KÖNYVAJÁNLÓ
Tisztelt Olvasók!
Szeretettel ajánljuk szíves figyelmükbe Csóka Ferenc Színország lovagja című mesekönyvét, amely Szivárvány lovag eddig
megjelent, összes kalandját tárja olvasói elé a befejező, vadonatúj történettel együtt. A trilógia harmadik része 2009-ben
jelent meg, de a főhős, Szivárvány lovag, időtlen hős, aki egy olyan Színországban él, ahol jellemek kavalkádja fogadja az
olvasót, s ahol egyetlen elv létezik, a jóság keresése.
A hamarosan megjelenő könyv előzetesen megrendelhető a marketing@liliumaurum.sk e-mail-címen, illetve megvásárolható a Lilium Aurum Könyvkiadó címén: Galantská cesta 268/2F, Dunajská Streda.
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A halkirály lánya
Egy derűs hajnalon Hajnalpír elhatározta, hogy halászni megy. Még alig ébredezett a vidék, amikor fürge csónakja
már a folyó közepén hasította a vizet. De mintha megneszeltek volna valamit azok a fránya tepsibevalók, mert akárhányszor merült le a háló, mindig üresen jött fel. Csakhogy Hajnalpír türelmes gyerek volt. A nap már a feje búbját
sütögette, amikor végre siker koronázta csökönyös ügyködését. Az ám! De mekkora siker… Tenyérnyi, ha
lehetett…
Szomorúan evezett ki a partra. Éhes is volt, fáradt is. Megeszem ezt a halak szégyenét, pihengetek egy keveset, aztán
újra próbálkozom – gondolta. A csónakot kikötötte, és kezébe kapta az aprócska uszonyost. Hirtelen furcsa, panaszos
hangra lett figyelmes. Mintha valaki sírna! – hasított belé a felismerés. De ki? Szeme végigpásztázta a fákat, bokrokat,
a vizet, a csónakot, míg végül a kezén állapodott meg. A kezem nem sírhat… – nézett maga elé kissé bambán.
Pillantása ekkor a halacskára esett.
– Te sírsz? – kérdezte.
– Én hát… – szipogta a hal.
– És miért sírsz?
– Ezt komolyan kérdezed?
– Aha! Azért sírsz, mert megfogtalak! – gyúlt világosság a fiú fejében.
– Ez csodás! Mily hatalmas szellemi teljesítmény! – kiáltotta a halacska. – Hát ide figyelj, te zseni! Tudd meg, én a
halkirály lánya vagyok! És akkora a hatalmam, hogy bármit megtehetek! Ha visszadobsz a vízbe, teljesítem három
kívánságodat!
Hajnalpír mélybarna szeme kerekre nyílt.
...
A mese folytatását elolvashatják a hamarosan megjelenő könyvben.
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RAVASZ JÓZSEF

APÁ
APÁCASZAKÁLLAS
ÁCASZAK
KÁ
Őszintén megvallva, számomra nincsen
n e
széles világban olyan város, amely olyannyiraa a
szívemhez nőtt volna, mint a szülőfalum, Apácaca-szakállas. Gondolataimban ez a település jellemzi
mzii
a címben szereplő „városomat“.
Apácaszakállas községet először egy 1221-ből
bőll
származó oklevél említi. Mai tudásunk szerint,
in
nt,,
bizonyíthatóan neve először 1243-ban tűnik fell
Zolonta alakban. Nevének további megjelenénési formái: 1267-ben Zolonchazakalus, 1268-ban
baan
b
Zakalusnak nevezik, 1323-ban Felzakalus, 127676-ban Zolonta Zakalus, 1773-ban Apácza Szakalos,
lo
os,,
1948-tól szlovákul Opatvosky Sokolec, magyar
yarr
fordításban Apátsolymos.
A történelem engem mindig arra tanított,
ott,,
hogy a haza ott van, ahol először láttam meg a napapvilágot. Csallóköz, avagy Tündérkert, érdekes mómó-don mindig a mese világába vezet vissza. Ennekk azz
utánozhatatlan tájegységnek, Alsó-Csallóközben,
en,,
annak pontosan a közepében fekszik Apácaszakálkáál-las község. Előnevét az egykori női szerzetesrendi
ndii
birtokosaitól, az apácáktól kapta, tudniillik sokáig
kááigg
a nyúlszigeti, a pozsonyi és a nagyszombati Szent
ent
en
Klára nővérek (klarisszák) birtokában volt.
A település kezdetben komáromi várbirtok
tokk
volt, majd IV. Béla király 1267-ben keltezett adodo-mányozó oklevelében a nyúlszigeti (ma Margitszisszzi-get) apácakolostornak adományozza.
E hosszúnak tűnő történelmi bevezetésem
em
azt kívánja bizonyítani, hogy szülőfalumhoz KoKoKo
márom városa, mivel vármegyei birtok volt, áállt
lltt
a legközelebb. Fiatal koromban kevésbé tudtam
am
megmagyarázni magamnak e városhoz való vononzalmamat. Ezért Apácaszakállas és Komárom közt
öztt
ebben a vonatkozásban nem teszek semmilyen
yen
n
különbséget. Büszkeséggel tölt el, hogy királyok,
ok,,
főnemesek, főpapok, írók, történészek egyaránt
ántt
megfordultak szülőfalumban, amit én egyben vávárosomnak is nevezek.
A századok során az itt letelepedett emberek
rek
re
történetéről dióhéjban a következőt kellene megegg

2

említeni, az eredetkutatás feljegyzései alapján:
„Elfoglalván a magyarok e földet, ennek vidékein
Réthel és Thege vezérek osztoztak meg... e vidékért (a hajdani Csallóközt), leginkább Oluptulma,
Réthel népesítette meg kumai magyarokkal.” A
honfoglalás pontosabb eseménytörténetét és a letelepedés e területen való további menetét, sajnos,
nem ismerjük. De kétségtelen, hogy őseinknek
tetszhetett ez a magában elzárt, külön világot képező vidék, melyet a rege aranykertnek nevez, s
melynek vizei, mocsarai halban és vadban bővelkedtek, hatalmas legelőivel pedig alkalmas volt az
állattenyésztésre is.
Képzeletemben arra próbálok válaszokat keresni, hogy szülőhelyem települése ez alatt az ezer
év alatt milyen változásokon ment át. A különböző
vármegyékhez (Komárom megye, Pozsony megye) kapcsolódó alárendeltségében teljesítette-e
azokat a feladatokat, amelyeket a különböző társadalmi rendszerek rákényszerítettek.
Hozzám, koromhoz mérten hatvan évtizedes
múlttal, Nagymegyer mint mezőváros állt legközelebb. Ezt követi Komárom. Ám szülőfalum által szeretem mindkét várost. Az az igazság, hogy
egyiket sem lehet egymáshoz hasonítani hajszálpontosan. Mindkét városnak megvan a maga
helytörténeti értéke az élet valamennyi területén.
Nagymegyert a rendszerváltás előtt az ott zajló
kulturális lehetőségeiért (színház, művelődési központ, könyvtár...) szerettem elsősorban. Komáromot pedig polgári városként szerettem, tiszteltem.
Jókai Mór városát kutatom benne ma is. Patinás
kávéházait ma is csodálom. Az Európa Szállóban
mindig éreztem az igazi polgári szellemiséget. A
törzsasztalnál újságot olvasó emberek viselkedésében, tekintetében ott volt az a „valami”, amit ma
már hiába is keresnék...
Ha ott járok, akkor mindig feltekintek az egykori vármegye magas homlokzatára, s behunyt
szemem mögött, gondolataimon át vetítem újra a
kísértő, történelmi múltat...
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Az iskolai berkeken belül a június a közel tíz hónapon át tartó nevelési–oktatási
munka lecsengését, az iskolapadoktól, tanítóktól, tanároktól, osztálytársaktól való
fokozatos búcsúzást jelenti. Lencsengés –
remélhetőleg – lesz idén is, de azt inkább
más területen várjuk. Az iskolától pedig
júniusban valahogy nem búcsúzni kíván
most a diák, sokkal inkább viszontlátni
azt. Újra bejárni annak minden zegzugát,
elosonni az éppen ügyeletes tanár elől,
megúszni a beígért dolgozatot és feleltetést, gyorsan másolni a leckét az ötperces
szünetben. A tanár és a tanító pedig újra
szeretné művelni azon mesterségét, mely
pár hónappal ezelőtt még a kiégés határára sodorta őt, s melyről a (köz)vélemény
leginkább az, hogy azt úgyis tudná bárki
művelni, hiszen akinek van gyermeke, az
értelemszerűen tud nevelni és oktatni is.
A pedagógusnak meg annyival is jobb a
dolga, hogy van egy csomó szünete. A vírus és az azzal jövő világjárvány lassan lecseng, de marad nekünk jó sok tanulság,
új tapasztalat, felismerés, esetleg megvilágosodás. Tudniillik, hogy a pedagógusmesterség tényleg egy komoly felkészültséget igénylő, kőkemény munkával járó
professzió, melyet laikus lelkesedéssel
és hozzá (nem) értéssel sokáig nem is
olyan egyszerű művelni. Arról persze lehetne hosszan tartó vitát folytatni, hogy
miért nem tartozik a tanítói és tanári
mesterség a legkevésbé megbecsültek és
a leglenézettebek közé. Erről majd máskor…
A felismerés, melynek a jelen szülők
egész generációja, talán az ő szüleikkel
egyetemben részese és tulajdonosa lett,
nem más, mint az, hogy egyértelmű függőség alakult ki az iskolával és a benne
zajló munkával kapcsolatban. Természetesen magyarázhatnánk a jelen már-már
türelmetlen iskolanyitási várakozását azzal is, hogy az iskolára azért van szükség,
hogy a gyermeknek legyen hol lennie. Ez
viszont egy szélsőséges redukció. Mindazok, akik számára a már mögöttünk
tudott két és fél – három hónap másról
is szólt, mint a gyermek elhelyezésének
problémamegoldásáról, nagyjából világosan látják, hogy mi is az intézményes
edukáció célja, lényege. Mert annak egy
falatkája most rájuk hárult. Még akkor is,
ha az iskola fel tudott nőni a táv- és digitális oktatás kihívásaihoz. Ha nem, akkor
mindez hatványozottan igaz. A felismerés tehát az addikció. Függőség – és nem
csak ráutaltság.

Pedig a múlt század hetvenes éveiben
Ivan Illich (1971) radikális iskolaszemlélete (vagy inkább iskolaellenessége) azt
hirdette, hogy az iskola leigáz, megfoszt a
szabadságtól, kényszerpályára állít, szellemi nyomorékká tesz embert és társadalmat egyaránt. Nem szolgál semmi és
senki mást, mint az uralkodó osztályt, a
hatalom birtokosát. Ezen Illich-i gondolatból következhetne persze az is, hogy
mindezen „rossz” által vagy abból következik a függőség. A kulcs a „rossz”-ban
rejlik. Ugyanis amíg Illich olvasatában az
iskola mentális és intellektuális hanyatlást
okoz, jelen helyzetünk felismerése éppen
abban áll, hogy mi mindentől fosztjuk,
foszthatjuk meg gyermekeinket, ha az
iskolát nélkülözni kényszerülő helyzet
még sokáig tart. Mert a függőségen túl
szükségszerű felismerni azt is, hogy a
hat-hét éves gyermeket írástudatlanból
írástudóvá varázsolni nem a világ legtermészetesebb dolga. Az idegen nyelv
tanulása sem kizárólag értelmetlen szavak/kifejezések ismétléséből, a kultúra
interiorizálása pedig nem csak évszámok
és szerzői művek címének magolásából
áll. Illich nagy tévedése abban áll(t), hogy
az „iskolátlanításban” (a szerző angol
nyelven a deschooling kifejezést használta) vélte felfedezni annak esélyét, hogy
mindazon „rossz” elkerülhető legyen,
amit az iskolának felrótt.
Tisztában vagyok azért azzal is, hogy
az iskola körüli (függőségi) helyzet rendeződése után előkerül az évtizedek óta
szőnyeg alá söpört kosz is, melyre senki
sem lehet büszke. A korona-krízis által
megélt és kikényszerített változások viszont lehetőséget és esélyt is adnak arra,
hogy az évtizedes koszt észre is vegyük,
amilyen gyorsan csak tudjuk, kisöpörjük,
és az egyre sebesebben robogó vonatra
képesek legyünk felszállni. Élni kellene
azzal a helyezettel, hogy tanuló, szülő,
tanár – szinte egyet gondolva és akarva,
mindannyian visszavágynak az iskolába. Még akkor is, ha valaki számára ez
megadatik még ebben az iskolaévben; és
valakinek minderre legalább szeptember
első napjáig (ami Szlovákiában egy ideje
szeptember másodikát jelent) várnia kell.
Ne okozzunk csalódást! Ha mégis, akkor
csakis kellemeset.
FORRÁS:
Illich, I. (1971). Deschooling society.
New York: Harper & Row.
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BRUTOVSZKY GABRIELLA

„A LEGNAGYOBB ÁLMOK IS SIKERÜLHETNEK, HA HISZÜNK BENNÜK
ÉS TESZÜNK ÉRTÜK” BESZÉLGETÉS HANESZ ANGELIKÁVAL
Összefutunk a nyitrai egyetem folyosóján, épp egy workshopra érkezett,
friss díjazottként. Most is mosolygós,
tele óriási életerővel. Utoljára a gimnáziumban találkoztunk, 15 éve. Akkor mint tanár–diák beszélgettünk.
Most igazi büszkeség tölt el, amikor
az egyetem előtt egymást felismerve
kiderül, hogy Angelika 2019-ben a
Szlovákia tanára verseny közönségdíjasa lett. Aztán az is kiderül, hogy
ősszel Dionýz Ilkovič-díjat is kapott.
A találkozás pár pillanat csupán, de
impulzusok áradatát eredményezi.
A Szlovákia tanára 2019 elnevezésű verseny közönségdíjasa lettél 2019
őszén, amely a tanárok nemzetközi
Global Teacher Prize versenyének hazai
megfelelője. Ez a pedagógus szakmában
egy óriási megtiszteltetés. Mit gondolsz
a díj jelentőségéről, és a Te életedben ez
mennyire volt meghatározó?
A Szlovákia tanára (Učiteľ Slovenska) díj a Comenius Intézet (Komenského Inštitút) által meghirdetett
elsimerés, amire kollégák, diákok jelölhetnek aktív tanárokat. Így történt
ez velem is, a kollégáim jelöltek, aztán
az első válogatás után egy komolyabb
szakmai anyagot kellett leadni magunkról. Ezek alapján a bírálóbizottság
válogatta ki azt a 10 tanárt, akik egy
hétvégi összpontosításon vettek részt
a zaježovai oktatóközpontban, ahol

részletesebben bemutatkozhattunk.
Szóval nem is volt ez olyan egyszerű
feladat, de számomra nagy élményt
és feltöltődést hozott. Kiváló kollégákat ismertem meg, akikkel azóta is
kapcsolatban vagyok, konferenciákra,
szakmai találkozókra járunk a Comenius Intézet szervezésében. Ide eljutni
az én érdemem volt. A közönségdíj
viszont az engem támogató közönségé, ismerősöké, kollégáké és barátoké, akik támogattak. Nagyon jó érzés,
hogy ennyien képesek voltak összefogni értem, és mindig hálás leszek ezért a
közösségünknek. Ez a díj a pedagógusi
munka társadalmi elismeréséről szól.
Ősszel azonban kaptam egy másik díjat is, amely szakmai szempontból fontosabb számomra. A Dionýz Ilkovičdíj a természettudományi tárgyakat
oktató tanárok elismerése, olyanoké,
akik a tehetséges gyerekekkel kiváló
szakmai eredményeket értek el. A díjat egy komoly természettudósokból
álló zsűri ítéli meg. Erre egy kiváló
nemzetközi eredményeket elért kolléganőm, Janka Plichtová és az egyetem
dékánja javasoltak. Olyan szaktekintélyekkel együtt vettem át a díjat Robert
Mistríktől és Jozef Beňuškától a pozsonyi Redutában, mint Zdenka Baxová,
az elismert szlovák asztronómus és
Ivan Hnát, a szlovákiai gimnáziumi
kémiatankönyvek szerzője és a kémia
olimpiászok mindenkori szervezője és

felkészítője. Magyarként és egy vidéki
magyar iskola tanáraként számomra
ez nagyon nagy elismerés volt.
Oktatói tevékenységed során mindig
is fontosnak tartottad a tehetséggondozást. Tíz évvel ezelőtt létrehoztad és
máig mentora vagy a kassai Talentum
Cassoviensis Alapítvány programozó
csapatának. Honnan jött az ötlet, mit takar ez a tevékenység?
Az alapítványt 2007-ben hoztuk létre
volt kassai gimnáziumi diáktársakkal
azzal a céllal, hogy támogassuk a tehetséges diákokat és tanárokat, és erősítsük a kassai magyar közösséget. A
programozóműhely 2010-ben alakult.
Úgy kezdődött, hogy egy informatikatanár-képzésen, a kassai Šafárik Egyetemen mutattak nekünk egy edukációs
játékot. Aztán egy szülinapi kívánság
lett belőle, és a férjemtől megkaptam
az első Lego robotkészletet. Az ajándék
csomagban érkezett Pozsonyból, és még
aznap este összeraktuk az akkor 11 éves
fiammal az első modellt, éjfélre már
programmal vezéreltük. Aztán elvittem az iskolába a robotot, és folytattuk
a munkát a gyerekekkel. Az első First
Lego League regionális versenyünk
2011-ben volt, és a legjobb kezdőcsapat
díját kapták a gyerekek. Aztán a Talentum égisze alatt folytattuk a robotműhelyt, készültünk a versenyekre, több
évig a saját gyerekszobánkban. Számos
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nemzetközi eredmény, világverseny és
élmény követte az első sikereket. Az első
csapat tagjai már kiváló külföldi egyetemeken tanulnak, de nyomdokaikban
további generáció nőtt fel.
A versenyfelkészítés csak az egyik feladatom, fontosabb, hogy a gyerekek
számára egy olyan környezetet biztosítsak, ahol valódi problémákat oldanak, megtanulják a csapatmunkát, önállóan gyakorolnak és egymást segítve
fejlődnek szakmailag és emberileg is.
Jó érzés látni, ahogyan egy gyerek évről évre változik, értelmes, gondolkodó és felelősségteljes felnőtté válik. A
nagyok most együtt tanulnak Londonban is, a robotműhelyben indult barátságok meghatározó élmény számukra,
és bízom benne, hogy egyszer majd
valamit visszahoznak közösségünknek
abból, amit a világban tanulnak.
A buzitai magyar tannyelvű általános iskola informatika-fizika szakos
tanára vagy, illetve P. J. Šafárik Egyetem Informatikai Intézetének Pedagógiai Tanszékén is dolgozol. Ez
sokrétű és izgalmas tevékenységre
vall. Milyen előnyökkel jár az ilyenfajta oktatói munka?
A buzitai alapiskolában már hét éve
tanítok informatikát és fizikát. Az egyetemen negyedik éve az IT Akadémia
projekt megvalósításában veszek részt,
módszertani anyagokat készítek informatikaoktatáshoz, tanároknak képzéseket vezetek innovatív és modern
módszerekről és eszközök alkalmazásáról. Sokat tanulok én is, hisz az informatika olyan terület, ahol minden héten megjelenik valami új. Ez a legjobb
benne, hisz így a gyerekeknek is tudunk
mindig valami újat mutatni. Lett volna
lehetőségem csak egy helyen dolgozni,
de ez így sokkal jobb és érdekesebb, hisz
minden új dolgot rögtön kipróbálhatok
a gyakorlatban, az iskolában is, így hitelesen tudom bemutatni a tanároknak,
mi az, ami jól működik és érdemes vele
foglalkozni. Buzitán magyarul tanítok,
Kassán szlovák környezetben dolgozom, ez is izgalmas kihívás számomra,
és örülök, hogy így van.
Sokszor halljuk, hogy nincs egyszerű
dolga egy mai pedagógusnak, hiszen
sokkal nehezebb lekötni manapság a
diákokat, és hát maga a hipervilág sem
könnyíti meg a tanár munkáját. Mi erről a véleményed? Milyen módszereket
használsz az oktatói munkád során?
A legfontosabb, hogy a pedagógus
élvezze, amit csinál, és a tudást úgy

adja át a tanulóknak, hogy elhiggyék. A
mai innovatív módszerek alapja, hogy
a diák legyen aktív, feladatmegoldás
közben fedezze fel a jelenségeket, hogy
megérthesse, hogyan működnek a dolgok. Ezek a kutatás alapú tanulási módszerek a természettudományokban
különösen alkalmazhatóak, de a feladatok és eszközök előkészítése az aktív
tanulási formákhoz sokkal több felkészülést igényelnek a tanár részéről. Az
informatikában nagyon sok új eszköz,
online elérhető programozói környezet és interaktív lehetőség áll a rendelkezésünkre, hogy újat mutathassunk a
gyerekeknek. Ezeket állandóan kutatni
és megtanulni időigényes, de ha valaki
maga is kíváncsi, akkor ez természetes
belső igényből fakad. Én is igyekszem
a legújabb eszközöket megmutatni a
gyerekeknek, és örülök, ha felkelthetem
az érdeklődésüket. Azt látom viszont,
hogy amíg valami az újdonság erejével
hat, nagy lelkesedéssel fognak hozzá pl.
egy új programozási nyelv magtanulásához, de mikor az első lépések után a
bonyolultabb folyamatok következnek,
sokan elvesztik az érdeklődésüket. A
mélyebb összefüggések, bonyolultabb
feladatok megértéséhez már nincs türelmük. Ez valószínűleg abból is fakad,
hogy hozzászoktak ahhoz, hogy napi
szinten rengeteg új dologgal találkoznak, passzív befogadói az ismereteknek. Az aktív tanulás gondolkodásra,
új és sokféle megoldás keresésére, továbbfejlesztésére ösztönöz, teret ad az
önértékelésre és a csapatmunkára. Az
a jó feladat, amit a gyerekek tovább
tudnak gondolni, kritikus meglátásaik
alapján módosítanak és önmaguk akarják a lehető legjobban megoldani. No,
ilyen feladatokat, kihívásokat találni
nem egyszerű, jól kell ismerni hozzá a
gyerekek képességeit és érdeklődését.
Megosztanál velünk egy-egy sikertörténetet a pedagógusi pályád során
átéltek közül?
Mikor Münchenben először sikerült
a FLL közép-európai döntőjéből továbbjutnunk, a győzelem öröme mellett
egyszerre szomorúságot is éreztem. Hazaindulás előtt a szervezőknek megköszöntem a továbbjutás lehetőségét, de
le is mondtam a nominációról, mivel el
sem tudtam képzelni, hogy összeszedjem a 10 tagú csapat számára az Amerikába utazás költségeire a pénzt. Először
fordult elő, hogy az erős német–svájci–
osztrák mezőnyben a V4 országokból
valaki ilyen eredményt ért el. Mire hazaértem, e-mail várt a német SAP cégtől,

akik felajánlották az útiköltséget, és már
csak a többit kellett összegyűjtenünk.
Akkor megtanultam a srácoktól, hogy a
legnagyobb álmok is sikerülhetnek, ha
hiszünk bennük és teszünk értük. De
sikertörténet minden óra, ahol a gyerekek örömmel dolgoznak, és én is elégedett vagyok. Nemrégiben egy robotikai
feladványt kapott egy ötödikes csoport.
ProBot autócskákat kellett úgy beprogramozniuk, hogy végigmenjenek a tereppályán egy saját maguk tervezte útvonalon, közben akadályokat kerültek
ki, és kötelező mezőkön kellett áthaladniuk. Ez így ment is volna, de nehezítettünk a dolgon, úgy kellett megoldaniuk
a feladatot, hogy az autók egyszerre indulva ne akadályozzák egymást. Több
sikertelen próbálkozás után az egyik,
általában kevés érdeklődést mutató gyerek azt mondta: „Ez így nem fog menni,
csak ha egyszerre programozzuk mind
a három autót. Én majd számolom a lépéseket, ti pedig folyamatosan tervezzétek az utat, egymást figyelve.“ És végül
sikerült! Óriási öröm, boldogság. Majd
az egyik kislány megszólalt: „Bandi, te
egy menedzser vagy!“
Mik a további terveid? Vannak-e kilátásban új projektjeid?
Továbbra is tanítok Buzitán és Kassán is, végzem a munkámat. A pedagógusversenyek megerősítettek abban,
hogy senki nem akadályoz meg minket, tanárokat, hogy azt tanítsuk, ami
működik, ami érdekes. Az Állami Tanfelügyelet vezetője, Viera Kalmárová is
arra biztatott, hogy keressük, tanuljuk
meg az új dolgokat, bátran próbáljuk ki
és adjuk tovább. Az iskolában sok mindent szabad csinálni, ne tankönyvet és
tananyagot tanítsunk, hanem gyerekeket és ismereteket. A tehetséggondozásban hosszabb távú terveim közé
tartozik a további generációk fejlesztése és az informatika iránt érdeklődő
gyerekek számára megfelelő kihívások
keresése. Ezenkívül a Talentum Alapítvánnyal egy új nemzetközi robotikai
verseny szlovákiai fordulóját szervezzük, amelybe mára a 8 éves gyerekektől
egészen 19 éves korig a középiskolások
is bekapcsolódhatnak. A World Robot
Olympiad idei fordulóit a magyarországi Edutus Egyetemmel közösen
szervezzük Kassán.
Köszönöm a beszélgetést! További
sok sikert, pedagógiai élményt kívánok!
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PETŐ ILDIKÓ

A SZENZOROS DISZFUNKCIÓ A
MINDENNAPOKBAN
Ha megkérdezzük a környezetünket,
hogy hányféleképpen érzékelünk, akkor ötöt szoktak felsorolni: a szaglást,
a hallást, a látást, a tapintást és az ízérzékelést. Ez érthető is, hiszen ezt az
öt érzékelést közvetlenül is megtapasztaljuk, pl. amikor az erős napsütésben
rosszabbul látunk, amikor a gyümölcstea illatát érezzük, vásárláskor megtapintjuk a ruha anyagát vagy tavasszal
az arcunkat a Nap felé fordítjuk. Ezért,
és mert ezek az ingerek jellemzően
kívülről érkeznek a szervezetünkbe,
külső érzékszerveknek és külső érzékelésnek nevezzük őket.
Valójában van még két érzékszervünk, a proprioceptív és a vesztibuláris
érzékelés, amelyek ugyanilyen fontosak a mindennapi életben. Mindaddig
nem veszünk róluk tudomást, amíg
nem lép fel valami zavar a működésükben, csak akkor tudatosodik a létük és a fontosságuk, amikor pl. rossz
a közérzetünk.
A testünknek szinte minden pontján – a fülben, a szemben, az izmokban – érzékelő receptorok találhatóak.
Ezeknek a receptoroknak az a feladatuk, hogy információkat szerezzenek,
majd összegyűjtsék a testünkből és
a környezetünkből. A receptorok az
elektromos impulzusokat millió neuron segítségével továbbítják az agynak
ahhoz a részéhez, amelyik felelős az
adott típusú inger feldolgozásáért. Az
agy aztán dekódolja és kategorizálja az
információkat úgy, hogy összeveti azt
a korábban eltárolt információkkal és
a jelentésükkel. Például, amikor belépünk egy szobába, ahol éppen előtte kávéztak, érezzük és felismerjük a
kávé jellegzetes illatát anélkül is, hogy
láttuk volna a kávézást. Miután az agy
dekódolta, értelmezte az ingert, utasítja a testet az ingernek megfelelő válasz
adására, pl. ha szeretjük a kávé illatát,
akkor mélyebb levegőt veszünk, vagy
éppen megkérdezzük, hogy kaphatunk-e mi is kávét. A szenzoros rendszer együttes hatásaként alakul ki bennünk a környezetünkről a teljes kép.
Ha minden megfelelően működik,
akkor az információ azonos módon jut
el az agyba mindenkinél, így a szenzo-

ros folyamatok ugyanúgy működnek
mindenki esetében, de az információk
interpretációja eltér minden személynél. A különbség akkor jelentkezik,
amikor az agy összekapcsolja a régi és
az új információt, hiszen mindenkinek más és más emlékei vannak.
TAKTILIS (TAPINTÁS) RENDSZER

