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JUHÁSZ KORNÉLIA

KOMÁROM
Á
Azt mondják, az igazi szerelemnek az az isméréráttnii
ve, hogy a másikban akkor is meg tudjuk látni
a szépet, a szerethetőt, amikor nincs a legjobb
ob
bb
formájában. Ha ramaty állapotban van, akkor
korr
is a magunkénak érezzük. 2018-ban költöztem
em
Komáromba, szerelem volt első látásra.
A várost Szlovákia legősibb települései közt
öztt
tartják számon, ugyanis már időszámításunk
un
nk
előtt kétezer tájékán lakott terület volt. Kelták,
ák,,
rómaiak, morvák, magyarok, törökök, mindndnd
mind rajta hagyták a nyomaikat Komáromon
mo
on
– és még mindig virágzik a Duna és a Vág p
paalástjával a vállain. Tehát jó kapcsolatunk indokai
kaii
között szerepelhetne, hogy sokat tapasztalt város
ross
ez, engem mégis a jelenben benne rejlő lehetőséségek nyűgöznek le.
Színház, mozi, könyvtár, gyakran kínálgatott
to
ottt
rendezvénycsokrok, vásárok, egyedi arculatú
atú
atú
kávézók és éttermek úton-útfélen. Város, mégis
giss
családias, mert ha sokat sétálsz benne, előbbbb-utóbb ismerős arcok népesítik be a kedvenc
enc
nc
helyeidet. Amit a leginkább értékelek, hogy
ogy
minden hangulatomhoz tudok egy utcát, egy sésétaútvonalat társítani. A szomorúságom a Duna
una
na
partján oldódik fel leggyorsabban, ahogy a sirárá-lyok repülő-showjának és a hullámok táncának
nakk
látványába feledkezem. Ha vidám vagyok, irány
án
ny
a Klapka tér! Az a zsongó, színes emberár, a kkááosszá keveredő magyar, szlovák, cseh, német,
meet,
olasz beszélgetésfoszlányok és nem utolsósorban
ban
a fagyi (ha a térrel szembeni fagylaltozók közül
züll
kell választani, titkos trükk, hogy a jobb oldali
dal
alii
jégkrémje a finomabb), mind-mind fokozzákk a
jókedvemet. Ha gondolkodni szeretnék, irány
án
ny
az ismeretlen mellékutcák útvesztője, ha kimononon
dottan lazításra vágyok, az Európa Udvar azz
aranyórában egy lélekpihentető hangulatképpé
pp
péé
változik, pláne a Borozó előtti teraszról.

Nyomdai előkészítés:
Rácz Éva

Ez a város Tükörország is, minden kedves groteszkségével, ugyanis van még egy Komárom a
határ túloldalán. Igyekeznek már a nevek szintjén is teljesen elválasztani a két várost, ezért aggatnak olyan neveket a szlovákiai Komáromra,
mint Észak-Komárom, Révkomárom, Komárnó,
de a gyakorlatban nem olyan éles a választóvonal. Csak egy hosszabb séta, egy rövidebb utazás a városi buszjáraton, egy híd a Pokol mellett
(komolyan, van ott egy ilyen nevű szálloda) – és
még több élmény, még több csoda kínálkozik.
Sajnos a jelenleg engedélyezett kijárási időben, hajnali egytől ötig, mondhatni, a boszorkányok órájában, olyan Komárom, mintha egy
posztapokaliptikus rémregénybe csöppent volna az ember. A ködös sötét utcákon még autók
is alig járnak, nincsenek bulikból vagy egyéb
programokról hazafelé battyogó emberek, kóbor
macskákkal találkozik csupán a sétálni vágyó.
Kényszernyugalomban szunnyad a város. Az
ablakomból napközben látott, valami ösztönös
sietséggel, behúzott nyakkal haladó maszkos alakok, a kihalt játszóterek, a „Majd felhívlak!“ kiáltásokkal rövidre zárt utcai beszélgetések jelenleg
lehűteni látszanak kedves Komáromom szívét. A
város szépsége nem veszett el, csak most kicsit
hideg, kicsit nyomasztó a szentem, de a zord felszín alatt ott feszül már az új tavasz ígérete.
Ahogy Jókai Mór egyik kevéssé ismert regényének címe állítja: „Öreg ember, nem vén ember“, Komárom is pihen egy kicsit, de felpezsdül
újra a vére, ha eljön az ideje. Egy szebb, nyugodtabb, biztonságosabb időszakban újra tárt
karokkal vár majd a csónakázás a Holt-Vágon,
az erődök misztikus miliője, azok az andalgásra
csábító parkok, a Jókai Múzeum a lazán üldögélő Jókai-szoborral, a Csokonai utca kastélyszerű
épületei és Komárom maga. Minden hangulatával és szépségével.
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A természet sokszínűségét hangsúlyozva az olvasó részese lehet a
megelevenedő kert varázslatos átalakulásának. A gyermek megtudhatja, mi történik a növényekkel
egész évben, miközben önmagára,
szüleire, testvéreire, barátaira ismerhet. A történeteken keresztül
megoldásokat, válaszokat kaphat
egy-egy élethelyzetre. Az olvasó
ráébredhet a hétköznapokban rejlő
szépségekre, az élet apró csodáira.
A könyv ötvözi a gyermeki realizmust, a mágikus világképet, kreativitást, intelligenciát, így felnőtteknek-gyerekeknek egyaránt kedves
és értékes olvasmány lehet.

Minden jog fenntartva.
Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza.
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„Szent Mihály útján suhant nesztelen….” „Az én kedves kisfalumba…”
Folytatjuk gondolatban a jól ismert
kedves sorokat. A lelkünkben egy város, egy falu szeretetét idézik meg az
ismerős versek. Hazagondolunk, hazaérzünk. Egy költő, két évszak, két
helyszín. Az őszt és telet ebben a címben összemostam, mert annak ellenére,
hogy a kedves költemények különböznek (a költő stílusából adódóan), mégis
hasonlítanak. A hely szeretete, a mély
emberi érzések, a magunkba nézés, a
vágy valahova, valamire, valakihez...
Ott bujkál a sorokban az érkezés és az
elmúlás, az idő kerekének fordulása.
Mindkét költeményben az idő múlását
érezzük.
Az esztendők körforgása örök, úgy
egyforma, hogy mégis teljesen más.
Minden év 365 napból áll. Tavasz, nyár,
ősz, tél váltják egymást. Mondhatjuk –
ugyanaz. És mégsem. A sorskerék úgy
forog, hogy a természet újjá teremti önmagát. A tavalyi hó mégsem visszahozható. A fügebokor ugyanott áll a kertben, az egyik évben beérik a termés, a
másikban nem. Minden évnek megvan
az egyedisége, mássága. Nincs két egyforma 12 hónap. Már szeptember idusán érezzük, hogy közeleg az év vége. A
vidám, hangos nyár után a csendesen
hulló levelek szomorkás hangulattal
idézik az elmúlást. Egy dolog állandó,
az elmúlás. Csak a változás örök. Ellentétes szavak, különös érzések. Mindig
jelen van ez a kettősség az ember életében. Félünk az újtól, de vágyunk is rá.
Nem volt ez másként ennek az évnek az
elején sem.
Húsz–húsz, vagyis mondjuk így:
2020… Két egyforma szám. Szinte sejteti, hogy különleges jelölést érdemel ő
az időszalagon.
Január elsején csak azt tudtuk biztosan, hogy új évtizedbe lépünk. Nem
sejtettük, hogy milyen nagy átalakulás
zajlik majd a világban. Az új évtized
új szokásokat, új, ismeretlen kihívásokat gördített elénk. Egy még békésnek
mondható tél után, különös, ijesztő,
nehéz tavasz köszöntött ránk. Bezárt a
világ. Bezáródtunk mi magunk is, testileg és – sok esetben – lelkileg is. Szűkült
a tér, szűkültek a lehetőségek. Az online
munka, az online oktatás, a megnehezített vásárlás, a személyes találkozások
mellőzése, a félelmek – befelé fordulást
eredményeztek.

A befelé fordulás lehet nehézségekkel
terhes beszűkülés, de lehet magunkba
nézés, önismeret-gyakorlás, elengedés,
továbblépés, fejlődés is. Válasszuk ezt
az utóbbit, mert ismét nehéz napok köszöntöttek ránk. A könnyedebb nyárból a borongós, rossz hírekkel teli őszbe
és télbe léptünk.
Halljuk a környező országok szigorításait, a félelmet keltő számadatokat.
Ugyanakkor tudjuk, hogy muszáj dolgozni, tanulni. A mindennapok feladatait el kell végezni. Nem élhetjük meg
problémaként a ránk váró feladatokat.
Meg kell őrizni az optimizmusunkat,
jókedvünket, aktivitásunkat. Átgondoltabban, szervezettebben kell, hogy nekilássunk a mostani sötét időszaknak.
Sötét, mindenhogy. A nap korán lemegy, az esték, éjszakák hosszúak. Ami
az embernek ebben az időszakban örömet szokott adni, vagyis hogy készül az
ünnepekre, a baráti, családi összejövetelekre, most a megszokottól eltérően
bizonytalannak, másnak látszik.
Az adventi időszak, a várakozás a
sötétbe különös fényt hoz. Most hol
találjuk meg ezt a fényt? Hogyan szervezzük meg az ünnepeket? Félelmek,
kétségek között, fáradtan egy nehéz
időszak után. Hol, hogyan gyullad ki a
fény? Kívül? Belül? Mire tanítja az Embert ez az időszak?
A mézeskalács-illatú készülődés, az
ajándékok csomagolása nem maradhat
el. Kezdjük el minél előbb az ünnepre
hangolódást, hogy ne kelljen rohanni,
idegeskedni. Gyakoroljunk türelmet
mások és magunk irányába is. Gondoljunk vissza, száz esztendővel ezelőtt
milyen lehetett egy karácsony. Az elcsendesedés, pihenés, az év értékelése,
lezárása, a következő esztendő tervezése jellemezte a családokat. Sokszor
csak szűk körben. A modern technika a
teljes elvonulást, magunkba mélyedést
megnehezíti. Használjuk ki korunk
vívmányainak az előnyeit ezen a karácsonyon.
2020 karácsonya is a szeretet ünnepe,
Jézus születése a keresztény kultúrában.
Örüljünk a szép és jó dolgoknak.
Tartsuk szem előtt, hogy egészségesek
vagyunk, van kivel elfogyasztani szenteste a vacsorát, van kiért imádkozni.
Higgyünk egy nyugodtabb, szebb jövőben, egy vírusmentes új évben…

ÜNNEP

FEHÉR ÁGOTA

ÜNNEPEINK CSENDJEI ADVENT
ÉS KARÁCSONY IDEJÉN
„Még a legszebb zenében is ott van egy
kis csend, pusztán azért, hogy tanúi lehessünk a csend fontosságának.”
(Andrea Bocelli)
Az idei esztendő különleges fordulatokat hozott mindannyiunk életébe, olyan változásokat, amelyeknek
akár örültünk, akár nem, részei lettek napjainknak. Ha jól figyeltünk, a
szokatlan helyzetek nem elsősorban
veszteségeket és akadályokat, hanem
olyan tanulságokat is hordozhatnak
számunkra, melyek lélekben gazdagíthatnak bennünket.
Bár több ország többféle módját választotta a vírushelyzet kezelésének,
bizonyos, hogy rövidebb-hosszabb
ideig lemondásra, bezárkózásra kényszerültünk, ez azonban rámutatott
arra is, hogy érdemes átgondolnunk,
mi is vesz körül bennünket, s hogy
valóban szükség van-e mindenre, ami
korábban kísérte útjainkat. „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)
Lelki támaszaink, kötődéseink, a
szeretteinkkel megélt mély és bensőséges törődés olyan érzékeny kísérője
lehet élményeinknek, amely nélkül
bizonyosan megnehezülnének mindennapjaink. Talán még fontosabbá
válnak mindezek az idei esztendő végéhez közeledve és üzeneteit átgondolva, a sok sajátos történés mellett
pedig különösen értékes volna észrevennünk és meg is becsülnünk a szelíd
nyugalom, a csend élményét: éljük át
az adventi időszak különleges napjait,
majd örüljünk a karácsony érkezésének. Írásunkban közelgő ünnepeinkre

leginkább a csend különleges rezdüléseit figyelve tekintünk, s ezáltal is arra
biztatunk mindenkit, hogy forgatagos
napjainak egyes szakaszaiban, időről
időre engedje közel magához a csend
világát.
ÜNNEPEINK ÉS CSENDJEINK

„Amikor kezded közelebb érezni magad valakihez, és megszületik közöttetek a bizalom, akkor minden kimondott szó súlyt kap. Akkor már nem
játszhatsz olyan könnyedén a szavakkal, mert mindennek jelentősége lesz.
Ezért előfordulnak majd csendszünetek, ami eleinte furcsa érzés lehet,
mert nem szoktál hozzá a csendhez.
… Ahogy közelebb kerülsz valakihez,
ahogy megszületik közöttetek valamiféle szeretet, megjelenik a csend,
amikor nincs mit mondani. Tulajdonképpen maga a nincs, amit mondasz
– mert nincsenek szavak. … Nem ismered a csend zenéjét. Nem tudod, hogyan kommunikálj a szíveddel, szívtől
szívhez, némán. Nem tudod, hogyan
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kommunikálhatsz azzal, hogy csak
vagy, egyszerűen a jelenléted által. …
Az igazi közvetítőeszköz a csend. …
Semmi sem hiányzik, amikor a beszéd
kezd eltűnni … valami új van születőben … Élvezd ezt a csendet, érezd, merülj el benne. Hamarosan látni fogod,
hogy saját kommunikációja van, ami
nagyszerűbb, tökéletesebb, mélyebb
és lényegibb. És ez a kommunikáció
szent, mert tökéletesen tiszta.” (Osho,
2016, 76–78)
Csendjeink közben olyan rezdülésekre is figyelemmel lehetünk, amelyek forgatagos napjaink zajában
sajnos elkerülik tekintetünket. Pedig
bizonyos, hogy olyan üzenetekkel is
kísérődnek életünk napjai, amelyek
bár kísérnének, mi nem feltétlenül
kapcsolódunk hozzájuk; érintetlenül hagyjuk őket, így ők sem tudják
megérinteni lelkünket. Mindezért
különleges lehetőségeket tartogatnak
azok a napjaink, melyek visszatérően
ismétlődnek, ezzel pedig időről időre
sugallják felénk fontosságukat: ünnepeink kivételes lehetőséget nyújtanak
számunkra.
„Az ünnep és az ünneplés a lelki
élet hatalmas erejű része” (Barsi, 1995,
Id: Lehoczky, 2014, 194). Az ünnepek
jelentőségét a társadalom és a család
életében is „a folytonosság biztosítása,
az identitás megteremtése és fenntartása jelenti mind az állandóság, mind
a változások idején” (Neulinger, 2013,
110). Az ünnepek a harmónia megteremtésének fő eszközei, melyek sajátos ismétlődésük által megállást és
átgondolást segítenek, s ezzel az egyén
rátalálását a számára igazán értéket jelentő élményeire, hogy lélekben megerősödhessen általuk, és összhangba
kerülhessen önmagával.
A családok életében a pozitív érzelmi légkör, a tartalmas kommunikáció, a kapcsolati biztonság jelentik
azt az alapot, amelyre felépülhetnek a
minden családtagot segítő szokások,
mindemellett hozzájárulnak a kapcsolatok elmélyüléséhez és erősítik az
egység, szeretet, a biztonság, az összetartozás élményét. Stabilitást teremtenek, mintát nyújtanak, erőforrást
jelentenek a nehéz helyzetekben, az
egész családot és külön-külön a család
egyes tagjait is segítik, óvják, a törődés
hű kifejezői számukra.
Szeretetkapcsolataink ugyancsak
meggazdagító élményeket hordoznak:
stabilizálják és megvédik a családi
identitás együttes megélését generációkon keresztül, „a család önmaga-ér-

zését nyújtják mint kollektív egészet”
(Kissné Viszket, 2016/a, 130). A változásokkal szemben a folyamatosság
élményét biztosítják, „a jelen változásai kicsiszolódnak a múlt tradícióiban,
mialatt a jövő kapcsolatai definiálódnak” (Kissné Viszket, 2016/a, 130).
Az ünnep a kommunikáció sajátos
formájának is tekinthető, hiszen fontos lehetőséget hordoz a kapcsolatteremtésre is. Lényege a találkozás, mely
által az emberek a jelen konkrét szintjénél jóval mélyebben is kapcsolatba
léphetnek egymással: élmények megszólítódása által akár személyiségfejlődésünk legkorábbi időszakához, az
anya-gyermek kapcsolatban fellelhető
egység-élmény újraéléséhez is elvezetnek. Ünnepeink tehát visszasegítenek
mindannyiunkat a kezdet idejébe, a
gyökerekhez, s általa önmagunkhoz
is, érzelemvilágunkat pedig mindezek
által „nemesebbé formálják” (Kissné
Viszket, 2016/a, 122).
Az ünnep mindezen elmélyülést
megsegítő élményein túl egyfajta különlegesség-értéke is megragadható:
sajátos szertartás, amelynek a hétköznapokon túl saját tere és ideje van, ami
további különleges élmények forrása.
A természeti népek életük kitüntetett
időpontjait szertartások segítségével
„emelik ki és könnyítik meg” (Kissné
Viszket, 2016/a, 120), s ezáltal közössé is formálják egyéni élethelyzeteiket,
egyfajta magasabb szintű rendet hoznak létre életükben. A természeti népek ezen ismétlődő élethelyzetek közös átélésével „valójában egyetlen célt
követnek: a már meglévő mintát, a láthatatlan struktúrát élesztik újra, így a
»Középpontot« élhetik meg. Az ismétlés egyben újrateremtés anélkül, hogy
teremtőnek éreznék magukat” (Kissné
Viszket, 2016/a, 121). „Az ünnep örök
jelene Isten szüntelen, örökérvényű,
mindenkor a mában játszódó, a mai
napig kihatással lévő cselekedeteit hirdeti. Ez az ünnep lényege, valamint
feladata” (Pap, 2016, 153).
Az ünnep „egyszerre megtartó,
biztonságot adó, a mindig ugyanúgy
érzését erősítő funkcióval bír, mégis
segíti, előmozdítja a változást, de úgy,
hogy keretet ad a változásnak, biztonságos mederben tartva-terelve, mégis
facilitálva is azt… Keretet ad a várakozásnak is, ahol az ismétléseken keresztül … új viselkedések és jelentések
keletkeznek” (Kissné Viszket, 2016/a,
131). Úgy erősíti az identitást, hogy
közben előmozdítja az abban való fejlődést is. Az ünnepekhez kapcsolódó,

ismétlődő találkozás egységet erősít,
a múlt érzéseit újra megtapasztalva, a
jelen valóságának fényében figyelhetnek egymásra és érthetik meg egymást
az ünneplők. A visszatérés lehetősége
meggazdagít minden résztvevőt, támogatást és megtartást jelent számára,
az egység érzését nyújtja egyúttal a közösség identitásának erősítése által is
(Kissné Viszket, 2016/b).
Kiemelendő ugyanakkor, hogy
mindezek a hatások csak akkor valósulhatnak meg a maguk teljességében, ha az ünnepet nem a jelképei, a
hozzá kapcsolódó tárgyak miatt tartják és élik át, például az ajándékozás,
a vendéglátás miatt, mert akkor az
ösztönösség szintje teljesedik be a
magasabb szintű élmények megélése
helyett. Az ünnep előkészítése sem
léphet az ünnep helyébe, mint ahogy
az ünnep látható jelei sem a láthatatlan
megnyilvánulások helyébe. Hisz a láthatatlan mindig állandó, míg a látható
változik (Kollár, 1995).
A várakozás, a készülődés már
maga is ünnep, szorosan hozzá tartozik és kiegészíti azt, ahogyan Antoine de Saint-Exupéry kis hercege
szépen megfogalmazza ezt az érzést:
„Ha délután négykor érkezel, majd én
már háromkor elkezdek örülni. Minél
előrébb halad az idő, annál boldogabb
leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem,
milyen drága kincs a boldogság. De
ha csak úgy, akármikor jössz, sosem
fogom tudni, hány órára öltöztessem
díszbe a szívemet.” (Exupéry, 1970,
39) Gyermekeink érdekében azon kell
tehát fáradoznunk, hogy megleljük az
ünnepkörök által hordozott ősi tudást,
ezt kell élővé tennünk a mában (Nagy,
1996).
ADVENT CSENDJEI
A hangokra talán azért van szükség,
hogy a közöttük lévő csendet megérezhessük, Coelho szavaival: „Isten
a csöndet használja arra, hogy megtanítson a szavak felelősségére”. Karácsony közeledése különleges tartalommal gazdagítja mind a szavaink
világát, mind azok között a csend
értékét: fontos átélnünk mindezeket,
elmélyülnünk advent várakozásában,
hiszen csak mindez által érezhetjük át
igazán a Megváltó születésének üzenetét is. „Ha együttérző lelkülettel, a
jelenlét vágyával hallgatunk, a csend
önmagáért beszél, és néha sokkal kívánatosabb a szavaknál. A csend ugyanis
nem némaság. Itt is a Lélek helyezi a
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szívünkbe, hogy mire van szükség.”
(Madre, 2002, 190)
Advent „Krisztus születésének ünnepére való készület ideje” (Pap, 2016,
118), magyarul Úrjövet, Eljövetel vagy
Kisböjt. „A várakozás, a bűnbánat,
a böjt, az ébresztés ideje” (Pap, 2016,
119). A magyar nyelv különlegessége
is szépen kifejezi tehát számunkra,
hogy a Megváltó eljövetelében való reménykedés, az előkészületi idő együtt
kell járjon önvizsgálattal, ennek részeként bűnbánat kíséri, s a régi idők
értékes bizonyságaként böjt szentelte
meg. Figyelmünk tehát a külső történésekről a mélyebb belső világunk felé
kell irányuljon, s ez magában hordozza
a kellemesebb, örömteli, ám egyúttal a
nehezebb élményekben való megérintődésünket egyaránt: „az úrjöveti idő
egyszerre az örömteli várakozás és a
bűnbánati előkészület kettős lelkületét
hordozza magán, hiszen örök Adventben élünk” (Pap, 2016, 127).
Advent egyúttal „az egyházi év kezdete” is (Pap, 2016, 120), melynek során a liturgikus évkör kezdete és vége
is összefügg. Advent első vasárnapja
mindezért egyszerre nyitánya az adventi időnek és az egyházi évnek, figyelmeztet bennünket az eljött és az
eljövendő Krisztusra való várakozásra,
melynek során a megváltás „mély és
örökkévaló titkának” (Pap, 2016, 121)
megértése vár ránk.
Az adventi idő célja és mondanivalója eredendően tehát az el- és visszajövő Krisztusról szólna, a karácsonyra
való készület ezért egyszerre a nagyünnep előtti és Krisztus jövőbeni eljövetelére való készületet is jelenti, az
előre- és a visszatekintésnek egyaránt
megvalósuló időszaka. Ahogyan ünnepeink magukban hordozzák figyelmünk mindkét irányultságának fontosságát, egyszerre a külső és a belső
történések felé, a múlt és a jövő felé
fordulást, úgy az adventi időszak ennek mintegy kiemelt megtestesülése.
Szükségessé válik a megállás, az elmélyült csendesülés, amelyben tekintetünket a múlt értékeinek tanulsága felé
és az eljövendő időszakokra való felkészülés irányába is egyaránt lényeges
fordítanunk, tanulságokat, értékeket,
meggazdagító üzeneteket észrevennünk azokban.
Mindezek közben ugyanakkor nem
feledhetjük: ezúttal sem mi magunk, a
saját várakozásunk kell, hogy középpontban álljon, hanem az Úr egykori,
mai és eljövendő érkezése. Talán itt
van az alkalom arra, hogy tisztán és

egyszerűen „örüljünk és örvendezzünk” (Pap, 2016, 123), hiszen van,
aki itt járt közöttünk, egyúttal érkezik,
közeledik is hozzánk és kíséri lépéseinket. Emlékezzünk arra, hogy régen
várták Krisztust, és arra, hogy visszavárjuk őt (Pap, 2016, 123).
A várakozásban pedig fontos kísérőink is lehetnek. Egyes elgondolások
négy személyhez vagy csoporthoz kötik a négy vasárnap jelentését, amely
személyek és csoportok egyúttal a
négy legfőbb érték hordozói, megjelenítői is: Ádám és Éva, akiknek Isten
először ígérte meg a megváltást – hit;
a zsidó nép, az ígéret szerint innen jön
a Messiás – remény; Keresztelő János,
útkészítőként hirdette Jézus eljövetelét
– szeretet; Mária, aki megszülte a fiút –
öröm (Pap, 2016, 126).
Különösen lényeges volna tehát,
hogy advent idején is figyeljünk a
mélyben rejlő üzenetekre, hiszen minél több külső látványelem érkezik,
azok annál jobban elterelik tekintetünket a lényegről. Alapvető igazság,
hogy a gyermekek számára is fokozott
nehézséget hozhat a túl sok kész kép
és információ érkezése, hiszen akkor
még kevésbé tudnak a saját belső gondolataikra, képeikre figyelni, azokat
észrevenni és akár formálni. Márpedig
a túl sok kész külső mozzanat egyben
megterhelő is lehet számukra, míg ha
saját belső gondolataik nyomán haladhatnak előre, úgy az a saját egyéni
tempóban, ütemezésben fogja megsegíteni az illeszkedő mélyebb tartalommal való találkozást is.
Advent üzenete az, hogy „Krisztus
szüntelenül és félreérthetetlenül jön
hozzánk és felénk” (Pap, 2016, 121).
Kérdés, hogy hisszük-e, látjuk-e, tapasztaljuk-e, észrevesszük-e. Sokak
számára az advent szinte nem is létező időszak: ugyanúgy zajlanak életük
eseményei, mint máskor, és ugyanúgy
nem figyelnek mélyebben a jelenlévő
mozzanatokra, mindemellett be sem
építik napjaikba a várakozás szépségét,
az érkezés varázsát.
A sok változás közben pedig szintén
fontos, hogy visszatérő, és ezzel biztonságélményt hordozó helyzetekkel
találkozhassunk időről időre. „Az év
körforgása, amelyben időszakok és
évszakok ismétlődnek, számos kultúrában és vallásban kifejez valamit a
teremtés és a létezés teljességéből. …
Az egyházi évben hitvallást teszünk
minderről, és Isten megelevenítő Lelke által jelenvalóvá, azaz valóságosság
lesz Isten jótéteménye mindannyiunk

iránt, amelyért nem lehetünk elég hálásak, és amelyről soha nem feledkezhetünk el.” (Pap, 2016, 154)
KARÁCSONY CSENDJEI
Karácsony titka az angyal szavával:
„született néktek ma a Megtartó” (Lk
2,11). „Krisztus születése, testet öltése az elveszett, esendő és bűnös ember hazatalálásának, visszatalálásának
nagy örömét jelentette és jelenti: újból
megnyílik az, ami egykor bezáratott.”
(Pap, 2016, 153) Különösen fontos volna mindannyiunk számára is átgondolni időről időre: életünknek milyen
kapui kerültek bezárásra, ugyanakkor
kaphattak-e újból lehetőséget a megnyílásra, megvalósulhatnak-e, hová és
hogyan a hazatalálásaink? Bizonyosan
hordozunk élményeket mindezekhez
kapcsolódóan, s amennyiben jól figyelünk, ezek mind további lelki megerősödésünk forrásaivá is válhatnak.
Karácsony üzenete bezáratásaink és
megnyílásaink tükrében pedig ugyancsak magában hordozza az elmélyülés,
az elcsendesülés fontosságát.
A CSEND MINT A MEGÁLLÁS, A
VISSZATEKINTÉS FORRÁSA

