudomány Intézetének szakmai
csoportja a felelős, melynek három
oktató, Vančo Ildikó, Kozmács István,
Szabómihály Gizella, valamint egy
doktorandusz, Gergely Viktória a tagja. A projekt célja a szlovákiai diákok
szövegértési képességeinek felmérése
mellett a kapott eredmények függvényében olyan intervenciós program

elkészítése, amely az általános iskolás
tanárok továbbképzését követően segítséget nyújtana a diákok szövegértési képességeinek a fejlesztésében. Az
alábbiakban a szövegértés fontossága és a magyar nyelvi munkacsoport
eddigi kutatása, valamint a szövegértési tesztek kerülnek bemutatásra. A
kutatás konkrét részeredményeiről a
Katedra folyóirat következő számában
olvashatnak.
A SZÖVEGÉRTÉS FOGALMA ÉS
FONTOSSÁGA

Az iskolai olvasástanításnak nem csupán az a célja, hogy a gyermek elsajátítsa a mechanikus olvasás alapjait,
hanem hogy az olvasási képességet felhasználva új ismeretek birtokába juthasson. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a gyermek megérti, amit olvas.
Az értő olvasásnak sajátos szerepe van
a tanulásban, minden további tanulás
és ismeretszerzés előfeltétele. Kellő

szövegértési képesség nélkül nem lehet
elmélyülni semmilyen tudományterületben, nem lehet értően feldolgozni a
természettudományi szövegeket, nem
lehet megérteni a matematikát sem. A
kijelentés, mely szerint „nem az iskolának tanulunk”, ma aktuálisabb, mint
ezelőtt bármikor, mivel a világ gyors
változásait manapság az iskola nem
képes követni. Ezért kimondottan
fontos, hogy a diákok képesek legyenek értelmezni a hétköznapi szövegeket, amelyekkel az élet mindennapi
szituációiban találkoznak. Rengeteg
grafikon, táblázat, különböző szövegformák által reprezentált információt
kell megtanítani hatékonyan feldolgozni (Csapó – Csépe, 2012, 8–16), s a
gyors és nagymértékű változások által
az olvasás funkciói megváltoztak.
A PIRSL-mérések (Progress in International Reading Literacy Study)
definíciója szerint a tízévesek szövegértése „Olyan írott nyelvi alakok meg-
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értésének és használatának a képessége, amelyeket a társadalom megkíván,
és amelyeknek az egyén jelentőséget
tulajdonít. A fiatal olvasók sokféle
szövegből képesek jelentést alkotni.
Olvasnak, hogy tanuljanak, hogy részt
vegyenek az olvasók közösségeiben, az
iskolában és a hétköznapokban, valamint olvasnak pusztán kedvtelésből”
(Balázsi et al. 2012, 29). Ez a definíció
kiemeli az olvasás fontosságát a tanulás és szórakozás szempontjából is. A
PISA (Programme for International
Student Assessment) szövegértés-definíciója hangsúlyozza, hogy e készség
a mindennapi életben való boldogulás
egyik alappillére. A PISA meghatározása szerint a szövegértés az: „Írott
szövegek megértése, felhasználása és
az ezekre való reflektálás, illetve a velük való elkötelezett foglalkozás képessége annak érdekében, hogy az egyén
elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hatékonyan vegyen részt
a mindennapi életben” (Balázsi et al.,
2010, 13).
Az elmúlt években elméleti és gyakorlati szinten is kimondottan fontos
szerepet kapott társadalmunkban a
szövegértés fejlesztése. Ez köszönhető
a PISA és PIRLS nemzetközi felméréseknek is, amelyek rendszeres ciklusokban mérik fel többek között a diákok
szövegértési képességeit. Ennek alapján
évről évre számos szakértő és kutatás
hívja fel a figyelmet a szövegértési teljesítmények hiányosságaira. A PISA
Terület
Nyugat-Szlovákia
Közép-Szlovákia
Kelet-Szlovákia
Magyarország
Összesen:

és PIRLS (MINEDU, PISA; MINEDU,
PIRLS) eredmények mindenképp elgondolkodtatók, az eredmények azt
mutatják, hogy a szlovákiai diákok szövegértési képességei nem kielégítők. A
PISA eredmények szerint a szlovákiai
diákok 30%-a nem rendelkezik alapvető szövegértési képességekkel sem, ezáltal rizikó-faktorban van a társadalmi
beilleszkedést tekintve.
A következőkben a jelenleg Szlovákiában zajló, magyar diákokat érintő
országos szintű szövegértési képességek fejlesztésére koncentráló kutatás
kerül bemutatásra.
A KUTATÁS MÓDSZERTANA ÉS
KÖRÜLMÉNYEI

A szlovákiai magyar diákokat érintő szövegértési képességek felmérése
nagyrészt 2019 május-júniusa között
zajlott. A vizsgált célcsoportok a kelet-,
közép- és nyugat-szlovákiai kétnyelvű
települések magyar tannyelvű általános
iskoláinak negyedikes és hetedikes diákjai voltak. A résztvevők nem tudtak
előre a felmérésről, a tesztek kitöltése
anonim módon zajlott, minden diák
kapott egy számszerű kódot, hogy a felmérés részeit össze tudjuk párosítani.
A vizsgálat egyik része önkitöltős szociológiai kérdőíveket tartalmazott, amelyekben a diákokat az otthoni nyelvhasználatukról, az otthoni kulturális
környezetükről, az olvasási szokásaikról, az iskolához, valamint a szülőkhöz
fűződő olvasással kapcsolatos viszo-

Települések száma
4
3
3
3
13

Negyedikesek
117
87
69
79
352

nyáról kérdeztük meg. Rákérdeztünk
arra is, hogy a diákok hogyan értékelik
a saját szövegértési képességeiket. Ezzel párhuzamosan a diákok kitöltötték
a kutatócsoportunk által összeállított
szövegértési tesztet, melynek célja a
jelenlegi szövegértési szint felmérése a
kutatópontokon. A felmérés két tanítási
órát, tehát 90 percet vett igénybe minden osztályban. A vizsgálat során jelen
voltunk az osztálytermekben, ezáltal is
próbáltuk biztosítani a mérés minőségét és a diákok önálló munkáját.
A válaszadók a szakértői mintavétel
stratégiája alapján lettek kiválasztva,
tehát az alanyok azonos korosztályból (negyedikes és hetedikes diákok),
hasonló kétnyelvű környezetből származtak. Felmérésünk alapvetően leíró
jellegű, szociometriai jellemzők felvételével kiegészítve.
A felmérésben eddig 655 diák vett
részt, ebből 352 negyedikes és 303 hetedikes, mely létszám a kutatás kiterjesztésével további iskolákkal 859-re
bővül. Az alábbi táblázat szemlélteti
az ország bizonyos részeiről és településeiről kapott eddigi adatokat.
Nyugat-Szlovákiát illetően 211 diák,
Közép-Szlovákiából 196 diák, Kelet-Szlovákiából 127 diák vett részt
a felmérésben. Szlovákián kívül magyarországi kontrollcsoport is bekapcsolódott a tesztelésbe. A magyarországi általános iskolákból eddig
összesen 121 diák vett részt a kutatásunkban.

Hetedikesek
94
109
58
42
303

Összesen
211
196
127
121
655

1. táblázat: A szövegértési felmérésben résztvevő diákok száma területi megoszlás szerint

A SZÖVEGÉRTÉSI TESZTEK
BEMUTATÁSA

A szövegértési tesztek a két évfolyamnál eltérő szövegeket tartalmaztak,
szerkezetbeli felépítésük hasonló volt,
és minden teszt három szöveget tartalmazott. Az első részben egy-egy élményszerző típusú narratív szöveg (4.
évfolyam: A viharmadár, 7. évfolyam:
Mit ugrálsz, Hideg?) (Dömötör; Lázár)
átírt változatát kapták meg a diákok.
Mindkét csoport számára a narratív
szöveg egyszerű szerkezetű, folyamatos szöveg, terjedelme egy A4-es oldal.

A második szöveg egy-egy magyarázó
típusú, ismeretterjesztő szöveg volt (4.
évfolyam: A napraforgó, 7. évfolyam:
A kisebbségi nyelvek megtartásának
alapvető feltételei). Terjedelmét illetően körülbelül fél A4-es oldalnyi folyamatos szerkezetű szöveg. A harmadik
szöveg pedig egy-egy adatközlő típusú
kevert szöveg volt, melyben folyamatos szöveg és képek vagy táblázatok
szerepeltek (4. évfolyam: Időjárás-jelentés, 7. évfolyam: Egy állatkert nyitvatartási rendje). Ennek a szövegnek
a terjedelme szintén egy A4-es oldal

volt, amiből negyed oldalnyi a szöveg
és háromnegyed oldalnyi a táblázat,
illetve a kép.
A kérdések nehézségét tekintve a
negyedik évfolyam szövegértési tesztje összesen 26 kérdést vont magába.
A teszt nyílt és zárt végű kérdéseket
tartalmazott, ezen belül igaz-hamis
állítások, a helyes választ tartalmazó
mondat kikeresése, többszörös választás vagy az adott állítás kategorizálása
jellegű feladatok voltak megtalálhatóak a feladatsorok közt.

SZÖVEGÉRTÉS

1. szöveg: (Viharmadár)
a szöveg formája: folyamatos
a szöveg típusa: élményszerző
a szöveg hossza: egy A4-es oldal
2. szöveg: (Napraforgó)
a szöveg formája: folyamatos
a szöveg típusa: magyarázó
a szöveg hossza: 1/5 A4-es oldal
3. szöveg: (Időjárás-jelentés)
a szöveg formája: kombinált
a szöveg típusa: adatközlő
a szöveg hossza: egy A4-es oldal

Szövegértési tesztek: 4. évfolyam
8 kérdés

10 kérdés

8 kérdés

3 feladat: egyszerű feleletválasztás
1 feladat (5 tétel): igaz-hamis
2 feladat: nyílt végű kérdés
1 feladat: többszörös választás
1 feladat: kimásolni a választ a szövegből
8 feladat: egyszerű feleletválasztás
1 feladat (5 tétel): igaz-hamis
1 feladat: többszörös választás
5 feladat: egyszerű feleletválasztás
1 feladat: többszörös választás
1 feladat: kimásolni a választ a szövegből
1 feladat (5 tétel): igaz-hamis

2. táblázat: Szövegértési tesztek: 4. évfolyam

A hetedik évfolyamosoknak szánt
szövegértési teszt összesen 21 kérdésből állt. Ezeknek túlnyomó többségük
nyílt végű volt, rövid vagy hosszabb
válaszadást igényelt, de itt is volt igaz-

1. szöveg: (Mit ugrálsz, Hideg?)
a szöveg formája: folyamatos
a szöveg típusa: élményszerző
a szöveg hossza: egy A4-es oldal
2. szöveg: (A kisebbségi nyelvek
megtartásának alapvető feltételei)
a szöveg formája: folyamatos
a szöveg típusa: magyarázó
a szöveg hossza: 1/5 A4-es oldal
3. szöveg: Állatkerti nyitvatartás
a szöveg formája: kombinált
a szöveg típusa: adatközlő
a szöveg hossza: egy A4-es oldal

hamis választás, az adott állítások csoportosítása, és az indoklás is a feladatok közé tartozott.
Az emlékezeti terhelés mértékét tekintve a diákok a szöveget a kérdések
Szövegértési tesztek: 7. évfolyam
8 kérdés

megválaszolása során végig használhatták. Külön felhívtuk a figyelmüket,
hogy folyamatosan a szöveggel dolgozzanak és a szöveg segítségével válaszolják meg a kérdéseket.

1 feladat: egyszerű feleletválasztás
6 feladat: nyílt végű kérdés
1 feladat: (5 tétel) szómagyarázat

6 kérdés

3 feladat: egyszerű feleletválasztás
1 feladat: többszörös választás
1 feladat: (4 tétel): igaz-hamis
1 feladat: nyílt végű kérdés

7 kérdés

7 feladat: Igaz-hamis + nyílt végű
kérdés

3. táblázat: Szövegértési tesztek: 7. évfolyam

A szövegértés nehézségét tekintve
különböző nehézségű gondolkodási
műveleteket kellett alkalmazniuk a diákoknak. A szövegekhez tartozó kérdések konkrét, explicit információk
felismerésére és visszakeresésére, majd
az adatok és gondolatok értelmezésére,
összefoglalására és következtetések levonására, valamint a szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelésére és értékelésére fókuszáltak.
Írásom következő részében az eddig kapott eredményekkel ismertetem
meg az olvasót.
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TÓTH ERIKA

OLVASÓVÁ NEVELÉS A GYAKORLATBAN (4. RÉSZ)
AZ OLVASÁSTECHNIKA ÉS A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE A KEZDŐ OLVASÓKNÁL

A szövegértés fejlesztését a második
évfolyamban az olvasástechnika és a
hallott szöveg fejlesztésével párhuzamosan végezzük. Az érdeklődés felkeltése és folyamatos fenntartása, az olvasási motiváció megteremtése állandó
feladata az alsó tagozatnak (is).
Az olvasástechnika fejlesztésére kiemelt hangsúlyt kell helyezni, és az első
osztályban elsajátított dekódolási technikát fejleszteni, fokozatosan automatizálni kell. Erre a hangos olvasás kiválóan alkalmas, mivel az esetleges hibákat
korrigálhatjuk. Az írástanulásnál gyakori, hogy a másodikosok szeptemberben az írott nagybetűk némelyikében
bizonytalanok, nem tudják felidézni a
képüket. Egyáltalán nem meglepő számomra, ha a gyerekek az év elején rákérdeznek, hogyan is írjuk ezt vagy azt.
Ennek két oka is lehet. Egyrészt az írott
nagybetűk tanítása akár május végéig
is kitolódhat, és szerintem már nem jut

elég idő a begyakorlásukra. Másrészt a
nyáron nagyon kevés gyerkőc szokott
írást gyakorolni, ami teljesen érthető
és normális. Néhány hét alatt azonban
gond nélkül vissza lehet ismételni őket.
Személy szerint elképzelhetőnek tartanám az írott nagybetűk tanítását a második évfolyam elejére ütemezni. Az
elsőben jóval nagyobb mértékben az
olvasásra, a megértésre fókuszálnék, és
csak az írott kisbetűket tanítanám meg
a tanulóknak. A párhuzamos írás-olvasás tanítását tartom a legmegfelelőbb
módszernek, de mivel az írott nagybetűket általában csak az összes betű elsajátítása után tanítjuk, ezt a második év
elejére is be lehetne ütemezni. Az olvasásnál is az első osztályos tananyagból
kiindulva, szeptember első heteiben
még szótagolt szövegeken keresztül
célszerű gyakorolni az olvasást. A két
hónap nyári szünet után erre szükségük van a gyerekeknek, majd ez foko-

zatosan elhagyható. Olyan feladatlapokat, meséket is lehet erre választani,
ahol a szöveg először szótagolva, majd
alatta szótagokra bontás nélkül is megtalálható. Ez mindig nagy segítséget
jelenthet a gyengébben olvasóknak. A
szövegértés fejlesztésének a lehetőségei
folyamatosan bővíthetők. Az első osztályban alkalmazott módszerek, eljárások, mint a mesélés, felolvasás, beszélgetés, dramatizálás, bábozás mellett
azonban egyre többet foglalkozunk az
írott szöveg értelmezésével, amelyet
a tankönyvből vagy egyéb könyvből,
feladatlappal, munkafüzettel, de akár
számítógéppel is végezhetünk.
A PISA, PIRLS vizsgálatok az olvasás
célját mint információszerzést és irodalmi élménynyújtást definiálták. Az
alsó tagozaton mindkettő célt igyekszünk megvalósítani, mert ugyanolyan
fontosak. Mégis úgy gondolom, hogy
az olvasás készségszintű elsajátítása

OLVASÓVÁ NEVELÉS

során az élményt kell a középpontba
helyezni. Az információkat is úgy lehet
sikeresen és hatékonyan elsajátítani, ha
valami miatt motiváltak vagyunk. A
gyerekek a mi hozzáállásunk alapján
is viszonyulnak a tantárgyakhoz. Amit
szeretünk, könnyebben tudjuk megszerettetni. Az olvasást, élményszerzési
lehetőséget kell közvetítenünk feléjük.
Más kérdés, hogy ebben önmagunkkal
kongruensnek kell lennünk. Csak akkor tudjuk az olvasás nyújtotta élményekről meggyőzni a gyerekeket, ha
ebben hitelesek vagyunk, és jó mintát
közvetítünk feléjük. Mivel a szövegértés fejlesztése minden tantárgy feladata, igyekezni kell a minél gyakoribb
és egyre szélesebb körű projektek alkalmazására, kihasználva a különböző tantárgyak közötti kapcsolatokban
rejlő lehetőségeket. Erre példának egy
régebbi, szintén második osztályommal megélt, közös regényfeldolgozást
mutatnám be, melyre nagy szeretettel
emlékezem vissza. Több évvel ezelőtt,
egy viszonylag jól olvasó másodikos
osztályomnak új célokat tűztem ki az
olvasás, ezen belül a szövegfeldolgozás
és -értés fejlesztésében. Szerettem volna, ha az év végére Fekete István Vukját mindenki elolvassa. Persze ezt nem
mondtam meg nekik az év elején, mert
a kötelező olvasmányok gyerekkoromban engem sem nagyon motiváltak az
olvasásra. Bár többé-kevésbé elolvastam őket muszájból, az igazi olvasásélményt nem adták meg. Erre később,
felnőtt fejjel csodálkoztam rá, mikor a
fiam olvasónaplójában segédkeztem,
és újraolvastam az Árvácskát. Rádöbbentem, mennyire nem értettem meg
ezt a regényt, amikor gyerekként olvastam. Aztán másodszor is elolvastam.
Katartikus élmény volt. Még jobban elképedtem azon, hogy a serdülőkorban
lévő fiam még kevesebbet értett meg az
egészből. Értelemszerűen rá nem hatott úgy, mint rám, csupán a feladatot
akarta letudni, kipipálni (pl. rákérdeztem, mit jelent szerinte az, amit leírt,
miszerint szegény Csörét karóba húzták – nem tudta). De felmerült bennem
az is, hogy esetleg nem is hetedikben,
nyolcadikban kellene elolvastatni ezt a
regényt, vagy a feldolgozáshoz kellene
más módon közelíteni. A házi (kötelező) olvasmányokat ilyen formában
felesleges időpocsékolásnak tartom.
Eltelt több mint húsz év, és a tanulók
viszonyulása a kötelezők iránt nem sokat változott. Nem hiszem, hogy ebben
a gyerekeket lehetne hibáztatni.