A taktilis (tapintás) rendszer biztosítja
az érintés érzését, ezért a „kontaktusszervünknek” is nevezzük. Ez a rendszer teszi lehetővé számunkra, hogy
érezzük a hideget, a meleget, az éleset,
a durvát, a puhát, a simát. A taktilis
rendszernek köszönhetjük, hogy felismerünk tárgyakat tapintással, pl. a tömött táskában a tollat, a pénztárcánkat
anélkül, hogy belelátnánk a táskába.
Információt szerezhetünk ily módon
fájdalomról, a tárgyak textúrájáról,
formájáról, stb. is.
Csecsemőkorunktól kezdve gyermekkorunkban megtanuljuk a finommotoros készségek alapjait,
amelyek szükséges feltételei később a
kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) elsajátításának. Az iskolakezdésre
a gyermekeknek meg kell tanulniuk
megfogni és használni az íróeszközöket (elsősorban a ceruzát) úgy, hogy
annak megfelelő legyen a nyomatéka
és a vonalközben legyen irányítva. Ehhez azonban képessé kell válniuk arra,
hogy megítéljék egy tárgy súlyát, megtanulják, hogyan kell manipulálni egy
könnyű és egy nehéz eszközzel.
A bőr mint fontos érzékszervünk tapintást, nyomást, hideget, meleget, fájdalmat érzékelő receptorokat egyaránt
tartalmaz. A tapintást és a nyomást érzékelő receptoroknak fontos szerepük
van a testtartás szabályozásában és a
testhelyzet érzékelésében, működésük
révén általában becsukott szemmel is
pontos képünk van testhelyzetünkről.
Testünk felületén különböző sűrűségű a receptorok elhelyezkedése: a kéz
ujjain és az ajkakon sűrűn szerepel
érzősejt, de a háton is található valamennyi.
Ha a taktilis érzékelés nem fejlődik
megfelelően, a gyermeknél nehézségek mutatkoznak – legkésőbb az isko-

lában, de már korábban is olyan tevékenységekben, mint az ollóhasználat, a
színezés, a rajzolás. A gyermek viselkedésével is jelezheti a diszfunkciót, pl.
nem engedi, hogy hozzáérjenek, ezért
kibújik az ölelésből, testnevelésórán,
táncórán megtagadja a munkát vagy
éppen a dicséretnek, a biztatásnak,
vigasztalásnak vagy a kapcsolatfelvételnek szánt simogatás elől húzódik el,
amivel megbántja a másikat. De az is
előfordulhat, hogy ő az, aki mindig a
másikhoz ér, ölelgeti a társait, birkózásokat kezdeményez, mindent – mások
dolgait is – megtapogatja, fogdossa. A
taktilis ingerek feldolgozásának zavara
esetén a gyermek:
kerüli bizonyos textúrák, anyagok
érintését, használatát (ruházat, kézműves munkák, mindennapi tevékenység),
az elvártnál, a normálisnál hevesebben/passzívabban reagál taktilis ingerekre,
mindent megérint, meg akar érinteni, amit csak meglát (esetenként meg
is nyalja),
kerüli, hogy közel álljanak hozzá
vagy tömegbe keveredjen,
a szükségesnél bővebb/szűkebb ruhát akar csak felvenni (általában nem
szereti a varrásokat),
negatívan reagál a váratlan érintésre,
csak érintés útján tudja a tárgyakat
azonosítani (ha közben nem látja),
szereti magát betekerni plédbe, úgy
alszik, hogy a paplan teljesen körbeveszi;
az ételek között válogat.
VIZUÁLIS RENDSZER
A két szem a szemmozgató izmokkal, idegekkel, magvakkal, a központi
idegrendszeri pályákkal, valamint a
megfelelő kérgi területekkel együtt
szenzomotoros egységet alkot.
Az ingerek hatására a szem a vizuális ingereket átalakítva impulzusokat
hoz létre, amelyeket aztán továbbít a
látóidegeken keresztül az agyba. Az
idegrendszer látóközpontjában megtörténik az impulzusok dekódolása,
azonosítása és értelmezése, és „képet”

PSZICHOLÓGIA

kapunk arról, hogyan néz ki a körülöttünk lévő világ. Végül az agy öszszeállítja a test számára a megfelelő
választ, pl. megmozdítja a lábat, hogy
belerúgjon a guruló labdába, lehúzza
a fejünket, hogy ne verjük be a faágba,
ellazítja a testünk izmait, amikor egy
kedves személyt meglátunk.
A szemet tarthatjuk a legfontosabb
érzékszervünknek, mivel az információk mintegy 90%-át a látás révén
szerezzük. Sok vizuális készség a látás
élességétől függ, ami egyben alapja a
gyermek tanulmányi és társas-szociális sikereinek is.
A gyermek viselkedésével is jelezheti a diszfunkciót, pl. túlságosan hevesen reagál a váratlan vizuális ingerekre, a fényre/sötétségre; túl érzékeny a
színek/formák kavalkádjára, a tömegre, vagy éppen szüksége van állandó
vizuális „vibrálásra”. A látási ingerek
feldolgozásának zavarával küzdő gyermek:
többször megnéz pl. egy képet, ábrát,
hosszan figyeli mások mozgását, tevékenységét, mielőtt ő is belekezd,
nehezen keres meg részleteket a színes mesekönyvek képein, a tankönyvekben, pl. a diagramon, táblázatban;
a tömegben nehezen ismer fel ismerősöket,
gyakran összekever épületeket, utcákat, könyveket a borítójuk alapján,
inkább hallani akarja a magyarázatokat, mint látni, mesélés közben sem
nézi a képeket,
nagyon szeret vagy éppen elutasít
egy-egy színt,
nem képes megkülönböztetni a különböző, de egymáshoz hasonló szí-

neket, formákat, vonalakat, távolságokat, olvasástanulásakor nehezen
keres ki a szavakban egy adott betűt,
a mondatokban egy-egy szót,
gondot okoz neki a tábláról való másolás,
nem érzékeli a tárgyak távolságát,
esetleg mélységét, magasságát,
lassan reagál mások arckifejezésére,
gesztusaira.

gyakran félreérti vagy összekeveri a
hasonló hangzású szavakat,
lassan, kis késéssel válaszol beszélgetés közben,
érzékeny bizonyos hangokra, zajokra,
nem képes megkülönböztetni a különböző hangokat, zajokat,
nem érzékeli a hangok (hangforrás)
távolságát.
AZ ÍZLELÉS RENDSZERE

AUDITÍV (HALLÁSI) RENDSZER

A hang érzékeléséért a fül szerve a felelős, amely három részre tagolódik:
külső fülre, középfülre és belső fülre.
A hanginger, ami valójában a levegő
rezgése, a külső fülből (porcos fülkagylóból és a külső hallójáratból) érkezik, ami a levegő rezgéseit terelik a
középfül felé.
A belső fül a halló- és vesztibuláris
labirintusból áll, utóbbi a halántékcsontok megkövesedett részeiben
található. A belső fül ezen részén kb.
20 000 szőrsejt gondoskodik arról,
hogy a folyadékban terjedő hanghullámokat idegi impulzussokká alakítsa
át. Ezek az impulzusok továbbításra
kerülnek az agyba, ott pedig hang formájában tudatosulnak a dekódolás és
értelmezés után.
A hallási ingerek feldolgozásának
zavarával küzdő gyermek:
túlságosan hevesen reagál a váratlan
hangokra,
túl érzékeny a hangos zajokra,
gyakran el kell ismételni a fontos dolgokat számára,
nem tud figyelni, ha háttérzaj van,

Az ízlelés érzékelő rendszere biztosítja számunkra az ízek élvezetét. Az ízlelésért felelős receptorok négy fő ízt
képesek megkülönböztetni: a sósat, a
savanyút, a keserűt, az édeset, de beszélnek egy ötödik ízről is, az erőscsípősről. Agyunk kellemesként vagy
visszataszítóként regisztrálja az ízeket,
attól függően, fontos-e az életben maradásunkhoz. Ha valami a szánkba kerül, ami fontos a túléléshez, akkor azt
kellemes ízként jegyzi meg az agyunk,
míg az, ami veszélyes, azt kellemetlenként. A négy alapízt a nyelv eltérő
részein érzékeljük: az édeset a nyelv
hegyén, a savanyút oldalt hátul, a sósat
oldalt elöl, a keserűt a nyelv tövén. Az
erős ennek alapján (is) nem tartozik az
alapízek közé, mivel valójában fájdalomérzetet kelt bennünk.
Az ízérzékelés csapatmunka, amely
magában foglalja az ízlelés és a szaglás
együttműködését. Az ízlelő ingerek feldolgozásának zavarával küzdő gyermek:
nagyon szereti a szinte már ízetlen
vagy éppen a nagyon fűszeres ételeket,
igényli a nagyon intenzív ízeket és
illatokat,
válogatós evő.
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A SZAGLÁS RENDSZERE
A szaglással légnemű anyagokat érzékelhetünk, a szaglóhám az orrüreg
felső részén található. A szaglósejtek
felszínét szaglószőrök nagyobbítják,
hogy minél több ingert vehessenek fel.
A szaglóhám felülete meglehetősen
kicsi, csak néhány négyzetcentiméter,
ennek ellenére az ember kb. tízezer
féle szag megkülönböztetésére képes.
A szaglás receptorsejtjei gyorsan „kifáradnak”, ingerület-leadásuk csökken, ha az ingerhatás nem változik,
ezzel magyarázható, hogy az állandó
intenzitású szagokat könnyen megszokjuk, egy idő után nem érezzük.
Az ízlelő ingerek feldolgozásának
zavarával küzdő gyermek:
túl érzékeny a szagokra (testszagra,
illatszerekre, tisztítószerekre stb.),
igényli a nagyon intenzív ízeket és
illatokat,
válogatós evő.
A VESZTIBULÁRIS RENDSZER
Az egyensúlyérzékelés a test helyzetének és mozgásának érzékelését jelenti.
A vesztibuláris rendszer működésének
révén valósul meg testhelyzetünk téri
érzékelése, egyensúlyának megtartása, a szemmozgások és a fej mozgásának kiegyenlítése, de a testhelyzet
érzékeléséhez több szerv összehangolt
működése szükséges. A rendszernek
köszönhetően hiába döntjük a fejünket egyik oldalra, és látjuk a világot
ferdén, mégis állva maradunk, nem
dőlünk el. Sőt arról is a vesztibuláris
rendszer tájékoztat, hogy a mi vonatunk indult el vagy a szomszédos
vágányon álló, illetve hogy előre haladunk-e vagy hátra, esetleg oldalra.
Lehetővé teszi számunkra, hogy megtartsuk az egyensúlyunkat, hogy hintázzunk a hintán, hogy ne essünk el,
amikor megbotlunk, illetve összehangolja a testünk két felét.
A vesztibuláris rendszer akkor működik tökéletesen, ha nem is tudunk
arról, hogy létezik. Amikor működési
zavar lép fel valami miatt, azonnal elkezdjük érzékelni külön-külön a környezetünk elemeit, mert kapaszkodót
keresünk, a pohár mellé nyúlunk vagy
akár a hangok is messziről érkeznek.
A vesztibuláris rendszer a gyermek
mozgása során fejlődik, a mozgásfejlődés különböző mérföldköveit (fejemelés, forgás, támaszkodás, ülés, felállás,
kúszás, mászás, járás, futás, ugrás)
elérve az idegrendszer megtanulja
felismerni a kísérő érzéseket, illetve

közben a környezetet én-központúan
szemlélni.
A vesztibuláris érzékelés és tapasztalatok hatással vannak a magasabb
szintű készségek, valamint a koordináció, a téri irányok, a szemmozgás, a
figyelem és a nyelv fejlődésére. Annak,
hogy a gyermek vesztibuláris rendszerének működésében valami zavar van,
néhány tünet felhívhatja a figyelmet,
mert a gyermek:
nem szereti a mozgásos játszótéri
eszközöket,
nem szereti az egyensúlyt igénylő tevékenységeket,
félve, bizonytalanul megy fel és le a
lépcsőn,
ívben hátrafeszíti magát, amikor ölbe
veszik, mozognak vele vagy a karban
tarják,
ügyetlen, könnyen megbotlik,
nem szereti, ha felemelik, vagy más
olyan helyzetet, amikor a lába nem
éri a földet, nem szereti a liftet, mozgólépcsőt,
rossz a ritmusérzéke,
mozgás miatt könnyen hányingert
érez.
A PROPRIOCEPTÍV RENDSZER

A proprioceptív rendszer olyan tudattalan információkkal dolgozik, amelyek az izmokból, az ízületekből érkeznek, s amelyek segítségével a testünk
pozíciójáról kapunk információt. Ezek
az izmokból és az ízületekből érkező
információk teszik lehetővé számunkra, hogy állni tudjunk anélkül, hogy
elesnénk, használni tudjuk a ceruzát
vagy pattogtassuk a labdát.
A proprioceptív rendszer arról ad
információt, hogy éppen hogyan mozgunk, hol és hogyan helyezkednek el
a végtagjaink testünkhöz képest. Az
izomreceptorok működésének köszönhetően őrizzük meg testhelyzetünket, akkor is, ha pl. megroggyan a
térdünk. Azonban a rendszer legfontosabb feladata, hogy a test helyzetét
tudatosítsa, és támogassa a mozgásos
irányítást és tervezést.
Proprioceptív receptorok az izmokban, az ízületekben, az ínszalagokban, az inakban és a kötőszövetekben
vannak, amelyek folyamatosan küldik
az üzeneteket az agynak a test pozíciójáról akkor is, ha éppen nem mozgunk. A rendszer akkor is működik,
ha éppen alszunk, ezzel próbálja a
szervezetet megvédeni a zsibbadástól,
a merevedéstől, a sérüléseket is okozó
nyomásoktól. A rendszer állandóan
keményen dolgozik, ezért nincs szük-

ség a látásra is ahhoz, hogy az idegrendszerünk tudja a testünk helyzetét,
mozgását. Képesek vagyunk tudatos
kontroll nélkül is mozogni, ezért tudunk öltözködni, hajat mosni, a hajunkat lófarokba fogni, megvakarni
a hátunkat, olvasás közben megfogni egy kekszet és a szánkba helyezni.
Amikor a proprioceptív rendszer nem
működik megfelelően, az olyan hétköznapi tevékenységek, mint például
az öltözködés, a leülés, valakivel a kézfogás (miközben az etikettnek megfelelően a másik szemébe nézünk),
fárasztóvá és nehezen kivitelezhetővé
válnak. Proprioceptív diszfunkció esetén a gyermek:
nehezen tartja meg a testtartását, miközben pl. ül egy széken,
bizonytalannak, tanácstalannak vagy
ügyetlennek tűnhet mozgás közben,
mert nem tudja a testét mozgatni,
akkor is mozog, inog, amikor csak áll,
ölelése túl erős vagy éppen túl renyhe,
a földön „W” pozícióban ül játék közben (ez az ülési pozíció elég széles
alapú ahhoz, hogy segítse az egyensúly megtartásában),
szájába veszi a tárgyakat, megrágja
azokat, csikorgatja a fogát,
a gyors és rövid ideig tartó mozgásformákat szereti, és elutasítja a kitartást igénylőket.
Az agy egy csodálatos, összetett szerv,
amely képes információkat fogadni azonos időben minden érzékelési
rendszerből, s azokat szimultán úgy
feldolgozni, hogy össze is kapcsolja,
így létrehoz számunkra egy teljes és
komplex képet a környezetünkről. De
az agynak szüksége is van az összes érzékelő rendszerünkből információra,
azok összekapcsolódására, hogy aztán
adott helyzetben megszülethessen a
döntés, hogyan tovább. Az információk
nagyon gyors dekódolására és a rendszerezésére nemcsak az olyan helyzetekben van szükség, amelyek lényege
éppen a gyorsaság, pl. a sportolás vagy
tánc közben, hanem a mindennapokban is. A gyermek mindennapjait pedig az állandó tanulás, ismeretszerzés,
a környezet megismerése és az ahhoz
való folyamatos alkalmazkodás tölti ki,
ami vagy spontán történik, vagy irányítottan (pl. az iskolában).
Ahhoz, hogy a kisgyermek sikeres
és elégedett felnőtté válhasson, szükséges az akadálymentes szenzoros integráció, amelynek fejlődéséhez megfelelő, életkor-specifikus környezetet
kell biztosítanunk.
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GYETVAI ANNA

MIBEN REJLIK A HASONLÓSÁGUNK ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉGÜNK?
A KREATIVITÁS ÉS SZORONGÁS VIZSGÁLATA
PREPUBERTÁS GYERMEKEK KÖRÉBEN
Mi, emberek, mind egyformák vagyunk, mégis mindenki egyedi, egy
kicsit más. Hogy miben rejlik a különbözőségünk? A hajszínünkben, testalkatunkban, hangszínünkben, viselkedésünkben, személyiségünkben, sok
egyéb dologban, de az is nagymértékben befolyásolja milyenségünket, hogy
hová, milyen kultúrába születünk.
Az alábbi sorok egy rövid kutatásról
számolnak be, amelyben a felvidéki és a
magyarországi prepubertás korosztályt
vizsgáltam a kreativitás és a szorongás
tekintetében. Tapasztalataim alapján
annak ellenére, hogy a két csoport egy
nemzethez tartozik, mégis vannak különbségek, amelyek feltárásával érdekes
információkhoz juthatunk.
A kreativitás és szorongás összefüggéseinek kutatása rendkívül aktuális
téma, mivel a feladathelyzetek nagy
részéhez mindig egy bizonyos intenzitású szorongással állunk hozzá, és
ezek a szituációk gyakran kreativitást
is követelnek tőlünk a hatékony teljesítmény érdekében. Vajon árulkodhat-e egy egyszerű mese a kisebbségi
érzésről? Milyen nem várt eredményt
kaphatunk egy kisebbségekről és az
ő kreativitásukról szóló teszt értékelésekor? A kisebbségi lét egyenlő a
kisebbségi érzéssel? Miben rejlenek a
kisebbségi és anyaországi prepubertás
korú gyermekek különbségeik és hasonlóságaik? Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre kerestem a válaszokat.
NÉHÁNY GONDOLAT A KREATIVITÁSRÓL

A kreativitás a creare latin szóból
származik, melynek jelentése szülni,
nemzeni, alkotni, megteremteni. Az
alkotás témája már nagyon régtől foglalkoztatja az embereket. Elsősorban
a művészeket tekintették kreatívnak,
idővel azonban rájöttek, hogy a feltalálók, a tudósok munkája és egyéb alkotómunkák is ugyanúgy tartalmaznak
kreatív folyamatokat.
A kreativitásra háromféle módon
tekintettek a pszichológusok: a kreativitás lehet valamilyen alkotási ered-

mény, produktum (Ghiselin 1955,
Lacklen 1958); egy folyamat (Torrance,
1962) és kreatív lehet egy személyiség
(Guilford 1950, MacKinnon 1961).
1950-ben Guilford beszélt elsőként a
kreatív ember személyiségjegyeiről.
Elméletében személyiségjegyeket (tartós vonásokat, melyek az egyik egyént
megkülönböztetik a másiktól) és
adottságokat (melyek lehetővé teszik,
hogy az egyén valamit megtanuljon)
különböztet meg. Torrance (1962) azt
állapította meg, hogy a legkreatívabbak gyerekek intelligensek is, viszont
a legintelligensebbek közül csak kevés
a kreatív. A kreatív embert a következők jellemzik: szorgalom, szaktudás,
céltudatosság, bátorság, rugalmasság,
eredetiség, önálló világlátás, szokatlan megoldás, váratlan asszociációk
generálása, feszültségtűrés, vizuális és
auditív ingerek gyorsabb és pontosabb
felismerése, a két agyfélteke fokozottabb együttműködése.
A SZORONGÁS
A jövőbe vetített, sokszor tárgy nélküli félelmet szorongásnak nevezzük. A
szorongást a félelemtől leginkább az
érzelem által kiváltott viselkedésben
tudjuk megkülönböztetni. A szorongás egyfajta bizonytalan vagy ismeretlen szituációban jelenik meg, ahol a
személyt általában döntésképtelenség
jellemzi (Ranschburg, 2006).
1961-ben Cattell és Scheier voltak az
elsők, akik különbséget tettek a szorongás két komponense, a vonás és a pillanatnyi szorongás között. Mint egyéb,
más negatívan megélt élményünk, a
szorongás is az életünkhöz tartozik.
Meg kell tanulnunk vele együtt élni,
elviselni, leküzdeni, túllépni rajta, és ez
hozzájárul a szociális, testi és lelki fejlődésünkhöz. Mindenkire jellemző egy
egyéni szorongásforma, mindenkinél
máshol vannak a határai. Ezt az egyéni
szorongást befolyásolják a környezeti
tényezők és az adottságok is.
A szorongásnak dichotóm, azaz
kettős jellege van. Lehet facilitáló, ami
aktivizáló, motiváló hatással bír, és hoz-

zájárul a magas teljesítményhez, illetve
debilizáló, amit gátlás, megbénítás és
alacsony teljesítmény jellemez. Ha a
szorongás túllép egy bizonyos határt
vagy túl sokáig tart, akkor lelkileg megterhelő lehet, és szomatikus következményekkel is járhat. A szorongó ember
veszélyhelyzetként él meg olyat is, amit
más nem. A gyermekkori szorongások a legsúlyosabbak, mivel ekkor még
nincs ezekkel a tárgytalan félelmekkel
szemben kialakított elhárító, magyarázó mechanizmusunk. Ilyenkor eltűnik
a szorongás aktivizáló hatása, és fejlődésbeli elakadás, regresszió, neurotikus
és pánikrohamok is jelentkezhetnek
(N. Kollár–Szabó, 2004).
HOGYAN LEHET MÉRNI A VIZSGÁLT TÉNYEZŐKET?

A kreativitást két eszközzel vizsgáltam:
az egyik a Torrance-féle körök-teszt,
amellyel a figurális kreativitást lehet
mérni, a másik pedig a szokatlan használat teszt, amely a verbális kreativitás
mérésére szolgál.
A szorongást mérő kérdőív a szorongás kétféle változatát vizsgálja: a vonásszorongást, mely a személy általános
szorongását, illetve a szorongásra való
hajlamát jelenti, valamint az állapotszorongást, amely a személy pillanatnyi, éppen aktuális szorongására utal.
Ehhez gyermekeknek szánt vonás- és
állapotszorongás kérdőívet (STAIC-H)
használtam a kutatás során.
A kisebbségi érzés feltárására projektív módszert alkalmaztam, amely
egy mese befejezése volt. A mese egy
kis piros elefántról szólt, aki más, mint
a többi elefánt. A mesék kiértékelése
a narratív pszichológia egyik eszközével, tartalomelemzéssel készült. A
módszer lényege a szellemi termékek
(beszéd, írott szövegek, filmek, fényképek, egyéb művészeti alkotások) meghatározott célú elemzése.
KIK VETTEK RÉSZT A VIZSGÁLATBAN?

