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Az ember életében nagyon sok érzelmi
mi
kötődést a gyermekkori élmények határoznak
naak
ek,,
meg. A táj, a színek, a különböző illatok, ízek,
történések szinte programszerűen íródnak
naak
agyunk memóriaegységeibe, majd elmerülnek
nekk
a sejtelmes tudattalan rétegeibe. Felnőtté
ttéé
válásunk folyamatában jönnek felszínre a
en
pozitív vagy negatív megerősítésektől függően
az átélt élmények, különböző illatok, ízek,
ek,,
fények, események hatására, a fontos, illetve
tve
kevésbé fontos helyszínek. Egy istentisztelet
elet
hangulata, a templomi légkör ünnepélyessége,
ge,,
özző
a vasárnapi ebéd rituáléja, a különböző
közösségi történések mind meghatározzák
záák
az ember értékeit, melyeket felnőtt korban
n iiss
keresni fog. Elképzelhető, hogy sokan ezeket
kett
an
az értékeket szülőfalujukban, szülővárosukban
találják meg, de az is megtörténhet, hogyy a
rree
történelem, a sors különböző helyzetei erre
nem adnak lehetőséget, és más tájat, országot,
ot,,
ottt
várost, falvat vall magáénak az ember, mivel ott
t.
találja meg gyermekkori vágyait, történéseit.
is.
Ezzel a helyzettel valahogy így voltam én is.
m.
Jugoszláviában születtem, ott nevelkedtem.
Édesapám kereskedő volt, egy időben
en
kereskedelmi utazóként dolgozott, így a
ént
család gyakran vele tartott. Gyermekként
an,,
már megfordultam a családdal Belgrádban,
Zágrábban, Ljubjanában, sőt pihenni a
horvát vagy a szlovén tengerpart vált azz
ám
utazásaink célpontjává. Az első iskolatáskám
korr
megvásárlása nagy élményhez kötött, amikor
an
1959 nyarán Ljubjanában, egy áruházban
re,,
mozgólépcsőn kellett felmenni az emeletekre,
korr
ahol az iskolatáskát megvásároltuk. Akkor
on
láttam először mozgólépcsőt, nagyon
dni
dni
dn
élveztem, Édesanyámék nem tudtak leszedni
róla, folyamatosan le-fel „utaztam”.
he-Gyermekkori utazásaimnak köszönhetően szerettem meg főleg Szlovéniát és a
sáát,,
tengerpartján fekvő két csodálatos városát,
sásá
Portorozst és Pirant. Valójában Piran városáo-ból fejlődött ki Portorozs az évszázadok ssonak
na
ak
rán, a kereskedelemnek és a turizmusnak
kiki
köszönhetően. Portorozs magyarul Rózsaki-

kötőt jelent, és története évszázadokra nyúlik
vissza. A bencések voltak az első szerzetesek,
akik megtelepedtek a területen. A 12. században, a tágabb régióban már négy kolostort és
még több egyházat működtettek. Azok között
az egyik legrégebbi volt a Rózsafüzér Szent
Mária-templom, ami ott állt az öbölben a 13.
századtól. Nevét Sancta Maria Roxe vagy S.
Maria delle Rose-ként említik, és 1251-ben
már az öböl innen kapta elnevezését: Portus
sanctae Mariae de Rosa. A 13. század valójában 1201-től 1300-ig tartott, a magyarság
szempontjából fontos évszám az 1222-es év,
amikor kiadásra került az Aranybulla, melyet
II. András magyar király függőpecsétje hitelesített. Az Aranybulla szentesítette a nemesség
jogait ezen a vidéken is. Már abban az időben
elterjedt a gyógyítási célra használt tömény
sós víz és sós iszap jótékony hatása. Az egyik
legfontosabb szerepet a gyógyításban a Szent
Lőrinc-kolostor játszotta, ahol a bencések reumatikus betegségeket is gyógyítottak tömény
sós vízzel és sós iszappal.
Ma Portorozs és Piran egyik legfelkapottabb üdülőközpontja Szlovéniának. A térségre
jellemző a polgári gondolkodás és viselkedés,
amellyel úton-útfélen találkozunk. A kultúrájukban benne van a nyílt, őszinte, hiteles
kommunikáció, a korrektség és a segítőkészség. Párommal 1998 óta évente két-három
alkalommal hazajárunk Portorozsba. Sok barátra, ismerősre tettünk szert. Természetesen
ehhez a kapcsolattartáshoz kell a nyelvismeret
is, amely számomra nem volt gond, hiszen beszélem a nyelvüket, viszont ők nagyon nyitottak az olasz, a német, de az angol nyelv iránt
is. A lakosság nagy része szlovén, így a szlovén
nyelv dominál inkább a kommunikációban,
régebben az olasz nyelv volt a meghatározó.
Amilyen nagy hatással volt rám gyermekkorom mozgólépcsős élménye, olyan csodálatos érzések kerítenek hatalmukba minden
egyes alkalommal, amikor Portorozs tengerparti sétányán vagy Piran Tartini terén andalgunk gondtalanul párommal.
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Mindennek megvan a maga ideje: júniusban tanévet zárni, szeptemberben új
tanévet nyitni. Tájainkon ez a megszokott
REND. „Felszabadító érzés elhagyni a régi
évet, és a ránk váró új felé fordulni teljes
bizalommal és reménykedéssel.“ (Anselm
Grün)
Valóban felszabadító érzés tanítónak,
diáknak (és szülőnek!) elhagyni ezt az utolsó csonka-furcsa tanévet. Voltak ugyan ezelőtt is rendkívüli helyzetek, szünetek (az
idősebbje megélte a szénszünetet, a fiatalabbak a náthaláz miattit), amikor néhány
napig szünetelt a tanítás – de hogy a megszokott rend ennyire felboruljon?! Hogy
márciustól tanítónak, tanulónak (s szülőnek!) összefolyjon idő és fogalom: iskolatanítás-karantén-szünet-otthon?!
Mikor márciusban elkezdtek leállni az
iskolák, s a kis unokám iskolája még tartotta a frontot, a kis harmadikosom csalódottan panaszolta: „tuti, hogy a miénk
nem csuk be!” Aztán úgy május elején a
mondat így ismétlődött: „tuti, hogy már
nem nyit ki!” Hasonló a tartalom, de a
hangsúly, a csalódottság értelme megváltozott: jó lenne újra iskolába menni!
Igen, jó szeptemberben a reguláris szabályok szerint iskolába menni, tanévet
nyitni, visszazökkeni a megszokott rendbe. De vajon milyen lesz ez az új tanév?
Menyire lesz más? Csak annyira, amenynyire minden tanév más és új? A tóduló
új információk, a nyomuló technológiák,
az újabb és újabb módszerek – no meg a
már Y generáció Z generációs gyermekei! – minden tanévet már eddig is mássá, újjá (jobbá?) változtatták. A váratlanul
életünkbe lépett rontó erő, amely ellen
egyelőre nincs megfelelő védekező eszközünk, sokunkban fogalmazgatja a kérdést:
milyen új helyzetek jönnek még? Át tudjuk-e menteni az újba a „jó régit”? Vissza
tudjuk-e állítani a régi rendet az iskola falai
között (is)?
A kérdésekre én így válaszolok: bármilyen új erők, hatások, vírusok jönnekmennek, egy dolog megváltoztathatatlan:
gyerekeinkkel foglalkozni kell, nevelni és
tanítani kell – ebben a sorrendben! Hiszen
már rég nem (sohasem volt) elegendő csak
a tudomány átadása! Használható térképet
kell adni diákjainknak, igazodási pontokkal, segítségül.
Hogy mennyire könnyű vagy nehéz ez
a feladvány, mennyire jelent terhet, nyújt
örömet, ajándékoz sikert iskolavezetőnek,

tanítónak (és szülőnek!) – az több tényezőnek a függvénye. A súlya-terhe azonban
nemcsak az „anyagtól és a világ csúnyaságától” függ. A ráháruló feladatokat mindenki emberi természete, hite, derű- és borúlátása szerint oldja és éli meg. Akárhogy
csűrjük-csavarjuk, igazi segítséget ebben a
misszióban mástól nemigen kapunk, leginkább csak magunktól várhatunk. (Esetleg kapaszkodót nyújthat a régi mondás:
„Segíts magadon, az Isten is megsegít!”)
Az iskolák ható és megtartó erejét nem
pusztán felszereltségük adja. Bárhogyan
is ragozzuk, bármennyire archaikusnak,
avultnak, óságnak tűnnek a szavak: Tanító
nélkül csak információmennyiségek töltődnek a tanuló fejébe. A (jó) Tanító adja
meg az inspirációt, biztatást, eligazítást,
csak ő tudja a mennyiséget minőséggé változtatni.
A tanító helyzete, élete, munkája sosem
volt könnyű, ma sem az. Iskolát igazgatni,
különösen tájainkon, „méretes foglalatosság”. A különféle segédszközök ugyan próbálják könnyíteni a tennivalókat, de soha
nem helyettesíthetik a Tanító Embert! Az
elmúlt tavasz hónapjai (is) erre szolgálnak
bizonyítékul.
Az én diákkori iskoláimat benőtték az
idő indái – (sajnos) el is tűntek. Tanítóim
közül sokan az égi iskolában beszélgetnek,
talán éppen diákjaikról. Sári tanító néni
az „egész gyereket” látta bennünk, és nem
is emlékszem bukásokra, rossz jegyekre
nála. Nem szidott, pedig voltak égetni való
rossz osztálytársak az osztályban. Béla
tanító bácsi úgy tudott örülni egy-egy jól
sikerült mondatunknak a fogalmazásainkban, hogy jobban örültünk szavainak,
mint a jó jegynek. Ők Példák és Igazodási
Pontok voltak!
Eltűnt idő nyomában járnék? Nem! Határozottan nem!
Sok évig dolgoztam „Sári néni, Béla
bácsi” tanítótársakkal. Unokáim jelenkori
iskolai menetelése mögött is szeretetteljes, lelkes, a tanítást hivatásként megélő
tanítókat látok. A jövőt illetően ez nagyon
biztató.
Azzal a meggyőződéssel-hittel induljon
iskoláinkban 2020 szeptemberében az új
tanév, amit Hamvas Béla így fogalmazott
meg: „A világ helyzete sohasem reménytelen. Mert sohasem azokon múlik, akik
nem hisznek az életben, hanem azokon,
akik hisznek benne.”

NÉGYSZEMKÖZT

FEHÉR ISTVÁN

„VÉGÜL IS MINDIG TÖRTÉNELMET AKARTAM TANÍTANI”
BESZÉLGETÉS PELLE ISTVÁNNAL

Pelle István (1960) a mögöttünk hagyott – a járvány okozta helyzet miatt
kissé zaklatottra sikeredett – tanévben megkapta a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetségének legrangosabb elismerését, a FELVIDÉKI
MAGYAR PEDAGÓGUS díjat. Munkatársammal, a bátorkeszi és a búcsi
alapiskola történelemtanárával szakmai múltjáról is beszélgetek.
Erre az elismerésre a másik munkaadód, a búcsi Katona Mihály Alapiskola igazgatónőjével együtt terjesztettünk fel, de javaslatunk találkozott az
SZMPSZ legfelsőbb vezetésének véleményével is, ami még nagyobb öröm lehet a számodra. Pár hete töltötted be a
60. életévedet. Elsőként beszélj, kérlek,
a kezdetekről! Te magad hol és mikor
kezdted a tanulást?
Az iskolapadba 1966. szeptember
1-jén ültem be először a szülőfalumban, a Rimaszombati járásban található Gömörpéterfalán. Az akkor
mintegy 450 lakosú községnek kisis-

kolája volt. Egy osztályteremben négy
évfolyam diákjait oktatták betűvetésre.
Az ötödiket viszont, ami akkor még
az alsó tagozat utolsó évfolyama volt,
már a nyolc kilométerre levő központi
iskolában, Gesztetében kezdtem, s értelemszerűen itt jártam ki az alapiskola
felső tagozatát is. A következő állomás
a füleki gimnázium volt, ahol 1979ben érettségiztem. Innen az út Nyitrára vezetett. A Pedagógiai Fakultáson
1983-ban szereztem alsó tagozatos
tanítói diplomát. Ugyanitt, igaz, akkor
éppen Pedagógiai Főiskolának hívták,
szakbővítés keretében 1992–1996 között elvégeztem a történelem szakot.
Ekkor éreztem igazán, hogy – az egyik
kolléganőm szavaival élve – „helyrepofozott az élet”. Végül is mindig történelmet akartam tanítani.
Kinek vagy minek a hatására döntötted el, hogy ezt a hivatást választod?
Jelentős szerepe volt benne a családi
fészeknek. Tanárember ugyan a rokonságban akkor még sem közelben, sem

távolban nem volt, viszont a családban
mindig is nagy értéknek számított a
könyv. A környezet hatására én is hamar a könyvek szerelmese lettem. Találkozásom a történelemmel is nagyon
hamar megtörtént. Még nem tudtam
olvasni, de rengeteget lapozgattam egy
borító nélküli, megsárgult, szakadozott
könyvet, amelyben ott sorakoztak a magyar történelem jelentős alakjai, és én
az arcképek alapján mondtam sorban a
neveket: Zrínyi Miklós, Thököly Imre,
Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos… Az egyik asztalterítőnket
pedig Rab Rábynak hívtam. Hogy ez a
képzettársítás Jókai híres regényhőse és
a piros vagy bordó színű figurákat ábrázoló asztalterítő között hogyan keletkezett, senki nem tudja. Mindenesetre
nagyon sokáig élt a családi legendáriumban.
Aztán nagyon korán kialakult bennem az a belső késztetés, hogy továbbadjam, amit tudok. Ami, ugye, egy
fontos pedagógusi attitűd. Első „tanítványaim” a felnőttek köréből kerültek

NÉGYSZEMKÖZT

ki. Szüleim és nagyszüleim elbeszéléseiből tudom, hogy különböző munkavégzések közben kénytelenek voltak
végighallgatni A Tenkes kapitánya című
tévésorozat egyes epizódjainak a tartalmát, amire ráerősített, hogy később
a Csemadok Hét című hetilapja a hátoldalán folytatásokban közölte a forgatókönyv alapján készült regényt, amit
az édesapám rendszeresen felolvasott
nekem, én pedig hallás után megjegyeztem.
Ebbéli tevékenységem folytatódott
alapiskolás koromban is. Csak a hallgatóságot ott már a diáktársaim alkották.
A péterfali iskolaudvaron, a gesztetei
buszmegállóban, a futballpályán foci
után nagyon sok könyv tartalmát meséltem el nekik, főleg Verne kalandregényeit, Karl May és Cooper indiántörténeteit. Ez volt az én pedagógusi pályám
előjátéka. Szüleim, észlelvén ezen képességeimet, úgy vélték, meg kellene
próbálni a pedagógiai pályát. Hetedikes
voltam, amikor hivatalos papírra először jegyeztettem be, hogy tanár akarok
lenni. S ez többé nem változott.
Jelenleg két iskolában oktatod a
felvidéki magyar gyerekeket. Hogyan és mikor kerültél Gömörből a
Mátyusföld szélére?
Egy rövid ideig dolgoztam Gömörben is. Pedagógusi pályafutásomat
1983 augusztusában a Rimaszombattól mintegy 10–12 kilométerre fekvő
Nemesradnóton kezdtem. A helyi
alapiskolában csak alsó tagozat működött, de az teljes volt. A gyerekek
80%-a hátrányos helyzetű családból
került ki. Hivatalosan két évet töltöttem el Radnóton, valójában azonban
csak egyet, mert a másik évet az akkor
még kötelező katonai szolgálat töltötte
ki. Azóta is jó szívvel gondolok arra az
akkor Ivanics István igazgató úr vezette kis csapatra, amelyik olyan széles jókedvvel volt képes végezni a rendkívül
kemény munkát.
1985 tavaszán megnősültem. S itt a
válasz a kérdésedre, ezért költöztem
Gömörből „Nyugatra”. Nem volt egyszerű döntés, fájó szívvel hagytam el a
szülőföldemet, és nagyon sokáig gyötört a honvágy. Bátorkeszin laktunk,
de a szomszédos Búcson kaptam helyet. A feleségem akkor már két éve ott
dolgozott, vagyis nem volt mindenki
ismeretlen. Tehát 1985 augusztusától
a mai napig a búcsi (1999-től) Katona
Mihály Alapiskola alkalmazottja vagyok. Igaz, 2001 szeptemberétől hozzá kell tenni, hogy: is, ugyanis akkor

átkerültem a bátorkeszi Kováts József
Alapiskola állományára, de továbbra is
visszajárok Búcsra tanítani. Két és félkét és fél napot tanítok egy munkahéten egyik, illetve másik iskolában.
Bátorkeszi–Búcs és magyar iskola,
szinte összenőtt szavak a felvidéki magyarság tudatában. Nyilván a hírhedt
iskolaháborúra gondol mindenki ezek
kapcsán. Kérlek, idézd fel azokat a heteket, mi mindenről szólt akkor az a
szomorú történet!
Én egy kicsit szélesebb intervallumba helyezném a „BB forradalom”-nak
vagy militánsabb kifejezéssel „iskolaháború”-nak nevezett eseménysort.
Hetek helyett inkább hónapokat mondanék. Egészen pontosan 1998. március 16-tól, Varga Lajos búcsi és Novák
Ferenc bátorkeszi igazgatók leváltásától
december 4-ig, a visszahelyezésükig,
azaz kilenc hónapon át vívtuk küzdelmünket a hatalommal.
Ám az „iskolaháború” nem a semmiből keletkezett. Egy évek óta zajló folyamat végső periódusa volt. Az 1994. évi
parlamenti választás révén hatalomra
került Mečiar, Slota, Ľupták neveivel
fémjelzett „katasztrófakoalíció” tulajdonképpen már a kormányprogram
meghirdetésekor a rendszerváltás utáni időszak legnyíltabb, legbrutálisabb
támadását intézte a felvidéki magyarok ellen, azok iskoláin keresztül. Eva
Slavkovská (SNS) oktatásügyi minisztériuma célul tűzte ki ugyanis az
ún. alternatív oktatás bevezetését. Ez
egy felmelegített konzerv volt, hiszen
már a pártállam idején, az 1970-es és
1980-as évek fordulóján több ízben is
próbálkozott a hatalom (sikertelenül)
hasonlóval. A lényege az volt, hogy
javítandó a szlovákiai magyar iskolák
diákjainak szlováknyelvtudását, bevezetnék néhány tantárgy – adott esetben
a történelem, a földrajz és a testnevelés
– szlovák nyelvű oktatását. Az oktatási
minisztérium további diszkriminatív
intézkedésekkel is mérgezte a légkört.
Ezek közül a legnagyobb visszhangot
a kétnyelvű bizonyítványok kiadásának betiltása váltotta ki. A szlovákiai
magyar társadalom az alternatív oktatásban, nem alaptalanul, az iskolái
elszlovákosítására tett első lépést látta,
a kétnyelvű bizonyítványok betiltása
kapcsán pedig egy 1921-től létező jog
megvonása miatt háborgott. Felvette az
elé dobott kesztyűt. A tiltakozás különböző formáival válaszolt: nagygyűlés,
aláírásgyűjtés, tiltakozó levelek, tüntetések stb. Az iskolák egy része azt is

felvállalta, hogy a tiltás ellenére, az alkotmányos jogra hivatkozva, továbbra
is kiadja a kétnyelvű bizonyítványokat.
A kormány persze megtorló intézkedések sorozatával válaszolt. A kerületi
és járási hivatalok vezetői sorra váltották le a „renitens” iskolaigazgatókat.
Ennek a folyamatnak lett az áldozata
Varga Lajos és Novák Ferenc is. Az ő
ügyük azért volt rendkívüli, mert miután a bizonyítványügyben már szinte
mindenki letette a fegyvert, a búcsi és a
bátorkeszi iskola is egynyelvű bizonyítványokat adott ki, ám a szülők döntő
többsége nem vette át azokat. Az igazgatók menesztése hatalmas felháborodást váltott ki a két községben. Kezdetét
vette a kilenc hónapig tartó ellenállás.
Sem fenyegetésekkel, sem ígérgetésekkel nem tudtak megtörni minket a Komáromi járás akkori urai. Nagyképűség
lenne azt állítani, hogy mi legyőztük a
mečiari hatalmat, mert ahhoz, hogy az
ügyünk győzelemmel végződjön, kellett az 1998 szeptemberében lezajlott
parlamenti választás megfelelő eredménye is. Azt viszont bizton állíthatom, hogy volt néhány hónap, amikor
elsősorban mi tápláltuk az átmenetileg
válságba került felvidéki magyar ellenállás tüzét.
Mondd el azt is, mi volt konkrétan a
te szereped abban a helyzetben!
Több szállal is kötődtem az eseményekhez. 1990 és 2001 között Varga
Lajos mellett igazgatóhelyettes voltam
a búcsi iskolában, vagyis ezekben a félelmetes években is azt a posztot töltöttem be. Tagja voltam az SZMPSZ
Komáromi Területi Választmányának,
amelyik, köztudott, a kezdeményezője
és zászlóvivője volt a kétnyelvű bizonyítványokért folytatott küzdelemnek.
A feleségem a bátorkeszi iskolában
tanított akkor már, a lányom ugyanoda járt 6. osztályba, a fiam éppen ’98
szeptemberében lett elsős. Elnöke voltam Bátorkeszin a korábbi tiltakozó
megmozdulásokat szervező helyi koordinációs tanácsnak, ugyanakkor tagja a
járási koordinációs tanácsnak.
Amikor az igazgatókat visszahívták,
előbb Búcson, majd kicsivel később
Bátorkeszin is ún. petíciós bizottság
alakult. Ezek azt a célt tűzték maguk
elé, hogy elérik az igazgatók újbóli kinevezését. A búcsi csapatban én képviseltem a tantestületet. A két bizottság
hamarosan egyesült, közös megbeszéléseket tartottunk. Ellenfeleink lépéseivel
kapcsolatban állásfoglalásokat adtunk
ki. Ezek megfogalmazása az egyik fő
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feladatom volt az immár közös petíciós bizottságban, amelyek aztán megjelentek az itthoni magyar lapokban és
az ellenzéki szlovák sajtóban egyaránt.
Tisztában voltunk azzal, hogy egyetlen
esélyünk van: a nyilvánosság figyelmének és a közvélemény szimpátiájának
fenntartása. Ez sikerült.
Főleg történelmet tanítasz a két
iskolában. A történelem oktatása
ebben az országban, ahogy fent is elhangzott, egy különleges probléma,
de mondhatom úgy is – sportnyelven
szólva –, hogy tánc a vékony jégen.
Ezzel a problémával hogyan birkózol
meg a tanítási óráidon? Van, egyáltalán lehet-e jó megoldás ebben a kérdésben? Ezt azon okból kifolyólag is
kérdezem, mert tavasztól végre nem
a „szlovák nemzetiek” felügyelik az
iskolaügyeket ebben az országban.
Ha azt kérdezed, hogy lehetséges-e
az iskoláinkban a magyar történelem oktatása, akkor a válaszom: igen.
Amennyiben arra vársz választ, hogy
ez hivatalosan engedélyezett-e, akkor
azt felelem: nem. Lehetséges, mert
a magyar és a szlovák nép/nemzet
1918–20-ig ugyanabban az államkeretben élt, tehát a történelmünk az I.
világháború végéig közös – a tanáron
múlik, mit tart fontosnak egy adott témából kidomborítani. A másik oldalról tény, hogy a „magyar szempontú
történelemtanítás” nincs legalizálva
Szlovákiában. Történtek ugyan lépések, hogy ez megváltozzon. Mikor
az MKP még parlamenti párt volt,
Szigeti Lászlóék próbálkoztak azzal,
hogy vezessenek be egy órát a magyar
iskolák felső tagozatán a magyar történelem és kultúra oktatására. Nem
valósult meg. A Történelemtanárok
Társulása 2-3 éve egy specifikus történelem-tanmenet tervezetét nyújtotta
be az illetékes szerveknek, amelyet, ha
elfogadtak volna, hivatalosan lehetett
volna jelentős mértékben magyar történelmet oktatni a 7–9. osztályokban.
A Simon Attila által vezetett csoport
tervezete, amelynek elkészítésében
magam is részt vettem, azonban nem
ment át a szűrőn. Nyilván nem volt
hozzá meg a politikai akarat. Ennek
ellenére, úgy tudom, a felvidéki magyar iskolák történelemtanárainak
nagy része felvállalja a magyar történelem oktatását, s ez még a legvadabb
Slavkovská-érában is így volt. Azóta
pedig én nem hallottam tiltásokról.
Sokkal nagyobb gondot jelent ellen-

ben a történelem tantárgy óraszámainak csökkentése az alapiskolákban.
Ez az interjú a Katedra folyóiratnak
készül. Számodra a Katedra szónak
nagyon pozitív csengése van, ha nem
tévedek.
Valóban. Főleg, ha a Katedra szóhoz
a történelemverseny fogalmat rendeljük hozzá. Az 1990-es évek végétől
nagyon sok és különböző történelemversenyen, műveltségi vetélkedőn
vettünk részt a diákjaimmal mindkét
iskolámból. Nyertünk már Oroszlányban és Esztergomban nemzetközi vetélkedőkön, az SZMPSZ által
szervezett nagyszabású versenyen, és
számos regionális megmérettetésen.
A Katedra Történelemverseny azonban pályafutásom legsikeresebb terepe. Az ezredfordulón, a 2000/2001-es
tanévtől vált számunkra az első számú
versennyé a Katedra. A 20 év alatt tízszer szerezték meg a diákjaim az első
helyet. Az pedig külön öröm számomra, hogy mindkét iskola csapatai sikeresek tudtak lenni. Hiszen a búcsiak
a maguk 6 első, 6 második és 4 harmadik helyével pillanatnyilag vezetik
az iskolák nem hivatalos összesített
versenyét, míg a bátorkesziek eddig 4
első, 2 második és 1 harmadik helyezést szerezve, ezen a listán a harmadikok. A nagymagyariak előzik meg
egy hajszállal őket. Remélem, hogy az
alatt a három év alatt, ami a pályafutásomból hátravan, ez az eredménylista
még bővülni fog.
Rólad, talán nemcsak pedagógiai
berkekben, közismert, hogy munkásságod nem zárható be csupán a tantermek falai közé. Kérlek, beszélj egyéb
tevékenységeidről, amelyek kötődnek
vagy éppenséggel nem is kötődnek az
oktatáshoz!
A rendszerváltás utáni harminc
évből az első húszban voltam igazán
közéletileg aktív. Tíz évig intenzíven
politizáltam, előbb a Magyar Polgári
Pártban, majd az egyesülés után a Magyar Koalíció Pártjában, de 2000-ben
ebből teljesen elegem lett, kiszálltam.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségében húsz évig töltöttem be
különböző funkciókat: a helyi szervezet elnökétől egészen országos alelnökig sok minden voltam. Az SZMPSZes múltamból legszívesebben azokra
a tevékenységekre emlékezem vissza,
amelyek összefüggnek a történelemmel: történelem-szakcsoport létrehozása a Komáromi járásban, előadások
megszervezése a Komáromi Pedagó-

giai Napok keretében, a történelem
csoport vezetése a deáki és a dunaszerdahelyi nyári egyetemen, konferencia
szervezése Somorján a Comenius Intézet, a Fórum Intézet, valamint a Történelemtanárok Társulása részvételével, ahol a történelemtanítás éppen
aktuális problémáit vitattuk meg. Kilenc éven át vezettem az SZMPSZ lapjában, a Hajtman Béla és Szanyi Mária
által szerkesztett Pedagógusfórumban
a Történelmi évforduló című rovatot.
De segédkeztem a Tóth Károly vezette
Fórum Intézetnek a Skabela–Bónaféle oktatási program felfuttatásában,
megalakulásakor vezetőségi tagja lettem a Történelemtanárok Társulásának. Otthon, Bátorkeszin közel húsz
éven át szerkesztettük kollégáimmal
a BátorkesziaLap című közéleti újságot – előbb nyomtatott, majd online
verzióban.
Az utóbbi tíz évben már jóval kevesebb közéleti tevékenységet fejtettem, fejtek ki. Sokkal inkább az iskolai
munkámra koncentrálok, a szabadidőmet pedig általában olvasással és
zenehallgatással meg az unokámmal
töltöm. Teljesen persze nem szakadtam el a külvilágtól. Olykor felkérnek
egy-egy történelmi előadás megtartására, leginkább valamelyik nemzeti
ünnep kapcsán. Nem szoktam kihagyni az SZMPSZ rozsnyói találkozóit sem, illetve, ha tehetem, részt
veszek a szövetség által szervezett őszi
tanári konferenciákon.
Mit jelent neked a SZMPSZ elismerése?
Mivel én alapvetően egy önmagával
vívódó ember vagyok, aki gyakran
agyal azon, hogy jól csinálja-e, amit
csinál, ezúttal is megfordult a fejemben: jár nekem, nekem jár ez az elismerés? Meg aztán 2011-ben kaptam
már egy SZMPSZ-díjat Rozsnyón, a
tehetségek felkarolásáért és gondozásáért. Meg sem fordult a fejemben,
hogy Felvidéki Magyar Pedagógus
Díjat kapok valaha is. Így hát kicsit
értetlenül álltam a dolgok előtt. Ellenben amikor a sajtóban megjelent
a díjazottak névsora, sok olyan ember
gratulált, fejezte ki elismerését, akinek
a szava fontos számomra. Hogy kicsit
tréfásan fogalmazzam meg: belenyugodtam, hogy kitüntettek. Az pedig
külön örömmel tölt el, hogy az elismerés a szakmától jött.
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KRIPPEL ÉVA

