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XIV. KASZÁS ATTILA VERSMONDÓ FESZTIVÁL
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége társszerszervezőivel rendhagyó módon, ONLINE hirdeti meg a
XIV. Kaszás Attila Versmondó Fesztivált a Kárpát-medence magyar tanulóinak részére.
A sajnálatosan fiatalon elhunyt felvidéki származású kiváló színművész, Kaszás Attila emlékének szentelt versmondó
fesztivált a járványhelyzet miatt 2021-ben is ONLINE formában tudjuk megvalósítani. A megmérettetés célja változatlan:
bemutatkozási lehetőséget biztosítani a tehetséges versmondó diákok számára, és ráirányítani a figyelmet a klasszikus,
egyetemes magyar költészetre.
Három kategóriában várjuk a jelentkezőket:
I. kategória:

az alapiskolák 1–4. osztályos tanulói

II. kategória:

az alapiskolák 5–9. osztályos tanulói, valamint a
nyolcosztályos gimnáziumok 1–4. osztályos tanulói

III. kategória:

középiskolák 1–4. osztályos diákjai

A versmondók két videófelvétellel neveznek, egy tetszés szerinti költeménnyel és egy kötelezően választott verssel,
melyet Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János életművéből kell választaniuk.
Jelentkezni a 2 videófelvétel elküldésével és az online jelentkezési lap kitöltésével lehet.
Határidő: 2021. május 30.
A két, külön-külön max. 3 perces videófelvételt az elektronikus jelentkezési lap kitöltésekor szükséges feltölteni
az erre kijelölt pontban.
Jelentkezni az online versenyfelhíváson belül szereplő NEVEZÉS lap kitöltésén keresztül lehet:
https://szmpsz.sk/felhivas-xiv-kaszas-attila-versmondo-fesztival/
A jelentkezés sikerességéről visszajelzést küldünk a nevező által megadott értesítési e-mail-címre, ezért kérjük, ügyeljenek
az e-mail-címük pontos feltüntetésére! Amennyiben a visszaigazolást nem kapják meg, nevezésük rendszerhibába
ütközött és jelentkezésüket meg kell ismételni.
A neves magyarországi és hazai színművészekből álló szakmai zsűri az elődöntőben a versenyzőket a beküldött videók alapján korosztályonként minősítő sávokba (arany, ezüst, bronz) sorolja. Minden pályázó névre szóló emléklapot kap.
Az aranysávba besorolt versenyzők a döntőbe jutnak, majd a teljes bírálóbizottság dönt a fődíj és a különdíjak odaítéléséről.
A fődíj a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Kaszás Attila Közhasznú Alapítvány által alapított
Kaszás Attila-díj.
Az eredményről a feltüntetett e-mail-címen tájékoztatjuk Önöket, 2021. június 30-ig.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Novák Monika, novakmonika.szmpsz@gmail.com,
Vörös Mária, voros.maria@gmail.com

A HÓNAP TÉMÁJA: KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
TÓTH TIBOR: „A KÖRNYEZETÜNK FELFEDEZÉSÉNEK
JÖTT EL AZ IDEJE.” BESZÉLGETÉS BUJNA ZOLTÁNNAL
FEHÉR SÁNDOR: A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM OKTATÁSÁNAK (ÖRÖK) AKTUÁLIS
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KÖNYVAJÁNLÓ

Tisztelt Olvasók!
Szeretettel ajánljuk szíves figyelmükbe Fellinger Károly Bóklászó című legújabb verseskötetét, mely kedves verseken keresztül hívja
barangolásra olvasóit a kelet-szlovákiai járások magyarlakta falvaiba és városaiba. A könyvet megvásárolhatják a Lilium Aurum
Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a marketing@liliumaurum.sk címen is.

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

GAŽÍK VIKTÓRIA

SZENC
Két falu közt a határban a vadászó sasokat százáá
molom az anyósülésből. Vannak köztük sólyólly-mok és ölyvek is, de csekély ornitológiai tudádásom nem tud különbséget tenni közöttük. Ami
mi
kisebb testű, az ölyv, ezt biztosan tudom, a többi
bbii
pedig rejtély. A hét legmozgalmasabb eseménye
nyee
közeleg a végéhez. Hazafelé tartok a bátyámmmal a heti nagybevásárlásról, a kihúzott listaa a
zsebemben pihen, a felelősség már nem nyom.
om
m.
Így, a járvány kellős közepén, ennyi maradt a vávárosból számomra. Mindeközben felsóhajtanak
nakk
a régi házak téglái, hívogat a bennük nyugvó
gvvó
nyughatatlan történelem. Nem a vasárnapi húsúsyér
levesbe menő hidegen tartott tyúk meg a kenyér
rttéés társai, hanem ami hazavár és befogad: a törtém.
nelmi kapocs a régmúlt, a mai Szenc és köztem.
fő-Szenc városa körülbelül 26 km-re fekszik a főgaatii
várostól Mátyusföld határán, az ország nyugati
részén. A Pozsonyi kerülethez tartozó Szenci jjáá-rás székhelye. 1899-ig a várost Szempcz-nek nene-vezték, a szó etimológiáját a szem szóhoz kötik,
tiik,
közvetlen előzménye a Synch személynév a régi
égi
égi
magyar nyelvből. A XX. században öltötte tehát
hát
magára a ma is használt nevét, ami szlovákul
kull
Senec, németül pedig Wartberg.
iu-Szenc 1442-ben kapott városi privilégiuad-mot Mátyás királytól, így már a XV. századőb
bb
ban mezővárossá vált. Negyven évvel később
a vásártartás jogát is megkapta. A vásárok éss a
élő
ő
gazdasági fellendülés következtében igazán élő
és nyüzsgő város képét képzelem magam eléé a
elee
koraújkorban. A mai főtér tárulkozik elém tele
kí-szekerekkel, portékájukat kínáló árusokkal, kíváncsi, ragyogó szemű érdeklődőkkel.
A város központjában több műemléket iss
zssi-találunk. A Szent Miklós-templomtól a zsit,, a
nagógáig, a kissé odébb eső Török-házon át,
zia
különféle szobrokig. 1763-ban Mária Terézia
an,
kereskedelmi főiskolát alapított a városban,
már
melynek áthelyezett és felújított kapurésze már
gópár éve a város főterét ékesíti. A helyi zsinagótekk
gán sokéves elhagyatottság után elkezdődtek
om
m,
a felújítási műveletek, már tűkön ülve várom,
kuss
hogy belülről milyen lesz, hangulatos klasszikus
zeel-zenei koncertek színhelyeként tudom elképzeltak
ak
ni, s mivel az elmúlt időkben fenyőket szoktak
rárá
árusítani előtte a karácsonyi időszakban, kará-
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csonyváró koncertek vagy hangversenyek képe
elevenedik meg a képzeletemben. A zsinagógától nem messze található a szégyenszobor a
XVI. századból, aminek az egykori helyi lakók
becenevet is adtak, Pellengér Katának nevezték.
A szégyenszobrok koncepcióját mindig is érdekesnek találtam a közösségi tudat, az összetartozás ereje miatt, ahogy a szomszédok egyazon
indíttatásból összegyűlnek, megbeszélik a helyi
pletykákat, jókat esznek-isznak, tesznek pár gúnyos megjegyzést és mindeközben kikapcsolódhatnak.
A város kulturális életében leghosszabb tradíciónak örvendő eseménysorozat a Szenczi
Molnár Albert Napok, mely nemcsak a várost,
hanem a környező falukat is megmozgatja. A
rendezvény megközelítőleg egy hónapig szokott
tartani, és különféle előadások, megemlékezések, programok kerülnek megrendezésre a keretein belül. A város híres szülöttjéről, Szenczi
Molnár Albertről kapta nevét, aki 1574-ben itt
látta meg a napvilágot. Aki, bár nem töltött sok
időt egy helyen, és főleg nem a szülővárosában,
mivel tanulmányai és munkássága sokfelé vitték, főleg németajkú vidékeken fordult meg, élete végén pedig Kolozsvárott tartózkodott. Mégis
sokszor gondolok arra, hogy ő vajon milyennek
látta a várost, hiszen annyi helyen megfordult,
vajon megdobogtatta-e a szívét, ha újra megpillanthatta a gyermekkora helyszínét. Az egyetemen egyre többet találkozok a nyelvészet tudományával, erről is gyakran eszembe jut Molnár
Albert, az első magyar nyelvtan írója, szótárak
elkészítője, és persze a fordítói munkája, a Zsoltárok könyve és Kálvin Institutio-ja. Aki már
azelőtt foglalkozott a nyelvvel, mielőtt az még
fontos törekvéssé vált volna, a maga módján bátor reformer volt és méltó példakép.
Szépen lassan kirajzolódik előttem a történelmi Szenc látképe, vásáraival és céheivel, utazókkal és boldog helyiekkel, egy nyugodtabb,
békésebb kor emléke. Az autó motorja elhalkul,
hazaérünk, ideje kipakolni a vásárolt élelmiszert, a gondolatok visszatérnek a zűrös, bizonytalanságokkal teli jelenbe, megrémít a valóság,
de az önmagát ismétlő történelem megnyugtat,
hiszen a pestis sem tartott örökké.