A kutatásom célszemélyei prepubertás
gyerekek. A prepubertás kor jel-
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lemzően 10–14 éves korig tart, bár
az életkorhatárok elmosódottak. A
prepubertás kor egy folyamatot ölel fel
az iskoláskor és a serdülőkor között. Itt
még a testrészek arányosak, de elkezdődik lassan a növekedés és a biológiai
érés. A mozgáskoordináció fejlődése ekkor nagyon magas fokát éri el, a
korcsoport könnyedén sajátít el különböző sportokat. Fejlődnek a társas
kapcsolatok is. A referenciaszemélyek
egyre inkább a barátok és a kortársak,
mintsem a szülők lesznek. Az érzések kezdenek viharosabbá válni, kialakulóban lesz a célszemélyek dacos
magatartása. A képzelet is elevenen
működik ebben a korban. Jellemző
az alkotó képzelet megjelenése, amely
versírásban, festésben, rajzolásban és
egyéb alkotó munkákban mutatkozik
meg. (Cole–Cole, 2006)
Kutatásom mintájába olyan személyek kerültek, akik a megfelelő korcsoportba tartoztak, valamint magyar
anyanyelvűek voltak. Lakhely alapján azonban két csoportra osztható a
minta: az egyik csoport magyarországi, prepubertás, magyar anyanyelvű
személyeket foglal magába, a másik
csoport tagjai pedig Szlovákiában élő,
prepubertás, magyar anyanyelvű gyerekek.
A minta 100%-a 100 vizsgálati személyt alkot. Ebből a magyarországi
minta elemszáma 46 fő (24 nő, 22 férfi) a szlovákiai mintáé 54 fő (28 nő, 26
férfi). Az egész minta átlagéletkora 11,
42. (1. grafikon a cikk végén).
MI DERÜLT KI A KUTATÁSBÓL?
Az adatok elemzése statisztikai programmal történt (ROPstat 2.0). A kutatásban részt vevő gyerekeknél általánosságban megfigyelhető az elég
magas szorongási pontszám. Ez a
prepubertás és pubertás korszak velejárója is lehet, hiszen ebben az időszakban számos változás éri a gyerekeket. Az alsó tagozatról átlépnek az
5. osztállyal a felső tagozatra, és ezzel
egy másfajta közegbe kerülnek, ahol
tanár- és osztályváltásra is sor kerülhet. Megkezdődik a biológiai érésük,
az önálló személyiséggé válásuk, ami
talán életük egyik legnagyobb változásának számít. Ezek mind szorongást
generáló tényezők.
A mai társadalmunkról elmondható,
hogy fogyasztói jellegű. Kopp Mária
és Skrabski Árpád (2009) tanulmánya
szerint „A fogyasztói társadalom ideálja az infantilis személyiség, akinek jellemzői: bizalmatlanság, sőt ellenséges-

ség, unalom, öncélú izgalomkeresés,
erőszak, agresszivitás mint szorongásoldás. Az az ember, akinek nincsenek
hosszú távú céljai, aki nem bízik senkiben, és a kapcsolatokat is fogyasztási cikknek tekinti, a legkönnyebben
manipulálható, befolyásolható.“ Úgy
gondolom, hogy ezek a gyerekek beleszülettek a fogyasztói társadalomba,
tele vannak szorongással, és emellett
még olyan, nem hatékony megküzdési sémákat is használnak, mint a fenti
idézetben olvasható. Nem véletlenül
jelentek meg a szorongás és az agreszszió jelei a vizsgálat egyéb tesztjeiben
is, ahol ezek nem is voltak várhatók.
Például a kutatás során használt mesében a szorongást és az agressziót mint
külön kategóriát vizsgáltam: a mesében megjelenő szorongás és agresszió
gyakoriságát tekintve a szorongás a
kisebbségi csoportban, az agresszió
pedig a magyarországi csoportban jelentkezett gyakrabban. A szokatlan
használat teszt melléktermékeként
szintén nagymértékben volt megfigyelhető az agresszív válaszok száma
(pl. téglával fejbe verni, ceruzával leszúrni valakit). Ha már a fogyasztói
társadalom témakörénél tartunk, érdemesnek tartom megemlíteni, hogy
a körök-teszt egyik meglepő eredményeként jelent meg a „smiley”-k hatalmas mennyiségben való használata,
amely, úgy gondolom, régebben (akár
5–10 évvel ezelőtt) erre a korosztályra
nem igazán lehetett jellemző. A különböző hangulatot, érzelmet kifejező
emotikonok használata a szociális hálókon terjedt el ilyen nagymértékben.
A korosztály kapcsolati hálója már a
prepubertás korban virtuális jellegű, a
túlzott internet- és számítógép-használat pedig függőséghez vezethet. A
számítógép-függőség tünetei közé tartozik a szorongás és az agresszivitás is.
A gyakori internet-felhasználó gyerekek nagy része magányosnak érzi magát (Nitzan, 2012; Herczog, 2011). Így
visszakanyarodhatunk a fogyasztói társadalomhoz, amelybe természetesen a
szülők is beletartoznak, akik gyakran
fáradtak, kimerültek, így nincs idejük
annyit foglalkozni a gyermekükkel, és
örülnek, ha a gyermeket lefoglalja a
számítógép.
A kutatás egyik eredménye, hogy a
mintában szereplő, Szlovákiában élő
magyar gyermekek szignifikánsan szorongóbbak magyarországi társaiknál.
Vajon mi állhat ennek a hátterében?
Elsősorban megemlíteném azt a tényt,
hogy a szlovákiai mintában nagyobb

számban szerepelt hátrányos helyzetű,
illetve kétszeres kisebbségi (magyar és
roma származású) gyermek. A hátrányos helyzetű gyerekek egyértelműen
nagyobb szorongást kiváltó háttérrel
indulnak, melyet okozhat az anyagi
háttér, a szülők munkanélkülisége, a
gyakori agresszió megélése, stb.
A szlovákiai csoport kör-tesztjeinél gyakran jelentek meg szögletes
geometriai alakzatok, mint például
négyzet, téglalap, háromszög, amely
nem jellemzően készíthető körökből. Vass Zoltán (2015) könyvében
olvasható, hogy a rajzokon szereplő
geometrizálás énbeszűkítést, élménytávolítást jelenthet, s ez gyakran a
szorongó személyekre jellemző. Ez az
énbeszűkítés és élménytávolítás akár
a kisebbségi létből is eredhet. Ebben
a korban a gyerekeknek a legnagyobb
konfliktusa a többségi nemzettel a
nyelvtudás hiánya (Lampl, 2007) és az
emiatt ért gyakori bántások, megszólások. A mesék befejezésének kisebbségi
eredménye is azt mutatja, hogy a felvidéki gyerekek meséiben kétszer annyi
alkalommal jelenik meg a kisebbségi
érzés. A kisebbségben élők egyfajta
„rétegződött énképpel” rendelkezhetnek, ahol az egyes rétegek különböző
konfliktusokba kerülhetnek egymással – melyik én mennyire alkalmas egy
bizonyos tevékenységre?, milyen mértékben valósághű az énkép?, mennyire fogok tudni helytállni a „nagyok”
között? Ezek és ezekhez hasonló kérdések merülhetnek fel nap mint nap
a kisebbségben élő emberekben. Ha
nem rendelkeznek stabil önmagukról
alkotott véleménnyel és fix tudással
arról, hogy ők melyik csoport tagjaiként vannak jelen az adott országban,
akkor ebből sok belső és akár külső
konfliktus is adódhat (Balázs,1995). A
kisebbségi érzés gyermekek körében
való megjelenésével nem foglalkozik
szakirodalom, de ha a család közhangulatát ilyen típusú érzések uralják, a
gyermek mindenképp érzi a feszültséget, hallja ezeket a beszélgetéseket és
magáévá teheti a család frusztrációját,
ami szorongáshoz vezet (2. grafikon a
cikk végén).
Egy 2015-ös szlovákiai felmérésből
az derült ki, hogy Szlovákiában kevés pénzt fordítanak az iskolákra, és
az is, hogy a szlovákiai gyerekek nem
boldogok az iskolában. Az iskola az
utolsó három legkevésbé kedvelt dolog közé tartozik a felmérés szerint.
Pedig az iskolába járás mindennapos
tevékenység a gyermekek életében, és
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ha ilyen mértékben nem szeretnek oda
járni, az rengeteg vívódást és szorongást eredményezhet. Az előző gondolathoz kapcsolódva a magyarországi
gyerekek meséiben gyakrabban jelent
meg az iskola, a pedagógusi segítség,
amely megoldáshoz vezet. Ebből feltételezhető, hogy a minta magyarországi
tanulói szorosabb és bizalmasabb kapcsolatban állnak az iskolával. A vizsgálatból kiderül, hogy a kutatásban részt
vevő magyarországi tanulók kreatívabbak, mint a mintában szereplő felvidéki magyar gyerekek. Úgy gondolom, hogy ha a mese által megfigyelt
feltételezésre támaszkodunk, miszerint a magyarországi tanulók szorosabb és bizalmasabb kapcsolatban álltak az iskolájukkal, a tanáraikkal és a
barátaikkal, akkor az is feltételezhető,
hogy az ott folyó oktatás inkább gyermekközpontú, és hagyja kibontakozni
a személyiséget. Azt is fontos vizsgálatra ható tényezőnek tartom, hogy
a magyarországi mintában szereplő
gyermekek jelentős többsége budapesti. Egy nagyvárosban sokkal több
lehetőségük adódnak alkotói és egyéb
tevékenységbe való bevonódásra, így
őket kiskoruktól fogva sokkal több inger érheti (3. grafikon a cikk végén).
Napjainkban sokféle hatékony
technikát ismerünk a szorongásaink
csökkentésére, és számos lehetőség
nyílik meg előttünk, hogy fejlesszük
kreativitásunkat, elmerüljünk kreatív
tevékenységekben, amelyek segíthetik
a mentális egészségünk fenntartását
is. Ne feledjük: „Szorongás létezik függetlenül valamely nép vagy személy
kultúrájától és fejlettségi fokától, ami
változik, az az objektum, ami kiváltja
a szorongást, eszközök és cselekvési
módok, amelyet felhasználunk a szorongás leküzdésére” (Riemann, 2002).
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10% 10 évesek
45% 11 évesek
38% 12 évesek
7% 13 évesek

1. grafikon: Az életkor eloszlása a teljes mintán

2. grafikon: Az állapot- és vonásszorongás átlaga

3. grafikon: A verbális és figurális kreativitás átlaga
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A TERMÉSZET ÉRTÉKEI MINT TANÍTÓMESTEREINK
„A természet legyen tanítód.
Világa gazdag,
s míg áldását ontja szívünkre, s ránk –
egészség lehelte bölcsesség,
vígság lehelte igazság.”
(William Wordsworth)
Jelenlegi sajátos napjaink üzenete kiemelten a személyes kapcsolatok és
kapcsolattartási formák átrendeződését hordozza számunkra. Szinte naponta kapunk megerősítést a bezárkózás, a távolságtartás fontosságáról,
a védő felszerelések kötelezettségéről,
eközben azonban olyan nagyon fontos volna, hogy belső bezáródásokkal
mégis ne töltsük meg lelkünket, hogy
érezzük át kötődéseink fontosságát, és
erősítsük meg ezt szeretteink számára
is. Ne feledjük kimondani mindazoknak, akik közel állnak a szívünkhöz,
mit is jelentenek nekünk, hogy ezt az
összekötő erőt időről időre közösen is
megélhessük.
És bár kapcsolódásaink megvalósulásához a jelen napokban leginkább a technikai eszközök segítségül
hívása tűnik szükségesnek, sose feledjük, hogy a gépek „uralma” nem
tudja pótolni egy ember személyének
teljességét, leginkább az érzéseket.
„Ha a tárgyak túlságosan lekötik a
figyelmünket, nem marad elég pszichikus energia a világ többi részével való kapcsolatunk művelésére”
(Csíkszentmihályi–Halton, 2011, 90).
Érző emberi voltunk teljességének
megtapasztalásához a gépek világától
mégis vissza kell térnünk a belső rezdülések felfedezéséhez. Mindezek talán legszebben a természetben tűnnek
elő és ott élhetők át, ám ha bárki az otthonában kedveli a természet anyagait,
eszközeit, azokból is segítő erőt meríthet. Különösen jelenlegi beszűkített
napjainkban lenne fontos észrevenni
ezeket a megerősítő támaszainkat, s a
gyermekek számára ugyancsak megmutatni mindezeket.
Jó volna a technika pótlékai helyett
visszatérni a tiszta mélységhez, az igaz
gyökerekhez, megtalálni azt a támasztékot ismét, ami a földből született, és
ami olyan nagyon része volt az ember
életének is. A régi idők embere még
hozzásimította életét a természet rez-

düléseihez, míg manapság talán épp a
járvány „kellett” ahhoz, hogy kívülről
beavatkozzon a megálláshoz, a befelé,
visszafelé, a természet rendje, a népi
világ gyökerei felé irányuló figyelem
megerősítéséhez. Milyen különös is,
hogy a vírus terjedése kapcsán a nagyvárosok vannak szinte hátrányban a
„csoportosulások” nagyobb lehetősége
miatt. Vajon megvalósult volna-e ezen
városok „trónfosztása”, ha mindez
nem volna, vajon kényszerűség nélkül
figyelnénk-e a természetre ismét?
Jelen írásban arra hívom az olvasókat, hogy gondoljuk át a természet
értékeit abból a szempontból, hogy
mit üzennek számunkra, s ezek a lelki tartalmak hogyan építhetők be
segítő erőforrásként a pedagógusok
tevékenységébe. Ne feledjük azonban:
„Senki nem képes előttetek semmit
fölfedni, csupán azt, amit tudásotok
hajnalán, félálomban máris ott hever.
A tanító nem bölcsességéből ad át, hanem hitéből és szeretetéből” (Gibran,
2015, 55).
A TERMÉSZET MINT KÖTŐDÉS A
GYÖKEREKHEZ

„Az ember és a természet egysége
valamiféle ősi, megbonthatatlan kapocs, amely, ha részese lehetsz ennek
az élménynek, lélekben visszavisz a
gyökerekhez.” (Makai Rita)
Mindannyiunk életét számos fontos kötődési pont kíséri, legyen szó
akár hivatalosabb, akár személyesebb
kapcsolódásainkról. Egymagunkban
nehezen boldogulnánk a világban,
ám hogy ki kit enged közel magához
vagy tart távolságot tőle, az leginkább
a személyes története nyomán, belső
rezdüléseivel összhangban ismerhető
csak meg igazán. Ebben a folyamatban
természetesen már életünk legelső kötődései is meghatározóak, ám fontos
volna, hogy később is rátalálhassunk
lelki társainkra, akikhez – Thomas
Moore szavaival élve – „szokatlanul
mély kapcsolat fűz, mintha a köztetek
lévő kommunikáció és közösség nem
szándékos erőfeszítésből, hanem sokkal inkább isteni kegyből származna.”

Kötődéseink élményében és gyökereiben talán még fontosabb volna
elmélyülni egy olyan időszakban, amikor az élethelyzeteink alapjaikban változtak meg, és amikor korlátok közé
kerültünk. Ne feledjük, a természet
ekkor is vár bennünket, a fák között a
kényszerű emberi távolságtartás is talán elviselhetőbb, és különleges belső
utazásra hívogat, miközben élőlények
kísérnek bennünket, akiknek szavakon túli rezdülései ugyancsak átélhetők az arra fogékony szemnek és fülnek. Volna-e szebb felfedezőút ennél a
saját gyökereink felfedezése irányába?
Talán általa egy olyan időszakban is
érezhetjük magunkat, amikor akár
beszélni sem tudtunk, ezzel azonban
épp akkor voltunk különlegesen fogékonyak a mélyebb rezdülések felé.
Csodálatos képessége ez a csecsemőknek, az pedig már saját magunkon is
múlik, hogy későbbi életszakaszainkban mennyire próbálunk visszatérni
mindezekhez – akár a természet hívó
szavát is követve.
Sir Arthur Conan Doyle szavai
szerint: „A gondviselés jóságának
legszebb bizonyítéka a virág… Csak
azt mondhatom, hogy reményt meríthetünk a virágokból.” A reménység
megélése leginkább a gyermeki létünk
kísérője. Milyen fontos is volna, hogy
a gyermekeket kísérő pedagógusok is
megsegíthessék ennek észrevételét, s
ezzel a megálláshoz, a szavakon túli
csatornákhoz való kapcsolódást. A
pedagógusok fontos küldetése a megállásra, a csendes, elmélyült figyelem
megtapasztalására való nevelés mindazzal együtt, hogy maguk is kiemelt
kötődési pontot nyújtanak a gyermekek számára. Boldizsár Ildikó szavaival: „A fák arra is megtanítanak, hogy
ne akarj mindig rohanni, hanem olykor tudj megállni is.”
A TERMÉSZET RENDJE MINT A
RITMIKUSSÁG FORRÁSA

„A természet olyan, mint egy szimfónia, amelyet csendesen vezényelnek.” (Deepak Chopra)
A természettel való egység újraélése
magában hordozza ritmusának felvé-

telét, és az univerzumhoz való kapcsolódást szolgálja. A természeti körforgás lelkünkre gyakorolt hatásának
tudatosítása – és annak követése – fontos segítséget jelenthet a személyiségfejlődés folyamatában, hiszen „a lélek
alapja a természet, a természet [pedig]
teremtő élet” (Jung, 1998, 14).
Bizonyos, hogy életünkben egyes
mintázatok, megnyilvánulások egy
sokkal régebb óta kódolt formában
és ritmus szerint zajlanak le, s mindez különösen lényeges akkor, amikor
a világ egyre ismeretlenebb körülöttünk, ki vagyunk szolgáltatva, a működési törvényeket pedig törekvéseink
ellenére sem ismerjük teljeskörűen.
Ferenczi szerint ilyenkor olyan kötődési támaszok jelentenek segítséget
leginkább, akikkel igazi mély érzelmi
kötelék fűz össze, s ezáltal húzóerőt,
belső elköteleződést adnak nekünk.
Mindez szépen megmutatkozik a
csecsemő anyaölbe való visszavágyásában, ami ugyancsak a természettel
kapcsolódáshoz hasonló az ő számára, s általa fejeződik ki: az ember létének alapja a természet felé fordulás,
a vele való újraegyesülés, ezzel pedig
a harmónia, az egykori paradicsomi
állapot létrehozása újból. Jung szerint
ha az egyes ember közelebb kerülhet
a világmindenségből eredő tapasztalásokhoz, úgy átélheti ősi kötelékeit
egy sokkal mélyebb élményvilággal és
biztonságélményt, kapaszkodót is meríthet belőlük (Kollár, 1995).
Ritmusaink a szervezetünk további
működési folyamataiban is megragadhatóak: pl. biológiai ritmusaink, a légzés és a szívverés mechanizmusai, de
napi és évszaki ciklusok is elkülöníthetők főként az aktivitás-pihenés szabályos változásai köré épülve. Mindezek
kialakulásában leginkább a Föld saját
tengely körüli forgása és a Nappal való
kapcsolata játszik szerepet. A biológiai
ritmusok alapja a fényviszonyokra érzékeny melatonin hormon termelődése a tobozmirigy által, de a fényen túl
más jelzőingereknek, pl. a hőmérsékletnek szintén van időjelző funkciója.
Mindezek szerepe az élet korai
szerveződésében igen lényeges, az
aktivitás-passzivitás tényezőihez való alkalmazkodást fejezi ki (Varga,
1994). Mivel az anyatej igen gazdag
melatoninban, így ezt a fajta tanulást
már az anyatejjel „szívjuk magunkba”.
A táplálkozás ritmusa szintén összefüggésben állt a sötét-világos észlelésének ritmusával, s a régi ünnepek
ugyancsak elsősorban a napfordu-

lókhoz kötődtek – szerepük a változásokhoz való felkészülés segítésében
is lényeges volt a kapcsolódó rítusok
által (Kulcsár, 2002; N. Kollár–Szabó,
2017).
Nem véletlen tehát, hogy a természet rendje számos mozzanatban rendezettséget, harmóniát hordoz, amelyben Hendi Ilma szerint: „egyetlen levél
se hull le egyetlen másodperccel sem
előbb vagy később, mint ahogyan kell”.
Ez a harmónia pedig életünknek és
szervezetünk működésének egyaránt
szerves részét kell képezze. Figyeljünk hát a pedagógiai munkában is a
természet rendjére, életünk és szervezetünk ritmusaira, érdemes tudatosan
megerősíteni mindezek fontosságát
a gyermekek számára is, pl. bizonyos
szokásrend kiépítésével. Amennyiben
tudatosítható ez a fajta rendezettség
magunkban, úgy sajátos segítő, megtartó ereje is átélhető, amelynek legfőképp nehezebb élethelyzetekben
mutatkozik meg támaszt adó szerepe
(Polcz, 2007).
A TERMÉSZET MINT A FEJLŐDÉS, A NÖVEKEDÉS FORRÁSA

„A természet finom változásainak
kísérése lendületet ad lelki tartalmak
körforgásának, ami a személyiségfejlődés folyamatában egyre differenciáltabb és egyre magasabb minőségi
szinten megy végbe, kapcsolódva
az univerzum működési rendjéhez.”
(Antalfai, 2016, 88)
Amennyiben a természetet követjük „mint vezetőt, … a kreatív csírák
fejlesztése” (Jung, 1998, In: Antalfai,
2016, 29) is megvalósulhat általa, így
önmagunk kibontakozásának erőforrásává válhat, s akár rejtettebb készségeink megmutatkozását is eredményezheti.
A természettel való közvetlen kapcsolat már kisebb életkorban is számos területen pozitív hatással bír: a
gondolkodási funkciók és a kreativitás fejlődésén túl viselkedési problémák, az agresszió csökkenésében,
valamint a stressztűrés, az önbizalom
és az együttműködési készségek fejlődése szempontjából is meghatározó
szerepe van (Kiss, 2019). A természet
rezdüléseivel való kapcsolódás lehetősége olyan sokszínű tárát nyújtja a
személyiség erőforrásai gazdagításának, amelyek mind a kognitív, mind
az érzelmi és a társas készségek vonatkozásában segítő fejlődési lehetőséget

is hordoznak. Azáltal pedig, hogy érzelmeiben megnyugvás, egyfajta lelki
béke válik elérhetővé, mindez segítséget nyújt abban is, hogy a feszültségek
csökkenjenek, és az érzelmi egyensúly
élménye megélhető legyen, mindez
pedig összefügg a külső-belső agreszszió, a feszültségek csökkenésével, a
stresszkezelés képességei fejlődésével
egyaránt, továbbá „a természet eszköz ahhoz is, hogy a gyermekek saját
magukat is jobban megismerhessék”
(Kiss, 2019, 128).
A gyermekek ösztönösen tisztelik a
természetet, és rácsodálkoznak sokszínű élővilágunkra. Segítsünk nekik
abban, hogy megmaradjon bennük ez
az eredendő képesség, és felnőtté válva is képesek legyenek harmóniában
élni a természettel (Kovátsné Németh,
2006). Bizonyos, hogy a természet a
belső mélységek felfedezésén túl folyamatos változásban is van, egyfajta
állandó megújulási készség jellemzi.
„Az a lényeges, hogy fölfedezzük a
természetben a magunk természetét.
Vagy fordítva: a magunk természetében a természet természetét.” (Elekes
Ferenc)
A TERMÉSZET MINT AZ EGYSZERŰSÉG FORRÁSA ÉS A
HASZNOSSÁG, AZ IGAZI LÉNYEG
KIEMELÉSE

„A természet a működésében a
legkisebb erőt alkalmazza. A fű nem
igyekszik nőni, épp csak nő…
A virágok nem akarnak nyílni, egyszerűen kivirulnak. A madarak nem
próbálnak repülni, hanem repülnek.
Ez a bennük rejlő természet.”
(Deepak Chopra)
A természet működésének rendje
olyan lényeges erőforrásokat rejt magában, melyek egyúttal mintaként
is szolgálhatnak az ember számára,
leginkább az egyszerű, a kis mozzanatokban rejlő értékek fontosságát
megmutatva. Szépen jelzi ezt az apró
mozzanatok észrevételének, a kicsi
megbecsülésének fontossága, legfőképpen a felesleges halmozások ellenében, ami sok ember számára mégis
kívánatosabb célt jelent.
A népművészet egyszerre képviseli a
tiszta értékek világát, amelyekhez nem
kapcsolódik felesleges mozzanat, csak
az egyszerű, lényegi tisztaság. SzentGyörgyi Albert szavait idézve: „a természet tiszta rendszer, abban csak
tiszta válaszok vannak.” Mindemellett
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a természetre értékként tekintő népművészet „a pillanatok művészete”
(Tarján, 1991, 32), hiszen legteljesebben csak az adott időben és környezetben számít hitelesnek. Az anyag és
a hasznosság forrása a természetközeli
élet rendje. A formakincset az anyag
szerkezeti tulajdonságai határozzák
meg, és nem az ember átformáló tevékenysége, vagyis a funkció és a hasznosság szerves egységet alkot, s a tárgyak megtartják lényegi értéküket.
Napjainkban a tárgyi – főként a gépi
– világ egyfajta plusz erőforrásnak
tűnhet, hiszen általa távoli térbe is el
tudunk jutni, képpel és hanggal töltve meg az „űrt”. Ne feledjük azonban,
hogy egy képernyő előtt nem tudunk a
világhoz, annak igazi lényegét és mélyét megtartva, kapcsolódni. Ahogyan
figyelni kezdünk egy tárgy üzenetére, bizonyosan érzések, kötődések is
megszólalnak bennünk. Így egy tárgy,
miközben az egyén számára fontossá
válik, megerősíti az egyént saját értékei fontosságában. Az otthon tárgyai
azért töltenek be különleges szerepet
az életünkben, mert „állandóságot is
biztosítanak … és ezért ezeknek jut a
legnagyobb szerep a személy identitásának alakításában … azt fejezik ki,
ami tulajdonosuk lényének bensőjéből fakad” (Csíkszentmihályi–Halton,
2011, 44).
Ennél különlegesebb belső utazást
talán nem is lehetne megvalósítanunk,
s amennyiben egy pedagógus fogékony a természethez és a természetes
tárgyakhoz való kötődés megszólítására, a gyermekekkel közvetlenül is
beszélget mindezekről, úgy egy szép
belső önismereti utazást, felismeréseket is támogat számukra. Ha minderre
a felfedezőútra a természetben közvetlenül van lehetőség, akkor Bordán
Lili szavai által megbizonyosodhatunk
arról is, hogy „az erdőben lehet igazán

kapcsolatba lépni azzal, ami örök, és
ami fontos”.
Összességében tehát a természet rendjének, ritmikusságának megélése, az
állandóság és a változás szépségének,
egyúttal a fejlődés és a kis dolgok értékességének megtapasztalása mindmind olyan jelentős támaszt nyújthat
az ember számára, amelyekhez leginkább csak közvetlenül a természetben
átélhető élmények segíthetnek hozzá.
Ahhoz, hogy a környezeti nevelés
alapvető céljait elérjük, állandó fejlődésre képes tanulókat neveljünk,
fontos a természetben töltött idő és
élmények gazdagítása, de legalábbis az
otthonunkban megtalálható természetes anyagokkal való kapcsolatba lépés.
Szükség van a pozitív élményt nyújtó,
szabad aktivitásra épülő, önálló problémamegoldásra ösztönző környezeti
nevelési programokra. Kisebb gyermekek számára a pozitív érzelmeket
kiváltó, tapasztalati úton és játékosan
szerzett ismeretek, élmények elsődlegesek. A játék által a környezeti nevelés
szempontjából „az egyén és környezete közötti folyamatos információcsere
zajlik, cselekvő szembesülés a világgal,
illetve annak egy-egy szeletével” (Kiss,
2019, 129). Mindezek alapján bizonyos
tehát, hogy a pedagógusoknak is fontos
szerepe van a környezettel – és általa
önmagunkkal – való kapcsolat továbbfejlesztésében, főként az érzelmi világot
is megterhelő élethelyzetekben.
„Mindenki, aki elég hosszan és elég
mélyen szemléli a Természetet és rajta keresztül önmagát, (...) minden
kétségbeesésből magától kigyógyul
majd.” (Anne Frank)
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GYÓGYÍTÓ ÉLMÉNYEK TÁBORBAN, KÓRHÁZBAN,
OSZTÁLYTEREMBEN
ELSŐKÉNT SZLOVÁKIÁBAN INDÍTJA EL ISKOLAI PROGRAMJÁT
A BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY
Egy súlyos betegség alapjaiban változtatja meg a gyerekek, fiatalok fejlődését: ellehetetleníti a kapcsolatot a
kortársakkal, olykor már maga a játék
is elképzelhetetlenné válik. Megváltozik a család élete, a mindennapokat a
betegség és a vele való megküzdés tölti
ki. A hétköznapokat már nem az óvodai, iskolai teendők határozzák meg,
hanem a sokszor fájdalmas és félelmetes kórházi kezelések. Fehér falak,
köpenyes–maszkos emberek veszik
őket körül, akik érthetetlen nyelven
nevezik meg betegséget. Anya, apa
aggódik, a tesókkal a kapcsolat megszakad, hiszen sokszor sok száz kilométerre kerülnek egymástól. A beteg
gyereknek olyan megpróbáltatásokkal
kell szembenéznie, ami egy felnőttnek
is kihívást jelentene. Az állandó félelem és fájdalom hosszan tartó nyomot
hagy lelkükön, még a gyógyulás ellenére is. Elveszítik önbizalmukat, nyitottságukat, hitüket.
A 2001-ben életre hívott Bátor Tábor Alapítvány súlyos és krónikusan
beteg gyermekek és családjaik számára
kínál ingyenes, komplex élményterápiás programokat. A különböző tábortípusok mellett a kórházakba is elviszszük a gyógyító élményeket, sőt, már
az iskolák falain belül is Bátor Táboros hangulatot varázsolunk. Mosolyt
csempészünk az arcokra, erőt adunk a
küzdelemhez, visszaadjuk a barátság, a
közösséghez tartozás élményét.
Az amerikai Yale Egyetem a
SeriousFun Children’s Network nemzetközi táborszövetséggel közösen készített 2014-es tanulmánya megerősíti
mindazt, amit a mosolyokból, a nevetésekből és a történetekből már évek
óta tudtunk – A Bátor Táboros élmények valóban megváltoztatják a gyerekek életét! A tábor után nő az önbizalmuk és az önértékelésük, javulnak
kapcsolatteremtő és társas készségeik,
sőt, erősödik a gyógyulásba vetett hitük is. Ezenfelül hosszú távon is szig-

nifikáns segítséget nyújt a súlyosan
beteg gyerekeknek, mert olyan készségeket ad a kezükbe, ami segíti őket,
hogy megtalálják helyüket az életben,
és lelkileg egészséges felnőtté váljanak.
HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG
MINDEZT?