AZ ELSŐ TANÍTÁSI NAP
Az első tanítási nap nagy élmény, jelentős esemény az iskolások életében.
Új élet minden iskolásnak, az egész
családnak a laza és szabad nyári hónapok elteltével. Kiváltképp új a helyzet,
ha a család gyermeke elsősként indul
az iskolába.
A felnőttek tudják, hogy ettől a naptól kezdve a család életét hosszú évekig
az iskolalátogatás, a tanulás, az elvárások, a feladatok teljesítése – és maga a
teljesítmény határozza majd meg.
A szülőnek sem mindegy, hogy a
nyári gondtalan idők után a korai felkelés, reggeli, tízórai-készítés, érdekkörökre juttatás, a házi feladatok, a tanulás, vacsoratálalás kell legyen szem
előtt, hisz beindult a mókuskerék. Ez
az időszak tőlük is jó időbeosztást,
gondos szervezést, alapos odafigyelést
igényel.
A szülő feladata, hogy biztosítsa
gyermekét a teljes támogatásáról, az
odafigyelő állandó jelenlétéről a gyors
és sikeres beiskolázá esetén, mint
ahogy a kezdetleges sikertelenségek
esetén is. Ha e feladatoknak tudatában
van a szülő, akkor belátja a napirend
kialakításának fontosságát és annak
következetes betartását saját maga
részéről, illetve annak betartatását a
gyermeke részéről.
Gondoljanak arra, hogy az első osztályos gyermeket sok újszerű és sokrétű hatás éri. Szinte váratlan a 4–5
tanórai odafigyelés megkövetelése, a
padban ülés „kényszere“. A tanító nénik ugyan próbálják biztosítani a munka és tanulás mellett változatosságként
becsempészett játékot, a felüdítő relaxációt, pihenést. Ám ahhoz, hogy az
iskolás vidám, kíváncsi, érdeklődő és
odafigyelő legyen és maradjon is, nagy
szüksége van a megfelelő mennyiségű
pihenésre, kiadós és nyugodt alvásra.

Meg kell szüntetni az órákon át tartó
tévézést, videózást, számítógépes játékokat. Főleg lefekvés, elalvás előtt!
A szülők ne fenyegessék gyermekeiket azzal, hogy „majd az iskolában
..., várj csak“, hanem őszintén beszélgessenek el a gyerekekkel arról, hogy
mi is vár rájuk. Új feladatok, barátok,
élmények, de kihívások is, amelyekre
együtt készüljenek fel, örömmel álljanak elébük.
A gyermek, aki már tanuló, számítson vele, hogy az otthon töltött időt
meg kell osztania a játék és a tanulás
között. Hazaérkezés után kikapcsolódásként legyen pihenés, szórakozás,
később megjelenhetnek a szakkörök,
majd a feladatok, a lecke, aminek elvégzése lehetőleg rendszeresen, azonos időben történjen, ne maradjon el
a késő esti órákra.
A gyerekeknek szükségük van a
szülői támogatásra a megfelelő tanulási szokások kialakításához. Az, hogy a
szülő mennyit és meddig segítsen, nagyon egyéni, és nagyban függ a gyermek igényétől, egyéniségétől. Javaslom, hogy a kezdetekben mindenképp
legyünk a gyermek mellett, üljünk le
hozzá, hogy kérdezhessen, kérhessen
segítséget, hogy tudjuk irányítani. Biztosítsuk őt állandó odafigyelésünkről,
támogatásunkról, megértésünkről. A
gyermeknek szüksége van a szülő bizalmára, a szülőnek szintúgy ki kell
érdemelnie a gyermek bizalmát, amit
napról napra építgetve tudnak együtt
elérni. Dicsérettel s főleg türelemmel
gazdagítsuk az együtt tanulás időszakát. Érjük el, hogy a gyermekünk
szívesen tanuljon, tartsuk éberen a
kíváncsiságát. Higgyék el, a kezdetek
nagyban befolyásolják és megalapozzák a későbbi sikereket. A jó kezdet fél
siker – tartja a mondás.

Ebben az időszakban a türelem az,
amit leginkább kihangsúlyoznék. A kis
kezdőnek, de még a nagyobbacskáknak is segítünk azzal, ha tudomásukra juttatjuk, hogy joguk van hibázni,
nem tudni vagy hibásan tudni valamit.
Tanítsuk meg, hogy nem vagyunk tévedhetetlenek, még mi, felnőttek sem.
A hiba kijavítható, megszüntethető,
sőt a fejlődésünket, tapasztalásunkat
szolgálja. Ne várjuk, hogy a csemeténk
az első próbálkozásra tökéletes vonalakat, hullámokat vagy szilvabetűket
fog írni. Gyakorlatra van szüksége és
biztatásra.
Motiváljuk, biztassuk gyermekünket, mert most először találkozhat
valójában a kudarccal is. Bízzunk a
fejlődésében, ne írjuk le az első kudarcoknál. Pozitívan reagáljunk, biztassuk őt: „megtanulod, megcsinálod te
is, ha tovább tart is.“
Fontosnak tartom megemlíteni a
tanuló fokozatos terhelését is. Nem
szükségszerű, hogy az első szeptemberi napoktól rögtön tanfolyamok látogatója legyen (szakkörök, tánc, zene,
rajz) és idegen nyelveket tanuljon.
Hagyjuk meg az adaptáció lehetőségét,
adjunk időt neki. Kerüljük el, hogy a
tanítási órákon kelljen kipihennie az
előző délután fáradalmait. Az első
naptól kezdődő szakkörök nélkül sem
marad le a gyermek semmiről. Ugyanolyanná, sőt még sikeresebbé is válhat
az agyonterhelt társaitól. De hogy boldogabban fejlődik majd, az biztos.
Próbálják vallani és betartani azt a
nevelési elvet, hogy „támogatlak abban, hogy úgy fejlődj, hogy az légy, aki
vagy. Ahhoz teremtem meg számodra
a lehetőséget, hogy válj azzá, aki lenni
szeretnél.“
Sok sikert és kitartást!
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BÉNYEI ERZSÉBET

AZ ISKOLAÉRETTSÉGRŐL ÓVODAPEDAGÓGUSI
SZEMMEL – A FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI
Az új tanévre való készülődés során
– főképp, ha ez az első év kezdete az
iskolában – sokaknak az első tennivalók között a tolltartó (ceruzákkal, radírral), az adott évfolyam igényeinek
megfelelő füzetek és persze a tankönyvek beszerzése jut eszébe. Azonban rövid időn belül kiderül, hogy mindezek
kevésnek bizonyulnak az első osztályosok teljes eszköztárához. A szülőknek a szükséges felszerelések beszerzéséhez segítséget nyújthatnak az iskolák
által kiadott, a konkrét évfolyam igényeire szabott tanszerlisták. Sokszor
még ennek segítségével sem egyszerű
minden eszközt beszerezni, azonban
minden bizonnyal megnyugtatóan hat
a tudat, hogy minden szükséges felszerelés a gyermek rendelkezésére áll.
Az iskolába készülő óvodások
szüleinek szoktuk tanácsolni, hogy
a tanszerek beszerzésébe vonják be
gyermekeiket, így ők választhatják ki
a nekik tetsző iskolatáskát, füzeteket
és tanszereket – természetesen szülői
irányítás mellett. Így a gyermekek pozitív izgalommal készülhetnek az előttük álló új kihívásokra. Természetesen
az első évfolyam elkezdéséhez nem
elegendő egy hiánytalanul beszerzett
tanszercsomag, illetve a minden szükséges felszereléssel ellátott iskolatáska.

Nyilvánvalóan sokan segítik gyermekeiket különféle fejlesztő foglalkozásokon való részvétellel, fejlesztőfüzetek
megoldásával.
Azonban minden szülőnek és pedagógusnak tudnia kell(ene), hogy a
siker, pontosabban a sikeres gyermek
alappillérei között a szülők, illetve a
pedagógusok is kiemelt helyet foglalnak el, hiszen „kisgyermekkorban a
motiváció és a tanulással való elfoglaltság (…) alakulásában a szülőknek,
a többi gyereknek, az iskolai környezetnek egyaránt szerepe van” (N. Kollár–Szabó, 2004, 266).
Habár az iskolaérettséget meghatározzák különböző biológiai, mozgásbéli és pszichológiai feltételek, továbbá
bizonyos képességek megléte is szükséges hozzá, mégis fontos tisztában
lenni azzal, hogy az iskolaérettség kérdése inkább az adott kor és társadalom
elvárásait jelöli a gyermekkel szemben.
Az iskolakezdés ideális időpontját illetően csak Európát tekintve is megoszlanak a vélemények. Alapvetően két
irány különböztethető meg: egyfelől
az alacsonyabb, négyéves kor körüli,
másfelől a magasabb, hat–hétéves kor
körüli beiskolázás. Az iskolába kerülés, illetve annak krízishelyzete azonban nem csak a gyermeket, hanem

az egész családot érinti. A szülőknek
a teljesítményhez való hozzáállása,
korábbi
tanulmányi
sikereik,
kudarcaik nagyban meghatározhatják
a gyermek teljesítményét (Hajduska,
2010, 45). Pedagógusként olykor meglepődve hallunk olyan visszajelzéseket,
mely szerint egy általunk iskolaérettnek tekintett és „nyugodt szívvel” iskolába küldött gyermek teljesítménye
meglepően alacsony szintű, a gyermek
„küzd” a tanulással. Holott megeshet,
hogy az óvodai foglalkozások során
éppen ez a gyermek volt a legaktívabbak, leginkább érdeklődőek egyike.
Ezért érdemes szülőként végiggondolni az intézményes oktatással való
kapcsolatunkat, hiszen „az a szülő
képes jól átsegíteni a gyermekét egy–
egy fejlődési krízisen, aki a saját gyermekkori életszakaszát gördülékenyen
lépte át, vagy ha nem, már feldolgozta
frusztrációit” (Hajduska, 2010, 45).
A gyermek sikerességének szempontjából a szülői minta mellett döntő
szerepe van az iskolának, a pedagógusnak is. Úgy vélem, hogy iskolába
lépésekor elengedhetetlen lenne a
gyermek személyiségének komplex
fejlesztésére helyezni a hangsúlyt. Ez
azonban nem tud megvalósulni olyan
körülmények között, ahol elsősorban
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a tanulmányi eredményeken van a
hangsúly. Rosszabb esetben a pedagógusnak a tananyaghoz és a meghatározott ütemhez való túlzott ragaszkodása a gyermekek tanuláshoz, iskolához
való elidegenítéséhez is vezethet (Loránd, é. n., 101–112).
„Az iskolai tanulás követelményeket támaszt, melyekhez tudatosan alkalmazkodni kell” (N. Kollár–Szabó,
2004, 265). Mindenki számára nyilvánvaló, hogy ez már egy teljesen más
közeg, mint az óvoda volt. Azonban
sajnos a pontos, tényleges különbségeket olykor mi, pedagógusok, óvodapedagógusok és tanítók sem látjuk,
hiszen nem látunk bele egymás mindennapjaiba. Véleményem szerint az
iskolakezdéskor mindenképp figyelembe kell venni, hogy ezek a hat–hét
év körüli gyermekek néhány hónapja
még az óvodában játszhattak, tanulási
folyamataikban szabadon – negatív
következmények nélkül hibázhattak,
újra próbálkozhattak egy-egy megoldási móddal. Az óvodából az iskolába
való átmeneti időszakot megkönnyítheti, ha a két nevelési-oktatási intézmény szorosan együtt tud működni,
a pedagógusok egymás munkájába,
illetve a gyermekek tanulási folyamataiba hospitálások során bele tudnak
pillantani.
Fontos továbbá az is, hogy az iskolakezdés egyfelől segítse a gyermekeket saját adottságaik felfedezésében.
Ehhez arra is szükség van, hogy a
pedagógusok megfigyeléseik útján feltárják a gyermekek erősségeit, és ebben támogassák, biztassák őket – így
később a nehezebb feladatokhoz való
hozzáállásuk is pozitív irányú lesz. Az
iskolához való pozitív viszonyulás akkor jöhet létre, hogyha sikerül minden
gyermeknek egyéni sikerélményhez
jutnia, valamint megtapasztalhatják
a közös erőfeszítés örömét (kooperációt igénylő feladat elvégzése során),
továbbá érzik a gyermekek, hogy az
iskola biztonságot nyújt számukra –
akár meg nem értettségről, akár gyermekvédelmi problémákról legyen szó
(Loránd, é. n. 103–110).
Nem vitatható, hogy az iskolához
való pozitív viszonyuláshoz a gyermekeknek a támogató szülőkön, pedagógusokon és a megfelelő környezeten
túl szüksége van arra a bizonyos iskolaérettségre is, melynek elérése egy
folyamat eredménye. Tapasztalataim
azt mutatják, hogy az iskolakezdést
megelőző hónapokban a gyermekek
lelkesedéssel hozzák a csoportba a kü-

lönféle foglalkoztatófüzeteket, melyek
feladatainak megoldásával láthatóan
sokat foglalkoznak egy-egy délután.
Nincs is ezzel probléma, ha a gyermek önszántából, lelkesen tölti ezzel
a délutánjait. Azonban a különféle
foglalkoztatófüzetek mellett természetesen egyéb lehetőségek is vannak
mind a szülők, mind a pedagógusok
eszköztárában a gyermekek iskolára
való felkészítésére. Az alábbiakban
ezekhez szeretnék segítséget nyújtani, azonban mindenképp fontosnak
tartom megjegyezni, hogy az ingerek
„túladagolása” akár értelmi, akár érzelmi „túltáplálása” a gyermekek motivációjának csökkenéséhez, hangulatának depresszív irányba fordulásához
is vezethet (Aszalai és mtsai, 2009, 15).
Éppen ezért lenne fontos a fejlesztések
során megtalálni az arany középutat,
figyelembe véve az adott gyermek aktuális szükségleteit.
A foglalkoztatófüzetekhez hasonlóak a Logico, illetve a MiniLÜK játékok
is, melyekhez sokféle feladatlap kapható a különböző korcsoportok számára.
Iskolakezdés előtt logikai játékokkal
is fontos a gyermekeket megismertetni. Ilyen például a BunnyBoo, illetve a Pingvincsúszda is. Ezek a játékok
előrevetítik az iskola légkörét, hiszen
egyfelől megoldásukhoz nagyobb fokú
önálló gondolkodás, feladattudat is
szükséges, továbbá ülő helyzethez kötöttek.
Ma már mindenki számára ismert
tény, hogy a mozgás fejlődésének is kiemelt szerepe van a gyermek fejlődése
során. A mozgásfejlődés elősegítéséhez elengedhetetlen a megfelelő mozgástér, a mozgásszabadság, illetve a
környezet biztosítása (Farmosi, 2011,
67).
A kisebb, óvodáskorú gyermekek
szempontjából kiemelten fontosnak
tartom a hintázás szerepét, mely az
utóbbi időben kissé háttérbe szorult,
pedig a vesztibuláris rendszer – mint
az agyféltekék közötti kommunikációban közreműködő, s ezzel a test két
fele közötti koordinációt segítő rendszer – fejlődésének szempontjából kiemelt szerepe van. A nagymozgások
fejlődéséhez akár a kisebb, akár a nagyobb gyermekek számára megfelelőek például az ugróiskolák, melyeket
többféle alakzatban felrajzolva akár
kültéri, akár beltéri környezetben is lehet játszani. A szabályrendszere remekül igazítható minden korosztály számára, sőt nagyobbakkal új szabályokat

is ki lehet találni, így a kooperációs
készségük is fejlődik.
A finommozgások fejlesztése elsősorban az írás, de az olvasás elsajátításának szempontjából is egyaránt
lényeges. „Az ujjak a téri-vizuális
viszonyok leképezésében játszanak
jelentős szerepet, így érthető, hogy
az ujjtudatosság az olvasási képesség
megalapozásához
elengedhetetlen.
Minden kézzel végzett munka, diópucolás, tésztagyúrás, formázás, barkácsolás, válogatás, varrás stb. fejlesztő
tevékenység is.” (Gyarmathy, 2017) Kisebb gyermekek számára a jól ismert
„Hüvelykujjam almafa” kezdetű mondóka mellett az alábbi is segíti az ujjtudatosság alakulását (Szabó, 2005, 25):
Ujjaimat mutogatom,
közben vígan mondogatom:
(az ujjak mozgatása)
kifordítom
(a kézfej kifelé mozgatása)
befordítom
(a kézfej befelé fordítása)
fölfordítom
(a kézfej fölfordítása)
lefordítom
(a kézfej lefelé fordítása)
zongorázok, furulyázok,
(az ujjak mozgatása)
erősebb lett a kezem,
a tornát befejezem.
(a kéz ökölbe szorítása)
A nagyobb gyermeket meg lehet
kérni, hogy „illessze össze két kezének ujjbegyeit, majd tapsoljon (kétszer
érintse össze az ujjbegyeket tapsszerűen egyesével) sorban az ujjbegyeivel, előbb a hüvelykujjaival, majd a
mutatóval és így tovább, oda-vissza,
amilyen gyorsan csak tudja (Juhász–
Radics, 2017).
Minden korcsoport számára szórakoztató és hasznos elfoglaltság a
zsonglőrködés, hiszen számos előnyös
hatása ismert. Míg a kisebb gyermekek egy labda dobálásával kezdhetik a
gyakorlást, addig a nagyobbak számára a háromlabdás kaszkád elsajátítása
lehet a kitűzendő cél (web 1). Természetesen a zsonglőrlabda elkészítésébe
is be lehet vonni a gyermekeket, akár
óvodai tevékenység, akár tanórai keretek között.
Az iskolaérettséghez szükség van
arra is, hogy a gyermek ki tudja fejezni magát, el tudja mondani gondolatait. Ez legjobban mesehallgatással
fejleszthető. Úgy vélem, iskolakezdés
előtt a legmegfelelőbb könyvek között
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meg kell említeni: Bajzáth Mária: Így
megyek az iskolába – Népmesekincstár
3. – Népmesék a világ minden tájáról
– 6–8 éveseknek című könyvét, illetve
Kormos István: Vackor az eső bében
című művét is. A gyermekek, kissé belebújva a mesék szereplőinek bőrébe,
közelebb érezhetik magukhoz az iskola közelgő helyzeteit, így önmagában
ez is segítséget jelenthet akár szorongásaik oldódásában, akár felkészülésként a további kérdéseik megfogalmazásában. Ha nem érezzük egyedül
magunkat a ránk váró – s ezért ismeretlenségében még ijesztőbb – helyzetben, azzal máris könnyebbé válhat
számunkra, így eredményesebbé is
válhatunk.
Fontos tudatosítani mindezek mellett a mindennapokban rejlő fejlesztési
lehetőségeket is, hiszen úgy lesz igazán
sikeres a tanévkezdés, ha észrevétlenül
tudjuk növelni a gyermekek önbizalmát, megnyilatkozási készségüket. Ez
pedig egyszerűen elérhető, ha a gyermekeket már óvodás korukban, a maguk szintjén bevonjuk a mindennapi
teendők elvégzésébe. Ha például egyegy bevásárlás alkalmával buzdítják a

szülők gyermekeiket arra, hogy segítsenek a kívánt termékeket bepakolni a
bevásárlókocsiba, esetleg a kasszánál
fizessenek ők, akkor máris lehetőséget
kaptak arra, hogy felnőtt előtt megnyilatkozhassanak – természetesen a szülő biztonságot adó támogatása mellett.
Bizonyos, hogy az iskolakezdés
annak minden szereplője számára
különleges élményeket jelent, eddigi
életük rendjében változást, egyúttal
új felfedezést, a világ – és önmaguk –
megismerésében örömteli mozzanatokat. Annak érdekében, hogy ez minél
tovább minél szebb élményeket tartogasson, nagyon fontos, hogy mind a
gyermekek, mind szüleik és pedagógusaik értsék a helyzet összetettségét,
és segítően kísérjék egymást annak
lépéseiben. „A gyermek először játszszon, és ha ebben elfáradt, akkor majd
kedvvel, önként veti magát a tanulásra.” (Vekerdy Tamás)
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FEHÉR ÁGOTA – ACKERMANNÉ KELŐ KAMILLA

AZ ÚJ TANÉV KÜSZÖBÉN – KAPCSOLATOK ÉS TELJESÍTMÉNY
Az idei esztendő mindannyiunk számára különleges időszakokat, élményeket hordoz, kényszerűen átformálja hétköznapjainkat, megváltoztatja
szokásainkat, alapvetően számos korlátozást, féltő vigyázást tesz elsődlegessé az egészségünk érdekében.
Az indokolt akadályok reményeink
szerint nemcsak a testi egészségünk
szempontjából jelentenek segítséget,
hanem egyúttal átgondolttá is tesznek bennünket. Fontos volna, hogy a
történések tanulságok levonásához segítsenek hozzá, és így az ősszel induló
tanévet akár mindezekkel gazdagabban tudjuk kezdeni.
Bizonyos, hogy a szeptember egy
sajátos, immár hónapok óta tartó, ám
ezzel együtt ismerőssé is váló korlátozó intézkedéssort követően érkezik.
Mindez segítséget jelenthet akár abban, hogy amennyiben újabb korlátozások bevezetése lenne szükséges, azokat mégse érezzük annyira ijesztőnek,
mint korábban, hisz bizonyos mértékben már részei lettek az életünknek. A
járvány hatására egyfajta fizikai távolság tartására is kényszerültünk, és csak
remélhetjük, hogy mindez nem növelte közöttünk a lelki távolságokat. A
távolságtartást, bizonyos helyzetekben
a maszk általi elzárkózást még nem
hagyhatjuk ki az életünkből, ám az talán csak rajtunk múlik, hogy pontosan
mennyire engedjük ezeket kihangsúlyozódni, és hogyan sikerül a személyesség szintjére való visszatérésünk.