Kiadványunkat támogatta a Szlovák
Köztársaság Kisebbségi Kulturális
Alapja.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

Fellinger Károly:
Barangoló
Illusztrátor: Balázsy Géza
Kiadó: Lilium Aurum

Tagok:
Bárczi Zsófia,
Hrbácsek Noszek Magdaléna,
Kalácska József,
Klemen Terézia,
Krippel Éva,
Novák Monika,
Pázmány Annamária,
Pintes Gábor,
Szokol Dezső

Hány agara van Abarának? Milyen volt az áru Királyhelmec piacán? Miért akar Móric lenni az összes gyerkőc Verbón? Hol emelkedik Beckó vára? Milyen tortát esznek
Kisdobrán? Kik táncolnak a nagykövesdi várrom udvarán? Mi van a bélyi huszár kezében? Ha kéznél van a hétmérföldes csizmánk, és fejünkbe csaptuk karimás kalapunkat,
valamint a tarisznyánkból sem hiányzik a hamuban sült pogácsa, nagy titkok tudói lehetünk. Fellinger Károly legújabb falujáró versei a kelet-szlovákiai járások magyarlakta
falvaiba és városaiba visznek el bennünket, megismerhetjük jellegzetességeiket, műemlékeiket, hiedelmeiket, híres szülötteiket. Ahogy az előző három kötetet, a Csatangolót, a Barangolót és a Lófrálót, a Bóklászót is Balázsy Géza szemet gyönyörködtető
rajzai díszítik.
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SZERZŐINK
Mgr. BENCZE DÁVID, az egri Eszterházy Károly Egyetem történész-doktorandusza, a Collegium Talentum ösztöndíjasa, Tardoskedden él
(bencze.david@centrum.sk; david.benczeur@gmail.com); Ing. BARTALOS TÓTH IVETA, ügyfélmenedzser, író, a Mert nőnek lenni jó polgári társulás társalapítója, főszervezője, Nyárasdon él (ivetabartalostoth@gmail.com); BÉNYEI ERZSÉBET, a Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda
óvodapedagógusa, Szigetszentmiklóson él (benyei.erzsebet@gmail.com); Dr. habil CSAPÓ JÁNOS, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Idegenforgalmi Tanszékének egyetemi docense, Pécsett él (jcsapo@ukf.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró,
nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); Prof. Ing. FEHÉR SÁNDOR, PhD, a
Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem Környezetgazdálkodási Tanszékének tanszékvezető-helyettes tanára, Pogrányban él (sandfeher@gmail.
com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott tanár, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@chello.sk); GAŽIK
VIKTÓRIA, a Comenius Egyetem hallgatója, Boldogon él (gazikviki@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); Prof. HARDI TAMÁS, tudományos főmunkatárs, egyetemi tanár, Győrben él (hardi.tamas@krtk.hu);
Mgr. KLEMEN TERÉZIA, nyugalmazott magyartanár, a Lehár Polgári Társulás elnöke, Őrsújfaluban él (tereziaklemen@gmail.com); POMICHAL
KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); PaedDr. PRESINSZKY KÁROLY, PhD, a
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének oktatója, Nyárasdon
él (kpresinszky@ukf.sk); Dr. habil RAFFAY ZOLTÁN, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Marketing és Turizmus Intézetének egyetemi docense, Pécsett él (raffay.zoltan@ktk.pte.hu); Mgr. TÓTH TIBOR, a komáromi Eötvös utcai Alapiskola történelem-földrajz szakos
tanára, Karván él (toth@eotvos.sk); PaedDr. ZOLCZER PÉTER, PhD, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója,
Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)
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Szinte hihetetlen, de napjainkban még
ilyen nonszensznek tűnő kérdés is
eszünkbe juthat, hiszen hosszú-hosszú
hónapok óta üresen ásítoznak az iskolaépületek, pedig legtöbbjüket az utóbbi
években felújították, sőt kiválóan felszerelték, szaktantermeket is létesítettek,
hogy a tudás, az ismeretek átadásának
méltó szentélyei lehessenek. A legtöbb
településen mostanában ugyanis más
célokra használják az iskolaépületeket,
pontosabban az iskolák tornatermét.
Lassan megszokjuk, hogy a hétvégeken
számtalan felnőtt siet ezekbe a termekbe, hiszen teszteléssel kell megbizonyosodnia, sőt a munkaadója vagy éppen az
ellenőrzést végző karhatalmi erők előtt
is bizonyítania, hogy nem kapta el ezt
az ezerszer elátkozott, világjárvánnyá
vált betegséget. Lassan már az is szinte
természetessé válik, hogy a diákoknak
és a pedagógusoknak szigorúan tilos a
belépés az iskolába, ha esetenként mégis előfordul, hogy közülük néhány évfolyam diákjai megjelennek, egy-két nap
után őket is kitiltják az illetékesek… Az
illetékesek? No, nem az igazi illetékesek
– vagyis a pedagógusok –, hanem azok
a döntéshozók, akik a közérdekre hivatkozva ezt tartják az egyik legfontosabbnak… Igen, a közérdekre hivatkozók,
akik meg vannak győződve arról, hogy
a hosszú hónapok óta az emberek életét
szinte teljesen megváltoztató világjárvány megfékezésének egyik leghatékonyabb módja az iskolák bezárása. Igen,
napjainkban is ez az általános helyzet és
nemcsak a mi országunkban, hanem a
világ több országában is… Igaz, hogy az
iskolákon kívül több más szolgáltatást is
leállítottak, de azok közül sokan megtalálták a módját annak, hogy úgy működjenek, mintha nem működnének...
Persze, most lehetnek egyesek, akik
szerint az iskolák lényegében így is működnek, hiszen a pedagógusok itt, Szlovákiában még a múlt év márciusában a
szó szoros értelmében rákényszerültek
arra, hogy minden előzetes szakmai
felkészítés nélkül, szinte egyik napról a
másikra megtanuljanak online tanítani.
Igen, tanítani, de csak azokat a diákokat, akik hajlandók voltak az ismeretszerzésnek ehhez a módjához alkalmazkodni, illetve akiknek a szülei képesek
voltak biztosítani az ehhez a tanulási

formához elengedhetetlenül szükséges
eszközöket, amit egyébként nem egy
országban az iskola törvényes fenntartója automatikusan saját feladataként
értelmezett. Ebben az írásban nem térhetünk ki az ilyen formájú tanítás hatékonyságának a részletes elemzésére,
és nem vizsgálhatjuk a hosszú-hosszú
hónapok óta tartó online oktatás várható negatív következményeit sem, hiszen
azok az érintett egyének, de az egész társadalom életében is minden bizonnyal
csak évek múlva jelentkeznek majd.
Ne feledjük ugyanis, hogy egy tavalyi
felmérés adatai szerint az országban
mintegy százhetven-száznyolcvanezer
diák tartozott abba a kategóriába, akik
szinte végképp nem vagy csak nagyonnagyon korlátozott mértékben tanultak
„online“, ám ők is minden probléma
nélkül felsőbb évfolyamba léphettek...
Az pedig már valóban csak hab a tortán,
hogy az elmúlt iskolai évben egy egész
középiskolai évfolyam kapott érettségi
bizonyítványt anélkül, hogy az érettségi
vizsgát abszolválta volna. Emellett ne feledkezzünk meg arról sem, hogy immár
második éve elmaradtak a közösségépítő iskolai rendezvények, a közös akciók és ünnepségek, amelyeket többek
között ebben a hónapban, áprilisban is
minden bizonnyal nagyon hiányolnak
a pedagógusok, de a diákok is. Elmaradnak a minden tanévben nagyon várt
és sikeres húsvétváró hangulatos iskolai akciók, és gondoljunk csak e hónap
talán legjelentősebb aktualitására, április tizenegyedikére, a magyar költészet
napjára, amely a magyar tanítási nyelvű
iskolák minden típusában szinte kiemelt ünnep. A hozzá kapcsolódó iskolai rendezvények ugyanis hozzájárulnak
ahhoz, hogy sok-sok diák egyre jobban
megismerje és megszeresse a magyar
irodalmat, ezen belül is magyar irodalmunk egyik legnagyobb alakjának,
József Attilának a költészetét. Mindentől függetlenül töretlenül hiszem, hogy
pedagógusaink e rendkívüli körülmények között is megtalálják azt a formát,
azokat a lehetőségeket, amelyekkel ebben az évben is a diákjaik figyelmének a
középpontjába kerül magyar anyanyelvünknek, magyar költészetünknek ez a
vitathatatlanul fontos ünnepe.
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„A KÖRNYEZETÜNK FELFEDEZÉSÉNEK JÖTT EL AZ IDEJE”
BESZÉLGETÉS BUJNA ZOLTÁNNAL

Április igazi tavaszt ünneplő hónap –
ekkor ünnepeljük a Föld napját, sok
esetben a tavaszt hozó húsvétot, ilyenkor már mindenki kedvet kap egy kis
kirándulásra, a megújuló természet
csodálására. Az idei tavaszt azonban
még mindig a koronavírus-járvány
árnyékolja be, ami a természettel
való találkozásainkat is korlátozza. A
Négyszemközt rovatunkban most egy
olyan, rendkívüli személyiséget mutatunk be, aki a zöld megoldások híve, és
még a korlátozott körülmények között
is példát tud mutatni minden kirándulni vágyó, környezettudatosan élő
embertársunk számára. Bujna Zoltán
neve ismerős lehet minden olvasó számára, hiszen európai kerékpártúrái és
a Közép-Ázsiában véghezvitt kerékpáros körútja kapcsán számos beszélgetés, tudósítás, könyv, találkozó született róla az utóbbi években.
Mikor határozta el, hogy kerékpárral Közép-Ázsia térségeibe utazik, és
miért pont Vámbéry Ármin nyomába
eredt? Mikor, milyen körülmények között „találkozott“ először Vámbéryvel,
az ő utazásaival, munkásságával?
A könyvtárban találtam rá, teljesen
véletlenül, Vámbéry Ármin útikönyvére.