A Bátor Tábor sokkal több, mint egy
nyári tábor. Az élményterápia módszerét nem csak hatvani táborhelyünkön
alkalmazzuk, hanem a kórház falai közé
is elvisszük; és amikor a kezeléseknek
végre vége, a gyerekek visszailleszkedését a kortársaik közé saját környezetükben, az iskolában is segítjük. Mindehhez a munkatársaink szakértelmén
túl két dolog nélkülözhetetlen: annak
az évente több mint ezer önkéntesnek
az elhivatott munkája, akik a programjaink megvalósításában segítenek; és
a rengeteg elkötelezett támogató adománya, amelyből mindezt fenn tudjuk
tartani. A Bátor Tábor kizárólag magánadományokból működik: magánszemélyek egyszeri vagy rendszeres, kisebb vagy nagyobb összegű felajánlása,
és vállalatok anyagi hozzájárulása teszi
lehetővé, hogy életeket változtassunk.
A Bátor Tábor Alapítvány minden
programja térítésmentes.
Hogyan kell mindezt elképzelni?
Hogyan működik?
TÁBOROK – CSODAORSZÁG
HATVANBAN

A Bátor Tábor azért különleges hely,
mert itt a táborozóinkat a betegségük
a legkevésbé sem akadályozza abban,
hogy pontosan olyan életet éljenek,
mint amilyet egy gyereknek, kamasznak kell. Barátkoznak, lovagolnak,
szerelmesek lesznek, táncolnak, jókat beszélgetnek. Itt lehet táncra perdülni mankóval, hat méter magasra
mászni kerekesszékkel és íjászkodni
fél karral. Könnyű barátkozni, mert
mindenki szeretettel és elfogadással
fordul a másik felé. A gyerekek teljes

érzelmi biztonságban találhatnak rá a
bennük rejlő erőre. A tábor önkéntes
segítői (cimborák) különféle kihívások
elé állítják a táborozókat. A különleges
élmények segítenek a gyerekeknek felismerni, hogy félelmeik legyőzésével
képesek szembeszállni nemcsak a kalandok során rájuk váró feladatokkal,
de a betegségükkel is. A Bátor Tábor
minden pillanata a vidámságról, a lehetőségekről és az összetartozásról
szól.
A beteg gyerekeknek szervezett
Nyári Táborok mellett tavasszal Testvér Táborokba várjuk őket egészséges
testvéreikkel együtt; ősszel pedig Családi Táborokba invitáljuk az egész családot. A Lélekmadár Táborban azoknak a családoknak is segítünk, akik
elveszítették a betegséggel vívott nehéz
küzdelmet.
Közép-kelet-európai élményterápiás
központként nemzetközi nyári turnusainkba Szlovákiából, Csehországból
és Lengyelországból érkeznek hozzánk daganatos beteg gyermekek. Tavaly ősszel pedig szlovákiai családok
számára is szerveztünk már Családi
Tábort. Az elmúlt 19 évben több mint
10.000 táborozó járt már nálunk.
GO! – GYÓGYÍTÓ ÉLMÉNYEK
A KÓRTEREMBEN

Azoknak a gyerekeknek, akik állapotukból fakadóan aktuálisan nem
tudnak táborozni, mi visszük el a kórházba a gyógyító élményeket és a tábori hangulatot. Kórházi programunk
2017 óta GO! Liečivé zážitky néven
már a pozsonyi gyermekklinikán is
nagy sikerrel működik.
Felismertük, hogy a tábor valódi
esszenciáját bárhol megteremthetjük,
ha tudjuk, hogy mi tesz egy élményt
gyógyító élménnyé. Ezért kidolgoztuk az élményterápia ’mobilis’ módszerét, ami hasonló hatásokkal bír,
mint a tábor. A középpontban természetesen itt is a játék áll, amelyet

egy olyan tudatos módszer fon körül, mely segítheti a beteg gyermeket
egy pozitívabb, reménytelibb jövőkép
kialakításában, önbizalma erősödésében és szociális készségeinek fejlődésében. A gyermekek a játék során
egyre inkább saját döntéseket hoznak,
kihívásokat állítanak fel, majd teljesítik azokat. Fejlődik az önreflexió, a
kreatív önkifejezés. Újra nevetnek, és
az „elfogadva lenni” érzése kerül túlsúlyba. Hosszú távon nő az önbizalmuk, a rezilienciaképességük, kialakul
a fejlődésfókuszú gondolkodásmód és
egy reménytelibb, optimista jövőkép,
vagyis: magabiztosabban próbálnak ki
új dolgokat. A szülők a közös játék során újra rácsodálkoznak gyermekükre
(nem a betegség szemüvegén keresztül látva őt); saját maguk is figyelmet
kapnak, nevethetnek, pihenhetnek. Az
egyik anyuka szavaival élve: „Én ma
legalább 10 évet fiatalodtam!” 2017
óta több mint 150 gyermek és szüleik játszottak velünk a Detská fakultná
nemocnica s poliklinikou Bratislava
onkohematológiai osztályán.
ISKOLAI PROGRAM – KÓRHÁZBÓL ÖSSZETARTÓ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGBE

A Bátor Tábor Alapítvány iskolai
programja arra a helyzetre ad választ,
amit gyermekként sokan megtapasztalhattunk. Az iskolás gyerekek a
társaik véleménye alapján ítélik meg
magukat, a többiek közé tartozás az
egyik legfontosabb cél a mindennapja-

ikban. Ez számos sikerélménynek, de
szorongásnak is forrása lehet. Ha valaki sokat hiányzik, nehezebben talál
vissza a közösségbe, hiszen kevesebb
az együtt megszerzett élmény. Ha valakin látszik, hogy beteg volt – akár a
betegség, akár a kezelések nyomai –,
az szégyenlőssé teheti őt, a többiekben
pedig félelmet ébreszthet. Ha nincs alkalmasnak tűnő helyzet és mód arra,
hogy közeledni lehessen egymáshoz,
ezek a negatív érzések mélyülhetnek,
és a visszatalálás egyre nehezebbnek
tűnik. Az osztályfőnök szerepe kulcsfontosságú lehet a visszailleszkedés
segítésében, de ő sincs könnyű helyzetben.
Iskolai programunkkal célunk, hogy
segítsünk egy olyan el- és befogadó,
biztonságos osztályközösség kialakításában, megerősítésében, ahova reggel
örömmel érkeznek a gyerekek, ahol
jó lenni. Hogy a súlyos vagy krónikus betegségben érintett gyerekeket
és osztálytársaik könnyebben találják
meg (újra) a hangot egymással; hogy
a téves feltételezések és hiedelmek
helyett valós információkat kapjanak
a betegségről. És abban is, hogy felismerjék, milyen egyedülálló közösséget
alkotnak együtt. Célunk, hogy iskolai
programunkkal olyan változásokat indítsunk el, amelyek a foglalkozás után
is fenntarthatóak és továbbvihetőek.
A szemléletformálás mellett konkrét
eszközöket is adunk. A foglalkozás játékos, barátságos, a gyerekek életkorának megfelelő szinten zajlik.

MIT EREDMÉNYEZ A PROGRAM?

összetartóbb közösséget
oldott, támogató, barátságos légkört
nagyobb együttműködést
kiegyensúlyozottabb gyerekeket
egymás elfogadását
felelősségvállalást
pozitív visszajelzéseket, nagyobb figyelmet egymás felé
növekvő önbizalmat és kompetenciaérzést
csökkenő kiközösítést
kevesebb csúfolást, zaklatást
A programot minden olyan osztálynak
kínáljuk és ajánljuk, ahova valamilyen
súlyos vagy krónikus betegséggel élő
gyermek jár. 2020-ban a szlovákiai
magyar tanítási nyelvű iskolákban már
van rá lehetőség, hogy a foglalkozást
az adott osztályra szabva, térítésmentesen elvigyük az osztályokba.
Bővebben az iskolai programról:
batortabor.hu/sk/iskolaiprogram
A Bátor Tábor Alapítvány küldetése,
hogy minél több gyermeknek lehessen
része gondtalan gyerekkorban az aktív
kezelések közben és után is – beleértve
az iskolai újrakezdés időszakát is.
„A Bátor Tábor nélkül nem lett volna igazi gyerekkorom.” – Laura, 12 éves
táborozónk
További információ a Bátor Tábor Alapítvány munkájáról: www.
batortabor.hu és www.batortabor.sk
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TŐZSÉR ANETT

A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR FELSŐOKTATÁSI TÉR KIHÍVÁSAI ÉS
POTENCIÁLJA, DÖNTÉSHOZÓI INTERJÚKON KERESZTÜL (4. RÉSZ)
A VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS HELYZETE

2011-ben a Vajdaság lakosságának
nemzetiségi megoszlásában a magyarok részaránya 13 százalék, a becsült
számuk 251 136 fő volt. A 2002-es népszámlálás óta a magyarok részaránya
nagyobb mértékben csökkent a Vajdaságban, mint a szerb lakosság aránya.
2002-ben a Vajdaság lakosságának
nemzetiségi megoszlásában a magyarok részaránya 14,28%, becsült számuk 270.000 fő volt (Municipalities
and regions of the Republic of Serbia,
2012). A Vajdaságban a magyarság létszámfogyása szorosan összefügg a gazdasági és szociális körülményekkel. Az
oktatásban is az óvodai létszámcsökkenés (kb. 5%) előrevetíti az általános iskolai diák- és tagozatlétszám csökkenését, majd később pedig a középiskolai
létszám- és tagozatcsökkenést (Magyar
Nemzeti Tanács Oktatásfejlesztési Stratégiája, 2016–2020).
A szerb felsőoktatási törvény korlátozó erejű, mert nem engedi az átjárhatóságot az akadémiai és a szakoktatás között. Amikor a hallgatók
befejezik a szakfőiskolákon a BA vagy
MA képzést, nem tudnak az akadémi-

ai MA- vagy PhD-képzésre beiratkozni. Szerbiában tehát nem lehet továbbtanulni a szakfőiskolákról, viszont ha
ezek a hallgatók elmennek Magyarországra, Ausztriába, Horvátországba,
ott gond nélkül továbbtanulnak, és elvégzik az MA-t, később pedig a PhD-t.
Az egyik szakértő elmondása szerint
a tartományban a magyar súlyú területeken nem valósult meg a felsőoktatás
decentralizációja, egyetlenegy „szuperegyetem” van, az újvidéki. Szükséges lenne tehát, hogy Vajdaságban
regionalizálják a felsőoktatást. Évekkel korábban felmerült az igény egy
szabadkai magyar vagy multietnikus
egyetem alapítására, amelyet a megkérdezett szakértő szerint újra kellene
gondolni.
A felsőoktatás finanszírozása Szerbiában eddig is több különböző forrásból történt. Érvényes ez a magyar
nyelvű felsőoktatásra is. A legfontosabb forrás a szerb, illetve a magyar államtól kapott költségvetési támogatás.
A legnagyobb kiadást a bérek jelentik,
ennek nagy részét a szerb állam biztosítja, ám az eszközfejlesztést és részben
az ingatlanok felújítását főként a magyarországi finanszírozásból tudják

megvalósítani. A stabil működtetéshez a finanszírozásba be kellene vonni
az akadémiai forrásokat, a nemzetközi
alapítványokat és az ösztöndíj-pályázatokat is, valamint segítséget jelenthet a nemzetközi projektekben való
részvétel is. Jelenleg a felsőoktatás állami finanszírozásának prioritásai nem
megfelelőek, ezért van folyamatban
a felsőoktatási intézmények finanszírozásának törvénytervezetbeli kidolgozása. Jelenleg az állami finanszírozásnak az a része hiányzik, amelyik az
infrastruktúra-fejlesztésre irányul. A
szerbiai felsőoktatásban tradicionálisan erős önállósággal rendelkeznek
a karok. Ők továbbra is ezt az irányt
kívánják megtartani, miközben nagy a
nyomás abban az irányban, hogy minden kar a saját önálló jövedelmének
kb. 20 százalékát adja be az egyetemi
közös büdzsébe.
A hallgatók számának a csökkenése egész Szerbiára jellemző. Jelenleg
kétezer otthon tanuló magyar egyetemista hallgatójuk van és ugyanennyi
külföldön tanul. A diploma megszerzését követően a többségük, mintegy 60
százalékuk Magyarországon telepedik
le. A magyarországi felsőoktatási in-

tézményekben tanuló szerbiai/vajdasági magyar hallgatók száma jelentős.
Visszatérésük, szerbiai elhelyezkedésük nehézkes és problémás, a magyarországi vagy más külföldi diploma
megszerzésével kevesen térnek haza.
Néhány százan (az anyaországban tanulók mintegy 20 százaléka) lehetnek
azok, akik hazamennének, ha megfelelő munkát kínálnának nekik. A potenciális migrációs veszteség tehát nagy,
különösen az országhatárhoz közel
lakók körében. A két évtizede tartó
tanulási célú mozgás emigrációs csatornát jelent. 2010-ben Magyarországon a felsőoktatási intézményekben
1385 szerbiai állampolgárságú hallgató tanult, ami 2013-ra 2161 hallgatóra
emelkedett. Többségük Magyarországon vagy az EU más államaiban telepedett le.
A Vajdaságban még mindig a kívántnál alacsonyabb a felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok
aránya. A magyarok részaránya a teljes
hallgatói létszámban alig haladja meg
az 5–6 százalékot, ami kevés a magyarság 10 százalékos, vajdasági népességen belüli részarányához mérten
(Gábrity Molnár, 2015). Ennek oka
az önálló magyar felsőoktatás rendezetlen helyzete, vagyis gyér a szakválaszték, miközben a magyar érettségizők szerb nyelvtudása hiányos, ezért is
foglalkoztatja őket a külföldre vándor-

lás gondolata. A lemorzsolódók között
nagy számban vannak azok, akik a
magyarországi karokra iratkoznak át,
tehát gyakorlatilag „eltűnnek” a Vajdaságból. A magyarországi intézményi
székhelyekhez kapcsolódó vajdasági
konzultációs központok képzései sem
tudták hatékonyan kiegészíteni a vajdasági képzéseket, mert nem mindig
illeszkednek a szerbiai honosítható
szakokhoz.
A Magyarországról visszatérő hallgatóktól a Magyarországon szerzett diplomát a szerbiai munkaerőpiac csak a
honosítás után fogadja el, így a szerbiai
felsőoktatásban szerzett végzettséggel
rendelkezők könnyebben találnak az
elképzelésüknek megfelelő munkát.
Kivételt képeznek a műszaki (mérnöki) végzettségűek, akikre az európai
tendenciához hasonlóan Szerbiában
is van kereslet. A magyarországi vagy
más külföldi diploma megszerzésével csak kevesen – becslések szerint
néhány százan, az anyaországban tanulók mintegy 20 százaléka – térnek
haza.
Az erdélyi helyzetképhez hasonlóan itt is megállapítható, hogy a Magyarországra áttelepültek nagy tömege
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik, mint a magyarországi átlag. A
kedvezőtlen szerbiai pozíciókhoz tehát az is hozzájárul, hogy az elmúlt
évtizedekben Szerbiából is erős volt a

szellemi elit elvonzása Magyarországra
(Péti et al 2017, Erőss et al. 2011)
azt hangsúlyozta, hogy a vajdasági kisebbségi elit társadalmi mobilitása a
nemzetállami határon átívelő, transznacionális térben zajlik, és ezen elithez
tartozó családok maguk is transznacionális élethelyzettel, kettős kötődéssel
jellemezhetők. A szóban forgó kutatás
eredményei a migrációs hajlandóság
tartósan magas szintjére is felhívják
a figyelmet; a „potenciális elvándorlók” aránya a Magyarországon tanulók
esetében 90%. Az egyes területeken
tapasztalható munkaerőhiány és elvándorlás megfékezésére egy alternatív
lépés lehet a hiányszakokat megnyitni
magyar nyelven, amivel az elvándorlást
is részben csökkenthetnék.
A Vajdaságban magas a diplomás
munkanélküliek száma, leginkább a
közgazdasági, államigazgatási, óvodapedagógusi és agrárvégzettségűek
esetében. Ezzel szemben más képzési
területeken hiányos a munkaerő-kínálat, amit a betöltetlen állások viszonylag magas száma is igazol. (Főként a műszaki vagy az egészségügyi
végzettségűek hiányoznak). Ennek
hátterében többek között az áll, hogy a
felsőoktatás kibocsátása és a gazdaság
humánerőforrás-igénye nincs összhangban egymással.
Míg egyik oldalról megfigyelhető az
a tendencia, hogy a Vajdaságból fo-
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lyamatosan nagyobb számban jönnek
magyarországi felsőoktatási intézményekbe tanulók, másik oldalról az is
látható, hogy magyarországi fiatalok
kevésbé látogatják a vajdasági magyar
intézményeket. Ennek az okát nem a
fogadókészség hiányában kell keresni,
hanem a gyér érdeklődésben a magyarországi hallgatók részéről. Szükség lenne akár jogi akadálymentesítésre vagy pályázatok útján elnyerhető
támogatásokra. Ám elsősorban a magyarországi fiatalok motiváltságával
van gond, hiszen nem ismerik és nem
is értékelik a vajdasági felsőoktatási intézmények kapacitását.
A vajdasági magyar felsőoktatásban dolgozó tanári kar összetétele
egyoldalú, jelentősen lemaradtak a
fiatalításban, mivel a doktoranduszok
jórészt külföldön maradnak. Egyes
karok és szakirányok esetében külön
gondot okoz az akkreditációs eljárásnak megfelelően elegendő kompetens
tanári gárda kinevelése. Például az
építőmérnöki, szakorvosi, pszichológiai, pedagógiai területen szakemberhiány tapasztalható. Az előadók
heti óraszámait folyamatosan növelik, ami a hiányszakmák oktatásánál
már túlterheltséget mutat. Az oktatók
foglalkoztatása a kutatási feladatok elvégzésében oda vezetett, hogy minden
egyetemi tanár és asszisztens egyben
projektvezető vagy kutató is. A szerbiai közszférában, a közoktatást és a
felsőoktatást is beleértve, létszámstopot vezettek be, ami a kormányintézkedések miatt 2016 óta jelentősen
visszafogta a foglalkoztatást. Az alkalmazottak munkáját újra szabályozták,
és bevezették az egységes fizetési osztályokat az állami szektorban.
A bolognai rendszerre való átállás
ugyan Szerbiában sem ment zökkenőmentesen, de a felsőoktatási reform viszonylag gyorsan és látványosan meg
tudott valósulni. A bolognai rendszer
új felsőoktatási törvényt hozott, amely
részben meg is szigorította egy felsőoktatási intézmény akkreditálásának
az esélyét, amivel a magyarok esélye
is csökkent, hiszen nem tudják előteremteni a megfelelő számú előadói
szakembert, vagy biztosítani a (szerb
nyelvű) tudományos publikálások számát, vagy alkalmas multidiszciplináris
és rugalmas szakokra váltani, amikor a
(magyar) hallgatóság száma csökkenőben van. A magyar tudományos utánpótlás nehézkes, mert a munkahely is
bizonytalan.

Vajdaságban a felsőoktatási intézménybe való felvétel a középiskolai tanulmányi eredmények és a felvételi, illetve képességvizsgán szerzett pontok
alapján történik. Ennek az előírásnak a
korszerűségét még nem igen vitatják a
tanulók, de a minisztériumi körökben
folyik már a vita egy újabb felvételi
rendszer bevezetésén. Tervezik, hogy
például egy emelt szintű érettségi vizsga eredménye egyben felvételi pontokat is jelent majd az egyetemre.
Az interjúalanyok elmondták,
hogy a vajdasági egyetemek és főiskolák életében fontos szerepet töltenek be a hallgatói, illetve oktatói mobilitási programok (így az Erasmus-,
a CEEPUS-program, a szabadkai
főiskola esetében pedig ezeken kívül a
Makovecz Program). Az anyaországi
ösztöndíjprogramok a diákok pályaválasztásától kezdve egészen a doktori
ösztöndíjprogramig ösztöndíjat vagy
útmutatást nyújtanak a vajdasági magyar fiatalok számára. Ezek a programok segítenek a közös tapasztalatszerzésben, egy közös Kárpát-medencei
oktatási tér kialakításában.
A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramjának önmagában nincs
akkora ereje, hogy a külföldre irányuló
tanulást megállítsa, de megkönnyíti a
Szerbiában maradt magyarok továbbtanulással kapcsolatos döntését. Az
interjúalanyok egy, a Magyar Nemzeti
Tanács megrendelésére készített kutatási eredményre hivatkozva elmondták, hogy hallgatói válaszok alapján a
középiskola utáni továbbtanulási döntésben nagy szerepet játszik az anyagi
támogatás: a megkérdezett hallgatók 22
százaléka állította azt, hogy elsődlegesen az ösztöndíj-lehetőség miatt tanult
tovább, 15 százalékuk pedig azt jelezte,
hogy Magyarországon szeretett volna
továbbtanulni, de e lehetőség miatt inkább itthon maradt.
ÖSSZEFOGLALÁS
Az egységes Kárpát-medencei oktatási
tér kialakítása mindenképpen szükséges, hiszen a határon túli oktatás
valamennyi szegmense a magyarországi oktatási rendszerrel összefüggő
struktúrát alkot, és ezért a külhoni
magyar felsőoktatás sem szakítható ki
a magyarországi felsőoktatás vérkeringéséből.
Ennek a szándéknak a kifejeződése,
hogy Kárpát-medencei vonatkozásban működtetik a Határtalanul vagy a
Makovecz programot, és ezt a célt segítik elő a hallgatói, illetve az oktatói mo-

bilitási programok is (így az Erasmus-,
a CEEPUS programok). Magyarországon és a külhoni magyar területeken
is a külföldi hallgatók számára a diplomáért való tanulás mellett lehetőség
nyílik a részképzésben való részvételre
is. Ezenkívül az anyaországi ösztöndíjprogramok a diákok pályaválasztásától
kezdve egészen a doktori ösztöndíjprogramig ösztöndíjat vagy útmutatást
nyújtanak a vajdasági magyar fiatalok
számára. Ezek a programok is segítenek a közös tapasztalatszerzésben, egy
közös Kárpát-medencei oktatási tér kialakításában.
Magyarországon az elmúlt években csökkent a határon túlról érkező
magyar hallgatók aránya a felsőoktatásban, részben a helyben történő
magyar nyelvű tanulás lehetőségeinek
kiszélesedése miatt. Az a tendencia,
hogy csökken a külhoni magyar területekről érkező magyar hallgatók
aránya, részben azt is jelzi, hogy az
Erasmus és CEEPUS programok szélesebb palettája áll a hallgatók rendelkezésére. Ezáltal a hallgatók nem csak
magyarországi intézménybe mehetnek
részképzés céljából, hanem szerte a
nagyvilágba. Másrészt oka lehet ennek
a folyamatnak a közép-európai államok eltérő kredit-beszámítása, illetve
az, hogy a képzéseink egymásra épülnek, így a külföldi hallgatók nem tudnak megcélozni egy-egy önálló képzési
blokkot. Az ezzel kapcsolatos igényeket
érdemes lenne felmérni.
A szakértői interjúk alapján a Kárpát-medencében a hallgatói mobilitást
akadályozó tényezők közé tartoznak
az anyagi nehézségek és a kreditelismerés problémája. Ez utóbbi különösen Magyarországon jellemző. A
hallgatók – egyébként reális – félelme,
hogy a tantervek rossz összeegyeztethetősége, a kreditek elismertetésének
nehézségei miatt tanulmányuk befejezése eltolódhat egy szemeszterrel, az
államilag támogatott féléveik száma
pedig ezáltal akár „el is fogyhat”. A
problémák enyhítését eredményezné, ha az kerülne a fókuszba, hogy
az adott program céljait szolgálja-e a
kint tanult tárgy, nem pedig az, hogy
teljes mértékben megfelel-e a hazai
intézményben oktatott tárgynak. Az
úgynevezett mobilitási ablak meghonosítása, valamint a partnerintézmények közötti erősebb együttműködés
szintén segítene a kreditelismertetési
problémák kiküszöbölésében.
Magyarországra a legtöbb külhoni
hallgató Erdélyből érkezik, ugyanakkor

Erdélyben több magyar felsőoktatási
intézmény is elindította képzéseit, több
helyszínnel, amelyek arra törekednek,
hogy helyben tartsák a hallgatókat.
Annak sincsen jogi akadálya, hogy
a magyarországi fiatalok Erdélyben
kezdjék vagy folytassák a felsőfokú tanulmányaikat egy teljes képzés erejéig,
hiszen bármely romániai vagy EU-s
állampolgárral azonos feltételek mellett vehetnek részt a romániai felsőoktatási képzésekben. A közkedveltebb
szakokon minden évfolyamon vannak
magyarországi hallgatók. Összességében azonban az összlétszámnak a tíz
százalékos küszöbét még nem lépik át a
Magyarországról érkező hallgatók.
A Magyarországon való tanulás vonzó a felvidéki magyar diákok számára
is, hiszen az anyanyelvükön tanulhatnak. A felvidéki diákok körében ráadásul nagy presztízse van a magyarországi intézményeknek (így különösen
az ELTE, a Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem). Tisztában
vannak azzal is, hogy a felvételi eljárás
során akár kedvezőbb feltételekkel számíthatják pontjaikat magyarországi
társaikhoz képest, mivel az egyetemek
sok esetben elismerik a szlovák érettségit nyelvvizsgaként. A hallgatók számára sok előnnyel jár az, ha a magyar-

országi felsőoktatási intézményeket
választják (karrier lehetősége), azonban az interjúalanyok nyilatkozatai szerint nagy problémát jelent, hogy a diákok 90 százaléka nem megy vissza. A
felvidéki magyar felsőoktatás helyzetét
az is nehezíti, hogy egyre több magyar
(és szlovák) hallgató megy Csehországba tanulni, miután ott a szlovákiai
hallgatókat ösztöndíjakkal támogatják,
és nincs nyelvi problémájuk sem: akik
beszélik a szlovák nyelvet, azok a cseh
nyelvet is megértik.
A felvidéki magyar felsőoktatási
képzésre magyarországi, valamint a
többi nemzetrészből is érkeznek magyar hallgatók. A Makovecz Programon belül például a Selye János Egyetemre többen mennek Erdélyből, mint
Magyarországról.
A vajdasági felsőoktatással kapcsolatban megállapítható, hogy míg Erdélyben és a Felvidéken növekedett
a helyben tanulás lehetősége magyar
nyelven, addig a Vajdaságban erre
továbbra is csak korlátozottan van lehetőség. Ennek következtében az elmúlt években nőtt a Magyarországon
tanuló, Szerbiából érkezett hallgatók
száma. A hallgatói emigráció továbbra is csökkenti a Vajdaságban tanulók
számát, amiben az anyagi megfontolá-

soknak, illetve a földrajzi közelségnek
fontos szerepe van. A hallgatók nagy
része mégis a minőségi oktatás, a magyar nyelvhasználat, a színes képzési
kínálat, az oklevél nemzetközi munkaerő-piaci presztízse miatt választja a
magyarországi felsőoktatást.
FELHASZNÁLT IRODALOM
Erőss Ágnes – Filep Béla – Tátrai Patrik –
Rácz Katalin – Váradi Mónika Mária –WastlWalter Doris 2011. Tanulmányi célú migráció, migráns élethelyzetek: vajdasági diákok
Magyarországon. Tér és Társadalom. 25. évfolyam 4. szám. 3-19. Elérés: https://tet.rkk.
hu/index.php/TeT/article/view/1936/3813
Utolsó letöltés ideje: 2019. május
Gábrity Molnár Irén 2015. A vajdasági
magyarok helyzete és jövőképe. Confessio
2015/3-4. Elérés: http://confessio.reformatus.
hu/v/confessio-20153-4/ Utolsó letöltés ideje: 2019. április
Municipalities and Regions of the Republic
of Serbia. Statistical Office of the Republic
of Serbia. Belgrade, 2013. Elérés: http://
pu bl i k a c ij e. s t at . gov. rs / G 2 0 1 2 / Pd f E /
G20122008.pdf Utolsó letöltés ideje: 2019.
február
Magyar Nemzeti Tanács Oktatásfejlesztési
Stratégiája 2016–2020. Elérés: http://www.
mnt.org.rs/sites/default/files/attachments/
oktatasi_strategia.pdf
Péti Márton – Szabó Balázs – Szabó Laura
2017. A Kárpát-medence országaiból áttelepült népesség területi mintázata. In Polónyi
Katalin – Zilahy Erika szerk. Területi Statisztika. 57 (3). 311 – 350.