Ebből kiindulva, egyéni célomat, a
Vuk elolvasását a gyerekekkel közösen, egészen másképp közelítettem
meg. Agyafúrtan, mint a róka. Az első
hónapokban péntekenként egy saját,
otthonról hozott mese olvasásának
gyakorlatát folytattuk, amelyet az első
osztály végén vezettünk be. Volt, akitől
a mese felolvasását, mástól a tartalmának elmondását kértem. Természetesen a tanulók nagyon élvezték, hogy
volt beleszólásuk az olvasásóra menetébe. Azonkívül a saját könyveiket is
szívesen hozták, mutogatták egymásnak. Ha valamelyik mese annyira megtetszett nekik, hogy el akarták játszani,
eljátszottuk. Volt, hogy rajzórán fejeztük be a feldolgozást, illusztrációt vagy
közös képet készítettünk a meséről. Az
olvasáshoz való pozitív attitűd kialakításában ez a megközelítés sikeresnek
bizonyult. Az olvasókönyvben található mesék, olvasmányok olvasását sem
hanyagoltuk, de nem kizárólagosan
a tankönyvből dolgoztunk. Rengeteg
egyéb mesét, szöveget, könyvet, újságot használtunk. Ha a tananyaggal
kapcsolatosan valakinek volt akár egy
jó könyve, akár egy újságban talált
valamit, egy idő után automatikusan
hozta a következő órára, s a szövegtől
függően vagy felolvasta, összefoglalta,
vagy én olvastam fel nekik. A Vuk olvasását a második félévre ütemeztem be.
Addig csiszoltuk az olvasástechnikát,
folyamatosan gyakoroltuk az olvasást.
Az olvasókönyvben olvastunk egy részletet a regényből, de ez arra nem volt
elegendő, hogy annyira motiváltakká
váljanak, hogy a könyvet is el akarják
olvasni. Elvetettem a rajzfilmfeldolgozás megtekintését is, legalábbis nem
szerettem volna ösztönzésre használni,
mert azt szerettem volna, hogy elsősorban a belső képalkotásuk működjön és
fejlődjön. Miután elolvastuk az olvasókönyvi részletet, megbeszéltük és aprólékosan feldolgoztuk: szóban is és írásban is. Majd olyan meséket idéztünk
fel, amelyekben róka szerepel. A holló
és a róka című mesét el is báboztuk. A
róka a kútban c. mesére az év eleji szövegértés felmérése kapcsán emlékeztek. Több olvasásórán keresztül foglalkoztunk rókás szöveggel, ami nemcsak
meséket, hanem ismeretközlő szövegeket is jelentett. A külső tulajdonságait,
élőhelyét, életmódját az ismeretközlő
szövegekből, míg a belső jellemzőit a
mesékből foglaltuk össze. Szövegértést
fejlesztő feladatlapokat is megoldottak,
amelyekben további érdekességeket
tudtak meg a gyerekek a rókáról. Vé-

gül bevittem az olvasásórára az állatregényt. Persze rögtön jelezték nekem,
hogy ez benne van az olvasókönyvben,
már olvastuk. Elmagyaráztam nekik,
hogy az a történetnek csak egy kis része, a könyvben még több érdekes rész
található. Mesélni kezdtem a kis rókáról, s ezzel sikerült a kíváncsiságukat
felkeltenem. Ezt követően felolvastam
egy részt, amit megbeszéltünk, akár
az interaktív mesélésnél. Felvetettem
az ötletet, hogy akár közösen is olvashatnánk a könyvet, itt, az osztályban.
Tetszett nekik az ötlet, és a következő
hétre mindenki bebiztosította a könyvet magának. Eleinte együtt olvastunk,
heti két-három alkalommal. Mindig
megbeszéltük az olvasottakat. Később
az ő kérésükre otthoni olvasásra is kijelöltünk részeket. Persze mindig akadt,
aki többet olvasott el, de a feldolgozást
mindig csak a megadott részből végeztük el. Az állatnevekből eleinte nehezen ismerték fel az állatokat, de mindent megbeszéltünk, megfejtettünk.
Nem siettünk, nyugodt tempóban
haladtunk, mert a célom a szövegértés
fejlesztése volt, nem egy újabb feladat
kipipálása. Ezt a fajta ráérős olvasási
módszert mindnyájan nagyon élveztük. Év végére elolvastuk a könyvet,
és csak utána néztük meg a rajzfilmet.
Nagyon kritikusak voltak, bár tetszett
nekik a mesefeldolgozás, észrevették,
hogy a könyvben ez máshogy volt,
ez is kimaradt, stb. Ezeknek a hozzászólásoknak örültem, mert nekem ez
volt az egyik bizonyítéka annak, hogy
a szöveget részleteiben is sikerült feldolgozniuk. A belső képalkotás csak
a mesélés, az olvasás által fejlődik. Az
olvasóvá nevelés, úgy tűnik, egyre inkább az óvoda és iskola feladatává vált.
Mivel az iskolán kívüli környezetet
nem vagy csak nagyon kis mértékben
tudjuk befolyásolni, intézményi szinten kell a lehetőségeinket kihasználva
egyre több olvasási élményhez juttatni
a gyerekeket, ami nem kis feladatot ró
a pedagógusokra.
A mostani másodikosaimmal valószínűleg nem a Vukot fogjuk együttolvasni, de mindenképp szeretnék velük
is egy regényt közösen elolvasni, a második félévben. Akkor is, ha az olvasnivaló kiválasztásában leginkább saját
magammal kell majd kompromisszumot kötnöm. Mert ilyen is megtörtént,
a saját gyerekeim által választott könyvek kapcsán. Erről majd a folytatásban.

BENYOVSZKY ÁGNES

A POZSONYI MESÉK SOROZAT
A Pozsonyi Kifli Polgári Társulást
2010-ben alapította néhány Pozsonyban élő magyar nemzetiségű értelmiségi. A társulás elsődleges célja
Pozsony történelmi és kulturális értékeinek ápolása és népszerűsítése
magyar és szlovák nyelvű városnéző
séták, kiadványok, előadások által.
A civil kezdeményezés háromnyelvű
internetes honlapot üzemeltet, ahol
régi pozsonyi (fény)képeket, a város
történelmével kapcsolatos írásokat
tárnak az olvasók elé. Rendezvényeiken a pozsonyiak mellett szép számmal képviseltetik magukat a vidéki, sőt
magyarországi érdeklődők is.
A Pozsonyi Kifli Polgári Társulás
2013-ben indította útjára a Pozsonyi
mesék sorozatot, amelynek eddig kilenc kötete jelent meg magyar és szlovák nyelven egyaránt. A Szlovákiában
mindeddig egyedülálló kezdeményezés nem csak a pozsonyiak vagy a várost ismerők számára lehet érdekes,

hiszen a könyvek közismert, sőt világhírű, és nem nyelvhez, helyhez szigorúan kötött alkotókról íródtak.
Az eddig napvilágot látott könyvek
névadói és egyben főszereplői – Kempelen Farkas feltaláló, Lechner Ödön
építész, Bartók Béla zeneszerző, Széchenyi István, a „Hídember“ és Batka
János levéltáros, Martinengo Nándor
vívómester, Fadrusz János szobrász,
Rómer Flóris polihisztor – mindanynyian éltek és/vagy alkottak Pozsonyban. A kötetek nem klasszikus értelemben vett meséket tartalmaznak,
hanem élvezetes stílusban, mesélve
mutatják be választott főszereplőjük
életét vagy annak Pozsonyhoz kapcsolódó mozzanatait. Kakukktojásnak
is mondható a sárga villamosról szóló rész, és az a könyv, amely Pozsony
zsidó meséit dolgozza fel, hiszen – az
eredeti szándéktól némileg eltérve
– nem személy a főszereplő. A „mesélve ismeretterjesztő“ sorozat elsősor-

ban a 10 év felettiek számára íródott,
íródik. Az egyes kötetekben használt
betűméret változó. A hazai szerzők
és grafikusok által jegyzett könyvek
többsége nagybetűs, szellős, a gyermekek számára könnyen olvasható munka, sok ötletes és mutatós illusztrációval, amelyek szépen segítik, kiegészítik
a szöveget. A könyvek elsődleges célja
az ismeretterjesztés, Pozsony és a választott személyiség közös múltjának,
kapcsolódási pontjainak bemutatása.
A szerzők változatos műfajokkal, a
nyelvi humor eszközeivel igyekeznek
közvetíteni a történelmi tényeket,
ügyelve arra, hogy a információ ne
nyomja agyon a szöveget.
A Pozsonyi mesék egyes darabjait
a szerzők a hivatalos könyvbemutatókon túl író-olvasó találkozók által
viszik közelebb az olvasókhoz, nemcsak a pozsonyi iskolákat, hanem
a vidéki oktatási intézményeket is
járva.
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A sorozat eddig megjelent kötetei
a következők:
Bolemant Éva: Kempelen. Pozsonyi
Kifli Polgári Társulás, 2013. Illusztrátor: Matrka Simon
Garajszki Margit: Bartók. Pozsonyi
Kifli Polgári Társulás, 2013. Illusztrátor: Matrka Simon
B. Mánya Ágnes: Lechner. Pozsonyi
Kifli Polgári Társulás, 2014. Illusztrátor: Matrka Simon
Veres István: Széchenyi. Pozsonyi Kifli Polgári Társulás, 2016. Illusztrátor:
Farkas Júlia
Kacsinecz Krisztián: Batka, a pozsonyi muzsikamester. Pozsonyi Kifli
Polgári Társulás, 2017. Illusztrátor:
Gyenes Gábor
Iveta Maronek: Martinengo. Pozsonyi
Kifli Polgári Társulás, 2017. Illusztrátor: Iveta Malá
Vlado Schwarz: Mesélő sárga villamos.
Pozsonyi Kifli Polgári Társulás, 2017.
Illusztrátor: Michal Kováčik
Viera Kamenická: Pozsonyi zsidó mesék. Pozsonyi Kifli Polgári Társulás,
2018. Illusztrátor: Viera Kamenická
Forgács Péter: Fadrusz. Pozsonyi Kifli Polgári Társulás, 2019. Illusztrátor:
Szabó Réka
Szalay Zoltán: Rómer Flóris, a mesék
megmentője. Pozsonyi Kifli Polgári
Társulás, 2019. Illusztrátor: Lukács
Zsolt
A híres-neves „pozsonyiakról“ szóló köteteket Jitka Rožňová fordította
szlovákra, a Mesélő sárga villamos
történetével foglalkozó könyvet Forgács Ildikó, a zsidó meséket pedig
Csanda Gábor magyarra. A fordítót
a közelmúltban díjazta az Irodalmi
Alap (Literárny fond) (web 1).
A Martinengo nem jelent meg magyarul, a Fadrusz és a Rómer pedig
szlovákul.
A könyvek könyvesbolti és internetes forgalomba is kerülnek, ezáltal
a határon túlra, így Magyarországra is könnyen eljutnak, de kaphatók a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás
rendezvényein is. Világrajövetelüket,
terjesztésüket Bolemant Éva, a társulás elnöke kíséri figyelemmel, aki
rendelkezésemre bocsátotta az archívumukban összegyűjtött könyvismertetőket, kritikákat, ill. – a
csupán kézirat formájában hozzáférhető – könyvbemutatókon elhangzott
méltatásokat.
Bár a sorozat fogadtatása az olvasók
körében sikeresnek mondható, hiszen
folyamatos az érdeklődés a könyvek

iránt, a szakma részéről – magyar
nyelven – méltatlanul kevés írásos reakció jelent meg. Ezért sincs módomban részletesen bemutatni a sorozat
recepcióját, csak szemezgetni tudok,
a könyvek megjelenésének sorrendjében.
A Kempelen magyarul nem kapott
komolyabb médiafigyelmet.
A Bartók c. mesekönyvből kétszemélyes színdarab készült a könyv
írója, Garajszki Margit és Júlia
Urdová hegedűművész közreműködésével. A darabot, amelyet Silvester
Lavrík rendezett, Szlovákia-szerte
nagy sikererrel játsszák magyarul és
szlovákul egyaránt.
A Lechner c. kötetet így méltatta
prof. Ing arch. Jana Pohaničová, PhD.
a pozsonyi bemutatón: „Lebilincselő és jól eltalált formában mutatja be
főként a gyermekolvasónak azt az
embert, akinek élete és munkássága
érdekesen kapcsolódik Pozsony építészetének történetéhez is (...) A cselekményt, melyben felvonul előttünk
e magyar szecessziós vezéregyéniség
életének minden lényeges mozzanata,
a megszemélyesítés eszköze által azok
a kellékek mesélik el, amelyek Lechner
mestert egész élete során végigkísérték – egy házisapka, egy asztal, egy
vázlatfüzet és más kiállított tárgyak.
Így szinte észrevétlenül, ugyanakkor
humorosan, és a tényszerű adatok bárminemű sérülése nélkül tud meg az
olvasó részleteket a mester művészi kifejezésmódjáról, a számára oly kedves
szecesszióról, és azon igyekezetéről,
hogy megteremtse a magyar nemzeti stílust. Érdekes eseményekkel és a
korabeli építészet más egyéniségeivel
való találkozásokkal teli alkotói útját
a mester legjelentősebb építményeinek válogatott történetei színesítik“
(Pohaničová, 2014: kézirat).
A Lechner c. könyvet Petres Csizmadia Gabriella ajánlotta az iskolába
készülők és a kisiskolások figyelmébe
a Kabóca folyóirat 2019. márciusi számában (Petres Csizmadia, 2019: 8–9).
A Batka, a pozsonyi muzsikamester
c. könyvvel kapcsolatban az Új Szó
Kultúra rovatának vezetője, Lakatos
Krisztina így ír: „A Pozsonyi mesék
korábbi darabjaiban visszatérő megoldás volt, hogy a mesébe írt életrajz
szereplői gyerekként szerepeltek, ő
(a szerző, Kacsinecz Krisztián – B. Á.
megjegyz.) azonban nem tudta gyerekként elképzelni ezt a cilinderes
úriembert. Így, ismét csak a fantáziájára – illetve mintaként a család ebére