Kapcsolataink, érzelmi kötődéseink
közvetlen részei kell legyenek a napjainknak, a tanévkezdés kapcsán pedig
mindenki abban bízik, hogy ismét
a megszokott, személyes találkozási formák valósíthatók meg. Talán az
elmúlt időszak terhei után így annak
is közösen örülhetünk majd, ha közvetlenül kísérhetjük egymás lépéseit – korábban talán észre sem vettük
ennek az értékét. „Most kell eszmélni,
hogy egyensúlyt teremtsünk, egymásra találjunk, ki tudjuk fejezni a szeretetünket. Mert látjuk, hogy bármilyen
tulajdona van az embernek, ezek mind
elvesznek, és a földi élet is bármikor
véget érhet. Ilyenkor válaszolni kell
azokra a kérdésekre, hogy kiért élünk,
miért élünk, kinek és miért fontos az
életünk. Ebben a helyzetben pedig rájövünk arra, hogy milyen fontos megtartóerő az összetartozás, a szeretetkapcsolat.” (Bagdy, 2020, 14)
Jelen írásban a tanévkezdéshez kapcsolódóan foglaljuk össze azokat a
szempontokat, amelyek segítségével
ezen sajátos idei időszakban a ránk
váró helyzetekre tudatosabban is felkészülhetünk.
VISSZAHANGOLÓDÁS –
DIGITÁLIS ÉS/VAGY SZEMÉLYES
KAPCSOLATOK

A nyári szünet – és az ezt megelőző hónapok – a legtöbb iskoláskorú
gyermeket a szabadság élményével
kísérték, hiszen iskolájuk épületétől

távol töltötték a napjaikat. Az iskolák tavaszi bezárása, a digitális térre
terelődött oktatás az ismeretlenség
izgalmával töltötte el őket. Az addig
szabályozott otthoni, többnyire játékhangsúlyos eszközhasználat egyszerre
tanulásfókuszúvá, kötelező jellegűvé
vált. Az otthon falain belül maradva
segítséget meríthettek a digitális világ
eszköztárából, így mégis kapcsolatban
lehettek társaikkal, tanáraikkal, s talán a tanuláshoz való viszonyulásukat
is formálta ez a kényszerű helyzet. Az
idei tanévkezdés során abban bízunk,
hogy ebből az iskolaépülettől távoli
világból, a szabadság élményéből lehetséges lesz visszatérni a korábbi, a
tanulmányokat a pedagógus–gyermek
közvetlen személyes kapcsolatra építő
munkálkodásban megvalósító világba.
Bizonyos, hogy mindenki különbözőképpen talál majd vissza, az online
működésmód különbsége azonban elgondolkodtató.
A digitális világ nagy veszélye: „a
számítógépet használó emberek végül elkezdenek úgy működni, mint a
computerek. Úgy kezdjük kezelni az
információkat, mintha magunk is csomópontok lennénk, minden azon dől
el, mennyire gyorsan találjuk meg és
olvassuk el az adatokat. A gépbe helyezzük át az értelmünket, a gép pedig
áthelyezi belénk a maga gondolkodásmódját.” (Cucci, 2016, 34) Az értelmi
képességek is annál lassabbá válnak,
minél több információ vár befogadás-
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ra, hiszen annál inkább csak a felszínes felfedezés, és nem a mélyebb odafigyelés valósul meg. „A rendelkezésre
álló adatok bősége kikerülhetetlenül
kárára van a figyelemnek, a reflexiónak, az összpontosításnak, s annak a
képességnek, hogy az egyén személyes
szinten ’eméssze meg és építse magába’
a látottakat.” (Cucci, 2016, 35) A digitális keresések és a válaszok átgondolása egyaránt felületesebbé válik, nem
feltétlenül valósul meg mélyebb feldolgozás.
Ez a felületesség pedig az emberi
kapcsolatokat is átformálhatja. Nagy
gondot jelent, hogy az online világ
„megfosztja a kapcsolatot az érzelmi
karakterétől …, [pedig] a másik emberségét a szemtől szemben megvalósuló kapcsolatokban ismerjük el”
(Cucci, 2016, 56). A társakkal közösen
megélt, közvetlen jelenlévő kapcsolatok hiánya tehát magában hordozza
annak a veszélyét, hogy „elhomályosul a másik emberségének elismerése”
(Cucci, 2016, 56). A társas kapcsolatok
érzelmi megérintődésének korlátozottsága pedig szinte bizonyos, hogy
átformálja a kapcsolat ápolásának
készségét és a saját érzelmi világot,
a gyengédség, a törődés, a ráhangolódás, és akár a saját megnyugvási,
egyensúlytalálási képességünket is.
A digitális világ adhat ugyan egyfajta pótlási lehetőséget, a távolság,
az online kapcsolat akár nyitottabbá,
bátrabbá is teheti az egyént, és akár
magához a géphez is lehet kötődni.
Azonban egy teljes értékű, közvetlen,
személyes társas kapcsolatban mindig
benne rejlik a tükör tartásának lehetősége, „mely képes visszavezetni önmagunk igazságához” (Cucci, 2016, 61).
Ez a teljesség bizonyosan nem valósulhat meg egy képernyő mögül.
Tudnunk kell mindezek mellett: „az
ember egyszerre magányos és közösségi lény…, csak a közösség tagjaként
lehetünk egyedül, s csak aki egyedül
van, élhet a közösségben. A kettő öszszetartozik. A közösségben tanuljuk
meg igazán, hogy egyedül legyünk, s
csak egyedüllétben tanuljuk meg igazán a közösségben való részvételt …
Barátság nem létezik hűség nélkül, s
hűség sem létezik barátság nélkül …
A kölcsönös bizalom és tisztelet olyan
szorosra fűzheti a szálakat a barátok
között, hogy közös élmények, valamint
az elfogadás és a megosztás igénye tovább gazdagíthatja kapcsolatukat.”
(Sulyok, 1990, 61–66) A tanévkezdés-

re készülve mindezen társas érintődések miatt érdemes a nehezebben megnyíló, társai között helyét nehezebben
találó gyermekekkel időben elkezdeni
felkészülni az újabb személyes találkozásokra. A járvány miatt a szülőknek
kellett hirtelen tanítóvá, oktatóvá is
válni – jelenleg a visszahangolódásban
is jelentős segítséget tudnak biztosítani. Érdemes tehát a gyermekkel közösen átgondolni a várható változást,
akár közös játék, beszélgetés, rajzolás
által foglalkozni a témával, egyre közelebb engedni azt a valóságban is.
A JÓ TELJESÍTMÉNY ÉS A HOZZÁ VEZETŐ ÚT

Bizonyos, hogy az iskola egyfajta megmérettetést is jelent, értékeléseket a
megvalósult teljesítményekért. Mindez fokozottabb terhet ad a családok
számára, hiszen a minősítéssel mégis
egyfajta „bírálatot” kap maga a család is, így érdemes átgondolni, milyen
alappillérekre épül a teljesítőképesség,
s ezzel hogyan segíthetjük a jobbá
válását. Erik H. Erikson személyiségfejlődésről alkotott elmélete alapján a
kisiskoláskori megfelelő teljesítéshez a
következő alappillérek megtámogatása szükséges (2002):
BIZALOM ÉS REMÉNY KÉPESSÉGE

A gyermekben akkor alapozódik meg
a bizalom élménye, ha átéli azt, hogy
a róla gondoskodó személy igazán rá
figyel, s így biztonság veszi őt körül.
„Folyamatosságra, megszokottságra,
összhangra van szüksége …, így idővel bízik abban, aki őt óvja, védelmezi,
elfogadja és szereti.” (Vanier, 1990, 90)
Ha átéli azt, hogy értik és megértik őt,
hogy ő fontos valakinek, úgy reménye
lehet abban, hogy a számára fontos
személy jót akar neki, megvalósítani
törekszik az ő vágyait. A kezdeti bizalom megtapasztalásának kiemelt
szerepe van az egyén későbbi kötődéseiben, másokba és önmagába vetett
bizalmának alakulásában, így különösen fontos, hogy az egymásra hangolódás élménye megvalósulhasson a
szülőkkel, társakkal, pedagógusokkal.
Ez a kapcsolódási lehetőség meghatározó az iskolai kezdőszakaszban. Az
óvodás, aki megérkezik az iskolába,
új kapcsolódási pontokat keres magának. Kapcsolatok alakulnak egyrészt a
tanítóval, rajta keresztül az iskolával.
Kapcsolat alakul az osztálytársakkal, és nem utolsó sorban a tanulási
folyamattal. A pedagógusnak való
megfelelés válik a gyermek céljává,

melynek alapja a szeretetkapcsolat. E
kapcsolatnak a lényege a kölcsönös
bizalom, melyben a pedagógus azt látja a gyermekben, amivé válhat. Az az
ősbizalom, hogy „meglátom benned
a lehetőséget, a még nem teljesített
feladatok helyett a teljesíteni akarást”.
Az iskolához kötődő kapcsolatok kialakításában legfontosabb feladata
a tanítónak van. A szülő felkészítő
szerepe fontos, de a kezdőszakaszban
átélt élmények a tanító felkészültsége,
személyre szabott bánásmódja és a
tanítványaiba vetett bizalma hatására
válnak pozitívvá.
ÉNHATÉKONYSÁG ÉS AKARNI
TUDÁS KÉPESSÉGE

A bizalom élményére építve készek
lehetünk arra, hogy egyre inkább
merjük kibontakoztatni saját egyéni
képességeinket. Személyiségfejlődési
gyökereiben mindez a szobatisztaság
alakulásával, a mozgás- és beszédfejlődés folyamataival függ össze, amelyek
által a gyermek egyre inkább átéli saját
önállóságát, autonómiáját, a megtartás
és az elengedés akaratlagos irányításának képességét, s mindezekkel saját
közvetlen hatását a világra. A gondoskodó környezet legfontosabb szerepe
ekkor a gyermek bátorítása, s egyúttal
számára támasz biztosítása önmaga
kipróbálásához. Ha mindez megvalósulhat, akkor a személyiség nagy belső erőt, az akarat élményét élheti át,
amelyet saját önuralmának, figyelme
és képességei legjobb kibontakoztatása felé tud fordítani, ha viszont akadályozódik, úgy életében a kételkedés, a
szégyen érzései kísérik tovább.
KEZDEMÉNYEZÉS ÉS A CÉLRA
TÖRÉS KÉPESSÉGE

A tanévkezdést megelőző időszak
szabadságélményét bizonyosan nem
könnyű a kötöttségek, feladatok, sürgető beosztások helyzetére cserélni,
azonban a bizalom és az érzelmi biztonság, valamint az énhatékonyság
élményével gazdagodva mindezek
lehetőséget adnak arra is, hogy vállaljuk a feladatokat, tervezzünk, nekigyürkőzzünk, és valósítsuk is meg
azokat. Eleinte játékosabban, majd
egyre inkább a szavak világa felé haladva fontos élményeket ad mindez
számunkra a leendő teljesítmény elérésében. A szülők szerepe ebben a
szakaszban főként az önálló kezdeményezések segítése, azonban lényeges, hogy mindez megfelelő korlátok,
szabályok között maradjon, mind-

ezek nélkülözhetetlenek az érett lelkiismeret megalapozásához is ebben az
időszakaszban.
Amennyiben mindezen élményeket
magunkba építettük, az iskolai helyzetekben jelentőssé váló teljesítés is
várhatóan sikeresebben tud megvalósulni, a nevelőknek pedig nagy
szerepe van abban, hogy lehetőséget
adjanak a feladathelyzetekben való
helytállás sikerének átéléséhez, ezzel
az egyén belső erőforrásainak közvetlen megtapasztalásához. Ezek a belső
erőforrások akkor tapasztalhatók meg,
ha a teljesítményt az „igény” és nem
a „kényszer” kifejezéssel társítjuk. A
kényszer gátja az iskolához, a pedagógushoz fűződő optimális kapcsolat
kialakításának. A tanévkezdés során
tehát fontos megerősítenünk mindezeket az élményeket annak érdekében
is, hogy a tanulásra való ráhangolódás
minél teljesebbé válhasson, és minél
hosszabban segítse a helytállásokat.
Bár pedagógusszemmel elsősorban
az a kérdés, hogy sikerült-e az online
felületen a kompetenciák szinten tartása, mégis azt javasoljuk, hogy az idei
tanév első hetei ne mérésfókuszúvá,
sokkal inkább kapcsolatfókuszúvá
váljanak. Ne feledjük azonban, hogy
az eredményességhez egyaránt szükség van érzelmi biztonságra, tudás- és
képességbeli gyarapodásra, a felfedezések örömére, mindezeket pedig
leginkább társas helyzetek és készségek megfelelősége kell kísérje (Tóth,
2005).

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS MEGERŐSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

Úgy gondolnánk, hogy az iskola csak
azok számára jelenthet izgalmas, vágyott környezetet, akik még nem tapasztaltak belőle sokat közvetlenül,
vagyis az első osztályosoknak. Sajnos
összességében nézve valóban minél
előrébb haladunk az osztályfokokban,
annál jobban elvész a tanulási kedv, a
belső elköteleződés a tanulás irányában. Ha valaki időnként inkább elhúzódó, csendes, befelé figyelő, akkor főként azt gondolják róla, hogy ez nem
jó, változtatnia szükséges. Mégis, fontos tudnunk, hogy a környezet sokszínű, zavaró ingereitől való eltávolodás,
az elcsendesedés inkább segítséget
jelent a tudatosság fokozódásában, s
ezzel az értelmi tevékenységek mélyülésében is, hiszen a tudatosság és az értelmi elevenség között szoros kapcsolat azonosítható. S mivel a tudatosság
fokozódásához szükség van az érzelmi
világ megnyugvására, önkontrollra, ez
az érzelmi biztonság ugyancsak segítő
erőforrást nyújt az értelmi működés
jobbá válásában (Cucci, 2016, 85).
Egy izgalmas kísérlet is rávilágított
minderre: néhány gyermeknek pillecukrot kínáltak azzal a megjegyzéssel,
hogy ha a megevése előtt várnak egy
bizonyos időt, akkor még többet kapnak belőle. Azok a gyermekek, akik
nem tudtak várni, nemcsak az étkezéssel voltak nehézségeik a későbbi
életükben, hanem az iskolai teljesítményük is rosszabb volt. A várni tudás
képessége, az önkontroll tehát a tuda-

tosság fokozódását és az értelmi eredményességet is jelenti. A várni tudó,
így érzéseiket, belső akaratukat kontrollálni képes gyermekek önmaguk
számára segítő stratégiákat is alkalmaztak: becsukták szemüket, elterelték figyelmüket, gondolataikat, vagyis
tudatosabban képesek voltak irányítani a belső világukat (Mischel, 2015).
Önmagunknak ez a belső megismerése, igazi szükségleteink és képességeink tudatosabb megélése a külvilág
ingereinek befogadását és önmagunk
kifejezésének hatékonyságát is jelentősen megsegíti.
Mindez a tudatosságban való gyarapodás, tudatos jelenlét, az érzelmek
egyensúlyba, nyugalomba segítése a
világ megismerését, a felfedezés által
gyűjtött információk rendszerezését
is támogatja. Az érzelmi világ nyugalma és a tanulás eredményessége abban
is megmutatkozik, hogy „ha hozzászokunk ahhoz, hogy korlátozzuk
tevékenységünket, és odaszenteljük
magunkat a feladatunk elvégzésének,
akkor ez kevésbé fáradságossá teszi a
szellemi munkát és az összpontosítást”
(Cucci, 2016, 87). Tanulási eredményességünk átélése pedig nagy segítséget jelent a hosszú távú tanulási motiváció fenntartásában.
A folyamatban nagy segítséget jelent az is, ha feladatainkat, céljainkat rangsoroljuk, sorrendbe állítjuk.
Amennyiben egyszerre egy számunkra kiemelten fontos irányt találunk,
afelé fordítjuk jelentudatosságunkat és
valójában is odaszentelődünk, akkor

TANÉVKEZDÉS

azzal sokkal mélyebb és hatékonyabb
működést, eredményességet tudunk
elérni, mint ha párhuzamosan több
irányba is belefogunk, hiszen azzal
egyik sem kerülhet igazán kellő mélységben kidolgozásra. Az egy irányban
kibontakoztatott, elmélyült figyelem
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egyre
teljesebb, tökéletesebb gondolatokat alkossunk vele kapcsolatban. A
figyelmi működésünk alapvető korlátozottsága tehát leginkább azzal fejleszthető, ha megtalálhatjuk céljainkat
a figyelem hátterében, teljesítőképességünk fokozásához pedig így bizonyos önismereti tudatosítást is végre
kell hajtanunk. Nagy segítséget nyújt
mindebben a szeretetkapcsolatainkban kibontakoztatható beszélgetések
sora, az egymásra figyelés, a kölcsönös
megosztás és meghallgatás élménye,
hiszen ezek által közelebb érkezhetünk saját magunkhoz is. Amennyiben pedig megtaláltuk belső egyéni
célunkat, és „az autonómiát támogató
pedagógiai környezet lehetővé teszi az
egyéni erősségek megismerését, azok
használatát, ez az énhatékonyság- és a
kompetenciaérzés erősödéséhez vezet.
A belső motiváció és az ehhez vezető
szükségletek (autonómia, kompetencia, kötődés) fókuszba állítása … a tanári gyakorlatot jelentősen gazdagítja”
(Fodor–Korényi, 2019, 93).
Ne feledjük azonban, hogy a bevonódásunk a számunkra fontos
irányba mindenképp ki kell egészüljön hosszabb távú kitartással, belső
elköteleződéssel, mély türelemmel,
az időnkénti kudarcok elviselésének
képességével – csak mindezek által
valósulhat meg a feladatok teljesítésében való eredményesség magasabb
szintjének elérése. Egy fejlődésre kész
beállítottságú ember „az intelligencia
és a képességek fejleszthetőségében,
rugalmasságában bízva keresi a tanulás lehetőségeit, fontosabb számára a
fejlődés, mint az, hogy a róla kialakult
képet fenntartsa. A siker kulcsának
az erőfeszítést és a munkát tartja, kitartóbb a nehézségekkel szemben, és
keresi a kihívást jelentő feladatokat.”
(Fodor–Korényi, 2019, 91) A tanulás
iránti belső elköteleződés, a tanulási
motiváció fenntartásában mindezek
kiemelt tényezőknek tekinthetők. Egy
lágerbeli végrendelet a következőképpen ír ehhez kapcsolódóan: „neveljétek önmagatokat arra, hogy mindent
tökéletesen tegyetek, odafigyeléssel és
pontosan … ne tegyetek semmit anélkül, hogy tetszésetek ne lenne benne,

elnagyolva … A gondolat Isten ajándéka, és azt követeli meg, hogy gondot
viseljünk rá. Pontosnak és világosnak
lenni gondolatainkban – ez a lelki szabadság és a gondolkodás örömének
záloga.” (Cucci, 2016, 120)
Bizonyos, hogy a környezet ingereinek elmélyült figyelemmel követése és
azoknak feldolgozása inkább igényel
belső lelki nyugalmat, békét, „jelentudatosságot” (Gorbai, 2013, 222), míg
a fokozottabb érzelmek megterhelhetik a megértés gondolati folyamatait.
Amennyiben a nyitott, befogadó figyelem és a folyamatban lévő események,
élmények tudatosítása megvalósulhat,
úgy akár új felismerések és összefüggések észrevétele is megtörténhet. Lényeges azonban, hogy mindez akkor
valósulhat meg igazán, ha az egyén
pozitív érzelmi állapotban van, hiszen
a megfelelő mértékű (nem túl erőteljes, magával ragadó) pozitív érzelmek
jelentenek további érdeklődési nyitottságot, valamint kiszélesedést az információk feldolgozási folyamataiban is.
„A pozitív érzelmek és a pozitív jelentésadás szoros összefüggése egyúttal
békességet is közvetít” (Gorbai, 2013,
225), amelynek további fontos szerepe
van az egyén és a társai békés, konfliktusoktól mentes kapcsolatának formálódásában. Életünk bizonytalan, időnként akár veszélyeztetett időszakaiban
mindezek különös fontossággal bírnak
mindenki számára.
Ne feledjük mindezek mellett a megnyugvás, a kikapcsolódás, az időnkénti csend fontosságát sem. Ha távolságot teszünk az aktuális dolgainktól, az
mindig jót tesz, hiszen „ha megtanulunk ’elszakadni’, különválni attól, ami
lefoglal minket, hatékonyabbá válunk”
(Cucci, 2016, 116). Egy amerikai kísérletben harmincas éveiben járó férfiak és nők egy kijelölt feladat megoldása közben 4-5 napig nem használtak
technikai eszközöket, ellenben lehetőségük volt a természetben lenni. Egyértelmű összefüggés mutatkozott a feladatmegoldás eredményességében az
eszköz nélküli időszakot követően, különösen a kreativitás vonatkozásában,
amennyiben a természetben tartózkodás megvalósulhatott. „A természethez kapcsolódó egyszerű, akár csak
rövid interakciók jelentős növekedést
eredményezhetnek a kognitív kontroll terén” (Cucci, 2016, 117–118). A
csend és a természetben való tartózkodás tehát kivételes lehetőségeket
nyújt a személy lelki egyensúlyának
megőrzésében – őrizzük meg mindezt

napjaink megszokott forgatagainak
visszatérésével is.
A PEDAGÓGUS BELSŐ MOTIVÁCIÓJÁNAK ERŐSÍTÉSE

Az előző tanév vége egyszerre állította
a tanítókat és az intézményvezetőket
új, korábban teljesen ismeretlen feladat elé. A kezdetben megoldhatatlannak tűnő nehézségek okai egyrészt
abban keresendők, hogy a pedagógusképzés korábban nem tartalmazott
erre vonatkozó ismerettartalmakat,
a hangsúly a személyes jelenlét megélése volt. A jelenlét azonban most
más értelmet nyert. A fizikai részvétel nélküli kapcsolattartás új oktatási
feladatot jelentett, mely a felkészülés,
az ismeretátadás, az ellenőrzés és az
értékelés módszertani újragondolását igényelte. Nehezítette a munkát és
demotiváltságot okozhatott a pedagógusok egy részénél a digitális eszközhasználat elégtelen ismerete, vagyis a
személyes korlát, valamint a magánélet és a munkahely közti érdekellentét. Belső egyensúlyunkat gyengíthette
az idővel kapcsolatos átalakult viszonyunk. Átléptük a konvenciókat, a
kommunikációs normákat, berögzült
határainkat. A személyes kapcsolódások ideje korlátok nélkülivé vált.
Az emberi életciklust befolyásoló idő
a digitális térben eltűnt, a kommunikáció folyamatossá vált. A kötetlen
munkaidő a pedagógusok számára is
állandó jelenlétet igényelt. Meg kellett
találni azokat az időintervallumokat,
amelyek minden gyermek számára
biztosították az online oktatásban való
részvétel lehetőségét. Ugyanakkor a
feladattöbblet időtöbbletet is igényelt.
A tanítványokkal, szülőkkel, kollégákkal való folyamatos elektronikus kapcsolattartás a korábban megszokott
időgazdálkodásban nem valósult meg.
A pedagógusok alapvető szakmai
motivációja egy friss felmérés szerint továbbra is a gyermekekkel/ kamaszokkal kapcsolatos munka iránti
vágy, ez a jelenlegi helyzetben még
szorosabb kötődést vont maga után
(Paksi, 2015, 184). A tanulók iskolán
kívülisége, a pedagógusok látóhatárából történő kikerülése többletmunkára motiválta a következő generációért
felelősséget érzett tanárokat. A többletmunka, a túlzott adminisztratív
terhek (jelen esetben a szervezési feladatok), a szoros időnyomás, valamint
az érzelmileg felzaklató szituációk
átélése azonban növelik a kiégés veszélyét (Paksi, 2015, 192). A szakmai

kiégéssel szemben védőfaktor a munkahellyel, a munkahelyi légkörrel kapcsolatos elégedettség. Pozitív tapasztalat volt az előző időszakban, hogy
a megváltozott tanítási környezet sok
tanári közösségben erősítette a segítő magatartásformákat, az egymással
törődés igénye felerősödött. A belső
erőforrások gondozásának szükségessége, a pozitív, megerősítő vezetői attitűd szerepe ebben az időszakban is
elengedhetetlen volt. Segítette ugyanakkor ezt az időszakot a kreatív energiák hasznosítása. Átélhették a pedagógusok a tanulóval történő együttes
tanulás nem mindennapi élményét,
melynek során a tanulók nyomon követhették tanáraik szakmai fejlődését.
Az érzelmi képességek fejlesztése, a
pedagógusszerep újradefiniálása, a
személyes és közösségi tapasztalatok
megbeszélése, a jó példák közkinccsé
tétele, az új nézőpontok megismerése,
ezáltal a szakmai ismeretek fejlesztése
a következő, remélhetőleg nem online
tanév első feladatai lehetnek.
A tanévkezdés kihívásokban gazdag
időszakot jelent tehát minden érintett
számára: nem könnyű a szabadság élményétől ismét visszatérni a kötöttségek, feladatok irányába, azonban mindenkinek szüksége van arra az érzésre
is, hogy eredményes, hogy célját elérte, feladatát megvalósította. Az ehhez
szükséges lemondás talán megterhelő,
azonban a számunkra fontos személyek melletti biztonságot átélve, pozitív

élményekkel töltődve, figyelmünket az
aktuális cél felé irányítva bizonyosan
sikerülni fog a helytállás. Mindannyian bízunk abban, hogy az új tanévet
kevésbé zavarja meg olyan élethelyzet,
amit ez év tavaszán át kellett élnünk.
Tekintsünk az elkövetkező időszakra
inkább ajándékként, amikor ismét igazán találkozhatunk jó ismerőseinkkel,
barátainkkal, vagy akár csak örüljünk
a kényszerű online lét helyett a valós
felfedezések lehetőségének. Vegyük
észre azokat az örömforrásokat, amelyek talán a járvány előtt elkerülték figyelmünket, és éljük meg tudatosan is
élményeinket. Mindennek nagy szerepe lesz a teljesítményeink javulásában,
eredményességünk közvetlen megtapasztalásában is.
„A pedagógiai folyamatban olyan
készletből gazdálkodik minden tanár,
amely kiapadhatatlan, sem a szeretetünk, sem a meglévő tudásunk, tapasztalatunk nem vész el, még csak nem is
apad azáltal, hogy másokkal megosztjuk vagy átadjuk azt, amink van; az
egyetlen dolog, amire hangsúlyt kell
helyeznünk, hogy az a befogadókban
is szeretetet és tudásszomjat ébreszszen.” (Oláh, 2004, In: Fodor–Korényi,
2019, 96)
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A GYERMEKVÉDELEM SZÍVE ÉS LELKE
A GYERMEKVÉDELEMBEN DOLGOZÓK VIZSGÁLATA A REZILIENCIA,
AZ ÉLETTEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG ÉS A STRESSZ TÜKRÉBEN
A gyermekvédelem nagyon sokrétű
terület. Kutatási témák hegye hever a
rendszerben, amelyeket többféle nézetből, többféle szakma oldaláról is
meg lehet közelíteni. Az egyik ilyen
szempont lehet a pszichológia „szemüvege”.
Akkor tudják hatékonyabban segíteni a segítők a gyermekeket, ha ők
maguk is „jól vannak”, adaptív megküzdési stratégiáikkal, megfelelő erőforrásokkal rendelkeznek, amelyekből
fel tudnak töltődni a nem mindennapi
érzelmi, mentális megterhelés mellett.
Közhelynek hathat, viszont tény, hogy
ezek az emberek a személyiségükkel
dolgoznak. Képesnek kell lenniük szeretettel, lelkesedéssel, kreativitással,
értő, érző figyelemmel, nyitott szívvel
és lélekkel odafordulni a gyermekek
felé a munkájuk során, s mindezt hitelesen kell tenniük, különben megbomlik a rendszer. Annak érdekében, hogy
ezt hatékonyan tudják végezni a mindennapokban, véleményem szerint
érdemes lehet odafigyelni a dolgozók
mentális egészségére, lelki jóllétére.
Tanulmányom fő célja elsősorban a
feltérképezés és a hiánypótlás, mivel
általánosságban elmondható, hogy
kevés tudományos kutatás születik,
amelyben a gyermekvédelmi rendszert
vizsgálják, a rendszerben dolgozókkal
kapcsolatos kutatások pedig még ritkábbak. A felmérés, amelynek eredményeit ebben az írásban bemutatok,
a Magyarországon működő gyermek-

védelmi intézmények körében készült.
Az eddigi szakirodalmi tájékozódásom alapján viszont elmondható, hogy
Magyarország és Szlovákia gyermekvédelmi rendszerének felépítése közel
azonos.
Az alábbi cikkben a rezilienciát, az
élettel való elégedettséget és a munkahelyi stresszt veszem górcső alá a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók
és a nem szociális szférában dolgozók
összehasonlításában. Előtte azonban
tekintsünk be egy fejezet erejéig a
gyermekvédelmi rendszerbe.
A GYERMEKVÉDELEM RÉGEN

Az ókort vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy nem igazán beszélhetünk még
a gyermekek védelméről. A nem életképes, gyenge gyermekeket kitették a
Taigetoszra, hogy sorsukra hagyják
őket. Ugyanúgy a szegény vagy sokgyerekes családoknak jogukban állt
kitenni az újszülöttet, aki ezt vagy
nem élte túl, vagy rabszolgának szánva más nevelte fel. A kereszténység
megjelenésével a gyermekek védelme is nagyobb szerepet kapott, mivel
súlyos bűnnek tartották a gyermekek
megölését, kitevését. Az első lelencházat 785-ben Datheus érsek alapította.
Magyarországon az özvegyek és árvák védelmében István király hozott
törvényt. Gellért püspök rendezett be
elsőként otthont az elhagyott gyermekeknek, majd segítette, gondozta őket.