GERGELY VIKTÓRIA

A SZÖVEGÉRTÉS FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE*
BEVEZETÉS

A hétköznapok során különböző szövegformákban megjelenő információk
tömegével találkozunk. A mindennapi
verbális tevékenységünk során szövegeket olvasunk, hallunk, hozunk létre. Mindezek miatt rendkívül fontos,
hogy a diákok megtanulják kellőképpen értelmezni a különböző szövegeket. Az egyes szövegtípusok más-más
olvasási stratégiákat követelnek, másképp olvasunk egy irodalmi művet,
egy újságban levő hirdetést, egy barátnak szóló e-mailt vagy éppen egy tudományos cikket. A különböző típusú,
eltérő szerkezetű szövegek különböző
sajátosságokkal rendelkeznek, és más
a céljuk is. A különféle szövegtípusok
különlegességeinek felismerése számos előnnyel jár.
A SZÖVEGTÍPUSOK ÁLTALÁNOS
JELLEMZŐI

Funkcionális szempontból az olvasás
három alapfunkciójának az élmény-,
az információ- és a tudásszerzést tekintjük. Ez a három szövegtípus jelenik meg a nemzetközi kompetenciamérések szövegértésre vonatkozó
tesztjeiben is (H. Molnár, 2013).
Az élményszerző (narratív, elbeszélő)
típusú szövegek összefüggő szövegek,

céljuk egy történet elbeszélése.
Ezek a szövegek gyakran személyes
hangvételűek. Ide tartozik például a
mese, novella, esszé, dráma stb. Gyakorta fiktív, kitalált elemeket tartalmaznak, s az olvasót aktív befogadói részvételre motiválják. Ezen típusú szövegek
olvasásának közvetlen funkciója az
élményszerzés, amely akkor valósulhat
meg, ha a szöveg kapcsolódik az olvasó
eddigi tapasztalataihoz, és a leírottak
megfelelnek az olvasó olvasási készsége
fejlettségének és fogalomkészletének.
Az élménykínáló szövegek közvetett
funkciója a spontán tanulás, segítségül
szolgálnak az olvasáskészség, a kognitív
és a szociális kompetencia fejlesztéséhez, valamint támogatják a szociális
tanulást is.
A tudáskínáló (magyarázó, kifejtő)
szövegek olvasását általában a kíváncsiság, érdeklődés, illetve a szándékos
tanulás motiválja. Ide tartoznak a tudományos, ismeretterjesztő szövegek
például a természet- vagy társadalomtudományok témaköréből. Az ilyen
típusú szövegek célja egy-egy jelenség
magyarázata, hangvételük többnyire
tárgyilagos. Magyarázó, kifejtő szövegekkel találkozhatnak a diákok többnyire a tankönyveikben is.

Az informáló (adatközlő, tájékoztató) szövegek közé olyan mindennapi
életben előforduló szövegek tartoznak,
mint pl. a használati útmutató, menetrend, szórólap, órarend stb. Ezen szövegek olvasásának fő motivációja az
érdeklődés vagy valamilyen probléma
megoldásához szükséges információk
megszerzése. Ezeknek a szövegeknek
ismertetőjegyei közé az adatközlés tartozik, amelyek segítségül szolgálnak a
mindennapi élet bizonyos helyzeteiben. Ezek az információk gyakran grafikusan is megjelenítődnek. Az ilyen
típusú szövegek feldolgozása is nagyban elősegíti a gondolkodási képességek fejlesztését. Mivel általában csak
adatszerű információkat közölnek, az
olvasónak magának kell kiigazodnia
az adatok között. Jellemző, hogy ilyen
típusú szövegeket nem egy konkrét
személy jegyzi, hanem inkább egy közösség, vállalat. Az ilyen fajta szövegtípusok nagyon gyakran előfordulnak a
hétköznapi életben (H. Molnár, 2013).
A SZÖVEGTÍPUSOK MEGÉRTÉSE
A szövegértés tanulmányozására jellemző, hogy különválasztják a narratív
(elbeszélő) és leíró (ismeretközlő) szövegeket (Tóth, 2002, 355). A narratív
szövegek az időbeliségre épülnek,

_______________________________________
* A tanulmány alapjául szolgáló kutatás az APVV-17-0071 projekt keretén belül készült. Jelen munkát a magyarországi Collegium Talentum
2019 programja támogatta.
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lineáris cselekményleírással. A szöveg
stílusát a verbalitás, az igék túlsúlya
jellemzi. Tárgya a tettek és események
bemutatása. Ezzel ellentétben a leíró
szöveg a valóság elemeinek a statikus
bemutatására helyezi a hangsúlyt,
a stílusát a nominalitás, tehát a főnevek túlsúlya jellemzi. Tárgya a dolgok,
helyszínek és szereplők leírása (Lackó,
2006, 40).
Az alsó tagozaton a diákok többnyire
elbeszélő szövegekkel találkoznak, később ezeket túlnyomórészt magyarázó
típusú szövegek váltják fel. Az elbeszélő és magyarazázó típusú szövegek
eltérő struktúrája, fogalomkészlete,
információk közötti összefüggései miatt a legtöbb diák a magyarázó típusú
szövegeket nehéznek tartja. Ennek
fő indoka az, hogy ezek többnyire ismeretlenek a számukra, illetve ezen
típusú szövegek komplexebbeknek is
tűnhetnek. Az szövegtípusok közötti
alapvető különbségek miatt a narratív
és adatközlő típusú szövegek más
megértési stratégiákat követelnek.
A magyarázó típusú szöveg jobban
igényli az előzetes tudás aktiválást,
és a részletek megértését, míg a
narratív szöveg inkább a tematikai
szerkezet megértésére összpontosul
(Kraal–Koorneef–Saab–Broeak, 2018,
2018–2020). A szövegtípusok eltérő
szerkezete befolyással van a szövegértési tesztek eredményeire is. Feltételezhető, hogy az egyszerűbb narratív
típusú szöveg megértése alaposabb
és könnyebb, mint a leíró szövegeké.
Laczkó Mária szavait idézve: „a szöveg
típusának a szövegértési teljesítményre gyakorolt hatása a szöveg szerkezeti
felépítésével szoros összefüggést mutat
oly módon, hogy a lineáris szerveződésű cselekménysorozat elemei könynyebben megjegyezhetők és igazíthatók a korábbi ismeretekhez, mint
a leíró vagy kommentár szövegekben
közölt információk.” (Lackó, 2006, 40).
A nyelvi kommunikációs tevékenységünk folyamán számos olyan diskurzust folytatunk, amely során a világról
szerzett tapasztalatainkat történetekké
alakítjuk, ezáltal ezek a diskurzusok
narratívnak tekinthetők. Általánosan
nézve különbséget lehet tenni két átfogó kategória között: a társalgási narratívák és irodalmi narratívák között.
A társalgási narratíva prototipikus
példánya a mindennapi elbeszélések,
vagyis közvetlen interakció folyamán
lezajló történetmondás és -befogadás,
mely során valamilyen eseményről
számolunk be beszélgetőpartnerünk-

nek. Az irodalmi narratív diskurzusokat pedig közvetett interakció jellemzi, ennek prototipikus példánya a
szépirodalmi elbeszélés, mint például
a regény, novella. A nyelvi tevékenység
dialogikus jellegéből kifolyólag egy
diskurzusnak két résztvevője van: a
feladó és a vevő. A feladó tesz valamilyen megnyilatkozást, és a mondottakat a vevő befogadja. A narratív diskurzusok tekintetében két szerepkör
különítődik el: a történetmondó és a
történetbefogadó szerepköre.
AZ IRODALMI SZÖVEG
MEGÉRTÉSE

Az irodalmi szöveg több szempontból
is különbözik a szöveg általános jellemzőitől. Az irodalmi mű többnyire
írott szöveget jelent, és sajátossága az
esztétikum megléte, mely a gyönyörködtetés és az ismeretátadás szövetségében jelenik meg. Az irodalmi mű
olvasása során az olvasó nem az íróval,
hanem a szöveggel beszélget, ezáltal
az irodalmi szöveg önállósul és így
szólítja meg az olvasót. Az irodalmi
szövegek megértésének különleges olvasási módjában válik értelmezhetővé
a szöveg fikciója, és válik lehetővé az
irodalmi alkotás tér- és időszerkezetének megértése (Tolcsvai, 1997). Egy
adott műnek nem egyetlen jelentése
lehetséges. Első olvasásra valószínű,
hogy a mű információgazdagságából
kifolyólag sok minden elkerüli az olvasó figyelmét, ezáltal jelentős lehet a
torzítás és a leegyszerűsítés jelenléte.
A szavak, mondatok ismétlése javítja
az információk megjegyzését, ezért
egy szöveg többszöri elolvasása növeli a felidézés sikerességének esélyét
(Maj–Halász–Marton, 1991).
Az irodalmi szövegek megértése
kutatásában a kognitív, vagyis megismerési szempontot előtérbe helyező tudományok, főleg a kognitív
nyelvészet és kognitív pszichológia
nézeteit használják fel, ezen tudományok eredményeit felhasználó irányzatok gyűjtőneve a kognitív poétika.
A kognitív poétika, vagy más szóval
a kognitív irodalomtudomány nem
számít egységes irányzatnak, inkább
különféle területekre specializálódott
irányzatok sokaságából tevődik össze.
Ezen irányzatok sokféleségük ellenére a főbb alaptézisekben megegyeznek (Horváth-Szabó, 2013, 139–140).
A kognitív poétika alaptételei közé
tartozik, hogy mint minden nyelvi
megnyilatkozás, így az irodalmi szöveg esetében is annak megalkotása

és befogadása alapjában véve függ
az emberi elme szerveződésétől és
információfeldolgozó műveleteitől.
(Szabó, 2012, 115–116).
A kognícióelméletű kutatások központjában a befogadás folyamata áll,
tehát azzal a kérdéssel foglalkoznak,
hogy hogyan jön létre az olvasó fejében a szöveg jelentése, milyen kognitív mechanizmusok játszanak szerepet a szöveg megértésben. A kognitív
grammatikák egyik alaptézise, hogy a
nyelvi rendszert és a nyelvhasználatot
nem lehet elválasztani egymástól. A
kognitív nyelvészet, a kognitív pszichológia és a kognitív irodalomtudomány feltételezi, hogy a diskurzusok és
az irodalmi szövegek koherens egészének megértése során az olvasó elméjében hasonló folyamatok játszódnak le
(Horváth-Szabó, 2013, 145). Az irodalmi szövegek olvasása során az olvasó túllép a szöveg explicit jelentésén.
Az olvasás megértésével foglalkozó
teóriák egyik fő elképzelése, hogy az
olvasó mentális szövegábrázolás készítése által reprezentálja a szöveg jelentését. A mentális szövegreprezentáció
létrejöttében több mentális folyamat
játszik szerepet. Szükség van alapvető nyelvi készségekre, mint például a
szavak dekódolása, szintaktikai készségekre és megfelelő fogalomkészletre.
Továbbá szükséges magasabb szintű
kognitív készségek birtoklása is, mint
például a következtetések levonása,
a szöveg struktúrájának felismerése.
Szükséges különbséget tenni a megértés folyamata és eredménye között. Az
eredmény magába foglalja azt, amit az
olvasó megért és tud az olvasást követőn, míg a megértés folyamata magába
foglalja a kognitív műveleteket, amit
az olvasó felhasznál a reprezentáció
folyamán. Az olvasó a szöveg olvasása
folyamán háttérismeretei aktiválásával
és a szöveg struktúrájának felismerése
által ad értelmet a szövegnek.
A sikeres olvasó metakognitív, célorientált, flexibilis, és folyamatosan
monitorálja a mentális reprezentációját. A sikeres olvasó ki tudja szűrni a
szövegből a fontos adatokat és össze
tudja foglalni a lényeges információkat. Képes egységesíteni az olvasott
információt, képes levonni következtetéseket az olvasás közben és után, ezáltal pedig összefüggő mentális reprezentációt hoz létre a szöveg jelentését
illetőleg. A gyengén olvasó egyének
szintén hasonló, de kisebb mértékű
megértéssel kapcsolatos folyamatokat
végeznek. Nem képesek összekapcsol-
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ni az összes releváns háttértudásukat a
szöveggel, kevésbé vannak tudatában a
szöveg azon jellemzőinek, amik elősegítenék a mentális reprezentáció kialakulását. Ezenfelül kevésbé járatosak a
releváns és fontos információ kiszűrésében, és a következtetések levonása is
nehezebb számukra. De természetesen
nem mindegyik gyengén olvasónak
van problémája az említett területek
mindegyikével
(Kraal–Koorneef–
Saab–Broeak, 2018, 2019).
ÖSSZEGZÉS
Írásom a szövegértés szövegtípusok
szerinti magyarázatára vállalkozott,
különös tekintettel az irodalmi
szöveg megértésének bemutatására.
A megfelelő szövegértés alapfeltétele a mindennapi életben való boldogulásnak, ebből kifolyólag fölöttébb
fontos, hogy az egyének megtanulják
kellőképpen értelmezni a mindennapi
szituációkban előforduló szövegeket.
A tanulmány első egysége egy átfogó
képet ad a szövegtípusok általános jellemzőiről, majd ezt követően kognitív
keretben vizsgálja az irodalmi szövegek megértését.
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SCHULCZ PATRIK

A VALÓDI HIVATALI KÉTNYELVŰSÉGÉRT*

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok
Kara a 2011/2012-es akadémiai évben
Szlovákiában addig még nem létező,
magyar-szlovák kétnyelvű mediátor
(ügyvitelszervező) tanulmányi programot indított, ez alapszintű képzést
nyújtott a hallgatók számára.
A szak akkreditálásának létjogosultsága már akkor is megkérdőjelezhetetlen volt. Nem csak a politikai,
de a gazdasági elvárásokból fakadó
tényezők is alátámasztják azt, hogy a
magyar-szlovák kétnyelvű adminisztrátorok, referensek szerepe mennyire
fontos Szlovákiában, főleg a dél-szlovákiai régióban. Az adminisztrátori
munkakörben dolgozó alkalmazottak
java része nem rendelkezik a megfelelő nyelvi színvonalú hivatali érintkezéshez szükséges magyar szaknyelvi és
stilisztikai ismeretekkel, ami érthető,
hiszen a magyar tannyelvű iskolákban is kevés figyelmet kap ezeknek
az oktatása. A magyar nyelvű hivatali
kommunikáció lehetőségét az is korlátozza, hogy a törvény szerint érintett településeken nem minden hivatalnok beszél és ír magyar nyelven.
A kisebbségi kormánybiztosi hivatal
2017–2018-as jelentéséből (web 1)
kiolvasható, hogy míg települési szinten az önkormányzati alkalmazottak
87%-a beszéli a magyar nyelvet, addig
az államigazgatás szintjén az alkalmazottak legfeljebb fele beszél valamilyen
kisebbségi nyelven, a járási hivatalokban ez az arány csupán 18%.
Az 1999-ben elfogadott 184/1999-es
számú, a nemzeti kisebbségi nyelvek
használatáról szóló törvény 512 magyarlakta településen biztosítja a magyar nyelv szóban és írásban történő
hivatalos használatát, az alkalmazottak hiányos terminológiai ismerete
azonban nem könnyíti meg az ügyfelek számára a hatékony magyar nyelvű
ügyintézését. A törvény ugyan erre lehetőséget biztosít, ám a magyar nyelv
írásbeli használata a hivatalos érintkezésben nem kielégítő. Ezt számos, a
nyitrai magyar tanszéken végzett kutatás, szakdolgozat és diplomamunka is
bizonyítja, sőt a kisebbségi kormánybiztosi hivatal jelentése is ezt támaszt-

ja alá. Az általuk megkérdezett 506
település közül 111 (22%) válaszolt
igennel arra a kérdésre, hogy kapnak-e
kisebbségi nyelvű írásos beadványt a lakosságtól, 388 (77%) település nemmel
válaszolt erre a kérdésre (7 település
nem adott választ). A kisebbségi nyelven érkezett beadványra a települések
csupán 12%-a (62) válaszol magyarul,
az erre vonatkozó kérdésre a települések 78%-a (396) nem is válaszolt, a
fennmaradó 10% (48 település) pedig
csak részben (néha) vagy egyáltalán
nem küld magyar nyelvű választ. A
fenti számok is mutatják, szükség van
olyan adminisztratív dolgozók képzésére, akik nem csak a szlovák, de a
magyar nyelvet is alkalmazni tudják a
hivatali érintkezésben, hiszen az asszimiláció lassításának elengedhetetlen
feltétele, hogy a magyar nyelv használata ne korlátozódjon a magánszférára,
hanem a nyelvhasználat lehetőségei a
nyilvános nyelvhasználati színtereken
is megmaradjanak, erősödjenek.
A szak akkreditálásának másik oka,
hogy az adminisztratív, hivatali munkakörben tevékenykedő alkalmazottaktól
is gyakran megkövetelik a felsőfokú végzettséget, s így az ezt a szakot elvégzett
hallgatók megfelelő kompetenciákkal
rendelkezve léphetnek ki a munkaerőpiacra. A tanulmányi program biztosítja
a hivatali érintkezésben használatos és
szükséges magyar, szlovák és angol nyelvi, jogi, számítástechnikai, közigazgatási
és egyéb társadalomtudományi ismeretek felsőfokú elsajátítását. Ezenfelül a
hallgatók magabiztossá válnak a többnyelvű hivatali kommunikáció és levelezés lebonyolításában is. A végzősök
a munkaerőpiac különböző területén is
érvényesülni tudnak, nemcsak a köz- és
államigazgatásban, de magánvállalkozásokban, az idegenforgalomban, a nemzetközi kulturális intézményekben is
hasznosítani tudják tudásukat.
A magyar–szlovák kétnyelvű ügyvitelszervező szak relevanciája valóban
vitathatatlan. Ennek bizonyítéka, hogy
a 2015/2016-os akadémiai évtől mesterszakon is folytathatják tanulmányaikat a
hallgatók. A hároméves alapképzés után
„A magyar nyelv a kétnyelvű hivatali
kommunikációban” elnevezésű képzési

programban tanulhatnak azok a hallgatók, akik szeretnék megszerezni a magiszteri (Mgr.) oklevelet. A mesterszakos
hallgatók elsajátítják a hivatalos ügyvitel
hatékony vezetéséhez elengedhetetlen
kommunikációs és menedzseri kompetenciákat. A végzősök könnyedén elhelyezkedhetnek vezetői munkakörökben
nemcsak az önkormányzatok hivatalaiban, de a köz- és államigazgatási szerveknél, sőt a nemzetközi és kulturális
intézményekben is.
A tanterv hangsúlyt fektet a regionális kultúra ápolására, a tolmácsolásra, fordításra és a kisebbségi nyelvi
jogok érvényesítésével kapcsolatos
ismeretekre. A magyarországi és szlovákiai közigazgatási terminológia elsajátítását elősegíti a többhetes szakmai gyakorlat, így elméleti ismereteik
mellett gyakorlati tapasztalatokkal is
felvértezik a hallgatók magukat még
az egyetem elvégzése előtt.
A szak indítása óta végzett hallgatók
közül sokan már többéves munkatapasztalattal rendelkeznek, ezért érdemes megvizsgálni, hogyan vélekednek
tanulmányaikról, milyen mértékben
hasznosítják jelenlegi munkájukban
az egyetemen elsajátított kompetenciákat. 2020. március 18. és 25. között
online kérdőívet töltettem ki kizárólag
olyan hallgatókkal, akik a magyarszlovák kétnyelvű ügyvitelszervezés,
illetve a magyar nyelv a kétnyelvű hivatali kommunikációban c. tanulmányi programban tanultak. A kérdőív
kérdéseit a KeTK által 2019-ben elkészített és lekérdezett Diplomás pályakövetés című intézményi kutatásból
választottam ki. Az egyetem weboldala szerint (web 2) alapszakon 2014
óta (ekkor végzett az első évfolyam)
118 hallgató fejezte be tanulmányait,
a mesterszakról 2017 óta 50 hallgató
hagyta el az egyetem falait. A kérdőívet elküldtem 5, a szakon különböző
évfolyamokban végzett személynek, és
megkértem őket, juttassák el azt volt
csoporttársaikhoz is, így a kérdőívemet 30 adatközlő töltötte ki.
A kérdőív több részből állt, elsőként
arra kérdeztem rá, melyek voltak a
képzés jellegzetességei. A válaszokból kitűnik, hogy a tanárok megfele-
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lő hozzáállása, a korszerű, elegendő
ismeret átadása jellemzi leginkább a
képzést. Az utóbbi garantálja a hallgatók munkaerőpiaci felkészültségét
is. A válaszadók közül legtöbben az
idegennyelv-oktatás mennyiségét és
a szakmai gyakorlat hosszát kevesellték. Ez a kritikus vélemény egy másik
kérdésre (Mi volt az, amit a leginkább
hiányként élt meg nyitrai egyetemi tanulmányai alatt?) adott válaszban is
megjelent. Válaszaikban többen is kitértek a szakmai gyakorlat hasznára,
a válaszadók nagy része azonban úgy
gondolja, hogy egy hosszabb szakmai
gyakorlat vagy akár több hónapig tartó
gyakornoki állás jobban felkészítené a
végzős hallgatókat a munkaerőpiacra,
csakúgy, mint az idegen nyelv magasabb szintű oktatása.
A kérdőív második részében arra
kérdeztem rá, hogy a tanulmányaik
befejezése után mennyi időbe telt, míg
munkát találtak, milyen pozícióban
dolgoznak jelenleg. A 30 válaszadóból
18-nak sikerült a tanulmányok befejezésétől számított 1 hónapon belül
elhelyezkedni, de legkésőbb fél éven
belül az összes végzős hallgató talált
munkát, sőt van olyan is, aki saját vállalkozásba kezdett. Az alábbi diagramon látható, hogy a válaszadók 70%-a
(21 személy) alkalmazottként dolgozik. Az önfoglalkoztató, önálló vállalkozók (4 személy) olyan személyek,
akiknek nincs alkalmazottjuk, míg a
vállalkozó kategóriába azok tartoznak
(3 személy), akik alkalmazottakat foglalkoztatnak. Két válaszadó jelenleg
nappali tagozatos hallgató.
MI AZ ÖN JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

C Vállalkozó (alkalmazott(ak)at foglalkoztat)
D Nappali tagozaton tanuló diák

A munkaerőpiaci helyzet kérdésre az
alkalmazott, önfoglalkoztató vagy a
vállalkozó választ adóknak (28 személy) két további kérdést is meg kellett
válaszolniuk. Először a beosztásukra
kérdeztem rá, majd arra, milyen mértékben használják munkavégzésük során a tanulmányok alatt megszerzett
tudást és készségeket. A kérdőívet kitöltő személyek 56%-a (16 válaszadó)
olyan munkakörben dolgozik, ahol
megkövetelik a diploma meglétét, és
csupán 1 személy esetében nem kritérium, hogy az alkalmazott diplomával
rendelkezzen. A többi válaszadó alsó,
közép- vagy felső vezetői pozícióban
dolgozik. Az egyetemen szerzett tudást, készségeket és kompetenciákat
a válaszadók több mint fele, 53,6%-a
(15 személy) közepes, nagy vagy teljes mértékben használja mindennapi
munkája során, ők többnyire olyan
állami, közigazgatási intézményekben
helyezkedtek el, ahol előnyt jelent az
államnyelv ismerete mellett a magyar
mint kisebbségi nyelv ismerete is. A válaszadók 35,7%-a (10 személy) kismértékben ugyan, de hasznosítani tudja az
egyetemen megszerzett tudását, közülük többen egy nemzetközi vállalatnál
helyezkedtek el, ahol a szlovák és a magyar nyelvet egyáltalán nem használják,
ők elsősorban az informatikai/közigazgatási kurzusokon szerzett ismereteiket
tudják hasznosítani. Csupán 3 személy
válaszolta, hogy egyáltalán nem tudja
jelenlegi munkájában felhasználni tanulmányai alatt elsajátított készségeket:
ők más területen helyezkedtek el az
egyetem után.
E

A Felső vezető
B Középvezető
C Alsó vezető
D Beosztott diplomás
E Beosztott, nem diplomás foglalkozás

MILYEN MÉRTÉKBEN HASZNÁLJA MUNKAVÉGZÉSE SORÁN A
TANULMÁNYOK ALATT SZERZETT TUDÁST/KÉSZSÉGEKET?

A Egyáltalán nem
B Kevésbé
C Közepes mértékben
D Nagymértékben
E Teljes mértékben

A volt hallgatók válaszaiból kitűnik,
hogy a tanulmányi program biztos
alapot nyújt nemcsak azoknak a személyeknek, akik a közigazgatásban
szeretnének elhelyezkedni, hanem
azoknak is, akik vállalkozást szeretnének indítani. A pályakezdők nagyon
rövid időn belül el tudnak helyezkedni
a munkaerőpiacon, valamint az egyetemen megszerzett tudás és kompetencia nem vész el, különböző mértékben ugyan, de a munkaerőpiac széles
területén alkalmazni tudják azt.