Hétköznapjainkat sajnos jelentősebben megterheli az előrefelé való sietés, mintha akár lemaradnánk valami
különösen fontos helyzetről, pedig
valóban elgondolkodtató, hogy a sietés-e a legfontosabb. Ha nem hagyunk
elegendő időt a menet közbeni történések átélésére, úgy azok is elsietnek
mellőlünk. Pedig a forgatagok mellett
mindvégig kísérnek bennünket azok
az élményeink, értékes tapasztalásaink, amelyek korábban megtörténtek
velünk az életünk folyamán. Meglehet, hogy jelentősebb részükre nem
tudunk visszaemlékezni, ám bizonyos, hogy nyomot hagytak bennünk,
és bármilyen szép vagy kellemetlen
élményről is legyen szó, mi épp általuk válhattunk azzá, akik vagyunk,
lettünk. Minden ilyesmi megtörtént
helyzet egyúttal formál is bennünket,
érdemes ezért figyelnünk üzeneteikre
– ám ehhez valóban fontos volna kicsit
kevésbé a jelen zajait követni, inkább a
csend, a befelé- és a visszatekintés által
is töltekezni.
A CSEND MINT VÁRAKOZÁS AZ
ELJÖVENDŐRE
Megállásaink, elcsendesüléseink lehetőséget nyújtanak számunkra ahhoz
is, hogy figyelmesebben, elmélyül-
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tebben tervezzük jövőnket, egyúttal
találjuk olyan célokat az elkövetkező
időszakokra, amelyek mentén a lépéseinket megvalósíthatjuk. Érdemes
időről időre közvetlenül megvizsgálnunk mindezeket, ám az is bizonyos,
hogy az eljövendő mindvégig hordoz
váratlan meglepetéseket is számunkra. Talán ha belső csendjeinket, már
megvalósult értékes tapasztalásainkat
ugyancsak megerősítjük figyelmünkkel, úgy azoknak tanulságai is kísérnek
és segítő módon válhatnak részévé az
elkövetkező küldetéseinknek. Az eljövetel bekövetkezése váljék egyben a
béke érkezésévé, amikor „ki kell vetni
a közösségből mindent, ami ártalmas
… tűnjék el a hazugság, semmisüljön meg a széthúzás, ragyogjon fel az
együttérzés” (Pap, 2016, 134).
A FÉNY CSENDJE
Karácsony ünnepe szorosan összefügg
a téli napforduló bekövetkezésével, a
karácsony (ószláv eredetű) szavunk is
erre vonatkozik. Krisztus születése az
új napfelkelte, az igazságosság napjának felragyogása, az igazi világosság
születése (Pap, 2016, 141).
Ismét magyar nyelvünk különlegessége hívja fel a figyelmet arra, hogy a
fenyő a fény és a tűz (a Nap tüzének)
fája is, hiszen a gyantás faág könnyen
kap lángra és sokáig ég (angol fir = fenyő és fire = tűz), fáklyaként is használták. A magyar „fény” és „fenyő” szavak

rokonsága is nyilvánvaló, a szláv eredetű „luc” szavunk is bizonyíthatóan a
latin „lux”, azaz „fény” szóra vezethető
vissza (Jankovics, 1998, 56).
Különösen fontos volna tehát mindezen nyelvi és szimbolikus illeszkedések nyomán a saját életünkben is
megtalálnunk „fényeinket”, hogy a
napforduló külső támaszával együtt az
éjszaka sötétjét egyre inkább felválthassa a belső fények ragyogása. Bízunk
abban, hogy a csendes elmélyülés segítséget jelent a rátalálásban, mindemellett ne feledjük mindvégig társaink fényeit is hordozni, megsegíteni az
ő bezáratás utáni nyiladozásukat is.
Karácsony csendjei mindannyiunk
számára fontos üzeneteket hordoznak, kellő odaszánással észrevehetjük
mindezeket, reménységgel pedig a
megvalósítás is kísérheti lépéseinket.
Vigyázzunk arra, hogy ünnepeinken
és azokon túl is megőrizzük az öszszetartozás fontosságát, kifejeződjék a
gondoskodó szeretet, hiszen:
„szavakon túli a csend,
melyben összeér a lelkünk.”
(Simon András)
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NAGY ERIKA

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
KITÜNTETÉST KAPOTT HODOSSY GYULA
Ugróczky István felvétele

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott Hodossy Gyula írónak, költőnek, szerkesztőnek. A Szlovákiai
Magyar Írók Társasága elnöke, a Lilium
Aurum Könyvkiadó igazgatója, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség alapító elnöke, a Cserkész és a Katedra című lapok
alapító főszerkesztője a felvidéki magyar
kulturális életben íróként és művészeti
események szervezőjeként betöltött jelentős szerepe elismeréseként vehette át a
rangos kitüntetést. Ennek kapcsán munkásságáról, legjelentősebb eredményeiről,
jelenlegi terveiről kérdeztük.
1994-ben határoztátok el, hogy létrehozzátok a Katedra pedagóguslap első
számát. Miért tartottátok fontosnak?
1990-ben hoztuk létre a Lilium Aurum
Könyvkiadót a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség kiadójaként. 1991-ben
megkeresett Kósa Karola, ő volt akkor
a Nevelés című, egyetlen szlovákiai magyar pedagóguslapnak a főszerkesztője,
melynek elődje Szocialista Nevelés címen
jelent meg 1956-tól. Oktatás- és nevelésügyi kérdésekkel foglalkozó módszertani folyóirat volt a csehszlovákiai magyar
tannyelvű iskolák számára. 1991-ben
megvonták az állami finanszírozottságát,
így a kiadó kénytelen volt megszüntetni a
lapot. Kósa Karola arra kért minket, hogy
jó lenne, ha megmentenénk a folyóiratot,
s átvennénk további kiadásra. Akkor a
kiadóban nem dolgozott pedagógus, de
gondolkodtunk az ajánlaton, majd igent
mondtunk. Addigra viszont Karola más
kiadóval egyezett meg. Mivel akkor már
sok energiát raktunk az új lap megjelentetésébe Katedra címen, kiadtunk egy
pedagógusoknak, de főleg a cserkészpedagógia népszerűsítésére szánt lapot. A
kommunizmusban nevelkedett pedagó-

gusok csak a pionírszervezetet ismerték,
és ágáltak minden más gyerekszerveződés ellen, a cserkészekkel szemben pedig
tele voltak tévhitekkel. A cserkészmozgalom kifejlődése szempontjából nagyon
fontos szerepe lett a lapnak, sajnos időközben ténylegesen megszűnt a Nevelés,
és a Mečiar-kormány idején a Slavkovská
irányította oktatási minisztérium kilátásba helyezte a magyar iskolák felszámolását, az úgynevezett alternatív oktatás
bevezetését tervezte. Ekkor elhatároztuk,
hogy a magyar iskolák védelmében szerveződő 1994-es komáromi nagygyűlésig
átalakítjuk lapunkat, és egy teljes értékű
pedagógiai folyóiratot hozunk létre. Ha
jól emlékszem, akkor nyolcezer példányban jelentettük mag új tartalommal és
formában a lapunkat, amit ingyen osztottunk szét a gyűlés résztvevőinek.
Ma már tudjuk, hogy a Katedra megtalálta a helyét, de akkor hogy fogadta
a szakma a megjelenést? Könnyű volt
megszerezni a lapnak a szakembereket, akikre egy ilyen folyóiratnak elemi
szüksége volt?
Nagy volt a sikere, sokan már ott a helyszínen kitöltötték a lapban lévő megrendelő lapot. Később az iskolák is rendelni
kezdték, volt, aki harminc példányt, volt,
aki ötvenet. Mivel sem az akkori főszerkesztő, Kulcsár Ferenc nem volt pedagógus, és én magam sem, úgy gondoltuk,
hogy egy-két számot biztosan lehet jól
csinálni, de hosszútávon ez nem fog működni. Létrehoztuk a Katedra Alapítványt,
és azon belül pedig a Katedra Társaságot
azzal a célzattal, hogy szakmai feladatokat
lásson el. Első elnöke Csicsay Alajos volt.
Maga a Katedra Társaság közel negyven
taggal rendelkezett, a legkiválóbb oktatási
szakembereket gyűjtöttük egy csokorba.
Úgy működtek együtt, mint egy szerkesz-

tőbizottság, nagyon sok ötletet adtak és segítséget nyújtottak ahhoz, hogy a lapot jól
csináljuk. Gyűltek is az írások, kéziratok.
Rengeteg. Jobbnál jobbak. Beindítottunk
egy Katedra-füzet sorozatot, amelyben
azok a hosszabb tanulmányok jelentek
meg, amelyek nem fértek bele a Katedrába. S mivel nem voltak tankönyvek, vagy
nem volt kellő számú jó tankönyv a magyar iskolákban, ezért egy Katedra-könyvsorozatot is beindítottunk, segédtankönyveket jelentettünk meg.
A Katedra Alapítvány a publikációs
tevékenység és a Katedra Társaság működtetésén kívül sokat tett azért, hogy új
szemléletű tankönyvekkel lássa el az öszszes magyar iskolát. Később több száz
számítógépet osztottunk szét ingyen és
bérmentve a magyar iskoláknak. Erre úgy
volt lehetőségünk, hogy az első garnitúra
számítógépet a nagy cégek lecserélték, és
sikerült őket megszereznünk. Az iskolák
nagyon örültek, hiszen ennek köszönhetően nem maradtak le a modernizációs
folyamatban. Rengeteget dolgoztunk.
Nemcsak a Katedra körüli emberek, de
a Lilium Aurum dolgozói a munkájuknak minimum az egyharmadát a Kateda
körüli tevékenységbe fektették. A pedagóguslap abban az időben nem kapott
állami támogatást, az önkormányzatok, a
helyi kisvállalkozók is tetemes összeggel
támogattak minket. Ennek köszönhetően
ahhoz, hogy a magyar történelmet oktatni lehessen, tankönyvcsaládot adtunk ki
munkafüzettel együtt a 7–9. osztályos tanulók számára Kovács Lászlóval és Simon
Attilával. A két szerzővel összeraktunk egy
modern, használható tankönyvcsaládot,
ezeket mind a mai napig használják az
iskolák. Azt sajnálom, hogy nem sikerült
sohasem hivatalos tankkönyvvé nyilváníttatni. Segédtankönyvvé igen, ilyen módon
ott lehettek az iskolában.

NÉGYSZEMKÖZT

A Katedra Napoknak jó neve van a
pedagógusszakmában, szinte a kezdetektől megrendezitek. Ezeken az összejöveteleken szakemberek foglalkoznak
oktatási-nevelési kérdésekkel?
Amikor elkezdtük szervezni a Katedra
Napokat, akkor még háromnapos öszszejövetelek voltak, háromszáz, de akár
négyszáz résztvevővel, a mezőgazdasági
szakközépiskolában. Volt, hogy a keleti
régióban is rendeztünk kihelyezett Katedra Napokat. A program mindig színes
volt, még akkor is, amikor egynapos rendezvény lett belőle, ilyenkor sem maradt
el a szakmai vitával egybekötött kerekasztal-beszélgetés például a pedagógusképzés, pedagógusi pályakezdés vagy a permanens szakmai építkezés szükségének
időszerű kérdéseiről.
Alapítottunk egy Katedra-díjat, s azóta
is, vagyis 1997-től folyamatosan két-három pedagógus, az utóbbi időben pedig
egy pedagógus veheti át. Eddig több mint
ötvenen részesültek a díjban. A Katedra
Napok mindig családias hangulatú, inspiráló rendezvények voltak, jó hangulatban zajlottak, és a szervezőket megerősítette abban, hogy nagy szükség van az
ilyen típusú szakmai találkozókra.

juk a döntőre, ahol kiderül, ki az ország
legjobbja az adott évben.

Történt-e a folyóirat vagy a versenyek struktúrájában valamilyen változatás az idei pandémiahelyzet miatt?
Igen, a könnyebb elérhetőség kedvéért az utóbbi időben bővítettük a
Katedra online verzióját, az idei évfolyamtól kezdve két hónapos eltéréssel,
utólagosan online is elérhetővé tesszük
a teljes lapszámokat, a nyomtatott verzió mellett. Terveink szerint a következő
tanévtől a Katedra nyomtatott változata
megszűnik. Úgy döntöttünk, hogy ez az
utolsó évfolyam, aztán szeptembertől
már csak online fog működni, viszont
abban én már nem veszek részt, ez az
utolsó tanév, amit felügyelek. Tárgyalások folynak különböző szervezetekkel,
hogy mit és hogyan fognak átvenni, átmenekíteni a jövő számára. Nem szeretném cserben hagyni a lapot, mert rengeteg embernek a munkája van benne,
és mindenképpen megérdemli, hogy
tovább vigyük, másrészt meg szükség is
van rá. Vagyis meg kell teremteni annak
lehetőségét, hogy a Katedra Alapítvány
vállalásai továbbra is működjenek.

A mai napig sikeresen szervezitek meg
a Katedra-versenyeket, amelyben a hazai
magyar iskolák örömmel vesznek részt a
kezdetek óta. Kinek a fejéből pattant ki
annak idején a versenysorozat gondolata?
László Béla kezdeményezésére vágtunk
bele annak idején, aki matematikából szeretett volna indítani egy versenyt, és Horváth Gézát is sikerült meglelnie magának
társként. Azóta is kiválóan működik a legnagyobb magyar országos versenysorozat,
aminek a megszervezése kemény folyamat
volt a kilencvenes évek közepétől a végéig.
Rengeteg munka áll benne, nem volt egyszerű a kezdet, viszont mára már ki vannak
taposva az utak, ma már sokkal egyszerűbb helyzetben vannak a szervezők. Ha
valamire büszke lehet az ember, az, hogy a
mai napig működnek a versenyek, s ez bizonyítja azt, hogy sikerült találni egy olyan
szakemberekből álló társaságot, akik képesek megfelelően működtetni. A verseny
struktúrája mind a mai napig elfogadható.
A következő évben aztán már további
versenyek is szerveződtek, környezetvédelem, földrajz, magyar irodalom, történelem, képzőművészet tantárgyakban,
jelentkeztek további nagyszerű szakemberek, akik kézbe vették az irányítást. A
Katedra-versenyek levelező fordulóiba a
tanév során több ezer tanuló kapcsolódik
be a hazai magyar iskolákból. Ezek többfordulós versenyek, a folyóiratban kapnak teret, és mindig a legjobbakat invitál-

Az évtizedek alatt számos lehetőséged
adódott arra, hogy bekapcsolódj az oktatásügy munkájába, beleértve a Selye
János Egyetem előkészítésének folyamatát is. Hogy élted meg ezeket az éveket?
A kilencvenes évek végén felmerült
annak az igénye, hogy kellene egy önálló
egyetem, vagy valamelyik egyetemen egy
önálló kar, ami a magyar pedagógusképzést felvállalja, ezért létrehoztuk a Szlovákiai Magyar Oktatási Fórumot, aminek
az elnöke Albert Sándor lett. Az oktatási
fórum addig létezett, míg a Selye János
Egyetem meg nem alakult. Örülök annak,
hogy az egyetem előkészítési folyamatához is közöm van.
Az oktatásügybe rengeteg módon bekapcsolódtam, és büszke vagyok rá, hogy
találtam olyan szakembereket, akikkel ezen
programok mentén lehetett együtt dolgozni. Azok a szakemberek, akikkel egykor
együtt dolgoztam, mára már vagy nyugdíjba mentek, vagy sajnos nincsenek közöttünk. Elengedhetetlenné vált, hogy találjak
helyettük fiatalokat, akik a Katedra széleskörű munkáját és annak szellemiségét fel
tudják vállalni. Úgy érzem, hogy sikerült
megtalálni azokat a tehetséges, művelt és
rátermett fiatalokat, akik képesek tovább
vinni ezt a munkát, olyanokat, mint például Pintes Gábor, a Katedra Társaság mai
elnöke, vagy Petres Csizmadia Gabriella, a
Katedra folyóirat vezető szerkesztője. Eljött
az idő, hogy ezen iskolai év befejeztével tel-

jes egészében átadjam nekik a feladatokat.
Hiszem, hogy ők folytatják a közel harminc
évvel ezelőtti álmaim továbbgondolását.
A Katedra folyóirat az életed részévé vált, nevetek összeforrt egy idő után.
Gondolom, hiányozni fog, annak ellenére, hogy évről évre rengeteget kellett
azon is dolgoznod, hogy megteremtsd az
anyagi feltételeket a fennmaradáshoz. Jól
gondolom?
Természetes, hogy hiányozni fog, de az
is az élet természetes rendje, hogy hatvan
felett az embereknek az ilyen társadalmi
feladatokat át kell adni a fiatalabb generációnak. Sajnos nem sikerült mind a
mai napig elérni, hogy a Katedra folyóirat
kiadásainak költségeire teljes egészében
elnyerjük az állami támogatását. Ezért évről évre sok küzdelem árán válik lehetővé
a folyóirat folyamatos megjelenése.
Mindent megteszek azért, hogy valamilyen működő szlovákiai magyar intézmény szárnyai alá vegye a Katedra Alapítványt, annak minden aktivitásával együtt.
A szlovákiai magyar iskolákért folytatott munkáim természetesen hiányozni
fognak, mint ahogy azok az emberek is,
akikkel együtt dolgoztam a kilencvenes
években vagy a kétezres évek elején.
Legendásan híresek voltak a Katedra-kirándulások, amelyekre mindazok,
akinek valamilyen formában közük volt
a laphoz vagy a társasághoz, Magyarország legcsodálatosabb tájain tölthettek
el pár napot. Ez egyfajta jutalom volt
azok számára, akikre nem csak akkor
lehetett számítani, amikor pihenni, kikapcsolódni kellett?
Igen, rendszeresen szerveztünk Katedra-kirándulásokat, vagyis minden évben
egyszer a Katedra Társaság tagjai vagy
a folyóirat körüli legjobb szerzők autóbusszal ellátogattunk három-négy napra Magyarországra, és bebarangoltuk a
történelmi emlékhelyeket, borkóstolókra
jártunk a legnevesebb pincékbe. Ezeket
az utakat mindig alapos szervezés előzte
meg, hogy mindenkinek tudjunk olyan
élményeket biztosítani, amit nem felejtenek el. Nagyon jó hangulatú együttlétek
voltak, ezeket ma már csapatépítő tréningeknek neveznénk. Barátságok alakultak ki, és számítani lehetett egymásra, akár a lapról volt szó, akár a Katedra
Társaságról, akár a versenyekről, vagy a
Katedra Alapítvány bármilyen más aktivitásáról. Számomra egy hosszú, közel
harminc éves korszak zárul le hamarosan, de mindig jó szívvel fogok gondolni
mindazokra, akik a csapatban közreműködtek.

KOMMUNIKÁCIÓ A SZÜLŐKKEL

PATAI ILONA

A CSALÁD ÉS AZ ISKOLA AKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK (1. RÉSZ)
A család és az iskola a két legfontosabb nevelési intézmény a gyermek
életében. A családnak és az iskolának
közös érdeke a gyermek harmonikus
és mintaszerű nevelése. E célkitűzés
elérése érdekében fontos, hogy azok
az egyének, akik a gyermek nevelésében vállalnak felelősséget, a kölcsönös
együttműködésre törekedjenek, folyamatosan tájékoztassák egymást a gyermek helyzetéről, fejlődéséről, problémáiról. Az előttünk álló, három részes
cikksorozat célja rámutatni a család és
iskola közti különböző kapcsolattartási formákra, melyek biztosítani tudják
az optimális együttműködést köztük.
A CSALÁD KAPCSOLATA AZ
ISKOLÁVAL

A nevelési folyamatban a gyermek
személyiségének kialakulását több tényező befolyásolja. Ezek közé soroljuk
a családot, az iskolát, a kortárscsoportokat (osztálytársak, barátok), azokat a
személyeket, akikkel élete során kapcsolatba kerül, valamint a különböző
tömegkommunikációs eszközöket. A
család kiemelt jelentőséggel bír a gyermek életében, mivel ez az elsődleges
közösség, ahová beleszületik, ahol nevelkedik, fejlődik és formálódik. Ebben az első szocializációs kötelékben
tanulja a gyermek az emberi kultúra
szokásait, szabályait és a viselkedés
külső elvárásait. A szülői modell határozza meg leggyakrabban a gyermek
fejlődését és viselkedését. A család
fontos feladata biztosítani a gyermek
számára az egészséges fejlődéshez
szükséges feltételeket, magatartási és
szerepmintákat közvetíteni számára.
A harmonikus család ezeket a feltételeket a biológiai, gazdasági, szocializációs, nevelői és emocionális funkciók
ellátásával biztosítja. A szülői szeretet,
elfogadás, támogatás a legfontosabb
egy gyermek életében. A családtagok
teljes személyiségükkel vesznek részt
a gyermek nevelésében, segítenek abban, hogy mindenkitől érzelmi biztonságot kapjon (Bujna 2010).
A családi nevelés mellett egy bizonyos időszak elteltével megjelenik a
második színtér, az intézményes ne-

velés – az iskolai környezet, amely a
gyermeket új kihívások és feladatok
elé állítja. A gyermek nevelésében a
szülők mellett fontos szerepe lesz a pedagógusnak, annak a személynek, aki
az iskola belső világát összeköti a családdal. A gyermek iskolába lépésétől
kezdve a pedagógus személyisége lesz
az egyik legmeghatározóbb nevelési
tényező, aki a nevelés és oktatás folyamatában egész személyiségével hatást
gyakorol és példaképül szolgál tanítványai számára. A pedagógus feladata
a megfelelő légkör kialakítása az osztályban. Ebből kifolyólog fontosnak
tartjuk, hogy a szülők és pedagógusok
között őszinte és harmonikus kapcsolat
alakuljon ki, hogy mindkét fél a gyermek érdekeit képviselve együttműködésre és egységes nevelő hatásokra
törekedjen. A pedagóguskutatásban
különböző irányzatokat találunk,
amelyek több aspektusból vizsgálják
a pedagógusok szerepét, eredményességét és személyiségét. Rogers (idézi:
Patai, 2009) azokra a személyiségvonásokra hívta fel a figyelmet, amelyek
a mai napig jellemzik az eredményes,
személyközpontú, elfogadó pedagógust. Olyan három alapképességre
fókuszálnak, amelyek meghatározó
jelleggel bírnak a pedagógus-tanuló
és a pedagógus-szülő közti kapcsolatban egyaránt. A három alapképesség:
a feltétel nélküli elfogadás, az empátia
és a kongruencia. A pedagógus munkája emberi érintkezés, ennek sikerét
alapvetően meghatározza személyisége, kommunikációja, kapcsolatai a
tanulókkal és szülőkkel. Egyetértünk
Resztyánszkival (2005) abban, hogy az
iskola világában érzelemgazdag pedagógusokra van szükség, akik közvetíteni tudják a szeretetet, a biztonságot,
az elfogadást és az elismertséget. A feltétel nélküli pozitív elfogadás kölcsönös tiszteletet vált ki, és ez érvényes
gyermekkel és szülővel kapcsolatban
egyaránt. A kongruens pedagógus érzései nemcsak a tanulók, de a szülők
számára is természetes emberi megnyilvánulások. A gyermek neveléséhez
és oktatásához olyan egyéniségekre
van szükség, akik határozott szemé-

lyiségükkel,
kommunikációjukkal
mindenki számára követendő, pozitív
példát nyújtanak.
A PEDAGÓGUS PÉLDAKÉPSZEREPE

A pedagógus személyisége meghatározó a nevelési folyamatban, aki folyamatosan alkot és alakít, aki szabad
kreatív munkájával és tevékenységeivel alakítja önmagát, tanítványait és a
társadalmat. Csak megfelelő szakmai
tudással és erkölcsi tartással rendelkező pedagógus formálhat és alakíthat
fegyelmezett és felelősségteljes személyiségeket tanítványaiból.
Kariková (2001) nyomán, különböző kritériumokat figyelembe véve,
foglaltuk össze azokat az alapvető
kompetenciákat, melyekkel minden
pedagógusnak rendelkeznie kellene.
A valóság objektív megítélése – a
pedagógusnak nap mint nap különböző helyzeteket kell megoldania, konfliktusokat kell kezelnie. A tanulók elvárják tőle, hogy a megoldások során
objektív és igazságos legyen.
Önismeretre való törekvés – a pedagógus, aki képes önmaga elemzésére, értékelésére, mások iránt is megértőbb lesz, és nyitottabb az új ötletek
befogadására
A cselekedetek, tettek irányításának képessége – a tanulókból félelmet
vált ki, hogyha a pedagógus alkalmatlan, szinte támadó viselkedést tanúsít
Pozitív érzelmi kapcsolatok kialakításának képessége – a pedagógusnak
magas érzelmi intelligenciával kell
rendelkeznie, mivel ebben a szakmában a pozitív érzelmi kapcsolatok kialakítása elsődleges elvárás
Kreativitás, alkotóképesség – a pedagógus legyen tisztában a kreativitás
fogalmával, valamilyen szinten legyen
kreatív személyiség, legyen képes felismerni és tudatosan továbbfejleszteni
a tanulókban rejlő alkotóképességet.
Fontos az elméleti ismeretek gyakorlatban történő hasznosítása, a tanulók
egyéni sajátosságainak felismerése,
csak így lesz képes kreatív tanulókat
nevelni
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Ellenállóképesség a nehéz feladatokkal szemben – a pedagógus munkájában gyakran előfordulnak nehéz
helyzetek, amikor a stressz akár kiégési szindrómához is vezethet, ezért
szükséges az ellene való küzdelem
Megfelelő kommunikációs képesség – a verbális és nonverbális kommunikáció fontos szerepet tölt be a nevelő-oktató folyamatban. A megfelelő
kommunikációs képesség nemcsak a
tanulókkal, de a szülőkkel való kommunikációban is fontos.
Humorérzék és optimizmus – több
kutatás is igazolja, hogy a tanulók fontosnak tartják, hogy a pedagógusnak
legyen humorérzéke. Ez összefügg az
optimizmussal, valamint a pozitív osztályklíma kialakulását is segítheti.
A pedagóguspálya fontos részét képezi az osztályfőnöki szerep. Ez egy
komplex és sokrétű munkatevékenység, középpontjában a vezetés, tervezés, szervezés, valamint a tanulók legoptimálisabb nevelésére való törekvés
áll. Az osztályfőnök szerepkörét az
alábbi tevékenységek képezik:
a nevelési-oktatási folyamat irányítása, a tanítási órák vezetése
az állami és az iskolai dokumentumok alapján biztosítja az osztályban
megvalósuló nevelési és oktatási célokat
szervezési tevékenységek, adminisztratív feladatok, pedagógiai dokumentáció ellátása
az osztályban tanító pedagógusok
nevelőtevékenysége, nevelési és oktatási elvárásainak koordinációja
a pozitív osztálytermi klíma kialakítása, a pozitív pedagógus és tanuló
közti kapcsolat kialakítása
feladata folyamatosan ellenőrizni
a nevelő-oktató munka színvonalát
és minőségét, megoldásokat keresni a
felmerülő problémákra
diagnosztizálni az osztály tanulóit,
figyelmet fordítani az egyéni különbségekre, folyamatosan tájékozódni
a tanulók sikerei, tervei, problémái
iránt, szükség esetén segítséget nyújtani számukra
megismerni az osztály tanulóinak
családi helyzetét, érdeklődni és segíteni, ha változások, gondok észlelhetők
felügyelni a tanulók viselkedését,
tanulmányi eredményeit, iskolalátogatását
segíteni különböző iskolai és iskolán kívüli osztályrendezvények, tanulmányi kirándulások, közös programok és szabadidős foglalkozások
szervezésében

a szülőkkel való együttműködés,
partneri kapcsolatok kiépítésére való
törekvés (Višňovský, 2000, Zrinszky
2002, Dombi 2007).
A szülők gyakran már a gyermek
iskolába lépése előtt, az első osztályba való beiratkozás során kapcsolatba
lépnek a pedagógussal. Ezt követően
együttműködésük előre megtervezett,
formális kereteken belül vagy nem
formális kereteken belül az egyik vagy
a másik fél kezdeményezésével jöhet
létre. Az iskolai nevelés során az alsó
tagozatos szülők számára a legfontosabb partner az osztályfőnök, mivel ő
az a személy, aki több éven keresztül
összekovácsolja az osztályközösséget,
és pozitív, együttműködő kapcsolatot
próbál kialakítani a szülőkkel.
A PEDAGÓGUS ÉS A SZÜLŐK
KÖZTI INTERAKCIÓ

A pedagógus és szülő közötti együttműködés az iskolák fontos feladatának
számít. Az interakció biztos alapokon
nyugszik, hogyha a szülők tisztában
vannak az iskola nevelési és oktatási
törekvéseivel, funkcióival és céljaival,
a pedagógusok pedig megismerik tanulóik otthoni környezetét és családi
hátterét. A támogató családi háttér segítségével érhet el tartós pozitív eredményeket az iskola. A pedagógusok és
a szülők között folyamatos párbeszéd
kialakítására van szükség. Ennek megvalósításához megfelelő légkört kell
teremteni, olyan környezetet, melyben
nem hiányzik a bizalom és a kölcsönös elfogadás. Erre nem csak akkor
van szükség, hogyha problémákat kell
megoldani (Dombi 2007).
A család és az iskola kapcsolata demokratikus elveken nyugszik. Ennek
értelmében Škvarková (Bakošovára
hivatkozva; 2010) megfogalmazott néhány fontos alapelvet:
tisztában kell lenni azzal, hogy a
családnak az iskolával kapcsolatban
vannak bizonyos elvárásai a nevelés és
az oktatás terén
az iskola kínálja az oktatás rendszerét, ezért szükségszerű, hogy a
szülők, szakemberek és a gyermekkel
kapcsolatban álló személyek folyamatosan értesüljenek az oktatás területét
érintő változásokról
a család vegye ki részét a gyermekről kialakított kép formálásában,
fontos legyen számára megvédeni a
gyermek jogait
biztosítani kell a pedagógusok és a
szülők közötti meghitt kommunikáció
kialakítását

a kapcsolattartási formák kibővítésére érdemes konzultációs napokat
tartani, ezzel erősíteni, hogy a pedagógusok és szülők közötti kommunikáció ne csak egyirányú legyen.
Beed USA-ban tevékenykedő iskolai
pszichológus megfigyeléseiből kiindulva Maslová és munkatársai (2011)
a szülők együttműködéssel kapcsolatos hozzáállását a külső jelek alapján
jellemezték. Ennek alapján öt típust
lehet megkülönböztetni (1. ábra):
1. típus: szülő, aki elkerüli az iskolával
való együttműködést
2. típus: szülő, akinek az együttműködéshez ösztönzésre, buzdításra van
szüksége
3. típus: szülő, aki vár a felszólításra
4. típus: szülő, aki az iskolában kényelmesen érzi magát
5. típus: szülő, aki szereti, hogyha van
hatalma.