1898-ban törvénybe foglalták, hogy
az elhagyott gyermekek gondozása az
állam feladata. Ebben az időszakban
a gyermekvédelem a bajba jutottakon próbált meg segíteni, viszont így a
preventív funkciója nem volt meg. Az
1900-as évek közepétől minőségi ugrás következett be a gyermekvédelmi
tevékenységben, ugyanis fő funkciójává a nevelés vált. A tudományok, így a
pedagógia és a pszichológiai is jelentős
fejlődésen ment keresztül, ezért több
szakember is elkezdte ennek tükrében
vizsgálni a gyermekvédelmet. Gáti Ferenc (1958) leírta, hogy az otthonosságszerű nevelés hatékonyabb lehet a
gyermekek fejlődése, nevelése szempontjából. György Júlia (1959) szerint a
gyermekvédelmi rendszer fő funkciójának annak kellene lennie, hogy az érzelmileg sérült gyerekeket képessé tegye a
társadalomba való beilleszkedésre.
A GYERMEKVÉDELEM
NAPJAINKBAN

1977-ben új törvényt hoztak, amely új
keretet biztosított a gyermekvédelemnek. Legfontosabb elemei közé tartozott, hogy tágabban értelmezte a megelőzés és a gondozás kereteit, elismerte
a család jogát ahhoz, hogy kérhessen
és kaphasson segítséget, és hogy a
gyermekek egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen az érzelmi biztonság, a
szeretet, az állandóság.
A gyermekvédelem fő részei az alapellátás és a szakellátás. Az alapellátást
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problémamegelőző/proaktív gyermekvédelemnek is nevezzük. Ennek célja,
hogy a gyermek és a család a saját megszokott környezetükben kaphassa meg
a segítséget, amire a gyermek jóllétének
a biztosításához szükség van. A szakellátás vagy másképp problémakezelő/
reaktív gyermekvédelem során először
nevelőszülőhöz igyekeznek elhelyezni a
gyerekeket, ugyanis itt nagyobb eséllyel
jut rá több figyelem. Amennyiben nem
sikerül nevelőszülőhöz helyezni, akkor a gyermekotthonba, lakásotthonba
vagy egyéb szociális intézménybe kerül a gyermek. A szakellátás elsődleges
célja, hogy kerüljön vissza a családhoz
vagy az örökbefogadó szülőkhöz a
gyermek. Egy gyermekotthonban maximum 40 fő helyezhető el, csoportokra
bontva. A lakásotthon egy családi házat jelent általában, ahol 12 gyermek él.
A korosztály és a nemi eloszlás is több
házban vegyes. A lakásotthonokban
lehetőség van önálló gazdálkodásra, a
gyerekek jellemzően közösen főznek
a nevelőkkel, együtt vásárolnak ruhát,
élelmiszert. Az ünnepeket is nagyobb
meghittséggel lehet megélni szűk körben (Csurgó, 2001). Sajnos több esetben 6 vagy 12 órás ügyeletre egy szakembert van lehetőség beosztani a 12
gyerekhez.
A RENDSZER „SZÍVE ÉS LELKE”
Az előzőkben már röviden áttekintettük, hogyan alakult ki és napjainkban
hogyan működik a gyermekvédelmi
rendszer. Azonban ha a gyermekvédelmet egészében szeretnénk látni, és
azt szeretnénk, hogy szakmailag is jól
működő rendszer jöhessen létre, elengedhetetlen a dolgozókat is megvizsgálni, őket milyen hatások érik.
Jelen esetben a rezilienciára, az élettel való elégedettségre és a munkahelyi
stresszre helyezem a fókuszt, amely
tényezők talán más területen dolgozó
szakemberek életében is jelentős szerepet játszhatnak. Járjuk körbe e három fogalmat!
PÁR SZÓ A REZILIENCIÁRÓL
A szó eredeti jelentése: rugalmasság.
Eredetileg a fizika tudománya használta. Napjainkban a pszichológiában
is egyre inkább kutatott és használt
tényező lett. Ebből a szempontból
egy definíciót idéznék: „A reziliencia
olyan személyiségjegy, amely szorosan
összefügg az adaptációs képességekkel, jellemző rá többek között a belső
kontroll, az empátia, az optimizmus,
a pozitív énkép, a változások pozitív

kezelése és az énhatékony viselkedés“
(Masten, 2001, in Pikó, 2012).
A reziliens ember képét az alábbi
szavakkal írták le: „a belső tartalékok
mozgósítása révén – könnyen visszanyeri testi-lelki egyensúlyát a nehéz
élethelyzetek átélése után is” (Miklós–
Mitykó–Szili-Balog, 2018).
AZ ÉLETTEL VALÓ
ELÉGEDETTSÉGRŐL

A jóllét egy olyan tényező az életben,
amit mindenki el szeretne érni. Urbán
(1995) szerint a lelki jóllétnek három
fő tényezője van:
1. az élettel való elégedettség
2. a pozitív érzelmek gyakorisága és
intenzitása
3. a negatív érzelmek hiánya
Dobos és Pikó (2018) kutatásukban
kimutatták, hogy az énhatékonyság
és az élettel való elégedettség kevesebb szorongással jár együtt. Több
kutatásra is felfigyelhetünk, amelyek a
reziliencia és az élettel való elégedettség kapcsolatát vizsgálják. Az összefüggés pozitív irányú, sőt a reziliencia
bejósolhatja a későbbi elégedettséget
(Jámbori, Kőrössy, Szabó, 2019).
A (MUNKAHELYI) STRESSZRŐL
A stressz „a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre” (Selye, 1976). A stressz fogalmát
a személytől alkalmazkodást kívánó
ingerként is definiálhatjuk. Selye a
stressznek kétféle típusát különbözteti
meg: elválasztja egymástól a distresszt
(amit a köznyelvben stresszként emlegetünk) és az eustresszt.
Distressznek nevezzük a káros, ártalmas stresszt. Az eustressz a kellemes élményeket is magába foglalja. Az
eustressz ingere általában megterhelő,
mégis pozitív következményekkel járhat.
A stressz összetevői közé tartoznak
a stresszorok (veszélyeztető környezeti hatások), a stresszreakciók (melyek
magukban foglalják az egyén élettani
és pszichológiai reakciómintázatait) és
az egyén saját pszichológiai jellemzőit
(Kopp, 2005). Ezek következményeiként alakul ki a stresszhelyzet. Azokat
a helyzeteket nevezzük stresszhelyzeteknek, amelyek a személy számára
aktivitás mellett kontrolállhatatlannak
és megoldhatatlannak tűnnek.
Megkülönböztethetünk még akut és
krónikus stresszt. Akut stressz például
egy aktuálisan bekövetkezett tragédia,
trauma, életesemény hatása. A krónikus stressz – amely kategóriába tulaj-

donképpen a munkahelyi stressz is
tartozik – tartósan fennálló, nem túl
erős intenzitású mindennapi stresszor.
Fontos kiemelni, hogy bár az intenzitása alacsonyabb, mint az akut streszszé, mégis hamarabb vezethet egyensúlyvesztéshez, egészségkárosodáshoz
(Stauder, 2007). Kopp Mária (2008)
szerint a munkahelyi stressz az egyik
legsúlyosabb népegészségügyi probléma lesz az elkövetkező években.
MIT TUDHATUNK MEG
A KUTATÁSBÓL?

Mint már a bevezetőben is említettem, kutatásomban a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók és a nem
szociális szférában, segítőszakmában
dolgozók válaszait hasonlítottam öszsze, különböző pszichológiai tényezők (amelyek közül jelen esetben a
rezilienciát, az élettel való elégedettséget és a stresszt emelem ki) kérdőíves
vizsgálata mentén. Összesen 210 fő
vett részt a kutatásban. A teljes minta átlagéletkora 40,21. A statisztikai
elemzést a ROPstat 2.0 programmal
végeztem.
Úgy gondolom, hogy a reziliencia
egy lényeges komponense a gyermekvédelmi munkának, mert, mint
Varghese (2006) is írja, a reziliencia
az a képesség, amely lehetővé teszi,
hogy az egyén megküzdjön a streszszel, és pozitívan, rugalmasan tudjon
alkalmazkodni a változásokhoz. A
gyermekvédelmi dolgozóknak számtalan változáshoz kell alkalmazkodni,
és meg kell tanulnia kezelni azokat
akár egyetlen műszak során is. Jön egy
új gyerek, egy másikat áthelyeznek,
jobb esetben hazagondozzák, végre
jön egy új kolléga, de egy másik épp
új helyen próbál szerencsét, megváltozott a nyomtatvány, amit eddig ki
kellett tölteni, az egyik kolléga beteg
lett, változik a beosztás, a hétvégén
is be kell ugrani, emiatt a családdal
tervezett programot le kell mondani… Ezek csak a leggyakoribb példák,
amelyek a változásról szólnak. Ezek
alapján talán nem meglepő az eredmény, amelyet a kutatásban kaptam,
mely szerint a gyermekvédelemben
dolgozók reziliensebbek a nem szociális szférában dolgozóknál. Persze
az egy örök kérdés, hogy vajon eleve
azok a személyek vállalnak-e munkát
a gyermekvédelemben, akik magasabb
rezilienciával rendelkeznek, vagy ez a
munkahely teszi őket azzá. Fény derült
arra is, hogy akik hasznosnak érzik a
munkájukat, magasabb rezilienciával

rendelkeznek, a teljes mintán szignifikáns eredményt találunk. Masten
(2001) szerint a reziliens személy konzisztens része a pozitív énkép és az
énhatékonyság is. Úgy gondolom, ahhoz, hogy valaki úgy érezze, hasznos
munkát végez, szintén nélkülözhetetlen a pozitív énkép és az egészséges
önbizalom.
Waddinba és mtsai (2016) orvosok körében azt találták, hogy akik
reziliensebbek, magasabb a bizonytalanságtűrésük és elégedettebbek a
munkájukkal. Ez talán magyarázza,
hogy a jelen kutatás eredményei szerint a reziliencia pozitívan korrelál az
énhatékonysággal és az élettel való elégedettséggel is.
Az élettel való elégedettség meghatározó tényezőnek számít az ember
életében. Jelen kutatás eredménye
alapján elmondható, hogy a gyermekvédelmi dolgozók csoportjában alacsonyabb az élettel való elégedettség.
Diener (1985) elméletében a munkával való elégedettség is az élettel való
elégedettség fontos része. A munkával
való elégedettség lényeges összetevői
közé tartozik az autonómia, a fizetés, a
státusz, a hatáskör, az elvégezendő feladatok komplexitása, a kompetencia
érzése és a kollégákkal, növendékekkel
való kapcsolat. A hosszú műszakokkal
és a túlórákkal kapcsolatban azt találták, hogy minél hosszabb ideig van
valaki a műszakjában, annál kevésbé
toleráns, kreatív, rosszabb a hangulata,
türelmetlen, ingerlékeny és feszültebb
is. Azt is kimutatták, hogy a kiégés
oka sok esetben lehet a munkával való
elégedetlenség is (McClelland, 1986).
Ebből az elégedetlenségből is fakadhat
a nagymértékű fluktuáció, ami mind
a magyarországi rendszerben, mind
külföldön tapasztalható.
Mivel a stressz nagy befolyással bír
az ember testi-lelki jóllétére, hangulatára, a munkához való hozzáállására,
az életszemléletére, ezért e kutatásból sem maradhatott ki a felmérése.
A vizsgált személyeknek egy 10 fokú
skálán kellett válaszolniuk arra a kérdésre, hogy mennyire érzik stresszesnek a munkájukat. A statisztikai próba
abszolút igazolta a feltevést, amely szerint a gyermekvédelemben dolgozók
stresszesebbnek élik meg a munkájukat, mint a nem szociális szférában
dolgozók. A leginkább a munkára vonatkoztatható és a gyermekvédelemre
is talán a legjellemzőbb stresszforrások
a túlterheltség, az alacsony kontrollérzés és az elismerés hiánya (Kopp,

Berghammer, 2005). Ohler és mtsai
(1991) arra is rámutattak, hogy nagy
munkahelyi stressz mellett magasabb
a dolgozók érzelmi kimerültsége is.
Talán ebből a rövid tanulmányból is
kiderül, hogy a gyermekvédelmi szféra igazán kihívásokkal és nehézségekkel teli hivatás. Megfogalmazódik a
kérdés, hogy akkor mégis miért maradnak a dolgozók, miért választanak
munkahelyüknek egy gyermekvédelmi intézményt, mi az, amit szeretnek
benne. Szeretnék a dolgozók e kérdésekre adott válaszaiból idézni néhányat, amelyekből, remélem, láthatóvá
válik, hogy a sokszor megterhelő helyzetek ellenére egy igazán szép és meglehetősen értékes területe ez a szakma
a munka világának.
„Mert látható eredmények is vannak;
pl. egy gyermeknek sikerül kitörnie.”
„Sok tapasztalatot szerezhetek.”
„A gyerekek szeretete.”
„A munkám iránti tisztelet. A gyermekotthon létrehozása óta itt dolgozom, amit teszek, az sokkal többet
jelent nekem, mint egy munkahely.”
„A szakmai kihívás. Mindig van egyegy fiatal, akiért érdemes másnap is
újra felkelni, a problémák ellenére is”.
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ÍRÁS, OLVASÁS, KÉPBEN GONDOLKODÁS
Spiró György a 2012-es Ünnepi
Könyvhét ideje alatt vele készített interjúban azt találta mondani, hogy „az
írásbeliség megszűnése nem is lenne
olyan nagy baj”, tovább folytatva gondolatmenetében kifejti, úgy érzi, túl
sokat töprengünk már az írásbeliség
válságán, s tovább kellene lépni: „az
írásbeli kultúrából minél többet át kell
menteni a vizuális kultúrába” (Juhász,
2012). Az írásbeliség megszűnése a
képben való gondolkodáshoz való
visszatérést is eredményezné, vagyis
egy koncentrikus kört leírva az írásbeliség előtti korhoz térnénk vissza,
kihasználva a képi ábrázolásra alkalmas magas szintű technológiai vívmányokat. Az írásbeliség térvesztése
nem új keletű probléma, azonban a
digitalizáció mai mértékű térhódítása
az emberi kommunikációs technológiák további hatásairól való gondolkodásra késztet. Annak ellenére, hogy
tudjuk, „az emberek elsőbben képekben gondolkodnak, s csak azután elvont szavakban” (Nyíri, 2002). Ezt a
megállapítást már Platón is megtette
a maga korában: „a látás a legélesebb
a testen át érkező érzékeléseink közül”
(Platón, 1983, 527).
Az írásbeliség háttérbe szorulása,
megszűnésének kérdése különösen
akkor érinthet érzékenyen, ha az írásra nem mint kommunikációs tech-

nológiára tekintünk, hanem az írás
kialakulásának ettől sokkal nagyobb
jelentőséget tulajdonítva az emberi gondolkodás fejlődésével hozzuk
összefüggésbe. Az írás „anyagiassá
objektiválva a gondolatot, komplikálódásra képessé teszi az embert; az
emberi belsőt, s külsőt megragadva,
szervesebb, bonyolultabb, tervszerűbb
összefogására képessé” (Nyíri, 1992,
in: Hajnal, 1993, 33).
A lényegi kérdés azonban, hogy a
vizualitás térnyerése milyen hatással
lesz gondolkodásunkra, és ez a hatás
pozitív vagy negatív irányba sodorja
az emberi gondolkodás technikáját.
Polányi Mihály az artikulált emberi gondolkodással szembe helyezi a
képi gondolkodás artikulálatlanságát,
mely véleménye szerint a gondolkodás elsorvadásához vezethet (Polányi,
1994).
Marshall McLuhan A Gutenberggalaxis: a tipográfiai ember létrejötte
című 1962-ben publikált könyvében
fogalmazza meg saját állítása szerint
– a már régóta leírásra váró gondolatmenetet –, miszerint az írás megjelenésének az emberiség fejlődésében
meghatározó jelentőséget kell tulajdonítani, hiszen az ember érzékelését
változtatta meg, az érzékelés-tapintás
felől a vizuális érzékelés felé mozdulva. Az írásbeliség metaforájaként

használt Gutenberg-galaxis kifejezésével a hangsúlyt a könyvnyomtatás
hatására összpontosítja: az írás ráirányította a figyelmet az ok-okozati kapcsolatok kutatására, az analízisre. „A
média maga az üzenet” nem a könyv
tartalmát, hanem a tartalomátadás
módjának jelentőségét hangsúlyozza
(McLuhan 2001).
McLuhan a könyvnyomtatás feltalálójáról, Gutenbergről elnevezett
korszaka után a számítógép feltalálójáról nevezték a digitális forradalom
mai korszakát. A Neuman-galaxishoz
társítható problémának minősül
a szövegértési és olvasáskészségi
nehézségek felmerülése az iskolákban,
melyek okát az olvasás hiányában,
gyakran eltűnésében kell keresni. Az
olvasásra alkalmas eszközök tárháza
a könyvhöz képest jelentősen kibővült
(e-book, tablet, notebook), és olyanynyira mobilis, mint a könyv, sőt ezen
eszközök előnye, hogy míg elég a felsorolt eszközök közül egy, ahol több
könyvnyi anyagot tárolhatunk és állhat folyamatosan rendelkezésünkre.
Tény azonban, hogy az olvasás szórakoztató funkciója egyre inkább háttérbe szorul, különösen az ugyanezeken
az eszközökön használható egyéb
szórakozási szokások, a filmnézés, a
zenehallgatás vagy a közösségi oldalak
használata javára. Az írásbeliség

válságának oka a multimédiás
világ korában az írás iránti igény
csökkenése.
Clay Shirky amerikai technológiaszakértő 2008-ban arról beszélt, hogy
az igazi gondot nem az információtúltermelés, hanem a nem megfelelő szűrési eljárások jelentik, vagyis
az, hogy a rendelkezésre álló, nagy
mennyiségű információból nem vagyunk képesek kiszűrni a számunkra
relevánsat (Galántai, 2011).
Az információmennyiség magas
foka és könnyebb elérhetősége ellenére nem jut el mindenkihez a tudás,
nem lesz a világ tájékozottabb. A kollektív tudáshalmaz gyarapodik, de ez
nem jár együtt az egyéni tudásgyarapodással, sőt az egyéni tudás csökkent
(Veszelszki, 2013, in: Pscheida, 2007,
29).
A keresni tudás képessége azonban
alapvetően szükséges ahhoz, hogy a
gyorsan és könnyen elérhető információval tudjunk mit kezdeni. Az információ hatékony kezelése a könyv
egyeduralkodása ideje alatt is a figyelem középpontjában volt, Szent-Györgyi Albert a könyvek kapcsán mondta
azt, hogy nem a könyvet kell tudni,
hanem azt, hogy melyik könyvet kell
leemelni a polcról.
A technika adta lehetőségeknek köszönhetően mondhatjuk azt, hogy a
mai felgyorsult világban az információhoz minél gyorsabban szeretnénk
hozzájutni, melyre az internet adta
lehetőségek adottak is. A gyorsaság
azonban felületes információátadással járhat. A szépirodalomban a digitalizált könyvek aránya lassan halad
előre, azonban a szakirodalom, a tudományos folyóiratok esetén az elektronikus megjelenés veszi át a szerepet,
hisz a tudomány épp az a terület, ahol
az ismeretek megosztására az e-könyv
és e-folyóiratok hatékonyabb felületet
biztosítanak. A tudománynál az információ szűrését megkönnyítheti, hogy
a minőséget mindig biztosítja a folyóirat kiadója, a könyv szerzője, mely
függetlenül attól, hogy nem nyomtatott formában jelenik meg, nem lehet
megkérdőjelezhető csak azért, mert
elektronikusan van közölve. Bár ettől
még sok tudományos képviselő távol
tartja magát, és hallgatóinak is azt javasolja, hogy az esetleges párhuzamos
internetes és nyomtatott megjelenés
esetén a nyomtatásban megjelent
szakirodalmat, folyóiratot forgassa, és
arra hivatkozzon.

A keresés csak a kezdet, megkönynyíthetjük a helyzetünket a különböző számítógépes keresési programok
igénybevételével, a talált információ
azonban feldolgozást igényel, melynek
előfeltétele egy bizonyos fajta elmélyült tudás, mely képessé tesz bennünket az ismeretek közötti kapcsolatok,
ok-okozatok megtalálására, vizsgálatára.
Az európai kultúra, a társadalmi
emlékezet őrzői a nyomtatott könyvek,
a könyvtárak. A tudomány művelésének előfeltétele volt az írásbeliség kialakulása. A felhalmozott tudás szóbeli átörökítése helyett a rögzített tértől
és időtől független írásbeli szöveggel
a tudomány számára lehetővé vált. Az
írás ismeretterjesztő funkciója, a tudományban betöltött szerepe nem látszik
olyan szinten megkérdőjelezendőnek,
mint a szórakoztató és társadalmi
funkciója. Az írás-olvasás esztétikai
élményszerzésként való megélését a
vizuális világ egyelőre háttérben tartja,
az írás esztétikai, szórakoztató funkciója legyőzöttnek tekinthető az új nemzedék körében.
Vilém Flusser Az írás. Van-e jövője
az írásnak? című művében az írást, a
betűvetést már megszűnő tevékenységnek tartja. Az írás helyét a gondolatokat leképező új kódok veszik át a
szerepet. A tudományban, az ismeretszerzésben azonban az írás megmarad:
„A jövőben már csak a történészeknek
és más szakembereknek kell írni és olvasni tanulniuk” (Flusser, 1997).
Az univerzális könyvtár eszméje
már az alexandriai könyvtár létrehozása óta megfogalmazott gondolat, mely
az egy helyen elérhető mindentudás
jelképe lehetne. A fennkölt eszmény ez
eddig nem valósult meg, ám az internet segítségével a virtuális világkönyvtár akár valósággá is válhat vagy már
részlegesen valósággá is vált.
Jelenünket is áthatják a digitalizációs
fordulattal kapcsolatos elmélkedések
különböző aspektusból, különböző
tudományterületek oldaláról megvizsgálva. Leginkább olyan vélemények
látnak napvilágot, melyek az írásbeli és
digitális kultúra egymás mellett létezését feltételezik. Nyíri Kristóf, filozófus az írásbeliség válságát abban látja,
hogy az elektronikus média átvette a
nyomtatott szerepét. Egyik előadásában amellett foglal állást, hogy a klaszszikus műveltségnek és az új számítógép-műveltségnek ötvöződni kell, ki
kell egészíteni, nem pedig kiszorítani
egymást.