MILYEN BEOSZTÁSBAN
DOLGOZIK?
HIVATKOZÁSOK
web 1 = https://rokovania.gov.sk/RVL/
Material/23467/1
web 2 = https://uis.ukf.sk/lide/absolventi.
pl?fakulta=50;zalozka=2;lang=sk

___________________________
* Jelen munka megírását a magyarországi
Collegium Talentum 2019–2020 program
támogatta.
A Alkalmazott
B Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó (szellemi szabadfoglalkozású, egyéni vállalkozó,
nincs alkalmazottja)
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ZOLCZER PÉTER

A NYELVTANULÁST ELŐSEGÍTŐ ÁLTALÁNOS
KÉSZSÉGEK – ÖSSZEFOGLALÓ (13. RÉSZ)
A nyelvtanulást elősegítő általános készségek című cikksorozatomban olyan
készségekre hívtam fel a figyelmet,
amelyek alapvetően nem kapcsolódnak a nyelvtanuláshoz, fejlesztésükkel
mégis elősegíthetjük, megkönnyíthetjük, illetve hatékonyabbá tehetjük azt.
Ebben az összegző cikkben röviden
áttekintem a cikksorozat összes részét,
megkísérelve tömören összefoglalni
lényegüket.
A sorozat 1. részében a koncentrációképességről írtam. Bármilyen tanulási folyamatról legyen szó, figyelmünk
folytonos, hosszú időn át (30–60 perc)
tartó fókuszálása elengedhetetlen ahhoz, hogy hatékonyan és sikeresen
sajátítsuk el az új tudást. Éppen ezért
szükségünk van arra, hogy fejleszszük koncentrációs képességünket.
Egy egyre inkább közismert módszer
koncentrációs képességünk fejlesztésére az úgynevezett tudatos jelenlét

(mindfulness) meditációs gyakorlat,
melynek lényege meglepően röviden
összefoglalható: a gyakorlat annyiból
áll, hogy egy adott tárgyra kell összpontosítanunk teljes figyelmünket, és
amint észrevesszük, hogy figyelmünk
elkalandozott, újra vissza kell terelnünk fókuszunkat a választott tárgyra.
Bátran próbáljuk ki, napi 5–10 perces
gyakorlással 2 hét után érezni fogjuk a
jótékony hatást.
A 2. részben arra próbáltam meg
felhívni a figyelmet, hogy a testmozgás, a motiváció és a kognitív teljesítőképesség között rendkívül szoros kapcsolat áll fenn. John J. Ratey és Daniel
Pink könyveinek rövid áttekintéséből
megtudtuk, hogy intenzív tanulás
közben óránként akár csak 10 perc
aktív, dinamikus testmozgás többet ér,
mint két dupla espresso, mivel növeli
koncentrációs képességünket és segít
belső motivációnk megszilárdításá-

ban. Legközelebb, mielőtt elővesszük a
nyelvtankönyvet, fussunk néhány kört
a ház körül, hogy első kézből győződhessünk meg a pozitív hatásokról.
Cikksorozatom 3. részében arra
hívtam fel a figyelmet, hogy a (nyelv)
tanulási folyamatban (is) rendkívül
fontos szerepe van a megfelelő célkitűzésnek és időbeosztásnak, illetve annak, hogy ehhez tartani is tudjuk magunkat. Az instant gratifikáció – mely
sok társadalomkutató szerint a legnagyobb 21. századi betegség – elkerülése alapvető fontosságú motivációnk
szinten tartásában, és az, hogy menynyire engedünk teret neki, a hozzáállásunkon múlik. A hozzáállást a nem
jól vagy egyáltalán nem felállított cél,
illetve az irracionális jövőkép döntheti
negatív irányba. Fontos tehát, hogy ha
nyelvet szeretnénk tanulni, állítsuk ezt
fel egy olyan célként, melynek eléréséért hajlandóak vagyunk dolgozni. Ha
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a cél egy nyelv elsajátítása, vegyük hát
elő határidőnaplónkat, és tervezzük be
a napi fél óra nyelvtanulást.
A 4. részben azt fejtettem ki, hogy
milyen összefüggés van az önfegyelem, az akaraterő és a tanulási folyamat között. Leegyszerűsítve: az
önfegyelem annak a mutatója, hogy
mennyire vagyunk képesek valami
olyat megtenni, amihez nincs kedvünk, míg az akaraterő annak a mértéke, hogy az adott cselekvést milyen
intenzitással, mennyi időn keresztül,
mennyi akadály ellenére vagyunk hajlandóak (el)végezni. Kelly McGonigal
szerint akaraterőnk fejlesztését négy
alapelv mentén kell megkezdenünk.
Elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű alvás, a meditáció, a testedzés és
az egészséges táplálkozás. Kétségtelen,
hogy egy új nyelv elsajátítása megköveteli, hogy folyamatosan gyakoroljuk
akaraterőnket, mivel a folyamat szerves része a hibázás, amely természetszerűen demotiváló erővel bír. Ennek
tudatosítása után csakis akaraterőnkre
hagyatkozhatunk, hogy a biztos jövőbeli hibázások ellenére is újra próbálkozzunk.
A sorozat 5. részében a szokások
témáját jártam körül. James Clear
Atomic Habits [„atomnyi” szokások]
című könyvében kifejti, hogy a szokásokra is érvényes, hogy kicsi, de rendszeres változ(tat)ásokból alakulnak
ki, amelyek végül nagy hatást fejtenek
ki életünkre. Clear szerint egy adott
szokás elsajátítását azzal kell kezdeni,
hogy a célt – azt, hogy a szokást elsajátítsuk – 100%-os egészként kell felfogni, majd mindennap legalább 1%-nyi
előrelépést tenni a kívánt szokásunk
kialakításának érdekében. Ezek az
akár 1%-nyi rendszeres, apró lépések
lassan, de biztosan juttatnak majd el
a kívánt szokás állandósításához. A
nyelvtanulás azon tevékenységek egyike, melyek esetében a rendszeresség és
a gyakoriság alapvető fontosságúak,
ezért egy új nyelv elsajátítását tudatosan szokássá kell alakítanunk.
Cikksorozatom 6. részében rámutattam arra, hogy a (nyelv)tanulási
folyamatot segítő általános készségek
fejlesztéséhez érdemes segítségül hívnunk technológiai fejlődésünk kiváló
bizonyítékául szolgáló eszközeit: számítógépünket és okostelefonunkat.
Olyan alkalmazásokat mutattam
be, melyek rendeltetésszerű használatával hatékonyan fejleszthetjük
tanulást segítő készségeinket; például: Headspace, Waking up, 7 Mi-

nute Workout, Todoist vagy Habitica.
Használhatunk bármilyen más alkalmazást, a lényeg, hogy ha már van
rá lehetőségünk, érdemes kipróbálni
néhányat, amelyekkel fejleszthetjük
készségeinket.
A 7. részben az emlékezőképesség
fejlesztéséről írok. Agyunk úgy tud hatékonyan emlékeket tárolni, ha azokat
valamilyen kontextushoz (képi, térbeli vagy akár érzelmi) tudja kötni. A
memóriánknak erre a tulajdonságára
épül a memóriapalota technika, amely
egy valós hely (innen a palota elnevezés) képzeletbeli másolatát használja
kontextusként a hosszú távú és hatékony emléktároláshoz. Tételezzük fel,
hogy a komorebi japán szót és annak
jelentését (a fákon átszűrődő napfény)
szeretnénk megjegyezni. Mondjuk,
hogy a választott memóriapalotánkban van egy déli fekvésű szoba, ahol
az ablakkal szemben van egy komód.
Képzeletünkben a szobába lépve az
ablak redőnyein keresztül mindig átszűrődik a fény, amely aztán a faragott
fa komódra vetődik. Komód. Redőny.
Komorebi. A fákon átszűrődő fény.
A sorozat 8. részében továbbra is az
emlékezéssel foglalkoztam, konkrétan
7 további memóriatechnikát ismertetettem, amelyek a 13 nyelven beszélő
Luca Lampariellotól származnak: szóhálózat kialakítása egy új szó memorizálásánál, hallgatás olvasás közben és
olvasás hallgatás közben, szűrés (hétköznapi szóhasználatra fókuszáljunk
a szinonimák helyett), asszociáción
alapuló memorizálás, dekonstrukció
(szavak tanulása elemeinek jelentése
alapján), ismétlés és jegyzetelés.
A 9. részben az extenzív és intenzív
olvasásról írtam. Mivel minden ember más képességekkel rendelkezik, az
extenzív és intenzív olvasás megfelelő
egyensúlyban tartására nincs objektív
mutató vagy képlet, ezért magunknak
kell rájönnünk, hogy nálunk (szubjektíve) mi a leghatékonyabb arány. Az
viszont elmondható mindkét típusú
olvasásról, hogy fél órától kevesebb
időráfordításnak egyiknél sincs értelme, tehát ha csináljuk, akkor legalább
30 percet szánjunk mindkettőre. Kezdetnek, a saját nyelvtanulási módszereink kiegészítéseként, érdemes kipróbálni felváltva, egyik nap intenzíven,
másik nap extenzíven olvasni.
A cikksorozat 10. részében az
autodidaktizmus és a nyelvtanulás közötti kapcsolat fontosságát fejtettem ki.
A poliglottokról köztudott, hogy leginkább autodidakta módon tanulnak

nyelveket, minimális külső segítséggel.
Ha nekik sikerül önmagukat megtanítaniuk több idegen nyelvre is, akkor
miért jár annyi ember magán(nyelv)
tanárhoz és/vagy nyelviskolába? A
háttérben az autodidakta készség áll,
melynek fejlesztését érdemes azzal
kezdenünk, hogy alaposan körbejárjuk a tanulási stílusok témakörét, és
megpróbáljuk meghatározni, hogy
különböző szituációkban, különböző
bemenetek és ingerek esetén nekünk
melyik tanulási stílus vagy tanulási stílusok kombinációja felel meg a
leginkább (vagyis melyik a leghatékonyabb). Kísérletezéseinktől ne várjunk
olyan eredményt, amely univerzálisan
érvényes lesz a nyelvtanulási folyamat
egészében (ezért fontos, hogy adaptívak legyünk), viszont cserébe idővel
azt vehetjük észre, hogy a próbálkozásaink során egyre erősödik majd
autodidakta készségünk, méghozzá
anélkül, hogy ezt előzőleg tudatosan,
célként tűztük volna ki.
A 11. és 12. részben, továbbgondolva az autodidakta nyelvtanulást, Stephen Krashen nyelvész két nyelvelsajátítási elméletének lényegéről írtam.
Szerinte amikor egy idegen nyelven
beérkező új üzenetet (bemenetet) értelmezni tudunk, az hozzáadódik a
már meglévő tudásunkhoz (anélkül,
hogy tudatosan bármit is tennénk ez
ügyben). Az értelmezhető bemenet
leginkább a kontextus hatására válik
értelmezhetővé. Miközben nagy erőfeszítéssel próbáljuk az elsajátítandó
nyelv egy adott jellemzőjét megérteni,
megtanulni, majd használni, ne felejtsük el, hogy a nyelvelsajátítás akkor is
folyamatban van, amikor éppen hibázunk. Krashen kutatásai alapján a legfontosabb nyelvi készség a megértés.
Éppen ezért, hacsak nem tartozunk
azon nyelvtanulók nagyon kicsi csoportjába, akik a beszéden keresztül hatékonyabban tudnak nyelvet tanulni,
javaslom, hogy – főként kezdőként – a
megértésre koncentráljunk, ne pedig a
beszédre (bármennyire is hihetetlen,
ez utóbbi majd jön magától).
Bízom benne, hogy cikksorozatommal némileg hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy minél többen érezzünk motivációt a nyelvtanuláshoz, függetlenül
attól, hány évesek vagyunk és menynyire érezzük magunkat fittnek ehhez
a „feladathoz”. Ne feledjük, nyelvet
tanulni többet jelent annál, mintsem
tanulni egy nyelvet: ahány nyelv, annyi
ember (és ahány ember, annyi világ...).
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DLUSZTUS PÉTER

ÉRDEKESSÉGEK A 3D ÉS AZ INNOVÁCIÓ VILÁGÁBÓL
(3D ÉS INNOVOVÁCIÓ A PÉCSI JANUS PANNONIUS GIMNÁZIUMBAN)

A 2018/2019-es tanév egyik újdonsága
volt iskolánkban, hogy vezetésemmel
beindítottunk egy 3D és Innovációs
szakkört. Az első szakkörökön mellettem Kis-Bogdán Kolos 10. B osztályos
tanuló vett részt, aki már régóta komoly érdeklődést mutatott a műszaki
dolgok iránt, és többször is elkápráztatott már technikai vívmányaival.
A szakkört nem a hagyományos módon képzeltem, egyrészt a központba
a matematikai modellek előállítását,
másrész projektalapúvá akartam tenni. Milyen matematikai modellekben
gondolkodtunk?
A KEZDET
A 2017-ben bejövő kilencedikes matekos csoportomban a nevezetes azonosságokat tanultuk, amikor az óra
vége fele járva, látva, hogy már az órán
nem fog beleférni, kértem a diákjaimat, hogy az azonosságot szemléltessék geometriailag legjobb tudásuk szerint. Természetesen a megoldásokat
2D-ben képzeltem el, a füzetben lerajzolva. Másnap a házi feladatokat ellenőrizve, az egyik diák, Kolos, közölte
velem, hogy a füzetében ne keressem,
mert ő kinyomtatta azt. Aztán elővette
az alábbi képen látható 3D nyomtató
által kinyomtatott kockát.

(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3
Kolos megoldása számomra zseniális
volt, amely újabb feladatok kitűzését
indította el bennem, sőt arra serkentett, hogy az következő tanévtől matematikai problémákkal foglalkozó

3D-s szemléltető szakkört szerveztünk
(egyéb termékek: http://munzee.hu/
petibacsi/).
Kerestünk egy projektet, amely köré
felépíthetjük a szakkörünket.
Ehhez adott nekünk kiváló lehetőséget a 28. Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Verseny,
melynek díjazása is igen vonzóvá tette számunkra a részvételünket. Mivel
a verseny kiírása szerint ezeken egy
vagy két fővel lehet részt venni, így
csatlakozott hozzánk Hegedüs János,
szintén 10. B osztályos tanuló. Kolos
ötlete nyomán egy univerzális digitális
mérőrendszer elkészítésével pályáztunk a novemberi végi határidőig.
Mérőműszerünk
elnevezését
multifunkciónalitásából adódóan egyrészt Janusra, a több arcú isten (kétarcú), másrészt Janus Pannoniusra, az
egykori pécsi püspökre, költőre, iskolánk névadójára emlékezve adtuk. Így
született meg a JanusMeter.
Célunk egy oktatást segítő komplex
mérőműszer (rendszer) kialakítása
volt, elsősorban fizika, kémia, biológia
és egészségtan órákhoz. A termék előállításához és használatához elengedhetetlenek a megfelelő matematikai
és informatikai ismeretek. A műszer
segítségével a tanórán végzett kísérletek szemléletesebbek, gyorsabbak és
pontosabbak. Továbbá, az egészségügyi mérőeszköz használata előtérbe
helyezheti az egészséges életmódra
való nevelést és annak fontosságát. A
JanusMeter egy univerzális digitális
mérőrendszer természettudományos
órákhoz. A mérésekhez szenzorokat
használunk. A mérőegységek a különféle mért adatokat WiFi-n keresztül
továbbítják egy vezérlőhöz, ami továbbítja a megkapott értékeket a számítógép és a diákok okostelefonjai felé.
A számítógépen futó, saját fejlesztésű
megjelenítő program pedig MQTT-n
(mqtt.org) keresztül kommunikál a
vezérlővel, ami kapcsolatban van az
összes eszközzel. A program a mért
adatokat kiírja és grafikonon ábrázolja. Minden mérőegységben van
egy WeMos D1 Mini (wemos.cc)
mikrovezérlő, ami kiolvassa az érzé-

kelő adatát, feldolgozza, majd elküldi a vezérlőnek WiFi-n keresztül. A
kommunikáció történhet az iskolai
hálózaton keresztül vagy közvetlenül
a vezérlővel. A mérőegységek lítiumos
akkumulátorral üzemelnek, és saját
fejlesztésű program fut rajtuk. A mérőeszköz dobozai saját tervezésűek,
3D nyomtató segítségével készültek
(goo.gl/jKcRV5). A mérőműszerek
kalibrálását is saját magunk végeztük.
A számítógépen és okoseszközökön
megjelenő felület grafikájára is nagy
hangsúlyt fektettünk. A platform kellően felhasználóbarát, így mindenki
számára könnyen kiismerhető, és alkalmazható.
MIÉRT INNOVATÍV?
• Univerzális, több tudományterülethez, tantárgyhoz (fizika, kémia,
biológia, egészségtan) használható
Smart mérőrendszer.
• Komplexitásából adódóan is innovatív, mert a jelenlegi piacon nem található ilyen összetett méréseket végző
oktatási eszköz.
• A mérőműszereink, a piacon kapható mérőműszerekhez képest hasonló
pontossággal, de sokkal kedvezőbb
árral bírnak, továbbá nagy részük saját fejlesztésű.
• A méréseket valós időben ki lehet
írni akár digitális táblára is.
• A felhasználók okoseszközeiken is
nyomon követhetik a méréseket.
• A mért adatokkal valós időben lehet
számításokat végezni, és utólag is feldolgozható különböző programokkal is.
• Használata mindenki számára könynyen elsajátítható, a kezelőfelület
egyszerűségéből kifolyóan.
• Bővíthető keretrendszer! Új mérőegységgel egyszerűen és gyorsan bővíthető a rendszer moduláris felépítése miatt. A felhasználó tantárgyak
listája bővíthető, teljesen innovatív,
mivel a rendszer lehetőséget biztosít
a folyamatos fejlesztésre.
• A janusmeter.hu oldalon megtalálhatóak a forráskódok, valamint sok
hasznos információ a projektről, így

MATEMATIKA

A JanusMeter

mindenki számára elérhetővé vált
(„open source”).
• Előállítása iskolák vagy bárki számára megoldható.
MÉRŐEGYSÉGEK:

• Hőmérő: pontos, digitális hőmérő
nagy mérési tartománnyal
• Erőmérő: erők mérése digitálisan,
rugós erőmérőhöz hasonló
• Stopperóra: az idő pontos mérése
különböző indítási és megállítási
módokkal
• Áramerősség- és feszültségmérő:
áramerősség és feszültség mérése
digitálisan
• pH-mérő: oldatok, folyadékok pH
értékének mérése digitálisan

• Vércukorszint-mérő
• Pulzoximeter: pulzus és véroxigén-szint mérése
• Bőrellenállás-mérő
• Testhelyzet-figyelő
A versenyen 112 pályázat vett részt
(16 db határon túli magyar fiataloktól).
Ezek közül a 22 fős zsűri (akadémikusok, professzorok, egyetemi tanárok,
gazdasági szakemberek) 74 pályázatot fogadott el. Minden továbbjutó
pályázat mellé kirendeltek 2 tagot a
zsűriből, akikhez konzultációra kellett
menniük. A mi pályázatunk mellé Dr.
Forstner Bertalant (BME VIK dékánhelyettes) és Sipos Imrét (miniszteri
biztos, Emberi Erőforrások Minisztériuma, EKE OFI főigazgató) rendel-

ték. 2019 tavaszán mindkét zsűritagot
kétszer-kétszer személyesen látogattunk meg a fővárosban, akik hasznos
tanácsaikkal és észrevételeikkel segítették a munkánkat. A JanusMeter teljes dokumentációját április 1-ig kellett
elküldenünk, melyet minden zsűritag
megkapott és átolvasott. A döntőt
2019. április 24–26. között tartották a
BME-n, ahol a fiúknak 5 perces prezentációt kellett tartaniuk.
A zsűri roppant nagyra értékelte a
munkánkat és a JanusMetert, hiszen
II. díjban részesítette, ami rengeteg
díjjal és különdíjjal járt együtt, így a
fiúk együttesen nyertek 12 x 20 000 Ftos ösztöndíjat (a díjat az Egis Gyógyszertár Zrt. ajánlotta fel). A díjazott
diákok közül Hegedüs János volt a
legfiatalabb, így ő megkapta Vodafone
Magyarország Alapítvány 150 000 Ftos junior ösztöndíját is. Ezeken felül a
két fiú (Kis-Bogdán Kolos és Hegedüs
János) bekerült a Magyar Fiatal Tudósok (MAFITUD) országos jegyzékébe,
valamint 30 többletpontot szereztek a
felsőoktatási felvételi eljárásukhoz. Jómagamat a felkészítő tanárukat tanári különdíjban részesítettek, melynek
összege egyszeri 100 000 Ft ösztöndíj.
A díjakat Dr. Bódis József az Emberi
Erőforrások Minisztériumának államtitkárjától vettük át Budapesten az
Ericcson székházban, ahol kétnapos
kiállításon mutattuk be a JanusMetert
május 29-én és 30-án. Termékünket
2019. szeptember 27-én is bemutattuk a Kutatók Éjszakáján, az Ericsson
székházban (a JanusMeterről bővebben: http://janusmeter.hu/).
Sikereink hatására az iskolánk 3D
és Innovációs szakköre nagyon népszerűvé vált, és idén már 15–20 fővel
működik, két 3D nyomtató közreműködésével minden csütörtök délután 3
órától sokszor akár az esti órákig.
Végezetül álljon itt egy idézet iskolánk névadójától, mellyel a JanusMeter
dokumentációját is zártuk:
„Jó tallért sohasem vertek még
fénytelen ércből,
ahhoz tiszta ezüst kell
vagy a sárga arany.”
(Janus Pannonius)
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DUBA ZSÓFIA

INTERAKTÍV MESÉLÉS AZ ÓVODÁBAN
Az interaktív mesélés alatt a fejből
mondott, élményszerű mesemondást
értjük, amelyet minimális kitérővel,
mozgással, játékkal kísérünk. Az interaktív mesélés a gyermekek aktív
részvételével létrehozott közös játék,
melyben a pedagógus a mesélő, a gyermekek a szereplők. A mesélést segítik
az alkalmazott kellékek, jelmezek, a
stilizált díszletek pedig fejlesztik a mesetudatot. Az eme módszerben alkalmazott játék fő célja az élménynyújtás
(Szatmáriné, 2016). A módszer kiemelkedő jellemzője, hogy egy csoport előre be nem gyakorolt, rögtönzéses játékra alapozott folyamattal lép be
egy történet cselekményébe, viszont
a kellékek, a jelmezek, a térhasználat,
a szerepbeléptetés módja, valamint
a szövegalakítás a dramatizálás eszközrendszerét használja. A módszer
választási lehetőséget ad a mesélőnek,
hogy szerepbe lépve mesél, vagy mesélői narrációval vezeti az eseményeket
(Fehér-Szatmáriné, 2019, 19).
Az eljárás lényege, hogy a hallgatók
a mese figyelése közben minél alaposabban ki tudják kikövetkeztetni,
hogy mi fog történni a továbbiakban.
A folyamat során a gyerekek énekelnek, dramatikus játékot játszanak, illusztrációkat készítenek, illetve címre
épülő elmélkedésbe bocsátkoznak.
Mindezt részenként haladva teszik,
hogy ezáltal a mese minden pillanatát
megéljék és megértsék. A technikát
és eredményességet nem hátráltatja,
ha a történet nem a hallgatóság elvá-

rásai szerint folytatódik, a váratlanságtól csak még izgalmasabbá válik a
foglalkozás. A mesélés eme módszerét
új, azaz még nem ismert mesénél is
alkalmazhatjuk, amikor a gyermekek
még nem ismerik a történet szövését
(Fehér–Szatmáriné, 2019, 23).
A dramatikus interaktív mesélést
az különbözteti meg a többi mesélési
fajtától, hogy lehetőséget nyújt a játékvezető számára az összes mesehallgató bevonására, és ezáltal a résztvevők
aktívvá válnak a tevékenység során. Az
ilyen módszerrel vezetett foglalkozásnak elengedhetetlen eleme a megfelelő
meseválasztás. A történetnek meg kell
felelnie néhány kritériumnak, például
illeszkednie kell a közönség életkorához és befogadóképességéhez. A történet legyen fordulatokban gazdag, szerepeljen benne minél több párbeszéd,
rendelkezzen több helyszínnel és sok
szerepbevonási lehetőséggel (Fehér–
Szatmáriné, 2019, 27).
Szatmáriné Márton Tímea a módszer megvalósításához három fontos
lépést javasol: a forgatókönyv előkészítését, a kivitelezhetőség átgondolását
és az élményszerű mesélés megvalósítását. A forgatókönyv előkészítése során a mese tartalmát képekre bontjuk,
melyek az adott jelenetek helyszínét,
szereplőit és az események változásait
foglalják magukba. Részről részre haladva átformáljuk a szöveget dialógusokra, miközben ügyelünk arra, hogy
az eredeti cselekmény és nyelvezet ne
sérüljön. A megfelelő forgatókönyv ki-

alakításához át kell gondolnunk, hogy
a mesében szereplő karakterek számát
miként tudjuk növelni-csökkenteni.
Ehhez mindenképp figyelembe kell
vennünk az óvodákban megjelenő létszámot (Szatmáriné, 2020).
A második kulcsfontosságú lépés
a kivitelezhetőség átgondolása, mely
egyfajta ellenőrzést jelent a már megírt
forgatókönyvvel szemben. Elsősorban
figyelembe kell vennünk a megvalósíthatóságot, vagyis a bemutatás körülményeit, korlátait és lehetőségeit,
valamint a szómagyarázatok bebiztosítását, ez utóbbi történhet szinonimák
alkalmazásával. (Szatmáriné, 2020)
Amikor az első két lépést megtettük,
szembetaláljuk magunkat a harmadik
lépéssel, mégpedig az élményszerű
mesélés megvalósításával. A történetmondás elkezdése után néhány hallgató már szerepbe is léphet. A gyermekek
számára ez egy szokatlan találkozás a
mesével. Fontos kiemelni, hogy a mesélőnek olyan utasításokat kell adnia
a hallgatóságnak, melyek segítségével
komfortosan bele tudják élni magukat
az adott szövegbe. Alkalmanként eljuthat a cselekmény egy olyan helyzetbe, mikor improvizációval kell megoldaniuk egy adott problémát, ilyen
esetben teret kell hagyni a kreativitás
kibontakoztatására, persze a mese folyamatának haladására ügyelve. A mesélő folyamatosan rögtönözhet, ezzel
korrigálhatja a szereplők koncentrációját (Szatmáriné, 2020).
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Mint minden technika, úgy az interaktív mesélés is rendelkezik hátrányokkal. Ilyen elsősorban a kelleténél
több megszakítás, melynek hatására a
gyerekek gyakran a mese végére már
nem emlékeznek a hallottak egy-egy
részére. Ilyenkor ajánlott párszor
megállnunk mesemondás közben. Ez
felkészültséget és időt igényel, a helyzettől adódó kérdések megválaszolása
érdekében (Szinger, 2009).