1.

2.

3.

4.

5.

1. ábra: A szülők együttműködéssel kapcsolatos magatartása a külső jelek alapján
Forrás: Maslová Marcela et al. (2011, 8)

Pszichológiai szempontból mindenképpen fontos, hogy a pedagógus képes felismerni és tiszteletben tartani a
felsorolt típusokat ahhoz, hogy eldönthesse, melyik típussal kezdje meg az
együttműködést. Azonban a gyakorlatban a pedagógusok azt tapasztalták,
hogy a legtöbb szülőnek nincsenek az
együttműködéssel kapcsolatos konkrét javaslatai, kevesen tudnak ötletekkel szolgálni, inkább a pedagógustól
várják a kezdeményezést (Maslová et
al. 2011).
A leghatékonyabb együttműködés
azokkal a szülőkkel alakul ki, akik
önállóan, örömmel kapcsolódnak be
az együttműködésbe, nem csak a pedagógus többszöri felszólítása után,
valamint akik saját kreatív ötleteikkel
és javaslataikkal járulnak hozzá az
együttműködés hatékonyabbá tételéhez.
Epstein (2001) a szülői bevonás
szintjeire gyakorlatban alkalmazható
tevékenységfajtákat dolgozott ki, melyek segítséget nyújtanak az iskoláknak a szülők bevonásához, a család
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és az iskola közötti partneri kapcsolat
kiépítéséhez. Ezek a következők:
1. A szülőkkel való foglalkozás: a
család segítése a gyermekek számára
kialakítandó tanulási környezet megteremtésében. Pl. gyermeknevelésről
szóló irodalom ajánlása; programok
szervezése különböző témakörökben:
egészséges életmód, orvosi ellátás, helyes táplálkozás.
2. Kommunikáció: az iskola nevelési programjáról és a gyermekek iskolai fejlődéséről szóló kommunikáció
megtervezése. A szülői értekezlet keretén belül legyen rendszeres információátadás (üzenetek átadása írásban,
telefonon stb.).
3. Önkéntes munka: megszerezni a
szülői segítséget, támogatást az önkéntes feladatok vállalásához, közösségi
helyiség kialakítására, stb.
4. Otthoni tanulás: információ- és
ötletnyújtás a családok számára, hogyan segíthetnek a feladatok elkészítésében, a család részvétele az iskolai
célkitűzésben, a továbbtanulás tervezésében, pályaválasztásban
5. Döntéshozatal: a szülők bevonása
az iskolai tervekbe, szülői képviselet
kialakítása, szülői szervezetek, munkaközösségek kialakítása, vezetőségbe
való megválasztása
6. A tágabb közösség és az iskola
kapcsolata: az iskola nevelési céljainak
megvalósítása érdekében összekötni a
családi nevelést, az iskolai munkát és
a gyermekek fejlődését. A diákok és
a családok tájékoztatása a közösség
egészségügyi, kulturális és szabadidős
szolgáltatásairól, a szociális támogatásról. Ismertetni olyan közösség által
szervezett lehetőségekről, amelyek a
tanulási készséget és a tehetség kibontakoztatását szolgálják (Epstein (2001)
nyomán idézi: Maslová et al. 2011, F.
Lassú, Podráczky, Glauber, Perlusz,
Marton 2012).
A szülők és a pedagógusok között
kölcsönös megértésen, tiszteleten és
bizalmon alapuló együttműködésre
van szükség. A szülő iskolával történő együttműködése megkönnyítheti
a pedagógus nevelő-oktató munkáját.
Ebben segít, hogyha a szülők jobban
érdeklődnek a pedagógus munkája
iránt, a pedagógus pedig a családi háttér tényezőit próbálja meg feltárni. A
szülő–pedagógus kapcsolatban gyakran konfliktusok is keletkezhetnek.
A család és az iskola együttműködésében felléphetnek különböző gátló
tényezők, melyek megakadályozzák
a pozitív szülő–pedagógus viszony

kialakulását. Pl. gátló tényező lehet a
pedagógus szakmai kompetenciájának túlzott hangsúlyozása, a szülők
iskolával vagy a pedagógussal kapcsolatos ellenséges viszonyulása, a szülők
passzivitása, túlzott elfoglaltsága, érdektelensége. Gátló ok lehet az is, ha
az együttműködés tartalmi kérdései
a háttérbe szorulnak, és helyettük a
formai kérdések dominálnak (Szabó,
2006; Dombi, 2007). A gyakorlatban
vannak helyzetek, amikor a pedagógusnak nem tetszik, hogyha a szülő
túlzott érdeklődést és törődést mutat
gyermeke iránt. Nehéz ilyenkor megállapítani, hogy ezzel a pedagógus figyelmét gyermekére vagy saját magára
szeretné felhívni, illetve a többi szülő
közül szeretne kitűnni. A pedagógus
oldaláról ez is kiválthat érdektelenséget és passzív hozzáállást.
A szülőnek joga van gyermeke
fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről, viselkedéséről rendszeres és
részletes tájékoztatást kapni, joga van
gyermeke neveléséhez segítséget és
tanácsokat kérni. Vajon mit vár el a
pedagógus a szülőtől és a szülő a pedagógustól? A szülő elvárja a pedagógustól, hogy szeresse gyermekét,
a problémákat azonnal orvosolja, és
ne kivételezzen, hanem mindenkivel
igazságos legyen. A pedagógus a szülőtől elvárja a rendszeres kapcsolattartást, melyben tájékoztatást kérhet a
gyermekről. Ennek alapfeltétele, hogy
a szülők ne zárkózzanak el az együttműködéstől, hajlandóak legyenek a
közös problémák megoldására. Gyermekük számára pozitív családi légkör
és háttér kialakítására törekedjenek,
de ne feledkezzenek meg arról sem,
hogy gyermeküket ellenőrizzék és segítsék munkájában (Kurincová 2001,
Gabľasová, Tirpáková 2008).
Egyetértünk Dombival (2007), aki
úgy véli, hogy a pedagógus és a szülő
közötti együttműködés legfontosabb
elemei a következők:
a pedagógus és szülő közötti partneri
viszony kialakulása
a szülő megnyerése a gyermeknevelés közös ügye érdekében
a nevelési tapasztalatok cseréje
objektivitásra való törekvés mindkét
fél részéről
közös felelősség a nevelés terén
együttműködésen alapuló rendszer
kölcsönös elfogadás, tolerancia, empátia.
Akkor beszélhetünk jó kapcsolatokról a pedagógusok és szülők között, hogyha partnerként tekintenek

egymásra, kapcsolatukat a kölcsönös
bizalom és tisztelet jellemzi, mely a tolerancián és együttműködésen alapul.
A folyamatos kommunikáció lehetővé
teszi, hogy probléma esetén közösen
keressék a legjobb megoldásokat.
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MARADJUNK KAPCSOLATBAN!
Az őszi időszakban fokozódó vírushullám újra elérte a közoktatás intézményeit. Ahogy sodródtunk a „tervezett online oktatás” kifejezéstől kezdve
az online osztályokon keresztül a teljes
iskola-bezárásokig, a feszültség egyre
nőtt az intézményvezetőkben, pedagógusokban, diákokban és a szülőkben egyaránt. Lelki békénket máig
folyamatosan zaklatják a hírekben
megjelenő esetszámok, és olyan új fogalmak kerülnek a köztudatba, mint
„karanténkórház”, „orvosvezénylés”,
„kontaktosztály”. A társadalmi alapbizonytalanság a folyamatos hatósági
rendelkezések miatt fokozódik, megszokott életmódunk tervezhetetlenné
válik. Kis nyári fellélegzésünk során
összegyűjtött lelki tartalékainkhoz
nyúlunk, várva a hírekben megjelenő újabb számokat, határozatokat,
fogalmakat. Sok tapasztalatot szereztünk a tavaszi karanténidőszak alatt,
a családok igyekeztek helytállni az új
helyzetben, a nehézségeket leküzdve
próbálták a gyermekek online tanulását támogatni. Az őszi tapasztalatok
a járvány eltérő dinamikája miatt vegyesek. Kezdünk belefáradni a bizonytalanságba, hiszen senki sem tudja
megmondani, hogy mindez meddig
tart. A szeptemberben még nyitott iskolák fokozatosan zárták be kapuikat a
szülők előtt. Azóta a társas interakciók

új formáját kell ismét gyakorolnunk,
a személyes találkozások helyett más
eszközökön keresztül kell felvennünk
a kapcsolatot. Felvetődhet a kérdés,
hogy miért kell ebben a nagyon nehéz helyzetben külön foglalkoznunk
a szülőkkel. A kutatások eredményei
most is érvényesek, miszerint a szülő
bevonása gyermekének iskolai képzésébe nagymértékben befolyásolja
a diák szociális, érzelmi fejlődését és
tanulmányi eredményeit, illetve, hogy
a diák teljesítménye, motivációja, magatartása szoros összhangban van a
tanár-szülő kapcsolat minőségével,
amelynek kialakításában központi
szerepe van a tanárnak (a kutatásokat
tematikusan összegzi Kornéli, 2014).
Ezért fontos megóvni és ápolni ezt a
kapcsolatot most, amikor a személyes
találkozások nem lehetségesek.
KORLÁTOZOTT SZABADSÁGUNK
A szociális izoláció sokakban szorongást kelt. A bezáruló szabad tér karöltve jár a bizonytalansággal. Corona
Bamberg Az emberség ára című művében így fogalmaz az embert egzisztenciálisan fenyegető bizonytalanságról: „…az ember a szabadságában
veszélyeztetett…, akár így, akár úgy,
csak kínlódik, életének nincs meg az
a szabad tere, amelyre szüksége van,
és sebesre üti magát benne. A másik

tényező a bizonytalanság. Észrevétlenül jutunk ebbe a félelmetes helyzetbe,
mely megráz és a bukáshoz vezet…
Éppen a biztonságnak ez a hiánya
korlátozza rendszerint a szabadságunkat is. De ugyanígy fordítva is áll:
a szabadság hiánya elkoptatja a bizalmunkat, pedig ennek kellene oltalmat
nyújtani, még a kísértések közepette
is.” (Bamberg, 1991, 50) Fokozódik a
társadalmi alapbizonytalanság. Tavaszi tapasztalataink alapján tekintünk a
közeljövőbe, borúsan vagy derűlátón,
egyénenként változó módon. Az iskolabezárások újra azt eredményezik,
hogy a szülőknek szembe kell nézniük
az online oktatás kihívásaival. Ebben
kell melléjük állnunk, a lehető legtöbb
támogatást nyújtva számukra. Online
oktatásról beszélünk, mintha jelen
helyzetben csakis valamiféle személytelen ismeretátadásra korlátozódhatna
a pedagógiai tevékenység. Nem szabad
hagynunk személyes kapcsolataink
erejét elveszni. Pedig egyre inkább
látjuk, hogy a kontakt kapcsolódások nem megoldhatók. Egyéb utakat
kell egymáshoz találnunk, melyek, ha
közelebb nem is biztos, hogy hoznak
bennünket, de az iskola és a szülői ház,
valamit az egyes családok egymástól
történő távolodását lassítják. Új típusú kommunikációs stratégiákat kell
kidolgoznunk, a kapcsolattartás új

módjait, melyeknek célja a kohézió,
és a pozitív érzelmek közvetítése. De
vajon ki teszi meg egymás felé az első
lépést?
A HITELES PEDAGÓGUS
TÁMOGATÓ SZEREPE

Carl Rogers személyközpontú megközelítését elsősorban nem terápiás
alkalmazásra szánta. Módszere bármilyen viszonyban alkalmazható,
ahol az egyik személy fejlődése a cél,
illetve minden olyan foglalkozás terén, ahol lényeges a társas interakció.
Az iskolai tanulás serkentése például
a facilitátorrá vált tanár és a tanuló
közti személyes kapcsolattal érhető el,
melynek három attitűdjellegű tényező
a feltétele: a hitelesség, az elfogadás
és a megértés (Rogers, 2007). Nézzük meg, működhet-e elmélete egy
kapcsolat fejlődésére nézve is, legyen
szó a tanár–szülő viszonyról. Rogers
a személyes növekedést segítő három
feltétel közül a hitelességnek szánta a
legnagyobb hangsúlyt. A terapeuta akkor a leghitelesebb, ha természetes és
spontán. Vállalja önmagát, természetét, érzéseit, bizonyosságait, bizonytalanságait és korlátait. Mitől válik
hitelessé a pedagógus? A fent említett
vállalásoktól. Valamint attól, hogy következetesen kiáll céljai mellett.
Tovább árnyalja a képet, hogy a
szülő az egyes gyermek érdekét, boldogságát helyezi előtérbe, míg a pedagógus csoportban, közösségben
gondolkodik. Az egyének pillanatnyi
érdekét sokszor alá kell rendelni a
közösségi céloknak, figyelemmel kell
lenni arra, hogy az osztály mint szocializáló közeg jól-léte minden esetben
hat az egyes tanulóra. Mindez csak akkor lehetséges konfliktusmentesen, ha
a tanár bizalmi személy a családban,
ha a szülő nem kérdőjelezi meg döntéseit, hanem a pedagógust személyesen
ismerve, bízni tud benne. Fontos-e a
pedagógusnak, hogy legyen kapcsolata, s ha igen, jó kapcsolata a szülői
házzal? Számít-e, hogy mit gondolnak,
éreznek a szülők vele kapcsolatban?
Van-e benne annyi szeretet a diákok
iránt, hogy mindezekre a kérdésekre a
válasz az „igen” legyen?
A hierarchiára építő viszony már
nem működik. Partneri kapcsolat
kialakítása kell törekednünk, melyben a pedagógus beavatja céljaiba,
döntéseibe, a mindennapok gyakorlatába a szülőket. Napjainkban a
szülők nagyon tájékozottak az életkorok pszichológiai folyamataiban, a

fejlődéslélektani törvényszerűségekben, laikus ismerettel rendelkeznek,
melyeket megerősítenek saját tapasztalataik. Ezek lehetnek az iskola iránt
erősen elkötelezett vagy negatív álláspontok. Az a cél, hogy a gyermekközösség elsődleges érdekét figyelembe
véve segítsük az egyes gyermekeket
és szüleiket az iskolai helytállásban.
A minél problémamentesebb szülőtanár kapcsolat kialakítása érdekében
hasznos a szülőt beengedni az iskolába, jelen esetben az online oktatási és
nevelési (!) térbe, legyen rálátása az
iskolai folyamatokra. A valós interakciók hiányban mindezeket az elveket
új utakat keresve kell képviselnünk.
Segíthet például az osztály életéről készített fényképek közzététele. Néhány
hetente vagy havonta érdemes levelet
írni a szülőknek, melyben mesélünk
a közösség életéről, a mindennapok
eseményeiről, az aktuális nehézségekről, megküzdéseinkről. A hitelesség
érdekében érdemes személyes hangvételben megírni a beszámolókat. Mit
hozott számomra ez az új hét? Milyen
szokatlan, váratlan, nehéz vagy örömteli történéseink voltak? Segíti mindez
az önreflexió gyakorlását is.
A SZÜLŐI SZAKÉRTELEM
MEGBECSÜLÉSE

Rogers második kritériuma a feltétel
nélküli pozitív értékelés. Jelentheti ez
a család szokásrendszerének, a szülői
jogok, valamint döntések tiszteletben
tartását, a különböző generációk eltérő tapasztalatszerzési módjai közti különbségek elfogadását. Sokszor
látjuk, hogy a szülői ház nem úgy áll
a gyermek mellett, ahogy azt a személyisége, szükségletei igényelnék.
Azt tapasztaljuk, szép számmal akadnak olyan szülők, akik mintha nem is
hallottak volna a szülői modellről, és
elhárítják a személyes felelősségüket.
Ezekben az esetekben fontos, hogy a
pedagógus véleményét semmiképpen
sem kihangsúlyozva, segítő szándékkal lépjen a család mellé, kizárólag a
gyermek érdekének tiszteletben tartásával. Ez az ítélkezésmentes légkör
teremti meg a bizalmi alapot arra,
hogy a szülő beengedje a segítő tanácsokat, és változtasson magatartásán. Mindehhez ki kell alakítani azt
a kapcsolatot, hogy a szülőnek ne védekezni kelljen döntései miatt, hanem
legyen bátorsága felismerni esetleges
hiányosságait, és legyen készsége változtatni azokon. Ugyanakkor lényeges
elem a szülők érzelmi reakcióinak el-

fogadása is. Fontos, hogy kapcsolatunk, bizalmi viszonyunk kölcsönös
legyen. De hogyan lehetséges ez, amikor évszázados dominanciarendszerről beszélünk, melyben a feladat- és
felelősségmegosztás kérdései sem tisztázottak? Földes (2006) a következőképpen ad választ erre a dilemmára:
„Ha ugyanis elfogadjuk, hogy a szülő
a gyerek szakértője, a pedagógus pedig
a hivatásé, olyan, egymást kiegészítő
kompetenciákat fogalmaztunk meg,
amelyek a gyerek (iskolai) neveléséhez
együtt szükségesek, és amelyek nélkülözhetetlenné teszik mind a két szereplőt. Mert a szülő az (szakemberként
bármit gondoljunk is szülői attitűdjéről), aki ismeri a gyerek rezdüléseit
(ebben a pedagógussal szemben 6-8
év előnye van). S éppen ezért a szülővel való kontaktust keresve a pedagógusnak félre kell tennie ítélő, értékelő,
minősítő (hivatásából fakadóan elég
alapvetően meghatározó) attitűdjét,
és szakértőt, méghozzá pótolhatatlan
szakértőt kell látnia a szülőben, aki, ha
jól kérdezik, el tudja mondani, hogy
mitől fél, minek örül, mi ellen lázad
és miért lelkesedik a gyermeke. A pedagógus pedig a hivatás, a mesterség
szakértője.” A hierarchia a szakértői
kompetenciák találkozásában partnerséggé válik, ahol a szülő nem védekezni, hanem konzultálni fog. Ez megváltoztatja személyközi helyzeteink
megoldási mintázatát. Ha vállaljuk a
kockázatot, és a szülőket megbecsülő,
partnerként elfogadó attitűdöt alakítunk ki, szakmai eredményességünk
fokozódni fog (Földes, 2006).
EMPATIKUS MEGÉRTÉS
Rogers harmadik feltétele az empátia.
Annak képessége, hogy megértsük
más személyek indítékait, motivációit,
kívánságait, miközben önazonosan viselkedünk. Fontos, hogy fokozottabb
empátiával közeledjünk egymáshoz
és a szülőkhöz, figyelembe véve, hogy
egyéni körülményeink folyamatosan
változhatnak. Nem mindenkinek azonosak a megküzdési stratégiái, élethelyzete, így nem feltétlen képes azonos módon állni a gyermeke mellett.
Meg kell próbálnunk a szülők szemszögéből látni jelenlegi helyzetünket,
amely abban az esetben talán könynyebb, ha magunk is szülők vagyunk.
Fel kell tehát hagynunk az egységesített határidőkkel, követelményekkel,
tágabb időkeretben kell gondolkodnunk.

Empátiával kell fordulnunk a koronavírussal megfertőzött gyermekek és
családjaik felé. Egyre gyakoribb jelenség a bűnbakképzés. Különösen abban
az esetben kell résen lennünk, ha egy
rosszabb kortárs-pozíciójú gyermekről van szó. A szülői házból kiinduló
hibáztató attitűd nagyon koncentráltan jelenik meg a diákok között, mely
hamar a beteg (még ha felépült is)
gyermek kirekesztését eredményezheti. Fontos, hogy a pedagógusok is
ráirányítsák a szülők figyelmét, hogy
ebben a helyzetben az egymást segítő,
kötődő kapcsolatok jelentik a megtartó erőt.
A KOMMUNIKÁCIÓ ÚJ FORMÁI
„Az online formák terjedése sok mindent megváltoztat, de se nem javít,
se nem ront a kommunikáció színvonalán, megőrzi az alaphelyzetet,
csupán a formák tárházát gazdagítja”
(Lannert, 2015, 20). Az idézett mondat akkor keletkezett, amikor még elképzelni sem tudtuk, hogy bezárják az
iskoláinkat és korlátozzák személyes
szabadságunkat. Ekkor még a hagyományos formákhoz képest személytelennek véltük az online felületeket.
Mára azonban ezek kommunikációt
gazdagító hatásaira kell támaszkodnunk. Közép-Európában korlátozott
számban ismertek a szülőtámogatási formák, online módozataik pedig
csak most alakulnak ki. Az e-napló
bejegyzéseinek használatáról eltérőek
a tapasztalatok. A gyermek és a család megismerése rengeteg beszélgetést
feltételez, melyre időt kell szánni, és
eredményesebb lesz szakmai munkavégzésünk. E személyes találkozások
céljára minden héten felajánlhatunk

online fogadóórákat. Szülőtréningeken segíthetjük a diákok által használt
oktatási platformok megismerését.
A szülőktől kérhetünk visszajelzést a
használat sikerességéről. Egyéni vagy
közösségi konzultációs lehetőségeket
biztosíthatunk. Online szülőklubok
szervezésével tapasztalatcsere formájában kaphatnak a szülők egymástól
segítséget az otthoni nevelés, oktatás
kérdéseiben, a problémák kezelésében. Jó lenne a szülőktől visszajelzést
kérni a mindennapok gyakorlatáról, és
azokhoz igazodva alakítani ezt az ideiglenes állapotot (az európai gyakorlatokról bővebben: Lannert, 2015). Az
online térben módszertani kultúránkat át kell alakítanunk. Sok letölthető
segédanyagot használhatunk, melyek
biztosítják az ismeretátadást, a gyakorlást vagy akár a számonkérést is, de
a leglényegesebb, hogy a számítógép
előtt töltött tanulási idő megerősítő,
bátorító, biztató legyen.

elégtelen fizikai és mentális egészség).
S végül azok a kulturális különbözőségből eredő akadályok is megemlítendők, melyek az iskolai és az otthoni értékrendek, elvárások eltéréséből
adódnak.” (Imre, 2019) Természetesen
a rogersi segítő beszélgetés terápiás
célú használata nem lehet elvárás a tanártársadalomtól. A fentiekből azonban kiderül, hogy hatékony munkavégzésünk alapja a szülőkkel történő
hatékony kommunikáció. Mindezekre
a hiteles, önmagát is ismerő és vállalni
tudó pedagógus képes, aki elfogadja és
partnerének tekinti a szülőt munkájában. Ugyanakkor empatikusan néz a
családi házra, a gyermekre. Ne becsüljük tehát alá munkánknak ezt (talán a
legnehezebb) részét, hanem tudatosan
építsük be mindennapjainkba. Fontos
tudatosítanunk, hogy jelen helyzetünk
mindenki számára nehéz, de ha terheinket megosztjuk, könnyebb elhordozni azokat.

ZÁRÓ GONDOLATOK

FELHASZNÁLT IRODALOM

A társadalmi bizonytalanság rányomja
bélyegét az iskola világára is. Megváltozott mindennapjainkban a tanár–
diák–szülő hármas egysége, melynek
megerősítése elsősorban a pedagógus
lehetősége és feladata. Jelen írásunkban nem tértünk ki azokra a szülői csoportokra, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudnak vagy nem akarnak
bevonódni gyermekük iskolai életébe.
„A családhoz kapcsolódó nehézségek
sorába tartoznak gyakorlati nehézségek (pl. rugalmatlan munkaidő, kényszerű ingázás a távoli lakóhely), pszichológiai nehézségek (pl. kellemetlen
iskolaélmények, gyenge iskolai teljesítményre és bánásmódra emlékezés,

Corona Bamberg (1990): Az emberség ára.
Prugg Verlag, Eisenstadt.
Földes Petra (2006): Kényszer vagy lehetőség? Gondolatok a család és az iskola viszonyáról. In: Új Pedagógiai Szemle, júl.–aug.,
73–84.
Imre Nóra (2019): Az iskola és a szülő közötti együttműködés lehetőségei. https://ofi.
oh.gov.hu/publikacio/az-iskola-es-szulokozotti-egyuttmukodes-lehetosegei
Kornéli Beáta: Hogyan kommunikáljunk
a szülővel? A Walker-féle kommunikációs
tréning.
https://ofi.oh.gov.hu/publikacio/
hogyan-kommunikaljunk-szulovel-walkerfele-kommunikacios-trening
Lannert Judit – Szekszárdi Júlia (2015):
Miért nem érti egymást szülő és pedagógus?
Iskolakultúra, 25. évf., 1. sz., 15–34.
Carl. R. Rogers – H. Jerome Freiberg
(2007): A tanulás szabadsága. WDGE 2000
Kiadó-OFI, Budapest.