Ahogy Platón, McLuhan és más gondolkodók is megfogalmaztak vészjósló
gondolatokat az új eszközök megjelenésének későbbi hatásásáról az emberi
gondolkodásra.
A változás korában vagyunk, különböző nemzedékek élnek egymás
mellett, akik számára az írás és olvasás más-más módon van jelen. Marc
Prensky a nemzedékeket digitális bevándorlókra és digitális bennszülöttekre osztja. A digitális bevándorlók
az a nemzedék, amely beletanult az információtechnológiai eszközök használatába, míg a bennszülöttek már
nem tanulták ezeknek az eszközöknek
a használatát, hanem beleszülettek a
digitális világba (Prensky, 2001). A jelenkutatások azt meg tudják mutatni,
hogy a négy különböző generációra
tagolt aktív korú lakosság számára mit
jelent az írás, olvasás és a kép. Ettől nehezebb feladat az előrejelzés, amenynyiben arra gondolunk, hogy jelenleg
két generáció, az Y és Z, de különösen a Z generáció született direkt bele
az információs forradalom világába
(Strauss és Howe, 2000). A tudás megszerzésének forrása ez idáig az írott,
nyomtatott vagy elektronikus szöveg
olvasása volt, hogy ennek a helyébe a
kép és a hang vagy az eddig még ismeretlen kód lépjen, az Y generáció tagjaként nincs elég fantáziám elképzelni.
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SZÖVEGÉRTÉS A SZÖVEGTÍPUSOK SZERINT (2. RÉSZ)*

Tanulmányom a Katedra folyóirat előző számában (XXVII/10) megjelent
Szövegértés a szövegtípusok szerint
(Gergely, 2020) című írásnak a folytatása. Az előző részben általános jellemzés található a funkcionális megközelítés alapján megkülönböztetett
szövegtípusokról, azok megértéséről,
valamint részletes bemutatásra került az irodalmi szövegek értelmezési
folyamata. A jelen cikk a szövegtípusok közötti különbségek áttekintésére,
valamint a tudáskínáló és informáló típusú szövegek megértésének részletes
vizsgálatára vállalkozik.
A SZÖVEGTÍPUSOK KÖZÖTTI
KÜLÖNBSÉGEK

Az olvasási szövegértés meghatározása alapján az olvasó képes az írott
szövegből valamilyen cél érdekében
jelentést létrehozni. A sikeres meg-

értés és jelentéslétrehozás érdekében
az olvasónak képesnek kell lennie
felismerni szóként a betűk sorozatát,
hozzáférni a szó jelentéséhez a mentális lexikonban, és az egyes szavak
jelentéseit összekapcsolva koherens
mondatábrázolást kialakítani (Best–
Floyd–McNamara, 2008, 138). A
szöveg megírásának módja nagymértékben befolyásolja a megértést. A jól
strukturált szöveg, amely egyértelmű
és logikus sorrendben mutatja be az
információkat, könnyebben érthető, és
ezáltal segíti a megértést, ezzel ellentétben a rosszul strukturált, bonyolult
logikai felépítésű szöveg akadályozza
és nehezebbé teszi a megértést (Williams–Hall–Lauer–Stafford–DeSisto–
deCani, 2005, 538). A funkcionális
megközelítés alapján megkülönböztetett szövegtípusok mindegyike között találunk egyszerűbbeket, bonyo-

lultabbakat, absztraktabbakat vagy
konkrétabbakat. Viszont a szövegek,
függetlenül a komplexitásuktól, felhasználhatók a gondolkodási képességek fejlesztésére (Nagy, 2005, 18).
A szövegek megértését dominánsan meghatározza a szöveg típusa. Az
egyes szövegtípusok a szerkezetükben,
az információk koherenciájában, a
szókincsben és a főszereplő jelenlétében is különböznek egymástól. A szövegtípusok fogalomrendszerét figyelve
kijelenthető, hogy az élménykínáló és
informáló szövegekre a szociális kommunikáció dominanciája jellemző, és
többnyire köznyelvi fogalomkészlettel
rendelkeznek. Ezzel ellentétben a tudáskínáló szövegek a kognitív kommunikáció sémáit követik, és többnyire
szaknyelvi fogalmakat tartalmaznak.
Az élménykínáló és informáló szövegek olvasása során aktivált fogalomhá-
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SZÖVEGÉRTÉS

lók jönnek létre a háttérmemóriában
aktivált fogalmak gondolathálói
szerveződése által, és az olvasott
szöveg tartalma rekonstruálódik. Ez
abban az esetben lehetséges, ha az
olvasó birtokolja a szövegben levő
fogalmak többségének jelentését. A
tudáskínáló szövegtípusok esetében a
fogalomhálók szerveződése létrejön,
de általában ez nem a rekonstrukció,
tehát nem felel meg a szöveg
tartalmának. Ebben az esetben többékevésbé tudatosan kell az olvasónak
megkonstruálnia a szövegek mentális
reprezentációját (Nagy, 2004, 17).
A TUDÁSKÍNÁLÓ SZÖVEGEK
MEGÉRTÉSE

A tudáskínáló (magyarázó, kifejtő)
szövegek ismeretközlő, ismeretterjesztő céllal jönnek létre. Főbb jellemzőik
közé tartozik az ismeretek tárgyszerű
leírása, a tényekből kidedukálható öszszefüggések, konklúziók alátámasztása objektív szempontok alapján (H.
Molnár, 2013).
A tantárgyi tartalmak nagy része
ezen csoportba sorolható. Szövegszerkesztési módjuk szakterületenként változik, a tankönyvi szövegeket
tekintve tantárgyfüggő: más a felépítése egy tankönyvben szereplő fizikafeladatnak, mint egy történelemleckének. A tankönyvi szövegeknek
kiemelkedő szerepük van a szövegértés fejlesztésében, mivel sok tanuló
számára a tankönyvekből való tanulás
jelenti az egyedüli olvasási tevékenységet (Steklács–Fűz–Nagy, 2015, 192,
246). Számos diák a magyarázó típusú szövegek megértését nehezebbnek
tartja, mint az elbeszélő típusú szövegekét. Kutatások bizonyítják, hogy ez
különösen érvényes a gyengén teljesítő diákokra (Kraal–Koorneef–Saab–
Broeak, 2018, 2018–2020).
Az elbeszélő típusú szövegekkel
ellentétben a magyarázó típusú szövegek fokozott feldolgozási igényeket
támasztanak az olvasóval szemben,
mivel bonyolultabb szerkezetűek,
tömörített információkat tartalmaznak, és kiterjedt előzetes tudást is
igényelnek (Best-Floyd- McNamara,
2008, 140). Míg az elbeszélő típusú és
információközlő szövegek többnyire
köznyelvi fogalomrendszert használnak, addig a tudáskínáló szövegek
gyakorta szaknyelvi fogalmakat is
tartalmaznak, melyeket az olvasónak
a kontextus vagy egyéb eszközök (pl.
szótár) használatával kell értelmeznie. Ebből kifolyólag ezen szövegek

feldolgozása erősebb motivációt is
igényel (Steklács–Fűz–Nagy, 2015,
200).
A magyarázó típusú szövegek
megértését nehezíti az is, hogy témájuk sokszor ismeretlen, új fogalmak
jelennek meg bennük, a kifejezésre
kerülő gondolatok sokszor összetett,
absztrakt logikai összefüggésekben
jelennek meg (Williams–Hall–Lauer–
Stafford–DeSisto–deCani, 2005, 538).
A magyarázó típusú szövegek olvasása
esetében az olvasó fejében több megjegyzés és magyarázatot igénylő kérdés merül fel, ezáltal nagyobb az esély
arra is, hogy érvénytelen következtetéseket von le az előzetes tudás alapján
(Kraal–Koorneef–Saab–Broeak, 2018,
2017).

ÖSSZEGZÉS
A funkcionális megközelítés alapján
három szövegtípust különböztetünk
meg: élményszerző, magyarázó és
informáló szövegeket. Magát a szövegértést nagyban befolyásolja, hogy
milyen szövegről beszélünk. Az egyes
szövegtípusok más-más jellemzőkkel
rendelkeznek, ezáltal különféle hozzáállást is igényelnek a megértés során.
A tanulmány első egysége részletesen
tárgyalja a szövegtípusok közötti különbségeket, ezt követően rátér a tudáskínáló és információközlő szövegtípusok megértésnek vizsgálatára.
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Az informáló (adatközlő, tájékoztató)
típusú szövegek legfőbb sajátossága,
hogy a felsorolt adatokon kívül nem
közöl más magyarázatot, az olvasónak
magának kell kiigazodni az adatokban.
Ezen szövegek esetében kiváltképpen
nagy szerepe van a verbális és nem
verbális jelek összjátékának, valamint
a szöveg elrendezésének, formájának
is domináns funkció tulajdonítható
(Balázsi és mtsai, 2014, 12). Az informáló típusú szövegek nem folyamatosak, többnyire grafikusan megjelenített tényközlés céljából íródnak. Az
informáló típusú szövegek széleskörű
skálájába tartoznak például a különféle grafikonok, térképek, használati
utasítások, nyomtatványok, menetrendek és egyéb olyan szövegek, amelyekkel az olvasó a mindennapi élet során
találkozik.
A szövegtípus sokszínű jellegéből
kifolyólag a megértéshez nem lehet
egy általános érvényű algoritmust
meghatározni, mivel másképp kell
foglalkozni egy térképpel és egy
használati utasítással (H. Molnár,
2013). Az ilyen típusú szövegek olvasását többnyire az olvasó konkrét céllal végzi. Ezen típusú szövegek rutinszerű megértéséhez szükséges, hogy
az egyes szövegek szövegsémái beépüljenek az olvasó elméjébe, ezáltal
kialakuljon a szövegolvasó készség tudatos működése. Az informáló típusú
szövegek megértésének alapfeltétele,
hogy az olvasó rendelkezzen a
szöveg tartalmától függően megfelelő
köznyelvi fogalomkészlettel, a keresés
és megszerzés készségével (Nagy,
2004, 17).
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A NYELVTANULÁS „TITKAI”
Talán nem is kell érdekeltnek lennünk a nyelvtanulásban ahhoz, hogy
ismerősen hangozzanak számunkra
az olyan kifejezések, mint a legjobb
nyelvtanulási módszer, nyelvtanulás
könnyen/gyorsan vagy épp a nyelvtanulás titkai. Ezek a kifejezések mind figyelemfelkeltők, éppen ezért gyakran
használják őket marketing célokra különböző nyelvtanulást segítő könyvek,
alkalmazások, videókurzusok reklámozásánál. Az igazság azonban az,
hogy nincs legjobb nyelvtanulási módszer, a gyors és könnyű nyelvtanulás
relatív, és nem létezik semmilyen titok,
amelytől egy csapásra megtanul(hat)
nánk egy idegen nyelvet. Az információ, ami valóban hasznunkra válhat a
nyelvtanulásban, igazából nem más,
mint annak ismerete, hogy mi az, ami
sok más embernél már bevált hasonló
körülmények között, mint amilyenben mi magunk is vagyunk. Ebben
próbál meg segíteni, többek között,
Lýdia Machová is a TED konferenicaelőadásában.
Lýdia Machová hét nyelven beszél
folyékonyan, és elmondása szerint kétévente szeret megtanulni egy új nyelvet. Ő is azon emberek csoportjába
tartozik, akiket poliglottoknak (több
nyelvet folyékonyan beszélőknek)
hívnak. Elmondása szerint nagyon
sokáig és nagyon gyakran kérdezgették tőle az emberek, hogy mi az ő és
a többi poliglott titka, hogyan tudnak
ilyen gyorsan és hatékonyan új nyelveket megtanulni. Mindig azt válaszolta nekik, hogy egyszerűen élvezi a
nyelvtanulást, ezért megy ilyen könynyedén. Mondanom sem kell, hogy ez
a válasz nem elégítette ki az emberek
érdeklődését és kíváncsiságát. Lýdia
megelégelte a sok kérdezgetést, és úgy
döntött, hogy utánajár annak, poliglott társai hogyan tanulnak nyelveket
gyorsan és hatékonyan, hogy végre
kielégítő választ tudjon adni az érdek-

lődőknek. Amit kiderített, meglehetősen érdekes és hasznos.
Benny Lewis, egy ír poliglott, úgy
tanul új nyelvet, hogy vesz egy útikönyvet, megtanul belőle néhány kifejezést az idegen nyelven, aztán kimegy
az adott nyelvet beszélő ország utcájára, és elkezd beszélni az emberekkel
(Benny nevét és a Hungarian szót a keresőbe gépelve megnézhetjük, hogyan
próbálta ezt a magyar nyelvvel csinálni). Az ő módszere tehát az, hogy
beszélni kell már a nyelvtanulás első
pillanatától. Lucas Bighetti, egy brazil
poliglott 14 nyelvben beszél. Az oroszt
úgy kezdte tanulni, hogy elkezdett
üzeneteket váltani orosz anyanyelvűekkel, méghozzá úgy, hogy elindította
a beszélgetést egy egyszerű köszönéssel, majd amit az egyik ember írt neki,
azt bemásolta a másik embernek, amit
az reagált rá, azt pedig visszamásolta
az első embernek. Eléggé sajátos módszer, be kell látni, de Lucas néhány hónap alatt megtanult így oroszul.
Lýdia rájött, hogy az egyetlen közös
abban, ahogyan ő maga és poliglott
társai nyelveket tanulnak, mindössze
az, hogy kísérletezés útján megtalálták
azt a módszert, amellyel élvezetessé
tudták tenni a nyelvtanulást. Az öszszes poliglott, akit megkérdezett, úgy
beszélt a nyelvtanulásról, mint ami
az egyik legszórakoztatóbb dolog az
életükben. Élvezettel, lelkesen tanulnak, és úgy tűnik, ennek „mellékhatásaként” a folyamat rendkívül hatékonnyá is válik. Mindannyian más
módszer(eke)t használnak, de mindannyian szeretik a nyelvtanulást.
A nyelvtanulás akkor lesz igazán
hatékony, ha élvezzük a folyamatát. Az
élvezet mellett viszont van még három
másik alapelv is, amelyet tudatosítanunk és alkalmaznunk kell. Az első
a módszerek. Ki kell tapasztalnunk,
hogy mi az, ami számunkra működik.
A lehetőségek száma szinte végtelen,

rövid kereséssel az interneten rátalálhatunk bármelyik poliglott blogjára,
ahol legtöbbször teljesen díjmentesen
tömérdek mennyiségű nyelvtanulási
módszer érhető el. Egy másik alapelv
a rendszer/esség. A hatékony nyelvtanuláshoz elengedhetetlen, hogy jól
megtervezett rendszerességgel tanuljuk a nyelvet, illetve, gyakoroljuk és
ismételjük a megtanultakat. Az utolsó
alapelv pedig a türelem. Ha igazán szeretnénk megtanulni és elsajátítani egy
nyelvet, türelmesnek kell lennünk, főként az elején, és főként az első idegen
nyelvnél, amikor az egész folyamatot
először indítjuk be. A nyelvtanulás
első, sokszor egészen hosszú szakasza
valójában nem más, mint az idegen
nyelven beérkező információ értelmezésének elsajátítása. Türelmesen ki kell
várnunk, amikor már nem lesz gond
az idegen nyelv szavainak, kifejezéseinek, mondatszerkezeteinek és mondathatárainak felismerésével.
Ha kissé bizonytalanok vagyunk
a kezdeti lépésekben és úgy érezzük,
segítségre van szükségünk, elsősorban
ne nyelvtanárt keressünk, aki eleve
egy konkrét módszerrel szeretné átadni nekünk a nyelvi tudását, hanem
inkább egy nyelvi mentort, aki rámutat a létező módszerekre és forrásokra,
melyekből kedvünkre válogathatunk,
illetve aki útba igazít a megfelelő források megtalálásában. Egy nyelvtanár
természetesen lehet jó nyelvi mentor
is, de mielőtt leckéket vennénk tőle,
mindenképpen kérjük ki véleményét a
poliglott nyelvtanulási módszerekről.
A válaszból megtudjuk, hogy a megfelelő emberrel van-e dolgunk.
FELHASZNÁLT IRODALOM
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A NYOMOZÁS KÉMIÁJA
A halál azóta foglalkoztatja az embereket, mióta világ a világ. Az életünk
megszűnésének gondolata hátborzongató számunkra, és ha tehetnénk,
talán mindnyájan meghosszabbítanánk saját életünket, hiszen kódolva
van bennünk az élni akarás. A halálos betegségek, a balesetek, de még
az öregkori természetes halál is igazságtalannak tűnhetnek. Ilyen esetek
hallatán elképzeljük, hogy akár mi is
lehettünk volna az áldozat helyében,
ugyanez velünk is megtörténhet a jövőben. Emiatt a belehelyezkedés miatt
a halálhír felkavaróan hat ránk, idővel
mégis képesek vagyunk belenyugodni a történtekbe, hiszen a természetre
tudjuk fogni őket. De mi lenne akkor,
ha valaki erőszakosan vetne véget
egyik szerettünk, vagy valamelyik ismerősünk életének? Hogyan tudnánk
ezzel kibékülni, hogyan lenne képes
elménk ezt az információt feldolgozni? Hogyan hatna ránk az elképzelés,
hogy akár minket is meggyilkolhat
egyszer egy hidegvérű gyilkos? Valószínűleg nem nyugodnánk bele olyan
gyorsan, mint a természetes haláleset
hallatán. Többek között ebben a hátborzongató, felkavaró érzésben is rejlik minden gyilkossági történet, vagyis
a krimiirodalom sikere. Ezekben a
történetekben a gyilkosok rendszerint
próbálják eltüntetni a nyomokat, így
amikor először hallunk egy gyilkosságról, egy megfejtendő rejtvénnyel
kerülünk szembe Valamivel, ami ismeretlen.
A méreggel elkövetett gyilkosságok
csak jobban fokozzák a rejtélyt, hiszen a
mérgek olyan kémiai anyagok, amelyek
gyakran válthatnak ki betegségekhez
hasonló tüneteket is, és kimutatásuk a
holttestben nemegyszer bonyolult. Mi
sem támasztja ezt jobban alá, mint a
megoldatlan méreggel elkövetett gyilkosságok eseteinek magas száma. Mivel
emberi természetünkre jellemző az is,
hogy ismerni akarjuk a részleteket, az
ilyen esetek kíváncsivá tesznek bennünket, így a „krimi, legyen bár könyv, jelenjen meg filmvásznon vagy a képernyőn,
olyan drog, amelynek nem kevesebben
válnak rabjává, mint a dohánynak vagy
az alkoholnak. Még ha a szépirodalom
felkent védelmezői nem is akarják elismerni: Sherlock Holmes és állandó kísé-

rője, Dr. Watson, Hercule Poirot és Lord
Peter Wimsey éppúgy firmamentumunk
állócsillagai közé tartozik, mint Rómeó
és Júlia, Don Juan és Faust” (Uthmann,
2007, 5). Ahhoz, hogy megfejtsünk egy
méreggel elkövetett gyilkosságot és a
bűntett indítékai és körülményei mellett eljussunk az eszközig is, elengedhetetlen az analitikai kémia ismerete,
mely elvezethet az adott méreghez.
Tanulmányomban egy ifjúsági
krimi, Alan Bradley Flavia de Lucesorozatának kémiával kapcsolatos szálaival foglalkozom, elsősorban az első
rész, a De mi került a pitébe? (Bradley,
2013) vizsgálatára fókuszálva. A nyitó
mű története egy tizenegy éves kislányról, Flaviáról szól, aki rajong a
kémiáért. A furcsa események azzal
kezdődnek, hogy Mullet asszony, a
házvezetőnő egy halott sárszalonkát
talál a bejárati ajtó küszöbén. Ezután
egy különös haláleset és Flavia édesapjának a letartóztatása nyomozásra
sarkallja a lányt, aki fürge észjárásának
és a kémiaismeretének köszönhetően
mindig egy lépéssel az esettel megbízott nyomozó előtt jár, és feltárja a titkokat.
A SOROZAT KAPCSOLÓDÁSA
A NAGY NYOMOZÓELŐDÖKHÖZ
ÉS TEREMTŐIKHEZ

Flavia
alapos
kémiatudása
a
krimiirodalom nagy nyomozóihoz
teszi hasonlóvá a lányt. Maga Flavia
is többször hivatkozik pl. Sherlock
Holmes kémia-szakértelmére: „Nemrégiben érkezett Norvégiából? Ez a nagy
Holmeshoz méltó következtetés volt – és
a saját fülemmel hallottam! Majdnem megbocsátottam a felügyelőnek
a korábbi tapintatlanságáért. Majdnem… de mégsem“ (Bradley, 2013, 43).
„Sherlock Holmes egyszer megjegyezte
Mycroftról, a fivéréről, hogy a Diogenész Klubon kívül találkozni vele épp
olyan valószínűtlen, mint egy villamossal a mezőn. Nos, apának is megvoltak
a maga útjai. Járt templomba, és néha
egy-egy bélyegkiállítás miatt váratlanul rohant a vonatra, de ezen kívül ki
nem dugta volna az orrát a házból“
(Bradley, 2013, 50).
Holmes tudományos megítélése
nem egységes. Watson „kitűnő ve-

gyész”-nek tartotta őt, Isaac Asimov
viszont egyenesen „hebehurgya vegyész”-ként jellemezte (Asimov,
1980). A detektív mindenesetre szívesen bocsátkozott különféle kémiai kísérletekbe. A Gloria Scott-esetet még
egyetemi hallgató korában oldotta
meg: „Mindez a nyári szünet első hónapjában történt. Londonba jöttem, és
hét héten keresztül szerves kémiai kísérleteket végeztem”. Az sem volt ritka,
hogy az éjszakát kémcsövei, lombikjai
fölött töltötte. Dolgozott acetonokkal
és kátrányszármazékokkal, báriumvegyületeket elemzett, módszert dolgozott ki a vérvizsgálatra, értett a drágakövekhez. Asimov szerint azonban
Holmes elárulta, hogy nem ért a kémiához, amikor A Vérbükkös tanyában az
„acetonok“ kifejezést használja, mikor
csak egyetlen aceton létezik (Asimov,
1980). Holmes idejében azonban más
volt a kémiai terminológia, egy 1885ös szerves kémiai könyv ugyanis használja az acetonok kifejezést. Minden
jel arra mutat, hogy Holmes leginkább
az analitikai kémiát kedvelte, és volt,
hogy egy érdekes kémiai kísérlet kedvéért még egy fontos ügyet is félbehagyott. A detektív ennek ellenére csak
hobbiból űzte a kémiát, az eseteket
nem a kémia eszközeivel oldotta meg
(O’Brien, 1993).
A Flavia-sorozatban más írók
mellett számos említést találunk
a Sherlock Holmes megteremtőjéről, Sir Arthur Conan Doyleról
is, pl. A titokzatos bábjátékos-ban:
„Így lettem anglofil. Semmi mást nem
akartam, mint angol könyveket olvasni: Dickenst, Conan Doyle-t, Jane
Austint, Thomas Hardyt“ (Bradley,
2014, 185), A jósnő kristálygömbjeben: „Szorosan összezártam a szemem,
és koncentráltam: Dickens… Doyle…
Dumas… Dosztojevszkij, mindegyiket
már láttam néhány alkalommal Daffy
kezében“ (Bradley, 2015, 17). Doyle orvostanhallgató volt Edinburghben. A
város és maga az egyetem is nagy hatást gyakoroltak rá, és ez tetten érhető
a Holmes-történetekben is. Kedvenc
tanára, Crum Brown kémiai laboratóriumi gyakorlatokat oktatott (Liebow,
1988, 18). Doyle tanulmányai tehát tudományosan is megalapozták Holmes
kémiai ismereteit.
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A Flavia-sorozatban Agatha Christie
is említésre kerül, sőt az első rész több
szálon is intertextuális kapcsolatot épít
az Egy marék rozs c. regénnyel. A híres
krimiírónő személye a sorozaton belül
is szóba jön. A De mi került a pitébe?-n
pl. ezt olvashatjuk: „Először a számból
veszik ki a gombóccá gyúrt, ázott zsebkendőt, és amint kisimítják az asztalon
a fehér maradványaim mellett, egy narancssárga bélyeg, a Király bélyege hullik majd a földre: pont, mint egy Agatha
Christie-regényben. Valaki – talán éppen ő – majd detektívregényt ír belőle.“
(Bradley, 2013, 287). Az Elég már az
árnyakból-ban is találunk utalást az
írónőre: „Bizonyára kapóra jött nekik a
filmforgatás Buckshaw-ban, meglátták
benne a kiváló lehetőséget. Maga Val
Lampman szemelte ki a helyet. – Akárcsak egy Agatha Christie-regényben –
jegyezte meg szárazon Hewitt felügyelő“
(Bradley, 2015, 276).
Agatha Christie művei híresek a
mérgek részletes leírásairól. Szereplői
a jól ismert arzéntól kezdve a cianidokon keresztül egészen az akonitinig
különféle vegyületeket használnak áldozataik megölésére. Agatha Christie
részletes vegyészi tudásra az első és a
második világháború alatt tett szert.
Az első világháború alatt DélkeletAnglia egyik városában, Torquayban
dolgozott egészségügyi nővérként,
később pedig egy gyógyszertárban
önkénteskedett. Ebben az időszakban
a legtöbb gyógyszer hatóanyagát növényekből nyerték ki. Christienek ezért
meg kellett tanulnia beazonosítani
az orvosi növényeket, tudnia kellett,
milyen anyagokat tartalmaznak, és el
kellett sajátítania a vegyületek kivonásának különböző módjait. A gyakorlat
mellett vegyészi iskolában elméleti tudással is gazdagodott. A második világháború alatt folytatta gyógyszertári
önkéntes munkáját, ezúttal az University Collage London kórházában (Plitt,
2015). Agatha Christie általában olyan
mérgeket írt le, amelyeket már felfedeztek, és amelyeket a tudomány már
ismert. Az írónő sok gyógyszerészi
tapasztalatra tett szert laboratóriumi
munkája során, melyek segítségével
kortársainál jóval többet tudott olyan
mérgekről is, amelyekről egy átlagember ritkán hallott, illetve részletesen
ismerte azok hatásait is. A már említett Christie-regényben, az Egy marék
rozsban például a taxin, a Bűnszövetkezet c. novellában a ricinus, a Bűbájos
gyilkosok-ban tallium, A ferde ház-ban
fizosztigmin, A titokzatos stylesi eset-

ben a sztrichnin hatásairól és kémiai
összetételéről kaphat az olvasó alapos
leírást. Fiktív mérgeket Christie csak
abban az esetben vitt bele a történeteibe, ha azok használata a cselekmény
alakulására nézve nem volt kulcsfontosságú (Curran, 2012, 55–56).