Kalandos története a veszélyes középázsiai karavánutakon egészen magával
ragadott. Vámbéry szegény családból
származott, kitartásának és szorgalmának köszönhetően azonban sokra vitte
és olyan helyekről, népekről írt részletes
beszámolót, akik addig teljesen ismeretlenek voltak a magyar olvasók előtt. Életútja példaképként áll előttem a mai napig, ezért kézenfekvő volt, hogy számos
európai bringatúra után kelet lett a cél.
A Lilium Aurum Kiadó gondozásában
két könyve, „A harmadik út” és „A biciklis dervis” is az utazásaival kapcsolatban jelent meg. Mi késztette a könyvek,
élmények, tapasztalatok megírására?
A kelet felé fordulás merőben más élményeket hozott a nyugati bringatúrák
után. Sokszor találkoztam szegény emberekkel és családokkal, akik habozás
nélkül meghívtak és megosztották velem az utolsó falatot. Meg persze meséltek és bemutatták a mindennapjaikat,
amiből kiérződött, hogy a kis közösségükben mennyire boldogak. Ilyenkor
az ember elgondolkozik, hogy valójában miben is mérhető a szegénység…
Szóval ezek teljesen új tapasztalásokat
hoztak, meg aztán ott volt a természet
vadsága, az iszlám vallás szokásai és

épített öröksége. Úgy éreztem, ezeket a
történeteket és a látottakat meg kell osztanom másokkal is, így születtek meg a
könyvek.
Könyve és élménybeszámolója kapcsán egy diákoknak tartott előadásán
úgy nyilatkozott, hogy a pénzhiány nem
lehet kifogás arra, hogy valaki ne kiránduljon. Ön hogyan valósítja meg az alacsony költségvetésű kirándulásait?
Ez valóban így igaz. Sőt ma már
sokkal olcsóban lehet jó sátrat és túrafelszerelést vásárolni, mint mondjuk
20 évvel ezelőtt. Aki még nem utazott
messzire, annak csak azt ajánlom,
hogy próbáljon meg legalább egy éjszakát eltölteni a közeli természetben.
Kimenni az erdőbe, a tó vagy a folyó
partjára. Végignézni a sátor bejáratából a napnyugtát vagy reggel korán
kelni és megnézni a napkeltét. Ezek
olyan feledhetetlen élményt nyújtanak,
amiket bármelyik nap megélhetnénk, a
négy fal között mégsem tesszük. Tehát
az olcsó utazás egyik alapja a sátorozás,
a másik pedig az étkezés. Egy gázfőzőn
könnyedén elkészíthető sokfajta meleg étel, használatával pedig az ember
tényleg szabaddá válik. Innentől kezdve nem kell sietni az esti szálláshelyre,
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mert ott alszol és ott vacsorázol, ahol
rád esteledik.
Mi a véleménye, a kialakult járványügyi helyzetben, a mozgáshiányban
szenvedők és a bezártság elől menekülni vágyók élhetnek-e hasonló kirándulásokkal?
A világutazók most valóban nagy
bajban vannak, hiszen a kontinenseket
átszelő utakat elfelejthetjük. A környezetünk felfedezésének jött el az ideje. Én
például tavaly Szlovákiában gyalogtúráztam és fedeztem fel fantasztikus látnivalókat. De nyáron még lehetett mozogni
Magyarországon és Ausztriában is, így
a három éves fiammal bejártuk a Morva
folyó két partját. Ő a bringa után kötött
kocsiban töltötte ezt a négy napot, és
nagyon élvezte az első közös sátrazásunkat. A helyzet mostanra viszont nagyon
nehéz lett, mert csak a járáson belül mozoghatunk, azért a hegyek hiánya egyre
erősebb bennem.
Amíg valaki egyedülálló, mindenképp nagy kalandot jelent egy-egy
ilyen kerékpáros kirándulás. Hogyan
lehet összeegyeztetni családapaként az
ilyen kirándulásokat a családi élettel,
esetleg lehetnek-e az ilyen biciklis túrák családi kirándulások?
Mindenképp. Amint már említettem,
tavaly a 3 éves fiammal barangoltunk
a környéken, de az idősebbik fiammal,
aki 6 éves, már rengeteg hasonló túrát
tettünk a környező országokban. Rendszerint egy-egy régiót tippelünk ki,
ahová autóval utazunk, majd eltöltünk
ott 4-5 napot. Mivel ő tavaly már saját
bringával kerülte meg a Balatont, idén
már biztosan bírni fog egy 3-400 kilo-

méteres túrát is. Szóval azt tervezzük,
hogy a feleségem fogja húzni a másfél
éves lányunkat, én a kisebbik fiamat, az
idősebbik fiú pedig már mellettünk teker. A cél pedig tényleg csak attól függ,
hová mehetünk majd, melyik határok
lesznek nyitva.
Milyen veszélyeket rejt egy-egy kerékpáros kirándulás – akár belföldi,
akár külföldi kirándulásról essék szó,
illetve milyen tanácsokat tudna adni
az ilyen kirándulásra újonnan vállalkozók részére?
Amikor én anno 17 évesen útra keltem, még nem volt téma a forgalom.
Alig emlékszem autókra – kb. olyan
volt, mint amikor tavaly megtörténtek
az első lezárások a koronavírus miatt,
és senki nem ment sehová. Nyugalom
volt az utakon. Ma már nagyon meg kell
fontolni, hogy melyik utat választjuk, és
minél messzebb vagyunk, annál nehezebb, mert ugyebár nincs helyismeret.
A forgalmon kívül szerintem más komolyabb veszély nincs. Persze oda kell
azért figyelni, hol sátrazunk, esetleg hol
hagyjuk a bringát, nehogy ellopják. Európában az állatok sem veszélyesek, de
azért mostanában nem árt számolni a
medvékkel, ha az ember a Tátrába megy
vagy mondjuk Romániába. A legfontosabb, hogy nem a félelemre vagy a lehetséges veszélyekre kell gondolni, hanem
egyszerűen el kell indulni, a többi pedig
megoldódik az úton.
Sokszor esik szó napjainkban a környezettudatosságról, a fenntarthatóságról, a zöld megoldásokról. A kerékpáros kirándulások mindenképp
környezettudatos megoldásnak számí-

tanak a kirándulások kategóriájában.
Mi a helyzet azonban a kerékpáros
turizmus fenntarthatóságával, milyen
lehetőségeink vannak itthon és milyenek külföldön?
Valóban nagyon zöld megoldás kerékpárral járni a világot. Nem égetek
benzint, napelemmel termelem meg a
fényképezőgépemhez és a telefonomhoz
szükséges áramot. Nem alszom hotelben. Egyszóval lábnyom nélkül járom a
világot. Ezzel ellentétben egyre gyakoribb lett mifelénk is, hogy egy hosszú
hétvégére olcsó fapados légi járattal repülnek az emberek Barcelonába, Rómába, Párizsba. Ennek a rossz szokásnak
szerencsére véget vetett a koronavírusos
lezárás. A kerékpáros turizmus viszont
más történet, hiszen a városunkba érkező turisták nem foglalják el a parkolóhelyeket, nem szennyezik a levegőt.
Szlovákia déli része egyre több turistát
vonz a világból. A Duna mentén húzódó
nemzetközi kerékpáros útvonal világhírű, ráadásul ilyen rövid szakaszán máshol nem található három főváros. Érkeznek is bringatúrások bőven. A gond
jelenleg az, hogy egy éjszakát töltenek
csak el városainkban és aztán mennek
is tovább. Szerintem a fenntarthatóságot azzal lehetne növelni, ha olyan szolgáltatások és attrakciók épülnének ki,
amivel marasztalni lehetne a turistákat
több napra is. De ehhez fürdő-, borút-,
turistabarát szállásfejlesztésekre lenne
szükség. Szóval sok-sok pénzre és nem
utolsó sorban végtelen kedvességre a turisták irányában.
Köszönöm a beszélgetésre szentelt
idejét, élmény az Ön előadásait hallgatni, beszámolóit olvasni.
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FEHÉR SÁNDOR

A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM OKTATÁSÁNAK
(ÖRÖK) AKTUÁLIS VITAINDÍTÓ KÉRDÉSEI
A TERMÉSZETHEZ ÉS
KÖRNYEZETHEZ VALÓ VISZONY
MEGHATÁROZÁSA

A természet és környezetünk jobb
megértéséhez és a hozzá való viszonyunk kialakításához vissza kell térnünk a kérdéskör kiindulópontjához,
ugyanis gyakran már az elején elakadunk: mi is az a „bizonyos” természet?
Tapasztalatból tudjuk, hogy a régi
szavak mai nyelvre való lefordítása
vagy jobb megértésük igénye számos
nehézségbe ütközik. Ennek fő oka
az, hogy értelmük az idők folyamán
változott, minden kor saját képének
letükrözésére használta (ha csak a
Szentírást vesszük, számtalan fordítása létezik, és az igényesebb megfigyelő akár értelembeli különbségeket
is fellelhet bennük). A természetet az
ókori görögök (pl. Arisztotelész, Anaximandrosz) a ma természetnek fordított füzisz szóval illették, ami magába
foglalta mindazt, ami valamilyen módon megjelenítődött, de értelmezték
úgy is, mint nemet, szaporodást stb.
Mindent jelentett, ami valahol elkezdődött és tovább fejlődött. Ma már
csak a látott, tapasztalt, érzékelhető
leképzését látjuk az egykor kialakuló,
működő és továbbfejlődő rendszernek. Bizony nem kevés figyelmet kell
ennek a kérdésnek szentelnünk, mire
megtanuljuk a környezet jobb megértésének szavait, és igaznak vélt nézeteink nagyban különbözhetnek mások
véleményétől. Ugyancsak eltérhetnek

a többi élőlény tapasztalásától és látásától is (pl. míg nekünk egy folyó vagy
szakadék akadály lehet a tájban való
mozgásban, egy pici madár bármikor
átröppen felettük, szinte észre sem
veszi). Tandori Dezső írja egyik könyvében, hogy őt nem az izgatja, a veréb
milyennek érzi a füvet, hanem a fű milyennek érzi a verebet. Egymás mellett
több párhuzamos „valóság” is létezhet,
vagy egy, de különböző, ha úgy tetszik,
egyenrangú olvasatokkal.
Ne feledjük azonban, hogy szavainknak erkölcsi súlya is lehet. Vegyük
csak az „ügyes” szavunkat. Ma azt is
ügyesnek mondják, aki gazdag, nagy
kocsija van, sikeres vállalkozó, de sokan (akár a többség?) nem tartja szempontnak, hogy éppenséggel lopással,
csalással, sikkasztással jutott effajta sikerhez. Szavaink pozitív töltete lassan
kopik, akárcsak a természet szavunké.
Néha pótszavakat keresünk: a korrupció helyett megjelent a hasonértelmű
és elfogadott „lobby” szó. Érdekes a
fenntartható fejlődés kifejezés, amely
helyettesíteni vagy kiegészíteni próbálta és próbálja a környezetgazdálkodást, hiszen ezen előbbi már magába
foglalja a környezetvédelmi szempontok mellett a társadalomtudományok
és a közgazdaság érdekeit is. Ez eredetileg egy pozitív szemlélet volt, amely
szerint erőforrásainkat nem őseinktől
örököltük, hanem unokáinktól kaptuk
kölcsön. De a gazdasági érdekek sajnos megpróbálták a javukra fordítani:

Tábor a természetben (Nyárak erdő) Fotó: Tigyi Milos

megálmodták a „fenntartható növekedés” – első hangzásra pozitív – kifejezését, amivel mindössze az a baj, hogy
a növekedés újabb környezeti rongálások melegágya lehet és sajnos gyakran
az is. Talán nem árulunk el nagy titkot, ha megfogalmazzuk, hogy erőinket nem annyira a természetre, mint
inkább az emberre kellene összpontosítanunk, hiszen a természet jól tudja,
mire van szüksége, a maga szerkezetét
jól alakítja és tulajdonképpen óramű
pontossággal működik. A gond tehát
sajnos a belőle élő és rá ható emberrel van. Szemléletünk, értékrendünk
alakítja ki azt az érdekes (de egyébként
gazdaságilag jól magyarázható) helyzetet, hogy az élet szempontjából nélkülözhető benzin több mint ezerszer
drágább, mint az éltető ivóvíz.
A környezetgazdálkodók és a közgazdászok közös szótárának kialakítására újabb kísérlet volt egy szókapcsolat, az ökoszisztéma-szolgáltatások
kifejezés beiktatása. Az ökológus érti
az élő és élettelen természet együttéléséből keletkező ökoszisztéma szerkezetét és működését, míg annak lehetséges kihasználását már inkább a
közgazdászok vizsgálják. Bár az ökoszisztéma-szolgáltatások fogalma újszerűen hangzik, de a közös nyelv kialakításán kívül sajnos alig van kézzel
fogható hozadéka, inkább csak módszertani fejlemény, hiszen már az ősember, amikor lecsapott egy mamutot,
tulajdonképpen ilyen szolgáltatást vett
igénybe, csak még nem így hívta. Ez
egy kicsit azt idézi, hogy régen nálunk
decemberben a Mikulás bácsi járt,
majd a szocializmus éveiben a Télapó
látogatott el hozzánk a nagy Szovjetunióból, de ma már sokan örömmel
nyugtázzuk, hogy újra visszajött a Mikulás, bár kicsit belekavar Santa Claus
is, sőt, a minap hallottam már az Afrikából hozzánk tévedő Dedéről is.
Talán jól hangzik, hogy megalakult
a tudásalapú közgazdaság, viszont
akkor vissza kell kérdeznünk, hogy a
mostanáig fennálló ökonómia milyen
volt. Ostoba? Ma már azt is megállapíthatjuk a fennálló törvényekből (apropó, éppen most szigorítják!), hogy

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
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egy növénynek milyen a társadalmi
értéke. Ez euróban is kifejezhető. Csak
hát, ugye, hogyan lehet ezt megállapítani? Most mennyit is érjen egy tavaszi hérics? Tíz eurót? Százat? Többet?
Megjelentek az integrált menedzsmentek, az összefogó stratégiák. Na
de most mit jelent a „management”,
gondoskodást vagy irányítást? A kettő valahol összemosódik, illetve igény
szerint vissza lehet velük élni. Az ember menedzselni kezdte a légszennyezés-kibocsájtást is, azaz ha nem használom el a megszabott szenny-kvótát,
akkor eladhatom más országnak. Aki
ugyanúgy kiengedi a légkörbe. Értsd,
ugyanabba a légkörbe, amit közösen
lélegzünk… Van még mit tanulnunk!
Gyermekkorunkban a szülői udvaron még tyúkok kapirgáltak, anélkül,
hogy tudtuk volna, bio-tojást tojnak.
Uniós szabályozás, certifikáció és támogatás nélkül. Édesanyám nem írt
kérvényeket és nem is írt jelentéseket
Brüsszelbe. Igazából talán nem is tudta, hol van az a bizonyos Brüsszel, és a
nyelvüket sem értené. Valakik otthon
kézzel tépik ki a parlagfű töveit, nem
kérnek önkormányzati támogatást
vagy nem hivatkoznak a törvények
nem ismeretére. De hát ez egy rusnya
gyom, allergén, nem kívánatos özönnövény, ugyan miért is ne tépnénk ki?
A lényeg a tiszta egyszerűségben volt.
Van. Belenőttünk egy kultúrtájba.
Kultúrtáj? Szóval az érintetlenebb
természetes táj kultúrátlan? A választ
most nem firtatnám. Néha itt valami
tizenkilenc, máskor egy híján húsz,
esetleg
kétszer-háromszorháromplusz-egy… Csak a szavakon múlik.
Nagyon sok természetes folyamat
működik akkor is, ha nem értjük.

Fontos a gyakorlati megfigyelés. Ismeretes, hogy ha néha egy apróság igaz,
még pontatlan lehet, ha egy egésszé
rakjuk össze, és fordítva, ami igaz az
egészre, nem feltétlenül érvényes annak részére. Más: egy pásztor általában
nem koptatta az egyetem padjait, mégis megtanulta az alapokat a felmenőitől, és egész életében gyűjtötte hozzá
a terepi megfigyeléseket is. Napi szinten. Nem ismeri a növények latinosan
tudományos nevét, mégis pontosan,
talán a tudósnál is pontosabban tudja,
mi miért, mikor és hol nő. És persze
azt is, hogyan kell kezelni.
NEVELNI VAGY OKTATNI?
Nem létezik megoldás? Dehogynem!
Holnap nem kocsival, hanem tömegközlekedéssel, sőt kerékpáron vagy
gyalog megyek a suliba. Egy kabaréban
hangzott el, hogy a járdát nem kiharcolni, hanem betonozni kell. És húst
sem kell fogyasztanom mindennap…
Ma már nem a forradalmak, hanem a
kompromisszumok korát éljük. Csak
hát az a baj, hogyha környezeti megfontolásból kevesebb villamos energiát fogyasztok, felviszik a kilowattóra
árát. Hm, megint a közgazdászok. De
visszatérve a kérdésre: egyaránt szükségünk van oktatásra (értsd: tanításra)
és nevelésre (a jellemformálás értelmében). A kettő olyannyira összetartozik,
hogy némely nyelvek érdemben meg
sem különböztetik őket (vesd össze az
angol összefoglaló „education” kifejezéssel).
Ha kompromisszumokat említettünk, be kell vallanunk, hogy a feketefehér látásmód nem célravezető. A válasz valahol a kettő között lehet, és nem
állítom, hogy éppen a közepén. In-

kább a szürke sok árnyalatáról beszélhetünk. Üsd le a hódat és megmented
az erdőt! A megoldás ésszerűen köztes
kellene, hogy legyen. A természetben
minden mindennel összefügg. Ha nem
trágyázok istállótrágyával, kevesebb
lesz a rovar. Igen, de akkor eltűnnek a
madarak is. Szidjuk a szúnyogot. Ja, ha
már eltűntek a madarak… A tévében a
drága vitamintablettákat reklámozzák,
soha nem az almát. A környezetvédelemmel általában akkor foglalkozunk,
ha valami gond van vele. Némely indián törzseknél, ha valakinek fáj a feje,
azt mondja: van fejem. Igen, mert ha
nem fáj neki, nem veszi észre és nem
is mondja… Sok új dolog jó és sok új
dolog megfejtésre vár. Mégis kijelenthető, hogy a környezeti kérdésekben
az alap az értékek jó felismerése. Alapvetően ezt kellene eljuttatni a tanulókhoz, diákokhoz.
Az előző fejezetben világosan rámutattunk, hogy nem elég az elméleti
tudás – bár ez alapvető feltétele lehet
a dolgok jobb megértésének –, hanem
a környezethez való viszony feltételez
egy értékorientációt is. A tudás kiemelten a környezeti foglalkozásokon,
de párhuzamosan más órákon is átadható (földrajz, testnevelés stb.). A jellemnevelés szinte mindig, mindenütt.
A környezeti nevelés célja nemcsak a
mechanikus megismerés, de a helyes
és felelősségteljes hozzáállás kérdése
is. Amiben viszont különbözik több
más szakterülettől, az elsősorban az,
hogy bár a matematika vagy fizika is
lehet játékos, az üde természet és az
egészséges környezet kapcsán az örömök és az élmények könnyebben előjönnek: csodálatos a virágzó rét, kellemes a madárfütty, kedvesek az állatok.
A csodálat felébresztése, így a tanulók
lekötése is talán itt könnyebb lehet.
Ezzel semmiképp nem állítom, hogy
nem találkoztunk volna száraz, merev,
enciklopédikus környezeti oktatással,
ahol a sok tudományos szöveg elnyelte
a valót. Csak hát muszájból nem lehet
környezetet védeni, itt inkább az apró
lépések módszerét érdemes választani
a „cseppekből lesz a tenger” megközelítés mentén. Így most már csak az a
kérdés, hogyan.
Gyakran azt a merev rendszerünk
csaknem értelemszerű hibáját követjük el, hogy pedagógusként csak
a mérhető és értékelhető definícióalapú tudást adjuk tovább. Érdemes
azonban kipuhatolózni azt is, mi az,
amit a tanuló, diák tudni szeretne az
adott témakörben. Esettanulmány-
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ként elmondanám, hogy négy főből
álló szerzőpárost állítottunk össze
(egy-egy alap- és mesterképzésen lévő
diák, egy doktorandusz-hallgató és
egy tanár – én), akik közösen megfogalmaztuk, mit érdemes tudni egy
agrárhallgatónak a klímaváltozásokról. Örömmel nyugtázhatom, hogy
az eredmény nemzetközi sikereket ért
el és angol nyelven a svájci székhelyű
Springer Könyvkiadó egy könyvében
önálló fejezetként közölte ezen együttműködés tanulságait. Hasonló módszerek eredményeit (pl. a fenntartható fejlődés oktatásáról) finnországi,
görögországi és hazai kiadványokban
is közöltünk. Ez a megközelítés jól
bevált, bárkinek ajánljuk, bár nyilván
pluszmunkát jelent az oktatónak és a
diáknak egyaránt. Ajánlatos, hogy vegyük komolyan a tanulók vagy diákok
véleményét minden oktatási szinten,
és az eredmény garantált. Ha már az
egyetemeknél tartunk, megjegyezzük, hogy tapasztalataim szerint legtöbbet talán a skandináv országoktól
tanulhatunk, ahol az eddig csaknem
tíz Nobel-díjast felmutató legrangosabb svéd felsőoktatási intézményben,
az Uppsalai Egyetemen létrehozták
a Balti Egyetemi Programot, amelynek tíz évig lehettem szlovákiai vezetője. Döbbenten tapasztaltam más
nemzeti képviselőkkel egyetemben,
hogy bizony jócskán lemaradtunk a
környezeti oktatás és nevelés területén. Utóbb két világszimpóziumnak
lehettem szervezőbizottsági tagja,
amelyek a fenntartható fejlődésre való
nevelés megszervezését tűzték ki célul,
az egyikre az angliai Manchesterben
(2014), a másikra a világelső amerikai
Cambridge-i Egyetemen (2016) került
sor. Bizony rá kellett ébrednünk, hogy