– támaszkodva, egy kutyával toldotta
meg a történetet... A grafikus (Gyenes
Gábor – B. Á. megjegyz.) a bemutatón kiemelte: inspiráló, képileg jól
megfogható, erős hangulatú részeket
talált a szövegben, amelyek vizuálisan továbbgondolhatók voltak, továbbá az is élvezetessé tette a munkát,
hogy a történet egyszerre tartalmazott
kosztümös és mai elemeket, néhol
steampunkos, néhol karikaturisztikus
utalásokat.“ (Lakatos, web 2) A pozsonyi bemutatón a könyvet – talán nem
véletlen – egy pedagógus, a Félben tanító Macsicza Emőke méltatta.
A Széchenyi c. könyvet, amelyet
a szerző a benne szereplő ajánlás szerint a gyerekeinek „és a világ összes
gyerekének korra, nemre és felekezeti
hovatartozásra való tekintet nélkül”
szán, Juhász László ismertette a pozsonyi könyvbemutatón: „A Pozsonyi Mesék sorozat ugyan elsősorban
a gyerekeknek készül, azonban szüleik, tanáraik is szórakoztató, ismeretterjesztő irodalmat kapnak kézbe
– méghozzá nem avítt, lexikonos-monográfiás stílusban, hanem igencsak
élvezhető, mai nyelvezetben... Az ilyen
és ehhez hasonló, az akkori jövőbe,
vagyis a mába szóló és mutató kiszólások, kikacsintások a humor üdítő
eszközévé válnak Veres István billentyűzetén. Hivatkozik az internetre,
szól a plázákról, a roxorvasról, a térerőről, a Terror Házáról, a szelfikről,
az Instagramról, és megírja, hogy akkoriban „az angolok még nem találták
fel a futballt, és televíziók sem voltak,
vagy ha voltak is, csak fából.” (Juhász,
2016, kézirat)
Ľubica Kepštová író, szerkesztő, műfordító, irodalomkritikus ugyancsak a
bemutatón így fogalmazott a Széchenyiről: „A kötet kapcsán tisztelegnünk
kell a szerző, Veres István, a fordító,
Jitka Rožňová és nem utolsósorban az
illusztrátor, Farkas Júlia előtt, akinek
a munkája együtt lélegzik a szöveggel. A gyerekrajzok bájos imaginatív
naivizmusára, tiszta kitöltő színekre és
pontos kontúrokra, a fekete tollrajzok
merész metaforájára épülő illusztrációk ötletes stilizálással, képi hiperbolával és leleményes csalafintaságokkal
ellenpontozzák a szöveget, pajkosan
incselkedve az olvasóval.” (Kepštová,
2016, kézirat)
Veres István író, publicista Széchenyi c. könyvéért az Irodalmi Alap
Madách-nívódíját vehette át.
A Fadrusz c. kötet szerzője, Forgács
Péter szakított a sorozat eddigi ha-
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gyományával, hiszen „... műve központi alakjává nem a címszereplőt
tette, hanem egy „kortárs”, pozsonyi
kissrácot. Danit egy erdélyi családi
kirándulás alkalmával annyira lenyűgözi Mátyás király lovas szobra
Kolozsváron (a pozsonyi születésű
Fadrusz János szobrászművész alkotása –Benyovszky Á. megjegyz.),
hogy hazatérve Pozsonyba lázas nyomozásba kezd a város e jeles szülöttje
után. Barátjával, Karimmal kerékpárra ülnek, és nyakukba veszik a várost,
hogy felkutassák a százhatvan éve
született művész életének legfontosabb állomásait, illetve azt, ami ezekből megmaradt“ – ismerteti a könyv
koncepcióját Kacsinecz Krisztián,
majd hozzáteszi: a Fadrusz-dosszié
mai nyelvezettel a „csetelő nemzedék” szlengjéből is bőven merítve
igyekszik megszólítani a reménybeli
olvasókat (web 3).
Szalay Zoltán Rómer Flóris, a mesék megmentője címet viselő Pozsonyi
meséjében „...minden benne van,
ami a gyerekekhez közel tud vinni
egy különös papot, szerzetest, egy
nagyon aktív tudóst: dínók, mesék,
álmok, kalandok és hősiesség – állapítja meg a könyv méltatója, Csécs
Teréz (web 4).
Mint az a fentiekből kitűnik, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás Pozsonyi

mesék sorozatának kötetei egyre sokasodnak elsősorban az olvasók kedvező
fogadtatásának hatására. Csatlakoznak
ezzel az ismeretterjesztő könyvek új
generációjához, amelyet Magyarországon pl. a történelemtanári diplomával
rendelkező Nyulász Péter könyvei –
elsősorban a BerGer Szimat Szolgálat
kötetek – képviselnek. A kezdő olvasók
számára is ajánlható, valós helyszíneken játszódó detektívsorozat egyben
„helyismereti útikönyv“ is, szereplői
ráadásul a kilenc magyar kutyafajtát
jelenítik meg. Az útikönyvek között is
találunk már olyat, amelyek gyerekek
számára íródtak, ilyen Tittel Kinga
Mesélő Budapestje, vagy Bartos Erika Brúnó Budapesten sorozata. A Pozsonyi mesék kötetei mindezt együtt
„tudják“: a mesék pozitív értelemben
vett kulisszáit maga a város, Pozsony
adja.
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KATONA NIKOLAS

A MAI OKTATÁSI RENDSZER HIBÁI EGY KEZDŐ
PEDAGÓGUS SZEMSZÖGÉBŐL (3. RÉSZ)
Előző cikkeimben kifejtettem azokat a
tényezőket, amelyek hatást gyakorolnak a mai oktatási rendszerre, illetve
próbáltam felvetni olyan alternatív
szemléletmódot, amely hozzájárulna
ahhoz, hogy a rendszer jobban működjön. A diákok szemszögéből is
meg kellett vizsgálnunk a problematikát, hiszen a mi munkánk mellett ők is
fontos alappillérét képezik a rendszernek. Most nézzük meg a mérleg másik
oldalát, a pedagógusokat!
Meglátásom szerint – és ezt korosztálytól függetlenül tapasztalom – a
tanárok bizonyos rétege még mindig
ragaszkodik a már előzőekben említett
porosz oktatási rendszerhez, amiből ők
is kikerültek. Sokunk hordozza magában azt a tanítási stílust, amit diákként
tapasztalt. Próbálunk úgy tenni, mint
a régebbi tanáraink, ezzel elveszítjük
a lehetőséget, hogy kialakítsunk egy
személyre szabott tanárképet a tanítás
folyamán. Nem mindig probléma ez,
hiszen valamelyest kell egy bizonyos
modell alapján építkeznünk (teszem
hozzá, az egyetemeknek nem az lenne
a céljuk, hogy a hallgatókba egy tökéletes iskolamodell típusát erőltessenek
bele), de ha valaki múltidézésbe kezd
vagy abba kapaszkodik bele, hogy
már ismert sémákat alkalmaz, azzal

elveszíti annak lehetőségét, hogy valami újat hozzon létre és változtasson a
megszokotton. Sokszor tapasztaltam a
munkám során, ha az ember valami új
módszert próbál alkalmazni egy tanegység során, akkor a kollegák kérdő
tekintettel néznek rá. Feleslegesnek
tartják a megszokottól való eltérést.
Sokszor kapja meg a fiatalabb pedagógus azt a mondatot, hogy minek
ezeknek valami újat tenni, rajtuk már
nem lehet segíteni – és sorolhatnám. A
probléma gyökere pont ebben a tenni
nem akarásban található. Nekem elég
nehéz lerombolni a motivációmat, hiszen azért választottam ezt a pályát,
hogy embereken segíthessek és tudjam formálni őket azon az úton, amit
céljuk elérésében szeretnének megtenni. Egy olyan közeget kellene teremtenünk, amelyben tanárnak lenni menő!
Ha megnézzük az elmúlt évtizedeket, akkor bizony láthatjuk, hogy a tanárok megbecsülése erősen csökkent.
Nem biztos, hogy ez a rendszer hibája,
néha az embernek magába kell néznie
és változtatni valamin. A közbeszédben gyakran hallani, hogy a tanári
pálya nem is nehéz munka. Bemész,
kiállsz, beszélsz valamit, és jöhetsz is
haza, meg persze sok a szünet. Azokat
a terheket senki nem veszi észre, amik

láthatatlanul ott kapaszkodnak a vállainkon. Kezdőként nagy kihívást jelent
a mindennapi felkészülés, az egyes
óratervek írása, a pedagógiai dokumentumok megismerése, az új közösségbe való beilleszkedés, a számtalan
írásbeli javítása, egy osztály koordinálása, a gyerekek személyiségének
megismerése, a nevelési problémák
oldása... Nem könnyű ez, főleg, ha az
ember újként csöppen bele a munkába. A felsorolt feladatok nagy részéért
nem kapunk kellő anyagi támogatást,
de mégis meg kell csinálni ezeket. Tenném fel a költő kérdést: ki vállalna extra feladatvégzést csupán azért, hogy
segíteni tudjon a mai generáción? Ez
nem egy szakma, hanem egy komoly
hivatás. Ha valaki abban a meggyőződésben él, hogy ebből a szakmából fog
meggazdagodni, és nyugdíjas korában
egy jachton fog ülni, akkor nagyot
fog csalódni. Pedagógusnak születni
kell. A módszertani dolgok megtanulhatók, de a szívet és az alázatot nem
adják oda egyik egyetemen sem. A
napokban olvastam a közösségi média
egyik oldalán egy nagyon jó idézetet
Németh Lászlótól, amellyel egyetértek,
és szerintem ennek kellene tükröznie
a hozzáállásunkat a szakmához: „Aki
nem született tanító, akármilyen nagy

VÉLEMÉNY

tudós, amit tud, azt se tanítja meg. Aki
meg az, azt is bevési a friss ifjú elmébe, amit maga már nem jegyez meg.”
Lehet, hogy ez úgy hangzik, mint egy
olcsó és béna politikai propaganda,
amelyet már százszor hallottunk, de a
lényeg a sorok mögött rejtőzik.
A jó pedagógus egyik jellemzőjének
a módszertani és taneszköz-szabadságnak kéne lennie. Ne legyen megkötve a kezünk! Választhassunk, hogy
milyen tankönyvből szeretnénk tanítani, milyen módszerekkel szeretnénk
dolgozni, kapjunk szabad kezet annak
érdekében, hogy valami újat tudjunk
adni az iskola arculatához. Nem kell
mindig ragaszkodni az évek óta fennálló hagyományokhoz! Gondoljunk
csak bele, mennyivel jobb lenne a helyzet, ha egy olyan országban élnénk,
ahol többszörös túljelentkezés lenne a
pedagóguspályára, és az iskolák a legjobbak közül választhatnának. Egy jól
működő rendszer születne, mind a tanárok és mind a diákok részére.
További problémákat vet fel az országszerte jelentkező – bizonyos szakokat érintő – pedagógushiány. Kezdőként az ember nagyon sok helyre
jelentkezik, de paradox módon annak
ellenére, hogy számos szaktárgyat illetően hiány mutatkozik a szakmában,
mégsem várnak minket tárt karokkal

az iskolákban. Az utóbbi években több
iskolába is beadtam a jelentkezésemet,
és bizony megtapasztaltam, milyen
nehéz egy-egy közösségbe bekerülni.
Van néhány kollégám, akik szívvel-lélekkel végeznék a munkájukat, ha erre
lehetőségük nyílna, de helyszűke miatt
nem tudnak a pályán elhelyezkedni.
Nagyon sokan azért választották a tanári szakmát, hogy kényelmes munkaidővel rendelkező állásuk legyen.
Az iskolák többségében lassan több
a rokoni szálon bekerült tanár, mint
a hozzáértő pedagógus, aki mindent
beleadna. És sajnos hiába tudjuk, hogy
egyes tanárok csak a „könnyű munka”
miatt választják ezt a pályát, és nem
azért, hogy valamit is hozzátegyenek
a gyerekek fejlesztéséhez… Úgy gondolom, a fiataloknak éppen ezek miatt
a kollégák miatt kéne nagyobb teret
adni. Nagy szükség van a fiatal tanerőre egy tanári közösségben, hogy
valami új színt hozzon a már meglévő
tanintézménybe. A probléma ott kezdődik, hogy sok frissen diplomázottnak nagyon korán elfogy a lelkesedése,
hiszen hiába végzett egyetemen, helyhiány miatt be kell érnie egy kiskereskedés vagy egy szupermarket pultja
mögött.
További dilemmát okoz a pedagógusok bérezésének kérdése. A média

folyamatosan arról tájékoztatja a széles közönséget, hogy a pedagógusok
bérezése évről évre javul, hiszen folyamatos emeléseket jelent be a minisztérium. Arról azonban hallgatnak, hogy
nem a teljes pedagógustársadalmat
érinti a béremelés, hogy a kezdő pedagógusok minimális összeget kapnak,
hogy a túlórák kifizetése bizonytalan,
hogy az idősebb, nagyobb tapasztalattal rendelkező kollégák esetenként alig
kapnak nagyobb fizetést a kezdő társaiknál, és a pedagóguskarrier olyan
alacsony lépcsőfokok megmászását
jelenti, ami anyagi szempontból egy
mérnök vagy egy ügyvéd szemében
nevetségesnek minősülne.
Zárszóként szeretném felhívni néhány fontos tényezőre a figyelmet. Egy
jó pedagógus mosolyogtat, kézen fog,
példát mutat, differenciál, integrál, személyiséget fejleszt, előítéleteket rombol,
játékokat eszel ki, minősít és minősítve
van, közösséget épít. Éppen ezért nem
mindegy, hogy ki és milyen minőségben lép erre a pályára, illetve hogyan éli
meg a szakma kihívásait. A következő
írásomban összegzem az eddigi tapasztalataimat, és pár személyes élményen
keresztül megosztom, hogy számomra
mit jelent a tanítás élménye.
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ZOLCZER PÉTER

A NYELVTANULÁST ELŐSEGÍTŐ
ÁLTALÁNOS KÉSZSÉGEK (8. RÉSZ)
Cikksorozatom előző részében az emlékezőképesség fejlesztésére tértünk
ki. Szó volt arról, hogy a memóriánk
rendszeres edzése és fitten tartása –
amellett, hogy a sikeres nyelvtanulás
alapfeltétele – rendkívül pozitívan
hat a kognitív (megismerési, tanulási) képességeinkre és ebből kifolyólag
szellemi egészségünkre is. Részletesen
átvettük a memóriapalotának nevezett
technikát, amely segítségével hatékonyan tudunk információt tárolni a
hosszú távú emlékezetünkben, vagyis
effektíven tudjuk bővíteni az idegen
nyelvi szókincsünket. Ebben a cikkben
röviden összefoglalok hét további memorizálási technikát, amelyek ebben
a formában az ismert poliglottól, a 13
nyelven beszélő Luca Lampariellotól
származnak.
Az alábbi technikák célja, hogy segítségükkel létrehozzunk egy „szó(pók)hálót”, amelynek lényege, hogy az
újonnan memorizált szavak minél több
pontban fonódhassanak össze, így lehetővé téve, hogy egy adott szót több
másik szó is könnyedén elő tudjon hívni hosszú távú emlékezetünkből.
Az első technika a szóhálózat kialakítása egy új szó memorizálásánál.
Ennek lényege, hogy az új szavakat
ne elszigetelt szópárokban próbáljuk
megjegyezni (hiszen a legtöbb szónak
több jelentése is van), hanem minél
egyértelműbb kontextusba ágyazva.
Az ismeretlen szavakat vagy az azt tartalmazó mondattal együtt jegyezzük
le (pl. a jegyzetfüzetünkbe), vagy hozzunk létre egy saját mondatot, amelyben szerepel az adott szó.
A második fontos módszer, hogy
hallgassunk, miközben olvasunk, vagy
épp olvassunk, miközben hallgatunk.
Kiváltképp fontos ez a kezdő és középhaladó szinteken, hiszen ha anélkül olvasunk, hogy hallanánk a szavak
kiejtését, a mondatok intonációját és
a nyelv ritmusát, mindezekre később
külön kell időt szánnunk, ezután pedig

újabb extra időt kell áldoznunk arra,
hogy az olvasott szóalakokat azonosítsuk és összekössük a hallott hangalakokkal. Kifejezetten jól működik az olvasás közbeni hallgatás, ha kezdőknek
vagy középhaladóknak szánt könyv
olvasása közben hallgatjuk a könyv
hangoskönyv változatát is, illetve kiváló tanulási lehetőség (miközben kellemes szórakozás is egyben) a kedvenc
filmjeink vagy sorozataink idegen
nyelven való követése idegen nyelvi
felirattal párosítva – ezzel biztosítjuk,
hogy az előforduló ismeretlen szavakat kontextusban, szóalak és hangalak
formában egyszerre ismerjük meg.
A harmadik technika a szűrés. Ha
minden ismeretlen szót, amellyel találkozunk a nyelvtanulás során, meg
akarunk jegyezni, akkor valószínűleg
nagyon hamar észrevesszük, hogy bizonyos szavakra képtelenek vagyunk
visszaemlékezni. Gyakori hiba a kezdő
nyelvtanulóknál, hogy minden ismeretlen szót aláhúznak és görcsösen próbálnak megjegyezni. Sokkal hatékonyabb
módszer, ha az ismeretlen szavak kb.
egyharmadát próbáljuk megjegyezni,
mégpedig azokat a szavakat, amelyek
fontosak számunkra. Ha például kezdők vagyunk, egy adott szó harmadik
szinonimájánál sokkal fontosabb egy
gyakran használatos hétköznapi tárgy
nevének megjegyzése.
A negyedik módszer, amelyet érdemes a nyelvtanulás korai szakaszában
elsajátítani, az asszociáción alapuló
memorizálás. Ennek lényege, hogy
egy adott szó memorizálásánál ne csak
a kontextusbeli jelentést próbáljuk
megjegyezni, hanem egyúttal gondolkodjunk el azon is, hogy milyen más
szavakat, frázisokat vagy épp mentális képeket hív elő az adott szó – ezzel
szintén több pontban erősítjük a szó
körüli hálózatot (a szópókhálót).
A következő technika a dekonstrukció, a részekre bontás elvén alapszik.
Ennek lényege, hogy amikor egy új,

ismeretlen összetett szóval vagy kifejezéssel találkozunk, nézzük meg, hogy
az milyen elemekből épül fel. Ha például egy összetett szó jelentése a szót
tartalmazó két szó összevont jelentéséből épül fel, akkor a különálló elemek
memorizálása egyrészt megkönnyíti az
adott szó megjegyzését, másrészt pedig a jövőben leegyszerűsíti azon szavak megtanulását, amelyekben szintén
előfordulnak ezek az elemek (pl. sun
– nap, flower – növény, sunflower –
„napnövény” – napraforgó).
A hatodik módszer lényegét az ismert mondás, miszerint az ismétlés a
tudás anyja, kiválóan kifejezi. Ismétlés
nélkül szinte lehetetlen bármit is megjegyezni hosszú távon, viszont az is
igaz, hogy ismételni többféleképpen is
lehet. Egy hatékony módja az ismétlésnek az, ha az adott szót úgy ismételjük,
hogy az mindig más formában és/vagy
környezetben jelenjen meg. Ha először olvasva bukkantunk rá, akkor az
ismétléskor például meghallgathatjuk
a szót kiejtve. A lényeg, hogy ne csak
egy adott formát ismételgessünk újra
és újra, hanem mindig legyen benne
valamilyen újszerűség, változatosság –
ettől hatékonyabb a memorizálás és az
előhívás.
Az utolsó technika pedig a jó öreg
jegyzetelés. Történjen az jegyzetfüzetbe vagy az okostelefonunkba, a lényeg,
hogy az új szavak valamilyen formájú
lejegyzése megtöbbszörözi a rájuk való
emlékezés hatékonyságát. Fontos, hogy
ne csak azokat a szavakat jegyzeteljük,
amelyekkel valamilyen formában találkozunk, hanem azokat is, amelyekről
kiderül, hogy még nem ismertek számunkra. Ha például egy barátunkkal
beszélgetünk idegen nyelven, és rájövünk, hogy egy adott szót nem tudunk,
jegyezzük le, és utólag nézzünk utána.
Érdemes lejegyezni a helyet és időpontot is, ugyanis ez jó kontextust biztosít
majd az adott szó megjegyzéséhez. Kellemes memorizálást!
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RAVASZ MÓNIKA