Éppen a kálium[hexaciano-ferrát(II)] savval történő reakcióját mutatja be nekünk Flavia, amely a következőképpen néz ki:
K4[Fe(CN)6] + 2 K → 6 KCN + Fe

VEGYÜLETEK ÉS KÉMIAI REAKCIÓK A DE MI KERÜLT A PITÉBE? C.
REGÉNYBEN

Flavia kémiarajongásának köszönhetően Alan Bradley regénysorozatában
is számos kémiai vegyületről és azok
reakciójáról esik szó különféle vonatkozásokban. Érdekes lehet megnézni,
hogy vajon léteznek-e ezek a vegyületek és reakciók, vagy csak fikció az
egész. És ha léteznek, valóban jellemzőek-e rájuk a leírt tulajdonságok.
Mennyire állja meg Bradley, illetve
Flavia kémiája a helyét a valóságban?
A következőkben tudományos szempontból vizsgálom meg a De mi került
a pitébe? című regényt, és keresek választ a fentebb említett kérdésekre.
CIANIDOK
Flavia a regény elején elmeséli, miként
„hullott az ölébe” a kémia. A könyvtárban volt éppen, amikor a földre zuhant a Kémia alapfokon c. könyv.
Miután ezt megtudtuk, beszámol
nekünk arról, hogyan sajátította el a
leírt ismereteket, különleges izgatottsággal emeli ki a kálium[hexacianoferrát(II)] (K4[Fe(CN)6]) nevezetű
vegyületet.
Elmagyarázza, hogy ha ezt káliummal hevítik, kálium-cianid keletkezik (Bradley, 2013, 16). A ciánnal
számos detektívregényben találkozhatunk. Például Agatha Christie Tíz
kicsi néger c. regényében (ami mellesleg tökéletes forrás lehet érdekes és
egyben veszélyes vegyületekkel való
megismerkedésre), szó esik többek
között a hidrogén-cianidról és annak
káliumsójáról is, amit Flavia kiemel.
A kálium[hexaciano-ferrát(II)], vagy
más néven sárgavérlúgsó vízben oldódó fehér por, amit használnak a fényképészetben, élelmiszeradalékként. Adagolják a konyhasóhoz is, mert gátolja annak csomósodását. Továbbá a
bor derítésére használják a gombaölő
rézvegyületek eltávolítására. Ez az eljárás azonban fokozott körültekintést
igényel, mert a borban található savak
hatására a felesleg hidrogén-cianidra
bomolhat (Horváth).

Kép 1: Kálium[hexaciano-ferrát(II)]
A hidrogén-cianid (HCN) színtelen,
jellegzetes keserű mandula szagú, erősen mérgező folyadék. Vízben csak
kismértékben disszociál, és nagyon
gyenge savat képez.

Kép 2: Hidrogén-cianid
Sója, a kálium-cianid (KCN) vízben
jól oldódó fehér kristályos anyag, és
mint minden cianid, erősen mérgező.
Néhány fémmel azonban vízben jól
oldódó komplex vegyületeket alkot
(Ag, Au), amit azok kinyerésénél hasznosítanak (Vollmannová et. al., 2014,
121,138).
SZÓDABIKARBÓNA

A következő említésre méltó vegyület
a könyvben szereplő „de Luce-oldat”
összetevője: a sütőpor, avagy a szódabikarbóna (NaHCO3). Hősnőnk
tudniillik (mint azt később kideríti)
Horace Bonepennytől elkapta a náthát. Ebben a részben olvashatunk arról, hogy a kémiát milyen csodálatosan képes a lány önmaga gyógyítására
is felhasználni. Szellemes találékonyságával létrehozza a nátha tökéletes
ellenszerét úgy, hogy visszaemlékszik
minden falusi bölcsességre, és összekapcsolja őket. Szódabikarbónás csirkelevest főz magának, aminek a felét
megissza, a másik felébe pedig frissen
előállított eukaliptusz vizet önt és inhalál (Bradley, 2013, 227–229).
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NÁTRIUM-NITRÁT
Bradley a kémiát a történések előrejelzésére is használja – Kissing hasonlata által. A professzor a nátrium-nitrát
(NaNO3) egyik reakcióját hozza fel
példaként arra, hogy mielőtt a dolgok
tisztázódnak, rendszerint minden öszszezavarodik. Ha a nátrium-nitrátot a
klórhidrát harminc százalékos oldatához adjuk, az oldat sárgára színeződik
és zavarossá válik. Húsz-harminc perccel később azonban teljesen kitisztul.
Az egyik fejezetben még a reakcióról
olvasunk, a másikban pedig már tanúi
lehetünk a nagy pillanatnak, amikor
Flavia fejében végre összeáll a kép az
egész esetről (Bradley, 2013, 256).
Láthatjuk azt is, hogy a mérgezés
tematikája mennyire erősen jelen van
a könyvben, hiszen a nátrium-nitrát a
ciánkáli egyik lehetséges ellenszere (a
4-dimetilamino-fenol mellett). Először az adott methemoglobinképző
anyagot (valamelyik ellenszert) kell
intravénásan beadni, mivel ez képes a hemoglobin vas(II) kationjainak a methemoglobin vas(III)
kationjaivá
való
oxidálására.
Lezajló reakció:
Fe2+ --(NO2- vagy 4-DMAP)→ Fe3+

A vas(III) kationok képesek megkötni
a cianid anionokat, és így átmenetileg hatástalanítani a mérget. A következő lépésben nátrium-tioszulfátot
(Na2S2O3) juttatunk a véráramba, mely
véglegesen hatástalanítja a cianidot.
Lezajló reakció: S2- + CN- → SCN- + 2e(Arnold 2008).
NYÍLMÉREG
Végül, de nem utolsó sorban meg kell
említenem a kémia központi funkcióját a műben: Bonepennyt megmérgezték. Flavia pedig lenyűgöző
kémiatudása segítségével néhány eszmefuttatást követően rájön a méreg
fajtájára. Sorra veszi a különféle lehetőségeket. A ciánt azonnal kizárja, mivel
az bár percek alatt hat, mandulaszaga
van, amit viszont nem érzett. Erről a
vegyületről már szóltam. A következő tippje a nyílméreg. Ezt is gyorsan
kizárja, amit azzal indokol, hogy bár
a nyílméregnek a ciánhoz hasonlóan
azonnali a hatása, és az áldozat ebben
az esetben is megfullad, de csak akkor,
ha beinjekciózva kerül a szervezetbe.
Annak a valószínűsége pedig, hogy
valaki hozzájut nyílméreghez Angliában magán Flavián kívül, nagyon
kicsi (Bradley, 2013. 117). De mit ért

Flavia a „nyílméreg” kifejezés alatt? A
szakirodalmakban nem találtam olyan
konkrét vegyületet, amit ez a kifejezés
jelölhetne.
A Pallas Nagy Lexikona szerint a
nyílméreg „növényi v. állati anyag,
amelybe a nyíl hegyét bemártják, hogy
gyors és biztos halált okozzon. Nyomát
leljük már a legrégibb időkben, s azok
a népek, amelyek még nyíllal lőnek,
nagyrészt ma is használják. A monda
szerint a szkithák rothadt viperából
és rothadt embervérből készítették. A
herakleusi Ny. is rothadt állati anyagból készült. Odysseus azonban növénynedvből nyert anyaggal mérgezte meg
nyilait. Az ázsiai népek nagy része az
Aconitum ferox gyökerét, a kamcsatkaiak az Anemone nemorosát használták
e célra. Az európaiak a Ranunculus
thora gumóit, amelynek mérge állítólag fél óra alatt ölt; ellenmérge az
Aconitum anthora volt. Jelenleg Norvégiában hullaméregbe mártják a nyilat.
A manapság használt Ny. Kelet-Indiában az Antiartis toxicaria tejszerű
nedvéből készül, Oceániában pedig a
Strychnos Tieute cserjéből. Előbbi különösen a gyomorra és belekre hat,
utóbbi pedig tetanust okoz. A D.-amerikaiaktól használt urarit (curare)
a Strychnin-félék kérgéből nyerik, a
mellizmok hűdését okozza s a lélegzést
megakadályozza. A bushmanok Ny.-e
kigyóméreg és az Euphorbium nedvének keverékéből áll. A szali törvény
nem engedte, hogy a rokon törzsekkel
folytatott háborukban mérges nyilat
használjanak, idegenek ellen azonban
megengedte. II. Ince pápa is megtiltotta
a keresztények ellen való használatukat” (Gerő, Bokor, 1897).
Mivel a leírtak alapján a méreg különféle módon hat, attól függően, honnan nyerik, biztosra vehető, hogy nem
egy vegyületről van szó. Inkább egyfajta gyűjtőnévként szerepel a kifejezés.
Az élővilágban létezik egy békafaj,
melynek képviselőit nyílméregbékákként
tartják számon. A bőrváladékaik erős,
általában alkaloid alapú mérgeket tartalmaznak. Ilyen méreg a batrachotoxin,
homobatrachotoxin, pumiliotoxin A,
pumiliotoxin B, histrionicotoxin, stb.
(Schmidt, Henkel, 2014). Flavia gondolhatott a felsorolt mérgek egyikére is.
Az alapján, ahogy megfogalmazza
mondandóját a nyílméregről, feltételezhető, hogy nincs tisztában a fogalommal. A kérdés már csak az, hogy
vajon egy fordításbeli hibáról van-e
szó, vagy az író tudása a hiányos. Ennek egyszerű volt utánajárni. Csak

meg kellett néznem, hogy az eredeti,
angol nyelvű szöveg az arrow-poison
kifejezést használja-e, ami nyílmérget
jelent, vagy valamilyen más kifejezést.
„Then there was curare. It, too, had
an almost instant effect and again,
the victim died within minutes by
asphyxiation. But curare could not
kill by ingestion; to be fatal, it had to
be injected. Besides that, who in the
English countryside—besides me, of
course—would be likely to carry curare
in his kit?“ (Bradley, 2009).
Szóval Alan Bradley a curare kifejezést használja mint a nyílméreg egy
konkrét fajtáját, amelyről szó is volt
a fogalmi meghatározásnál, így ezúttal
sem sikerült megcáfolni Flavia ismereteit.
SZÉN-TETRAKLORID
Tovább haladva a sorban a szén-tetrakloridhoz – vagy más néven tetraklórmetánhoz érünk, amely vegyület a
rejtély kulcsa.

Kép 3: Szén-tetraklorid
„A szén-tetraklorid illékony, színtelen, erősen fénytörő, a víznél nagyobb
sűrűségű folyadék, amit jellegzetesen
édes, nem irritáló szag jellemez. Oldószere gyantáknak, olajoknak és zsíroknak. Vízzel nem elegyedik, de jól oldódik szerves oldószerekben. Korábban
oldószerként, száraz tisztításra, hűtőközegként, extrahálószerként és kisebb
tüzek oltására használták, valamint
freonokat gyártottak belőle. Jelenleg
a legtöbb országban kivonták a forgalomból, mivel károsítja az ózonréteget
és mérgező. Belégzés útján az akut tünetek szédülés, álmosság, altató hatás,
fejfájás, hányinger és hányás. Bőrön
keresztül felszívódva és szembe kerülve
pedig irritáció, lenyelve hasi fájdalom,
hasmenés jelentkezik“ (Farkas, et. al.).
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Pemberton, avagy Bob Stanley titokban még Flavia előtt átkutatta
Bonepenny szállodai szobáját, ahol
megtalálta fecskendőjét. A férfinek
ugyanis cukorbetegség révén rendszeresen inzulint kellett injekcióznia
magába. Innentől kezdve Stanleynek
egyszerű dolga volt. A fecskendőt megtöltötte szén-tetrakloriddal, leütötte
Bonepennyt, a tűvel pedig átszúrta
a splenius capitus és a semispinalis
capitis közötti atlantoaxiális ízületet
(Bradley, 2013, 325).
Mindent összevetve Flavia kémiai
ismeretei a De mi került a pitébe?-ben
lenyűgözően pontosak és hihetetlenül
szerteágazóak. Nemcsak a kortársaiét,
hanem a legtöbb felnőttét is meghaladják. A lány zseniális észjárásával,
szarkasztikus humorával és találékonyságával együtt figyelemre méltóak, amely figyelemből sajnos nagyon
keveset kap. Nem mindennapi tulajdonságai teszik őt egyedivé és kedveltetik meg őt a sorozat olvasóival.
A KRIMI LEÍRÁSA KÉMIAI
REAKCIÓVAL

A fentiek alapján látjuk, hogy a bűnügyi regényekben találkozhatunk a
kémiával, legyen az a gyilkos által
használt méreg formájában vagy a
nyomozó munkájánál.
Szerettem volna azonban ettől egy
picit tovább menni, és még jobban
összekapcsolni a kémiát és a bűnügyi
irodalmat. Kísérletet tettem arra, hogy
a krimi szerkezetét kémiai reakciókkal
írjam le. Ebben az alfejezetben bemutatom a Lassaigne-próbát az irodalomtudomány nyelvén.
A Lassaigne-próba a halogének,
nitrogén és kén kimutatására szol-

Kémiai képlet Jelentés a kémiában
A szerves anyagban
található nitrogén,
N
amelyet ki szeretnénk mutatni.
C
Szén
Na
Nátrium
NaCN
Nátrium-cianid
FeSO4

Vas(II)-szulfát

Fe(CN)2

Vas(II)-cianid

Na4Fe(CN)6

Nátriumhexacianoferrát(II)

FeCl3
Fe4[Fe(CN)6]3

Vas(III)-klorid
Vas(III)hexacianoferrát(II)

gál a szerves anyagban (Porubská,
2016, 128). Azért választottam ezt az
eljárást, mert több lépésben zajlik,
csakúgy, mint a krimiben a bűntény
feltárása. Legyen a szerves anyag bármilyen típusú, a lépések ugyanazok.
A krimiben is rendszerint felfedezhetők bizonyos lépések a megoldás felé
vezető úton, függetlenül attól, hogy a
bűntény milyen kerettörténetbe van
beágyazva.
Ez az eljárás leírja azt, hogyan jutunk el egy detektívtörténetben a rejtvény megoldásához:
1. N + C + Na → NaCN

A történet elején három dologgal ismerkedünk meg: gyilkosság (vagy ritkábban más bűntény), furcsa nyomok,

Jelentés a krimiben
A mű világában, a történetbe ágyazódott bűncselekmény – általában
gyilkosság, amely megfejtésre vár.
Nyomok
Tanúvallomások
A rendőrség vizsgálati eredményei
A „Nagy Detektív”első
szembesülése a történtekkel
A „Nagy Detektív” vizsgálati
eredményei
A „Nagy Detektív” elmélkedése – a
rendőrségi nyomozás eredményeinek
és saját eredményeinek újragondolása
A „Nagy Detektív” különcsége
Megoldás

amelyeket első látásra nem tudunk
a gyilkossághoz kötni, és szemtanúk,
bár ők nem szerepelnek mindig. Jön
a rendőrség, és átvizsgálja a helyszínt,
a holttestet és a nyomokat, kihallgatja
az esetleges tanúkat. Ezekből összeállnak a rendőrség vizsgálati eredményei,
amelyek hozhatnak új információkat,
de ezek soha nem elegendőek a bűntény feltárásához.
2. NaCN + FeSO4 → Fe(CN)2

A következő lépésben a „Nagy Detektív“ is megvizsgálja a bűntényt. A
rendőrségtől szerzett információkból
kiindulva és saját logikájának köszönhetően közelebb kerül a megoldáshoz.
3. Fe(CN)2 + NaCN → Na4Fe(CN)6

Ezt egy ún. elmélkedési időszak követi, amikor a „Nagy Detektív“ újragondolja a rendőrség megállapításait,
illetve felidézi mindazt, amit látott,
amire saját maga jött rá, és rendszerezi ezeket. Itt még mindig nem születik
meg a megoldás, de az információk
összeállnak egy nagy masszává.
4. Na4Fe(CN)6 + FeCl3 →
Fe4[Fe(CN)6]3

Végül a „Nagy Detektív“ különcsége
az, ami elvezet a rejtvény megoldásához.
Kép 4: Lassaigne-próba
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A megoldás mindenki számára érthetővé válik.
A Fe4[Fe(CN)6]3 triviális nevén berlini-kék, a vizsgált oldatban megjelenik a kék csapadék, a kimutatás szemmel láthatóvá válik:

nül imádja a rózsát, Sherlock Holmes
a régi holmik, az elsárgult újságok és
a kémia kedvelője, Brown atya otthona
tele van zsúfolva szakállas puskákkal,
keleti ritkaságokkal, olasz kacatokkal, Nero Wolfe nem mozdul ki New
York-i lakásából, és a bűntényekkel
csak bizonyos órákban foglalkozik,
Poirot meglehetősen büszke bajuszára
és tükörfényes lakkcipőt hord, imádja
a csokoládét és a kakaót (Keszthelyi,
1979, 192–195).
FELHASZNÁLT IRODALOM

Kép 5: Berlini-kék
A „Nagy Detektív“ különcsége biztosítja a rejtvény mellett a történet irreálisságát is, ami a krimit a mesével
rokonítja. A „Nagy Detektív“ munkája megkívánja ezt a fajta különcséget és modorosságot; kivételes, szinte
mesebeli hangulatot adva a történetnek. Cuff őrmester például szertele-
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KLEMEN TERÉZIA

ÖTLETEK AZ ANTIKVITÁS IRODALMÁNAK TANÍTÁSÁHOZ
Hosszú évekig gyakorló középiskolai tanár voltam Magyarországon,
rendszeresen vizsgáztattam közép- és
emelt szintű érettségi vizsgákon. Célom mindig az volt, hogy a legszélesebb ismeretekkel rendelkezzék a
diák, mire elér az érettségi vizsgához.
Ezeket az ismereteket nem lehet csak
ún. magolással elsajátítani, hisz több
területet, látásmódot, készséget kell
fejlesztenünk, s ha lehetséges, minél
ötletesebben, szórakoztatóbb módon
kell ezt elérnünk.
Gondolataimmal, ötleteimmel nem
a világot szeretném megváltani, de
abban bízom, talán segítségül szolgálhatnak, főleg a kezdő tanároknak. Magam is a gyakorlatban jöttem rá, hogy
mennyire meghatározó lehet egy jó
magyartanár munkája, mellyel a művészetek, a zene, a történelem, földrajz
tantárgyak területeit is segíteni tudja
– nem beszélve a stílus, a szerkesztés,
a kifejezőkészség, a fantázia és a személyiség fejlesztéséről.
Az évek során összegyűjtött feladatokat, ötleteket korszakonként szeretném megismertetni a kollégákkal, hátha valakinek megtetszik valamelyik,
amit esetleg ő saját maga még nem
próbált ki.

mutassák be társaiknak az egyes korszakokat, akár ppt, akár plakát segítségével. Fel kell hívni a diákok figyelmét
arra, hogy ismertessék az egyes híres
építményeket, a jellegzetes oszlopsorokat. A többiek közül biztosan lesz
vállalkozó, aki történelmi időszalagot
készít el, amihez nagyon jó segítséget nyújt a történelmi atlasz is, hisz
itt megtekinthetjük, hol terültek el az
egyes ókori görög települések, városállamok.
Elengedhetetlen, hogy már az első
órán tisztázzuk az alapfogalmakat – a
mítosz, mitológia, politeizmus, antropomorf, monoteizmus fogalmát.
Diákjaink több iskolából kerültek az
osztályunkba, nem tudhatjuk, hol miként tanították meg ezeket a fogalmakat. De ezt könnyen fel lehet mérni,
hisz órai 5 perces munkaként vagy
házi feladatként is kaphatják, hogy
írják össze, mi jut eszükbe ezekről a
szavakról és milyen műveket tudnak
hozzájuk kapcsolni. Frontális munkában egymást kiegészítve is megtehetik ezt a diákok. Rámutathatunk,
hogy minden nemzetnek van mítosza: a magyarok eredetmondája a
Csodaszarvas.

Az európai művészet bölcsője az ókori Görögország. Itt alakultak ki azok
a művészeti ágak, melyek az európai
művészeti fejlődés alapjául szolgáltak.
Itt még nem voltak sem korstílusok,
sem stílusirányzatok, csak törzsi és
birodalmi kultúrák. Ragyogó műalkotások születtek, melyeket illik ismerni
minden érettségizőnek.
Az ókori görögség történelmét
művészeti szempontból 4 szakaszra oszthatjuk: homéroszi, archaikus,
klasszikus és hellenisztikus korra. A
homéroszi korban alakultak ki a görög kultúra alapjai, az istenekről szóló mondák rendszere. Az archaikus
korban peripterosz templomokat készítettek, melyeket dór oszlopokkal
láttak el. A klasszikus kor központja
Athén volt, ahol az építészet, szobrászat nagyszabású alkotásai készültek
el. A hellenisztikus kor a hanyatlás és a
világhódító Nagy Sándor kora.
• Feladat: A bevezető órán felkérhetjük a diákokat, hogy 3-3 percben

Építészet – templomok:
Alapvető alaktani eleme az oszloprend.
• Feladat: Soroljatok fel híres templomokat, valamit mutassátok be a
templomok elrendezését!
(Hosszanti elrendezés, kelet-nyugati
tájolás. Az összes térrész belmagassága azonos. Ablakot nem alkalmaztak.
A leggyakoribb templomtípus: peripterosz, pl.: Poszeidon-templom, Athén:
Parthenón, Héra-templom.)
Milyen volt az ókori görög színház?
(Három részből áll: orkhésztra, theatron, szkéné. Pl.: Epidaurosz, Dionüszosz színház. A városok központja az
agora (piactér) volt.)
• Feladat: Kartonból, rajzlapból készítsétek el az ókori színház makettjét,
valamint készítsetek maszkot is. (A
ruhákat, viseleteket a lányok szokták
feladatként vállalni, rögtönzött ókori divatbemutatót is rendezhetünk. A
klasszikus lepedő kiváló alapanyagnak
bizonyul.)

Milyen általánosságok figyelhetők
meg a szobrászatban?
• Feladat: Készítsetek összefoglalást a
görög szobrok alapján!
(A legelterjedtebb a kötött mozgású
ruhátlan ifjú (kuros) és a ruhás lány
(kóré) alakok ábrázolása. A kor tipikus alkotása az egyiptomi álló szobrok
merev tartását utánzó ún. Tenei Apollón szobra. A lányszobrok haja parókaszerű, szájuk körül a különös, ún.
archaikus mosoly ül. Isteneiket saját
emberi képükre formázták. Szobraikkal a tökéletes emberi ábrázolásra törekedtek. A szobrok anyaga agyagból,
kőből van.)
Szintén a diáklányok között kedvelt
feladat a festészet, kerámia bemutatása. (Itt a növény- és állatmotívumos
díszítés a leggyakoribb.)
A megmaradt emlékek közül a legjelentősebb alkotások a festett vázák.
A vázaképek a görög élet és mitológia
érdekes jeleneteit mutatják be.
Archaikus kor: feketealakos vázafestés – fehér csempeszín + fekete
színkitöltés.
Klasszikus kor: vörösalakos vázafestés – fekete háttér + vörösre festett
alakok.)
Egyetlen esetben előfordult az is,
hogy a diákok valódi vázautánzatot csináltak mindkét korból, égetett agyagból. Az alkotások nagyszerűen mutattak a tanterem vitrinjében a maszkokkal
és az ógörög színház makettjével.
A görög és római istenek nevét és a
mitológiában betöltött szerepüket a
tanulóknak illik ismerniük.
• Feladat: Számítógép segítségével
valamelyik ügyes diák elkészíthet egy
tablót, ahol egyik oldalon a görög istenek, középen a betöltött helyük, a
másik oldalon a római istenek vannak
elhelyezve. Színesben kinyomtatva jó
segédanyag születik ebből, ami a fali
táblán függve segít a jobb anyagelsajátításban.
A következő órák bevezetése lehet,
hogy az antik irodalom megértéséhez
nélkülözhetetlen mondaköröket egyegy előre kijelölt tanuló kiselőadás formájában ismertesse osztálytársaival.
A trójai mondakör ismerete szükséges a homéroszi eposzok – az Iliász és
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Odüsszeia könnyebb feldolgozásához,
a thébai mondakör Oidipusz és Antigoné megismeréséhez.
Az Iliász feldolgozásánál:
• Feladat: Figyeld meg a térképen,
hol helyezkedik el Trója, s ez alapján
próbáld indokolni, vajon miért támadhatták meg oly gyakran! (A kereskedelmi útvonalak központjában
állt, ezért nagyon gazdag volt. Sok
rablóhadjáratot indítottak Trója ellen,
több rétege is ilyen támadások miatt
pusztult el.
A feltárást, ásatásokat Trója területén 1870-ben Heinrich Schliemann
kezdte meg. 9 réteget tárt fel, melyeket
római számokkal jelölt pl.: A történészek a VII/a réteget tartják a homéroszi Trójának. A föld alatt megerősített
városfalakat találtak, ez is arra utal,
hogy sok támadás érte a várost.)
• Feladat: Készíts képzeletbeli riportot Heinrich Schliemann-nal az
ásatások menetéről, a felmerült nehézségekről!
Az Iliász tanítása közben a tanulók
kialakíthatják a szereplők csoportjait.
Szereplőhálónak is nevezhetjük ezt,
így jobban megértik, kik a szövetségesek és kik az ellenfelek a műben.
Az eposz embereszményét és a
főszereplő Akhilleusz jellemzését
szintén szívesen vállalják a tanulók.
Segítségképpen ajánlhatjuk diákjainknak a 2004-ben bemutatott amerikai–brit–máltai történelmi filmdrámát, a Tróját, Wolfgang Peterson
rendezésében.
Az istenek fontos szerepet töltenek be
a műben. Mely istenekkel találkozhatunk, és milyen feladatot töltenek be?
Segítik vagy gátolják az emberek erőfeszítéseit?
Akhilleusz pajzsának leírása a mű
egyik legszebb része.
• Feladat: Mutassátok be az egyes
jeleneteket élőképekben.
• Feladat: Haditudósító vagy, képzeld magad egy korabeli sajtótájékoztatóra, melyet a győztesek vezére, Agamemnon tart Trója bevétele után!
Az Odüsszeia tanulmányozása közben
nagy örömmel készítenek a tanulók
forgatókönyvet az egyes énekekről.
Ezzel elérhetjük azt is, hogy alaposan
tanulmányozzák a mű egyes fejezeteit. Te hogyan rendeznéd meg? címmel választhatnak éneket. A 24 ének
lehetőséget ad arra, hogy ne történjen
ismétlődés, hisz általában ekkora lét-

számú egy-egy osztály. De ezt még ki
lehet egészíteni Odüsszeusz jellemzésével, miért lett a mű embereszménye,
s mennyiben különbözik az előző mű
– az Iliász – embereszményétől.
• Feladatok: Megfigyeltük-e, mit
hiányol Odüsszeusz a küklopszok életmódjából? Hogyan fogalmazódik meg
az Odüsszeiában a szónoki képességek
fontossága? Miért tutajjal kell távoznia
Odüsszeusznak Kalüpszótól? Készíts
összehasonlító jellemzést a két mű főhőséről.
• Az utazás egy visszatérő toposz a
művészetekben – mi mindenre jó az
utazás, és mi minden történhet veled
az út során? Rendezzetek vitát az utazás szükségességéről és veszélyeiről
(az utazás mint személyiségformáló
esemény)!