KOMMUNIKÁCIÓ A SZÜLŐKKEL

BÉNYEI ERZSÉBET

HOGYAN ÉRTSÜK JÓL EGYMÁST? –
A KOMMUNIKÁCIÓRÓL ÓVODAPEDAGÓGUS SZEMMEL
Mindennapjaink során egy-egy helyzetben gyakran minden tőlünk telhetőt megteszünk az információátadás
sikeressége érdekében – szóban, illetve
írásban egyaránt –, olykor mégis azzal szembesülünk, hogy egy általunk
közölt információ nem megfelelően,
esetleg részlegesen vagy teljesen eltorzulva jut el a befogadó félhez. Azt pedig mindenki tapasztalhatta már, hogy
egy-egy fontos információ „elvesztése” milyen károkat okozhat. Pedagógusként és szülőként úgy vélem, hogy
a legfontosabb információk a gyermekeinkkel kapcsolatos észrevételek, mindennapjaik során mutatott
megnyilvánulásaikra vonatkozó reflexiók – akár mi továbbítjuk, akár mi
fogadjuk az adott üzenetet –, hiszen
ezek az információk kulcsfontosságúak lehetnek fejlődésük, személyiségük
kibontakoztatása szempontjából. Az
információk fogadásában, illetve továbbításában pedig a megfelelő kommunikációnak van kiemelt szerepe.
A kommunikáció fogalma hallatán
sok minden eszünkbe juthat. Egyfelől
maga a kommunikáció fogalma, folyamata. „A kommunikáció létrejöttéhez
két partner szükséges: az adó, akitől az
információ kiindul és a vevő (fogadó),
aki ezt megkapja, értelmezi. Válasz
esetén kölcsönös információáramlás
indul meg, ezt nevezzük kommunikációnak.” (Szivák, 2006, 29) Bár egyszerűnek tűnik ez a magyarázat, azonban
e fogalom, ez a folyamat ennél sokkal
összetettebb. A kommunikáció során
a vevő vagy fogadó az, aki az üzenetet fogadja, és értelmezi is azt, továbbá
visszajelzést ad partnere(i) irányába.
Ebben a kölcsönös interakcióban kiemelten fontos az egységes kód használata, így tehát a verbális és nonverbális jelek, jelzések is (Szivák, 2006,
29). Nyilvánvaló tehát, hogy amenynyiben hiányzik az egységes kód, az
információáramlás megakadhat, roszszabb esetben meg is szakadhat.
Manapság egyre több figyelem irányul a kommunikáció hatékonyságának kutatása irányába. A kommunikáció hatékonyságának kutatása,
illetve a hatékonyságot növelő techni-

kák vizsgálata, feltárása egyre fontosabb mindennapjaink sikerességének
szempontjából – a családi, baráti, illetve a munkahelyi környezetünkben
egyaránt. Napjainkban a siker kulcsa
gyakran a másik fél meggyőzése. „Az
eredményes meggyőzési taktika olyan
gondolatokat közvetít, amelyekkel a
befogadónak nem ellentétesek a nézetei. A negatív, cáfoló érvek szinte
soha nem hatásosak a meggyőzésben,
a pozitívak viszont szinte mindig”
(Aronson-Pratkanis, 2012, 17). Azonban egészen más a helyzet abban az
esetben, ha gyermekeinkről van szó.
Úgy vélem, hogy a pedagógus-szülő
interakciójában nem egymás meggyőzésének, hanem egymás megértésének
lenne elsődlegesen kulcsfontosságú
szerepe, hiszen így tudjuk leghatékonyabban segíteni gyermekeinket személyiségük kibontakozásában.
Ehhez a megértéshez, a közös fejlesztéshez elengedhetetlen a felek
egymás irányába tanúsított bizalma,
a nyílt és őszinte kommunikáció – a
felmerülő problémák megbeszélése
során is. Mindez feltételezi a partneri
viszonyt, így azonban „a korábbi kommunikációs sémák tarthatatlanok,
mert nem támogatják azt a szakértői
felelősségmegosztást, amely a tanárszülő kapcsolat alapját képezheti”
(Földes, 2006). Nyilván a gyermekek
szakértői, akik a legjobban ismerik
őket, azok a szüleik – ehhez azonban
arra van szükség, hogy hagyják gyermekeiket érdeklődésüknek, illetve
adottságaiknak megfelelően kibontakozni (B. Tier, 2012, 63). A pedagógusok részéről pedig elengedhetetlen
a magas szintű szaktudás, a megfelelő
pedagógiai attitűd, és a kompetenciák
összessége. Mindemellett a feleknek
pontosan látniuk kell a saját, illetve
a másik személy szerepét a gyermek
személyiségének kibontakoztatása folyamatában.
Az ún. szerződéskötés – mely írásban, szóban vagy a szerződő felektől
függően bármilyen más formában is
megköthető – egy olyan kommunikációs stratégia, mely ebben segítségünkre lehet. E szerződés megkö-

tése előtt fontos reálisan felmérni az
ígéretet, azt, hogy mit adunk, illetve
hogy mit várunk el. Fontos, hogy az
ígérettétel előtt fel kell mérni a külső
tényezők befolyásoló szerepét, és ezek
tudatában mindenki csak olyan ígéretet tehet, amiben saját magát kötelezi. Mind az ígéretnek, mind pedig az
elvárásoknak reálisnak kell lenniük.
Ezek alapján például pedagógusként
és szülőként sem tehetünk arra vonatkozó ígéretet, hogy a gyermekkel
minden nap x mennyiségű időt foglalkozunk. Azt viszont vállalhatjuk, hogy
lehetőségeinkhez mérten mindent
megteszünk fejlődése érdekében. Öszszességében egy jó szerződés az irreális elvárásoktól megóvja a feleket, így a
csalódástól és az elkeseredéstől is. Ezzel nyilván csökken a konfliktushelyzetek száma, és előtérbe helyeződik
az apró sikerek feltárása, azok pozitív
megélése (Jávorné, 2004).
A felmerülő nehézségeket olykor
nem könnyű tudatni a másik féllel.
Gyakran olyan családi probléma áll a
gyermekkel kapcsolatos nehézségek
mögött, melyekről – érthető módon –
nem beszél szívesen a szülő. Ilyenkor
a pedagógusnak kell a szülő közlését
előhívnia. Jó kérdések feltevésével,
kommunikációt segítő technikák alkalmazásával lehet leginkább segíteni
a probléma kifejtését. Ennek állomásai
a passzív hallgatás, a biztató üzenetként ható jelzések továbbítása, illetve
az üzenet értő figyelemmel való kísérése (Kolozsváry, 2002). Természetesen mindezen segítő technikák alkalmazása mellett is figyelemmel kell
lenni az alapvető erkölcsi normákra,
illetve arra, hogy a szülők csak olyan
mélységig vezetnek, vezessenek bele
a problémákba, ami számukra még
elfogadható. „A pedagógus ezzel az
elfogadó odafordulással megerősíti a
szülő személyiségét, azt a hitet, hogy
jól neveli gyermekét, hogy anyai, apai
voltában „jól teljesít” (Kolozsváry,
2002, 174).
A pedagógusok és szülők közti kapcsolattartásról legtöbbek számára a
szülői értekezletek, a fogadóórák, illetve az elektronikus napló jut eszébe.

KOMMUNIKÁCIÓ A SZÜLŐKKEL

Nyilván nem véletlenül, hiszen a kapcsolattartásnak ezek a legjellemzőbb
formái. Természetesen ezek a formák
az oktatás különböző szakaszaiban
különféleképpen jelennek meg. Míg
az óvodában jellemző a személyes
kommunikáció, addig a gyermek felsőbb évfolyamú tanulmányai során
szinte teljesen elszemélytelenedik a
kapcsolat a szülők és a pedagógusok
között. Nyilván ezt a képet tovább
árnyalja többek között az adott intézmény típusa, illetve település szerinti
elhelyezkedése is. Az azonban általánosságban elmondható, hogy a személyes kapcsolat lehetőségét biztosító
fogadóóra a leghatékonyabb kapcsolattartási forma. A szülői értekezlet
csoportos jellegéből fakadóan kevésbé
hatékony megítélésű (Lannert – Szekszárdi, 2015).
A pedagógus és a szülő partneri felelősség-megosztásához, a kommunikációs sémák átalakulásához nyilván változásokra van szükség. Olykor egészen
apró dolgok képesek pozitív irányba
fordítani a kapcsolatokat. Ilyen apró
változás lehet, ha csoportos értekezleten, személyes megbeszélésen a szülők
és a pedagógusok egyforma méretű
széken foglalnak helyet. A szülői értekezletek alkalmával célszerű a hagyományos tantermi elrendezés helyett
félkörívbe/körívbe rendezett székekkel várni az érkezőket. Fontos továbbá
előre meghatározni az értekezlet témáját, a várható időtartamát, hogy valóban a mindenkit érintő lényeges dolgok kerüljenek megbeszélésre. Tovább
mélyíti a személyes kapcsolódást, a
partneri viszonyt, ha az óvónő/tanárnő, anyuka/apuka megszólítás helyett
keresztnéven szólítjuk egymást. Ehhez
kapcsolódóan sokakban felmerülhet
a tegeződés-magázódás kérdése is.
Ezt a kérdést a helyi viszonylatoknak
megfelelően, adott intézményre szabottan kell megválaszolni esetleg az
intézmény házirendjében vagy más, a
szülők számára is elérhető szabályozó
dokumentumában.
Úgy vélem, hogy a szülői értekezlet bár a gyermekek egyéni értékelése
szempontjából nem a leghatékonyabb
kapcsolattartási forma, mégis elengedhetetlen, hiszen a gyermek- és tanulócsoport aktuális problémái, kérdései hatással vannak a felnövekvő
személyiség fejlődésére. A hatékonyság növelése érdekében pedagógusként fontos figyelni arra, hogy a szülők
egyenrangú partnerként vesznek részt
az értekezleten, így a kommunikációs

stílust ennek megfelelően kell megválasztani. A már említett szervezési
megoldásokon túl érdemes az intézményi dokumentációban kijelölni a
szülői értekezletek gyakoriságát is, illetve fontos teret adni szülőknek és pedagógusoknak egyaránt egy-egy rendkívüli probléma esetén az értekezlet
soron kívüli összehívására.
A fogadóórák a szülői értekezlethez
viszonyítva sokkal személyesebb kapcsolattartást tesznek lehetővé. A jelenlegi vírushelyzet miatt létrejött sajátos
helyzetben talán ez a kapcsolattartási
forma lehet mind a pedagógusok,
mind a szülők számára a legnagyobb
segítségre, hiszen könnyen áthelyezhető a virtuális térbe egy videóhívással.
És az újfajta szakértői kapcsolati szerepek is itt tudnak leginkább megnyilvánulni, hiszen az oktatási intézményekbe való visszatérés előtt a szülők
segíthetik a pedagógusok munkáját,
és ezzel a gyermekek zökkenőmentes
visszatérését is, ha a felek egyeztethetik az otthoni tanulással, a gyermek
fejlődésével kapcsolatos tapasztalataikat, észrevételeiket.
Az online felület a „személyes” fogadóórákon kívül persze lehetőséget
teremt az írásbeli kommunikációnak
is – akár levelező rendszeren, akár közösségi médián keresztül. Úgy vélem,
hogy ezek használata rendkívül hasznos lehet, azonban itt is figyelemmel
kell lenniük a partnereknek egymásra, hiszen nem mindegy, hogy milyen
kommunikációs stílusban és mikor
teszik észrevételeiket. Érdemes lehet
a szülők számára egy olyan felületet
létrehozni, melyben a felmerülő kérdéseiket egymással meg tudják vitatni,
szükség esetén pedig egy szülő továbbíthatja a csoport kérdését/kérését a
pedagógus irányába.
Tapasztalataim szerint sajnos nagyon ritkán adódik lehetőség nyílt napok szervezésére. Pedig talán ezek volnának azok az alkalmak, melyek során
a szülők átfogó képet kaphatnak az
oktatási rendszerről, az adott csoport
dinamikájáról. Óvodapedagógusként
szerveztem olyan „rendkívüli” nyílt
napot, mely során a szülők (4–6 fő)
aktív résztvevői lehettek a foglalkozásoknak, mivel az egyes folyamatokat
ők irányíthatták. Így lehetőségük nyílt
arra, hogy tényleges képet kapjanak a
pedagógus hivatásáról, az óvodapedagógus közvetlen szerepéről, lehetőségeiről a gyakorlatban. Továbbá
megtapasztalhatták azt a nyílt, őszinte
kommunikációt, illetve bizalmat, me-

lyet mi, pedagógusok is várunk egy – a
gyermek fejlődésére hatással lévő –
probléma megbeszélése során.
Összességében tehát az, hogy jól
értsük egymást, nem lehetetlen kihívás. Nyilvánvalóan a pedagógusok és
a szülők részéről is igényel egy pozitív
irányú, értő odafigyelést a másik fél
irányába, melynek hatására a felmerülő problémák megoldása sokkal hatékonyabb lehet. Ennek a közös munkának pedig egyértelműen a gyermekek
lesznek a legnagyobb nyertesei.
„A kölcsönösen adott és kapott jó szó
az adott-kapott kritika helyett sokat
lendíthet egy kapcsolaton, egy gyerek fejlődésén, és mondhatnám azt is,
hogy az egész világ folyásán.”
(Vekerdy Tamás)
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A GYÁSZ ÚTVESZTŐJÉBEN (2. RÉSZ)
„Adj szót fájdalmadnak,
a bánat, amely nem beszél,
addig szorítja a megterhelt szívet,
amíg az megszakad.”
(Shakespeare)
Shakespeare fenti idézetéből arra következtethetünk, hogy mekkora ereje, preventív jellege lehet annak, ha
tudunk beszélni a fájdalmunkról, a
bánatunkról. Ha a kedves Olvasó egy
pillanatra elmereng az iskolán, óvodán,
osztályon, amelyben dolgozik, a saját
családi, ismerősi, baráti körén, biztosan
eszébe jut legalább egy olyan személy,
gyermek, akinek nincs lehetősége a
nehézségeit, veszteségeit elmondani
egy megbízható másiknak (vagy azért,
mert nincs ilyen személy a környezetében, vagy azért, mert az a bizonyos
másik személy is épp gyászol), így azok
elnyomásra kerülnek, feldolgozatlanok
maradnak. Sokan úgy vélik, hogy a
gyász, a veszteségek feldolgozása nem
tartozik a tanárokra, az iskolára, mert
az az intim szféra része, személyes ügy.
A gyermekek az idejük nagyobb részét
az iskolában töltik, ezért elmondható,
hogy a tanárok a gyermekek életében
fontos referenciaszemélyek, példaképek. Ebből adódik, hogy az iskola releváns színtere a gyásszal való munkának, a tanárok pedig hiteles, kompetens
szakemberként segíthetik a gondjaikra
bízott gyermekeket a nehézségekben.
A sorozat első részében a gyász jelentésköre, a gyász folyamata, illetve
a gyermekek gyászát érintő specifikumok kerültek előtérbe. A mostani
második részben olyan veszteségekről lesz szó (a teljesség igénye nélkül),
amelyek a gyermekek életét, viselkedését közvetlenül befolyásolják, ezzel az
osztályközösség működését is. Ezek az

öngyilkosság, a szülő elvesztése, a testvér elvesztése. Karácsony közeledtével
úgy gondolom, fontos említést tenni a
gyász és az ünnepek kapcsolatáról is.
AZ ÖNGYILKOSSÁGRÓL
Amiért kiemelten fontosnak tartottam, hogy a Katedra folyóiratban is
szó legyen az öngyilkosságról, és az
öngyilkosság utáni gyászról, azok a
következő számok:
a 15–19 évesek korosztályában a világon a második leggyakoribb halálok az öngyilkosság (WHO, 2018)
Magyarországon 2016-ban a 10–19
éves korosztályban 25, a 20–29 éves
korosztályban 101 fiatal lett öngyilkos
egy amerikai felmérés szerint (2017)
a középiskolás diákok 20%-a foglalkozott komolyan az öngyilkosság
gondolatával
Ez csak pár példa, de úgy gondolom,
kellő hangsúllyal illusztrálja, hogy már
az alapiskolákban is, a középiskolákban pedig még inkább lehetnek érintett vagy potenciálisan érintett diákok.
A sorozat első részében részletesen
ismertettem a gyász lefolyását. Az öngyilkosságot követő gyász esetében is
hasonlóak a reakciók. Mivel az öngyilkosság természetellenes és traumatikus
halál-oknak számít (Y. Hsu, 2015), az
egyes reakciók felerősödnek, esetleg
mások is megjelenhetnek, és nagyobb
eséllyel alakulhat ki komplikált gyász.
„Azok, akik komplikált veszteséget élnek át, valójában egyszerre két problémával: a gyásszal és a traumával küzdenek. (…) Egy öngyilkosság súlyosan
felzaklat bennünket lelkileg – és akár
testileg is –, hiszen érzéseink és gondolataink össze-vissza csaponganak. Egymásnak ellentmondó érzések rohannak

meg egyszerre, és a fájó szomorúság –
normál gyászélmény – mellett heves
felháborodást érzünk az öngyilkosság
által előidézett trauma hatására.” (Y.
Hsu, 2015) Fontos, hogy egy ilyen traumatikus esemény után a gyászoló „fel
legyen jogosítva”, hogy az érzelmeit úgy
élhesse meg, dolgozhassa fel, ahogy abban az adott időpillanatban ő képes rá,
nem siettetve azt, erőltetve saját megoldásainkat, tempónkat. Őszinte, nyílt
elfogadással kísérjük, hallgassuk meg
vagy akár szótlanul álljunk mellette,
ezek a viselkedésmintázatok vezetnek
az igazán gyógyító hatás eléréséhez. A
hozzáállásunkat, elfogadásunkat segítheti, ha tudjuk, hogy az öngyilkosok
hozzátartozói sokszor élnek át, tapasztalnak figyelemzavart, kétségbeesést,
elutasítottságot, elhagyatottságot, kudarcot, bűntudatot, szégyent, haragot,
gyűlöletet, félelmet, szorongást, álmatlanságot, önpusztító gondolatokat (Y.
Hsu, 2015). Ez rengeteg nyomasztó,
elárasztó érzés, amivel meg kell küzdeniük. Ennek fényében a legfontosabb
támogató „szupererő” a türelem és a
kitartás. A fent leírtak természetesen
nemcsak a hozzátartozókra és a felnőttekre vonatkoznak, hanem például egy
iskolai öngyilkosság után (legyen az áldozat tanár vagy diák) az iskola diákjai,
tanárai, az osztálytársak is átélhetik.
Az előző bekezdés a megtörtént tragédiáról ad képet. Joggal merülhet fel
a kérdés, hogy mit lehet tenni annak
érdekében, hogy minél kisebb arányban forduljon elő öngyilkosság a fiatalok körében. A következőkben prevencióhoz kapcsolódó információkat
szeretnék ismertetni.
Az öngyilkosság tekintetében ismerünk rizikófaktorokat és védőfaktorokat is.

VESZTESÉG

RIZIKÓFAKTOROK

A legsúlyosabb rizikófaktorok közé
tartozik: a depresszió, a pszichoaktív szerhasználat és a viselkedészavar,
esetleg egyéb pszichiátriai betegségek.
Rizikófaktor lehet még egy negatív
életesemény. Gyermekek esetében
ezek leggyakrabban családon belüli
feszültségek, szülők válása, bántalmazás, iskolai kudarcok, kortárs bántalmazás, zaklatás (bullying), szakítás,
nehéz kapcsolat-kialakítás a kortársakkal, stb. Fontos rizikófaktor még a
korábbi szuicid kísérlet (Balázs, 2019).
Sok helyen hallani a következő tévhitet: „aki az öngyilkosságot hangoztatja, vagy falcol, csak feltűnést akar
kelteni és úgysem fogja megtenni”.
Ezek a mondatok, tettek tényleg a figyelem felhívását szolgálják, és leginkább segítségkérésnek tekintendők.
Shafi és munkatársai (1985) vizsgálatából kiderül, hogy a legtöbb befejezett öngyilkosságot elkövető fiatal a
tette előtt beszélt a vágyáról, kifejezte
öngyilkossági szándékát. Pedagógusként, szakemberként életmentő lehet,
ha nem megyünk el az ilyen mondatok
mellett, hanem odafigyelünk, őszintén, nyitottan érdeklődünk a személy
hogyléte felől, felhívjuk a kollégák,
szülők figyelmét a gyerekre, és továbbítjuk a megfelelő szakemberhez.
Fontos lehet az öngyilkosság-prevenció tekintetében a megfelelő agressziókezelés is, a feszültségek kifejezése, levezetése, mert a szuicid tett
hátterében sokszor a tehetetlen düh
áll, amit a fiatal végül saját maga ellen
fordít (Shafi et al, 1985).
Sheftall és munkatársai (2016) azt
találták a kutatásukban, hogy az öngyilkosságot elkövető alapiskolás
korú gyermekek jelentős hányada
ADHD-val diagnosztizált volt. Így a
pszichiátriai betegségek közül – főleg
az említett korosztályra való tekintettel – kiemelt veszélyeztető tényező lehet az ADHD diagnózisa. Ennek oka,
hogy bizonyos kihívásos helyzetekben
ők impulzívabban reagálnak, és ebből
adódóan juthatnak el az öngyilkos
cselekedethez. Ehhez kapcsolódik
Rodway és munkatársai (2020) kutatása, amely szerint a serdülők öngyilkossága legtöbb esetben az impulzivitásukból adódik. A kamaszok életkori
sajátossága, hogy hajlamosak hirtelen felindulásból cselekedni, „utólag
gondolkodni”, az érzelmeik gyorsan
fokozódnak és váltakoznak, jelentős
hangulatingadozásokat tapasztalnak.
Ebből következik, hogy egy krízist he-

vesebb indulatok, erős negatív gondolatok kísérnek, amely abban a pillanatban olyan mértékű kilátástalanságot
eredményez, hogy az öngyilkosságot
választják. Ennél a korosztálynál különös jelentőséggel bírhat – még ha
nehezebben is találjuk meg velük a
hangot, nem mutatnak nyitottságot –,
hogy biztosítsuk őket arról, bármikor
lehetőségük van a felnőttekhez fordulni, illetve lelkisegély-, krízisvonalak,
chatfelületek is a rendelkezésükre állnak, ha épp nagyon nehéz helyzetben
érzik magukat.
Szintén a kiemelendő rizikófaktorok közé tartoznak az alapiskolás és
középiskolás korú fiatalok kapcsolati
problémái. Ezek vonatkozhatnak a
családi, baráti, kortárs kapcsolatokra
és a párkapcsolatokra is (Sheftall et al,
2016).
Rodway és munkatársai (2020) a
serdülő fiúkra tekint veszélyeztetett
csoportként. Kutatása ugyanis kimutatja, hogy az öngyilkosságot elkövető
kamasz fiúk esetében kevesebb vagy
egyáltalán nem volt öngyilkosságra
utaló jel. Ebben az esetben arra lehet
következtetni, hogy az érzelemkifejezés
terén más nevelést kapnak a lányok és
a fiúk, ezáltal a fiúk nehezebben fejezik
ki bánatukat, szorongásaikat, a rájuk
nehezedő érzéseiket, és ritkábban fordulnak segítségért. Ezért is igen lényeges, hogy egészen pici kortól a fiúkat is
arra bátorítsuk, hogy nyugodtan fejezzék ki érzelmeiket, reagáljunk ezekre
nyitottan, empatikusan. Érdemes volna
az érzelemkifejezésre, az érzelmek differenciálására és igazi belső megélésére
is kellő hangsúlyt fektetni különböző
iskolai programok keretében.
VÉDŐFAKTOROK

Az öngyilkossággal szemben védőfaktornak tekinthető minden rizikófaktor
ellenpólusa. Ezen belül kiemelendőnek tartom a kielégítő kapcsolatokat:
mind a családi, mind a kortárs kapcsolatokat. További védőfaktor lehet
az optimista személyiség, a sporttevékenység, egyéb szabadidős tevékenység, hatékony problémamegoldó
készség. Fontos, hogy már az iskolában legyen szó a pszichés zavarok,
betegségek elfogadásáról, megértéséről – mivel a pszichiátriai betegségek
jelentős rizikófaktorok –, hogy elejét
vegyük a kortárs zaklatásnak. Az empátiára, egymás- és önelfogadásra ösztönző gyakorlatok, foglalkozások vagy
akár minden reggel egy „ki hogy van?“

kérdés is sokat segíthet a szuicid prevencióban.
GYÁSZ A CSALÁDBAN
A SZÜLŐ HALÁLA

Egy gyermeket érhető legnagyobb
veszteség a szülő halála. Ilyenkor nem
csak egy szeretett személyt veszít el,
hanem a szülő nyújtotta biztonságérzetet, a család, családi szerepek eddig
ismert formáját. Ilyenkor több, egymással nem koherens érzés jelenik
meg a gyermekben, pl. félti az életben
maradt szülőt, nehogy őt is elveszítse,
közben igyekezhet elfojtani, eltitkolni szomorúságát, nyomasztó érzéseit,
hogy ne legyen ezzel a felnőttek terhére. Poijula (2007, id: Albertné, Békési,
2020) szerint a gyermek gyászát nagymértékben meghatározza a kora, a halálesetre való felkészültsége, hogy az őt
körülvevők hogyan élik meg, fejezik
ki saját gyászukat, és talán az a legfontosabb, hogy a felmerülő kérdéseivel
kapcsolatban mennyire tapasztal nyitottságot, illetve azokra mennyire kap
őszinte válaszokat.
Az oktatási intézménynek ebben a
nehéz helyzetben kiemelt szerepe van
a gyermek és akár a család támogatásában is. Az iskolában a gyermek biztonságérzetének megerősítése fontos pont
lehet, ez az, amire ebben az esetben a
legnagyobb szüksége lehet. Ezt leginkább az állandósággal, kiszámíthatósággal lehet biztosítani. Természetesen
érdemes jobban odafigyelni a veszteséget elszenvedett gyermekre, biztosítani
őt szóban, apró gesztusokkal a bizalomról és az együttérzésről, viszont a
már számára megszokott napirendben
jó, ha nem történik változás. Pedagógusként is megerősíthetjük a gyermekben, hogy az őt megrohamozó különféle érzések természetesek, biztassuk ezek
kifejezésében és abban is, hogy ezekkel
nem egyedül kell megbirkóznia. Fontos
tudni, hogy ha egy gyermeket kisebb
korában (pl. óvodás, kisiskolás) éri a
veszteség, akkor azzal a fejlődés további
szakaszaiban újra és újra meg kell küzdeni, amihez a felnőttektől türelemre
és elfogadásra van szükség. Ugyanis
kisgyermekként elfogadja azt, hogy pl.
a szülő az angyalokkal van, de serdülőkorban érthető módon az identitás
definiálásánál visszatérhet a harag, a
düh, az igazságtalanság érzése, hogy
miért pont vele történt ez. A gyakorlatban arra érdemes figyelni, hogyha
egy középiskolás diáknál a fent említett esetben viselkedésproblémák lépnek fel, ne legyintsünk, hogy „az már

régen történt”, hanem akár a megfelelő
szakember, szülő, gondozó bevonásával
térjünk vissza a gyászfeldolgozásra, segítsük érzelmileg, legyünk türelmesek
(Albertné, Békési, 2020).
TESTVÉRGYÁSZ
Egy gyermek halála mindig nagyon
nagy veszteség. Értelmetlennek, természetellenesnek tartjuk. Nagy fájdalommal küzdenek a szülők, a nagyszülők, mélyen osztoznak a gyászban
a közösségek, amelyeknek a gyermek
tagja volt, és nem különb traumán
mennek át a testvérek, akiket a szakirodalom nem véletlenül nevez „elfelejtett gyászolóknak”. Sokszor (nem
rossz szándékkal) csitítják is őket a felnőttek, hogy segítsenek a szüleiknek,
legyenek jók és erősek (Révész, 2001).
Pedig ilyenkor az ő fájdalmuk is
hatalmas, hiszen egy különleges, pótolhatatlan kapcsolatot veszítenek el.
Bár a kutatások eredményei sok tekintetben széles spektrumon mozognak, az azonban közös pont, hogy a
testvérét elvesztett gyermek jövőjét
mindenképp befolyásolja a gyászfeldolgozás sikeressége (Tomán, 2016).
Black (2003) szerint az elfojtott vagy
nem feldolgozott gyermekkori gyász
összefügg a gyermekek, fiatal felnőttek
öngyilkosságra való hajlamával. Clarke és munkatársai (2013) kutatásából
kiderül, hogy a gyermekkori trauma,
veszteség, testvérgyász összefügghet a
későbbi, felnőttkorban kialakuló pszichiátriai betegségekkel, pl. a skizofréniával, bipoláris zavarral, depresszióval, szorongással. A gyermek későbbi
gyászfeldolgozását segíti, ha például
el tud búcsúzni a testvérétől, meg tudja őt látogatni az utolsó szakaszban.
Veszteség esetén az elsődleges támasz
a család. Testvérveszteség esetén azonban gyakran előfordul, hogy maga a
szülő is gyászol, így nehéz –főleg az
első időszakban – a gyermekre is elegendő figyelmet fordítani. Ebben az
esetben a tágabb család és akár az iskola, osztályközösség is biztonságot
nyújtó segítője lehet a gyermeknek
(Tomán, 2016).
A GYÁSZ ÉS AZ ÜNNEPEK

Karácsony közeledtével fontosnak
tartom, hogy szót ejtsünk az ünnepek
és a gyász kapcsolatáról. Az ünnepek
mindenképp befolyásolják a gyász folyamatát, akkor is, ha friss, és akkor
is, ha régebbi gyászélményről van szó.
Sokszor érthetetlen lehet, hogy miért
változik meg hirtelen a gyermek (vagy

akár egy felnőtt) viselkedése. Esetleg szokatlanul csendes, visszahúzódó, vagy akár dühkitörések, agresszív
megnyilvánulások, szélsőséges viselkedések is megjelenhetnek. Ilyenkor
érdemes végiggondolni, hogy érte-e
gyermeket valamilyen veszteség, és
hogy közeleg-e valamilyen ünnep,
születésnap, évforduló. Ennek az információnak a birtokában hasznos
lehet megértéssel fordulni a gyermek
irányába. Ha a veszteséget átélt gyermek beleegyezik, jóleshet neki, ha az
osztály számára szervezett, szűk körű
karácsonyi ünnepségen megemlékezünk az elvesztett személyről. Ha
esetleg osztálytársat, tanárt gyászolnak, a rájuk való megemlékezés is
nagy jelentőséggel bírhat. Jó gyakorlat lehet, hogy a gyerekek körben ülve
meggyújtanak egy-egy mécsest, és egy
kedves emléket idéznek fel az elhunyt
személlyel kapcsolatban. Ez megnyugtató lehet a gyermekek és a felnőttek
számára is, és az empátia, meghittség,
közös fájdalom által akár egy összetartóbb közösség jöhet létre.
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BESE BERNADETT