BÁBJÁTÉKKAL TÖRTÉNŐ SZÖVEGFELDOLGOZÁSOK
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK SZÁMÁRA (5. RÉSZ)
Bábos foglalkozássorozatom utolsó
tevékenységét Garaczi László Kúnó, a
zöld diómanó című versfeldolgozása
alkotja, amelyet zoknibáb segítségével valósítottam meg. A zoknibáb
könnyed mozgatását rövid időn belül
elsajátították az óvodások, és további
dramatikus tevékenységgel folytatták a tevékenykedést, ezzel fejlesztve
fantáziájukat és kreativitásukat is. A
szövegfeldolgozás legfőbb célja az volt,
hogy az óvodáskorúak a bábjáték megtapasztalásán keresztül ismerkedjenek
meg valamilyen kortárs irodalmi
művel, valamint pozitív érzelmeket
alakítsanak ki a gyermekirodalmi

szövegek iránt. A gyerekek öröme és
érdeklődése győzött meg leginkább a
bábozás módszerének hatékonyságáról és a kortárs gyermekversek tanításának fontosságáról.
A TEVÉKENYSÉG ELŐKÉSZÍTÉSE, KONTEXTUSA

A tevékenység Garaczi László Kúnó, a
zöld diómanó című művét mutatja be
zoknibáb segítségével. Az epikus vers
kilenc hosszabb versszakból áll. A történet egy király kesergését írja le arról,
hogy a népe gyűlöli, és ő kedvenc állatának, a sünnek panaszolja el bánatát. A főhőst semmi más nem képes

felvidítani, csak az a vágy, bárcsak újra
diót ehetne. Szolgái ezer népe szalad a
királynak három szem diót hozni. Fölnyitja az elsőt, de a diónak nincs bele,
nekikezd a másodiknak, de most sincs
több szerencséje, üres a dió mélye, végül remegő kézzel nekifog a harmadiknak, abból pedig előbújik Kúnó, a
zöld diómanó.
A tevékenységhez kapcsolódó játékokat, mondókákat a dióra és Kúnó
szerepére alapoztam. Számos nevelőoktató célt is meghatároztam, elsődlegesen a kortárs irodalommal való
ismerkedést, a pozitív élmények biztosítását a verses mese hallgatása során,
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továbbá a zoknibáb bemutatását és
használatának, mozgatásának az elsajátítását, valamint az improvizációs
képességek fejlesztését az egyedi történetek kitalálása során.
A ráhangoló tevékenységet megelőzték a szervezési feltételek. A leglényegesebb a zoknibáb és a sün-báb
elkészítése volt, valamint a diók beszerzése. A királyt egy zoknibáb testesítette meg, elkészítéséhez szükség volt
egy testszínű zoknira, dekorgumira
és filcre. A báb körülbelül 20–25 cm
között mozgott, cérna segítségével volt hozzáérősítve a hátához egy
palást, amely piros színű filcből és
fehér bolyhból készült. A fejét egy
sárga dekorgumiból készült korona
ékesítette, a szeme pedig mozgott. A
hasán gombok voltak láthatóak kék
bolyhból és egy kék nadrág, valamint
fekete cipők díszítették a bábot.
A király mellett szükség volt egy
sünbábra, ami karton és dekorgumi
ötvözéséből jött létre. További fontos
segédeszköz volt még a dió. A három
dió közül az egyikből lógott ki Kúnó,
a zöld diómanó. Kúnó testét zöld bolyhok alkották, a szeme szintén mozgott. A sünbáb és Kúnó nem mozogtak, inkább díszletként szolgáltak. A
zoknibáb számos mozgást ki tudott
fejezni, ilyenek voltak például a forgások, dőlések és a száj mozgatása.
A bábokat az előzőkben már említett varázsdoboz rejtette, ami a gyermekek számára közkedvelt és ismert
segédeszköz volt. Az asztaloknál előre
elkészítettem a levezető tevékenységhez szükséges ceruzákat és papírokat,
ezzel több időt hagyva a fő tevékenységre. Ezután következett a terem akadály- és balesetmentesítése, valamint a
zavaró tényezők eltávolítása. Kényelmes helyet alakítottunk ki a gyermekek közreműködésével az irodalmi mű
befogadásához.
MOTIVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
A bábjátékra való ráhangolást
Csoóri Sándor Dióbél bácsi című
mondókaversének
memorizálása
biztosította. A ráhangoló tevékenységet
direkt
motivációs
módszerrel
valósítottam meg. A gyermekekkel
körben kényelmesen elhelyezkedtünk
a szőnyegen úgy, hogy mindenki
mindenkire jól lásson. Ezt követte a
mondóka bemutatása és elsajátítása.
Megkönnyítette a feladatot az, hogy
néhány gyermek számára már ismert
volt a mű, de a többieknek sem okozott gondot a memorizálás. Lassan,

érthetően igyekeztem előadni a verset
– akik ismerték, azok rögtön az első
bemutatásnál csatlakoztak. Odafigyeltem a helyes kiejtése és a hangsúlyra.
Ezt követően a varázsdobozból
mindenki két szem diót kapott. Elsősorban megbeszéltük azt, hogy mit
tartunk a kezünkben, majd motivációként rákérdeztem arra, hogy miként
tudjuk még a diót fölhasználni. Kisebb
segítséggel rájöttek, hogy a dió akár
hangszerként is funkcionálhat. A verset újra elismételtük, de ekkor már a
diókat is belevontuk a játékba, összekoccintottuk, így a mondóka ritmusát
is éreztettük, ezzel is fejlesztve a gyermekek ritmuskészségét. Ezután kipróbáltuk, hogy milyen hangot ad ki, ha
nekiütjük a falnak, az asztalnak, illetve
a szőnyegnek. A gyermekek rendkívül
élvezték a kísérletezést, olyannyira,
hogy a végén néhány dió darabokra is
hullott.
FŐ RÉSZ – BÁBOZÁS

A varázsdoboz nagy szerepet töltött be
a foglalkozás fő részében is. Ez rejtette a bábokat. A motivációnál használt
diók rendkívül fölkeltették a gyermekek érdeklődését. Az óvodások arra
következtettek, hogy szorosan kapcsolódik a bábjátékhoz. Ezt rögtön meg
is erősítettem, és ezután következett
a bábok ismertetése. Elsőként a királyt mutattam be, majd körbeadtam,
hogy a gyermekek is megtekinthessék. A király után következett a süni
szemléltetése, ami meglepő módon a
fiúk tetszését nyerte el leginkább, talán
azért, mert tüskéit harci eszközként is
tudták használni. A varázsdoboz rejtett még három diót is, melyek közül
az egyikből már látható volt Kúnó.
Néhány ráhangoló kérdéssel próbáltam fokozni az izgalmat: Szerintetek
ki lehet ez a király? Milyen országnak
a királya? Milyen szerepe lehet a süninek? Szerintetek kedveli őt a király? A
gyermekek rendkívül ötletes válaszokat
adtak, szerintük a király egy fókakirály
volt, aki a fókák országát irányította a
sünivel együtt. Hogy mi volt az igazság,
az nemsokára kiderült, ugyanis következett a vers bemutatása.
Mivel a szöveg hosszabb volt a megszokottnál, még inkább oda kellett figyelnem a hangsúlyokra, hangváltoztatásokra, hanglejtésre a gyermekek
figyelmének a megtartása érdekében.
A bemutatást követte a mű megbeszélése. Pár kérdéssel ösztönöztem a gyermekek gondolatmenetét: Miért volt
szomorú a király? Milyen kapcsolatban

állt a sünnel? Mi tudta jobb kedvre deríteni? Hány diót hoztak a királynak?
Kik hozták a diót? Mi volt a harmadik
dióban? Hogy hívták a diómanót? A
beszélgetés hozzájárult a kognitív képességek, az ok-okozati összefüggések
megértéséhez, valamint a beszédkészség és a kifejezőkészség fejlesztéséhez.
Miután minden kérdést kellőképpen megbeszéltünk, megpróbáltuk
újrajátszani a történetet, de ezúttal a
gyermekek szerepeltették a bábokat.
Először az általam mondott szöveg
alapján dolgoztak, majd motiváltam
őket arra, hogy próbáljanak új befejezést találni a történetnek, melyben
a király nem szökik el. Rendkívül ötletes és kreatív történetek születtek, a
leggyakoribb befejezés az volt, hogy
Kúnó és a király összebarátkozott és
boldogan éltek, míg meg nem haltak.
Érdekes volt, hogy több népmesei
motívum is megjelent a gyermekek
előadása során, például a tipikus kezdő- és záróformula, illetve a három
kívánság is. A gyermekek rendkívül
élvezték a bábok próbálgatását, mozgatását, és fölöttébb érdekes történetek
születtek. A saját történetek kitalálása
nagyban hozzájárult az improvizációs képességeik fejlesztéséhez, illetve a
kreativitás kibontakoztatásához.
LEVEZETŐ TEVÉKENYSÉG

A király az előre elkészített asztalokhoz vezette a gyermekeket, a gyermekek öttagú csoportokban dolgoztak.
Életkori és érési sajátosságaik szerint
osztottam szét őket. Ceruzák és papírok álltak az óvodások rendelkezésére.
A feladatuk az volt, hogy rajzolják le
azt a részt vagy szereplőt a versből,
amelyik a legjobban elnyerte a tetszésüket. Akadt olyan gyermek is, aki segítségre szorult, mivel nem volt ötlete,
hogy mit rajzoljon, ebben az esetben
próbáltam neki visszaidézni azt, hogy
miről szólt a történet. Érdekes és szép
rajzok születtek, a gyermekek nagyon
pontosan dolgoztak, odafigyeltek arra,
hogy a vonal mentén színezzenek.
Mindenki külön dicséretet érdemelt,
és a foglalkozás végén közösen kiértékeltük azt, hogy kinek a rajza sikerült
a legjobban. Igyekeztem minden gyermek alkotásából kiemelni valamit, és
külön megdicsérni őket, ezzel is motiválva mindenkit a további alkotásra.

BIOLÓGIA

POMICHAL KRISZTIÁN

A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL HIDEG FEJJEL (3. RÉSZ)
A KIS JÉGKORSZAK
A múlt havi számunkban bemutattunk egy kevésbé ismert s talán kevésbé jelentős klímaeseményt, az ún.
középkori klímaanomáliát, szemléltetendő, hogy a klíma változása bizony
természetes dolog. Ezúttal egy másik,
talán valamivel ismertebb és az újkor,
sőt, sokak szerint napjaink történelmét is erősen meghatározó epizódról
lesz szó, a kis jégkorszakról.
A kis jégkorszak fogalmát először
Francois Matthes amerikai klímakutató vetette fel a múlt század harmincas
éveiben, a kaliforniai Sierra Nevada
hegység gleccsereit, pontosabban azok
eltűnését vizsgálva. Az írott történelem előtti pleisztocén korszak „nagy”
jégkorszakától eltérően, a holocén
(jelenkor) kis jégkorszaka soha nem
hozott igazán nagy lehűléseket. Míg
előbbi az ún. éves hemiszférikus átlagtól két-három, addig ez utóbbi inkább
csak 0,5–0,8 Celsius-fokkal hozott hidegebb éveket. Az okok ezúttal is igen
sokrétűek, egymással összefüggenek,
ráadásul nehezen is meghatározhatók.
Számos bizonyíték utal a napfolttevékenység, ezáltal a napsugárzás intenzitásának csökkenésére, a felerősödő
vulkanizmusra (tudjuk, hogy a hamu
és a napfény nem illenek össze), de
vannak kutatók, akik fordítva közelítik
meg a problémát, és az óceáni áramlatok megváltozásával magyarázzák a
lehűlést. Ez egy elég bonyolult érvelés, de nagyjából az a lényege, hogy a
megváltozó áramlások miatt módosult
a kontinentális selfre, azaz a víz alatt
lévő kontinentális kéregre kifejtett
nyomás, ezáltal a kontinenseken belül
felerősödött a vulkáni tevékenység.

Az egyén történelemformáló szerepe régóta vita tárgya a történészek
között, legyen bár államférfi vagy
diktátor, egy-egy nagyformátumú figura évszázadok történelmét képes
meghatározni. Az embernél sokkal
hatalmasabb erő a földrajz. Egy jó atlasszal a kézben és némi képzelőerővel a fejünkben kis túlzással korunk
összes nagy geopolitikai konfliktusa
megérthető. Miért kellett Tibet Kínának, vagy Ciszjordánia Izraelnek? Az
oroszok miért ragaszkodnak a Krímhez? Miért nem volt abszolút őrültség
Trump ötlete Grönland megvásárlása?
Ezek a kérdések, természetesen jócskán túlegyszerűsítve, mégiscsak megválaszolhatók. A földrajz tehát „nem
enged”, ahogy a klíma sem…
A középkori kis jégkorszaknak bizony történelemformáló ereje volt.
A patinás, inkább irodalmi, semmint
tudományos témákkal foglalkozó New
Yorker magazinban jelent meg nemrégiben egy remek írás arról, milyen
sorsfordító események elindítója, vagy
éppen ellenkezőleg, akadálya volt az
Európára köszöntő kis jégkorszak.
Bár a lehűlés nem egyik napról a
másikra érkezett el, sokkal inkább szakaszos volt, az alacsonyabb hőmérséklettel járó változások dinasztiákat döntöttek pusztulásba, például Kínában,
ahol a Ming-dinasztia 1644-es bukásának egyik legfontosabb oka az alacsony termáshozamok nyomán kitört
elégedetlenség és lázadás voltak, sok
helyen viszont, éppen ellenkezőleg, a
gazdaság élénkülésével járt a folyamat.
A kontinens másik végén, a 17. században legendás vásárokat tartottak
a befagyott Temzén, Virginia Woolf

az Orlando-ban be is mutat egy ilyet,
ráadásul az angol történelem néhány
nagy, sorsfordító eseménye is összefüggésbe hozható a lehűléssel. A spanyol armada 1588-as pusztulásának
legfőbb oka sokak szerint a klímaepizód hatására felerősödött, sarkvidék
felől érkező nagy viharokban keresendő, de a szintén legendás, 1666-os
londoni tűzvész sem okozott volna
akkora károkat (egyes történészek szerint a szűkebb értelemben vett város
házainak 85–90%-át elpusztította), ha
a 65–66-os, farkasordítóan hideg telet
nem egy rendkívül száraz nyár követi.
Könnyen lehet, hogy a zene sem
lenne ugyanaz a kis jégkorszak nélkül.
Stradivari és a Guarneri híres hegedűi
ugyanis éppen a kis jégkorszak kellős
közepéről származnak. Az ehhez kapcsolódó hipotézis, hogy a hideg években tovább tartott a fák kifejlődése, tömöttebb, jobb minőségű faanyagot (és
hegedűket) eredményezve.
Végezetül érdemes megemlíteni,
hogy a kis jégkorszak azonnali következményeinek volt (bár helyesebben
fogalmazunk, ha azt írjuk, lehetett)
néhány messzire mutató folyamánya.
A folyamatos élelmiszerhiány és nélkülözés miatt ugyanis a társadalom
alapvető struktúrái is átalakultak. A
mezőgazdasági mutatók csökkenése
miatt Európa túlnyomórészt feudális
társadalma lassacskán megváltozott,
kialakult a mai értelemben vett modern kereskedelem (ahol nincs termés,
oda importálni kell), elterjedt a „készpénz”, kereskedelmi központok nőttek
ki a földből. A kapitalizmus ezekben
az években tette meg első, botladozó
lépéseit.
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MOLNÁR KRISZTINA

A GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS FELHASZNÁLÁSUK
A gyógynövények jótékony hatását
már a régmúltban is hasznosították az
emberek. Akkoriban a természet által
kínált kincsek nyújtották számukra az
egyetlen lehetőséget az egészségügyi
problémáik gyógyítására. A későbbiekben ez megváltozott, az orvostudomány fejlődése során a népgyógyászat
és a gyógyhatású növények használata
egyre csökkent, de sosem szűnt meg.
A modern orvostudomány a gyógyszerészek által szintetikusan előállított
antibiotikumok használatára késztette
a betegeket. Az emberek elhitték, hogy
a szintetikus gyógyszerek hatásosabbak, ennek következtében kezdett a
háttérbe szorulni a gyógynövények
használata. Manapság a gyógyszerek
mellékhatásai miatt megváltoztak a
nézetek a szintetikusan előállított antibiotikumokkal kapcsolatban. Többen
észrevették, hogy a gyógyszerek ugyan
elnyomják a tüneteket, de nem orvosolják a problémát, ennek hatására
megfigyelhető az emberek visszatérése a természetes szerek használatához
és a népgyógyászathoz. Egyre inkább
érdeklődnek a természet adta kincsek
iránt. A gyógynövények pozitív tulajdonsága, hogy természetes hatóanyagokat tartalmaznak, valamint bárki
számára elérhetőek, hiszen a növényvilág részét képezik. A testet és lelket
egyaránt gyógyítják, hiszen környe-

zetünk díszeikén esztétikai élményt is
nyújtanak számunkra.
A GYÓGYNÖVÉNYEK EREDETE