nagyon sok még a tennivaló. Némely
alaptézist a svédországi Göteborgban
fogalmaztuk meg, ahol egy-egy hetes
brainstormingra felállított „világkonzultációra” került sor „Megtanulni
megváltoztatni a világot” címmel az
ENSZ védnöksége alatt, és amelyet
videóbeszédében köszöntött a nemzetközi szervezet akkori főtitkára, Kofi
Annan. Több mint 70 országból kb.
350 résztvevő volt jelen, Szlovákiából
egyedüli meghívott képviselőként tehettem hitet a lehetőségekről és víziókról, amelyek az oktatás valamennyi
szintjén érvényt kellene, hogy szerezzenek. Záródokumentumunk egyik
fontos pillére lett az ENSZ fenntartható fejlődést célzó nevelési-oktatási
stratégiájának. Ez egyebek mellett leszögezte, hogy a pedagógusokat is tovább kell képezni, az oktatás és nevelés
világszerte reformokra szorul, alapját
az interdiszciplináris megközelítés képezheti, fontos az együttműködés és a
fenntarthatóság hangsúlyozása minden szinten, az egymásnak ellentmondó téziseket tisztázni kell, a pedagógusoknak és diákoknak közösen kell
megoldásokat találni a döntéshozó
szervekkel együttműködve, folyamatos és ellenőrizhető rendszereket kell
létrehozni, fenntarthatóságra nevelt
politikusokra van szükségünk, a környezeti kérdéseket önálló tantárgyként
tanítva és más tantárgyakba beépítve
kell közvetíteni, a kreatív gondolkodásra kell alapozni, fontos a gyakorlattal való együttműködés, elkerülhetetlen a nem-formális és élethosszig tartó
művelődés. A globális törekvések mit
sem érnek, ha nem váltjuk aprópénzre
és hozadékukat nem alkalmazzuk helyi szinten. Eddig több alkalommal is
sikerült helytállnunk, például hétvégi

táborokat szerveztünk az alsóbodoki
Nyárak erdőben, természetfeltáró
túrát Pogrányban, gyerekfoglalkozásokat a Zoboralja Múzeumban,
előadásokat cserkészeknek, nagycsaládosoknak stb. (a cikkhez kedvcsinálónak csatolunk néhány fotót ezekről
a sikeres rendezvényekről). Magyarországon is számos alkalom nyílik a
továbbképzésre vagy eszmecserére.
Körülbelül húsz alkalommal vehettem
részt a Berci bácsi (Dr. Tóth Albert)
szervezte nyári Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótáborban, ahol a
már csaknem fél évszázadot megért
táborban a valós kutatást alap- és középiskolás tanulók végzik megfelelő
szakmai felügyelet mellett (erről talán
majd máskor írunk). Azt hiszem nem
is kell ehhez semmit hozzáfűzni, hacsak azt nem, hogy sok a munka, de
sajnos kevés az arató.
MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK
Mindenképpen kerülendő a katasztrófapedagógia, tehát nem túl taktikus a
diákokat mindjárt az elején elrettentő
példákkal, természeti katasztrófákkal
riogatni, mert esetleg azt hihetnék,
hogy az effajta nevelés csak a krízisek
és katasztrófák elhárítására szolgál és
semmi köze a mindennapi élethez, a
számukra is kézzelfogható és kezelhető
valósághoz. De ha már problémát kell
kezelni, érdemes a bevett sémák helyett
például a brainstorming módszeréhez
nyúlni, ahol a diák saját képzelőereje
teljes szépségében és eredetiségében
kitárulkozhat (ennél a módszernél
minden véleményt össze kell gyűjteni, a kevésbé valószínűeket is, majd az
alkalmazható megoldásokat közösen
kell kiválogatni). Az alacsonyabb szintű oktatásban szinte elkerülhetetlen a
játék, és bevallom, még az egyetemi
oktatásban is játszunk a hallgatókkal.
Mondanom sem kell, nem kis sikerrel,
hiszen ők már elszoktak ez effajta légies könnyedségtől, amelynek azonban
hihetetlen és mélyen mozgató tapasztalati hatásai vannak. Ezzel már rá is
mutattunk a ráhangolódás fontosságára, azaz világossá kell tenni, hogy itt
nem szokványos „tantárgyról” van szó.
Érdemes példákkal illusztrálni a környezet- és természetvédelem viszonyát
az emberrel, amelyben értelemszerűen kettőn áll a vásár, azaz az ember
és a természet elválaszthatatlan egyet
alkot. Itt nem áll szemben egymással
a természet és „én”. Csak rá kell hangolni a fülünket, mert sajnos a város
zajában előbb meghalljuk az elguruló
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egycentes zaját, mint a parkban ciripelő tücsök muzsikáját. Hálás vitatéma
egy oktatási órán való megbeszélésre,
hogy miért is van ez így. Írásunk terjedelme sajnos nem engedi meg a számtalan oktatási lehetőség felsorolását, de
az egyik alap lehet, hogy minden diák
válasszon magának egy élő fát, amelyhez visszajár, amelyiket jobban megismer, törődik vele, hozzásimul, elmond
neki mindent. Felismeri tapintásra, ráismer illatáról és susogásáról, szereti,
csodálja és erőt merít belőle. Ha a fát
jobban megismeri (megtapasztalja), a
kapcsolat természetessé válik. Idővel
maga jön rá, hogyan is kell törődnie
vele, felelősséget érez iránta: eltávolítja
száraz, beteg ágait, oltóviasszal keni be
sebeit, kezeli kártevők ellen. Később
talán megtanulja, hogyan kell szaporítani, és az ügyesebbek madáretetőt
is elhelyezhetnek rajta. A fa-barátok
élményeiket kicserélhetik az iskolai órákon is, esetleg szakkörökben.
Hasonlóan érdekes foglalkozásokat
lehet felépíteni a vízre is: hangszert
készíthetünk a víztöltéssel hangolt
poharakból, lerajzoltatjuk a vízcsepp
lehullásának fázisait, „vízhangokat”
gyűjthetünk (csobbanás, cseppenés,
csobogás, eső stb.), verseket szavalhatunk Koncsol László felvidéki költő
Vizesnapló c. verseskötetéből (Madách
Kiadó, 1984), hozzáköthetjük az időjárással kapcsolatos ismeretek és népi
előrejelzések széles tárházát. Mint
említettük, az állatokhoz való pozitív
viszony kialakítása kedves és akár kényelmesnek is mondható feladat, sőt,
gyakran ösztönös is lehet. Érdemes a
fiatalokat a kedvencek tartására nevelni, hiszen ezzel sokat nyerhetnek:
a természet szeretetén túl a rendszeres törődéssel a felelősségvállalást is.
Jobb esetben jöhet még a már említett
madáretetés, hangyabolyok telepítése, „rovarhotelek” állítása, részvétel
a madarak szervezett gyűrűzésében,
gipszlenyomatok készítése állatok lábnyomairól, de lehet természetfotózni,
tojáshéjat és más természeti „ereklyéket” gyűjteni, madárdalt rögzíteni és
azt lehetőleg megtanulni felismerni
is (ma már vannak ilyen CD-k). A
felsőbb osztályokban már javasolnánk egy találkozást a vadászokkal
is, hogy megértsék annak lényegét,
persze csakis megfelelő – semmiképp
nem egyoldalú – vezénylet mellett. A
növények kapcsán ki kell emelni azok
évszakokhoz köthető megfigyeléseit,
a növények iskolakerti termesztését,
herbárium készítését (csakis szak-

mai felügyelet mellett, nehogy védett
növények essenek áldozatul ennek a
nemes szenvedélynek). Semmiképp
ne feledkezzünk meg az élettelen természetről sem, hiszen az ásványok is
izgalmasak (viszonylag könnyű egy
kristályt találni, és erre az egy darabra
is fel lehet építeni a földtani események ismertetését egy keretmesével),
de ide tartozik valamelyik barlang,
szép völgy vagy vízesés meglátogatása is. Ha a diákok már kicsit áttekintik a természet főbb elemeit, szinte
biztos, hogy meg is szeretik azokat és
egy nehezebb témába foghatunk: érdemes tisztázni, hogy hol az ember
helye a természetben. Az ember fölérendeltségi vagy társi viszonyban van
a többi lénnyel (az előbbi pl. a bibliai
tanítás – vö. az ószövetségi Genezis 1.
fejezetével, az utóbbi pl. némely keleti
vallásra jellemző)? Itt szinte minden
válasz elfogadható, ha valaki jól meg
tudja indokolni, a hangsúlyt inkább az
elgondolkodtatásra érdemes fektetni.
Fel kell hívni a figyelmet a környezetre, az egészség és az életstílus öszszefonottságára, hiszen ezek együttléte
életünk egyik fontos alaptételét adják.
A környezeti oktatáshoz és neveléshez
köthetjük a cigaretta, drog és az alkohol témaköröket is. A fiatalok a pörgő
életet szeretik, de a szennyezett, zajos,
mérgező környezetben alig képzelhető el a komfortos élet. Az egészségügynek nemcsak a betegekkel kellene
foglalkoznia, hanem az egészség megtartásával is. Egyszerűen mondva: az
egészség az, ami nem betegség. Ide
köthető a helyes táplálkozás elmagyarázása, a mozgás népszerűsítése, de az
olyan egyszerű dolgok ismertetése is,
mint a szellőztetés fontossága, a számítógépes és mobilos alaphasználati
ismeretek stb. Érdemes elmondani
vagy inkább belenevelni az ifjúságot
abba a felismerésbe, hogy annál gazdagabbak, minél több mindenről le
tudnak mondani. Kiemelt helyet kell
kapniuk a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos ismereteknek, a szelektív hulladékgyűjtés ismertetésének
és annak indoklásának, hogy az ember egész életében „hátizsákot” cipel
magával, amelybe a szemetét rakja.
Ebből adódik, hogy a legésszerűbb a
szemetet nem termelni (kerülni a túlcsomagolást stb.). Hasonló téma lehet
az energiatakarékosságra való nevelés olyan iskolai megoldásokkal, mint
a fogyasztók energiaigényességének
követése, iskolai napgrill vagy napkemence elkészítése, papírszélmalmok