A POLIMORF TEHETSÉGTÍPUS
Az elmúlt száz évben sokat változott
a tehetség fogalma, újabb és újabb
koncepciók, tehetséggondozási programok lettek kidolgozva. A 20. és 21.
század, a gyors technikai fejlődés új
kihívásokat teremt, melyek új gondolkodási struktúrákat és készségeket
igényelnek. A szükséges kompetenciák és készségek már jelen vannak,
csupán meg kell tanulnunk felismerni a tehetséges személyeket és támogatni őket fejlődésükben. A polimorf
tehetségtípussal rendelkező személy
képes rá, hogy új megközelítéseket találjon – olyan katalizátorként ihletett
személyiség, aki új irányt tud mutatni a környezetének, korosztályának.
Ez a tehetségtípus már a 20. század
művészetében megjelent, róluk majd
a következő lapszámban szólok bővebben. Jelen tanulmány célja, hogy
bemutassa a polimorf tehetségtípus
jellemzőit és azonosítási módszerét,
majd elhelyezze mindezt a tehetségmodellekben.
EGY ÚJ TEHETSÉGTÍPUS
MEGJELENÉSE A MŰVÉSZETBEN

A 20. századot megelőző korokat a
művészetben a tökéletességre való törekvés jellemezte, igaz, korszakonként
mást és mást tekintett a társadalom
és a szakma annak, de mindig is ünnepelték a kiválóságot. Ezzel szemben
az elmúlt évszázadban a merőben új
nézőpontok, új, mindentől elszakadt
vagy elrugaszkodott alkotások kerültek a figyelem középpontjába. Sok
esetben a kiforratlan, még változásban és fejlődésben lévő irányzatokat
ünnepelték. Kijelenthetjük, hogy az
előző korokban a specifikusság, utána
pedig a kreativitás és az újítás volt az
érték. Ennek köszönhetően egy laikus
is érzékeli, hogy mekkora változások
történtek a művészetben: az alkotások
a templomokból és a kastélyokból átkerültek az emberekhez.
Ezek alapján jogosan merül fel a
kérdés, hogy ez pontosan milyen változást is hozott a tehetség fogalmába. Vaszilij Vasziljevics Kandinszkij
volt az első művész, aki bekerült a
látókörömbe, az ő karrierjének, életének áttekintése egyértelművé tette,
hogy egyáltalán nem beszélhetünk

arról, hogy lehorgonyzott volna egy
stílusnál, műfajnál vagy technikánál.
Képes volt folyamatosan megújulni,
újabbnál újabb dolgokat felfedezni,
újraértelmezni az akkori művészeti
felfogást. Ezután hasonló mintázatokat kerestem, így jutottam el Paul
Kleehez, Henri Mattisehoz, valamint
Yves Kleinhoz. Tulajdonságaikban és
jellemükben több hasonlóságot is felfedeztem. Ezt követően már látható
volt, hogy egy új tehetségtípus jelent
meg vagy legalábbis került a figyelem
középpontjába a 20. században, aminek már csak a definiálása és a modellekben való elhelyezése szükséges.
A POLIMORF TÍPUS
MEGHATÁROZÁSA

A polimorf szó értelmezése nem könynyű feladat, több tudományterületen
és tanulmányban is megjelenik, de
konkrét definíciót nem találtam. Ezért
több szempontból is megvizsgáltam a
szó eredetét. Az idegen szavak szótárában ez szerepelt: „a polimorf szó jelentése: többféle alakban előforduló” (link
1.). A szinonimaszótárban a polimorf
szó jelentése: „sokalakú, sokoldalú”
(link 2.) A Cambridge Szótárban pedig a következő szerepel: „the fact that
something such as an animal or organ
ism can exist in different forms” (link
3.), ami fordításban annyit jelent, hogy
egy állat vagy organizmus különböző
alakokban is létezhet.
Ezek alapján belátható, hogy a polimorfizmus szó különböző tudományterületeken többféle kontextusban
értelmezhető. Ennek ellenére a különböző értelmezések közös pontja, hogy
valamiféle sokoldalúságot, többféleséget jelent a kifejezés. Mivel a neveléstudományban nem találtam példát a
szó használatára, ezért a dolgozatomban a polimorf kifejezés is a sokszínűséget, a sokoldalúságot fogja jelenti.
A polimorf típusú tehetség olyan
tehetséges személyt fog jelölni, aki
különböző tehetségterületeken is
kiváló teljesítményt nyújt, képes felhasználni és vegyíteni a különböző
intelligenciaterületeken szerzett ismereteit, kreatív személyiség, aki
energiáit és tehetségét valami új létrehozására fordítja.

A TÍPUS ELHELYEZÉSE
A TEHETSÉGMODELLEKBEN

Tekintettel arra, hogy nem áll módomban jelenleg lefolytatni egy legalább egy évtizedes kutatómunkát,
ezért elméletemhez nem egy merőben
új modellt hozok létre, hanem a már
létező modelleket különböző feltételekkel láttom el, hogy a modell ne általában véve a tehetség azonosítására
szolgáljon, hanem specifikusan a polimorf tehetségekére.
A WICS-MODELL ÉS A
POLIMORF TEHETSÉGEK

A Sternberg által kidolgozott WICSmodell véleményem szerint megfelelő arra, hogy a polimorf tehetségnek
az összetevőit azonosítsuk. Az eredeti
modell a bölcsességet tekinti a legfontosabb összetevőjének, vagyis ha
nem megfelelő céllal és tudatossággal
alkalmazza képességeit az egyén, nem
tekinthető tehetségesnek. Ez a polimorf típusú tehetség esetében is fontos összetevő, de a hangsúlyt egy másik elemre, a szintetizálásra szükséges
helyezni, mert így vagyunk képesek
megkülönböztetni a tehetségest a polimorf típustól (Balogh, 2012).
Három egymásra épülő lépést kell
végrehajtanunk:
1. A Sternberg-féle WICS-modell
alapján azonosítjuk a tehetséget
2. A négy tényező közül az intelligencia esetében feltételként szabjuk
meg, hogy az adott egyén több intelligenciaterületen legyen kivételes.
Nem szükséges, hogy minden érintett területen kimagaslóan jó teljesítményt nyújtson, de szükséges,
hogy több terület esetében az átlag
felett teljesítsen.
3. Ezen feltétel a szintetizálás összetevőjét érinti, és emiatt a legfontosabb összetevővé válik. A személy
több intelligenciaterületen mutat
teljesítményt, bölcsen használja képességeit, rendelkezik kellő kreativitással, de szükséges feltétel, hogy
ezen képességeit megfelelően szintetizálja. Nem tekinthető az a tehetséges személy polimorfnak, aki ezen
szintetizálást követően egy területre
összpontosítja energiáit, és hagyja,
hogy a többi terület elsorvadjon. A
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szintetizálás folyamatát követően
az egyén egy vagy több területen
kimagasló minőségű tevékenységet
végez, ami mellett aktívan használja
más intelligenciaterületeit.
A HELLER-FÉLE TÖBBDIMENZIÓS TEHETSÉGMODELL ÉS A
POLIMORF TEHETSÉGEK

A Heller-féle többdimenziós tehetségmodell a másik olyan elmélet,
amit alkalmaztam a polimorf tehetségtípus fogalmának létrehozásában.
Azért tartottam fontosnak, hogy a
WICS-modell mellett még egy elméletet válasszak, mivel Sternberg nem
részletezte, hogy milyen intelligenciaterületek vannak, és egyáltalán nem
foglalkozott a környezeti tényezővel.
Az elmúlt néhány évtized nyilvánvalóvá tette, hogy a tehetség azonosításában, fejlesztésében rendkívül nagy
szerepe van a környezeti tényezőknek,
ezért fontos, hogy a két modellt párhuzamosan alkalmazzuk. A WICSmodell megfelelő arra, hogy azonosítsuk a tehetségeket – elsősorban
már felnőtt-, illetve kamaszkorban –,
a Heller-elmélet pedig segít az egyéni
tehetséggondozási program létrehozásában (Balogh, 2016).

Ahogyan a WICS-modell esetében,
tényleges változást a Heller-modellen
sem eszközöltem, csupán feltételeket
jelöltem meg, melyek teljesülése mellett a tehetséges személyt polimorfnak
tekinthetjük. Ebben az esetben is három kritériumot határoztam meg:
1. A Heller többdimenziós modell
szerint tehetségesnek tekinthető a
személy
2. A tehetségtényezők közül legalább 3
különböző kompetencia, illetve képessége átlagon felüli
3. A teljesítményterületek közül nem
feltétel, hogy az egyénnek több
területen legyen kimagasló teljesítménye, de fontos, hogy több
különböző tehetségtényezőre támaszkodjon. Például Kandinszkij művészeti területen mutatott
fel kimagasló tényezőt, de az Első
absztrakt akvarell esetében is erősen támaszkodott a zeneiségből
származó képességeire.

a tehetségtípusokat híres képviselőiről
nevezte el, így amikor a polimorf típusú tehetségeket meghatároztam, úgy
gondoltam, hogy szükséges követnem
Ogilvie példáját, és Kandinszkij tiszteletére bővíteni az elméletet.
Ogilvie négy típust határozott meg:
Leonardo da Vinci, Mozart, Churchill
és Hitler után. Véleményem szerint
nemcsak azért választotta ezeket a történelmi személyeket, mert egyértelmű
képviselői az adott típusnak, hanem
azért is, mert ezen személyek neve
hallatára automatikusan asszociálunk
adott tulajdonságokra és jellemzőkre.
A Leonardo-típust a szakirodalom nevezheti polihisztornak, de azt kevesen
fogják érteni, hogy ez pontosan mit is
takar, míg Ogilvie ezzel az elmélettel
érthetővé és megfoghatóvá teszi a tehetségtípusokat (Gyarmathy, 2006).
A Kandinszkij-típusba olyan tehetségek tartoznak, akik sokoldalúak,
kreatívok, különböző művészeti és
intelligenciaterületen is jártasak, újítóként és katalizátorként hatnak környezetükre.

A KANDINSZKIJ-TÍPUS

Amikor a kutatást elkezdtem, az egyik
legizgalmasabb
tehetségtípusokkal
foglalkozó elméletnek az Ogilvie által
1983-ban készült felosztást találtam.
Nagyon érdekesnek gondolom, hogy

A VIZSGÁLÓDÁSOK ELŐZMÉNYE
Dolgozatom megírásában fontos szerepet játszott a „Tehetséghidak Prog-

-

-

)

-

1. ábra: Heller-féle tehetségmodell (Balogh, 2004)

-
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ramja” (TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001),
mivel ezen kutatás keretében, ha megnézzük a diagramokat és az eredményeket, egyértelművé válik, hogy a
résztvevő diákok között bőven előfordultak olyan személyek, akik nagy
eséllyel polimorf típusú, esetleg Kandinszkij-típusú tehetségek. A kutatás
2013-ban zajlott, majd 2014-ben folytatódott (Bagdy-Kövi-Mirnics, 2014).
Bagdy Emőke, Kövi Zsuzsanna és
Mirnics Zsuzsa kutatása rendkívül
komplex, több szempontból vizsgálják
a tehetséges fiatalokat. A kutatásban
15–17 éves korosztályból 101 tehetséges fiatal vett részt. Az elsődleges fel-

osztást a tehetség /érdeklődési területe
szerint végezték. Alapvetően a következő területeket határozták meg:
zene, képzőművészet
dráma, magyar nyelv, történelem –
humán
sport
matematika, fizika, természettudományok – reál (Bagdy, 2014).
A kutatásban részt vettek olyan fiatalok is, akik több tehetségterületen
tevékenykednek. Őket nem sorolták
külön kategóriába, hanem a legerősebb területhez kerültek, és csupán
jelölték, hogy ők mással is foglalkoz-

1. diagram: a képességterület megoszlása

nak. Így nem tudok konkrét százalékokat felmutatni, hogy a tehetségesek
között hány olyan van, aki esetlegesen
polimorf típusú tehetségnek tekinthető. Viszont az egyik szempont, amit
megvizsgáltak, hogy mik azok a problémák, amiket a fejlesztő pszichológusok feltártak. Öt kategóriába csoportosították ez alapján a fiatalokat:
perfekcionisták
zárkózottak
problémákkal telik
reziliensek
útkeresők (Bagdy, 2014).
A kötetben szereplő jellemzők alapján a polimorf tehetségek jellemzően
útkeresők. Az alábbi diagramok alapján nagyjából láthatjuk, hogy milyen
gyakoriak az adott tehetségtípusok, és
hogyan oszlik meg közöttük az útkeresők száma.
Az útkeresőkre jellemző, hogy figyelmük nem a hírnév és a siker felé,
hanem inkább a belső boldogságot
kínáló útra irányul. Az ilyen típusú tehetségek jellemzően erős önbizalommal és identitástudattal rendelkeznek,
továbbá fontos megjegyezni, hogy
nincsenek beszűkülve egy tehetségterületre, több minden érdekli őket párhuzamosan (Bagdy, 2014).
A kutatás alapján valószínűsíthető, hogy a tehetségekkel kapcsolatos
kutatások esetében már felfigyeltek a
polimorf tehetségek létére, de a megfelelő elmélet és azonosítási szempontrendszer híján a kutatók úgy döntöttek, hogy automatikusan az legerősebb
tehetségterülethez sorolják őket, így a
polimorf tehetségek nem kaptak megkülönböztető figyelmet.
Láthatjuk, hogy a kutatásban résztvevő diákok 17–20%-a nagy eséllyel
polimorf tehetségtípusú. Ezek alapján
indokoltnak találom, hogy a témával
foglalkozzam, és kidolgozzam a típus
jellemzőit és azonosítási módszerét,
továbbá, hogy a történelemből vett
példák alapján alátámasszam a kutatás
fontosságát.
A TEHETSÉGEK AZONOSÍTÁSÁNAK PROBLEMATIKÁJA

2. diagram: különböző klaszterek megoszlása

A tehetség kibontakozásának és akadálytalan fejlődésének legfontosabb
feltétele a tehetség korai azonosítása
és az ennek megfelelő speciális képzése. A hatékony tehetségazonosítási
rendszer létrehozásához jellemzően a
következő fázisok vezetnek:
1. a pedagógus tisztában van vele,
hogy a tehetségekkel való foglalko-
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zás fontos, de nem ismeri azokat a
módszereket, amelyekkel kellően
fejleszteni tudja őket
2. ad hoc azonosítás: a pedagógusnak
felszínes ismeretei vannak a témáról, és szubjektív benyomásai alapján azonosítja a tehetségeket
3. tesztek segítségével végzik az azonosítást
4. rendszerjellegű azonosítás: többfajta
módszert alkalmaznak együttesen,
az egész tantestület bekapcsolódik
az azonosítási folyamatba
5. professzionális azonosítás: különböző módszerek alkalmazása szakemberek bevonásával (Bajor 2019)

vizsgálódásokat végezni, hogy egy
konkrét tesztelési rendszert kidolgozhassak. Jelenleg a Heller- és a WICSmodell alapján, a bővített kritériumokat szem előtt tartva, ezeket Herskovits
Mária tulajdonságrendszerével bővítve
fogom végezni. Herskovits Mária tulajdonságrendszeréből fontosnak tartom,
hogy 5-5 képességet kiemeljek, mivel
ezek szükségesek ahhoz, hogy pontosan
megértsük az ezen típusú tehetségek
jellemzőit. Az elmélet három csoportba osztja a képességeket, ezek közül a
következők azok, amelyek a történelmi
példák alapján jellemzik az ilyen típusú
tehetséggel rendelkező személyeket:

A tehetségazonosítás egyik legszemléletesebb modellje Tannenbaumtól
származik. A modell első fázisában a
szűrésben minden diák részt vesz, ezt
követően a kiválasztás szakaszában a
diákokat differenciálják a nekik megfelelő tehetséggondozási programok
szerint (Gyarmathy, 2006).

Átlag feletti képesség:
kombinációs készség
nagy mennyiségű ismeret bizonyos területeken
az információ feldolgozása gyors,
pontos és szelektív
következtető/elemző képesség
független és kritikus gondolkodás
Kreativitás
rugalmas, gördülékeny és eredeti
gondolkodás
ötletgazdagság, szokatlan feladatés helyzetmegoldások
fogékonyság az új és különös iránt
merészség, kíváncsiság és szellemi
játékosság
nonkonformizmus
Feladat-elkötelezettség
lelkesedés, elmélyült érdeklődés
képessége
tevékenység-igény, kíváncsiság
érdeklődésvezéreltség, belső motiváció
magas célok kitűzése
énerő, önbizalom, hit a saját képességében, hogy fontos dolgot
tud létrehozni

2. ábra: Tannenbaum-modell
(Balogh, 2012)

A POLIMORF TEHETSÉGTÍPUS
AZONOSÍTÁSA

A tehetség azonosítására rengeteg
módszer létezik, jelenleg nem áll szándékomban konkrétan kijelenteni, hogy
milyen módszer a legalkalmasabb a
polimorf típusú tehetség azonosítására. Ennek megállapítása későbbi kutatások témáját vagy részét képezi majd,
amennyiben módomban áll további

Összességében polimorf tehetségek tekinthető az a személy, aki több
különféle intelligenciaterületen nyújt
kiemelkedő teljesítményt. Továbbá
jellemző, hogy a személy megfelel a
WICS- és Heller-féle többdimenziós tehetségmodelleknek, és azon 3-3
kritériumnak, melyeket fentebb már
kifejtettem.
ÖSSZEFOGLALÓ

A 20. században olyan személyek jelentek meg a művészeti életben, akik
képesek voltak új irányzatokat, értelmezéseket, technikákat hozni. Ezek a
személyek – többek között V. V. Kan-

dinszkij, P. Klee, Y. Klein – rengeteg
hasonló tulajdonsággal rendelkeztek.
Egy új tehetségtípus kezdte szárnyait
bontogatni. A 21. században a gyorsan
fejlődő technika új kihívásokat görget
az emberek elé, amikre új megoldásokkal, ötletekkel kell reagálni, ahogyan
Kandinszkijék is tették a művészetben.
A pedagógiának is lépést kell tartania
ezekkel a tendenciákkal, és figyelmet
szentelni az olyan tehetséges fiataloknak, akik nemcsak egy területen kimagaslóak, hanem képesek teljesen új
megközelítésekben gondolkodni.
A polimorf típusú tehetség olyan
tehetséges személyt fog jelölni, aki különböző tehetségterületeken is kiváló
teljesítményt nyújt, képes felhasználni
és vegyíteni a különböző intelligenciaterületeken szerzett ismereteit, kreatív
személyiség, s energiáit és tehetségét
valami új létrehozására fordítja.
A Kandinszkij-típusba olyan tehetségek tartoznak, akik sokoldalúak,
kreatívok, különböző művészeti és
intelligenciaterületen is jártasak, újítóként és katalizátorként hatnak környezetükre.
A polimorf tehetségek azonosításához a WICS- és a Heller-féle többdimenziós tehetségmodelleket használtam, ezeket 3-3 kritériummal láttam el,
továbbá Herskovits Mária tulajdonságrendszerét alkalmaztam. A tanulmány
következő részében konkrét példákkal
fogom az azonosítási módszert és néhány jelentős képviselőt bemutatni.
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KRALINA HOBOTH KATALIN

ONLINE OKTATÁS A DIÁKOK
SZEMSZÖGÉBŐL
A világjárvány okozta helyzet nemcsak a gazdaságra, turizmusra nyomta
rá a bélyegét, hanem az oktatásra is hatást gyakorolt, új kihívások elé állította
a pedagógusokat, diákokat és szülőket
egyaránt.
Az oktatási intézmények márciusi
bezárást követően az iskolák egy része
távoktatással, a tanítási órák online
térben történő megtartásával biztosította a tananyag átadását. Azonban a
kialakult helyzetre nem tudott minden
oktatási intézmény kellő gyorsasággal
reagálni, s ahol nem volt biztosított a
távoktatás, a pedagógusok elektronikus formában küldték a tananyagot
és feladatokat a diákoknak. Az oktatás
ezen módja nemcsak a diákokat, hanem a szülőket is új kihívás elé állította, mivel (főként a kisebb) gyermekek
a tananyagot csak a szülők segítségével

tudták elsajátítani. Az oktatási intézmények lehetőségeikhez mérten próbáltak reagálni a kialakult helyzetre,
felkészülni egy esetleges újabb iskolabezárásra, biztosítani a szükséges
technikai eszközöket és informatikai
ismereteket, hogy amennyiben az oktatás ismételten nem valósulhat meg a
hagyományos módon, akadálymentes
legyen a távképzés. Bár a középiskolás
diákok és az egyetemisták már képesek önállóan elsajátítani a tananyagot,
a távoktatás alatt nekik is számos nehézséggel kell(ett) megküzdeniük. Egy
kérdőíves felmérés másod- és harmadéves építészhallgatók távoktatással
kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit vizsgálta, melynek eredményét jelen
írásom összegzi.
Az elektronikusan elvégzett felmérésben 270 adatközlő vett részt. A

kérdőív annak vizsgálatára irányult,
hogy a hallgatók milyen nehézségekbe
ütköztek a távoktatás során, a képzés
ezen módja miként befolyásolta a szemináriumokra, vizsgákra történő felkészülést, ill. milyen pozitívumokkal
járt számukra a képzés ezen formája.
A márciusban szükségessé vált
távképzés a megkérdezett hallgatók
19,3%-a szerint megfelelően biztosított volt; 57,8%-a szerint pedig a kar
a lehetőségekhez mérten jól alkalmazkodott a kialakult helyzethez. A
válaszadók 10%-a véli úgy, hogy az
oktatás összhangban volt az egyes tantárgyak sikeres elvégzésének feltételeivel, az adatközlők 13%-a azonban úgy
gondolja, hogy a távoktatás nem volt
megfelelő. Természetesen figyelembe
kell vennünk, hogy az egyes oktatási
intézmények különböző gyorsasággal

_______________________________________
1 Köszönöm adatközlőimnek, hogy részt vettek a felmérésben. A technikai segítségért Gombos Adriánt illeti köszönet.
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tudtak reagálni a kialakult helyzetre,
s azokból a tantárgyakból, melyeken
nem valósult meg az online képzés,
a tanárok elektronikus formában
küldték a hallgatóknak a tananyagot,
feladatokat. Az őszi szorgalmi időszakban azonban már (szinte teljes
mértékben) biztosított a hallgatók számára a távképzés.
A felmérés eredménye alapján elmondható, hogy az adatközlők jelentős többsége (73%) a képzés hagyományos formáját részesíti előnyben,
azonban a távoktatásnak is vannak
pozitívumai. A megkérdezett egyetemisták a távoktatás előnyeként a
rugalmas időbeosztást emelték ki, ill.
hogy nem kell utazniuk, amivel nemcsak időt, hanem pénzt is spórolnak. A
pozitívumok között szerepelt továbbá,
hogy az oktatás ezen formája nagyobb
önállóságot igényel a diákoktól, valamint az adatközlők véleménye alapján
a virtuális térben több hallgató vesz
részt az előadásokon, mint a hagyományos képzés során. Az adatközlők
többsége azonban a hagyományos oktatást részesíti előnyben, ui. elengedhetetlennek tartják a személyes kontaktust. Több adatközlő véli úgy, hogy
a távoktatás során kevesebb tananyagot vesznek át az órákon, hiányolják a
gyakorlati szemináriumokat. További
negatívumként értékelik a felmerülő
technikai problémák mellett a közösségi élet hiányát, valamint az állandó
otthontartózkodás depresszív hatását
is említették válaszaikban, ill. hogy az
otthoni környezetben gyakran nehezebb számukra a koncentráció. Válaszaik százalékos megoszlását az alábbi
táblázat is szemlélteti:
Pozitívum
nem kell utazni – 50,4%
több idő jut a beadványok kidolgozására – 19,6%
önállóbb munkára ösztönöz – 12,6%
egyáltalán nem felel meg a távoktatás – 17,4%
Negatívum
szociális kontaktus hiánya – 38,4%
az órákon való személyes részvétel
hiánya – 32,2%
kevés visszajelzés a tanároktól
– 15,2%
kevés lehetőség a konzultációra
– 14,4%

Az adatközlők többsége szerint
(61,9%) a hagyományos oktatás nem
helyettesíthető maradéktalanul távoktatással minden tantárgynál. Elsősorban a szemináriumok és gyakorlati
órák (pl. geodéziai mérések, szakmai
rajz, szoftverprogramok elsajátítása)
esetében hiányolják a személyes jelenlétet. Több adatközlő megjegyezte,
hogy az online órák sikere az oktató
személyiségétől is függ. A távoktatás
minőségét nagyban befolyásolják továbbá az esetlegesen felmerülő technikai problémák (pl. gyenge internetkapcsolat), ill. a tanárok és a diákok
informatikai ismeretei, felkészültsége.
Az idegen nyelvek távoktatása során
főként a rendszeres kommunikációt
hiányolták (41,5%), ill. a feladatok közös megbeszélését (26,3%), valamint a
terminológia begyakorlását (18,1%) és
a szakszövegek magyarázatát (14,1%),
melyen negatívumok azonban az őszi
szorgalmi időszakban a szemináriumok online térbeni megvalósulásával
megoldódtak.
A megkérdezett hallgatók véleménye alapján a távoktatás révén könynyebbé vált a kommunikáció a tanárokkal, mivel a feladataikat nemcsak
a tanár konzultációs órája alatt, ill. a
szemináriumon adhatják le, hanem
elektronikusan is bármikor elküldhetik, ill. a megbeszélt időpontban
konzultálhatnak is az oktatóval. Az
adatközlők 67,4%-a előnyben részesíti
az online kommunikációt az elektronikus levelezéssel szemben, mivel ez
utóbbit hosszadalmasabbnak tartják
(nem kapnak rögtön visszajelzést, időigényesebb minden észrevételt leírni,
a félreértés/félreértelmezés veszélye
szintén fennáll). A feladatok elektronikus leadása esetén negatívumként
jegyezték meg, hogy időigényes az
egyes műszaki rajzok szkennelése, nagyobb méretű fájlok esetén problémák
merülhetnek fel az elektronikus levél
elküldése során. Kiemelték azonban,
hogy a feladatok elektronikus formátumban történő leadása környezetkímélőbb, az esetleges hibák javítása is
egyszerűbb, gyorsabb.
Az adatközlők pozitívan értékelték
az online (elsősorban szóbeli) vizsgázást, amely során kevésbé érzik magukat stresszhelyzetben, mint az iskolában, mivel az otthonukban, nyugodt
környezetben adnak számot tudásukról. A számonkérés ezen formájának
további előnye szerintük, hogy nem
kell utazniuk, valamint nem kell hoszszú ideig várakozniuk. Többen azt is

megjegyezték, hogy az online vizsgákra könnyebb a felkészülés, mivel
a távoktatáskor szerintük kevesebb a
tananyag.
Az (elsősorban írásbeli) online
vizsga hátrányai között főként a felmerülő technikai problémákat emelték ki (problémák az internettel), ill.
a rendelkezésre álló idő rövidségét. A
vizsgáztatás e formájánál ugyanis a diákoknak egy meghatározott időn belül
kell a feladatsort megoldaniuk, elküldeniük az oktatóknak. Amennyiben
ez nem valósul meg (pl. nem működik megfelelően az internetkapcsolat),
elégtelen értékelést kapnak a hallgatók, s meg kell ismételniük a vizsgát.
Válaszaikban arra a sajnálatos és kiküszöbölendő tényre is rámutattak,
hogy könnyebben tudnak élni a csalás
különféle módjaival, mint a hagyományos vizsgáztatás alkalmával.
A kérdőív eredményei alapján az
adatközlők 43,4%-a a távoktatás során
megtanult önállóbban dolgozni, 30%-a
bővítette a számítástechnikai ismereteit, 15%-a tudatosította az előadásokon
való részvétel fontosságát. Több adatközlő azonban megjegyezte, hogy a távoktatás fékezte/ fékezi az ismeretszerzésben. Az adatközlők háromnegyede
számára a beadványok kidolgozása nagyobb nehézséget jelentett/jelent, mint
a vizsgákra való felkészülés. Az adatközlők 44,1%-a állítja, hogy a tavaszi
távoktatás idején fegyelmezettebb volt,
mint a hagyományos képzés során, és
rendszeresen kidolgozta a beadványokat; 33,3% számára időigényesebb volt
a feladatok kidolgozása; 11,5% számára
a vizsgákra történő felkészülés igényelt
nagyobb erőfeszítést; 11,1% pedig kevésbé volt fegyelmezett, és halogatta a
feladatait.
Ahogy az a kérdőív eredményeiből
is látható, a vírushelyzet, a távoktatás pedagógusok és diákok számára
egyaránt egy új, korábban ismeretlen
helyzetet teremtett, melyben minden
oktatási intézmény a lehetőségeihez
képest próbálja a legszínvonalasabban
biztosítani a képzést. Az ún. komfortzónából kilépve a pedagógusok új
oktatási, vizsgáztatási, a diákok pedig
új tanulási módszereket sajátítottak
el, melyeket a zökkenőmentes képzés
érdekében folyamatosan fejlesztenek.
E folyamat természetesen nagyfokú
együttműködést igényel tanártól, diáktól, szülőtől egyaránt.