A gyógynövényekkel való gyógyítás
már ősidők óta létezik. Az őskorban az
ember a természetben élt, akkoriban
nem foglalkozott növénytermesztéssel. A számára szükséges táplálékokat
és tápanyagokat a természetből nyerte.
A természet volt számára az egyetlen
forrás. Mikor a testében zavar állt be,
a természetből vette a szereket, amelyek helyreállították a rendellenességet. Élete során kitapasztalta, mely
növények segítenek a fájdalmán, mely
növények szolgálnak táplálékként, valamint hogy melyik növény mérgező
(Korbelář-Endris, 1981).
A vándorló életmódja alatt öszszegyűjtött tapasztalatait az ősember
átadta a következő generációnak. Így
a növények gyógyhatásaival kapcsolatos tudomány is apáról fiúra szállt.
Mindig voltak olyan személyek, akik
jobban értettek a gyógynövényekkel
való gyógyításhoz, belőlük lettek az
első orvosok (Dugas, 2007). Az első
írásos emlékek a növények használatáról mint egészségügyi szerekről az i. e.
3000-es évekre tehető, agyagtáblákon
maradt fenn, amelyek azt tanúsítják,
hogy Kína és Babilon között gyógynövény-kereskedelem folyt. A babiloniak
gyógyszerkönyvében 1400 gyógynö-

vény említése lelhető fel (Rácz, 2014).
Már i. e. a 3000-es években, Kínában
a Chang-san gyökér segítségével csillapították a lázat (Korbelář-Endris,
1981). Az ókori kínai orvostudomány
alapítói, Chuang II. és Sen nung, akik i.
e. a 27. században uralkodtak, gyógynövényeket gyűjtöttek és gyógyteákkal
gyógyítottak (Dugas, 2007). A Jin dinasztia idején, i. e. 1500-ban, a kínai
császár, Jen Ti, rengeteg növényt megkóstolt annak érdekében, hogy megállapítsa, melyek mérgezőek és melyek
vannak jó hatással a szervezetre. Művében összefoglalta 252 darab növény
leírását, előfordulásának helyét, azok
hatásait a szervezetre, valamint felhasználásukat (Bremnessová, 1994).
Minden bizonnyal az ókori egyiptomiak tekinthetők a gyógynövényekről
való legtöbb ismerettel rendelkező civilizációnak. Ezt a 25 méter hosszúsággal rendelkező Ebers-papirusztekercs
bizonyítja, amely körülbelül Kr. e.
az 1500-as években keletkezhetett.
Rengeteg gyógynövényt tartalmazó
receptet ír le. Akkoriban Imhotepet
tekintették az első egyiptomi orvosnak, akinek élete Kr. e. a 2980–2900ra tehető. Az egyiptomi herbalisták
híresek voltak gazdag ismereteiket
illetően a gyógynövényekkel kapcsolatban, ennek okán többen utaztak
Egyiptomba, hogy tanulhassanak a
szakemberektől. Hérodotosz, a görög
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történetíró büdösöknek nevezi őket,
ugyanis rengeteg hagymát és fokhagymát fogyasztottak a különböző betegségek megelőzése érdekében. Köztudott volt számukra a gyógynövények
megannyi jótékony hatása, például az
immunrendszer erősítése (Rácz, 2014;
Kresánek-Dugas, 1985).
Az egyik leggazdagabb herbárium
Dioszkoridésztől származik, amely 600
színesen illusztrált növényt tartalmaz,
leírásaikkal együtt (Dugas, 2007).
A gyógynövények tudományosabb
ismeretét Európában a görögök és a rómaiak alapozták meg. A legismertebb
gyógyítók közé tartozik Anaxagoras,
aki összerendezte az addig tudott orvosi ismereteket, majd rendszerezte azokat. A botanika atyjának Theofrastost
tartják. Pilnius volt az a személy, aki
több könyv segítségével összefoglalta a
természettudományi ismerteket. Az ő
művéből tudjuk azt is, hogy az emberiség már 2000 évvel ezelőtt kb. 1000
fajta gyógynövényt ismert, valamint
hasznosított. Ezen ismeretek hirdetői
közé tartozik Galenos, még ma is az ő
neve kötődik néhány természetes úton
előállított gyógyszerhez (KresánekDugas, 1985).
A középkor nem kedvezett a gyógynövényeknek, mivel a gyógynövényekkel való gyógyítást megakadályozta az
egyház, amely nem hitt a népgyógyászatban, elítélte azt. Akkoriban mindent csak az ima gyógyított, a népet
eltiltották a természetes gyógyászattól (Korbelář-Endris, 1981). Ebben
az időben a növények ismerete inkább a muszlimokra volt jellemző. A
híres arab orvosok közé tartoznak:
Avicenna, Mesue, Avenzoar és Ibn
Beithar. Ezen képviselők közül kiemelkedik Ibn Beithar, aki a 13. században 1400-féle növényről tett leírást
(Kresánek-Dugas, 1985).
A 8. században Nagy Károly elrendelte, hogy a császári udvarban és a
kolostorok kertjeiben ne csak dísznövényeket, hanem gyógynövényeket is
termesszenek. A 13. században jöttek
létre az első gyógyszertárak. Az egyház
rájött, hogy a gyógynövényekből készült orvosságok forgalmazása remekül
jövedelmező vállalkozás, tehát elkezdődött a kolostorokban a gyógyszergyártás. Szlovákiában Juraj Fándly volt az,
aki megírta az első szlovák gyógynövényekről szóló könyvet 1793-ban.
A 19. és 20. században fejlődést mutatott a gyógyszeripar. Az emberiség
nagy része eltávolodott a természetes
életmódtól, helytelen életvitelt folyta-

tott. A rohanó élet hatására sokaknak
nem volt idejük a természetet látogatni, gyógynövénygyűjtéssel foglalkozni. A gyógyszerészeti társaságok
szintetikusan előállított gyógyszereket
készítenek, amelyből nagy hasznuk
származik. Egyszerűbb megvásárolni
az orvos által felírt, gyógyszertárakban kínált orvosságokat. Ámbár ezek
után sem tudták teljesen kiszorítani
a növényeket az orvostudományból,
mivel továbbra is számos gyógyszer
alapanyaga a növényi kivonat maradt.
A 20. század második felében valami
megváltozott. Az emberek kezdtek rájönni arra, hogy az a sok szintetikusan
előállított orvosság nem minden esetben tesz jót az emberi szervezetnek.
Ennek következtében a gyógynövények használata a reneszánszát éli.
A betegségek és a szintetikus antibiotikumok hatása miatt egyre több
embert kezdett el foglalkoztatni a
természetgyógyászat. Számos ember
elindul manapság felfedezni az erdők,
mezők növényeiben rejlő ősi gyógyító
erőt. Rengeteg füveskönyv és gyógynövény-határozó található manapság a
könyvesboltok polcain (Dugas, 2007).
Magyarországon Szabó Gyuri bácsit
tartják a leghíresebb füves embernek,
aki lánya segítségével megírta A bükki
füves ember gyógynövényei című könyvét. A cukorbetegség elleni tea felfedezése tette őt országszerte híressé.
Könyve 68 Magyarországon előforduló növényt ír le. A könyv azért is értékes, mert nagy hangsúlyt fektet benne
a különböző betegségek megelőzésére,
recepteket tanácsol teák elkészítéséhez
és fogyasztásához (Internet 1).
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A
GYÓGYNÖVÉNYEKRŐL

Gyógynövények – Azokat a növényeket nevezzük gyógynövényeknek,
amelyek az emberek és állatok egészségének megőrzése szempontjából felhasználhatók.
Fitoterápia – A fitoterápia a gyógynövényekkel való természetes gyógyítást jelenti. Ez különböző gyógyító
hatással rendelkező növény használatát igénybevevő módszer, amelynek
egészségmegőrző, betegségmegelőző
és betegséggyógyító eredménye van.
Hatóanyagok – Növényi részekben
található vegyületek, amelyek gyógyító hatást fejtenek ki más élő szervezetek életfolyamataira (Németh, 2015).
Drog – Hatóanyaggal rendelkező
növényi részek (levél, virág, kéreg,

gyökér, gyöktörzs), amelyek rendszerint szárítással vannak tartósítva
(Rácz, 2014).
A GYÓGYNÖVÉNYEK BEGYŰJTÉSE ÉS SZÁRÍTÁSÁNAK MÓDJA

Gyökér (radix) – A gyökér a növény
föld alatti részét képezi, különböző
alakkal és nagysággal rendelkezhet.
Nem hord leveleket. A gyűjtése függ
a növény fajtájától. Általában a gyökeret a növény vegetációs időszakában
szedjük, ugyanis ekkor tartalmazza a
legnagyobb mértékben a hatóanyagokat. A kétéves növények esetében a
vegetáció első évében, ősszel ássuk ki a
gyökeret, az évelő növények gyökerét
pedig a vegetációs időszak második és
harmadik évében gyűjtjük. A ritka növényeknél meg kell hagynunk a gyökér
egy részét a regeneráció érdekében.
A gyökeret alaposan megtisztítjuk a
földmaradványoktól. A szárítás napsugárzással történik, a vastag gyökeret
felszeleteljük.
Szár (herba) – A növény föld feletti része, levelet, virágot és termést is
hordhat. A növény sérülésének elkerülése érdekében a szárat nem törjük,
hanem egy éles olló segítségével vágjuk le. Magas növények esetében csak
a szár felső részét vágjuk le. Általában
a friss, fiatal, sérülésmentes növényeket gyűjtjük, mivel a beteg és száraz
részek nem tartalmaznak kellő menynyiségű hatóanyagot. Szárítás után
ne rakjuk el rögtön, 2-3 száraz napon
hagyjuk kint levegőzi.
Levél (folium) – A levél a gyökérrel
együtt a növénynek a tápláló, asszimiláló része. A szárból nő ki. A levelek a
virágzás idején tartalmazzák a legtöbb
hatóanyagot, ezért általában akkor
tanácsos a gyűjtésük. Ügyeljünk arra,
hogy ne szedjük le a növény összes levelét, ne fosszuk meg őt az összes tápláló szervétől. Fontos, hogy szedésük
során ne sértsük meg a szárat, mert
ezzel a növény halálát is okozhatjuk.
Csak friss, fiatal, nedvességgel teli és
foltmentes leveleket szedjünk. A foltok
vírusos megbetegedésre utalhatnak.
Gyűjtésük száraz, napsütéses időben a
legalkalmasabb. Szükséges tudni, hogy
szárításnál nem szabad kitennünk a
közvetlen napfénynek.
Virág (flos) – Alapvető szaporítószerve a növénynek. A virágok alkothatnak virágcsoportot, de állhatnak
egyedül is. A szedésre legalkalmasabb
a száraz idő és a délután, mivel a virágokat teljesen kinyílt állapotukban
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szedjük. Tárolásuknál próbáljuk meg
nélkülözni a légmentesen lezárt műanyagokat, mert a virágok érzékenyek a
párára. Egészséges virágokat szedjünk,
az idős virágok szedése felesleges, mert
a hatóanyagtartalmuk csekély.
Mag (semen) – Friss vagy száraz
termésekből tudjuk kiszedni, még
mielőtt becsukódnak. A magok többnyire olajt tartalmaznak. Sok esetben
a növények szaporítása a szél segítségével következik be (Korbelář-Endris,
1981).
Kéreg (cortex) – A fás szárú növényeknél előforduló rész. Védelmező
funkciójával megóvja a növényt a sérülésektől. A kérget általában a levélhullatás után ősszel, a tél kezdetén,
vagy esetleg kora tavasszal szedjük.
Szárítása a napon, szellős helyen történik, de akár árnyékos helyen is megengedett, mivel kevés vizet tartalmaz.
Ügyeljünk arra, hogy a külső részével fektessük felfelé. Alaposan legyen
megtisztítva a gombáktól és a kosztól.
Termés (fructus) – A zárvatermő
növényeknél jelenik meg a termés, a megtermékenyítést követően.
Ez egy olyan növényi szerv, amely
körülöleli a magvakat, ezzel védelmet
nyújtva azoknak (Korbelář-Endris,
1981; Pamukov-Achtardžiev, 1988).
A DROGOK ISMERTEBB
HATÓANYAGAI

Szaponinok – A szaponinok vízben oldódnak, összerázva erősen habzanak. Növelik a váladéktermelést,
nyálkaoldó, köptető, hashajtó, hánytató, gyulladáscsökkentő, vizelethajtó
hatásuk van. Legjellemzőbbek: szappangyökér, árvácska, kankalingyökér,
százszorszép, zsurló, körömvirág.
Alkaloidok – Vízben nem oldódó,
lúgos kémhatású, szerves nitrogén
tartalmú növények. Bódító, fájdalomcsillapító hatást fejtenek ki. A központi idegrendszerre hatnak. Gyakran
kis adagban is mérgezőek. A mérgező
gyógynövények közé lehet sorolni a
vérehulló fecskefűt, beléndeket, mákgubót, nadragulyát, őszi kikericset.
Keserűanyagok – Vegyületük nem
tartalmaz nitrogént. A népgyógyászatban a keserűanyagokat használják a legrégebb idők óta. Segítik az
emésztést, vágygerjesztőek, valamint
meghozzák az étvágyat. Pozitív hatásuk van a májra, epehólyagra, lépre.
Keserűanyagot tartalmazó növények:
gyermekláncfű, komló, benedekfű, fehérüröm.

Szénhidrátok, nyálkák, keményítők, pektinek – A növény fotoszintézise során jönnek létre. Gyulladáscsökkentő hatásuk van.
Szerves savak – Majdnem minden
gyógynövényben megtalálhatóak. A
leggyakoribb szerves savak az almában, a sóskában és a citromban fordulnak elő.
Kovasav – Pozitív, elsősorban vízelhajtó hatást gyakorol az anyagcserére,
valamint, hatásos alkotója a méregtelenítő és köszvény elleni teáknak,
és gyulladásos sebek borogatására is
alkalmas. Ebbe a csoportba tartozik a
pásztortáska és a zsurló.
Tejnedvek – Tejszerű anyagok,
színük fehér vagy sárga, ragadósak.
Tejcsövekben fordulnak elő, amelyek
megsebzése esetén kifolynak. Tartalmaznak keményítőt, cukrot, gumit,
zsírt, kaucsukot, alkaloidákat és gyantát. Ide tartozik a vérehulló fecskefű,
gyermekláncfű és még sok más növény (Németh, 2015).
Fitoncidek – Magasabb rendű növényekben található antibiotikumok.
Tartalmazhatnak terpéneket, ként,
cserzőanyagokat. Megakadályozzák a
mikroszervezetek szaporodását. Ebbe
a csoportba tartozik a fokhagyma,
hagyma, fekete ribizli, mustár, torma.
Vitaminok – Kis mennyiségben lelhetőek fel a növény testében, összetett
szerves vegyületek. Nélkülözhetetlenek az ember és az állat számára. Vannak zsírban oldódó és vízben oldódó
vitaminok. Egy részüket táplálékkal
kell felvennünk, mivel nem képes előállítani a szervezetünk. A vitaminhiány különböző betegségeket okozhat.
A legfontosabb vitaminok: A, B, C, D
és E vitamin.
Illóolajok – Előfordulhatnak a
növények gyökerében, virágában,
termésében és magjában. Hatásuk:
étvágygerjesztő,
emésztésserkentő,
baktériumölő, vizelethajtó, bőrizgató.
Hatnak az idegrendszerre. A leggyakoribb illóolajokat tartalmazó növények: kakukkfű, petrezselyem, menta
(Korbelář-Endris, 1981).
Cseranyagok – Hatásosak hasmenés ellen, valamint vérzés esetén összehúzó hatást fejtenek ki. Ide tartoznak:
tölgy, nyírfa, levendula, rozmaring,
kakukkfű, tisztesfű (Varró, 1999).
A GYÓGYNÖVÉNYEK
FELHASZNÁLÁSA

A gyógynövényeket számos területen
felhasználhatjuk a mindennapi életünk során. Készíthetünk belőlük teát,

gyógycseppeket, krémeket, akár a saját örömünkre termeszthetjük is őket a
kertünkben, hogy díszítsék otthonunkat. Nem utolsósorban a konyhában
is felhasználhatjuk őket, akár az étel
részeiként, akár fűszerek formájában.
Felhasználási területük: fitoterápia,
élelmiszeripar, aromaterápia, gyógyszeripar, kozmetika. Fontos tudnunk,
hogy minden gyógynövénynek megvan a maga elkészítési módszere,
amellyel a leghatásosabban tudjuk kinyerni a fontos hatóanyagait. Minden
gyógynövényt ott kell alkalmaznunk,
ahol épp az hasznosítható. Kisebb
betegségek esetén az orvos látogatása
nélkül meggyógyíthatjuk magunkat,
családunkat. A gyógynövényhasználat emellett pénztárcakímélő módszer.
Huzamosabb és komolyabb betegségnél az orvoslátogatás sem elhanyagolandó. Számos gyógyhatású növény
akkor fejti ki legeredményesebben a
hatását, ha meg van pontosan szabva
a homeopata vagy orvos által az egyéni használatuk. Nem vehető félvállról,
hogy néhány gyógynövény túlzott
alkalmazása toxikus hatást fejthet ki
a szervezetre. Létfontosságú, hogy a
korunkhoz, súlyunkhoz és egészségi
állapotunkhoz megfelelő mennyiséget vigyünk be a szervezetünkbe. Házi
módszerekkel olykor gyors eredményeket érhetünk el, de néhány esetben
hosszantartó a gyógyulási folyamat,
ezt a betegség minősége határozza
meg (Hurrelová, 2000).
A GYÓGYNÖVÉNYEK ELKÉSZÍTÉSI MÓDSZEREI