zottság és megfontoltság gyakorlására
tehetnek szert.
A
történet egy hiú halászleányról, valamint egy kitartó halászlegényről szól,
átvitt értelemben pedig a kitartás és a
varázslat a témája. A bonyodalom a
szép, de beképzelt halászleány válogatásával kezdődik, melyet a halászlegény
frappáns megoldásai elégítenek ki.
Az előadás folyamán a pedagógus
csupán mesélőként szerepel. A szereplők a közönségből kerülnek kiválasztásra, és a történet folyamán többször
A MESE A TULIPÁNRÓL, A
cserélődnek. A mese által több helyFACIPŐRŐL ÉS A FÜLES
FEJKÖTŐRŐL C. HOLLAND NÉP- színt bebarangol a közönség. KezdetMESE ÓVODAI FELDOLGOZÁSA ben a halászleány házát szimbolizáló
széknél és egy ladikot szimbolizáló
INTERAKTÍV MESÉLÉSSEL
asztalnál játszódik a cselekmény. A
Csoport: vegyes csoport
ladikra egy tulipánt rejtő doboz kerül,
Tevékenységi forma: mesélés
mely le van takarva egy kendővel. A
A tevékenység tartalma: Mese a tulitovábbi eszközök folyamatosan egy pipánról, a facipőről meg a füles fejkötőros bőröndből kerülnek elő, mely minről című népmese
dig a foglalkozásvezetőnél van.
A tevékenység fajtája: új ismeret feldolgozása
MOTIVÁCIÓ
Alkalmazott módszerek, eljárások:
A foglalkozás indirekt motivációval
interaktív mesélés, beszélgetés, szemveszi kezdetét. A pedagógus öltözéléltetés, magyarázat, bemutatás, gyake egy nagy utazó benyomását kelti,
korlás, értékelés, dramatizálás
akinek piros bőröndje az egyik védEszközök: füles fejkötő, tulipán, facijegye. Érdeklődik a gyerekektől, már
pő, csákó a halásznak, deszka, piros elment-e a Rotterdam felé tartó hajó.
bőrönd, fehér fejkendő, doboz
A közönség nem fogja tudni. Az utazó
A tevékenység céljai:
rájön, hogy már biztos elment.
• Művelesített célok (az óvodás a fogEkkor a Hullámmozgás című dralalkozás végére erre lesz képes): a jel- matikus játék következik, melyben a
lemző holland motívumok megisme- hallgatóság körbe áll, egymás vállát
rése (facipó, füles fejkötő, tulipán), két kézzel fogva. A pedagógus melkitartásra, találékonyságra ösztönzés, lett álló gyerek lassan leguggol, majd
varázslatos történések megfigyelése
lassan feláll, mire ő feláll, a mögötte
• Képesség- és készségfejlesztés: kép- állónak már meg kell kezdeni a gugzelet, figyelem, emlékezet, kreativitás, golást. Ezzel a gyermekek érzékelik a
kommunikációs képesség, fegyelme- tenger hullámzását. A játék befejezzettség fejlesztése, interaktivitásra ser- tével a foglalkozásvezető megkérdekentés
zi tőlük, tudják-e, melyik országban
van Rotterdam. Miután egyhangú
A FOGLALKOZÁS ELŐKÉSZÍTÉtagadással találja szemben magát, elSE, KONTEXTUSA
mondja, hogy Rotterdam Hollandia
A foglalkozás a Mese a tulipánról, a második legnagyobb városa. Arról
facipőről meg a füles fejkötőről (web 1) mesél, hogy nem messze Rotterdamtól
című történet köré szövődik. A szö- volt egy falu, még régebben, melyben
vegben nem jelenik meg szereplőktől élt egy gyönyörű lány. Ekkor kinyitja a
származó párbeszéd, ezért a foglal- bőröndöt, és elővesz egy fejkendőt. Az
kozás előkészítésének szerves részét egyik kislányhoz hasonlítja a mesebeli
képezi a dramaturgiai munka elvég- szereplőt, akit már ki is hív, és a kendő
zése, az interaktív mesemondáshoz által felruházza a szerepre.
szükséges adaptáció megalkotása is.
A foglalkozás célja, hogy a gyerekek FŐ RÉSZ
az interaktív mesemondás módszerén A történet akkor veszi kezdetét, amikeresztül ismerjenek meg egy holland kor a pedagógus a kislány fejére köt
népmesét. A mese a közönség aktív egy fehér kendőt, és ezzel felruházza
szereplésével kerül bemutatásra, akik a halászleány szerepével. A szereplővé
a mesebefogadás során tapasztalat- varázsolás közben a pedagógus meszerzéshez, a magabiztosság, határo- sél a lány szépségéről és arról, hogy

mennyi kérője volt, de neki egyik sem
kellett. Kijelentette, hogy csak ahhoz a
halászhoz megy feleségül, aki teljesíti
három kívánságát.
A mesélő emlékszik egy halászlegényre, aki nagyon szép és okos volt:
ennél a pontnál felteszi azt a kérdést,
hogy van-e a hallgatóságban olyan
legény, akire ez a leírás igaz. Az egyik
jelentkező megkapja a szerepet. Szerencsét próbál hát a halászlegény, és
minden bátorságát összeszedve megkéri a halászleány kezét. Erre jön az
első kívánság, melyben a halászleány
olyan virágot kér, melyet még soha
senki nem látott az országukban, ezután a halászleányt játszó kislány kilép
a szerepéből, és visszamegy a közönség közé.
A halászlegény a foglalkozásvezető
utasítására bánatos lesz, felül a ladikot
jelképező asztalra, és az asztalon fekvő
deszkadarabot nézegetve gondolkozik,
vajon honnan szerezze meg a virágot.
A foglalkozásvezető megkérdezi, hogy
is néz ki a tulipán, és tudják-e a gyerekek, hogy melyik ország jellegzetes virága. A pedagógus utasítására a legény
az asztalra előre elkészített kendővel
leterített dobozba teszi az eszközt. Ekkor a Hej, tulipán, tulipán című népdal
hangzik el, közben a pedagógus megfordítja a dobozt.
Hej, tulipán, tulipán,
teljes szegfű, szarkaláb.
Tele kertem zsályával,
szerelemnek lángjával.
Nyisd ki, rózsám, kapudat,
hadd kerüljem ágyadat.
Ha kertedbe mehetnék,
a kertészed lehetnék.
A következő pillanatban megkérjük
a halászlegényt, hogy nyúljon újra a
dobozba. A dal varázsigeként hat, így
egy tulipánt vesz elő a ládából. A tulipán látványa a közönség számára varázslatnak bizonyul.
A mese folytatásaként a foglalkozásvezető új kislányt választ a női főszereplő helyére. A halászleány feláll
a háttal a közönségnek állított székre,
így szimbolizálva a háza ablakát. A
mese hallatára a halászlegény a szék
elé helyezi a virágot. A virág láttára a
pedagógus segítségével lejön a székről
a leány, és kiderül a következő kívánság, melyben a halászleány kendőt kér,
amilyen országszerte senkinek sincs.
A legény elindul a hallgatóság között, ekkor a foglalkozásvezető új ha-
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lászlegényt jelöl ki, leülteti a halászleányt is, és egy füles fejkendőt helyez
az egyik kislány fejére, ezáltal az öreganyó szerepe ruházódik a gyermekre.
A halászlegényt az öreganyóhoz vezeti
a foglalkozásvezető. Ennél a résznél a
mesélő részletezi a füles fejkötő tipikus
vonásait. Az öreganyó odaadja ingyen
a fejkötőt. Az Elvesztettem zsebkendőmet című játék következik, melyben a
hallgatóság körbeáll, a halászlegény a
körön kívül sétál. Amelyik lány mögött leteszi a kendőt a „Szabad péntek”
résznél, annak el kell kapnia az elfutó
legényt. A legény bármelyik kislánynak odaadhatja a fejkendőt, ezáltal ő
jelöli ki a következő halászleányt.
Elvesztettem zsebkendőmet,
szidott anyám érte,
Annak, aki megtalálja,
csókot adok érte.
Szabad péntek, szabad szombat,
szabad szappanozni,
Szabad az én galambomnak
egy pár csókot adni.
A halászleány következő kívánsága egy (fa)cipő beszerzése, melynek
kopogása hallatán mindenki utána
fordul az utcán. Ekkor a pedagógus
irányított kérdésekkel vezeti a gyerekeket: – Vajon mitől kopoghat az a
cipő? Milyen anyagból lehet egy ilyen
cipő? Fából készülhet cipő? Milyen lehet
az? Mivel díszíthetik?
A legényt játszó kisfiú felül a ladikként szolgáló asztalra, és egy újabb
deszkát helyez az asztalon fekvő do-

bozba. Ekkor elhangzik a Dombon van volt. És hogy híre elért egész Delftig.
a babám című ének.
Játékra buzdítja a gyerekeket. A Nászajándék-csomag érkezett című játékot
Dombon van a babám,
játszatja velük, melyben, amikor megDombon van a babám
hallják azt a mondatot, hogy: Csomag
nádfedeles háza.
érkezett!, minden résztvevő gyorsan
Akármerre járok,
lekuporodik a földre, mintha csomag
Akármerre járok, mindig odalátok.
lenne. A következő felszólítás azt fejeBár ne volna dombon,
zi ki, hogy a csomagból mi kerül elő,
hogy ne látnék oda,
például kutyák futnak ki (ekkor ugatHogy ne látnék én el oda.
va, négykézláb futkosnak). Aztán újra
Az árva szívemnek,
elhangzik a Csomag érkezett! instruka bánatos szívemnek
ció, és lekuporodnak a gyerekek. Az
Százszor könnyebb volna.
utolsó csomagban madarak vannak,
amik elszállnak. Amikor a gyerekek
A dal után a halászlegény kivesz egy lelassulnak, a foglalkozásvezető az
pár fapapucsot a dobozból. A legény órájára néz, és rémülten felkiált, hogy
elviszi a leánynak a papucsot, aki na- rohannia kell, mert még ezt a hajót is
gyon megörül az ajándéknak. A mese elkési. Megköszöni a remek társaságot,
végén a lakodalmat szimbolizáló En- és bőröndjével elszalad.
nek a kislánynak nem jutott párja című
játékot játszatja a foglalkozásvezető FELHASZNÁLT IRODALOM
a gyerekekkel. A résztvevők párban
FEHÉR Éva – SZATMÁRINÉ Márton Tíállnak, a dal „Kása, kása, piros kása” mea (2019): Szerepjáték, mese-játék. Szerzői
részénél új párt választanak. A játékot kiadás Kecskemét, 2019. ISBN 978-615többször megismétlik, végül minden- 6001-04-7.
SZATMÁRINÉ Márton Tímea (2016): Halkinek lesz párja.
lom, játszom, értem! In Gradus, 4. évf., 1. sz.,
Ennek a kislánynak nem jutott
párja, jaj, de megharagszik.
Majd máskor jut néki,
jobban iparkodik.
Kása-kása, piros kása,
ki a párját nem találja,
keressen magának.
BEFEJEZŐ RÉSZ
A játék végén a foglalkozásvezető elmondja, hogy hatalmas nagy lagzi

183–193., 2016. ISSN 2064-8014
SZATMÁRINÉ Márton Tímea (2020): 3
fontos lépés, hogy a dramatikus interaktív mesélés és történetmondás könnyen megvalósítható legyen., 2020
https://mesemesejatek.blog.hu/2020/01/31
/3_fontos_lepes_hogy_a_dramatikus_intera kt i v _ m e s e l e s _ e s _ t or t e n e t m on d a s _
konnyen_megvalosithato_legyen?fbclid=Iw
AR34mZvZazmd2zHcIW5gUyAZKygJVsYs
kJLkn5NY-dxzjPyY7h2pzUyjKwI (A letöltés
ideje: 2020. január 31.)
web 1 = http://gyerek.kjmk.hu/mese/holland.htm
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POMICHAL KRISZTIÁN

A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL HIDEG FEJJEL (8. RÉSZ)
A múlt hónapban ott fejeztük be a
témát, hogy a ’80-as, ’90-es évek fordulójára a korábban sokkal inkább
szakmai jellegű klímavita politikai
jelleget öltött. Szekértáborok alakultak ki a kérdés körül, a hagyományos
demokrata – republikánus frontvonal
egy újabb lövészárokkal gazdagodott.
A legtöbb témával foglalkozó kutató konszenzusra jutott abban, hogy a
Föld melegszik, hogy erről az emberiség (is) tehet, illetve abban is, hogy jelentős következményekkel jár, ha ezzel
kapcsolatban nem teszünk valamit.
Az ok-okozati összefüggések és a
változások mértéke természetesen továbbra is vitákat szült. Ezzel nem is lett
volna különösebb probléma, hiszen
a viták hozzátartoznak a tudomány
működéséhez, a gond az volt, hogy
olyan politikai aktorok is bekapcsolódtak, akiknek képességei nem tették
lehetővé, hogy érdemben járuljanak
hozzá a vitás kérdések tisztázásához.
A lassacskán kibontakozó klímavitában mindkét oldal olyan eszközökhöz
nyúlt, amelyekkel csak tovább mélyítették a lövészárkokat. A klímaváltozást tagadók elrugaszkodott összeesküvés-elméletekkel támadták azokat a
szakembereket, akik a veszélyre felhívták a figyelmet, míg a másik oldalon
sokan, tulajdonképpen sajtócenzúrát
alkalmazva, kizárták a tudományos
közbeszédből azokat, akik vitatni
merték a mainstream állításait. A kilencvenes években kialakult ellentétek
most is mérgezik a klímatudományt.
Máig nem teszik lehetővé, hogy politikai kérdések helyett tudományos kérdésekről vitázzanak, pedig vita nélkül
a tudomány sosem mozdul előre. A kialakult helyzet talán legnagyobb rákfenéje, hogy az összeesküvésekhez és
titkos politikai szándékokhoz egyébként is vonzódó átlagember szemében

a Földet fenyegető klímakatasztrófa
csak egy, a „másik oldal” által forgatott
politikai bunkósbottá silányult. Ebben
mindkét félnek óriási a felelőssége.
A világ vezető hatalmai a nyolcvanas években ébredtek rá arra, hogy a
környezetvédelmet ideje lenne nemzetközi szerződésekkel is biztosítani.
A montreali jegyzőkönyv 1987-es
elfogadása, majd 89-es életbe lépése
volt az első globális válasz a bolygót
fenyegető veszélyekre. Az ózonréteget
károsító halogénezett szénhidrogénszármazékok felhasználását korlátozó
egyezményt az ENSZ minden tagállama támogatta. Néhány évvel később
egy másik, hasonlóan fontos ENSZjegyzőkönyv, az üvegházhatású gázok
kibocsátását szabályozó kiotói már
nem aratott osztatlan sikerült. Éles
vitákat váltott ki az Egyesült Államokban is. Bill Clinton elnök 1998-ban
még aláírta ugyan, de a szenátus már
sosem ratifikálta, nem is került eléjük
az ügy. A demokrata Clinton lemondása után a republikánus George W.
Bush alatt is előkerült a kérdés, de az
elnök akkor úgy nyilatkozott, amíg a
fejlődő országokat és olyan nagy gazdaságokat, mint Indiáé vagy Kínáé
nem kötik hasonló korlátozások az
üvegházhatású gázok kibocsátása kapcsán, addig az Egyesült Államok, szem
előtt tartva saját gazdasági érdekeit,
nem fogja aláírni a jegyzőkönyvet. Ez
a húszéves ellentét gyakorlatilag a mai
napig meghatározza a klímapolitikát,
a gazdasági érdekek és a környezetvédelmi érdekek összeegyeztetése mindmáig az egyik legkomolyabb globális
probléma, ahogy minden ország, a
maga léptéke szerint, szintén megküzd
vele.
A nemzetgazdasági érdekek mentén
érdemes vizsgálni a klímaviták talán
leginkább túlpolitizált részterületét, az

ember által okozott, azaz antropogén
klímaváltozás kérdését. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot tulajdonképpen ez
az a témakör, amely körül manapság a
klímaviták zajlanak. A klímaváltozás
meglétét vitatni nem lehet, korábbi
írásainkban is bemutattuk, meggyőző
bizonyítékok százai állnak rendelkezésre ennek bizonyítására. Az emberi
hozzájárulás kérdése azonban igen parázs, sokszor személyeskedéstől sem
mentes vitákat szült a tudományos közösségen belül.
Ezek közül az egyszerűség kedvéért
csak egyet emelnénk ki. Egy a Climate
Research tudományos folyóiratban
2003-ban megjelent publikációt követően, melyben az uralkodó konszenzussal szembemenő állításokat fogalmaztak meg a klímaváltozás kapcsán,
az antropogén klímaváltozás egyik
legelismertebb támogatója, Michael
Mann klímakutató megpróbálta elérni, hogy kollégái a továbbiakban ignorálják a folyóiratot. Mann kiszivárgott
e-mailjeiből kiderült, arról győzködte kollégáit, hogy a mainstreammel
szembemenő, fogalmazzunk úgy,
„klímaszkeptikus” publikáció miatt a továbbiakban ne publikáljanak
a Climate Research hasábjain, az ott
megjelent tanulmányokból pedig ne
is idézzenek. A kifogásolt tudományos
publikáció természetesen teljesítette a
folyóirat által elvárt tudományos feltételeket, az ilyenkor szokásos elbíráláson átment, így Mann hozzáállása felvet bizonyos aggályokat. Más kérdés,
hogy az e-mailek napvilágra kerülése
után a klímaszkeptikusok az antropogén klímaváltozás összeesküvésként
való lefestésére használták fel az egész
esetet, így a végén tulajdonképpen
mindenki rosszul jött ki a dologból.
Az igazság megismerése csak még távolabb került.
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CSICSAY ALAJOS

MELYEK A HASZNOS ROVAROK

Akik figyelemmel kísérik az írásaimat, most felkaphatják a fejüket, mert
többször is megjegyeztem már, hogy a
hasznos és káros szavak nem biológiai
fogalmak, mint ahogy a szép és a csúnya sem, ezért a biológiai témájú okfejtésekben kerülendők. Most mégis
egyes rovarok hasznosságára terelem a
szót, s teszem ezt azért, mert a Magyar
Rovartani Társaság a 2020-as év rovarának három olyan rovarfajt ajánlott,
amelyek fontos feladatokat látnak el az
elhalt élőlények testének, testrészeinek
vagy a még élők váladékainak, ürülékének a lebontásában. Ám a lebontás
szó, úgy érzem, módosításra szorul.
Hogy miért? Az majd az alábbiakban
kiderül.
Elképzelni sem lehet, mi játszódna
le bolygónk felszínén, ha a fokozatosan elpusztult flóra és fauna egyedeinek óriási tömegei csak arra várnának,
hogy pusztán az erre specializálódott
mikroorganizmusok visszaalakítsák
őket szervetlen anyagokká. Miért írom
ezt? Mert annak idején én is tanítottam a felső tagozatos tanulóimnak a
táplálékláncok, illetve a táplálékhálózat piramisszerű felépülését, miszerint a Föld élőlényei három nagy
csoportba sorolhatók: vannak a termelők (a szlovákiai tankönyvekben:
építők), a fogyasztók és a lebontók.
Építőknek tekintjük a növényeket,

amelyek leegyszerűsítve, vízből és
szén-dioxidból cukrokat állítanak
elő, miközben napenergiát kötnek le
és oxigént szabadítanak. Fogyasztók
mindazok az élő szervezetek, amelyek
növényekkel, növényevő állatokkal,
esetenként mindkettővel táplálkoznak. E tekintetben beszélhetünk elsődleges, másodlagos és harmadlagos
fogyasztókról, sőt olyanok is akadnak
a húsevők között, amelyeket csúcsragadozókként szoktunk emlegetni.
Valójában minden fogyasztó a növények által megkötött és elraktározott
napenergiából él, s ha közben nem
esik áldozatául valamilyen pusztító tényezőnek, megöregszik, azaz törvényszerűen leépül, sejtjeinek, szöveteinek
nagy része elhal, miközben képtelenné
válik azok reprodukálására, és meghal. Ekkor jutnak szerephez a lebontók, pontosabban egyes baktérium- és
gombafajok. Csakhogy ez így túl egyszerű lenne. Hol vannak még az élősködök, a kórokozók, a „normálistól”
eltérő fejlődési rendellenességek és
azok a mikroorganizmusok, amelyek
egyetlen táplálékláncba sem illenek
bele…? De hadd ne soroljam az efféle problémákat. Gondoljunk bele, mi
mindenen áteshet nemcsak egy faj,
hanem minden élő egyed, beleértve
mi magunkat is, ameddig a (csúcs)lebontók prédájává nem válunk. Amíg

a fogyasztók csoportjainak ismertetését részletesen tárgyalja az alapozó
tananyag, a lebontókat kurtán, furán
intézi el. Mint egykori gyakorló pedagógus, ezért is örülök annak, hogy az
MMT a 2020-as év rovarának három
olyan egymástól eltérő rovarfajt jelölt,
amelyek a „lebontási folyamatban”,
valójában annak előkészítésében mint
eltakarítók „kulcsszerepet” töltenek
be. E rovarfajok a következők: ezüstös
ősrovar, selymes döglégy és a tavaszi
„álganéjtúró” bogár. A jelölés sorrendje nem ez volt, és az internetes szavazók is a bogár javára voksoltak. Ám
mivel biológiai témáról van szó, mindettől eltekintve szeretném érzékeltetni, hogy most sem ártana figyelembe
venni a törzsfejlődéstani tényeket, már
csak azért is, hogy lássuk, e három rovarfaj kialakulása időben jócskán távol
esik egymástól.
Kezdem azzal, hogy a rovarok
(Insecta) osztálya az ízeltlábúak (Artropoda) törzsébe tartozik, és a mai állatfajoknak egyes vélemények szerint
kétharmadát alkotják a rovarok. Hogy
a valóságban mennyi az annyi, senki
sem tudja, mivel az ismert fajok száma
kb. kétmillió, de vannak merész elgondolások, miszerint akár 30 millió is lehet. Az év rovarának jelölt három faj
rendszertanilag is igen eltér egymástól. Nézzük meg hát őket közelebbről.

ÚTJELZŐK

Az ezüstös ősrovar (Lepisma saccharina) a „rovarok vetélkedőjében”
2105 szavazattal a második lett. Végül
is ez lényegtelen, hiszen ez csak egy
játék. Az emberek újszerű, azaz internetes játéka, ami arra jó, hogy az élővilág egyes fajaira felhívja a figyelmet.
Kérdés, mit érdemes – ha úgy tetszik,
illik – erről a „csudabogárról” tudni.
Amikor 2018-ban szóba kerültek a
szitakötők, leírtam róluk, hogy már
300 millió évvel ezelőtt megjelentek
a Földön, vagyis ősi rovarok, most
viszont meg kell jegyeznem, nem a
szitakötők voltak a legelsők, mert hat
rovarrend is megelőzte őket, köztük
a pikkelykék, melyek mint rend, ötödikek voltak. Elképesztő időt éltek
át. Sokan ismerik őket, mégis kevés
figyelmet fordítanak rájuk annak ellenére, hogy ún. háztartási kártevők.
Akárcsak a csótányok, ők is éjjeli rovarok, fölöttébb fürgék, mindenütt
megjelennek, ahol számukra kedvező
a hőmérséklet (22–27°C), a páratartalom és megfelelő táplálékra lelnek.
Megrágják a papírt, többek között a
könyvlapokat, régi iratokat, a papírtapéták ragasztóanyagát, bőrt, ruhaneműt, megeszik a kiszóródott lisztet,
cukrot, müzlit stb. Egyébként ez a rovarfaj latin nevéből (L. saccharina) és
a magyar népi neveiből (ezüstmoly,
cukormoly, cukroska) is kiolvasható.
Tehát tévedés besorolni őt a hasznos
„lebontók” közé. Ám akkora károkat
nem okoz, hogy irgalmatlanul irtani
kellene, mint a csótányokat. Van egy
népi neve is, ami az alig 1 centiméteres
alakjára utal: ez az ezüstös halacska.
A selymes döglégy (Lucilla sericata)
mindössze 620 szavazatot kapott, miáltal a harmadik helyre került. Fejlődéstanilag is a harmadik hely illeti
meg, merthogy a rovarrend (kétszárnyúak – Diptera), amelybe tartozik,
később alakult ki mint a bogarak
rendje. Hogy a játékban miért olyan
kevés a rá jutó szavazatok száma, azt
valószínűleg a visszataszító neve indokolja. Az emberek eleve viszolyognak
a legyektől, melyeknek többsége fertőző kórokozókat, leginkább baktériumokat terjeszt, aminek okáról a nevük
is árulkodik: döglegyek. Ám vannak
közöttük kegyetlen élősködők is, mint
például a Lucilla bufonivara, melynek
a lárvái (nyüvei) a barna varas békát
(varangyot), amelyen szaporodik, a
szó szoros értelmében elevenen felfalják, de megteszik ezt más kétéltűekkel is. Léteznek döglegyek, amelyek
madarakra specializálódnak. Én még

láttam olyasmit, hogy a hentesnél vásárolt húst útközben – csilizközi tájnyelven szólva – bepöktek a legyek.
Mondhatom, nem volt valami gusztusos látvány. Azonban meglepetéssel
olvastam az interneten, hogy a selymes döglégy lárváit a gyógyászatban is
felhasználják. Eléggé hihetőnek tűnik,
amit írnak róla. A nőstény légy a megtermékenyített petéit elgennyesedett
sebekbe rakja, melyek ott 1–2 (néha
több) nap múlva kikelnek, a nyüvek
olyan emésztő enzimeket bocsátanak
ki, amelyek az elhalt szöveteket elfolyósítják, majd azt a benne levő baktériumokkal együtt felszívják. Pár nap
alatt kifejlődnek, és elhagyják a sebet,
hogy bebábozódásra alkalmas helyet
találjanak. A seb viszont begyógyul,
mert a lárvák enzimjei az egészséges
izomszövetekre nem hatnak. E rovar
szaporodásmódjának leírásában nincs
semmi új, hiszen ez már Brehm terjedelmes művében, Az állatok világában
is olvasható, csak éppen más fajra, a
fémzöld döglégyre Lucilla caesarra
vonatkoztatva. A selymes döglegyet
pedig úgy mutatja be, mint a fiatal
bárányok veszedelmes kórokozóját.
Mondhatnánk, ez amolyan szőrszálhasogatás, de sajnos nem, mert aki netán entomológiával kíván foglalkozni,
akár amatőrként is – vannak, akik az
egész életüket rááldozzák egy-egy rovarrend, vagy éppen rovarcsalád kutatására –, annak ilyen apróságok igen
is fontosak lehetnek. Mi, laikusok, is
jól tesszük, ha alaposabban odafigyelünk a helyes megnevezésekre, pláne az ilyen rovarok esetében, mint a
fémeslégyfélék (Calliphoridae) családja, amelynek egyes fajai igen hasonlítanak egymásra. Például a kék dongólégy és a selymes döglégy.
Előbb arról írtam, hogy e rovarok
élő állatok szöveteire, sebekre, emberi
fogyasztásra szánt húsra, illetve tetemekre rakják le petéiket, de meg kell
említenem, hogy olykor bizony még
gyümölcsökre is. Ezt azért jegyzem
meg, hogy felhívjam a figyelmet egyes
rovarfajok lárváinak a különbözőségére, mert nem mindegy, mit nevezünk
nyűnek és mit kukacnak. Valamikor
Csilizközben minden fírges gyümölcsre azt mondták, nyűves, ma meg általában kukacosról beszélnek.
A tavaszi álganéjtúró (Trypocopris
vernalis) bogarat 2529 szavazó választotta a 2020-as év rovarának. A szarvasbogárral kapcsolatban már említettem, hogy a bogarak, 400 ezer fajukkal
együtt, a Föld legnépesebb rovarai.