MATEMATIKA

CSÁKY ANTAL

TÉRSZEMLÉLET-FEJLESZTŐ TÁRSASJÁTÉKOK –
BOARD GAMES
A társasjáték két vagy több játékos által játszott táblás játékot jelent, melynek elemei lehetnek kártyák, kockák,
lapok és jelölők. Alapvető funkciója
a szülő és gyermek interaktív szabadidős tevékenységének segítése. Jellemzője, hogy a játékosok a játék szabályait követve jelképes cél elérésére
törekednek.
Több korábbi tanulmány már rámutatott arra, hogy a játék alapú oktatás
hatékony lehet a térbeli képességek
fejlesztésében. Ismeretesek a Lego, Rubik-kocka, Pentomíno, Tangram pozitív
hatásai ezeknek a képességeknek a fejlesztésében. A társasjátékok térbeli képességekre gyakorolt hatásait viszont
ritkán vizsgálták, így kevés kutatást
találunk, amelyek segítenék a megfelelő fejlesztő társasjáték kiválasztását.
Különböző nem tudományos alapú
válogatásokban sokan összegyűjtötték
már a legjobb térbeli képességeket fejlesztő társasjátékokat. A következőkben olyan társasjátékokat mutatunk
be, amelyek érdekesek lehetnek a felső
tagozatos tanulók körében, a legjobb
térbeli képességeket fejlesztő társasjáték-felsorolásokban előfordultak, részben pedig tudományos kísérletben is
bizonyítottan pozitív eredmények érhetők el segítségükkel a térbeli képességek fejlesztésében.
Az Ubongoban a játékosoknak 12 lap
segítségével kell kialakítaniuk és letakarniuk a feladattáblán lévő üres területet. A játék fejleszti a résztvevők térbeli
és logikai képességét, mivel különböző
formákkal kell manipulálniuk, forgatniuk és összehasonlítaniuk kell ezeket,
majd a megfelelőket kiválasztani és
a helyes összeillesztésekkel a feladatban szereplő ábrát kirakni (1. ábra). Az
Ubongo használata leginkább a tanulók
azonosítási képességét fejleszti.

1. ábra: az Ubongo társajáték összetevői

A Q-bitz játék egy vizuális térbeli
puzzle-készlet, ami négy fa rejtvénykészletet tartalmaz, melyek egyenként
16 db. mintás kockából állnak. Az
egyes rejtvénykészletek kockái azonos
kialakításúak, csak színükben különböznek. A készlet tartalmaz 80 különböző nehézségű puzzle-kártyát. A
Q-bitz rejtvények kiválóan fejlesztik a
vizuális mintázási és térbeli gondolkodáskészségeket. A játék folyamán a
puzzle-kártyákon adott mintázatot kell
kirakni a 16 kocka segítségével, úgy,
hogy a kockák oldalait a megfelelő oldallal kell elhelyezni, mivel valamennyi
oldaluk különböző mintázatot takar. A
rejtvények kiválóan alkalmasak a szimmetria, valamint a pozitív és negatív tér
fogalmainak megtanítására.

A Blokus részben az ismert Go-játékra hasonlít. A játékosok a sarokból
kiindulva, felváltva Tetris alakú darabokat helyeznek a táblára. Minden új darabnak érintenie kell egy előzőleg lerakott, azonos színű darab sarkát. A játék
lényege, hogy minél nagyobb területet
foglaljunk el a táblán, ezzel megakadályozva az ellenfelek terjeszkedését.
A játék akkor ér véget, ha már nem
tudunk több darabot elhelyezni és minden játékost valaki leblokkolt. A térbeli
képességek fejlesztése szempontjából
a készlet 4x21 db. azonos színű, különböző alakú Tetris-formát tartalmaz.
Ezeket az alakzatokat a játék folyamán
szükséges azonosítani, összehasonlítani és elemezni, a megfelelő játékstratégia kialakításának céljából (Chung és
mtsai, 2017). A játék 2003-ban elnyerte
a Mensa Select Winner-díjat. A Blokus
játéknak létezik egy Blokus 3D nevű
háromdimenziós változata is, ami szinte teljesen megegyezik a fentebb leírt
Rumis játékkal.

2. ábra: Q-bitz társajáték
és a mintás kockák

A Rumis játékot az inka templomok
romjainak képe inspirálta, beleértve
a piramisokat, magas tornyokat, lépcsőket és különböző falakat. A játékosoknak színesen festett, fából készült
Tetris-elemekhez hasonló térformákat
kell elhelyezni úgy, hogy a játék során
a saját építőelemeink egymáshoz érjenek. A térlátást alaposan megtornásztatja a játék, mivel míg a minél több
saját elem elhelyezésén dolgozunk, az
ellenfelet épp az elemek elhelyezésében kell akadályozni, vagyis a formai
felismerések taktikai mérlegelésekhez
vezetnek. Az győz, akinek a játék végén nagyobb felülete látszik felülnézetből. A Rumis játék 2004-ben elnyerte a Mensa Select Winner-díjat, amely
a legeredetibb társasjátékért járó elismerés.

3. ábra A Blokus és a Blokus 3D társasjáték

Összegzésképpen elmondható, hogy
a téri képességek fejlesztése ezen
eszközök alkalmazásával várhatóan
hatékonyabban és alaposabban működhetne. A pedagógusok talán elsősorban idő- és eszközhiány miatt,
másodsorban információk hiányában
kevésbé alkalmazzák ezen eszközöket,
miközben egyre nagyobb az igény a
technikai ismereteken alapuló gyakorlati tudás alkalmazására.
FELHASZNÁLT IRODALOM
Chung, C.-C., Yen-Chih, H., Yeh, R.-C.,
& Lou, S.-J. (2017). The influence of Board
Games on mathematical spatial ability of
grade 9 students in junior high school. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 3(1), 120–143. https://doi.org/10.20319/
pijss.2017.31.120143

IDEGEN NYELV

ZOLCZER PÉTER

NYELVTANULÁSI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS (3. RÉSZ)
BESZÉD
Cikksorozatom előző két részében
megnéztük, hogy milyen rendhagyó
módokon tudunk nekirugaszkodni a
nyelvtan és a szókincs fejlesztésének
egy új idegen nyelv elsajátításakor. Általában a nyelvtan és a szókincs fejlesztése okozza a nyelvtanulók számára a
legtöbb fejtörést (és „fejfájást”), főleg
azért, mivel az előbbi esetében gyakran
eltávolodunk a nyelv valós használatától ahhoz, hogy mélyebben meg tudjuk
érteni működését (nyelvtanát), míg az
utóbbinál hamar megmutatkozik az
ismétlés(ek) szükségessége (memorizálás), mely folyamat természetéből
adódóan intenzíven igénybe veszi koncentrációs képességünket. Ha viszont
már kibékültünk a nyelvtan és a szókincs fejlesztésének folyamatával, valószínűleg a következő nagy kérdőjelet a
beszédkészség fejlesztése jelenti majd.
Ebben a részben azt nézzük meg, hogy
milyen rendhagyó módokon fejleszthető az idegen nyelvi beszédkészség.
Mielőtt rátérnénk két érdekes, rendhagyó beszédfejlesztési módszerre, röviden említést kell tennünk arról, hogy
mi számít hagyományosnak. A klasszikus beszédfejlesztési gyakorlatok szinte
mindegyikének az az alapja, hogy egy
beszédpartnerrel folytassunk valamilyen típusú konverzációt. Az iskolákban és nyelviskolákban az ilyen gyakorlatok könnyen kivitelezhetők, hiszen
van kivel beszél(get)ni. De mi történik
akkor, ha mi otthon, autodidakta módon akarjuk fejleszteni a beszédkészségünket?
Először röviden azt a módszert szeretném megemlíteni, amely ma még
talán rendhagyónak mondható, de
könnyen lehet, hogy hamarosan teljesen szokványossá fog válni: ez az online
beszédpartnerrel történő beszédkészség-fejlesztés. Az internet és az online
beszédpartner weboldalak (langauge
exchange) segítségével könnyedén találhatunk magunknak olyan beszéd-

partnert, aki szívesen társalog velünk
az elsajátítandó idegen nyelven. Sok
olyan weboldalt is találunk, amely a kiválasztott nyelvpárok alapján köti össze
a beszédpartnereket: mi a beszédpartnerünk anyanyelvét, ő pedig a miénket
szeretné megtanulni – ez mindenki
számára hasznos, főként ezért is ingyenes ezen weboldalak nagy része. Ez a
módszer, annak ellenére, hogy otthonról kiválóan alkalmazható, tehát tanulhatjuk a nyelvet autodidakta módon,
továbbra is feltételez egy beszédpartnert. Tudunk-e beszédkészséget fejleszteni beszédpartner nélkül?
A válasz: igen. A beszédkészségfejlesztés beszédpartner nélküli megközelítésének három lépése van. Első
lépésben ahhoz kell magunkat hozzászoktatnunk, hogy folyamatosan gyakoroljuk a szavak, kifejezések és mondatok kimondását, kiejtését hangosan.
Ez azért fontos, mert így tökéletesíteni
tudjuk a kiejtést, az intonációt, a tónust
és a beszédritmust az idegen nyelven.
Már azelőtt megszokjuk a helyes kiejtést, mielőtt még a helytelen próbálkozásokból később probléma lehetne
a nyelvtanulás során. Ez fontosabb,
mint gondolnánk, mivel az egyik legnehezebben javítható nyelvtanulói hiba
a helytelenül berögzült kiejtésmód.
Fontos azonban az is, hogy ne csak
„élőben” hallgassuk magunkat, hanem
időnként készítsünk felvételt is, amelyet visszahallgatva, sok apró kiejtésbeli
sajátosságra fel tudunk figyelni, amire
más módon nem lenne lehetőségünk.
Manapság minden okostelefonban van
hangrögzítő alkalmazás, ez tökéletesen
megfelel erre a célra.
Második lépésben továbbvihetjük
a hangos kiejtést úgy, hogy az egyszerű mondatokban felcserélünk először
egy, később több szót is. E lépés második fázisában egyszerű kötőszavakat
alkalmazva alkossunk összetett mondatokat, és hangosan ejtsük ki őket.

Meglepő, hogy már nagyon kicsi szókinccsel is mennyire jól ki tudjuk magunkat fejezni az idegen nyelven. (Egy
egyszerű példa az angol nyelvből: I like
chocolate. I am eating chocolate. I am
eating chocolate, but I like vanilla, too.)
A harmadik lépésben tovább fokozzuk a nehézségi szintet és a beszédkészség-fejlesztést is. Próbáljunk meg hangosan gondolkodni az idegen nyelven.
Ennek egyik legegyszerűbb módja az,
ha tudatosan figyeljük saját gondolatainkat, és amikor viszonylag egyszerű
dolgokon gondolkodunk (például a nap
végén azon, hogy milyen volt a napunk,
vagy bevásárlás előtt a bevásárlólistán,
esetleg rendrakás közben azon, hogy
mit is főzzünk aznap), próbáljuk meg
ezeket a gondolatokat hangosan kimondani az idegen nyelven. Ha még
konkrétabb dolgokról szeretnénk hangosan gondolkodni, írjuk le a környezetünket, vagy hangosan mondjuk el,
hogy mit csinálunk éppen. Fokozni
is tudjuk a nehézségi szintet, ha megpróbáljuk kifejezni a véleményünket
egy nemrég látott filmről vagy kedvenc
könyvünkről, sorozatunkról. A legfontosabb mindeközben, hogy ne felejtsük
el feljegyezni azokat a szavakat, kifejezéseket, illetve nyelvtani szerkezeteket,
amelyeket még nem tudunk kimondani. Ezeknek nézzünk utána, majd
gyakoroljuk őket, akár fokozatosan, az
első lépéstől indulva, akár egyből viszszahelyettesítve az eredeti mondatba,
gondolatba.
A beszédkészség-fejlesztés esszenciális összetevője a nyelvelsajátítási folyamatnak. Megnyugtató lehet a tudat,
hogy ez autodidakta módon, beszédpartner nélkül is hatékonyan végezhető. Ne féljünk hát hangosan kimondani
a gondolatainkat – csak arra ügyeljünk,
hogy ezt lehetőség szerint ne mások
társaságában tegyük…

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

POMICHAL KRISZTIÁN

KORUNK LEGNAGYOBB TUDOMÁNYOS TÉVHITEI (4. RÉSZ)
Tudományos tévhitekkel foglalkozó
sorozatunk aktuális részében kicsit
vidámabb vizekre evezünk, a száraz
tudomány helyett most egy klasszikus,
humoros történetet veszünk górcső
alá. Bár a fizikától nem megyünk nagyon messzire, e havi témánk inkább
technikatörténeti kérdés, semmint szigorúan tudománytörténeti. Bizonyára
számtalan olvasónk ismeri a klasszikus történetet az amerikai és a szovjet
űrprogram összehasonlításáról. Bár
számtalan változatban létezik, a lényegét valahogy így lehetne összefoglalni:
A NASA többmillió dollárt költött arra,
hogy olyan tollat fejlesszenek, amelyikkel a súlytalanság állapotában is lehet
írni. Az oroszok ceruzát használtak! A
kétségtelenül jópofa sztorival – ahogy
a legtöbb hasonlóval – csak az a baj,
finoman fogalmazva sem fedi a valóságot. Ez persze semmit sem von le
az értékéből, de az elmúlt hónapok
száraz fizikája után, lazítás gyanánt,
talán érdemes utánajárni, mi is történt valójában a hatvanas évek kiélezett űrversenyében. Mielőtt azonban
nekifognánk, érdemes, ha csak széles
ecsetvonásokkal is, felvázolni egy történelmi tablóképet.
A második világháború után az
Egyesült Államok és a szovjetek is versenyt futottak a Harmadik Birodalom
rakétatudósaiért, a ballisztikus rakéták
kifejlesztéséért indított küzdelem lett
az űrverseny tulajdonképpeni „előfutama”. Kezdetének napja is pontosan
meghatározható. 1955 augusztus 2-án
a szovjetek egy négy nappal korábbi
amerikai bejelentésre reagálva világgá
kürtölték, ők is „a lehető legrövidebb

időn belül” Föld körüli pályára állítanak majd egy műholdat. Mindkét oldal számtalan kudarcot könyvelt el az
űrverseny során, s ma már történelem,
hogy az első két nagy siker, az első
műhold és az első emberrel végzett
űrrepülés is a szovjeteknek jött össze
hamarabb. Az előbbi még 1957-ben,
míg az utóbbi, Jurij Gagarin emlékezetes repülését követően, 1961-ben. A
hatvanas évek eleje tehát egyértelmű
orosz sikert hozott, de 1969-re, miután
az amerikaiak embert küldtek a Holdra, már látszott, a szovjetek óriási lemaradásban vannak. Bár volt néhány
hamvába holt próbálkozásuk, hamarosan belátták, szovjet ember egyelőre
nem hagyja ott a lábnyomát a Holdon.
Zárójeles megjegyzés, erre később
sem került sor. Mindmáig mindösszesen tizenkét ember, tizenkét amerikai
asztronauta mondhatja el magáról,
járt a Holdon. A hetvenes években,
legalábbis az űrverseny szintjén, felmelegedett kissé az amerikai–szovjet
viszony, 1972-ben például a felek megegyeztek az első nemzetközi űrprogram részleteiről, majd három évvel később, ’75 júliusában megtörtént a nagy
kézfogás, Thomas P. Stafford és Alexej
Leonov „súlytalan” kézfogása bejárta a
világsajtót.
S most vissza a tollakhoz! Adja magát a kérdés, miért kellett a NASA-nak
toll, miért nem volt jó az egyszerű grafitceruza. A hatvanas években még az
amerikaiak is ceruzát használtak. Időközben kiderült, a letört grafithegyek
és a szálló grafitpor a súlytalanságban
veszélyes lehet az elektronikára, a fa
gyúlékony, a ceruzával írott szöveg

meg elmosódhat. Egy űrprogramhoz
hasonló bonyolultságú művelet során
a legapróbb részlet is fontos lehet, nem
engedhető meg, hogy egy óvatlan asztronauta ujja elkenje az információkat.
A NASA tehát nekiállt saját tollat fejleszteni, de hamar belátták, túl sokba
kerülne. Időközben, egy amerikai cég,
a Fisher, maga is nekiállt egy folyásmentes, megbízható golyóstoll fejlesztésének. Tolluk abban volt különleges,
hogy súlytalanságban, sőt víz alatt,
extrém hőmérsékleten, nedves papírra és gyakorlatilag bármilyen szögben
képes volt írni, annak köszönhetően,
hogy a speciális anyagból készült toll
„betétjében” nyomás alá helyezett tinta volt.
Mintegy egymillió dollárba került
mindez, de ehhez egyetlen cent állami
támogatást sem kaptak, a NASA tehát
nem fizetett ki több millió dollárt a fejlesztésre, ezeket a költségeket a vállalat
állta. Sőt, ők maguk keresték meg az
űrügynökséget azzal, „van egy remek
tollunk, próbáljátok ki!”. Hosszas tesztelés után végül 1967-ben döntött a
NASA a Fisher tollai mellett, de még
ekkor sem költött el egy vagyont.
Mintegy négyszáz darabot rendeltek,
egyenként hat dollárért. Időközben a
szovjetek is sok mindent kipróbáltak.
Írtak ceruzával, zsírkrétával műanyagtáblára, de végül be kellett látniuk, a
golyóstollnál nincs jobb megoldás. A
hetvenes évek elején, köszönhetően a
két fél közeledésének, ők is rendeltek
a Fisher „antigravitációs tollából”, és
a Szojuz repülései során már ezeket
használták.
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CSICSAY ALAJOS

MI ÁLTAL VÁLTAK AZ EMBER ELŐDEI EMBERRÉ?

A következő mondanivalómat Benedek István művelődéstörténésztől vett
gondolattal vezetem be. „… a világ
minden élőlénye közt egyedül az ember értette meg, fogta fel a halál tényét.
Nincs kívüle se növény, se állat, amely,
tudná: egyszer meg kell halnia. Lehet, hogy ez tette töprengővé, hívővé,
hitetlenné és bölcselővé”. Ám ez csak
az ember pszichikumára vonatkozó
megállapítás. Ki-ki eldöntheti, a négy
kategória közül melyik csoportba
tartózónak érzi, vallja magát. Ami a
mentalitásomat illeti, én az elsőt választanám, mivel ebbe többek között
a kételkedés is belefér. Benedek István egyúttal arra is rátapint, hogy az
ember elsődlegesen biológiai lény, s
ez már annyira determinált fogalom,
hogy nincs lehetőség a választásra. Tehát az sem lehet kétséges, hogy mint
olyan, az állatvilágnak az egyik tagja.
Amikor a 19. században felvetődött ez
a tény, annyira felbolygatta a kedélyeket, hogy akadtak, akik a témát jogi
útra terelték. Ugyanis ha az ember az

állatvilág tagja, azt is meg kellett határozni, kik, mik a legközelebbi rokonai,
s valakinek ki kellett mondania, milyen bizonyítékok szolgálnak rá.
AZ EMBER ÉS AZ EMBERSZABÁSÚ MAJMOK KÖZÖS
ŐSÉNEK ELMÉLETE

Sokan azt hiszik, Darwin volt az, akitől a philogenézis (törzsfejlődés) elmélete ered, pedig nem. A francia Jean
Lamarckot illeti meg az elsőbbség, aki
1800-ban, a párizsi egyetemen elhangzott egyik állattani előadásán vetette
fel az evolúció eszméjét, amit Darwin,
közel 60 évvel később, A fajok eredete
című művében fejtett ki bővebben és
pontosabban. Származástanából az
embert sem hagyta ki, ami botrányok
sorozatát indította el. Sokan ma sem
hajlandók vagy képesek a nézeteit elfogadni. A maga idejében olyan karikatúrák jelentek meg róla, melyeken
csimpánz törzsre Darwin arcképét
rajzolták rá. Amerikában pedig elhíresültek az ún. majompörök. Pedig Dar-

win sosem állította, hogy az ember a
majomtól származik, hanem csak arra
a következtetésre jutott, hogy az embernek és az emberszabású majmoknak közös ősük kellett legyen. Ma már
ezt egyetlen valamire való tudós sem
cáfolja. Csupán az a kérdés, hogy ez a
8-9 millió évvel ezelőtt elindult folyamat mi oknál fogva történhetett meg,
és miként mehetett végbe.
A tudomány semmit sem fogad el
bizonyítékok nélkül. Bizonyíték már
akadt volna, hiszen rengeteg megkövesedett állati ősmaradvány került
elő a földből, s az 1830-as években,
tehát még jóval Darwin elméletének
kidolgozása előtt, több alkalommal is
ráakadtak a neandervölgyi, a Homo
sapiens neanderthalensis – e nevet
csak mintegy fél évszázad múlva kapta – csontmaradványaira. Sok vita alakult ki a tudósok között, hogy a leletek
állati vagy emberi eredetűek-e. Végül arra az álláspontra jutottak, hogy
amíg a Föld más tájain nem találnak
kézzel fogható bizonyítékokat, addig
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a kérdés eldöntetlen marad. A Neander-völgyi leletet ugyan elnevezték
pithecantropusnak, azaz majomembernek, sőt az állatok rendszertanába
is beépítették mint az ember törzsfejlődésére szolgáló bizonyítékot, de ezt
többen is tagadták. Hogy kik voltak
e neves tudósok, ma már közismert,
csak a szót szaporítanám, ha nevüket
és az ellenlábasaikét is felsorolnám.
Meg a köztük lezajló megannyi huzavonát. Csupán annyit jegyzek meg,
hogy a pithecantropus vagy fél évszázadig fantomlény maradt. Azért, hogy
ne az legyen, lázas kutatás vette kezdetét, melybe egy holland származású
fiatal tudós, Eugène Dubois is bekapcsolódott. Feladta biztosnak ígérkező
egyetemi állását, és elment gyarmati
katonaorvosnak a mai Indonézia szigeteire. Keserves körülmények között,
egyikről a másikra vándorolt, míg végül Jáván, a Solo folyó hordalékában
talált egy sértetlen pithecantropuscombcsontot és egy -koponyatetőt.
Leleteivel boldogan tért haza, de nem
tudta, mi vár rá Európában. Az ellene
irányuló támadások miatt a csontokat
évtizedekig a katonaládájában kellett
elzárva tartania, mígnem a világ más
tájain már annyi hasonló kövületet találtak, hogy nem lehetett tovább hallgatni róluk vagy félremagyarázni őket.
Nálunk az 1950-es évektől a 80-as
évekig a tananyagban még szerepelt a
pithecantropus név, s még egy, a Peking
mellett talált sinantrópusé, de mivel
régen kiderült róluk, hogy valójában
Neander-völgyi típusokról van szó, e
fogalmak az ember családfájából egyszerűen kimaradtak. A 20. században
fontos „láncszemekre” bukkantak, jóval előbbiekre, mint a Neander-völgyi
emberé. Ilyenek voltak a 1,5–2 millió
évvel ezelőtt élt australophitecusok,
melyek kőeszközöket használtak, mégis kiderült róluk, hogy nem tartoznak
az ember elődei közé. Fejlődéstanilag
tehát zsákutcák. (Sok állatcsoportnál
előfordultak az ilyenek.) A Neandervölgyi emberrel kapcsolatban – akit
latinul Homo sapiens sapiensnek neveztek el – pedig még ma is azon tanakodnak, kihalt-e vagy az utána következő faj, a cro-magnoni ember irtotta-e
ki, vagy ami még meglepőbb, egymással keveredve maradtak fenn, és együtt
alkotják a ma élő emberfajt, a Homo
sapienst. A sapiens szó megduplázása mára indokolatlanná vált, éppen
azért, mert genetikailag bizonyított,
hogy csak egyetlen emberfaj létezik a
földön, magyarul, az értelmes ember.