Az ógörög színház és kora
• Feladatok: Mutasd be a görög színház kialakulását először szóban, majd
társaiddal csoportképben is!
• Idézd fel a thébai mondakörről
tanultakat kérdés-felelet formájában
osztálytársaiddal!
• Csoportmunkában készíts jellemtérképet Szophoklész Antigoné c. művének szereplőiről.
• Érveljünk: az egyik csoport Antigoné igaza, míg a másik csoport Kreón
igaza mellett foglal állást.
• Tervezd meg az általad választott
szereplő ruházatát és álarcát!
• A diákok válasszanak ki egy-egy
idézetet a műből, majd olvassák fel,
míg a többieknek ki kell találniuk,
melyik szereplő mondta az elhangzottakat!

Vitatéma lehet még:
1. A hazaszeretet az Odüsszeiában
és másutt – Honvágy és kalandvágy.
Odüsszeusz egyszerre élvezi a kalandokat, mert kíváncsi, ugyanakkor hiányzik neki a hazája.
2. Utazás, elköltözés, útkeresés. Korunk embere is utazik, elköltözik. Hasonlíttassuk össze a nagy kivándorlások és elköltözések okait a régi korok
utazásaival.
• Feladat: Készíts meghívót vagy
plakátot! Téma: Odüsszeusz elmeséli
hazatérését. Útibeszámoló.
• Az időmértékes verselés és a verslábak gyakoroltatásához kiváló feladat,
ha saját nevükön vagy a padszomszédjuk nevén is gyakorolnak.
• Bizonyítsátok az eposzi kellékek
alkalmazásával, hogy Homérosz művei eposzok!
• Milyen szerep jut a nőknek a művekben?
„Cherchez la femme” – keresd a nőt
– Gondolj a háborút kirobbantó okra,
a „casus belli”-re = háború okára.
• Keresd meg a két mű ábrázolását
és szereplőit a festészetben! Példák, de
ettől több is található:
A trójai Helené (Evelyn De Morgan
festménye, 1898)
Trója égése (Adam Elsheimer, 1600
körül)
Helené elrablása, Heléné és Paris
szerelme,
Akhilleusz harca Hektorral,
Aphrodité születése (Sandro Botticelli képe, 1485 körül)
A trójai Helené (Evelyn De Morgan
festménye, 1898)
Menelaosz Patroklosz holttestével
(Firenze)

Nők az ókori irodalomban
• A nők itt sokszor éppolyan cselekvő
harcosok, mint a férfiak, például: amazonok, mégis kevesebb a szerepük,
mint a férfiaké. Indokoljátok, vajon
miért van ez!
Sorolj fel antik hősnőket! (A tragikus triász több drámában jeleníti meg
Élektrát, Antigonét. A római költő,
Ovidius műve a Hősnők levelei: többek között Ariadné, Dido, Pénelopé
levele szerelméhez + teljes levélváltás
Párisz és Heléna között. Az istenek
közt közel annyi a nő, mint a férfi:
Héra, Aphrodité, Perszephoné, Gaia
stb.)
• Próbáld meg a tudomány szempontjából megmagyarázni, miért kevesebb a női főszereplő! (Ősszüleink
közt sokkal több a nő, mint a férfi.
Magyarázata: egy-egy férfi sok anya
révén szaporodott, más a férfiaknak
egyáltalán nem adódott alkalma önmaga átörökítésére. Következményei:
az átlagos adottságú férfiak nem tudtak szaporodni, csak a kiemelkedő
képességűek, ezért felhalmozódott a
rendkívüliséget biztosító génanyag.
Ezért vannak többségben a férfiak a
legtehetségesebb emberek között – de
a legtehetetlenebbek, hajléktalanok
stb. között is.)
• Gondold végig, milyen szerep jut a
nőknek a művekben!
(A cselekmények végső mozgatói
a nők: Heléna miatt tör ki a háború,
Kirké és Kalüpszó miatt késlekedik
Odüsszeusz, aki Pénelopé miatt akar
hazatérni. Klütaimnésztra miatt hal
meg Agamemnón. Kreón és Haimón
csap össze, de a konfliktus mögött egy
nő áll: Antigoné).

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

POMICHAL KRISZTIÁN

KORUNK LEGNAGYOBB TUDOMÁNYOS TÉVHITEI (1. RÉSZ)
Most induló sorozatunkban egy időre
hátat fordítunk a klímaváltozásnak,
elhagyjuk a jelenséggel kapcsolatos
tények és félreértések világát, és egy
másik, de legalább annyira izgalmas
témára térünk át. A következő hónapokban sorra vesszük a huszonegyedik század legmakacsabb tudományos
tévhiteit. A bölcsész- és történettudományokkal kapcsolatos számtalan
legendával most nem foglalkozunk
– bár sok szempontból jóval hálásabb
témát jelentenek –: mi azokat a természettudományos tévhiteket próbáljuk
majd eloszlatni, amelyek az információk korlátlan áramlása ellenére, vagy
éppen ezért, makacsul tartják magukat. Sokszor annak ellenére, hogy
évtizedekkel ezelőtt már megcáfolták
őket!
Szinte külön résztudományt érdemelne annak vizsgálata, miként
tudnak fennmaradni és terjedni manapság azok a nézetek, amelyeket ma
már egy középiskolai tankönyvvel a
birtokunkban is könnyedén megcáfolhatunk. Joggal feltételezhetjük, a soha
korábban nem tapasztalt információmennyiség hátulütőjét látjuk akkor,
mikor felnőtt, érettségizett emberek
arról írnak kincstári magabiztossággal a közösségi oldalakon, hogy nem,
hogy a koronavírus nem létezik, vírusok sincsenek egyáltalán, vagy, amikor
egy ismert magyar orvos (mellékállásban vitamin-kereskedő) arról értekezik, a baktériumok tulajdonképpen
egyszerű „növénykék”. Most induló

sorozatunk természetesen nem tud
leszámolni az összes, magát több-kevesebb sikerrel évtizedek óta tartó
tévhittel. Erre hely, idő és energia hiányában nincsen mód. A következő
hónapokban inkább azt szeretnénk
szemléltetni, mennyire fontos, hogy
az ember megfelelő forrásokból tájékozódjon, ne közösségi oldalakról és
üzletorientált „megmondóemberek”
szavaiból próbáljon meg képet alkotni
a körülötte lévő világról.
Kezdjünk egy igazi klasszikussal!
Bár akadnak tévhitek, melyek kifejezetten ártalmas következményekkel
is járhatnak, ilyen mondjuk az oltásellenesek által képviselt hozzáállás,
első alanyunk egy igen ártalmatlan és
szórakoztató félreértés lesz, nevezetesen az, hogy az északi és déli féltekén ellentétes irányban folyik le a víz
a mosdóban vagy a vécécsészében. A
tévhit alapja az úgynevezett Corioliserő, amely a testre ható tehetetlenségi
erő egyik formája, a Föld Nap körüli
forgása miatt befolyásolja például a
tengeráramlatok, ciklonok és anticiklonok forgását, de nagy távolságnál
hatással van a lövedékek menetére is.
Az erőt egy nagyon egyszerű kísérettel
könnyen szemléltethetjük, egy forgóasztal és egy fazék víz segítségével. Az
óra járásával ellentétesen megpörgetve
az asztalt (az Északi-sark felől nézve
ilyen irányban mozog bolygónk is a
Nap körül) az edény alján található víz
némileg gyorsabban forog majd, mint
a feljebb lévő rétegek, ettől úgy tűnik

majd, mintha az óra járásával megegyezően forogna a folyadék. Ha az
asztal alól néznénk fel, ugyanez az óra
járásával ellentétesnek tűnne. Globális
léptékben tulajdonképpen ugyanezt
a jelenséget figyelhetjük meg, többek
között a tengeráramlatoknál is. Sőt, ha
a vécé- és mosdókagylók elég nagyok
lennének, akkor ott is. De nem azok!
Egész egyszerűen túl kicsik ahhoz,
hogy a Coriolis-erő a bennük található vízre kifejtse a hatását. Hiába
demonstrálják azt minden magára valamit is adó óceánjáró hajón, amikor
átlépik az Egyenlítőt, az egész csak
ügyes átverés. A víz forgásának irányát a Coriolis-hatás helyett sokkal
prózaibb dolgok alakítják, mint például a vécé/mosdó csöveinek kanyarulatai, a bennük található üledékek vagy
a víznyomás. Ez a tévhit egyébként
annyira elterjedt, hogy korunk egyik
legismertebb tudománynépzerűsítője,
Neil deGrasse Tyson is megemlékezett
róla, „irrelevánsnak” nevezve azt, az
Egyenlítő melyik felén tartózkodunk
éppen.
Végezetül fontos kiemelnünk, a tévhitnek, ahogy az lenni szokott, van
némi valóságalapja is. Laboratóriumi
körülmények között, kiküszöbölve
minden egyéb befolyást a légáramlatoktól kezdve a lefolyócsövekig, tulajdonképpen igaz lesz az állítás, a vécét
lehúzva más-más irányba forog majd a
víz. A baj csak az, hogy az ilyen „tudományos” vécét még nem találták fel…
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CSICSAY ALAJOS

KŐMAG, IKRAPIKK ÉS A TÖBBIEK

A jó irodalmat sohasem lehet megunni. Ahányszor kezébe vesz az ember
egy-egy régebbi alkotást, a végére érve
az az érzés alakul ki benne, most találkozott vele először. Számomra ilyenek
Illés Endre esszéi. Amelyikről most
szó lesz, még a második világháború végén íródott. A szerző elmondja
benne, amikor Budapest heves ostroma elcsendesedett, kimerészkedett a
pincéből, hogy megnézze, mi történt
odafönn. Szinte természetesnek vette,
hogy házukat szétlőtték, hiszen lent
hallotta a földrengésszerű, pusztító
morajt. Valószínűleg akkor hűlt meg,
majdnem végzetesen, amikor lakásukban, a friss hóval borított padlón,
összeroncsolt bútorok között, az addig
féltve őrzött, félig megégett, szétszóródott könyvei között magába mélyedve,
hosszasan keresgélt. A szobában látottak olyan benyomást keltettek benne,
mintha csatatéren járt volna, ahol darabokra tépett holttestek feküdtek és
megannyi sebesült. „A könnyebben
sérültek között találtam egyik kedves
könyvemet, Diószegi Sámuel debreceni prédikátor és Fazekas Mihály főhadnagy úr közös munkáját, az 1807ben Debrecenben Csáthy Györgynél
»készült és nyomtatódott« Magyar
Füvészkönyv-et – »Linné alkotmánya
szerént«.” Majd így folytatja: „Ott, a
szétdúlt szobában, a fehér »havon«,
majdnem bűnbánatot éreztem: elpusztulhatott volna, mielőtt felnyitom, és
forgatom elsárgult lapjait.
Magamhoz vettem, levittem a pincébe.

De az olvasást megint csak el kellett
halasztanom. Másnap már tüdőgyulladással feküdtem egy nedves sarokban, a félhomályban, rám forrósodó
vizes keresztkötésben. Szabályosan kilenc napig rohamozott a láz, régimódi tüdőgyulladás volt. (…) A tizedik
napon nagyon gyenge voltam, de láztalan. (…) Végre-végre olvashattam.
(…) Hűtlen lehettem-e a kilenc napig mellettem virrasztó sebesülthöz?
Eszembe sem jutott, hogy más könyvet kívánjak.”
Vajon miért bűvölte el annyira Illés
Endrét a Magyar Füvészkönyv? Néhány közismert növényt felsorol belőle, melyekhez kedves, személyi emlékek fűzték, aztán így folytatja:
„Secale – tévedt rá a pillantásom
egy újabb oldalon egy dőlt betűs újabb
névre. Secale, azaz füzéres virágú, hegyes csészéjű Rozsvirág. S a képzelet
a rozstól a legkisebb, lusta lépéssel is
eljut a secale coronutomhoz, az anyarozshoz.” Ismét egy képzettársítás következik, mely arról szól, hogy milyen
élményben volt része, neki, az íróvá
lett medikusnak, amikor két hetet a
szülészeti klinikán töltött, ahol egy
megkeseredett fiatalasszony elmondta
neki teherbe esése történetét, amit e
szavakkal zár le: „Rám bízták, hogy a
secale cornatumból kivont gyógyszerrel, egy ergotoxin-injekcióval én fejezzem be a szülés utáni tennivalókat.”
(Csak mellékesen jegyzem meg,
a rozs mai rendszertani neve Secale
cereale, az anyarozsé pedig, Claviceps
purpurea.) Később a következőkép-

pen folytatja mondanivalóját: „Tűnődtem, képzelődtem a pincében a
kedves könyv felett – és minduntalan
titkokba botlottam. Még megközelíteni sem tudtam a valóságot: vajon milyen virág, növény, bokor, fa,
vagy zuzmó lehet például a Kőmag.
Diószegi Sámuel csak annyit közöl
róla: „nincs rajta semmi pikkely”.
Megállított a Komorka is, a Héjakút
is, de szinte belém szúrt az Ikrapikk.
Uramisten, hányféle Ikrapikket sorol
el Diószegi prédikátor úr és Fazekas
főhadnagy úr! Közölték, hogy van
borzas Ikrapikk, van bókoló, van bérci és van fényes, tornyos, ostorindás,
s félbeszárnyas rokon is. Mindegyik
ikrapikk. A latin nevét is közölték:
arabis. De a lényeghez s valósághoz,
az idegen névvel sem jutottam közelebb.
A pince sarkában, a félhomályban,
ott, a salétromszagban fogadkoztam:
ha megszabadulok a vizes keresztkötéstől, rögtön tisztázni fogom a
Komorka és az Ikrapikk rejtélyét. De
amikor néhány nap múlva a mécsvilágból kiléphettem a fényes, vakító
napvilágba – a gellérthegyi ház kertjében még mindig temetetlenül feküdt
három halott. A lángszóró suhintásától vörösek voltak. (…)
De amikor ott álltam a fényben, a
csöndben, a visszanyert szabadságban,
az alig oszladozó lőporfüstben, a csípős, édes, tél végi, első lélegzetvételben,
megértettem, máris vissza kell térnem
az emlékeimből: el kell temetnem a halottakat, meg kell keresnem az élőket.
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Az élőket.
És az Ikrapikk maradjon megfejthetetlen, megfejteni sem érdemes titoknak.”
Illés Endrének, a legkiválóbb magyar írók egyikének, életműve a huszadik század közepén, de még inkább
a század második felében teljesedett
ki. Megítélésem szerint az esszéi azok,
melyekben utolérhetetlen. Szinte
mindegyik felkavarja az embert. Számára nincs lezárt téma, még akkor
sem, ha egy-egy régi szóról azt írja:
„maradjon megfejthetetlen, megfejteni sem érdemes titoknak”.
Hát nem. Ezt nem lehet elfogadni,
kivételesen még tőle sem, mondtam
magamban. Azért nem, mert ezek a
Kazinczy-féle nyelvújítás előtti magyar növénynevek még ma is élnek,
mint ahogy a sokak által lenézett, de
inkább mellőzött tájszavak, pedig
nekik köszönhető, hogy a vadon termő növényeink a történelem folyamán annyi sok magyar nevet kaptak.
Azt viszont nem árt tudatosítanunk,
hogy biológiában a latin nevezéktannak nem kisebb a jelentősége, mint
Kína soknyelvű népei számára a
logografikus írásnak. Erre a sajátos,
írói eleganciájával (lásd: arabis) Illés
Endre is utal. Mindazonáltal érthető,
hogy a rengeteg pusztítást és az azt
követő, rosszindulatokkal, még inkább
gonoszsággal vegyített, ragályként
terjedő, butaságokat átvészelt írónak
a háborút követő zűrzavaros években
sem ideje, sem kedve nem volt botanikai „titkoknak” a megfejtésére. Pláne

a Rákosi-korszak fékevesztett zsarnokságának idején, amikor, példának
okáért, a magasan képzett értelmiségiek (írók, képzőművészek, színészek,
tudósok stb.) számára kötelezővé
tették a primitív politikai-ideológiai
átképzésen való részvételt, konkrétan
a Szabad Nép-félórákat, melyekről ő
rendszeresen elkésett. Feljegyezték,
hogy egy ilyen alkalommal a már nagy
tiszteletnek örvendő lapszerkesztő–
íróval, aki tartásában is méltóságteljes volt, a minisztériumból kiküldött
szemináriumvezető, „taknyos kislány” imigyen hetykélkedett: „Csüccs
le, Illés elvtárs”. Illés „elvtárs” pedig,
a rengeteg teendői közepette, később,
amikor már sokat enyhült a „szigor”,
megfeledkezhetett az ódonnak vélt
népi észjárás alkotta szavakról. Pedig
ha mégis eszébe jutottak volna, és korának botanikusainál (Kossuth-díjas
társainál, Soó Rezsőnél, Jávorka Sándornál vagy a növényfestő Csapody
Veránál) érdeklődik, mifélék valójában, biztosan megfelelő választ kapott
volna. Csakhogy Illés Endre nem természetkutató volt, hanem író, akinek
egész életét kitöltötte a gondolat és az
esztétikum harmonizálására – kevésbé
az ismeretterjesztésre – való törekvés,
hacsak esszéi által nem vált e műfajnak is kiváló művelőjévé. Mindezek
ellenére óhatatlanul felvetődik a kérdés, legalábbis bennem igen, miért írt
„rejtélyes” növényekről, ha nem akart
nevüknek a végére járni. Hasonlóképpen, ahogyan megindokolta a költő,
író Vas István barátjának, hogy miért

volt kegyetlen festő az impresszionista
Manet. Előbbi esetben mint a könyvek
szenvedélyes gyűjtőjének, elég lett volna annyi is, ha valamelyik növényhatározóba – melyeket a vandál rombolások után egész biztosan megszerzett
– belelapoz. Járjunk hát helyette most
mi a kérdésnek. Vegyük sorra, melyek
azok a növények, amelyekről ő mint
örök titkokról, egy kicsit könnyelműen, lemondott.
Kőmag. Ahogyan megjegyzik „A
botanikusok” (Illés esszéjének a címszereplői): „nincs rajta semmi pikkely”
– de miért is lenne? A mai egyszerű
növénykedvelők se találhatnak rajta
ilyesmit, azonban ha érdekli őket, a következőket észre vehetik: „Fehér, sima,
igen kemény részterméskéi vannak
a szárazabb erdőkben élő kőmagvú
gyöngykölesnek (Lithospermum officinale)”, olvasható az általam sokat
emlegetett dr. Haraszty Árpád szerkesztette Növénytanban. A Jávorka–
Csapody-féle Erdő, mező virágai című
kis növényatlasz meg így mutatja be:
„Fényes fehér terméskéi (makkocskái
vannak ősszel és télen (a) kőmagvú
gyöngykölesnek és az erdei gyöngykölesnek (Lithospermum purpureocoeloreum)” is. Ez utóbbi már útonútfélen, még a párkányi Duna-töltésen
is, ragyogó kékségével a szemünkbe
ötlik, a tavasztól nyárutóig nyíló tengernyi tarka vadvirág között, amíg –
nem tudom, miért, hiszen a széna már
senkinek sem kell – le nem kaszálják.
A héjakút (Dipsacus laciniatus)
neve évszázadok óta semmit sem vál-
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tozott. Így említik őt Diószegiék (csak
magyarul), Jávorka Sándor és Csapody
Vera (latinul is), aki még élethűen le is
festette. Könyvük szövegében Jávorka
így jellemzi: „egy-két méter magas,
erőteljes, tüskés kóró. Ártereken, árkokba, bozótokban gyakori, legelőkön
kellemetlen gyommá válhat.” De hol
vannak ma már minálunk legelők?
„Fészkeit a takácsok régebben szövetek
fésülésére használták”. Ám, bármilyen
meglepő, a háború utáni szövőipar is
ráfanyalodott. Mi, csilizközi gyerekek, vizet szöktettünk (fröcsköltünk)
vele, hasonlóan, mint a katolikus pap a
templomban. Az újkori virágkötészetből hamar kikopott, egyik divatos, téli
dísznövény volt.
A komorka (Comarum L.) nevére dr. Csengery Adolf Kis növényhatározójában (Stamfeld-féle Könyvhivatal, Pozsony–Budapest, 1908)
akadtam rá a minap. E könyvecskét,
jobb híján, még főiskolás koromban
szereztem be, de megvallom, akkor
semmi hasznát sem vettem, mert ismerőseim segítségével hozzájutottam egy agyongyötört Haraszty-féle
tankönyvhöz, amihez mindmáig hű
maradtam, hasonlóképpen, mint Illés
Endre Magyar Füvészkönyvéhez. Később pedig, amikor természetrajzot
tanítottam Muzslán és Párkányban,
nagy segítségemre szolgáltak a képes növényatlaszok. S végül jött a D.
Aichele/M. Colte-Bechtele-féle Mi virít itt? Virágkalauz, amit Reményi K.
András fordított magyarra 1991-ben.

Azért írom le mindezt ilyen körülményeskedve, mert minden bizonnyal
a fordító érdeme, hogy a tőzegeper
(Comarum palustre) egyik „ősrégi”
magyar nevét, a komorkát is benne
találtam meg. Csakhogy a dologban
egy csipetnyi bibi van. A tőzegepernek a későbbi magyar botanikusok
már régen egy másik nevet is adtak.
Ma inkább mocsári pimpóként említik, sőt a latin neve is megváltozott
Potentilla palustrisra. De ha kicsit keresgélünk az interneten, mindkettőt
könnyen megtalálhatjuk, sőt néhány
fajtársukat is, mint például a libapimpót, amit mi gyerekkoromban,
a páratlanul szárnyalt levelei miatt,
ílëkhalokként ismertünk.
Szándékosan hagytam utoljára az
ikrapikket. Diószegiék hat rokonfajt is
felsorolnak belőle, de, mint Illés Endre
írja: „A latin nevét is közölték: arabis.”
Ez a lényeg, gondoltam. Ez az egyetlen
latin szó elég lehet ahhoz, hogy – költői analógiával élve – a „könyvekben
bujdosó” magamfajta kíváncsi embernek megkönnyítse a dolgát. Tévedtem.
Annyira jelentéktelen gyomocskák
ezek az arabisok, hogy Harasztyék
szóra sem érdemesítették őket. Elő hát
a virágos tájékoztatókat, s lám, amelyeket fent említettem, mindkettőben
megtaláltam néhányat közülük, annak
ellenére is, hogy Csapody Vera le sem
rajzolta egyiket sem. Jávorka Sándor
viszont a könyvük szövegében, ikravirág néven, hármat is leír, de csak az
egyiké, a tornyos ikravirágé egyezik

„prédikátor uram” tornyos ikrapikkjével, latinul az Arabis turritaval. Rajta kívül megemlíti még a havasi és a
szudetai ikravirágot.
A mi virít itt? Virágkalauzban viszont (németül 1983-ban jelent meg,
48. kiadásban Strasburgban) GolteBechte asszony Csapodyhoz hasonló
stílusban ábrázolja a borzas ikravirágot. Ám ha a fordító az Arabis hirsuta
mellett nem tünteti fel szócikkében az
„ikrapik”-et is (egy k-val), kételkedhetnénk benne, hogy ugyanarról a
növénycsoportról van-e szó, melynek
a rejtélyét Illés Endre nem tartotta fontosnak megfejteni.
A sok keresgélés közben, rárákattintva az internetre, ráakadtam
egy-két mismás jellegű információra
az ikrapikkről (is). Nem tudom, Illés
Endrét, ha lett volna számítógépe, érdekelte volna-e az internet mint a legújabb kor gyors és tömör ismeretközvetítő eszköze. Talán csak azért nem,
mert ő írópult mellett, állva szokott
írni, az internetezésbe pedig belegörnyedhet az ember. Aztán meg, feltehetően, nem annyira a furcsán magyarított növények hozták őt oly nagy
izgalomba, hogy hosszasan elmerengjen rajtuk, hanem a másfél évszázaddal előtte élt író-botanikusoknak, a
„Linné alkotmánya szerént” írt Magyar
Füvészkönyve, mely mindmáig ritka
kincse az irodalmunknak.
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A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK SIKERE AZ ORSZÁGOS ONLINE
MATEMATIKAOLIMPIÁN (CYBERSPACE MATHEMATICAL COMPETITION)
2020. június 29-én és 30-án zajlott a
matematikaolimpia A kategóriájának
69. országos fordulója. A COVID19
járvány következtében először online
formában.
A Selye János Gimnázium tanulói
évek óta szerepelnek sikeresen, s egyre
nagyobb létszámban kapcsolódnak be
a versenybe. Az érettségiző negyedikes
diákok mellett az alsóbb évfolyamok
matematika iránt elkötelezett diákjai is

vállalják a többletmunkát és a megmérettetést. Az országos fordulót egy házi,
egy zárthelyi iskolai, illetve kerületi forduló előzte meg.
A kerületi forduló 7 eredményes tanulója között 2 gimnazista tanulónk
szerepelt: Csaplár Viktor (VI.N, az iskola magántanulója) – 1. helyezés és
Pinke Andrea (VIII.N) – 2. helyezés.
Az országos online forduló 39 résztvevője közül húszan lettek eredménye-

sek: Csaplár Viktor 8. helyezett és a verseny győztese lett. Szívből gratulálunk a
diákoknak, valamint Pinke Andreának,
a verseny résztvevőjének is.
Csaplár Viktor a kiváló eredményeinek köszönhetően tagja lett a 8 fős
szlovák válogatottnak, és részt vehetett
az USA által szervezett első nemzetközi
virtuális on-line matematikaolimpián
is. A versenybe 75 országból 553 diák
kapcsolódott be. Az országok 8 fős
csapatokat – 6 fiút és 2 lányt – nevezhettek. Szlovákia 8 fős csapatából öten
pozsonyi, ketten kassai gimnáziumot
képviseltek, s egyedüli magyarként
Csaplár Viktor versenyzett. A szlovák
csapat legeredményesebb tagja is ő lett,
és ezüstérmet szerzett a Cyberspace
Mathematical Competition versenyen
(matematikai verseny a kibertérben).
Bővebb információk: https://artofproblemsolving.com/contests/cmc
Csaplár Viktornak szívből gratulálunk és további hasonló sikereket kívánunk, valamint gratulálunk felkészítő
tanárainak is.
Andruskó Imre,
az SJG igazgatója

A 2020/2021-ES TANÉV PEDAGÓGIAI ÉS SZERVEZÉSI TUDNIVALÓI
Az iskolaügyi minisztérium az eddigi
hagyományokhoz hűen erre a tanévre
is összeállította és a hatáskörébe tartozó intézményekhez is eljuttatta szlovák
nyelven az új tanévre vonatkozó szervezési utasításokat. Ez a dokumentum
szlovák nyelven teljes terjedelmében
megtalálható a minisztérium honlapján, tehát minden pedagógus és érintett iskolai dolgozó számára hozzáférhető. A bő terjedelem miatt lapunk
nem vállalkozhat arra, hogy az utasításokat teljes egészében közölje magyar
nyelven, ám fontosnak tartjuk, hogy
olvasóink számára – számítva természetesen az érintett szülők érdeklődésére is – legalább a tanév szervezésével kapcsolatos általános tudnivalókat
ismertessük.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A 2020/2021-es tanév hivatalosan 2020.
szeptember 1-jén kezdődik, ám az első

tanítási nap szeptember 2-a (szerda).
Az első félév 2021. január 29-én (pénteken) ér véget, és hétfőn – 2021. február 2-án) – kezdődik a második félév,
amely 2021. június 30-án (szerdán) zárul.
A 2020/2021-ES TANÉVRE TERVEZETT TANÍTÁSI SZÜNETEK
Az előző tanévekhez hasonlóan az őszi,
a karácsonyi, a félévi, a húsvéti és a tanév végét követő nyári szünet az ország
minden kerületében azonos időpontban
lesz. A tavaszi szünet tehát az egyetlen,
amelynek az időpontja eltérő az egyes
kerületekben.
Az óvodák nyári szünidő alatti nyitva tartásával kapcsolatban a https://
www.minedu.sk/data/files/6227_ms_
prazdniny.pdf oldalon találhatók információk. Az óvodák legalább három
héten át zárva tartanak a vakáció idején.