hajtogatása stb. Az energiatakarékosság témakörét sikeresen ötvözhetjük a
közlekedéssel is.
A legkomplexebb ökológiai rendszer
az ökoszisztéma. Rendkívül bonyolult
egységet alkot, amelynek élő és nem
élő elemei folyamatos összeköttetésben vannak. Ezen folyamatok átfogó
megértése gondot okoz még a szakembereknek is, így jogos a kérdés, hogyan
lehetne ezt az ismeretanyagot hatékonyan közvetíteni. A legkézenfekvőbb
válasz: szemléletesen. Ha egy osztályról kijelentjük, hogy az egy ökoszisztéma modellje, akkor beleemelhetjük a
három legfontosabb áramlást: az anyagokét, az energiáét és az információkét. És valóban: az osztálynak van élő
és élettelen rendszere, ezek egymással
szerkezeti és funkcionális kapcsolatokban vannak. Az osztály dinamikus,
állandó belépések és kilépések jellemzik, azaz ún. inputok és outputok. Ezek
tetten érhetők az anyagoknál (minden
tárgyi bevitel, de víz, oxigén stb. is), az
energiánál (villamos energia, napfény,
műszerek elemei stb.) és az információknál (mindennemű fejlesztés, számítógépes támogatás stb.). Ugyanez
érvényes a kibocsájtásokra (pl. hulladék, szennyvíz, hőveszteség stb.). Azt
már csak a felsőbb osztályokban vagy
a középiskolákban ajánljuk, hogy a közösség fenntartásában helyet kapjon a
környezetgazdálkodási elvek hiteles
bevezetése, amelynek jól megfogalmazott rendszerei vannak (pl. EMAS), de
akár saját programot is megálmodhatnak „maguknak” a diákok. Ezeket már
csak visszacsatolásokkal, ellenőrzésekkel, belső auditokkal (akár diákok
vezetetésével) lehet tetézni. Aki eddig
eljut, nem kell, hogy aggódjon a környezettudatos diákok kinevelése miatt: ő már célba ért. Mindehhez persze
érdemes szakmai segítséget kérni és
lehetőleg sokat böngészni. Számos feladatot, melyet itt megemlítettünk, már
korábban leírtunk a Cserkész c. lapban. Szinte minden lépésnél hasznos
lehet tanárnak és diáknak egyaránt az
iskolabarát szakemberekkel való konzultáció, akár egy természetbe vezető
sétával ötvözve. A felvidéki magyarság
gazdag környezet- és természetvédelmi hagyományokra tekint vissza, eddig három környezetvédelmi minisztert is adtunk az országnak.
Sok sikert kívánok az áldásos oktatási-nevelési munkához, melytől nemcsak a mai fiatal nemzedék jóléte és
jövője függ!

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

RAFFAY ZOLTÁN – CSAPÓ JÁNOS

AZ ÖKOTUDATOSSÁG MINT KERESLETI ÉS KÍNÁLATI TREND
HELYE ÉS SZEREPE A TURIZMUSBAN
BEVEZETÉS
Az 1950-es évek óta a világgazdaság
új súlypontjainak egyike a szolgáltatás szektor nemzetgazdaságokon belüli látványos növekedése, azon belül
pedig a turizmus szerepének folyamatos erősödése (Hall, 2004; Lew–
Hall–Timothy, 2008; Michalkó, 2010).
Napjainkra a turisztikai világpiac egy
összefüggő, interdependens rendszert
alkot, melyben a keresleti és a kínálati
oldal térben és időben is jelentős változásokon ment keresztül, mind a menynyiségi, mind a minőségi összetevőket
tekintve. Még mindig újabb és újabb
területek kapcsolódnak be a nemzetközi és a belföldi turizmusba egyaránt,
a kiéleződő versenyben pedig csak az
az attrakció, desztináció vagy turisztikai szereplő maradhat talpon, amely és
aki a színvonalbeli és mind magasabb
minőségi elvárásoknak is megfelel
(Törőcsik– Csapó, 2018, Gonda et al.,
2020).
A legfrissebb – a COVID–19 járvány előtti, a még teljes mértékben
működő turizmust bemutató – adatok
tanúsága szerint 2019-re a nemzet-

közi turistaérkezések (határátlépéssel
járó utazások) száma meghaladta az
1,5 milliárd érkezést, mellyel párhuzamosan a turisztikai költések volumene 2019-re 1700 milliárd USD
értékre növekedett. A turizmus adta
a globális GDP 10,3%-át, továbbá világszerte 330 millió embernek biztosított munkahelyet, megélhetést, ami
az összes munkavállaló mintegy egytizede (UNWTO, 2020; WTTC, 2020).
Ez az elképesztő fejlődés – 1950-ben
még összesen 25 millió nemzetközi
turistaérkezést regisztráltak (!) – idővel természetesen maga után vonta a
turizmus szabályozásának igényét is,
hiszen az egyre inkább szembetűnő és
mindennapjainkban is megélt jelenségek jelentős társadalmi-gazdasági
vagy éppen a természetre, és tágabb
értelemben a környezetre gyakorolt
hatásokkal bírnak. A negatív hatások
kiemelkedő példái közé tartozik a tömegturizmus (angol kifejezéssel: mass
tourism) és a hosszú távú tervezést
nélkülöző, környezetet romboló, kizárólag a gazdasági érdekekre alapuló

turisztikai beruházások, fejlesztések
sora.
A bevezetés ezen utolsó megállapítása sarkallta a szerzőket a tanulmány
megírására, mellyel reményeink szerint a pedagógus kollégák ezirányú
ismereteit is fontos és hasznos adalékokkal tudjuk kiegészíteni.
AZ ÖKOTUDATOSSÁG KIALAKÍTÁSÁT KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK

Azzal, hogy a turizmus tömegjelenséggé vált, nemcsak mindennapjainkat befolyásoló társadalmi és
gazdasági tényező lett, hanem a környezetünkre erős hatást gyakorló
faktor is. A turizmus volumene elérte
azt a szintet, hogy ma már nem túlzás
„totális turizmusról” beszélni, amelyben: (1) a teljes földfelszínt turisztikai
desztinációként értelmezhetjük, (2) a
népesség legnagyobb része utazóként
vagy a fogadó területek lakosságaként
érintett az áramlásokban, (3) az államok, az önkormányzatok, az integrációk és az egyének is törekszenek erőforrásaik minél jelentősebb hányadát a
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turizmusban hasznosítani (Michalkó,
2018).
Az emberiség ökológiai lábnyoma
az 1980-as évekre akkora lett, ami már
meghaladja a Föld hosszú távú regenerációs képességét (Wackernagel–Rees,
2001). Évtizedekkel ezelőtt felfigyeltek
már a turizmus nem kívánatos környezeti hatásaira is. A turizmus dinamikus fejlődésével a korábban egyoldalúan hangsúlyozott pozitív hatások
mellett megjelentek az iparág negatív
hatásai is (Puczkó–Rátz, 2005): egyre
nagyobb terhelést jelent a környezetre, mert elkerülhetetlen környezethasználattal jár (minden definíciója
tartalmazza az utazás, a helyváltoztatás fogalmát, de a turisztikai attrakciók jelentős része is vagy a természeti
környezetre épül, vagy a hátterét a
természeti környezet adja). A (tömeg)
turizmus környezetkárosító hatásai
közt vannak egyértelműen észlelhetők, mint a szemetelés, rongálás, építkezés. A közvetett hatások beazonosítása már nehezebb – ilyen például az
utazásoknál használt szállítójárművek
károsanyag-kibocsátása.
A legnagyobb környezeti károk
a legnépszerűbb turisztikai desztinációkban jelentkeznek (Gonda, 2017).
A látogatások – mivel különleges értékek, természeti ritkaságok bemutatásáról van szó – gyakran a védett
területek, nemzeti parkok felé irányulnak (Horváth–Rimóczi, 2011). A
környezeti terhelés gyakran nemcsak
térben, hanem időben is koncentrált a
szektorra jellemző szezonalitás miatt.
A tömegturizmus zsúfoltságával és az
azt kísérő közlekedési káosszal számos
téren érzékelteti kellemetlen hatását és
terheli, károsítja a környezetet (levegőt, talajt, vizet, élővilágot, tájképet).
A környezet terhelésével, károsításával a legtöbb esetben éppen azt az
erőforrást terheljük, mely a turisztikai
attrakciót kínálja (Michalkó, 2003). A
turizmus csak megfelelő ellenőrzés és
menedzsment esetében gyakorolhat
pozitív hatást, vagy legalábbis lehet
negatív hatás nélkül a természetes
környezetre. A választ a kihívásokra a fenntartható turizmus jelentheti.
Számos definíció született már a fenntartható fejlődésre, az UNWTO is kidolgozta a saját fenntartható turizmusdefinícióját, és ezt használja az Európai
Unió is: „A fenntartható turizmus
fejlesztése oly módon elégíti ki a mai
turisták és vendégfogadó régiók igényeit, hogy egyben megóvja és fejleszti
a jövő lehetőségeit. […] gyakorlása az

erőforrásokkal való gazdálkodás olyan
formáit segíti elő, amelyek révén kielégíthetők a gazdasági, társadalmi és
esztétikai igények, párhuzamosan a
kulturális integritás, az alapvető ökológiai folyamatok, a biológiai sokféleség és az élővilág rendszereinek fenntartásával” (UNEP–UNWTO, 2005;
UNWTO, 2005,11).
A SZELÍD TURIZMUS
KIALAKULÁSA