(Akibe belebújt a kisördög, magában
azt mondja, sok embertársunkra nehéz fenntartás nélkül ráilleszteni a
bölcs vagy az értelmes jelzőt. Ám ez
nem filogenetikai szempont.)
A SZÉTVÁLÁS GENETIKAI ÚTJAI
Bizonyára sokakat nyugtalanít a kérdés, minek alapján merik a kutatók azt
állítani, hogy az embernek és a majmoknak kb. 10–15 millió évvel ezelőtt
közös őse volt. Erre ma a molekuláris
genetika igyekszik bizonyítékokkal
szolgálni. Ám mielőtt ezt érintenénk,
tekintsük át a főemlősök, Primatesek
rendjének a felépítését! Most hagyjuk ki a félmajmokat, a széles- és keskenyorrú majmokat, és maradjunk
csak az emberszerűek alrendjénél,
melyeknek egyik családját az emberszabású majmok, a Pongidaek (gibbonok, orangután, gorilla, csimpánz)
alkotják, másikat pedig az emberfélék,
a Hominidaek. Az utóbbiaktól legkésőbb, mintegy 6 millió évvel ezelőtt a
csimpánzok (csimpánzok és bonabók)
szakadtak el. Nekik a génállományuk
95–99%-ban megegyezik az emberével. Hát akkor miért nem emberek
ők is? Erre nagyon egyszerű a válasz.
Nekik 24 pár kromoszómájuk van, az
embernek pedig csak 23 pár. Gondoljunk bele, hogy egy kromoszómatöbblet mekkora katasztrófát okoz az
embernél. A Down-kórral született
gyerekek génállományába például egy
páratlan női, azaz x kromoszómával
több került, mint kellett volna.
A csimpánzok és az ember útjának
a szétválása úgy történhetett, hogy egy
kromoszómapár valami oknál fogva
összeolvadt. Képzeljük el, ez mekkora
változást idézett elő! A Homo sapiens
humán genomja 23 pár kromoszómából és kb. 3 milliárd DNS-párból
(dezoxiribonukeinsavból) áll. Miért
nem pontos ez a szám? Mert az egyedek (egyének) génállománya „csak”
99,9%-ban egyezik meg, tehát mindnyájunk között vannak apró, 0,1%-nyi
eltérések. Ezért nincs a világon – még
küllemre sem – két egyforma ember.
De még egyforma állat sem volt mindaddig, amíg a Dolli nevű birkát az
angol genetikusok testi (vagyis nem
ivarsejtekből) nem klónozták. Ugyanis
páratlan ivarsejtekkel történik a természetes, ivaros szaporodás. Az ember megtermékenyülésekor a 23+23
kromoszóma egybeolvad, s lesz belőle
46 kromoszómát tartalmazó emberkezdemény, azaz zigóta. Egy – kissé
erőltetett kifejezéssel élve – olyan rész-

letekbe menő, biológiai programmal
rendelkezik ez, ami meghatározza,
hogy ha a méh nyálkahártyájában sikerül beolvadnia, emberré fejlődjön.
Minden ivarosan szaporodó élőlénynél nagyjából ez a folyamat játszódik
le. Kivételt képeznek azok, amelyek
vegetatív úton, azaz testi sejtjeikkel
képesek reprodukálódni. Növények
esetében ez gyakori, az állatvilágban
csak egyes rovaroknál fordul elő, akkor is csak kivételes esetekben. De
náluk is ivarsejtekre (petesejtekre) van
szükség, amelyek megtermékenyítés
nélkül, páratlanul maradva kezdenek
el osztódni, s végül lesz belőlük női
ivarú rovar. (Ez a kivételes szaporodásmód a parthenogenesis, magyarul
szűznemzés.) Viszont, mint láttuk, az
ember még az emlősöknél is ki tudja
kényszeríteni a vegetatív szaporítást.
A sikeres klónozás után felmerült
az aggály, mi fog történni, ha egyes
forradalmárokat, hírhedt zsarnokokat
vagy elvetemült bűnözőket, akiknek
fennmaradtak konzervált testi sejtjeik – mint például Leninnek, akit e
tekintetben szóba is hoztak –, egy az
egyben ily módon, titokban, újraélesztenek. Csakhogy ez puszta fantazmagória. Még ha elvileg lehetséges
is az ilyesmi az ember esetében – bár
szigorú törvények tiltják a megvalósítását –, akkor is a „klónozott egyén”
életének minden mozzanatát, beleértve a családi és környezeti hatásokat (a
terhességtől az élet kiteljesedéséig),
maradéktalanul újra kellene szervezni,
ami képtelenség. Éppen ez bizonyítja,
hogy az ember nemcsak biológiai, hanem társadalmi lény is. Az emberi társadalom kialakulása mintegy 300 ezer
év alatt mehetett végbe, az ún. modern
emberré válás pedig 20–30 ezer évet
vett igénybe. De mennyi véletlen ráhatásnak volt kitéve ennyi esztendő
leforgása alatt? Testfelépítésében, igaz,
semmi változás nem történt, viszont a
lelkivilágában (pszichéjében, érzésvilágában, és cselekedeteiben) rengeteg.
A Neander-völgyi ember agya már
nemcsak tömegében volt nagyobb
az elődeiénél, hanem a differenciáltságában is eltért azokétól, amit a koponyacsontok belső lenyomataival
lehet igazolni. Már fejlett agylebenyei
voltak, amelyek egyikén kialakult a
beszédközpontnak nevezett, Brocaterület, amiből arra lehet következtetni, hogy képes volt beszélni. Azonban
a tagolt beszédhez más is kellett: az
arckoponyán a hangok megformálására alkalmas izmok. Ezek viszont a Ne-
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ander-völgyi ember beugró álla (rövid
állcsúcsa, illetve annak hiánya), az erős
homlokeresze miatt nem alakulhattak
ki, ezért bizonyos hangokat nem tudott megformálni, ilyenek voltak a „b,
c, m, p, u, v, z” hangok. Ami meglepő,
a Neander-völgyi ember eltemette
a halottait, mi több, a sírokra – vagy
inkább a tetemekre – virágokat hintett. Erre a csontmaradványok mellett
megtalált mintegy negyven növényfaj
pollenjeiből lehet következtetni.
Az emberelődök kutatásával kapcsolatban többször megjegyzik az antropológusok, hogy több „láncszem”
hiányzik még. Tegyük fel, hátha mégsem. Ha az utóbbi év-százezredek alatt
két faj egymással keveredett (kereszteződött), miért nem történhetett volna
ez meg az előző, mondjuk a Homo
habilisek és a Homo erectusok között
is. Az ilyen feltételezések a tudományos kutatásban is megengedhetők, de
hangsúlyozom, csak akkor fogadhatók
el, amikor már bizonyíthatók.
A FŐEMLŐS ROKONOK ÉS
AZ EMBER

Az ember anatómiájával most fölösleges lenne foglalkozni, hiszen a tudományos leírásokon kívül számtalan ismeretterjesztő könyv, film, rajz, videó
is megjelent, melyek a bőr felületének
nagyságától kezdve olyasmiket is elárulnak, mekkora lenne a táplálék felszívódására szolgáló bélbolyhok területe, ha azokat valaki kisimítaná, vagy
ha ugyanezt tennék a tüdőhólyagocskákkal, melyekben az oxigén-széndioxid cseréje végbemegy. Nem beszélve
arról, hogy az agytekervények mekkorára növelik meg az agykéreg felületét. Arra viszont fontosnak tartom
felhívni a figyelmet, hogy bizonyos
mikroorganizmusokkal mi, emberek
(is) szimbiózisban élünk. Ezért csak
nagyon indokolt esetekben ír(hat)nak fel az orvosok antibiotikumokat,
és hozzájuk tartozó, bélflórát tápláló
probiotikumokat. (A bélflóra kifejezés
nem éppen helytálló, de bárki tudhatja, hogy életfontosságú baktériumokról van szó.)
Ha elfogadjuk, hogy az ember az
állatvilágnak a tagja, akkor arra is ki
kell kiterjednie a figyelmünknek, hogy
biológiailag milyen lényeges különbségek vannak köztünk és a főemlős
rokonaink között. Rendszerint az eltérő tulajdonságaink közül a beszédet
szoktuk kiemelni, amire a hajlamot
örökölnünk kell. Az imént említettem a genetikai programot, amiben

az időzítés is benne rejtőzik. Megdöbbentő jelenség, hogy a súlyos halláskárosultsággal született gyerekek – ha
évek múltán sikerül is helyrehozni a
hallásukat – sosem képesek tökéletesen elsajátítani a beszéd képességét. A
beszédtanulás folyamatában a születés utáni első három év játszik döntő
szerepet. Ebben az időszakban válik
az anyanyelv kizárólagossá, melynek
a domináns szerepét például a többnyelvűeknél idővel átveheti ugyan egy
másik nyelv, ám erre sok ember szinte
képtelen. Éppen ideje lenne, hogy ezt
a nemzetállamok prominens politikusai is tudomásul vegyék, mármint
azt, hogy a nemzetiségektől ne várják el az államnyelv anyanyelvi szintű
gyakorlását, mert az, mint említettem,
sokaknál szinte lehetetlen. Ha valaki
mégis eljut addig, hogy a kétnyelvűeknél a második, a többnyelvűeknél
a sokadik nyelv válik dominánssá, az
anyanyelv marad mégis az, amelyen
gondolkodik és amelyen álmodik az
ember. Az átlagemberek legtöbbje, éppen ezért, úgy beszél idegen nyelven,
hogy közben magában fordít. Ezt nem
kisebb személyiség, mint Lomb Kató
nyelvzseni írta le, aki tizenhat nyelvet
bírt megtanulni, s általuk mindegyiken szinkrontolmácskodni tudott. Aki
már hallgatott szinkrontolmácsokat,
feltétlenül igazat ad Lomb Katónak.
Jól, sőt kitűnően elsajátítani egy idegen
nyelvet (mindegy, hogy azt hivatalos,
második vagy államnyelvnek nevezik-e) lehet, de úgy, mint az anyanyelvet, soha. Mi hiányzik hozzá? Azok az
apró mozzanatok, melyek összességét
az etológusok impringtingnek (bevésődésnek) neveznek. A madaraknál
ez pillanatok műve, az emlősöknél,
főleg az embernél, e kritikus pillanatok mindegyikének megvan a maga
ideje és meghatározó szerepe, amelyek közül a kimaradókat sohasem
lehet pótolni. Akik anyanyelvi szintű
államnyelvtudást követelnek azoktól,
akiknek más az anyanyelvük, mint
az övék, nem tudják, hogy valójában
mit várnak el tőlük. Vagy ha mégis,
nyugodtan mondhatjuk, a nemzeti kisebbségek és etnikumok nyílt asszimilációjára – durvább kifejezéssel élve,
bekebelezésére – törekednek.
A FAJELMÉLET
A fajelmélet, amit aligha kell felidézni,
rengeteg embertelenséget volt képes
véghezvinni. Sajnálatos módon még
az 1980-as évek „szakirodalmában” is
rá-ráakadhatunk, hogy egyes szerzők

a nemzetet azonosították a fajjal. Pedig
akkor már az alapiskolai tananyagban
is rasszok szerepeltek. A rassz nem
azonos a fajta fogalommal, mert a fajta
mesterségesen előállított, idegen szóval domesztikált (háziasított), fajon
belüli populációt (csoportot) jelent,
ami nem azonos a szelídítéssel. A rassz
viszont – ami egyedül az embernél
használatos – természetes úton, többek között az éghajlati körülmények
hatására jött létre. A földrajzi megosztás szerint négy nagyrasszt különböztetünk meg, melyek a következők:
europid, mongoloid, negrid és veddoausztralid. A genomjaik közötti eltérés csupán 0,176%; alig valamicskével
több, mint a rasszokon belüli egyedek között, küllemre mégis mennyire
szembetűnő. És mennyi ostoba előítéletnek válhatott forrásává!
Úgy tudjuk, nekünk, embereknek,
szinte az egész testünk szőrtelen, amíg
a legközelebbi emlős rokonainkét pedig sűrű, durva szőrzet borítja. Bizony
ez csak látszat, mert nekünk, embereknek, általában több a szőrtüszőnk,
mint a csimpánzoknak. Megjegyzem,
előfordulnak genetikai hibák, amikor
egyes embereken megjelennek tenyérnyi, atavisztikus (távoli ősökre visszautaló) foltok, melyeket állatokéra emlékeztető szőrzet borít. De miért nem
az egész testet? Erre egy angol zoológus, Desmond Morris 1967-ben írt A
csupasz majom című könyvében próbál megfelelő választ adni. (Magyarra
fordította Hernádi Miklós, 1989-ben.)
Morris azt bizonygatja, hogy az ember
elődei, akár millió éven át, geológiai
változások következtében, egy nagyobb kiterjedésű, vizekkel körülvett
szigeten éltek, amiért kénytelenek voltak vízi életmódot kialakítani, aminek
aztán genetikai következményei lettek.
Ez eléggé logikusnak látszó elmélet,
de megint csak – hol rá a bizonyíték?
Arra viszont van, hogy a finom anatómiai különbségek egyike az ember fehér szemgolyója, ami az emberek közötti kapcsolatokban, a szemkontaktus
kialakításában, meghatározó szerepet
játszik. Hogy hová fordítjuk a tekintetünket, nemcsak az embertársaink veszik észre, hanem a közelünkben levő
emlősök, madarak és más gerincesek
is. Erről bárki meggyőződhet. Arról
meg a kutyatartó gazdik, hogy házi
kedvenceinkkel, bizonyos határon belül, mimikájukkal, de még szemmozgásukkal is lehet kommunikálni. De ez
már igazán más téma.

ÍGY TANÍTOM ÉN

KLEMEN TERÉZIA

JAVASLATOK A MAGYARORSZÁGI RENESZÁNSZ
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET TANÍTÁSÁHOZ
A humanista műveltség korán otthonra talált Magyarországon, hisz
már Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond uralkodás idején (XIV–XV.
század) kialakult a szellemi és kereskedelmi kapcsolat. Viszont a Mátyás
udvarában otthonra talált XV. századi
humanizmus széles körű elterjedéséhez hiányoztak a feltételek: az erős
városi polgárság, a fejlett városi életforma, a kulturális központok. Így
a királyi udvar és a főurak váraiban
éltek a költők. Őket nevezzük udvari költőknek vagy udvari embernek.
Néhány módszertani ötlet a téma
feldolgozásához:
Nézzenek utána a diákok, milyen filmek játszódnak fejedelmi udvarokban, ahol a szereplők között „művész” is található!
Képzeld el, hogy rendezvényszervező vagy Mátyás király udvarában!
Egy kultúrműsorral egybekötött
reprezentatív nagy bált kell megszervezned. Tervezd meg a rendezvényt!
Nézz utána a korabeli táncoknak
– hogyan terveznéd meg egy nyitótáncot?
A diákok gyűjtsenek képeket és
leírásokat a reneszánsz kori viseletekről!
Figyeljék meg az országok viseletei
közötti hasonlóságokat, különbségeket, majd az egész osztály tanári irányítással vitassa meg, mire jutottak!
Csoportosítsák a gyűjtött képeiket,
és készítsenek minden ország jellemző viseletéről egy-egy plakátot!
Különösen figyeljenek oda a Magyar
Királyságban használt ruhákra!
Az internet és szakkönyvek segítségével keressenek Mátyás korabeli
építészeti emlékeket!
Mátyás szellemiségét, műveltségigényét jellemzi, hogy saját könyvtárat hozott létre, a Bibliotheca
Corvinianat. Készítsen egy diák prezentációt a témáról!
A magyar ifjak sokasága ismerkedett
meg a humanista eszmékkel az itáliai
magániskolákban, a külföldi egyetemek „ars”-fakultásain, valamint a
hazai jelesebb székesegyházi iskolák-

ban is a 15–16. század fordulója körüli évtizedekben. Nézzenek utána a
diákok, milyen ismert személyiségek
tanultak külföldön ebben az időben!
JANUS PANNONIUS

Az újlatin költészet kivételes tehetségű költője volt Janus Pannonius.
Petőfiig ő az egyetlen olyan magyar
költő, akit ismert és elismert Európa.
Gondolkodjanak el a diákok azon,
vajon mi tette ezt lehetővé!
Janus Pannonius fiatalkori versei
is tanúsítják, hogy a közönséges,
humoros, olykor obszcén, pajzán
megnyilatkozás nem állt távol tőle.
Olvassák el két itáliai epigrammáját!
Keressék meg a Szilviáról és a Panaszkodik, hogy társai bordélyházba
csalták című verseket, és olvassák el!
Gyűjtsék össze azokat a kulcsszavakat, amelyek jellemzik ezeket a verseket!
Melyek azok a poétikai eszközök és
motívumok, amelyek népszerűvé tehették őt iskolatársai körében?
Olvassák el Janus Pannonius Pannónia dicsérete című alkotását!
Készítsenek egy interjút a költővel,
melyben a költő hazájához fűződő
érzéseiről és saját szerepéről vall!
A tudással és a tehetséggel felvértezett ember önbizalma cseng ki a
Pannónia dicsérete című versből.
Mutassák be a diákok, miként!
A Búcsú Váradtól című vers alapján
fogalmazzuk meg, hogy milyen
érzések kapcsolódnak általában a
búcsúzás helyzetéhez!
Ha elutazunk, kitől és milyen sorrendben búcsúzunk el?
Pannonius további híres verse az Egy
dunántúli mandulafáról. A fa-motívumra épülő versek általában az
emberi, költői sors allegóriájaként
értelmezhetők. Kíváncsian várjuk e
párhuzam magyarázatát.
Milyen versekkel találkoztak a diákok már tanulmányaik során, ahol a
táj bemutatásának központi szerepe
van?

Ha lehetséges, hallgassák meg Cseh
Tamás Utóirat című lemezéről a
Janus Pannoniusról szóló dalt.
BALASSI BÁLINT

A XVI. század történelmünk egyik
legválságosabb időszaka volt: levert
parasztforradalom, a török elleni élethalálharc, a hódoltság, az ország három részre hullása, vérengzések, a feudális urak pártoskodása, árulások, a
nép nyomorúsága és a végvári harcok
jellemzik. Ennek a zaklatott időszaknak volt a magyar nyelvű reneszánsz
irodalom legnagyobb költője Balassi
Bálint.
Gyűjtőmunka segítségével tudjanak
meg minél többet a diákok a regényes életéről!
Ha meg kellene filmesíteni Balassi
életét, a forgatókönyvben mely élettörténéseket emelnék ki a költő hányattatott életéből?
Hasonlítsák össze a diákok Bornemissza Péter Siralmas énnéköm és
Balassi Bálint Búcsú hazájától című
versét!
Írjanak néhány – szívből jövő –
gondolatot Otthontalanul, illetve
Hazátlanul címmel!
Ismerve a költő életét, írjanak ajánlólevelet a királynak, amely egy fontos udvari poszt betöltésére ajánlja a
költőt!
Balassi tipikus reneszánsz ember
volt, aki nagyon szerette a nőket.
A Hogy Júliára talála… című verse
gyönyörű szerelmi elégia, amelyből
árad a viszonzatlan szerelem panasza. Milyen népdalra utaló képekkel
szólítja meg az imádott nőt?
Balassi művészi udvarlása bizony nagyon különbözik a mai „lánykérési”
stílustól. A fiúk írjanak a lányoknak
lánykérő levelet, a lányok válaszlevélben fogadják el vagy utasítsák
vissza a lánykérést, s mindezt reneszánsz stílusban tegyék!
A Wesselényiné Szárkándy Annához
1590–1591 telén írt Célia-versek Balassi szerelmi költészetének csodála-
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tos utójátékát alkotják. Célia
szépségét, a szerelem boldogságát emeli ki a Kiben az Celia
szerelméért való gyötrelméről
szól... kezdetű versében. A
malom és a harang képét egy
hosszabb gondolatsoron keresztül fejti ki. Ezek irodalmi
toposzok, vagyis évszázadokon átívelő vándormotívumok. A vers elolvasása után
értelmezzék ezt a két szimbólumot! Minek a kifejezői
ezek?
Balassi szerelmi költészetét
ismerve milyen nőszemlélet
rajzolódik ki a műveiből?
A Balassa-kódexet 1874-ig
a családi könyvtár rejtette.
Nézzenek utána a diákok, mit
tartalmaz ez a kódex!
A kódex másolója egy kis
felvezetéssel kezdi a művet.
Gondolkodjanak el a diákok,
hogy milyen következményei
lehettek a másolásnak! Válaszukat indokolják meg!
A kódex másolójától tudjuk,
hogy a költő a verseit dallamra írta. A XVI. században
Európa-szerte a mindennapi
élethez tartozott a muzsikálás. Természetes tehát, hogy a
vers együtt élt a zenével. Hallgassák meg a diákok kedvenc
versüket megzenésítve vagy
írjanak a kedvenc versükhöz
dallamot!
Gyűjtsenek a vitézi élettel
kapcsolatos XVI. századi műveket! Melyek lehettek volna
Balassi forrásai is?
Tartsanak kiselőadást a XVI.
századi magyar végvárak szerepéről és a végvári életről!
Írjanak pár soros verset a
végvári életről, olvassák fel
egymásnak az osztályban!
Mitől egyediek, különlegesek
Balassi istenes versei? Indokolják meg röviden!
Gyűjtsék össze Balassi vallásos lírájának reneszánsz vonásait!

Nagy Attila felvétele

NAGY ATTILA

KOVÁCS ATTILA ISZLÁMKUTATÓ
KAPTA A 2020-AS VÁMBÉRY-DÍJAT
Rendhagyó módon, az online térben
tartották meg a Vámbéry-konferenciát, ezúttal a Termálfürdő konferenciaterméből közvetítve. A Vámbéry
Polgári Társulás hagyományos eseményén a Vámbéry-díjat is átadták –
azt idén Kovács Attila iszlámkutató
kapta.
A november 6-ai online konferencián
Hájos Zoltán polgármester is köszöntötte a Kelet-kutató szaktekintélyeket,
egyben a sajnálatát is kifejezve, hogy
most nincs lehetőség a városháza dísztermében üdvözölni a kutatókat.
„A 2020-as év sajnos mindannyiunk számára felejthetetlen – mi sem
tudtunk most találkozni a Csallóköz
központjában. Ez a díjátadás azonban
maradjon és legyen továbbra is ünnep
és öröm a számunkra, s kívánunk a
díj mellé további számos szakmai sikert Kovács Attilának” – fogalmazott
Hájos Zoltán, majd Hodossy Gyulával,
a Vámbéry Polgári Társulás igazgatójával átadták a kutatónak a Vámbérydíjat.
„Remélem, hogy sokszor fogunk
még találkozni a Vámbéry-konferencián, élőben is, hiszen nekem is sokat
adott szakmailag e konferencia. Nagyon örülök a díjnak, Vámbéry iránt
érzett tiszteletem okán is” – köszönte
meg az elismerést Kovács Attila, akinek
az iszlám állam képi reprezentáció-

járól írt cikke rendkívül idézett írás
volt az utóbbi években.
Kovács Attila a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi
Kara Összehasonlító Vallástudomány
Tanszékének docense. Tanít emellett
Brünnben, vallástudományi szakon és
szociális antropológián is. Alapvetően
az iszlámmal, azon belül is a vizualitás
és az iszlám viszonyával foglalkozik.
„Ez fontos téma, sok szempontból.
Vizuális világban élünk, ez a muszlim világra is érvényes, akármennyire is korlátozott ott vallásilag a képek
szerepe. Mert a gyakorlatban a képek
működnek, főleg különböző csoportoknál, beleértve az olyan radikális
iszlám szervezeteknél is, mint például
az iszlám állam” – mondta el Kovács
Attila.
S hogy mit jelent számára a Vámbéry-díj, azt a következőképpen
fogalmazta meg:
„Ez egy fontos elismerés. Sajnos
nem elégszer hangzik el, de a Vámbéry-konferencia ma Közép-Európa
leghosszabb ideje működő orientalisztikai tárgyú konferenciája. Fontos tudományos fórum, és maga a díj
ennek a fórumnak a megnyilvánulása. Elismerés Vámbéry személye, de
a tudományos társaságban részt vevő
kutatók kapcsán is.”
Forrás: https://dunaszerdahelyi.sk/kovacsattila-iszlamkutato-kapta-vambery-dijat
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VISSZATEKINTÉS
Kedves Olvasó!
Tisztelettel megköszönöm, hogy az
olvasnivalók rendkívül gazdag kínálatából éppen a Katedra ünnepi számát
vette kezébe. Remélem, kedve telik
benne, és nem okoz csalódást.
Annál is inkább, mivel velünk együtt
Ön is részese volt azon eseményeknek,
melyek gondolataimat irányították,
miközben e sorokat írtam. Együtt éltük át a koronavírus árnyékában azt
a fenyegetettséget és kiszolgáltatottságot, mely egyedülálló az emberiség
történelmében, és rányomta bélyegét
az oktatásügy egészére is.
Mint a legtöbb munkahelyen, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségében is tervezett munkarend
szerint végezzük napi feladatainkat.
Ezekhez csatlakoznak a rendkívüli
események, amelyek azonnali megoldást követelnek. Számos területi, országos és határokon is átívelő rendezvény szerepelt az idén is Szövetségünk
programján.
Az év első hónapjai intézményeinkben a megszokott mederben folytak,
megindult az oktató–nevelő munka,
vele párhuzamosan kezdetét vette a
tehetséges tanulók felkészítése a tanulmányi, tehetségkutató, sport- és egyéb
versenyekre. A lemaradó tanulókkal
való foglalkozás is az osztálymunka
szerves részeként működött.
A pedagógusok a mindennapi
munkájuk mellett az önművelésre
és a továbbképzésre is rengeteg időt
fordítottak. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében
számos lehetőség kínálkozott erre.
Márciusban azonban egy szorongató
vészhelyzettel kellett szembenéznünk,
mely mindannyiunkat megviselt: tanulót, pedagógust, szülőt egyaránt. A
gyermekeknek lehetett a legnehezebb,
hiszen láttak bennünket úgy, ahogy
talán eddig sohasem: elvesztve magabiztosságunkat, miközben kétségbeesetten igyekeztünk megtartani eddigi
életünk erősnek és biztonságosnak vélt
falait.
Az iskola becsukta kapuit, az oktatás átköltözött a digitális térbe, a változó idők változó feladatokat róttak
mindannyiunkra. Nemcsak mi kerültünk ebbe a helyzetbe, a hatósági
intézkedések a kultúra színhelyeit, a

színházat, a mozit, a múzeumokat, kiállításokat is érintették.
Belátva az intézkedések szükségességét, megpróbáltunk egymásnak
segíteni. A kezdeti bizonytalanságok
után megindult a távoktatás, pedagógusaink a szülőkkel karöltve megtalálták a körülményeiknek megfelelő
legjobb utat, és próbálták a lét eme
új formáját a legelviselhetőbbé tenni.
Szövetségünk is helytállt, számos intézkedéssel, tanáccsal, konkrét segítséggel igyekezett az oktatás hasznára
lenni. Számos hasznos segédanyagot,
módszertani útmutatót bocsátott a pedagógusok rendelkezésére, ingyenes
webináriumokat szervezett, amelynek
keretében élő online tanóra használatára alkalmas eszközöket mutattak
be, honlapunk is állandóan frissült,
hogy pedagógusaink ne maradjanak
egyedül gondjaikkal. Biztosítottuk a
kérdezés lehetőségét is, 24 órán belüli válaszadást ígérve. Kérésünkre
magyarországi és hazai színészeink
az óvodák csoportjai és az alapiskolák
minden évfolyama számára hang- és
videóanyagot készítettek, amelyeken
művészi előadásban adtak elő irodalmi szemelvényeket, hogy ezzel is segítsék a távoktatást. Az összefogás, a
segítőkészség, az együttműködés és a
kreativitás segített nekünk a nehézségeket áthidalni.
Ehhez az egyik legalkalmasabb eszköznek a művészet bizonyult, annak
szívet-lelket megnyugtató szépsége és
harmóniája. Meghirdettük a „Koronavírus idején” elnevezésű pályázatot,
amely nem remélt érdeklődést váltott
ki. Három korosztály, négy kategória,
több mint nyolcvan tanintézmény,
közel 320 pályázó, 365 pályamű (képzőművészeti alkotás, vers, próza, fotó)
érkezett be a felhívásunkra. Az alkotásokat hozzáértő, szakavatott zsűri értékelte. Valamennyi pályázó emléklapot
kapott, a legjobbak aranysávos minősítésben részesültek. Az ő alkotásaikat
antológiában gyűjtöttük össze egy embert próbáló időszak lenyomataként,
hogy mementóként megőrizzük az
utókor számára. Megerősítjük, amit
mindannyian régóta tudunk, hogy a
művészet gyönyörködtet, gyógyít és
megtanít megérteni, elviselni és feldolgozni az élet árnyékos történéseit.