Magyarországon mintegy 6400 bogárfaj él. Közéjük tartozik a ganajtúró
bogarak két alcsaládja is, egyik a valódi ganajtúróké (Scarabaeidae), másik
pedig az álganajtúróké (Geotrupidae).
Ami egymástól megkülönbözteti őket,
az a rágószerveiknek a felépítése és az
utódaikról való „gondoskodásuk”. Az
álganajtúrók rágói egyszerűek (egyes
szakemberek szerint primitívek), az
állatok trágyáiban (népiesen ganajban,
vagy gané(j)ban) levő növényi maradványokat válogatás nélkül megrágják,
azaz elfogyasztják, míg a valódi ganajtúrók képesek kiszűrni a táplálóbb folyós anyagokat. Az előbbiek ivadékaik
számára a földbe lyukakat fúrnak, leginkább patás emlősök ürülékét hordják bele, és annak közepébe rakják a
petéiket. A valódi ganajtúrók viszont
amolyan gombócféléket készítenek,
és abba petéznek bele. E fajok egyike
a régóta csodált szent galacsinhajtó
bogár (Scarabeus sacer). Ki ne hallott
volna róla? Felőle az ókori egyiptomiak azt tartották, hogy ő görgeti maga
előtt a Napot. Igazán ráillik a csodabogár szó, mert a furcsa szokását sok
millió évvel ezelőtt vette fel, s megjelenésével megelőzte nemcsak az egyiptomi népet, hanem az egész emberiséget a Földön. A törzsfejlődés folytán
olyan lábai alakultak ki, amelyek (hat
pár) közül az elsők szinte csonkák, de
ásásra meg futásra igen alkalmasak,
míg a hátsók szolgálnak a testüknél jóval nagyobb gombóc, a galacsin megformálására és gurítására. Tehát nem
maga előtt, hanem, ha úgy tetszik, a
hátsó fele mögött görgeti az ivadékbölcsőt, ráadásul bámulatos gyorsan.
Nem csoda hát, hogy az egyiptomiakat annyira elbűvölte, hogy a szent
állataik közé sorolták be, és mágikus
erejű amuletteken örökítették meg.
Hátha még azt is tudták volna, amit
a svéd kutatók 2013-ban fedeztek fel,
hogy a ganajtúró bogarak a csillagok
állása szerint tájékozódnak. Ámbár ki
tudhatja, lehet, hogy már az ókoriak is
felismerték, csak nem tették közhírré.
Nekik elég volt annyi, hogy a bogár
szövetségese istenük királyának, azaz
Amun-Rének.
Végül már csak annyit jegyeznék
meg, hogy a 2020-as év rovarának jelölésénél, akárcsak az előző évek rovarainál, kétségtelenül esztétikai szempontok is közrejátszhattak, legalábbis az
álganéjtúró és a selymes döglégy esetében, melyek tagadhatatlanul szépek.
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„BALLAGÁS” A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN – KICSIT MÁSKÉPP

„Mi dolgunk a világon?
Küzdeni erőnk szerint a
legnemesbekért!” (Vörösmarty M.)
Vörösmarty Mihály szállóigévé vált
kérdése bármikor ballagási mottó lehetne. A válasz 2020 májusában azonban nem biztos, hogy azonnal jön.
Mert a válaszokra most várni kell… A
„social distance” – társasági távolságtartás nehezebben szüli a válaszokat a
miértekre. Ezt érezheti az a 136 gimnazista, akik négy év után a mai napon
járnák utoljára körbe az alma mater
termeit, a végső megmérettetés előtt.
Hiszen a méterekben mért távolság, a
kézfogás, az ölelés hiánya most mindennél kegyetlenebbnek tűnik ezen a
napon. Nem vigasz most az sem, hogy
nem először fordul elő, hogy a gimnázium falai közt elmaradtak az érettségi vizsgák. A bencés gimnáziumban
1944-ben érettségiztek utoljára, majd
a hontalanság éveit követően először
1951-ben.
Andruskó Imre, az iskola igazgatója
ekképpen búcsúzott végzőseinktől:
„…úgy gondoltuk, örökre egészségesek maradunk egy beteg világban
– ezek Ferenc pápa szavai. Kedves
«karantén» ballagó diákok! 2006-ban
Habsburg Ottó volt a 370 éves múltra
visszatekintő Selye János Gimnázium
vendége, aki a következőképpen fogalmazott: «Az a jó európai, aki vállalja
nemzetiségét, anyanyelvét, hazáját, a
mi esetünkben szülőföldjét.» Ne féljetek vállalni magyarságunkat, anyanyelvünket, közösségünket, a szlovákiai
magyarok közösségét. Ne féljetek minden körülmények között ragaszkodni
a nemzeti identitásunkhoz, hagyományainkhoz, az anyanyelven történő oktatáshoz, a magyar kultúra ápolóihoz.
Minden évben elmondom: ne féljetek
gyermeket vállalni, ne mondjatok le

a gyermekvállalás gyönyörűségéről.
Mert gyermek, gyermekek nélkül nincs
szlovákiai magyar jövő, nincs magyar
óvoda, nincs magyar iskola.”
Ballagóinkba valószínűleg mégis
úgy ivódik majd be ez a négy év, mint
még soha az elmúlt évtizedekben. A
végzősök nevében elmondott búcsúbeszéd helyett valljon pár szóval erről
Oros Boglárka Sára, a IV.A osztály diákja: „Édesapám mindig azt mondta,
hogy a középiskolás éveim lesznek a
legmeghatározóbbak. Igaza lett. Minden beszélgetés, minden tapasztalat, a
kapcsolatok tanárainkkal, barátainkkal
hozzátettek jellemünk fejlődéséhez.
Az utolsó hónapok távolsága persze
csorbít az emlékeinken, a közös élményeken, de rájöttem, hogy minden úgy
jó, ahogy van, és még ez a «lecke» is
javunkra válik majd. Amikor egyszer
majd módunk lesz újra találkozni személyesen osztálytársaimmal, tanáraimmal, lehet, sírva ölelem meg Őket,
de tudom, hogy ez örökre emlékezetes
marad. Hálás vagyok és leszek azért,
hogy a Selye János Gimnázium diákja
lehettem, hálás vagyok, hogy az életemből négy évet itt tölthettem. Az érettségi találkozókon pedig majd arra is
emlékezünk, hogy a „nemérettségiző”
nemzedék voltunk ugyan, de igazából
ekkor nőttünk fel, és tanultuk meg értékelni a barátságokat, a szabadságot és
azt, hogy szerethetünk.”
Diákunk megható, mindent elmondó szavai után következzenek a díjazottjaink:
Igazgatói dicséretben részesesültek
azok a tanulók, akik kitűnő tanulmányi eredmények mellett hazai, illetve
nemzetközi tantárgyversenyeken értek
el kimagasló eredményeket: Jánosdeák
Márk, Kamocsai Anna, Kovarčík Sára,
Pinke Andrea – VIII.N, Bajcsy Tünde,
Koncser Viktória, Kozmér Barbara,

Lengyel Barbara, Oros Boglárka Sára,
Vajda Marián – IV.A, Fonód Lilla,
Gál Réka Ágota – IV.B, Fehér Fruzsina Anna, Králik Máté, Majtán Flóra,
Šenkár Viktória – IV.C, Dékány Barbara, Juhász Eszter, Pivoda Vivien,
Terbák Enikő Krisztina – IV.D. Év végén A Komáromi Magyar Gimnázium
Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti
Köre nevében Langschadl István elnök
és Kalácska József alelnök könyvajándékban részesíti a díjazottakat.
A Király Püspök Alapítvány célja a
tehetséges diákok támogatása a továbbtanulásukban. Az Alapítvány díjában
részesült: Šagát Edina (VIII.N), Rancsó
Sarolta (IV.A), Fonód Lilla (IV.B), Králik Máté (IV.C) és Terbák Enikő Krisztina (IV.D). Az ösztöndíjakat év végén
átadják: Szabó Árpád, a Király Püspök
Alapítvány kuratóriumának elnöke, és
Czifra György, a kuratórium tagja.
Az iskolánk mellett működő Klapka
György Sportklub évente jutalmazza a
legjobb negyedikes sportolókat. Követelmény a sokoldalúság, az iskola méltó
képviselete, a kimagasló sporteredmények. Idén Klapka-díjban Fehér Fruzsina Anna (IV.C) és Sánta János (IV.A)
részesültek.
Az Ipóth-díjat Ipóth Barnabás hozta
létre, támogatva ezzel a kimagasló tehetségeket. Díjazottjaink: Pinke Andrea (VIII.N), Jánosdeák Márk (VIII.N)
és Lengyel Barbara (IV.A). A díjat év
végén dr. Ipóth Szilárd, a díjalapító fia
adja át.
A Palinay Gyula-díjat harmadik alkalommal adományoztuk. Idén Szakál
Lili IV.A osztályos tanuló kapta.
A diákönkormányzatban végzett
tevékenységéért Juhász Eszter (IV.D),
Koncser Viktória (IV.A) és Šenkár Viktória (IV.C) DÖK-díjat kapnak. A díjat átadja az év végén Mikulec Amina
(II.B), a DÖK elnöke.
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Rotary-díjakkal a kultúra, az anyanyelv ápolása terén kimagasló eredményt elérő diákjainkat jutalmazzuk.
A díjakat Oros Boglárka Sára (IV.A)
és Mezőszállási Márk (IV.D) kapták. A
díjakat év végén átadja Olláry Viktor, a
Rotary Szövetség elnökségének tagja.
A Szülői Munkaközösség díjait
Kozmér Barbara (IV.A) és Kováč Szilárd
(IV.A) kapták. A díjakat Tárnok Magda,
a Szülői Szövetség elnöke adja át.
Paraszti Istvánról, a fiatalon elhunyt
diákunkról elnevezett díjat volt diáktársai és szülei hozták létre, orvosi pályára készülő kimagasló eredményeket
elérő diákok számára. A díjazott ebben
a tanévben Juhász Eszter (IV.D). A díjat
év végén átadja Hanuljak Ildikó, a család képviseletében.
Idén immár 13. alkalommal jutalmaztuk amatőr diákszínjátszóink

egyikét. A Kaszás Attila-díjat minden
évben a Gimisz színjátszó csoport szalagavatói darabjában nyújtott kimagasló színészi teljesítmény alapján ítéli
oda a kuratórium. Kaszás Attila-díjat
kapott az Anconai szerelmesek című
darabban nyújtott teljesítményéért Gál
Réka Ágota. A díjat az év végén Bajkai
Csengel Mónika, GIMISZ színpadunk
vezetője adja át.
Idén Pro Patria Díjban részesült
Kovarčík Sára (VIII.N) tanulónk.
Az iskola legnagyobb díjának, a Selye
János-díj jutalmazottjának nevét az év
végén ismertetjük.
Díjazottjainknak szívből gratulálunk!
Kedves Ballagóink! Az elején Vörösmarty Mihály versének kérdését tettem
fel, felróva talán a Sorsnak, hogy milyen nehéz is most Nektek a válaszadás.

Ha belegondoltok, ennek a széttagoltságnak, amit most meg kell élnünk-élnetek, akár gyógyulást hozó üzenete is
lehet Számotokra! Felnyitja a szemeket, hogy a szívek is megnyílhassanak!
Megtanuljuk talán, hogy meg kell küzdeni magunkért, embertársainkért! Ne
engedjétek el egymás kezét, még akkor
sem, ha most nem tudjátok szemtől
szemben megszorítani, megsimogatni! Ez legyen az ÜZENET számotokra,
melyet továbbvisztek és adtok, és ez legyen a válasz Vörösmarty kérdésére is:
„Mi dolgunk-mi dolgotok a világon?”
Ezzel „ballagjatok” el a Selye János
Gimnázium falai közül 2020. május
7-én, történelmet írva! Isten Veletek!
Farkas Adrianna,
a Selye János Gimnázium
magyartanára

Illusztrációs fotók a korábbi évek ballagásaiból

KASZÁS ATTILA-DÍJ 2020
Kedves Diákok, Tanárok, Szülők!
Természetesen mindenkinek szól a köszöntés, aki jelen
van most, ebben a furcsa, virtuális térben. A most ballagó
diákokat sokan, sokszor, sokféle generációnak nevezték már,
de azt még legmerészebb álmainkban sem gondoltuk volna, hogy „home office“ üzemmódban fognak elbúcsúzni az
alma matertől.
Szerintem sokan képzeltük már azt, hogy egy számítógépes vírus majd összeomlasztja a világgazdaságot, hogy
megáll az élet. Arra azonban kevesen számítottunk, hogy
egy aprócska valódi vírus 100 év után újra világjárványt
okoz majd, megváltoztatva ezzel az egész bolygó működését.

Elveszi a hobbinkat, szokásainkat, megakadályozza, hogy
éljük az eddig megszokott életünket. Az itt „felsorakozott“
negyedikesek közül is soktól elvette a kreatív kibontakozás
valódi lehetőségét. A szavalóversenyek, színházi fesztiválok
is elmaradtak, így sokan nem tudták megmutatni, mennyit
fejlődtek egy év alatt.
Mikor a diákok elsősként – a nyolcosztályosok esetében
negyedikes/ötödikesként – elkezdenek „gimiszezni“, még
nem lehet tudni, hogy mi lesz belőlük. Hová és hogyan fejlődik a személyiségük, kibontakozik-e a pislákoló tehetség,
vagy örökre rejtve marad. A színpad, színház, film világa
sokuk számára vonzó még abban a korban, aztán sokan rájönnek, hogy nem nekik találták ki. Talán az addig sehol sem
tapasztalt kemény munka, a belső fegyelem, az állandó kon-
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centráció megkövetelése, talán csak a szövegtanulás riasztja
el őket – nem tudom. Mindenesetre, hál´Istennek, minden
évfolyamban akadnak páran, akik maradnak, megmaradnak, vagy még jobban beszippantja őket a színház szaga.
Ebben az évfolyamban különleges tehetségeket kaptam –
sokat. Már kiforrott egyéniségeket, komoly szakmai múlttal,
egyedülálló felkészültséggel, kifinomult színházi ízléssel, kemény véleménnyel. Nem is volt egyszerű már a darabválasztás sem, hiszen sok-sok tehetséges gyereknek, egyéniségnek
kellett szerepet adni – miközben igény volt egy szórakoztató
előadás létrehozására, az elmúlt két év komoly, olykor komor témái után. Az Anconai szerelmesek kitűnő alapanyagnak tűnt, mint később bebizonyosodott, jó lóra tettünk. A
színészpalánták brillírozhattak a színpadon, fürdőzhettek a
közönség tapsában, szeretetében. Ezzel is iszonyatosan megnehezítve az én munkámat, hiszen tudtam, márciusban fel
fog hívni az igazgató úr, hogy döntsek: ki legyen az idei Kaszás Attila-díjas. Tudom, nagyon sokszor elmondjuk, hogy
milyen nehéz… De ez most nem nehéz volt, hanem szinte
lehetetlen küldetés – kicsit olyan, mint amilyenné a vírus
változtatta az életünket. Melyik kezembe harapjak?! Nem!
Melyik kezembe, lábamba harapjak?! Hiszen olyan sokan
vagytok! Olyan sokan vagytok, kik az elmúlt évek során a
szívemhez nőttetek, kikhez ezer emlék fűz. Kiskorától látom
a fejlődését, 6–7 éves kora óta ismerem, követem a színpadi
teljesítményét, látom és személyesen is tapasztalom a tehetsége szárnyalását. Áldott munka az enyém, hiszen többet
kapok ezektől csodagyerekektől, mint azt bárki is fel tudná
mérni.
Végül döntöttem – idén is. Megálmodtam? Megsúgta egy
kisangyal? (Rozi lányom). Nem tudom, de itt van, íme: ragyogó, lenyűgöző és csodaszép! Minden egyesül benne, ami
ahhoz kell, hogy egy napon a legnagyobb művészek között
emlegessék. Tehetsége ráadásul alázattal és megfelelő menynyiségű szemtelenséggel párosul. Tudja, mit jelent ez a szakma – az összes pozitívumával és negatívumával együtt–, már
nagyon kevés dolog lehet meglepetés a számára. Nem is csoda, hiszen az anyaméhben szívta magába először a színpad

levegőjét. Mégis, vagy pont ezért, soha nem a szülei sikereiből élt. Utat tört a saját egyénisége. Képezte magát, táncolt,
énekelt, játszott. Mindebben pedig független szakemberek
szerint is kiemelkedőnek bizonyult. Minden díjat megnyert
már, amit ebben a korosztályban táncban, versben lehet – a
szintén színművész szülei méltán lehetnek büszkék a lányukra. A Pozsonyi Színművészeti Egyetem színművész szakára
a legmagasabb pontszámmal vették fel. Teljesítményével a
felvételiztető bizottságot is elkápráztatta, ahogy a Gimisz közönségét is az Anconai szerelmesekben, Lucia szerepében. Az
idei díjazott: Gál Réka Ágota! Drága Rékám, az Isten áldása
kísérjen utadon!
Bajkai Csengel Mónika, a Gimisz rendezője

FELHÍVÁS
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 30 éves
múlttal rendelkező civil szakmai szervezet, mely megalakulása óta a szlovákiai magyar közoktatás érdekében tevékenykedik. A koronavírus okozta vészhelyzetben is segíteni
próbáljuk pedagógusaink munkáját.
Az SZMPSZ felkéréssel fordult a hazai, magyarországi,
vajdasági, kárpátaljai magyar színházak vezetéséhez, versmondókhoz, szabadúszó színművészekhez, hogy segítsenek hatékonyabbá, élményszerűbbé tenni az online oktatást a tanulók, diákok, pedagógusok és szülők részére.
Arra kértük a művészeket, hogy a szlovákiai magyar
tankönyvek irodalmi szemelvényeiből felolvasva küldjenek számunkra hang-, illetve videófelvételeket. Felkérésünket közel 80 művész fogadta el.

A szabadúszó színművészeken és a Radnóti-díjas versmondókon kívül az alábbi színházak művészei kapcsolódtak a felhíváshoz:
Jókai Színház, Komárom
Thália Színház, Kassa
Petőfi Színház, Veszprém
Pesti Magyar Színház, Budapest
Bartók Kamaraszínház, Dunaújváros
Miskolci Nemzeti Színház, Miskolc
Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza
Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, Beregszász
Szabadkai Népszínház
Az összegyűjtött hanganyagokat évfolyamokra lebontva
(óvoda, alapiskola 1–9. évfolyama) az SZMPSZ honlapján
tesszük közzé.
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APÁ
APÁCASZAKÁLLAS
ÁCASZAK
KÁ
Őszintén megvallva, számomra nincsen
n e
széles világban olyan város, amely olyannyiraa a
szívemhez nőtt volna, mint a szülőfalum, Apácaca-szakállas. Gondolataimban ez a település jellemzi
mzii
a címben szereplő „városomat“.
Apácaszakállas községet először egy 1221-ből
bőll
származó oklevél említi. Mai tudásunk szerint,
in
nt,,
bizonyíthatóan neve először 1243-ban tűnik fell
Zolonta alakban. Nevének további megjelenénési formái: 1267-ben Zolonchazakalus, 1268-ban
baan
b
Zakalusnak nevezik, 1323-ban Felzakalus, 127676-ban Zolonta Zakalus, 1773-ban Apácza Szakalos,
lo
os,,
1948-tól szlovákul Opatvosky Sokolec, magyar
yarr
fordításban Apátsolymos.
A történelem engem mindig arra tanított,
ott,,
hogy a haza ott van, ahol először láttam meg a napapvilágot. Csallóköz, avagy Tündérkert, érdekes mómó-don mindig a mese világába vezet vissza. Ennekk azz
utánozhatatlan tájegységnek, Alsó-Csallóközben,
en,,
annak pontosan a közepében fekszik Apácaszakálkáál-las község. Előnevét az egykori női szerzetesrendi
ndii
birtokosaitól, az apácáktól kapta, tudniillik sokáig
kááigg
a nyúlszigeti, a pozsonyi és a nagyszombati Szent
ent
en
Klára nővérek (klarisszák) birtokában volt.
A település kezdetben komáromi várbirtok
tokk
volt, majd IV. Béla király 1267-ben keltezett adodo-mányozó oklevelében a nyúlszigeti (ma Margitszisszzi-get) apácakolostornak adományozza.
E hosszúnak tűnő történelmi bevezetésem
em
azt kívánja bizonyítani, hogy szülőfalumhoz KoKoKo
márom városa, mivel vármegyei birtok volt, áállt
lltt
a legközelebb. Fiatal koromban kevésbé tudtam
am
megmagyarázni magamnak e városhoz való vononzalmamat. Ezért Apácaszakállas és Komárom közt
öztt
ebben a vonatkozásban nem teszek semmilyen
yen
n
különbséget. Büszkeséggel tölt el, hogy királyok,
ok,,
főnemesek, főpapok, írók, történészek egyaránt
ántt
megfordultak szülőfalumban, amit én egyben vávárosomnak is nevezek.
A századok során az itt letelepedett emberek
rek
re
történetéről dióhéjban a következőt kellene megegg
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említeni, az eredetkutatás feljegyzései alapján:
„Elfoglalván a magyarok e földet, ennek vidékein
Réthel és Thege vezérek osztoztak meg... e vidékért (a hajdani Csallóközt), leginkább Oluptulma,
Réthel népesítette meg kumai magyarokkal.” A
honfoglalás pontosabb eseménytörténetét és a letelepedés e területen való további menetét, sajnos,
nem ismerjük. De kétségtelen, hogy őseinknek
tetszhetett ez a magában elzárt, külön világot képező vidék, melyet a rege aranykertnek nevez, s
melynek vizei, mocsarai halban és vadban bővelkedtek, hatalmas legelőivel pedig alkalmas volt az
állattenyésztésre is.
Képzeletemben arra próbálok válaszokat keresni, hogy szülőhelyem települése ez alatt az ezer
év alatt milyen változásokon ment át. A különböző
vármegyékhez (Komárom megye, Pozsony megye) kapcsolódó alárendeltségében teljesítette-e
azokat a feladatokat, amelyeket a különböző társadalmi rendszerek rákényszerítettek.
Hozzám, koromhoz mérten hatvan évtizedes
múlttal, Nagymegyer mint mezőváros állt legközelebb. Ezt követi Komárom. Ám szülőfalum által szeretem mindkét várost. Az az igazság, hogy
egyiket sem lehet egymáshoz hasonítani hajszálpontosan. Mindkét városnak megvan a maga
helytörténeti értéke az élet valamennyi területén.
Nagymegyert a rendszerváltás előtt az ott zajló
kulturális lehetőségeiért (színház, művelődési központ, könyvtár...) szerettem elsősorban. Komáromot pedig polgári városként szerettem, tiszteltem.
Jókai Mór városát kutatom benne ma is. Patinás
kávéházait ma is csodálom. Az Európa Szállóban
mindig éreztem az igazi polgári szellemiséget. A
törzsasztalnál újságot olvasó emberek viselkedésében, tekintetében ott volt az a „valami”, amit ma
már hiába is keresnék...
Ha ott járok, akkor mindig feltekintek az egykori vármegye magas homlokzatára, s behunyt
szemem mögött, gondolataimon át vetítem újra a
kísértő, történelmi múltat...
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Mgr. BRUTOVSZKY GABRIELLA, PhD, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara oktatója, a Jedlik Ányos Gimnázium tanára, Budapesten és
Rozsnyón él (brutigabi@gmail.com); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); DLUSZTUS PÉTER, a pécsi Janus Pannonius Gimnázium matematikatanára (dlusztuspeter@gmail.com);
DUBA ZSÓFIA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara óvópedagógus hallgatója, Hontfüzesgyarmaton él (zsooofree@gmail.com);
FEHÉR ÁGOTA, a Széchenyi István Egyetem tanársegéde, Budapesten él (feher.agota@sze.hu); Mgr. GERGELY VIKTÓRIA, a nyitrai
Közép-európai Tanulmányok doktorandusza, Nyitrán él (vicky.gergelyova@gmail.com); GYETVAI ANNA, a Károli Gáspár Református
Egyetem hallgatója, pszichológiai tanácsadó a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központban és Általános Iskolában, Budapesten él
(anna.gyetvai94@gmail.com); Dr. PETŐ ILDIKÓ, a Debreceni Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének egyetemi docense, Debrecenben él
(peto.ildiko@ped.unideb.hu); doc. PINTES GÁBOR, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának dékánja, a Katedra Társaság elnöke, Dunaszerdahelyen él (gpintes@ukf.sk, edu.gpintes@gmail.com); POMICHAL KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); RAVASZ JÓZSEF, költő, szerkesztő, romológus, Dunaszerdahelyen él (tiktak1949@gmail.com);
Mgr. SCHULCZ PATRIK, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok doktorandusza, Nyárasdon él (vicky.gergelyova@gmail.com);
Dr. TŐZSÉR ANETT, a Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság kutatási főmunkatársa, Budapesten él (anett.tozser@nski.gov.hu);
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KÖNYVAJÁNLÓ
Tisztelt Olvasók!
Szeretettel ajánljuk szíves figyelmükbe Csóka Ferenc Színország lovagja című mesekönyvét, amely Szivárvány lovag eddig
megjelent, összes kalandját tárja olvasói elé a befejező, vadonatúj történettel együtt. A trilógia harmadik része 2009-ben
jelent meg, de a főhős, Szivárvány lovag, időtlen hős, aki egy olyan Színországban él, ahol jellemek kavalkádja fogadja az
olvasót, s ahol egyetlen elv létezik, a jóság keresése.
A hamarosan megjelenő könyv előzetesen megrendelhető a marketing@liliumaurum.sk e-mail-címen, illetve megvásárolható a Lilium Aurum Könyvkiadó címén: Galantská cesta 268/2F, Dunajská Streda.
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A halkirály lánya
Egy derűs hajnalon Hajnalpír elhatározta, hogy halászni megy. Még alig ébredezett a vidék, amikor fürge csónakja
már a folyó közepén hasította a vizet. De mintha megneszeltek volna valamit azok a fránya tepsibevalók, mert akárhányszor merült le a háló, mindig üresen jött fel. Csakhogy Hajnalpír türelmes gyerek volt. A nap már a feje búbját
sütögette, amikor végre siker koronázta csökönyös ügyködését. Az ám! De mekkora siker… Tenyérnyi, ha
lehetett…
Szomorúan evezett ki a partra. Éhes is volt, fáradt is. Megeszem ezt a halak szégyenét, pihengetek egy keveset, aztán
újra próbálkozom – gondolta. A csónakot kikötötte, és kezébe kapta az aprócska uszonyost. Hirtelen furcsa, panaszos
hangra lett figyelmes. Mintha valaki sírna! – hasított belé a felismerés. De ki? Szeme végigpásztázta a fákat, bokrokat,
a vizet, a csónakot, míg végül a kezén állapodott meg. A kezem nem sírhat… – nézett maga elé kissé bambán.
Pillantása ekkor a halacskára esett.
– Te sírsz? – kérdezte.
– Én hát… – szipogta a hal.
– És miért sírsz?
– Ezt komolyan kérdezed?
– Aha! Azért sírsz, mert megfogtalak! – gyúlt világosság a fiú fejében.
– Ez csodás! Mily hatalmas szellemi teljesítmény! – kiáltotta a halacska. – Hát ide figyelj, te zseni! Tudd meg, én a
halkirály lánya vagyok! És akkora a hatalmam, hogy bármit megtehetek! Ha visszadobsz a vízbe, teljesítem három
kívánságodat!
Hajnalpír mélybarna szeme kerekre nyílt.
...
A mese folytatását elolvashatják a hamarosan megjelenő könyvben.
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