A környezetet kímélő („szelíd”,
„puha”) utazási formák közül az ökoturizmus az, amelyik a leginkább törekszik a turizmus káros hatásainak
mérséklésére vagy akár megszüntetésére és a pozitív környezeti hatások
maximalizálására. Akárcsak a fenntartható turizmusra, az ökoturizmusra
sem született még egységes, mindenki
által elfogadott definíció. Legelterjedtebb talán az IUCN (International
Union for Conservation of Nature and
Natural Resources – a világ hivatalos
természetvédelmi szervezete) Ökoturizmus Programjának definíciója,
amely szerint „az ökoturizmus a környezetért felelősséget vállaló utazás és
látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok természeti,
valamint jelen és múltbeli kulturális
értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás káros hatásainak mérséklésével,
valamint a helyi népesség társadalmi,
gazdasági előnyökhöz juttatásával”
(Ceballos-Lascuráin, 1996, 25). Az
ökoturizmus gyűjtőfogalom és szemlélet is (Fennell, 1999; Dombay et al.,
2008): gyűjtőfogalomként a turizmus
olyan különböző formáit jelenti, amelyek a természeti, biológiai erőforrások
fenntartható használatán alapulnak, az
adott ökoszisztéma teherbíró képességén belül; mint szemlélet a turizmus
összes formájának fenntarthatóvá tételét célozza, hogy a turizmus járuljon
hozzá az ökoszisztéma megőrzéséhez
vagy helyreállításához.
Optimális esetben az összes turisztikai tevékenységnek és az összes piaci
szegmensnek tükröznie kellene ezt a
szemléletmódot, de különösen fontos
ez a természeti és kulturális örökségre alapozott turizmus esetében, ahol
potenciálisan magasabb a célállomás
környezete, illetve társadalmi-gazdasági szerkezete károsításának kockázata, arról nem is beszélve, hogy amint
a turizmus egyre nagyobb tömegeket
érint az elkövetkező évtizedekben, el-

kerülhetetlenül nagyobb nyomás nehezedik majd ezekre a területekre.
KI IS AZ A ZÖLDTURISTA?
KERESLETI MEGKÖZELÍTÉS

Az ökoturizmusban részt vevő, arányaiban növekvő (számosságában
azonban még nem igazán jelentős)
látogatók távolról sem képeznek homogén csoportot, természet- és környezetvédelem iránti elhivatottságuk,
elsődleges utazási motivációjuk alapján (Pannon Egyetem – Aquaprofit
Zrt., 2008) több szegmensre osztható
az ökoturizmusban részt vevő utazóközönség. A leggyengébb elhivatottsággal bíró és legcsekélyebb környezeti előnyökkel kecsegtető csoport az
összes ökoturista mintegy 50-60%-át
kitevő úgynevezett alkalmi zöldturista: számukra az ökoturizmus nem elsődleges motiváció, a természet pedig
csak a turisztikai tevékenység háttere,
díszlete. A mintegy fele ekkora tömeget kitevő aktív zöldturisták avagy
„outdoor” turisták környezettudatosságának szintje valamelyest magasabb,
de ennél a két csoportnál a természetért tenni akarás gyakran megmarad
verbális szinten, és utazásaik során is
megkövetelik azokat a kényelmi szolgáltatásokat, amelyek ökológiai lábnyoma magas. Az igazi ökoturisták
és a legelhivatottabb, a desztinációt
eleve ökológiai szempontok alapján
kiválasztó, a környezetért akár aktívan
tenni hajlandó és annak védelme érdekében kényelmi szolgáltatásokról lemondani, sőt azok hiányáért és a túra
bizonyítottan öko-jellegéért többletet
fizetni hajlandó ökoturisták aránya
legjobb esetben az összes ökoturista
ötöde-hatoda, Magyarországon talán
még ennél is kisebb része (Gonda et
al., 2016).
AZ ÖKOTURISZTIKAI SZEMLÉLET
KIALAKÍTÁSÁNAK IGÉNYE A
TURIZMUSFEJLESZTÉSBEN

Környezetünk állapotának romlása és
a turizmus tovább növekvő volumene, illetve a környezetszennyezéshez
való hozzájárulásának erősödése miatt
várhatóan nem lesz más út a turizmus
menedzsmentje és a desztinációk számára, mint az ökoturisztikai szemlélet, az ökotudatosság drasztikus erősítése az utazás szektoron belül. Van
egy másik út is, de ez nem a turizmus
növekedéséhez vezet: ez a turisták kategorikus kitiltása vagy számuk drasztikus csökkentése, adminisztratív esz-
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közökkel való erős korlátozása, amint
arra egyre több helyen találunk példát
a világban (Olaszország, Horvátország, Chile, Peru stb.).
A trendek mindenesetre az ilyen
beállítottságú turisták számának és
arányának növekedését vetítik előre
(Törőcsik, 2011; Raffay et al., 2016). A
hagyományos (tömeg) turizmus mellett megjelenőben van egy új turisztikai forma, a lassú turizmus, egy olyan
növekvő piaci szegmens, amelynek
éves növekedési rátája az előrejelzések
szerint meghaladja a 10%-ot. Az alternatív turizmus többi formájával együtt
az ökoturizmus lehetőséget ad arra,
hogy eddig a turisták számára ismeretlen vagy rég elfeledett helyek ismét
turisztikai desztinációkká váljanak; az
ökoturizmus ezzel akár komoly terület- és főleg vidékfejlesztő tényezővé is
válhat.
Az ökoturizmus közösségfejlesztő
hatásáról kevesebb szó esik, pedig a
környezet védelmén túl a helyi közösség összekovácsolásában és kohéziójának erősítésében is komoly szerepet
kaphat (Stone–Wall, 2004; Winkler,
2012). Számos más, lassú turisztikai
termékkel van szinergikus kapcsolata:

az ökoturista átlagosan több időt tölt
a desztinációban, mint a tömegturista, több és mélyebben átélt élményre
tesz szert, közelebbi kapcsolatba kerül a helyi közösséggel – ily módon
kapcsolódik a falusi turizmushoz; a
helyi közösséggel való kapcsolattartás
mellett a lassú turizmus célközönsége
előnyben részesíti a helyben termesztett, előállított élelmiszereket (gasztroturizmus). A turizmus összes formájánál igaz, hogy ellenőrizetlen fejlődése
több kárt okoz, mint hasznot, és csak
megfelelő keretek között és szabályozás mellett várható előnyeinek érvényesülése és káros következményeinek
mérséklődése vagy hiánya (Inskeep,
2000). Az ökoturizmusra ez fokozottan érvényes: ha például egy tengerparti nyaralóhely vagy egy népszerű
város (túl)telítődik látogatókkal, ez a
probléma kezelhető: környezettudatos
infrastruktúra-fejlesztésekkel, a látogatóforgalom arányosabb elosztásával
stb. a turisztikai vonzerő fenntartható
vagy akár fejleszthető. Ha azonban egy
ökoturisztikai desztinációba nem kellőképpen felelősségteljes ökoturisták
érkeznek, hanem felelőtlen tömegturisták és ők letarolnak mindent, akkor

már nem is fog jönni ökoturista, mert
nem lesz miért (Raffay, 2018).
A FENNTARTHATÓSÁG LEHETSÉGES SZEREPE A POST-COVID
PERIÓDUS UTÁN

Tanulmányunk természetesen nem
vonatkoztathat el a 2020–2021-es
COVID–19 okozta pandémiás helyzettől. Véleményünk szerint a postCOVID periódusban a turisztikai
mozgások iránya és motivációja alapján felértékelődnek a belső (hazai) értékek, a közeli helyek, ezáltal a belföldi
turizmus erősödhet a nyári hónapokban, hiszen a lakosság túlnyomó részének fontos szükséglete a turizmusban
való részvétel (Csapó–Gonda, 2019;
Gonda–Nagy–Raffay, 2019).
Minden bizonnyal megerősödik
továbbá a turisták részéről a biztonság iránti igény, mely megmutatkozik
majd a higiénia vonatkozásában (a
szálláshelyek tisztasága, tányérszervizes étkeztetés preferenciája), a fizikai távolságtartás (social distancing)
kapcsán (a fürdőhelyek és strandok
befogadóképességének szabályozása,
fesztiválok és koncertek törlése) és az

egyéni vagy kis csoportos utazásszervezés terén is.
Emellett lényeges piaci stratégia,
hogy a szálláshelyek, légitársaságok
vagy utazási irodák minél rugalmasabb foglalási feltételeket igyekezzenek biztosítani vendégeik számára. A
turisztikai szolgáltatóknak rendkívül
nagy hangsúlyt kell fektetniük az óvintézkedések kommunikációjára: minden létező fórumon hirdetniük kell,
hogy mindent megtettek a biztonságos
ott-tartózkodás elérése érdekében.
A politika is tehet a turizmus ágazat „zöldítése” érdekében. A járvány
miatt számos légitársaság csődközelbe
került, így állami mentőövért voltak kénytelenek folyamodni. Ennek
azonban feltétele volt: Ausztriában a
kormány úgy döntött, hogy az állami
segítségért cserébe az osztrák légitársaságnak, az AUA-nak egy olyan tervet
kell elfogadnia, mely tíz éven belül a
2018-as szint 50 százalékára csökkenti
a károsanyag-kibocsátást. A jövőben
tilos önköltség alatti árú jegyeket értékesíteni, minimumárat határoztak
meg és a repülőjegyekre 12 eurós adót
vetnek ki, a rövid távú, 350 kilométer
alatti járatoknál pedig 30 eurót. Az
osztrák döntés szerint minden olyan
járatot meg kell szüntetni, ami kiváltható egy háromórás vonatúttal. A kezdeményezés biztató és várható, hogy
azt más országokban is át fogják fenni,
akár társadalmi nyomásra (www.index.hu).
Arra is látunk esélyt, hogy az elkövetkező időszakban megerősödik
a virtuális turizmus azon ága, ahol
az utazást teljes mértékben kiváltja a
virtuális élmény. Ennek legkézenfekvőbb példái a múzeumok, tárlatok,
parkok, állatkertek virtuális „bejárása”
(VR – virtuális valóság szemüvegekkel, 360 fokos kamera segítségével), de
akár természeti értékek megfigyelése,
megismerése is szóba jöhet. Itt az erre
szakosodott cégek szerepe erősödhet
meg.
Az utolsó tényező a fenntartható(bb)
turizmus kialakítása lehet, ami egyrészt annak lesz köszönhető, hogy a
túlturizmus (overtourism) (egykori)
helyszínei biztosan megtartják (amíg
muszáj lesz) még az óvintézkedések
egy részét, tehát nem lesz lehetőség
óriási és kezelhetetlen tömegek kialakulására, a desztinációk teherbíró
képességének túllépésére. Azonban
azt is feltételeznünk kell, hogy az elmaradt kereslet – és ezáltal a bevételek
mihamarabbi pótlása érdekében – a

vírushelyzet megszűnésével nagy az
esélye annak, hogy a korábbi túlterhelt
turisztikai zónák, a turizmusból élő
desztinációk ismét tömeges turisztikai
fogyasztást fognak mérni (Csapó–Lőrincz, 2020).
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HARDI TAMÁS