Mivel a hatósági rendelkezések óva
intettek bennünket a tömeges rendezvényektől, Szövetségünk számos tervezett programja került át a digitális
térbe, így a pedagógusnapi köszöntő
és az évi rendszeres rozsnyói pedagógus-kitüntetések átadása is a digitális
térben valósult meg, mint ahogy a
XXIII. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál is. Szövetségünk 30. évfordulóját
egy tartalmas kisfilmmel és egy 240
oldalas emlékkönyv kiadásával ünnepeltük, melyben a harminc év tanúi
őszintén vallanak a küzdelmekről,
akadályoztatásokról, emberséget, magyarságot próbára tevő helyzetekről.
Felelevenednek sikeres, nagyszabású
regionális és országos rendezvényeink, a kihelyezett főiskolai és egyetemi
központok keretében elindított hazai
magyar pedagógusképzés kezdetei. A
nagy idők tanúi és a mai fiatal pedagógusgeneráció tagjai fogalmazzák meg,
mit jelent számukra a Szövetség, az itt
végzett munka.
Az összetartozás éve alkalmából egy
kisfilmmel csatlakoztunk a Trianon
100 kezdeményezéshez, és elkészítettünk egy kiadványt II. Rákóczi Ferenc
erdélyi fejedelemmé választásának
315. évfordulója tiszteletére rendezett
„Cum Deo pro Patria et Libertate!”
tanári emlékkonferencia felejthetetlen
előadásaiból.
A nyár sem hozott könnyebbséget,
hisz elmaradtak a nyári egyetemeink
és szakmai tematikus táboraink, de
azért jutott tér néhány jelentős rendezvényre, melyek közül az SZMPSZ
stratégiájáról tartott szakmai műhely
munkáját emelném ki. Az augusztusban tartott következő szakmai műhelyben a karantén alatti időszakban
szerzett tapasztalatokra koncentráltunk, majd boncolgattuk a hazai magyar oktatás problémáit és a tananyagfejlesztés lehetőségeit.
A várva várt könnyítések és egy oldott hangulatú nyár után reményekkel
telve néztünk a következő iskolaév elébe.
A Szentlélek tiszteletére felszentelt
római katolikus templom volt a színhelye a XX. Országos Tanévnyitónak
Szepsiben, ahol ismét felkerültek a
maszkok a résztvevők arcára, jelezve,
hogy a világjárvány sötét fellegei még
nem vonultak el. Az iskolakezdő kisdi-

SZMPSZ/ISKOLAHÍREK

ákok és a pályakezdő fiatalok mellett 32 pedagógus is megbecsült
vendége volt az ünnepélyes tanévnyitónak, akik nyugállományba
vonulásuk alkalmából érdemelték
ki a Pedagógus Szolgálati Érdemrendet.
Nagy lendülettel indult az új
tanév. Mindenki örült az együttlétnek, élővé vált az ismeretszerzés, újraéledt a közösségi élet. Az
öröm azonban korainak bizonyult.
Október elején az oktatásügyet is
elérte a pandémia második hulláma. Először a középiskolák, majd
az alapiskolák felső tagozata is
visszatért a távoktatáshoz.
Az előző tanév tapasztalatait
sem dolgoztuk még fel teljesen, de
az már biztosan elmondható, hogy
a távoktatás nem helyettesítheti a
megszokott tanulást – a semminél
azonban többet ér. Pedagógusaink
már kellő tapasztalattal rendelkeznek a hatékony módszereket
és jó gyakorlatokat illetően, a gyerekek is tudják, mi a feladatuk, és
a szülők sem fognak kétségbeesni.
Tehát sok olyan buktatót elkerülhetünk, amelyekkel az előző hullámban találkozhattunk.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a továbbiakban is
a pedagógusok, tanulók és szülők
rendelkezésére fog állni segítséggel, tanácsadással, útbaigazítással.
A legfontosabb, amit mindannyian tehetünk, hogy összefogunk,
egymást támogatjuk, és igyekszünk racionális döntéseket hozni, hogy egészségben átvészeljük
az előttünk álló heteket, hónapokat. Amikor ezeket a sorokat
írom, még nem értük el a csúcsot,
a lejtmenet még várat magára.
Aki gyermekekkel dolgozik, annak életfelfogását a remény, a derű
és a bizalom jellemzi. Pedagógustársaimmal együtt reménykedünk
hát a dolgok jobbra fordulásában,
igyekszünk derűre hangolni tanítványainkat, és bízunk abban,
hogy mindez nem hiábavaló.
Mindehhez Jókai Mór szavait hívom segítségül: „Mit tehetünk a
tél ellen? Várjuk a tavaszt.”
Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke

KARANTÉN A SELYE GIMIBEN 2.0
Pozitívan kell hozzáállni! – legalábbis
ezt halljuk mindenkitől, miközben a
járvány gyökeresen megváltoztatja az
életünket, előreláthatóan nem éppen a
legjobb irányba.
Vitathatatlan, hogy ez az időszak
mindenki számára tele van idegörlő
megpróbáltatásokkal. Külső szemmel
úgy tűnhet, a diákoknak most „aranyéletük“ van, hiszen egész nap otthon
lehetünk és lebzselhetünk, és ha esetleg éppen kedvünk szottyan, megcsináljuk azt a néhány feladatot, amit a
tanáraink küldtek nekünk. Valójában
viszont ez közel sincs így. A Selye János Gimnázium diákjainak nagy része
úgy vélekedik, sokkal megterhelőbb
iskolásnak lenni ilyen módon. Miért?
A válasz először nem feltétlenül egyértelmű, viszont minél többet gondolkodom rajta, annál inkább látom, mennyi
minden veszik el az életünkből azáltal,
hogy karanténban vagyunk. Ami kifejezetten a mi iskolánkat illeti, leginkább az elsős diákjainkat sajnálom.
Az ő képzeletükben jelenleg úgy élhet
a Selye János Gimnázium, mint egy
dolgozatokat, feleltetéseket egymás
hátára halmozó intézmény, ahol csak a
tanulás körül forog minden, hisz nekik
eddig még alkalmuk sem volt igazán
megtapasztalni, milyen is az a bizonyos „selyés diákélet“. A gimibálok, az
elsősök avatása, a különféle ünnepségek és rendezvények mind kimaradnak
az életükből, még az első évfolyamban
abszolválandó úszótanfolyam is – és
mindezekről csak az idősebbek elbeszéléseiben hallhattak. Pedig ez tagadhatatlanul a gimnáziumunk egyik
legnagyobb erőssége: a tarka, gazdag
diákélet. Ezek hiánya a diákokat soksok potenciális élménytől fosztja meg,
s ami talán még bonyolítja a helyzetet:
nem tudják kifejteni a motiváló hatásukat a tanulásra sem. Ez egy olyan
probléma, melyet a diákönkormányzat
folyamatosan igyekszik orvosolni: interneten keresztül ötletelünk, hogyan
lehetne ebben a kényes helyzetben is
egy kis színt vinni az iskola életébe.
Az első, márciustól júniusig tartó
karanténhoz képest jóval megterhelőbbnek tartom a mostani online
oktatást. Szembetűnően nagyobb az
online megtartott óráink száma, több
a feladott házi feladat is – ennek az
oka minden bizonnyal az, hogy a tanároknak már közel sem annyira új
és szokatlan a helyzet, mint az előző

tanévben, sokkal könnyebben tudnak
tájékozódni, ahogyan mi, diákok is.
Valamint az is bizonyára közrejátszik
a dologban, hogy egyáltalán nem ért
minket meglepetésként a karantén,
tehát tudatosan készültünk arra, hogy
akár a következő héten újra előállhat a
már ismert helyzet.
Mivel több az online óránk, több feladatot kapunk, kevesebb a szabadon
maradt időnk. Eddig a tanulás mellett
sok időm maradt az önművelésre is:
hímeztem, sütöttem, olvastam, zenéltem. Még mindig elegendő szabadidőm maradt a hobbijaimra, viszont
már jelentősen kevesebb, mint korábban. Harmadikos diákként már van
egy elképzelésem arról, hogy milyen
irányban szeretnék a jövőben elhelyezkedni, mely tantárgyakból szeretnék
jövőre érettségizni. A tanulásba fektetett energiámat is eszerint próbálom
beosztani, több időt fordítok azokra a
tantárgyakra, amelyekre a terveim szerint a jövőben szükségem lesz. Mivel
mindennap más időpontban vannak
az óráink (néha egy óra elmarad, néha
áthelyezzük egy óra időpontját), nincs
egy megszokott, működő napirendünk. Az átlaghoz képest jóval több
időt töltünk a számítógépek, telefonok
előtt, és saját magamon is tapasztalom
ennek a káros hatásait. Gyakorta fáj a
hátam és a nyakam, egy olyan nap után
pedig, mikor több online óránk van az
átlagosnál, a szememet is irritáltnak
érzem. Több diáktársamtól hallottam,
hogy bizony igen nehezen bírják magukat formában tartani, főleg a szigorú
kijárási tilalom mellett.
A fentiekben csupa negatívumot soroltam fel, és bár ennek nyilvánvalóan megvan az oka, azért nem szabad
megfeledkeznünk a pozitív dolgokról
sem. Pozitívum az, hogy van időm
megnézni egy háromórás filmet; van
időm elkezdeni egy könyvet, amit már
hónapokkal ezelőtt kikészítettem az
éjjeliszekrényemre, viszont eddig még
nem jutottam el hozzá; van időm megtanulni croissant-t sütni; van időm
arra, hogy felhívjam a családtagjaimat.
Minden bizonnyal nem életünk virágzó aranykora ez, viszont egy gondolat
magját sikerült elültetnie a fejemben
a tavaszi időszaknak, s ezt a magot
igyekszem most tovább gondozni: meg
kell tanulni meglátni a jót.
Mikulec Amina, III.B
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VISSZATEKINTÉS A 2019/2020-AS TANÉV KATEDRA-VERSENYEINEK
RENDHAGYÓ DÖNTŐIRE
A tavalyi, karantén miatt felbolygatott iskolaév a Katedraversenyek életébe is komoly változásokat hozott. A hagyományosan májusban megszervezett, személyes megmérettetéseken alapuló döntőket a bizonytalan közegészségügyi helyzet
miatt szeptemberre és októberre kellett átütemeznünk, azonban a szinte napról napra változó közállapotok miatt még így
sem sikerült az összes Katedra-verseny döntőjét lebonyolítani: az egyéni megmérettetésen alapuló matematikaverseny
döntője a résztvevők magas létszámú visszalépése miatt
elmaradt, az októberre tervezett Vámbéry Ármin Földrajzversenyt pedig már csak online módon sikerült lebonyolítanunk. A kalendáriumi év végén egy rövid visszatekintésre
hívjuk meg Önöket, felidézzük, hogyan is zajlottak le ezek a
rendhagyó, arcmaszkokkal tarkított találkozók.
KATEDRA ALSÓ TAGOZATOS VERSENY

Szeptember 21-én zajlott le a Katedra Alsó Tagozatos Verseny országos döntője Dunaszerdahelyen. A Katedra Alapítvány által támogatott tanulmányi versenyek sorában hatodik alkalommal került megrendezésre a levelezős verseny
országos döntője az alsó tagozatot látogató harmadik és
negyedik osztályos tanulók számára.
A 2019/2020-as verseny témáját Berg Judit: Lengemesék I.
Tavasz a Nádtengeren c. könyve határozta meg. A szeptembertől januárig zajló levelezős fordulókon 46 csapat mérte
össze a tudását, ezek közül a legjobb eredményt elért 15 csapat, vagyis 45 alsó tagozatos tanuló nyert a döntőbe meghívást. A rendhagyó körülmények miatt sajnos a szeptemberre csúsztatott megmérettetésen csupán 11 csapat tudott
részt venni. A következő települések alapiskoláiból érkeztek a tanulók és a felkészítő pedagógusok: Fülek, Érsekújvár, Zsigárd, Ipolybalog, Marcelháza, Diósförgepatony,
Pozsonyeperjes, Nyékvárkony, Felsőpatony, Farkasd.
A döntőn hat feladat megoldására került sor. Ezek többsége az előzetes ismeretekre, emlékezetre, szövegértésre
irányult. Minden feladat játékos formában kérte számon
a gyerekek tudását, akik keresztrejtvényt és kódokat fejtettek meg, kiemelt szövegrészeket rendeztek időrendbe, hamis állításokat varázsoltak igazzá, a megismert szereplők
tulajdonságaival dolgoztak.
A tanulók ügyesen vették az akadályokat: a pandémia
miatt megkövetelt intézkedések, szabályok ellenére kellemes hangulatban telt a délelőtt. A döntőn végül a következő
dobogós helyek születtek (az 1. hely osztott lett):
1. Lengemesék királynői csapata, tagok: Faggyas Rita Veronika, Fricz Flóra, Velebný Rebeka – Ipolyi Arnold Alapiskola, Ipolybalog. Felkészítő pedagógus: Hugyecz Zolcer
Erika.
1. Tudorkák csapata, tagok: Mészáros Márk, Straka Zsombor, Tompa Barnabás – Móricz Zsigmond Alapiskola és
Óvoda, Diósförgepatony. Felkészítő pedagógus: Sátor
Tímea.
2. Langigyerekek csapata, tagok: Dudás Emma, Fehér Emma
Zoé, Jakab Lukáš – Alapiskola és Óvoda Pozsonyeperjes.
Felkészítő pedagógus: Mgr. Bartal Magdolna.

3. Ravasz rókák csapata, tagok: Jaruska Dorka, Páleník
Lilien, Haris Emma – Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár. Felkészítő pedagógus: Kováč Sylvia.
Mgr. Herdics Kalocsányi Mónika, versenyszervező
KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY

Az idei évben a kialakult járványhelyzet és az oktatásügyet
érintő intézkedések miatt a tervezett májusi időpont helyett
2020. szeptember 22-én zajlott Dunaszerdahelyen a Katedra Történelemverseny országos döntője. A döntőben azok
a csapatok vettek részt, amelyek a levelező fordulókban
a legjobb eredményt érték el.
A verseny idén belépett a 23. évfolyamába. A tantárgyversenyt az 1997/1998-as tanévben indította útjára Simon
Attila, s az első évad témája a honfoglalás és az Árpád-kori
Magyarország története volt. Akkor még 7 fordulón át oldották a feladatokat a tanulók, s 26 iskola 360 diákja kapcsolódott be a versenybe. A versenyt rajta kívül még Földes
József, Presinszky Ágnes és Angyal László történelemtanárok szervezték.
A 2019/2020-as évadban 31 iskola 43 csapata kapcsolódott be a versenybe a lakszakállasi, a bátorkeszi, a
nagyfödémesi, a farkasdi, a nagymagyari, a vásárúti, a nádszegi és az érsekújvári alapiskolából. A mintegy 130 tanuló
négy fordulóban mérhette össze tudását a levelezős versenyben. A verseny témája A második világháború története, Magyarország a második világháborúban volt, megtartva
a folytonosságot az egyes történelmi időszakok között.
A döntőre a dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskolában került sor. A megmérettetés tizenegy fordulóból állt.
Az egyes fordulókban a tanulóknak egy-egy feladatlapot
kellett kitölteniük a rendelkezésükre álló időben. A diákok
fejtettek keresztrejtvényt, vaktérképpel dolgoztak, képeket
ismertek fel, fogalmakat magyaráztak, történelmi totót játszottak stb. Ezt követően a felkészítő tanárok segítségével
közösen megtörtént a feladatlapok javítása, melyek alapján
kialakult a csapatok végleges sorrendje. Az első helyen a
vásárúti József Attila Alapiskola és Óvoda Reformerek nevű
csapata végzett, melynek tagjai Karika Laura, Csiba Csenge
és Menző Márk voltak (felkészítő: Tóth Mónika). A 2. helyezett csapat a Bátorkesziről érkezett Szentháromság csapat lett a Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolából, tagjaikkal, Fazekas Szabolccsal, Gábor Balázs Mátéval
és Broskovics Krisztiánnal. Felkészítő tanáruk Pelle István
volt. A harmadik helyen a Szövetségesek nevű csapat végzett
a Farkasdi Alapiskolából, melynek tagjai Molnár Krisztina
Ildikó, Molnár Simon és Makács Bálint voltak, felkészítő
tanáruk Pásztor Judit volt.
Külön értékeltük a posztereket is, melyeknek témája a második világháborús magyar katona volt. A legjobb
poszterkészítő csapat a bátorkeszi csapat lett, másodikok
a lakszakállasiak (Horváth Bálint, Ravasz Máté, Kocsis
Rebeka, felkészítő: Bajcsi Szilvia), harmadik helyen pedig
a vásárútiak végeztek. Minden csapat oklevelet és könyvcsomagot kapott. A Katedra külön elismerő oklevélben részesítette Pelle Istvánt, a bátorkeszi Kováts József MTNYAI
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és a búcsi Katona Mihály MTNYAI tanárát a versenyben
kifejtett több évtizedes munkájáért, az eredményes felkészítésért a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj elnyerése alkalmából.
Angyal László, a verseny gesztora
PÉNZES ISTVÁN ANYANYELVI VETÉLKEDŐ

A hetedik alkalommal megszervezett Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő döntőjére, amely 2020. szeptember 23-án,
9:00-kor vette kezdetét, a rendkívüli körülmények miatt
kilenc, háromtagú csapat érkezett (Farkasdról, Érsekújvárból, Zselízről, Zsigárdról, Felsőszeliből, Zsigárdról, Vásárútról, Gútáról, Nagyfödémesről). A regisztráció és a rövid
megnyitó a dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Építészeti
Szakmunkásképző Iskola udvarán zajlott, ezt követően a
versenyzők elfoglalták helyüket a tornateremben.
A döntő két fordulóból állt, ez idő alatt hat feladatsort
oldottak meg a versenyzők. Szinte hallani lehetett az agytekervények „zakatolását”; a diákok nagyon ügyesek, lelkesek
és fegyelmezettek voltak. A feladattípusok ismerősek lehettek a számukra, hiszen a levelezős fordulóban is hasonlóakat oldottak meg. A legközkedveltebb a Szóbravúrok,
a legnehezebb pedig a Szótagkirakós című feladat volt. A
legtöbb versenyfeladat szóalkotásra, valamint szókincsbővítésre irányult (szinonimakeresés, intarzia, eszperente). A
következő három csapat szerezte meg a vetélkedő legsikeresebb megoldóinak címét:
1. Vagányok – Tóth Alexandra, Sebő Laura, Ágh Szabolcs;
József Attila Alapiskola és Óvoda, Vásárút; felkészítő:
Mgr. Tóth Mónika
2. Űrpandák – Kiss Réka, Nagy Georgina, Tánczos Laura; Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta; felkészítő: PaedDr.
Samu Krisztina
3. Harisnyások – Kerek Lilla Flóra, Kerek Anna Ibolya, Ötvös Sebastian; Borsos Mihály Alapiskola, Nagyfödémes;
felkészítő: Mgr. Forró Dániel
Tóth Katalin, versenyszervező
KATEDRA IRODALOMVERSENY

A 2019/2020-as tanév Katedra Irodalomversenyének országos döntője a szokásos májusi hónap helyett 2020. szeptember 24-én került sor Dunaszerdahelyen.
A hatodik éve két kategóriában zajló verseny két irodalmi mű feldolgozása köré szerveződött. Az I. kategóriát az
5–6. osztályosok alkották, akik Nyulász Péter Helka: A Burok-völgy árnyai című regényét olvasták a tanév folyamán.
A 7–9.-es tanulók pedig Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István nagy sikerű művét, A körző titkát dolgozták fel
hónapról hónapra.
A versenyre végül mindkét kategóriában 10-10 csapat érkezett, a következő iskolákból: II. Koháry István Alapiskola,
Fülek; Alapiskola, Nyárasd; Móricz Zsigmond Alapiskola
és Óvoda, Diósförgepatony; Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár; Alapiskola és Óvoda, Eperjes; József Attila
Alapiskola és Óvoda, Vásárút; Nagyboldogasszony Egyházi
Iskolaközpont, Gúta; Alapiskola és Óvoda, Farkasd; Corvin

Mátyás Alapiskola, Somorja; II. Rákóczi Ferenc Alapiskola,
Gúta; Pongrácz Lajos Alapiskola, Ipolyság.
A döntő reggelén a tornaterem és az étterem megtelt vidámsággal, élettel: húsz csapat és felkészítő pedagógus várta lelkesen a döntő kezdetét.
A megmérettetés két fordulóból állt, ahol a diákok különböző szintű szövegértelmezési feladatokat oldottak meg
játékos formában. A tanulók az irodalmi felkészültségük
mellett megmutatták logikus gondolkodásukat, az összefüggések felismerésének képességét, s bizonyították együttműködési készségüket is.
Az első kategóriában az első helyet a Diósi tökmagok
szerezték meg Diósförgepatonyból, felkészítőjük Sátor Tímea tanító néni volt. A csapat tagjai: Gerasimov Sebastián,
Lelkes Márk. A második helyezettek Érsekújvárból érkeztek a döntőre, ők az Ultraminik csapata, akikkel Liszka Éva
tanító néni foglalkozott. Csapattagok: Anda Liza, Ördögh
Zsófia, Petrovics Natasa. A harmadik helyezést a füleki Bajkeverők vihették haza Vankó Attila tanító bácsi vezetésével. Agócs Boglárka, Ondrejcsák Anna, Vaculčiak Jázmin
alkották a csoportot.
A második kategóriában az első helyet szintén a
diósförgepatonyiak szerezték meg, a Diósi fürgék: Varga
Nóra, Sátor Bence, Nagy Máté. Felkészítőjük Oriskó Éva.
Második helyen végzetek a Kincskeresők Nyárasdról: Domonkos Nóra, Szabó Rebeka; felkészítő: Muzsay Ingrid. A
dobogó harmadik fokára pedig az Időfutárock csapata állhatott fel Nyárasdról – Presinszky Emma, Nógel Alexandra, Tóth Gábor István. Felkészítő: Presinszky Ildikó.
Tóth Mónika, a verseny gesztora
VÁMBÉRY ÁRMIN FÖLDRAJZVERSENY

A Katedra folyóirat által szervezett Vámbéry Ármin Földrajzverseny 2019/2020-as tanévének országos fordulója fél
éves csúszással, 2020. október 9-én valósult meg. A rendkívüli helyzetre való tekintettel, rendhagyó módon, online
formában zajlott a döntő. A feladatok elektronikusan kitölthető feladatlapok formájában érkeztek a csapatokhoz,
közben konferenciahívással igyekeztük kiküszöbölni a felmerülő problémákat.
A versenyt két fordulóban szerveztük, melyekben öt nagyobb témakört érintettünk. Helyet kapott a feladatok között Vámbéry Ármin életrajza, tudományos munkássága, a
Keleten tett utazásai éppúgy, mint maga a Kelet világának
ismerete is. Térképismereti feladatok és természetismereti
kérdések is tarkították a döntő programját.
Sajnálatos módon a döntőbe kerülő csapatok közül nem
tudta mindenki vállalni a versenyzést, így kissé megfogyva,
de ugyanolyan teljesítménnyel és energiával küzdöttek a
versenyző csapatok a pontokért.
A ranglista élén pár pont különbséggel végeztek a csapatok, ami eléggé kiélezte a végső pontszerzési „csatározást”. A
dobogó első helyét azonban nem lehetett elvenni a madari
Madarkák csapatától. Mögöttük két ponttal lemaradva az újvári Gekkósok csapata szerezte meg a második helyet. Harmadikként a komáromi Fel vidék! csapata végzett a döntőben.
Tóth Tibor, versenyszervező
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KOMÁROM
Á
Azt mondják, az igazi szerelemnek az az isméréráttnii
ve, hogy a másikban akkor is meg tudjuk látni
a szépet, a szerethetőt, amikor nincs a legjobb
ob
bb
formájában. Ha ramaty állapotban van, akkor
korr
is a magunkénak érezzük. 2018-ban költöztem
em
Komáromba, szerelem volt első látásra.
A várost Szlovákia legősibb települései közt
öztt
tartják számon, ugyanis már időszámításunk
un
nk
előtt kétezer tájékán lakott terület volt. Kelták,
ák,,
rómaiak, morvák, magyarok, törökök, mindndnd
mind rajta hagyták a nyomaikat Komáromon
mo
on
– és még mindig virágzik a Duna és a Vág p
paalástjával a vállain. Tehát jó kapcsolatunk indokai
kaii
között szerepelhetne, hogy sokat tapasztalt város
ross
ez, engem mégis a jelenben benne rejlő lehetőséségek nyűgöznek le.
Színház, mozi, könyvtár, gyakran kínálgatott
to
ottt
rendezvénycsokrok, vásárok, egyedi arculatú
atú
atú
kávézók és éttermek úton-útfélen. Város, mégis
giss
családias, mert ha sokat sétálsz benne, előbbbb-utóbb ismerős arcok népesítik be a kedvenc
enc
nc
helyeidet. Amit a leginkább értékelek, hogy
ogy
minden hangulatomhoz tudok egy utcát, egy sésétaútvonalat társítani. A szomorúságom a Duna
una
na
partján oldódik fel leggyorsabban, ahogy a sirárá-lyok repülő-showjának és a hullámok táncának
nakk
látványába feledkezem. Ha vidám vagyok, irány
án
ny
a Klapka tér! Az a zsongó, színes emberár, a kkááosszá keveredő magyar, szlovák, cseh, német,
meet,
olasz beszélgetésfoszlányok és nem utolsósorban
ban
a fagyi (ha a térrel szembeni fagylaltozók közül
züll
kell választani, titkos trükk, hogy a jobb oldali
dal
alii
jégkrémje a finomabb), mind-mind fokozzákk a
jókedvemet. Ha gondolkodni szeretnék, irány
án
ny
az ismeretlen mellékutcák útvesztője, ha kimononon
dottan lazításra vágyok, az Európa Udvar azz
aranyórában egy lélekpihentető hangulatképpé
pp
péé
változik, pláne a Borozó előtti teraszról.

Nyomdai előkészítés:
Rácz Éva

Ez a város Tükörország is, minden kedves groteszkségével, ugyanis van még egy Komárom a
határ túloldalán. Igyekeznek már a nevek szintjén is teljesen elválasztani a két várost, ezért aggatnak olyan neveket a szlovákiai Komáromra,
mint Észak-Komárom, Révkomárom, Komárnó,
de a gyakorlatban nem olyan éles a választóvonal. Csak egy hosszabb séta, egy rövidebb utazás a városi buszjáraton, egy híd a Pokol mellett
(komolyan, van ott egy ilyen nevű szálloda) – és
még több élmény, még több csoda kínálkozik.
Sajnos a jelenleg engedélyezett kijárási időben, hajnali egytől ötig, mondhatni, a boszorkányok órájában, olyan Komárom, mintha egy
posztapokaliptikus rémregénybe csöppent volna az ember. A ködös sötét utcákon még autók
is alig járnak, nincsenek bulikból vagy egyéb
programokról hazafelé battyogó emberek, kóbor
macskákkal találkozik csupán a sétálni vágyó.
Kényszernyugalomban szunnyad a város. Az
ablakomból napközben látott, valami ösztönös
sietséggel, behúzott nyakkal haladó maszkos alakok, a kihalt játszóterek, a „Majd felhívlak!“ kiáltásokkal rövidre zárt utcai beszélgetések jelenleg
lehűteni látszanak kedves Komáromom szívét. A
város szépsége nem veszett el, csak most kicsit
hideg, kicsit nyomasztó a szentem, de a zord felszín alatt ott feszül már az új tavasz ígérete.
Ahogy Jókai Mór egyik kevéssé ismert regényének címe állítja: „Öreg ember, nem vén ember“, Komárom is pihen egy kicsit, de felpezsdül
újra a vére, ha eljön az ideje. Egy szebb, nyugodtabb, biztonságosabb időszakban újra tárt
karokkal vár majd a csónakázás a Holt-Vágon,
az erődök misztikus miliője, azok az andalgásra
csábító parkok, a Jókai Múzeum a lazán üldögélő Jókai-szoborral, a Csokonai utca kastélyszerű
épületei és Komárom maga. Minden hangulatával és szépségével.
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A természet sokszínűségét hangsúlyozva az olvasó részese lehet a
megelevenedő kert varázslatos átalakulásának. A gyermek megtudhatja, mi történik a növényekkel
egész évben, miközben önmagára,
szüleire, testvéreire, barátaira ismerhet. A történeteken keresztül
megoldásokat, válaszokat kaphat
egy-egy élethelyzetre. Az olvasó
ráébredhet a hétköznapokban rejlő
szépségekre, az élet apró csodáira.
A könyv ötvözi a gyermeki realizmust, a mágikus világképet, kreativitást, intelligenciát, így felnőtteknek-gyerekeknek egyaránt kedves
és értékes olvasmány lehet.

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, a Károli Gáspár Református Egyetem
joghallgatója, Szigetszentmiklóson él (benyei.erzsebet@gmail.com); Bc. BESE BERNADETT, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem hallgatója,
a SZMÍT munkatársa (bese.detti@gmail.com); PaedDr. CSÁKY ANTAL, PhD, a nyitrai KeTK Pedagógusképző Intézetének oktatója, Budapesten él (acsaky@ukf.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él
(csicsay.alajos@gmail.com); FEHÉR ÁGOTA, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának oktatója, Budapesten él
(feherago@gmail.com); FEKETE IRÉN, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Nemesócsán él (elnok.szmpsz@gmail.com);
GYETVAI ANNA, a Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola doktorandusza, pszichológiai tanácsadó
a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központban és Általános Iskolában, Budapesten él (anna.gyetvai94@gmail.com); Mgr. JUHÁSZ
KORNÉLIA, szabadúszó író és költő, Komáromban él (kjuhasz131@gmail.com); Mgr. KLEMEN TERÉZIA, nyugalmazott magyartanár, a Lehár Polgári Társulás elnöke, Őrsújfaluban él (tereziaklemen@gmail.com); PaedDr. KRALINA HOBOTH KATALIN, PhD, a Szlovák
Műszaki Egyetem oktatója, Vásárúton él (katalin.hoboth@gmail.com); LENGYEL PIROSKA NOÉMI, gyógypedagógus, tanító, Bugyin él
(piroska.noemi17@gmail.com); NAGY ATTILA, főszerkesztő, újságíró (namedia@namedia.sk); NAGY ERIKA, a SZMÍT titkára, Nyárasdon
él (nagyerika.nagy3@gmail.com); PaedDr. PATAI ILONA, PhD, a nyitrai KeTK Pedagógusképző Intézetének oktatója, Alsóbodokon
él (hpataiova@ukf.sk); POMICHAL KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com);
PaedDr. ZOLCZER PÉTER, PhD, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

SZERDAHELY

DUNA
KODÁLY ZOLTÁN ALAPISKOLA,

KATEDRA
SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK
ÉS SZÜLŐK LAPJA

A „Rajzolj és Nyerj! 2020“ rajzversenyen különböző kategóriákban 6
dobogós helyezést értek el tanulóink

Saját készítésű ugróiskolánk – kicsik és nagyok kedvére egyaránt

Öt piros alma a Bíborpiros Szép
Rózsa népzenei vetélkedőn

Tökfesztivál

2020. DECEMBER

Sítanfolyam

Iskolánk énekkara

Karantén-napló

Karácsonyváró műsor

A HÓNAP TÉMÁJA: KOMMUNIKÁCIÓ A SZÜLŐKKEL
PATAI ILONA: A CSALÁD ÉS AZ ISKOLA
AKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK (1. RÉSZ)
ACKERMANNÉ KELŐ KAMILLA:
MARADJUNK KAPCSOLATBAN!
BÉNYEI ERZSÉBET: HOGYAN ÉRTSÜK JÓL
EGYMÁST? – A KOMMUNIKÁCIÓRÓL
ÓVODAPEDAGÓGUS SZEMMEL

TETRIS-kihívás
teljesítve!

XXVIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM

Koszorúcska

FEHÉR ÁGOTA: ÜNNEPEINK CSENDJEI
ADVENT ÉS KARÁCSONY IDEJÉN
KRALINA HOBOTH KATALIN: ONLINE
OKTATÁS A DIÁKOK SZEMSZÖGÉBŐL
BESE BERNADETT: A POLIMORF TEHETSÉGTÍPUS
CSÁKY ANTAL: TÉRSZEMLÉLET-FEJLESZTŐ
TÁRSASJÁTÉKOK – BOARD GAMES