Forrázat – A leggyakoribb felhasználása a növényeknek. Az illóolajokban gazdag növények esetén a hatóanyagokat forrázással nyerjük ki. Egy
kerámia-, porcelán- vagy üvegedénybe forrásban lévő vizet öntünk, majd
belehelyezzük a gyógynövényeket,
5–10 percig állni hagyjuk. Az edényt
az áztatás közben lefedjük.
Főzet – Ez egy másik módszere a
teakészítésnek. A növény keményebb
részeit szoktuk használni (gyökér, fakéreg, mag), ezeket felaprítjuk, megdaráljuk, így jobban felszabadulnak a
hatóanyagok. Egy zománcos edénybe
tesszük, felöntjük vízzel, majd letakarva melegítjük 15–30 percig, míg fel
nem forr. Forrás után, a tűzről levéve
5–10 percig állni hagyjuk, hogy a hatóanyagok teljesen kioldódjanak. Ezt
a főzetet leszűrjük, mindennap frisset
készítünk.
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Hideg vizes kivonat – A gyógyteakészítés harmadik módja. Főleg
nyálkát tartalmazó növények esetében
alkalmazzuk. Kétszer annyi vizet használunk, mint forrázás esetén. A vízbe
jól feldarabolt gyógynövényeket helyezünk, majd 6–12 órát állni hagyjuk,
amelyeket időről időre megkeverünk
(Seitz, 1993).
Tabletta – A gyógynövényekből
való tabletta készítése nagyon igényes
feladat, amit jobb, ha a gyógyszerészekre bízunk. Inkább a patikákban
vásároljuk őket. Belsőleg használatosak, gyakran be vannak vonva valamilyen védőréteggel, annak érdekében,
hogy csak a belekben oldódjanak szét
és ne a gyomorban (Volák, 1987).
Por – A szárított növények részeit
kis darabokra aprítjuk, összemorzsoljuk. A keletkezett port ételek ízesítéséhez használhatjuk (Hurrelová, 2000).
Tinktúra – Az egyik legegyszerűbb
módja a gyógynövények raktározásának. Néhány gyógynövény sokkal jobban kifejti hatását az alkoholban, mint
a vízben. A növényt minél kisebb darabokra kell vágnunk, hogy minél több
hatóanyagot nyerjünk ki. A gyógynövényport vagy a frissen vágott gyógynövényt egy jól zárható világos üvegbe
tesszük, majd felöntjük alkohollal. Az
alkoholnak legalább harminc százalékosnak kell lennie. A keveréket három
hétig hagynunk kell állni, lehetőleg meleg helyen. Naponta párszor össze kell
ráznunk. Három hét után átszűrjük, és
egy jól zárható sötét üvegben tároljuk,
fénymentes helyen. Hosszú ideig lehet-

séges a tárolása. Felhasználása mind
belsőleg, mind pedig külsőleg lehetséges (Bühringová, 2010).
Kenőcsök – Az elkészítésükhöz sok
türelem szükséges. Ezek olajos vagy
zsíros anyagok, melyeket külső használatra alkalmazunk. A kenőcs alapja
valamilyen zsíros anyag (mandulaolaj,
lanolin, sertészsír), amelyeket felolvasztunk, hozzákeverjük a gyógynövényt, hagyjuk lehűlni, majd egy nap
elteltével újra felolvasztjuk és leszűrjük, méhviasz hozzáadásával sűrítjük.
Tartósságuk érdekében a megtöltött
edényeket parafinnal öntjük le, majd
hűtőben tároljuk. A kenőcsöket néhány héten belül fel kell használni
(Seitz, 1993).
Olaj – Egy világos üveget telerakunk növényekkel, majd megtöltjük
hidegen sajtolt növényi olajjal. Két
vagy három hetet hagyjuk állni, de
mindennap összerázzuk az üveget. A
várt idő elteltével kisebb, sötétebb edényekbe osztjuk szét az üveg tartalmát,
majd hideg helyen tároljuk. Tartóssága
körülbelül egy évre tehető.
Fürdővíz – Legkellemesebb módja
a gyógynövények felhasználásának.
Nemcsak a testre, a lélekre is üdítő hatást fejt ki. A gyógynövényeket előző
este hideg vízbe áztatjuk, majd másnap
megmelegítjük és beleöntjük a fürdővízbe. A víz hőmérséklete 36 és 37
fok között a legkellemesebb. A fürdés
10–15 percig ajánlott, amely közvetlen
alvás előtt a legmegfelelőbb. A fürdővízben alkalmazott gyógynövények a
bőrre fejtik ki hatásukat leginkább, a

bőrben fel is szívódhatnak, valamint
be is lélegezhetjük őket.
Ülő fürdővíz – Az ülő fürdőket általában női problémák, valamint végbélgondok esetén szokták alkalmazni.
Biztosítja a medence alsó szerveiben a
megfelelő vérellátást, valamint gyulladáscsökkentő hatása van (Bühringová,
2010).
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CSICSAY ALAJOS

GYÓGYNÖVÉNY MELLÉKHATÁSOKKAL

Ismerőseim között akad néhány idős
ember, aki azzal büszkélkedik, hogy
sohasem szedett semmilyen gyógyszert, és ma sem érzi, hogy szüksége
lenne rájuk. Szinte hihetetlennek tűnik az, amit állítanak. Ugyanis manapság ha valaki akár a legenyhébb szervi
panasszal is fordul orvoshoz, a gyógyítást aligha ússza meg orvosság nélkül.
A gyógyszerek pedig általában szintetikus vegyszerek. Legalábbis ez él róluk
a köztudatban. Meg az, hogy a gyógyszeripar a legjövedelmezőbb biznisz a
világon. Ráadásul ha a beteg elolvassa
a gyógyszerdobozban levő használati
utasítást, nem minden ok nélkül megretten, merthogy a lepedőnyi paksaméták mind arra (is) figyelmeztetnek,
milyen nem kívánatos mellékhatásai
lehetnek a felírt patikaszernek. Sajnos
ismertem olyan embereket, akiknek
az okozta vesztüket, hogy a felsorolt
mellékhatások miatt nem szedték be
az életmentő tablettáikat, miközben a
kihagyásukat eltitkolták a kezelő orvosuk előtt. Gyakoribb eset, hogy az
orvos ajánlotta gyógyszer(ek)ben nem
bízva inkább (szak)képzetlen „természetgyógyász” – bocsánat a kifejezésért

– kotyvalékait használták, s egyszer
csak bekövetkezett a jóvátehetetlen
baj. Ám arról sem hallgathatunk, hogy
sokan – főleg az idős emberek, akik
több szakorvos kezelésére vannak ráutalva – mérhetetlenül sok gyógyszert
kénytelenek fogyasztani, melyeknek,
mivel vegyszerek, senki sem néz utána
(elébe?), hogy a szervezetbe jutva, netán nem lép(het)nek-e egymással reakcióba. Különben mi oka lenne, hogy
vannak gyógyszerek, amelyeknek az
együtt alkalmazása nem tanácsos, sőt
egyenesen tilos? Erre sajnos nem alaptalanul merek hivatkozni, mivel a közelmúltban éppen én voltam az ilyen
kivételeknek az egyik szenvedő alanya.
Szerencsére az egyik szakorvos hamar
észrevette a nem kívánt tüneteket és
közbelépett. Ám egyelőre maradjunk
abban, hogy nem minden gyógyszer
alapanyaga kizárólag mesterségesen
előállított, azaz vegyészek által kikísérletezett, valamiféle titokzatos kemikália. Szép számmal előfordulnak közöttük az élő természet ősi ajándékai,
a bioszintézis révén, évezredek folyamán létrejött, növényi szervezetekben
fellelhető gyógyhatású anyagok is. Ám

amire kevesen gondolnak, ezeknek is
lehetnek nem kívánatos mellékhatásai.
Most éppen erre szeretném felhívni az
olvasók figyelmét.
A 2019-es év gyógynövényének
a Magyar Gyógyszerészeti Társaság
Gyógynövény Szakosztálya a közönséges, más néven a lyukaslevelű orbáncfüvet jelölte, latin nevén Hypericum
perforatum. Csak mellékesen említem,
hogy Németh László írót, aki orvos és
kiváló pedagógus is volt, a múlt század negyvenes éveiben felháborította,
hogy a gimnáziumok tananyagából
kihagyták a latin nyelvet, amit ő pótolhatatlan kulturális veszteségnek tartott. Hogy milyen igaza volt, naponta
tapasztalhatjuk. Ha jól emlékszem,
állítása szerint mindennap használt
nyelvünkben mintegy hatszáz latin szó
fordul elő. A biológia pedig, s pláne az
orvostudomány, mindmáig nem tud
meglenni a latin nélkül. Lám, itt van
ez a perforatum (átlyukasztott) szó is,
melynek a szófajai több vonatkozásban rég beépültek az európai nyelvekbe, így a magyarba is. Az egy másik
kérdés, hogy az orbáncfű levelei csak
látszatra perforáltak, mert valójában
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a lyukaknak vélt képződmények apró
illóolajtartók. Egyébként a szóban forgó orbáncfű faj gyógyító hatóanyaga
a virágaiban és a szárában találhatók,
melyeket közvetlenül a virágzás előtt
ajánlott gyűjteni. Akkor is inkább a
virágzó ágak végét. Erre azonban nem
gyakorlott gyűjtőket én semmiképpen
sem biztatnék, mert ha utánanézünk, a
szakértők is óvatosságra intenek bennünket. Főleg azért, mert az orbáncfűfélék, nevezetesen a lyukaslevelű faj
is, sárga virágot nyitnak, ami a bennük
található sárga festékanyagoknak, a
flavonoidoknak köszönhető. (Lám,
megint egy latin szó, melyben a flavomagyarul sárgát jelent.) Különben az
orbáncfű hatóanyagainak egyike épp
ez a „szerves” vegyületcsoport. Mindazonáltal felvetődik a kérdés, honnan
eredhet ennek a félcserjének a magyar
elnevezése.
Valamikor, nem is olyan régen, az
orbánc az életveszélyes fertőző betegségek közé tartozott, aminek leginkább
a falusi emberek voltak kitéve. Sokan
azt hitték, ennek a határban található
gödrök vize az oka, mellyel a meggondolatlan emberek a szomjukat szokták
oltani. Persze ez sem lehetett kizárt,
mert legtöbb esetben szájon keresztül

történt meg a fertőzés, csakhogy ehhez kellett, hogy a száj nyálkahártyája
sérült legyen. Ám elég volt egy külső
horzsolás is, amelyen át a vérbe, onnan pedig a nyirokerekbe juthassanak
a kórokozó gömbbaktériumok, latin
nevükön a coccusok, mivel az orbáncot
strepto- vagy staphylocococcusok okozzák. Annak ellenére, hogy ezek nagyon
ellenállók, az antibiotikumok korában
viszonylag könnyebben legyőzhetők.
Azonban az antibiotikumok használata alig több mint fél évszázada terjedt
el, az orbánc elleni küzdelem pedig az
évszázadok homályába nyúlik vissza,
akárcsak más fertőző betegségek elleni népi gyógymódok alkalmazása. Sőt
azt is megfigyelték a hajdani elődeink,
hogy egyes vadon élő „oktalan” állatfajok, például a szarvasok, ha megsérülnek vagy belső betegségek miatt szenvednek, olyan helyeket keresnek fel,
ahol az emberek által ismert gyógynövények élnek. Azt nem tudom, a szarvasok között előfordul-e az orbánc, de
azt igen, hogy a sertések között kétségtelenül.
Az orbáncfű azonban nemcsak az
orbáncot gyógyította, hanem a különféle idegbántalmakat is, így többek között a depressziót. Persze, voltak pszi-

chikai nyavalyák, amelyeket ördögi
kísértésnek véltek, ezért az orbáncfüvet „démonűzésre” is használták. Hogy
milyen sikerrel, arról nem szól hír. Azt
viszont állítják a hozzáértők, az e növényből készített tea hangulatjavító,
görcsoldó, immunerősítő, de hadd ne
soroljam, mert egyszer csak önkéntelenül ellentmondás(ok)ba ütközök.
Tudniillik, míg a kivonatait, illetve a
belőlük készült krémeket felhasználják napégés ellen is, ugyanakkor előfordulhat, hogy éppen bőrgyulladást
vagy allergiát váltanak ki velük. Amire a Gyógynövény Szakosztály tagjai
is figyelmeztetnek, a belőle előállított
készítmények szedésétől óvakodniuk
kell az olyan egyéneknek, akik fogamzásgátlót, véralvadásgátlót szednek,
mivel e vegyi anyagok hatékonyságát
csökkentik, viszont a szívelégtelenséget fokozzák. Tehát ilyesfélék miatt
sem árt, ha kellő óvatossággal viszonyulunk egyes gyógynövényekhez.
Én annak ellenére, hogy mint egykori
biológia szakos tanár, kissé jártasnak
mondhatom magam a növények világában, jobban bízom a szakképzett
gyógyszerészekben, mint a jó szándékú laikusoknak a javallataiban.
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EGYRE NAGYOBB AZ ÉRDEKLŐDÉS A FELVIDÉKI
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA IRÁNT
4 ország 10 egyeteméről érkezett 45
fiatal kutatójelöltje találkozott november utolsó két napján a nyitrai Középeurópai Tanulmányok Karán, hogy
bemutassa és megvédje a Felvidéki
Tudományos Diákköri Konferenciára készített dolgozatát. A nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara és a
komáromi Selye János Egyetem közt
vetésforgóban évente megszervezésre
kerülő tanácskozáson az idei évben
regisztrált a legtöbb jelentkező. A 14.
alkalommal megszervezésre került
konferencia célja, hogy feltérképezze
és összegyűjtse azokat a szlovákiai magyar hallgatókat, akik a saját szakterületükön szeretnének valami eredetit,
újat felmutatni. A versenyzők péntek
délután, 8 szekcióban mérték össze a
tudásukat, melyekben három- vagy
négytagú zsűri hallgatta meg a bemutatóikat. A dolgozatok bemutatását
hasznos viták és beszélgetések követték, amelyek nemcsak az előadások
értékelésére, hanem a további kutatási
irányok kijelölésére is irányultak.
A szombati díjkiosztót dr. Simon
Attila plenáris előadása előzte meg,
melyben a szlovákiai magyarok
1918/19-es és 1938-as élethelyzetét
elemezte a hallgatóságnak. A dinamikus és gondolatébresztő előadást
a zsűri szakmai értékelése, majd a
díjkiosztó követte. A zsűri képviselői
elmondták, mennyire értékelik a hallgatói többletmunkát, és milyen ígéretesnek tartják a fiatal kutatójelöltek
kreativitását és tudományos érdeklődését. A rendezvényt támogató OTDT
(Országos Tudományos Diákköri Tanács) általános alelnöke, Weiszburg
Tamás a tanácskozás végén elmondta,
hogy a tehetséggondozás kiemelt célja az egyetemi oktatásnak, hiszen itt
a jövő kutatógenerációjának kinevelése a tét. Hozzátette, ha a hallgatók
szakmailag és emberileg gazdagabban
térnek haza a mostani tanácskozásról,
már megérte a sok fáradozást.
Minden szekció első helyezettjének díját az OTP Bank támogatta. A
Microcomp kft. jóvoltából Sánta Kamilla és Basa Patrik (Selye János Egyetem), a SZMAT támogatásával pedig
Gelle Donát (Selye János Egyetem)
különdíjban is részesült. A nyolc szek-

ció díjazottjai a következő hallgatók
lettek:
BIOLÓGIA SZEKCIÓ
I. helyezett: Szilágyi Melinda (Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem)
II. helyezett: Mlčúch Brenda Nicole
(Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)
A zsűri mindkét dolgozatot javasolja
OTDK továbbjutásra.
HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ,
IRODALOMTUDOMÁNYI
TAGOZAT

I. helyezett: Malá Viktória (Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem)
II. helyezett: Nagy Nikolett (Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem)
II. helyezett: Tárkányi Ádám (Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem)
A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK továbbjutásra.
HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ,
NYELVTUDOMÁNYI TAGOZAT

I. helyezett: Varga Anita (Bécsi Egyetem)
II. helyezett: Kuszala Orsolya (Pozsonyi Comenius Egyetem)
III. helyezett: Benes József (Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem)
IV. helyezett: Kováč Vivien (Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem)
A zsűri mind a négy dolgozatot javasolja OTDK továbbjutásra.
KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ
I. helyezett: Gelle Donát (Selye János
Egyetem)
II. helyezett: Molnár Katalin (Károly
Egyetem)
III. helyezett: Köböl Klaudia (Brünni
Műszaki Egyetem)
IV. helyezett: Pócs Tamara (Szlovák
Műszaki Egyetem)
A zsűri Gelle Donát és Molnár
Katalin dolgozatát javasolja OTDK
továbbjutásra.
MŰSZAKI ÉS INFORMATIKA
TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

I. helyezett: Nagy Bence (Szlovák
Műszaki Egyetem)
II. helyezett: Papp Adrián (Szlovák
Műszaki Egyetem)

III. helyezett: Sillik Bianka (Selye
János Egyetem)
III. helyezett: Horváth Csaba (Szlovák
Műszaki Egyetem)
A zsűri Nagy Bence dolgozatát javasolja OTDK továbbjutásra.
PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI,
ANDRAGÓGIAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI, VALAMINT TANULÁS- ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTANI –
TUDÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ

I. helyezett: Hanesz Júlia (Prágai Közgazdasági Főiskola)
II. helyezett: Csobó Zoltán (Selye
János Egyetem)
III. helyezett: Vajner Csilla (Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem)
A zsűri Hanesz Júlia dolgozatát javasolja OTDK továbbjutásra.
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI
SZEKCIÓ

I. helyezett: Sánta Kamilla és Basa
Patrik (Selye János Egyetem)
II. helyezett: Szigeti Szilárd (Selye
János Egyetem)
III. helyezett: Ambrus Rebeka (Selye
János Egyetem)
A zsűri mindhárom díjazott dolgozatot, valamint Páldi Ádám dolgozatát
javasolja OTDK továbbjutásra.
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI
SZEKCIÓ

I. helyezett: Varga Szilárd (Selye János
Egyetem)
II. helyezett: Sebők János (Selye János
Egyetem)
III. helyezett: Varga József (Selye
János Egyetem)
III. helyezett: Ráczkó Vivien (Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem)
A zsűri mind a négy dolgozatot javasolja OTDK továbbjutásra.
A rangos eseményt a magyarországi
Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), a Szlovákiai Magyar
Akadémiai Tanács (SZMAT) és a Diákhálózat (DH) védnöksége alatt a
Nemzeti Tehetség Program, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint a Jedlik Ányos Polgári Társulás
támogatásával rendezték meg.
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XXVII. NAGY KÁROLY MATEMATIKAI DIÁKTALÁLKOZÓ KOMÁROMBAN

2019. november 22–24. között 27.
alkalommal került sor Komáromban a
Kárpát-medencei magyar középiskolások számára évenként megrendezett
Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozóra. A rendezvény ötletgazdája Oláh
György, posztumusz Magyar Örökség
díjjal kitüntetett matematikatanár, aki
az ötágú síp szellemében szervezte meg
az első diáktalálkozót 1991-ben.
Az idei rendezvényen sajnos már
nem vehetett részt Keszegh István, aki
Oláh György után évekig szervezte
és koordinálta ezt a diáktalálkozót, és
még tavaly is személyesen köszöntötte
és buzdította a fiatal matematikusokat.
Emiatt az idei rendezvény megnyitóján külön megemlékezést tartottak,
melynek keretében Andruskó Imre
gimnáziumi igazgató és Csorba Ferenc
nyugalmazott győri matematikatanár is
emlékezett az egykori igazgatóra, matematikatanárra és barátra. Elmondták,
hogy Keszegh Istvánnak nemcsak matematikai tudást, emberi tartást, hanem
az egyetemes magyar érdekek érvényesítését is köszönhetjük, hiszen ennek a
gimnáziumnak az igazgatójaként nehéz
időkben ért el kiváló intézményvezetői
eredményeket, az ő idejében kezdődött
az iskola bővítésének folyamata. Aktív
közéleti szerepet is vállalt, alapító tagja
volt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének, tagja volt több szakmai
társulatnak, például a Bolyai János Matematikai Társulatnak, alapítóelnöke
volt a Promatek Társaságnak; ezenkívül
Komárom közéletében is hosszú éveken át tevékenyen részt vett, hét évig
volt a Csemadok komáromi helyi szervezetének elnöke. Széles körű szakmai
tevékenységet fejtett ki: rendszeresen
publikált szaklapokban, konferenciákon, nyári táborokban és szemináriumokon tartott előadásokat. A szlovákiai magyar pedagógustársadalomban
a matematikaoktatással kapcsolatos
versenyek, találkozók főkoordinátora,
szervezője volt. A mostani megemlé-

kezésen részt vett felesége, Keszegh
Margit, lánya, Tünde, és fia, Balázs is.
A megnyitó után a gimnázium tanári
szobájában felavatásra került Keszegh
István portréja a Legendás tanárok arcképcsarnokában, majd az esti órákban
az iskola nagytermében Tarics Péter
„Jeleket adni, jelnek maradni, ha elmegyünk is – Kálmán Attila, Keszegh István és Oláh György emberi és szellemi
öröksége” című „nemeuklideszi” előadását láthatta és hallhatta a közönség.
A Selye János Gimnázium, valamint
a Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola közös rendezvényeként megtartott Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó gerincét minden évben hazai
és határon túli magyar matematikatanárok és egyetemi hallgatók szakmai
előadásai képezik. Az idei háromnapos
rendezvény 20 előadásán több mint 80
tanár és diák vett részt anyaországi vagy
egyéb Kárpát-medencei magyarlakta
vidékről (Szatmárnémeti, Zenta, Pécs,
Békéscsaba, Győr, Szeged, Gyula, Budapest, Debrecen, Nagykanizsa, Kassa,
Somorja, Dunaszerdahely, Ipolyság).
Emiatt is nyilvánvaló, hogy a rendezvény ismét teljesítette az egyik legfőbb
feladatát: összekapcsolja az anyaország,
Erdély, Felvidék és Délvidék magyar
matematikatanárait és a legtehetségesebb diákokat.
A megnyitó ünnepségen Komárom
polgármestere, Keszegh Béla, majd
a két házigazda középiskola nevében előbb az Ipari Szakközépiskola
matematikatanára, Gátasi Béla, valamint a helyi gimnázium igazgatója,
Andruskó Imre köszöntötte a résztvevőket. A rendezvényt jelenlétével
megtisztelte Varga Tamás alpolgármester, és Stubendek László, valamint
Batta György városi képviselők is. Az
utóbbi évekhez hasonlóan egyúttal az
Oláh György Matematikai Tehetségdíj
átadására is sor került egy-egy Kárpátmedencei magyar ifjú matematikus
számára, melyet Jánosik Áron, a győri

Révai Miklós Gimnázium 12. osztályos tanulója kapott az elmúlt években
a matematika területén elért kimagasló versenyeredményeiért.
A diáktalálkozón az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a résztvevők idén is
tarka kínálatból válogathattak, hiszen a
három nap alatt olyan előadások hangzottak el, mint például „Érdekességek a
3D és az innováció világából”, „A részeg
tengerész és a móló esete”, „Hozzuk
zárt alakra“, „A négyszín tétel legrövidebb bizonyítása”, „Kombinatorikus
geometria”, „Négyzetes közép a háromszögben” vagy „Skatulyaelv”. A tanárok
szeretettel emlékeztek a rendezvény
alapító ötletgazdájára, szombaton felkeresték és megkoszorúzták Keszegh
István és Oláh György sírját a komáromi temetőben, a diákok számára pedig
a Corvus Csillagászati Egyesület tagjai
biztosítottak érdekes csillagászati programot – planetáriumi bemutatót, majd
ezt követően egy kötetlen beszélgetés
keretében a tudomány új vívmányait
ismertették. A résztvevők a vasárnapi
búcsúzáskor a jövő évi találkozó víziójával köszöntek el egymástól és Komáromtól.
A rendezvény költségeihez jelentős
támogatással járult hozzá a rendező két
középiskolán kívül az Agroservis Kft.,
a Csemadok Komáromi Városi Szervezete, Komárom város, a Komáromi
Magyar Gimnázium Öregdiákjainak
és Tanárainak Baráti Köre, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége,
a gimnázium mellett működő szülői
szövetség, valamint magánszemélyek
is. Köszönet illeti őket, amiért segítségükkel ezen a diáktalálkozón is sok
magyar tanuló kaphatott jó tanácsokat,
ötleteket a matematikaversenyekhez,
illetve középiskolai, egyetemi tanulmányaikhoz.
Fonód Tibor
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A PÁZMÁNYOSOK PROJEKTJEI

A Pázmány Péter Gimnázium alig fejezte be júniusban a Money Matters
elnevezésű pályázatát – amelyet az
eTwinning nemzeti szolgáltatója nemzeti minősített díjban részesítette –,
amikor értesítést kaptak, hogy az Erasmus+ program 2 projektet is jóváhagyott az iskola javára. 2019 júniusától
egy kétéves, komplex, egész iskolát
felölelő tanár továbbképzési projekt
folyik a gimnáziumban, amely összhangban van az iskola továbbképzési
programjával. Ennek értelmében több
tanár különféle külföldi továbbképzésen vesz majd részt: intenzív nyelvi
kurzuson Írországban, 4K kurzuson
Dublinban (kreativitás, kollaboráció,
kommunikáció és kritikus gondolkodás fejlesztése), majd Cipruson egy
programozással foglalkozó képzésre
utazik ki egy tanár. „A jó pedagógus
nyáron is képzi magát” elv alapján már
augusztusban 3 tanár szerzett ismereteket a 21. századi tanítási technikák területén Budapesten, Dublinban
pedig egy kollégánk applikációkat
készítő-tervező kurzuson bővítette módszertani eszköztárát. Hogy az
igazgatónő is fejlessze magát, illetve
inspirációt és motivációt szerezzen,
a két év alatt két iskolalátogatást tesz
számára lehetővé a projekt: egyet Észtországba, másikat Izlandra, hogy a jó
tapasztalatok alapján majd újításokat
tudjon bevezetni.
A diákok sem maradnak tétlenek
– 2019 szeptemberétől az ún. soft
skillsekre alapuló munka lesz az elkövetkezendő 2 iskolaév feladata spanyol,
olasz, portugál, bolgár és lett partnerekkel. A tanulók nemcsak másfajta
tanulási módszereket, más országokat
ismerhetnek meg, hanem olyan képességeket és készségeket sajátítanak
el, amelyek kulcsfontosságúak jövőjük

szempontjából: megtanulnak csapatban dolgozni és gondolkodni, egymást
segíteni, digitális eszközöket információkeresésre és megfontolt megosztásra használni, kritikusan gondolkodni,
kreatív feladatokat megoldani. Mindezt az eTwinning virtuális, elektronikusan biztonságos felülete teszi lehetővé, amely kitűnően alkalmas az
Erasmus+ és az eTwinning adta lehetőségek ötvözésére. Erről győződhettek meg partnereink az első találkozón
Érsekújvárban, ahol mint vendéglátók
és tapasztalt eTwinningesek bevezettük őket a TwinSpace rejtelmeibe. Elhatároztuk, hogy diákjaink nemcsak
részt vesznek az egyes feladatok kivitelezésében, és utazhatnak is, hanem a
projekt végén a nemzetközileg is elismert Youthpass oklevelet is megkapják
majd. A projekt részeként egy diákunk
3 hónapig Spanyolországban végzi tanulmányait, alig várják osztálytársai
majd januárban az élménybeszámolót.
A feljebb említett készségeket hivatott a
Školy, ktoré menia svet kétéves projekt
is fejleszteni, amelyet szintén szeptemberben indítottunk. Célja, hogy aktív
és tudatos állampolgárokká neveljük
diákjainkat, akik tudatosan tesznek
környezetükért, vállalják cselekedeteik
következményeit, és nyitott szemmel,
kritikusan fogadják az őket elárasztó
(ál)híreket.
Az iskola vezetősége hiszi, hogy nemzetközi tevékenységének és a különféle
projekteknek köszönhetően a gimnázium diákjai és tanárai szélesebb látókört kapnak, más perspektívából is
képesek megítélni az aktuális eseményeket és reális, élethez közeli tapasztalatokat szereznek.
Peternai Zsuzsanna
Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár

ROSSZAK? BUTÁK?
VAGY CSAK NEM
KÉPESEK?
2019. november 22-én a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége mellett működő Speciális Fejlesztő Szakmák Országos
Társulása szakmai konferenciára
invitálta a pedagógusokat, gyógypedagógusokat, gyógytornászokat,
gyógymasszőröket, konduktorokat, logopédusokat, mentálhigiénés
szakembereket, pszichológusokat,
speciális pedagógusokat, szociális
munkásokat, szociálpedagógusokat, védőnőket és egyéb fejlesztést
végző szakembereket. A közel 80
résztvevőt elsőként Fekete Irén, az
SZMPSZ elnöke köszöntötte a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola épületében.
Köszönetet mondott a jelenlévő
Majer Péter igazgató úrnak, amiért
rendszeresen segíti és támogatja
a szövetség rendezvényeit. Üdvözlő
gondolataiban kitért azokra a gyermekekre, akik az iskolai teljesítményükben nem képesek hozni azt
a formát, amit tőlük képességüket
ismervén elvár a szülő, a pedagógus, de még maga a gyerek is. Ezek
a tanulók legtöbbször érzik, okosak
és szorgalmasak, mégis hiábavaló az
erőfeszítésük.
A konferenciát Bartalos Réka, az
SZMPSZ Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulásának elnöke nyitotta meg. Nagy örömmel és
megelégedéssel nyugtázta, hogy
a társulás a megalakulásától megduplázta tagjainak létszámát. Hangsúlyozta, hogy alapvető célkitűzésük a szlovákiai magyar speciális
fejlesztést végzők szakmai közösség
létrehozása, szakmai koordinálása, érdekképviselete. Emlékeztette
a szakembereket arra, hogy nincsenek egyedül, a társulás hálót,
hálózatot képez. Kérte a jelenlévő
különbözö szakmák képviselőit,
hogy ismerkedjenek, alakítsanak
ki személyes kapcsolatokat, hogy
egymás tapasztalatait meghallgatva
segítsék kölcsönösen egymás munkáját.
Az első előadót Ujpál Emőke
szakpszichológus személyében üd-
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vözölhettük, aki a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonoszolgálatot volt hivatott
bemutatni. Hangsúlyozta, hogy mindenki az anyanyelvén gondolkodik,
érez. Az anyanyelvén tudja legpontosabban megfogalmazni a vele történteket, érzéseit. Ez fokozottan érvényes
a stresszhelyzetben. Magyarok lakta
vidékünkön sokáig hiányzott a telefonos segítségkérés lehetősége, holott
Kárpátalján és Erdélyben három szolgálat is működik. Nálunk 2016-ban
Hideghéthy Andrea kezdeményezésére indult ilyen jellegű mozgalom, majd
2019-ben megalakult a felvidéki stáb,
mely megkezdte az önkéntes telefonos
szolgálatot. A stáb tagjai nem feltétlenül szakemberek, hanem ún. „laikus
segítők“, akik empatikus szívvel, halló
füllel és megértéssel rendelkeznek. Ők
első lépésben alkalmassági szűrésen
esnek át, majd elméleti és gyakorlati
képzésben vesznek részt. Önismeretet
tanulnak, kérdéseket feltenni, inspirálni tanulnak, hogy nyitott szemmel
járjanak, éljenek, észrevegyék, hogy
a telefonáló személy krízisben van-e,
nehézsége akadt. Feladatuk a segítség
megajánlása, szakemberhez irányítás.
Nem állítanak fel diagnózist, nem helyettesítik az orvos, pszichológus, sem
más intézmény feladatát. Elérhetőek
a 0918 500 333-as vagy 0904 500 338as nem emeltdíjas telefonszámokon,
Facebook oldalukon. A lelkes csapat
további önkéntesek jelentkezését várja
Pozsony és Dunaszerdahely körzetében. Terveik közt szerepel egy hasonló
szolgálat létrehozása a keleti régióban,
Kassa környékén.
Kora gyermekkori tényezők címmel
Bótyik Viola konduktor lelkes előadását hallhattuk, aki felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a lusta (jó)baba,
a túlpörgő, 6 hónapos korban felálló
baba is igényli a fejlesztő foglalkozást.
Nem díjazandó a „ráérünk“ hozzáállás, hogy „majd megtanul járni“, az
óvodában beszélni, iskolában figyelni,
hogy „van idő a részképességenek kialakulására“. Megváltoztak a életkörülmények, a szervezetünk, a táplálék,
a születések körülményei, a babát érő
környezeti hatások. A gyerekeket korán állítjuk kihívások elé, elvárások
sorának kell megfeleljenek, egyre több
a tanulászavaros gyerek. Mindez oktatási, egészségügyi, népegészségi és társadalmi problémákhoz vezet, alacsony
iskolázottsági szinthez, pszichoszomatikus zavarok sorához. Problémát
jelent, hogy az iskolaéretlenséget túl
későn vesszük észre, kimarad a moz-

gásos fejlesztés (még a természetes is),
nincs idő az alapokra. A mozgáshiány
pedig előremutathat a beszédre, az pedig a későbbi tanulásra. Hallhattuk,
hogy a pici babának már megvan szinte minden idegsejtje. A világ fokozatos
érzékeléséből alakul ki az idegsejtek
szövevényes hálója, így növekszik az
agy tömege. A tapasztalatok lenyomatot hagynak. Az egyéves körüli gyermek a mozgás miatt szorul fejlesztésre, a kétéves a beszéd helyessége miatt,
háromévesen pedig beilleszkedési,
viselkedési problémákkal küzdve, jegyezte meg az előadó.
Egy rövid kávészünet után Dr.
Schneider Júlia gyógypedagógusi
képzéssel és tapasztalattal rendelkező csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos rendkívül érdekes és inspiráló
előadással kápráztatta el a jelenlévőket
Az orvos lehetőségei a sikeres tanulás támogatásában címmel. Pozitívan
értékelte a konferencia címét, mert
szemléletvátozást tükröz: Rosszak?
Buták? Vagy csak nem képesek? Elmondta, hogy őt a kudarcok, sikertelenségek vitték előre s juttatták a jelenlegi ismereteihez, tapasztalathoz.
Figyelni, érteni, körbejárni igyekezett
a felmerülő problémát, hogy tudjon
segíteni a hozzáforduló gyermeknek. Hitekről és tévhitekről beszélt,
melyek felmerülnek a tanulászavaros gyermekek körül. Rossz jegyek,
elvárások, korrepetálás, fejlesztés,
mozgásfejlesztés, és még mindig roszszak a jegyek. Az orvos nem találja az
okot. A pedagógus, orvos között libeg a gyermek, egyre izolálódik, nem
akar beszélni a szorongásairól. Minél
értelmesebb, érzelmesebb, annál jobban megéli a problémáját. Az anyanyelvfejlődés, beszédészlelés, feldolgozás, megértés, beszédképzés mind
oda-vissza működő folyamatok. Az
írott nyelv, az írás, olvasás meganynyi feladat a szervezetnek. Ezekhez
kiválóan működő érzékszervekre van
szükség: éles látásra, tiszta hallásra,
szaglásra. Úgy lett ő orr-fül-gégész,
pedagógus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, előadó, hogy mindezt
szem előtt tartotta. Előadása során
felhívta a figyelmet az újabb orvosi
„felfedezésekre“, melyek befolyásolják
a gyermek iskolai teljesítményét. A túl
sok szénhidrát a táplálkozásban májterhelést, rezisztenciákat, allergiákat
okozhat. Gyakran a tejallergia okoz
sok lerakódást az üregekben. A gyermek éjszakai köhögése, krákogása,
horkolása, a reggeli orrfújások, turká-