TÁJÉKOZTATÁS A 2019/2020-AS
TANÉV RENDKÍVÜLI HELYZETÉT
KÖVETŐEN
A tanévkezdést követően az iskolák
alapvető feladatai közé tartozik a 2020.
március–júniusi időszakában zajló
rendkívüli oktatási tevékenység eredményességének feltérképezése. Szükség
esetén az iskolák felzárkóztatási terveket dolgoznak ki, melyek segítségével
a tanulók bepótolhatják az esetleges
elmaradásaikat, hiányosságaikat. Az
alapiskolások felzárkóztatására vonatkozóan a következő linkről tájékozódhatnak a pedagógusok: https://www.
minedu.sk/dodatok-c-7-k-svp-prezakladne-skoly/ – itt a rendkívüli közegészségügyi helyzet miatt aktualizált
állami oktatási programokat, illetve a
tananyagok átstrukturálásával kapcsolatos alapvető információkat találnak.
Az általános felméréseket az alapiskolákban október 31-ig, a középiskolák-
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Szünet

őszi
karácsonyi
félévi
tavaszi

Besztercebányai kerület,
Zsolnai kerület,
Trencséni kerület
Kassai kerület,
Eperjesi kerület
Pozsonyi kerület,
Nyitrai kerület,
Nagyszombati kerület

húsvéti
nyári

ban szeptember 30-ig végzik el. Amenynyiben olyan mértékű hiányosságok
mutatkoznak a tanulók ismereteiben,
amik miatt teljesen újjá kell szervezni
a hagyományos tananyagtartalmakat,
a rendkívüli helyzetre való tekintettel
a 2020/2021-es tanévre tervezett standardok redukálhatók. Részletes információ: https://www.minedu.sk/data/
att/15231.pdf. A szakközépiskolák elmaradt szakmai gyakorlata a Szakképzésért Felelős Állami Intézettel konzultálva kerül pótolásra.
AZ ALAPISKOLÁK 5. OSZTÁLYOS
TANULÓINAK TESZTELÉSE
2021. május 19-én kerül sor (szerda)
az ötödikes tanulók tesztelésére (T52021), melybe minden alapiskola bekapcsolódik. Az ötödikesek megmérettetésére szlovák nyelv és irodalomból,
magyar nyelv és irodalomból, valamint
matematikából kerül sor. A T5-2021 az
alsó tagozaton elsajátított tudásanyagot
és készségeket teszteli.
Az országos tesztelést a NÚCEM
készíti elő, állítja össze, felügyeli és irányítja. A helyi szintű lebonyolításért az
igazgató felel. A mérés objektivitását az
Állami Iskolai Inspekció és a Kerületi
Iskolaügyi Hivatal megbízottjai, valamint egy más iskolából érkező felügyelő tanár biztosítja. Bővebb információ
a https://www.nucem.sk/sk/merania/
narodne-merania/testovanie-5 oldalon
található.

A szünet előtti
utolsó tanítási nap
időpontja
2020. október 28.
(szerda)
2020. december 22.
(kedd)
2021. január 29.
(péntek)
2021. február 12.
(péntek)

A iskolai szünnap
ideje

A szünet utáni első tanítási nap

2020. október 29–30.

2020. november 2. (hétfő)

2021. február 15–19.

2021. február 22. (hétfő)

2021. február 19.
(péntek)
2021. február 26.
(péntek)

2021. február 22–26.

2021. március 2. (hétfő)

2021. március 1–5.

2021. március 8. (hétfő)

2021. március 31.
(szerda)
2021. június 30.
(szerda)

2021. április 1–6.

2021. április 7. (szerda)

2021. július 1. –
augusztus 31.

2021. szeptember 2.
(csütörtök)

2020. december 23. –
2021. január 8. (péntek)
2021. január 7.
2021. február 1. (hétfő) 2021. február 2. (kedd)

AZ ALAPISKOLÁK 9. OSZTÁLYOS
TANULÓINAK ORSZÁGOS TESZTELÉSE – TESZTELÉS 9 – 2021
Az alapiskolák 9. osztályos tanulóinak és
a nyolcosztályos gimnáziumok 4. évfolyamos tanulóinak tesztelésére – a mentálisan sérült tanulókon kívül – 2021.
március 24-én (szerdán) kerül sor az
alábbi tantárgyakból: matematika, szlovák nyelv és irodalom, magyar nyelv és
irodalom; március 25-én, csütörtökön
pedig szlovák nyelv és szlovák irodalomból, ukrán nyelv és irodalomból.
A tesztelés pótterminusa 2020. április
15–16-án valósul meg. A tesztelés célja
ebben a tanévben is az ISCED 2 szintet
záró tanulók tudásának és képességeinek a felmérése, illetve az egyes iskolák
eredményeinek az összevetése, melyek
az oktatási-nevelési munka színvonalának emelését szolgálják. A mérési eredmények a középiskolai felvételi vizsgák
alapjául szolgálnak. Az országos tesztelést a Szabványosított Mérések Nemzeti
Intézete (NÚCEM) készíti elő, állítja
össze, felügyeli, irányítja és értékeli. A
helyi szintű lebonyolításért az adott iskola igazgatója felel. A tesztelés objektivitásának növelése érdekében az illetékes felsőbb szintű hivatal más iskolák
pedagógusait bízza meg az iskolában
lebonyolítandó mérések felügyeletével.
Bővebb információ a teszteléssel kapcsolatban a https://www.nucem.sk/sk/
merania/narodne-merania/testovanie-9
oldalon található.

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA
Az írásbeli érettségi vizsgák időpontjai a
2020/2021-es tanévben:
a) szlovák nyelv és irodalom, magyar
nyelv és irodalom – 2021. március 16.
(kedd)
b) angol nyelv, német nyelv, orosz nyelv,
francia nyelv, spanyol nyelv, olasz nyelv
– 2020. március 17. (szerda),
c) matematika – 2020. március 18. (csütörtök),
d) szlovák nyelv és szlovák irodalom,
ukrán nyelv és irodalom – 2020. március 19. (péntek).

Az írásbeli vizsgát a SZMNI (NÚCEM)
készíti elő, állítja össze, felügyeli és irányítja. A tesztek elküldésére a kerületi
iskolaügyi hivatalok kapnak megbízást, a helyi szintű lebonyolításáért
az adott középiskola igazgatója felel.
A szóbeli érettségi vizsgákra 2021.
május 17-e és 2021. június 4-e között
kerül sor. Az írásbeli érettségi vizsgák
pótterminusa 2020. március 31. – április 3. között valósul meg. Az egyes
tantárgyak pótterminusának pontos
időpontját a jelentkező tanulók számától függően a SZMNI (NÚCEM)
határozza meg. A pótterminus pontos
időpontját legkésőbb március 25-ig
hozza nyilvánosságra. A 2020/2021-es
tanév javító érettségi vizsgáira 2021.
szeptember 3-a és 8-a között kerül sor
– a tantárgyak szerinti szétírást a jelentkezők számától függően szintén a
SZMNI (NÚCEM) határozza meg, és
a pontos időpontokat legkésőbb 2021.
augusztus 2-ig hozza nyilvánosságra.
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XIII. KASZÁS ATTILA VERSMONDÓ FESZTIVÁL
„Létkérdés számunkra, miként őrizzük meg kincseinket, és
hogyan tudjuk felmutatni őket a világnak!”
(Szőnyi Erzsébet)
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége társszervezőivel együtt rendhagyó módon idén ONLINE hirdette
meg a XIII. Kaszás Attila Versmondó Fesztivált a Kárpát-medence magyar tanulóinak részére. A Kaszás Attila
Versmondó Fesztivál fővédnökei Kaszás Margit és Keszegh
Béla, Komárom polgármestere voltak.
Kaszás Attila, a sajnálatosan fiatalon elhunyt felvidéki
származású kiváló színművész 2020-ban lenne 60 éves. Az
ő emlékének szentelt versmondó fesztivál megrendezésére
az eddig megszokott módon nem volt lehetőségünk, ezért
választottuk az online formát. Ugyanakkor a megmérettetés célja változatlan, bemutatkozási lehetőséget biztosítani
a tehetséges versmondó diákok számára, és ráirányítani a
figyelmet a klasszikus és egyetemes magyar költészetre.
A versenybe 127 tanuló nevezett 58 intézményből, közülük 93 hazai, 7 magyarországi, 2 erdélyi, 24 vajdasági és 1
svájci magyar.
A versmondók két videófelvétellel neveztek, egy tetszés
szerinti költeménnyel és a kötelezően választott verssel,
mely az I. kategória részére: verses mese (részlete), a II–III.
kategóriában az egyetemes magyar költészet egy-egy olyan
alkotása, mely a hazáról, a szülőföldről, az összetartozásról
szól.
A neves magyarországi és hazai színművészekből, drámapedagógusokból, versmondóból álló szakmai zsűri a
beküldött videók alapján korosztályonként értékelte és minősítő sávokba (arany, ezüst, bronz) sorolta. Az aranysávba
besorolt versenyzők közül a teljes bírálóbizottság döntött
a fődíj és a különdíjak odaítéléséről.
A zsűri tagjai
I. kategória
Dolmány Mária
Körömi Gábor
Szabó Viktor

drámapedagógus
drámapedagógus
színművész

II. kategória
Pápai Erika

színművész

Hirschberger Szilvia
Marton Róbert
III. kategória
Jókai Ágnes
Lajos András
Tóth Péter Lóránt

drámapedagógus
színművész
színművész
színművész
versvándor

A szakmai zsűri értékelése alapján arany sávos minősítésben részesültek az alábbi versenyzők:
I. kategória
Bittera Sophie Iman, Bukovsky Zsófia, Czajlik Csongor,
Elek Dávid, Gál Virág Anna, Kmentová Zoe, Kovács Szabina, Ladányi Viola, Mészáros Kristóf, Zsalkovics Laura
II. kategória
Bukovsky Dorottya, Csémi Csillag Virág, Gál Ádám
Vajk, Jaksa Dominika, Képes Lóránt, Kerékgyártó Viktória, Mihalovič Veronika, Naňo Nimród, Ördögh Zsófia,
Presinszky Emma, Szabó Rebeka, Viszlai Anna Rozália
III. kategória
Bangha Roland, Gál Sára, Galac Dóra, Králik Máté,
Sziveri Éva
A legjobb versmondásért járó Kaszás Attila-díjat Képes Lóránt nyerte el.
A fődíj a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és
a Kaszás Attila Közhasznú Alapítvány által alapított Kaszás
Attila-díj.
Jókai Tibor Emlékdíjban részesült a fődíjas tanuló mentora: Szaszák Éva
Különdíjak birtokosai (Komárom város díja, a komáromi
Jókai Mór Alapiskola díja, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének díja):
Gál Ádám Vajk, Gál Sára, Czajlik Csongor
A fesztivál résztvevőinek teljes névsora – az ezüst és bronz
sávba sorolt versenyzők – elérhető a Szlovákiai magyar Pedagógusok honlapján: www.szmpsz.sk.
https://szmpsz.sk/xiii-kaszas-attila-versmondo-fesztivalkiertekelese/
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A KORONAVÍRUS IDEJÉN PÁLYÁZAT
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége felhívást tett
közzé óvodás gyermekek, alapiskolás tanulók és középiskolás diákok részére KORONAVÍRUS IDEJÉN címmel,
arra biztatva minden érdeklődő gyermeket, fiatalt, fejezze
ki ezzel kapcsolatos gondolatait, érzéseit egy-egy saját alkotásban az alábbi kategóriákban: tetszőleges technikával
készült képzőművészeti alkotás, próza (mese, elbeszélés,
esszé), vers, fotó.
Javasolt témák: Együtt a család, Mire jó a kényszerszünet?,
Távol a barátaimtól, Távoktatásban, Segítő kezet nyújtottam,
Gyerekszáj (humorral a koronavírus ellen…).
Az óvodások, alapiskolások, középiskolások számára
egyaránt meghirdetett pályázatra összesen 365 alkotás érkezett, 85 intézményből. A 319 pályázó közül 19 a határon
túlról nevezett a versenybe.
Az értékelést az alábbi tagokból álló szakmai zsűri végezte:
Képzőművészet
Fodor Mária – pedagógus, Kodály Zoltán Alapiskola,
Dunaszerdahely
Jókai Éva – pedagógus, Jókai Mór Alapiskola, Komárom
Keszegh Ivett – nyomdai grafikus
Az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészoktatási
Intézmény művésztanárai, Berettyóújfalu
Vers
Batta György – szlovákiai magyar költő, író, műfordító,
újságíró
Laboda Róbert – slemmer, pedagógus
Polgár Anikó – költő, műfordító, irodalomtörténész
N. Tóth Anikó – író, irodalomtörténész, színműíró,
pedagógus
Z. Németh István – költő, író, színműíró, pedagógus
Próza
Hrbáček Noszek Magdolna – egyetemi oktató
Molnár Judit – újságíró, főszerkesztő, ma7.sk
Ifj. Olláry Ildikó – újságíró, Új Nő
Fotó
Lászlóffy Tünde – fotós, Erdély
Lichtmannegger László – az RTVS munkatársa, operatőr
Id. Olláry Ildikó – fotós
Pézman Zoltán – az RTVS munkatársa, operatőr
Tomojka Vojtko Béla – az RTVS munkatársa, operatőr
Arany sávos minősítést szereztek a következő pályázók:
KÉPZŐMŰVÉSZET – ÓVODÁSOK
(21 gyermek 26 alkotása)
arany sáv – 1. helyezés Lancz Sofia
arany sáv – 2. helyezés Fiala Elina Lia
arany sáv – 3. helyezés Cserge Rita, Lomen Péter
arany sáv
Kóša Dorián, Pintes Dorottya Mária
KÉPZŐMŰVÉSZET – ALAPISKOLÁSOK,
alsó tagozat (115 alkotás)
arany sáv – 1. helyezés Bukovszky Borbála
arany sáv – 2. helyezés Bittera Sophie Iman, Krausz
Kiara, Sándor Rebeka, Varga
Viktória
arany sáv – 3. helyezés Cseri Zsuzsanna, Menyhárt
Tekla, Pobori Dóra, Tóth Panni
arany sáv Almási Zsófia, Balázs Levente Zoltán,
Bóna Zsolt, Csáki Anna, Dömötör Hanna,
Gányovics Kolos, Izsmán Lídia, Kántor

Kristóf, Katona Sára, Marosi Mátyás, Mészáros Dorka, Mráz Anabela, Nagy Maximus,
Simon Jakab, Soós Tibor, Viola Bence
KÉPZŐMŰVÉSZET – ALAPISKOLÁSOK,
felső tagozat (81 alkotás)
arany sáv – 1. helyezés Žigó Boglárka
arany sáv – 2. helyezés Varga Szilvia
arany sáv – 3. helyezés Csermely Győző, Urbánek Petra
arany sáv Balogh Dávid, Bartoňová Dominika, Gubo
Veronika, Keszeli Glória, Kostolánska Kiara,
Kováč Viktória, Lomen Zsófia, Marsal Botond,
Nagy Emese, Pelle Tímea, Rigó Viktória, Szókovács Viktor, Tóth Alexandra, Őszi Korina
KÉPZŐMŰVÉSZET – KÖZÉPISKOLÁSOK (16 alkotás)
arany sáv – 1. helyezés Tar Veronika Napsugár
arany sáv – 2. helyezés Horváth Edina, Sárai Monika
arany sáv – 3. helyezés Páczer Viktória
arany sáv
Horváth Edina (2., 3., 4. alkotás), Kurdi
Levente
VERS – ALAPISKOLÁSOK (41 vers)
arany sáv – 1. helyezés Biháryová Bianka
arany sáv – 2. helyezés Czajlik Csongor, Czangár Zita
Pálma
arany sáv – 3. helyezés Nagy Georgína
arany sáv
Balázs Zsófia, Božaky Kristóf, Bankó
Viktor, Tábor Kristóf, Heinrich Zsófia,
Ižák Tímea, Károlyi Ádám, Szaksz Patrik, Teket Dóra Krisztina
PRÓZA – ALAPISKOLÁSOK (41 prózai mű)
arany sáv – 1. helyezés Frigula Bianka
arany sáv – 2. helyezés Zsidó Leila
arany sáv – 3. helyezés Klukon Adél
arany sáv Fatura Brigitta, Frigula Bianka (2. próza),
Gőgh Leona, Illés Panka, Kósik Réka, Lénárt
Emese, Nagy Ráhel, Ondrejcsák Anna,
Pásztor Csaba és Pásztor Szabolcs, Pócsa
Krisztína, Várady Eszter
PRÓZA – KÖZÉPISKOLÁSOK (22 prózai mű)
arany sáv – 1. helyezés Kiss Csenge
arany sáv – 2. helyezés Tari Eszter
arany sáv – 3. helyezés Marton Máté
arany sáv
Nágel Bence, Pasztorek Veronika, Sütő
Zsolt András, Szőke Richard, Užák Péter,
Vizik Nikoletta
FOTÓ – KÖZÉPISKOLÁSOK (22 fotó)
arany sáv – 1. helyezés Szabó Valentina
arany sáv – 2. helyezés Pinke Kitti
arany sáv – 3. helyezés Dioši Dániel
arany sáv
Uzsák Krisztián
Az arany sávos minősítésbe sorolt pályázók alkotásai a közeljövőben egy az SZMPSZ által kiadott gyermekantológiában jelennek meg.
A pályázók teljes névsora a minősítésükkel együtt elérhető a
Szlovákiai magyar Pedagógusok honlapján: www.szmpsz.sk.
https://szmpsz.sk/a-koronavirus-idejen-palyazateredmenye/
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AZ ÉN
É VÁROSOM
Á
Az ember életében nagyon sok érzelmi
mi
kötődést a gyermekkori élmények határoznak
naak
ek,,
meg. A táj, a színek, a különböző illatok, ízek,
történések szinte programszerűen íródnak
naak
agyunk memóriaegységeibe, majd elmerülnek
nekk
a sejtelmes tudattalan rétegeibe. Felnőtté
ttéé
válásunk folyamatában jönnek felszínre a
en
pozitív vagy negatív megerősítésektől függően
az átélt élmények, különböző illatok, ízek,
ek,,
fények, események hatására, a fontos, illetve
tve
kevésbé fontos helyszínek. Egy istentisztelet
elet
hangulata, a templomi légkör ünnepélyessége,
ge,,
özző
a vasárnapi ebéd rituáléja, a különböző
közösségi történések mind meghatározzák
záák
az ember értékeit, melyeket felnőtt korban
n iiss
keresni fog. Elképzelhető, hogy sokan ezeket
kett
an
az értékeket szülőfalujukban, szülővárosukban
találják meg, de az is megtörténhet, hogyy a
rree
történelem, a sors különböző helyzetei erre
nem adnak lehetőséget, és más tájat, országot,
ot,,
ottt
várost, falvat vall magáénak az ember, mivel ott
t.
találja meg gyermekkori vágyait, történéseit.
is.
Ezzel a helyzettel valahogy így voltam én is.
m.
Jugoszláviában születtem, ott nevelkedtem.
Édesapám kereskedő volt, egy időben
en
kereskedelmi utazóként dolgozott, így a
ént
család gyakran vele tartott. Gyermekként
an,,
már megfordultam a családdal Belgrádban,
Zágrábban, Ljubjanában, sőt pihenni a
horvát vagy a szlovén tengerpart vált azz
ám
utazásaink célpontjává. Az első iskolatáskám
korr
megvásárlása nagy élményhez kötött, amikor
an
1959 nyarán Ljubjanában, egy áruházban
re,,
mozgólépcsőn kellett felmenni az emeletekre,
korr
ahol az iskolatáskát megvásároltuk. Akkor
on
láttam először mozgólépcsőt, nagyon
dni
dni
dn
élveztem, Édesanyámék nem tudtak leszedni
róla, folyamatosan le-fel „utaztam”.
he-Gyermekkori utazásaimnak köszönhetően szerettem meg főleg Szlovéniát és a
sáát,,
tengerpartján fekvő két csodálatos városát,
sásá
Portorozst és Pirant. Valójában Piran városáo-ból fejlődött ki Portorozs az évszázadok ssonak
na
ak
rán, a kereskedelemnek és a turizmusnak
kiki
köszönhetően. Portorozs magyarul Rózsaki-

kötőt jelent, és története évszázadokra nyúlik
vissza. A bencések voltak az első szerzetesek,
akik megtelepedtek a területen. A 12. században, a tágabb régióban már négy kolostort és
még több egyházat működtettek. Azok között
az egyik legrégebbi volt a Rózsafüzér Szent
Mária-templom, ami ott állt az öbölben a 13.
századtól. Nevét Sancta Maria Roxe vagy S.
Maria delle Rose-ként említik, és 1251-ben
már az öböl innen kapta elnevezését: Portus
sanctae Mariae de Rosa. A 13. század valójában 1201-től 1300-ig tartott, a magyarság
szempontjából fontos évszám az 1222-es év,
amikor kiadásra került az Aranybulla, melyet
II. András magyar király függőpecsétje hitelesített. Az Aranybulla szentesítette a nemesség
jogait ezen a vidéken is. Már abban az időben
elterjedt a gyógyítási célra használt tömény
sós víz és sós iszap jótékony hatása. Az egyik
legfontosabb szerepet a gyógyításban a Szent
Lőrinc-kolostor játszotta, ahol a bencések reumatikus betegségeket is gyógyítottak tömény
sós vízzel és sós iszappal.
Ma Portorozs és Piran egyik legfelkapottabb üdülőközpontja Szlovéniának. A térségre
jellemző a polgári gondolkodás és viselkedés,
amellyel úton-útfélen találkozunk. A kultúrájukban benne van a nyílt, őszinte, hiteles
kommunikáció, a korrektség és a segítőkészség. Párommal 1998 óta évente két-három
alkalommal hazajárunk Portorozsba. Sok barátra, ismerősre tettünk szert. Természetesen
ehhez a kapcsolattartáshoz kell a nyelvismeret
is, amely számomra nem volt gond, hiszen beszélem a nyelvüket, viszont ők nagyon nyitottak az olasz, a német, de az angol nyelv iránt
is. A lakosság nagy része szlovén, így a szlovén
nyelv dominál inkább a kommunikációban,
régebben az olasz nyelv volt a meghatározó.
Amilyen nagy hatással volt rám gyermekkorom mozgólépcsős élménye, olyan csodálatos érzések kerítenek hatalmukba minden
egyes alkalommal, amikor Portorozs tengerparti sétányán vagy Piran Tartini terén andalgunk gondtalanul párommal.
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A 2019/2020-as tanév rendkívüli közegészségügyi helyzete miatt a Katedra-versenyek májusra tervezett
döntőit szeptemberre halasztottuk. A következő időpontokban várjuk a döntős csapatokat:

Minden jog fenntartva.
Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza.

SZERZŐINK
ACKERMANNÉ KELŐ KAMILLA, pedagógus, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar oktatója, Kecskeméten él
(kelo.kamilla@kre.hu); BÉNYEI ERZSÉBET, a Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda óvodapedagógusa, Szigetszentmiklóson él
(benyei.erzsebet@gmail.com); Dr. BORDÁS SÁNDOR, PhD, pszichológus, egyetemi oktató (bordassandor@gmail.com);
PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com);
FEHÉR ÁGOTA, pszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar oktatója, Budapesten él (feherago@gmail.com);
FEHÉR ISTVÁN, a Bátorkeszi Alapiskola igazgatója (istvan1feher@gmail.com); Mgr. GERGELY VIKTÓRIA, a nyitrai Középeurópai 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); Mgr. KLEMEN TERÉZIA, nyugalmazott magyartanár, a Lehár Polgári Társulás elnöke, Őrsújfaluban
él (tereziaklemen@gmail.com); Mgr. KRIPPEL ÉVA, a dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadási és Megelőzési Központ pszichológusa, Nyárasdon él (evakrippel@azet.sk); Bc. MALÁ VIKTÓRIA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara hallgatója, Nagycétényben él (kis.mala.viki@gmail.com); Dr. MORVAI TÜNDE, a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok
Titkárságának osztályvezetője, Budapesten él (morvaitunde@yahoo.com); POMICHAL KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); VÉGHNÉ B. ZSUZSANNA, nyugalmazott iskolaigazgató (vzuzi5@gmail.com);
PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)
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