lás, dörzsölések, furcsa orrban képzett
hangok, sőt sokszor a tikkelések nem
organikus problémák jelei, hanem letapadt váladékra utaló jelek. A hallást
befolyásolja akár a felkar mozgása is.
Ha nem mozog a csont, akkor feszül
az izom, kötőszöveti rendszer, és nyaki
feszültség áll be. Újabb kutatások bebizonyították, hogy a medencénknek
is mozognia kell. Megtört az az állítás,
hogy a medence mozdulatlan nagy
csont. Ha nem mozog eleget, akkor lép
fel a gyermekeknél a félodalas kúszás,
fél fenékkel való ülés a széken, ferde
fülhallgatóhordás. A sok digitális kütyüvel való foglalatoskodás befolyásolja az idegrendszer érését, a kérges test
kapcsolati rendszerének kialakulását,
a közel s távolba látást, az agyburok,
csigolyák, gerinc változását, az érellátást, melynek eredménye, hogy a gyerek nem tud helyesen olvasni, írni. A
jelenlévők elképedve hallgatták, hogy
mi mindennel függ össze a gyermek
teljesítőképessége az iskolában. Sokak
„Julcsi nénije“ előadása jó pár gondolattal, eszmefuttatással sokáig visszacseng emlékezetünkben.
A konferencia záró előadója Pető
Ildikó, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának egyetemi docense a szenzoros
diszfunkcióról beszélt. Előadását az
alábbi idézettel kezdte: Nem vagyok
rossz, ...csak túl sok nekem az inger,
…csak nagyon kevés nekem az inger.
Az előadó kitért az érzékelés fajtáira,
majd gyakorlati példákon érzékeltette
és mutatta be azok fontosságát. Megmagyarázta a szenzoros integráció
fogalmát, mely szerint az idegrendszerünk a különböző érzékelési területekről érkező információkat nemcsak
önmagukban értelmezi és használja
fel, hanem összekapcsolja (pl. csukott
szemmel kapcsoljuk ki az ébresztőórát, olvasás közben nassolunk...).
Bemutatta azt is, milyen nehézségeket
okoz az egyén számára a szenzoros
feldolgozás zavara, milyen jeleit észlelhetjük ezeknek, és hogyan segíthetünk
az érintett személynek az akadályok
elhárításában.
Tartalmas napot tölthettünk el e
kiváló szakemberek társaságában, és
számos új információval távoztunk
a zárszó után. Köszönjük a lehetőséget
a szervezőknek!
Krippel Éva,
a konferencia résztvevője
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BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC TISZTELETÉRE
RENDEZETT EMLÉKKONFERENCIÁRÓL
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége (SZMPSZ) Kassán, 2019.
november 15–17-én tanári emlékkonferenciát szervezett II. Rákóczi Ferenc
erdélyi fejedelemmé választásának 315.
évfordulójának tiszteletére.
A találkozónak a TeleDom Hotel
és Konferenciaközpont adott minden
igényt kielégítő lehetőséget mind az
előadások megtartásához, mind a résztvevők lakhatásához és étkezéséhez.
Az érdemi munka megkezdése előtt
a jelenlévők 1 perces néma felállással
fejezték ki részvétüket a közelmúltban
Nyitra környékén történt buszbaleset
áldozatai és hozzátartozóik iránt.
Az előadásokat kiválóan felkészült
személyek tartották, akik a Felvidékről
és Magyarország különböző intézményeiből érkeztek. A találkozó fővédnöke
Mészáros Kálmán, a Budapesti Hadtörténeti Intézet történésze volt, aki arról
beszélt, hogy a nagyságos fejedelem
emlékezete hogyan jelenik meg a történelemben és a nemzeti emlékezetben.
Hangsúlyozta, hogy Rákóczi kultuszát
két szempontból is vizsgálhatjuk: egyrészt megnézhetjük azt, hogy mit jelentett a tevékenysége a saját korában, másrészt azt, hogy mi a megítélése az elmúlt
évszázadokban.
Oborni Teréz, az ELTE docense a
Rákóczi család történetét ismertette a
kezdetektől II. Rákóczi Ferenc megjelenéséig, kiemelve Rákóczi Zsigmond
tevékenységét (1544–1608).
Oláh Tamás, a Sátoraljaújhelyi Levéltár főlevéltárosa részletesen elemezte a

hadieseményeket Tokaj bevételétől a
szatmári csatáig, hangsúlyozva, hogy a
kuruc hadsereg a szabadságharc ideje
alatt mindvégig minőségi hátrányban
volt a császári csapatokkal szemben a
tüzérségi támogatás gyengesége miatt.
Tüskés Gábor, az MTA Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetője
II. Rákóczi Ferenc „Egy bűnös vallomása” című művének újraértékeléséről
osztotta meg a gondolatait.
Harangozó Imre, az újkígyósi Ipolyi
Arnold Népfőiskola tanára szenvedélyes, érzelemdús előadásában jelenítette
meg a fejedelem emlékezetét a ruszin, a
román és a szlovák néphagyományban.
Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem
rektora a Felső-magyarországi szabad
királyi városok (pl: Kassa, Eperjes,
Bártfa, Kisszeben, Lőcse, Késmárk)
szerepéről beszélt.
Szeghy-Gayer Veronika, a kassai
NKE EJK Közép-Európa Kutatóintézetének történésze érzékletes előadásban
ismertette a fejedelem és társai kassai
újratemetésének körülményeit. Kitért
az előzményekre is.
Seres István, az ELTE történésze a
fejedelem és kíséretének emigráns történetét részletesen elemezte.
Ilyés Gábor, nyíregyházi pedagógus,
gondolatébresztő előadásban mutatta
be, hogy napjainkban, a digitális technika segítségével, milyen feladatokkal
lehet közelebb hozni a diákokhoz a történelemoktatást.
Mercs István, a nyíregyházi Zrínyi
Ilona Gimnázium irodalomtörténésze

Koháry István tevékenységét ismertette. Szemléletesen mutatta be Koháry
eltökélt gondolatvilágát, amely a királypártiságában gyökeredzett, de nem volt
császárpárti. A török kiűzését az országból csak az osztrákok segítségével
tartotta lehetségesnek.
Tamás Edit, a sárospataki Rákóczi
Múzeum igazgatója a múzeumok szerepéről, az ismeretterjesztésről és az
oktatás lehetőségeiről, napjaink múzeumpedagógiájáról tartott továbbgondolásra alkalmas előadást.
A konferencia kísérőrendezvényeként meglátogattuk a Szent Erzsébetdómban lévő kriptát és a rodostói ház
mintájára felépített Rákóczi Múzeumot
is. A konferencia során nemcsak ismereteinkben gazdagodtunk, hanem érzelmekben is. Nagy Csaba tárogatóművész, Molnár László és Németh Imre
előadóművészek segítségével visszarepülhettünk a kuruckori világba.
Útban hazafelé megtekintettük a
felújítás alatt lévő borsi kastélyt, a fejedelem születésének helyét, a felállított mellszoborral együtt, valamint a
sárospataki Rákóczi-várat, ahol Tamás
Edit tartott részletes idegenvezetést. Itt
bepillantást nyerhettünk az ágyúöntés
rejtelmeibe is.
Összegezve elmondhatjuk, hogy egy
nagyon jól megszervezett, tartalmas kiránduláson vettünk részt, amelyre még
sokáig fogunk emlékezni!
Horváth Csaba, nyugdíjas pedagógus
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XIII. HARMOS KÁROLY ORSZÁGOS
KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), a Szlovák Nemzeti Múzeum, a Szlovákiai Magyar Kultúra
Múzeuma és a társszervezők 2019/2020-as tanévben is meghirdetik a szlovákiai magyar iskolák és óvodák XIII. Harmos
Károly Országos Képzőművészeti Pályázatát.
A nevezési lap letölthető az SZMPSZ (www.szmpsz.sk) honlapjáról is. A kitöltött nevezési lapot és a tanulók alkotásait
a kiírásban szereplő formátumban kérjük beküldeni a következő címre: Zväz maďarských pedagógov na Slovensku –
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (ZMPS - SZMPSZ), Elektrárenská 2., 945 01 Komárno.
Beküldési határidő: 2020. április 24., péntek
A beérkezett munkákat a nyár folyamán képzőművészekből, művésztanárokból álló szakmai zsűri értékeli. A legjobbnak ítélt alkotások beküldőit és felkészítő tanáraikat meghívjuk az ünnepi kiállításra, amelyre 2020. szeptember 25-én
kerül sor Pozsonyban, a SZNM Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában. A tárlat ünnepélyes megnyitóján értékes
díjakkal jutalmazzuk a legjobb munkák alkotóit és az őket felkészítő pedagógusokat.
Az alkotásokat az iskoláknak is lehetőségük lesz kiállítani saját intézményükben, erre előzetes egyeztetés után nyílik
lehetőség.
A beküldött munkákat a szervezők nem küldik vissza.
A pályázattal kapcsolatosan Novák Monika szervezési és programkoordinátor nyújt tájékoztatást az alábbi elérhetőségen
valamelyikén: +421 915 757 227, novakmonika.szmpsz@gmail.com

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
XIII. HARMOS KÁROLY ORSZÁGOS KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 2020
A pályázatra a következő kategóriákban és témákkal lehet nevezni:
1. kategória: óvoda
• A Kárpát-medence tájai, szépségei
vagy
• Hej, Dunáról fúj a szél, Komáromi kisleány – népi
gyermekjátékaink
2. kategória: alapiskola alsó tagozata
• Magyar viseletek, táncok
vagy
•Vendégségben egymásnál
3. kategória: alapiskola felső tagozata és a nyolcosztályos
gimnáziumok első négy évfolyama
• A folyók, melyek összekötnek
vagy
• Kastélyok a Kárpát-medencében

4. kategória: középiskola
• A bennünk élő múlt – népszokások a Kárpát-medencében
vagy
• Magyar városaink a Kárpát-medencében
5. kategória: speciális alapiskola
• Két szál pünkösdrózsa, Cickom, cickom – illusztráció
vagy
• Kirándulás a Kárpátokban a családommal
A pályamunkákat A/4-es, A/3-as méretben is el lehet készíteni, szabadon választott technikával. Az alkotásokat nem
szükséges paszpartozni.
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Főszerkesztő: Hodossy Gyula
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Tisztelt Olvasók!
Szeretettel ajánljuk szíves figyelmükbe Lacza Tihamér Tankönyvek hősei I. című kötetét. A könyvet megvásárolhatják a Lilium
Aurum Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a marketing@liliumaurum.sk címen is.

Vezető szerkesztő:
Petres Csizmadia Gabriella,
Petres Sándor
Örökös munkatárs: Turczel Lajos
A szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor

GÁGYOR PÉTER IMRE

LEGKEDVESEBB VÁROSOM
Sok város volt a lakhelyem és kevés vált közülük,
ük,,
ha átmenetileg is, édes, szép hazámmá. Az élet
éllett
rövid, vagy szerencsés esetben egy hosszú vánán-dorlásra emlékeztet. Megszületsz egy helyen,
en,,
amit világra jötted pillanatában nem ismersz
rszz
és nem is mersz otthonod, sőt hazád gyanánt
ántt
tudatosítani. Fokozatosan körbetapogatod a
helyszínt, és benyomásaid mesebeli tapasztalatai
attai
errett
alapján birtokba vennéd a környezetet. Gyökeret
vernél. Ez volna a szülőföld varázsának a tudatdaat-on-alatti fundamentuma. De csak akkor lehet honteremtésed varázslatos, ha a világ változása, a popolitika hisztériái el nem sodornak onnan, vagy ha
ha
em
em
a szülőhelyed lelkedben elraktározott képeit nem
zúzná szét a kegyetlenül változó sor az időben.
n.
adii
Hogyan írnák meg a tizenkilencedik századi
vagy korábbi költőink verseikben „szülőföldük
dü
ük
mllészép határát” ma? Felötlik Márai Sándor emlédo
ott
kezetes krédója, aki az ezerszer visszaálmodott
Kassája bűvkörét naplóiban gyakran felidézte.
zte..
det
Azt a várost, ahol több mint másfél évtizedet
éltem én is, és ablakomból kihajolva a Szent ErErzsébet-dómnak toronyóráján nézhettem megg a
ép-pontos időt. Mit kapott volna vissza Márai képzelete, ha az én időmben tér Kassára haza? A
kbe
sodró változásokat, a lakótelepektől bilincsekbe
zárt régi városnak a régivel még azonosítható
ató
vett
hangulati torzóját, az erodálódó magyar nyelvet
az-a város terein, utcáin? Kassán 7-8 évesen utazégg
tam életemben először villamoson, amelyen m
még
seen
akkor többnyire magyarul beszéltek. 25 évesen
költöztem Kassára. Akkor már a magyar szó azz
Eztt
utcán, villamoson egyre ritkábbá gyérült. Ezt
szkk
érezhette meg San Diegoban az író is? A groteszk
azaa
valóságot, amikor leírta, hogy nekünk a haza
csak az anyanyelv lehet.
mélél
Ipolyságon születtem. Még fel sem eszmélhérr
hettem igazán, Nagyanyám a kitelepítés fehér
cédulás viharai elől elcipelt Körmöcbányára. A
ya-meredek hegyek közé szorult szépséges bányaán,,
város első benyomásainak köszönhetem talán,
láán
hogy sosem érintett meg Petőfi Alföldje. Talán
ossa..
osa.
Körmöc lehetne mégis életem legszebb városa.
allilin
Vagy inkább a város fölé magasodó Szent Katalin
nene
gótikus székesegyház büszke tornya. Oda meneés
külhettem fel a két nyelv, a szlovák utcanyelvv és
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a hazai magyar szó mindennapi ütközéseiből.
Emlékszem még a sötét lépcsőházra, a homorúra kopott félelmetes kőlépcsőkre, amelyeken
négykézláb másztam föl Nagyapához. Nagyapa
gyér nyugdíja mellett toronyőrködött. Negyedóránként két harang kongatásával mérte az időt.
Az idő mindenkié, és mindannyian rabjai
vagyunk az időnek a térben. Az időben és térben rajzolódnak ki a sors fura, olykor abszurd
kalandjai. Csendesülvén a kitelepítés viharai,
iskoláimat már a szülővárosomban kezdtem el
magyar nyelven. A Kálvária hegyéről csodálhattam a szeszélyes Ipoly meandereit és a vad
határon túli Börzsönyt. Rám is fért a vigasztaló
látvány, az iskolatársaim fülének nevetségesen
torz anyanyelvemet szinte újra kellett tanulnom
(frissítenem).
Majd újabb városok következtek. Az akkor
még egyértelműen magyar nyelvű (észak) Komárom, ahol négy év után leérettségiztem, majd
Pozsony következett, ami nekem a szerelem és a
családalapítás városa volt. Itt kezdtem el közéleti
kalandjaimat: az újságírást, a magyar klubmozgalmat, és 68 augusztusában ide (is) vonult be a
szovjet hadsereg. Majd Kassára költöztünk. Miután engem is eltávolítottak a magyar sajtóból,
az amatőr, majd hivatásos színházban kerestem
az önkifejezésem lehetőségét. Kis késéssel ezeket
az álmaimat is összetörte a politikai terror. Maradt még azonban a színház lehetősége, de csak
a határon túl. Rendeztem Kecskeméten, Szolnokon és Győrött. Közben a husáki Csehszlovákia
meg nem bocsájtó szigora családostul kitörölt az
állampolgárok jegyzékéből. Tán ennek hatására
kezdődött el a magyarországi 3/3 zaklatása.
Megoldásnak maradt egy újabb emigráció.
Duderstadt, Göttingen, München. Mégis megpróbálhatom összegyúrni valamennyi stációmból a legkedvesebb várost, de nem megy. Marad
Körmöcbányán a torony, az egykori emlék. Ma
már ez is nosztalgia. A toronyban Nagyapám helyett már az automata méri az időt. És megmaradt számomra Márai nyomán, a lélek legszebb
hona: a csodálatos anyanyelv.

Kiadványunkat támogatta a Szlovák
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és műszaki alkotókat mutatjuk be,
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mindezt köszönhetjük.
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azt jelenti, hogy kötetünk csupán
a diákoknak szól – haszonnal forgathatja mindenki, akit érdekelnek
a könyvben szereplő tudósok, kutatók tanulságos, sokszor meglepően
izgalmas élettörténetei...
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