A TÁJ ÁTALAKULÁSA: A VÁROSIAS TERÜLETEK ROHAMOS
NÖVEKEDÉSÉNEK FENNTARTHATÓSÁGI KÉRDÉSEI1
Tanulmányunk a városok rohamos
növekedésével foglalkozik. Ez közismert tény, 2007 óta a történelemben
először több ember él városokban,
mint vidéki településeken. Ennek káros hatását sokan ismerik: a tömeg, a
zaj, az egy tömegben jelentkező környezeti terhelés olyan problémákat jelentenek, amelyekkel naponta találkozunk. Itt azonban egy olyan jelenségre
szeretnénk felhívni a figyelmet, amely
a szemünk előtt zajlik, de nem mindig
vesszük észre. Ehhez fel kell emelkedünk a talajról, s repülőről vagy légi
felvételről kell szemlélnünk a tájat, s
összevetni egy 20-30 évvel ezelőtti légi
felvétellel: a városperemek, szuburbiák
rohamos és mindenhol jelentkező beépítéséről van szó, a városok és a városi funkciók térbeli terjedéséről, egy
világjelenségről, amely nemcsak a
nagyvárosokat érinti, hanem a kisebbeket, sőt, a népességüket vesztőket
is. A folyamat mértéke akkora, hogy
becslések szerint évente két százalékkal növekszik a városias jellegű terület
a világon, gyorsabban mint a népesség, így az urbánus módon beépített
területek népsűrűsége – a látszat ellenére – gyorsan csökken. Beavatkozások nélkül ez veszélyezteti nem csak a
környezeti, de társadalmi és a gazdasági fenntarthatóságot is.
VÁROSIVÁ VÁLÓ VILÁG
A világ népességének ma már több
mint fele városi településeken él – egyre inkább nagyon sűrű városokban. A
városi környezet azonban viszonylag
új jelenség az emberiség történetében,
hiszen a XIX. század közepéig a legtöbb ember kis közösségekben élt, s
alig néhány százalékuk volt városlakó.
Mára, az ENSZ becslése2 szerint 4,2
milliárd ember (az emberiség 55%-a)
él városokban, míg 2050-re, a jelenlegi trendeket figyelembe véve az akkor
élő, kb. 10 milliárd földlakó több mint
68%-a teszi ugyanezt. Ez a gyors átmenet átalakította az életmódot, a munkát, az utazást, az infrastrukturális há-

lózatok kiépítését, a körülöttünk lévő
tájat, de magát a várost is. Európa, s
azon belül Szlovákia és Magyarország
is gyors urbanizációt élt át az elmúlt
évtizedekben. 1960 és 2017 között
a magyarországi városlakók aránya
55,91-ről 71,06%-ra, míg Szlovákiában 33,46-ról 53,75%-ra nőtt az ENSZ
adatai szerint.
EGYRE BONYOLULTABB TÉRBELI
SZERKEZETEK

Amikor ezekre a hatalmas urbanizációs folyamatokra gondolunk, általában
a nagy világvárosok, konurbációk, felhőkarcolók és hatalmas közlekedési
hálózatok jutnak eszünkbe. Pedig az
urbánus lakosok nagyobb része kis és
közepes városokban él. Sőt, ma már
nem elégedhetünk meg a „város” és
„vidék” elválasztásával, hiszen a lakosok közel fele olyan köztes területen
él, amely se nem város, se nem vidék.
Sokan a városból költöztek ki, hogy
családjuk számára nagyobb vagy jobb
lakást biztosítsanak, míg sokan távolabbi vidékről költöztek ide, hogy a városban találjanak munkát, míg a város
környéki településeken az igényeiknek
(és pénztárcájuknak) megfelelő lakhelyet. Nehéz lenne az itt élőket „vidékiek”-nek vagy „falusiak”-nak nevezni,
hiszen teljesen urbánus életet élnek,
urbánus körülmények között, még
akkor is, ha a település maga nem városi jogállású. Munkahelyüket a városokban találják meg, oda ingáznak,
a szolgáltatások legtöbbjét a városokban veszik igénybe, a gyermekek egy
része is a városi iskolákba jár tanulni.
A lakóhelyek is teljesen urbanizáltak,
a hagyományos falusi telekhez képest
kisméretű telkekre építkeznek, ahonnan már teljesen eltűnt a gazdálkodási
funkció. Sőt, a városokhoz legközelebbi falvakban már feltűntek a társasházak, sorházak, melyek semmiben nem
különböznek városi társaiktól, s nem
is kínálnak más életstílust a bennük
élők számára, mint a városi-kertvárosi

_______________________________________
1
A tanulmány alapjául szolgáló kutatásokat az NKFIH OTKA támogatta. Azonosító: K 128703
2
https://population.un.org; https://ourworldindata.org/urbanization

megfelelőik, legfeljebb némiképp alacsonyabb áron.

1. ábra: Újonnan épített utca Kolozsvár
peremén (2019) Fotó: Hardi Tamás

Így inkább várostérségekről beszélünk
a kisebb városok esetében is, melyek
magukba foglalják a központi várost,
az azt körülvevő szuburbiát, mely a
város kertvárosias folytatása, s azon
kívül találjuk az exurbiát, ahol kisebb
népsűrűség mellett, de még a városhoz
kötődve élnek a lakosok, s csak azokon
túl beszélhetünk egyértelműen vidéki,
rurális térről, ahol a klasszikus falusi
élet maradt az uralkodó. A város-falu
dichotómia helyett így ma már inkább
város-falu kontinuumról beszélünk a
kutatásainkban, ami a városközponttól kiindulva a rurális térségekig, esetleg a természetes környezetig terjed,
változó lakósűrűséggel, ill. városias
vs. falusias beépítettségi aránnyal. Az
EUROSTAT is ebben a szellemben
gyűjti és publikálja a városi adatokat,
a városi lakosságot három kategóriába
osztva: cities (városok), towns (kisvárosok) és suburbs (szuburbiák, kertvárosok). Európa lakóinak közel háromnegyede él ezekben az övezetekben.
AZ URBANIZÁCIÓ KLASSZIKUS
SZAKASZAI NAPJAINKBAN: 4 IN 1

A klasszikus földrajzi szakirodalom a
városfejlődés négy fő szakaszát különbözteti meg: az 1) urbanizációt, amikor
a klasszikus ’városba áramlás’ zajlik vidékről, elsősorban az ipari, szolgáltatási munkahelyek létrejötte miatt. A
városok lélekszáma megnő, a város-vidék különbségek élesednek. 2) A második szakaszt „szuburbanizáció”-nak

nevezzük, mikor is a városi lakosok,
esetleg a munkahelyek a városhatár körüli gyűrűbe költöznek, s őket követik
a szolgáltatások is, alkalmazkodva az
ingázási szokásokhoz (gondoljunk
a városszéli közeledési csomópont
mellé telepített nagyáruházakra), 3)
majd a harmadik szakaszban érünk
el a „dezurbanizáció” korába, mikor
a lakosok egy része a várostól távol,
nyugalmas vidéki terekben telepszik
le, 4) míg végül visszakanyarodunk a
„reurbanizáció”-hoz, mikor ismét a
város belső tere válik vonzóvá, s a belső lakóövezeteket felújítva, minőségi
lakhatást biztosítva költöznek a lakók
újra a szuburbiákból a városközpontba. Ezek a logikusan egymásra következő szakaszok azonban most mintha
egyszerre zúdulnának ránk KözépEurópában (s Európa nagy részén).
Zajlik a klasszikus urbanizáció, hiszen
országainkban a fő- és nagyvárosokba,
agglomerációkba irányuló belső migráció miatt a vidéki terek egy részét
a kiüresedés fenyegeti. (Dél- és Délkelet-Európában ma már üres falvak
százait találjuk.) Az Európa nyugati
részére irányuló nemzetközi migráció
célja is általában a nagyvárosokban
van. Mindezek kiszolgálására a városokban kislakások tömegeit építik
fel, a hagyományos belső területeken
is (reurbanizáció). Ezzel párhuzamosan a szuburbanizációs folyamatok
is jelentősek. Várostérségeinkben a
központi városok lélekszáma gyakran
csökken, még a nagyszámú beáramló
lakos ellenére is, hiszen a szuburbiák
nagyon gyorsan növekednek, vonzva
a kiköltözőket. Megkezdődött ugyanakkor a dezurbanizáció is. Azok tudnak a várostól távolabb lakóhelyet választani, akik rugalmas munkaidővel
rendelkeznek, otthonról, on-line dolgoznak (s ők egyre többen vannak, különösen most, a járvány idején), avagy
nyugdíjasok, akik felértékelődött egykori városi lakásuk áráért egy szép
kis házat vehetnek valahol vidéken,
természetesen értékes természeti és
építészeti környezetben. Ma már robbanásszerűnek mondható ez a jelenség
Nógrád megye hegyei között, avagy a
Balaton és a Velencei-tó környékén.
TERMÉSZETI ÉS TÁRSADALMI
FENNTARTHATÓSÁG

A város közigazgatási határa már nem
tükrözi a városi lét, a városhoz kötődő
életmód határait. Sokkal inkább egy
szélesebb területet, urbánus övezetet
kell együtt tekintenünk mint vizsgá-

lati, tervezési egységet. Ez a terület az,
ahonnan döntően a városba járnak
az ottlakók dolgozni, s amely gazdaságilag és társadalmilag függ a városi
központtól. Ezt nevezhetjük várostérségnek.

2. ábra: Urban sprawl: tájkép Kolozsvártól
délre. Fotó: Hardi Tamás

A hatalmas tömegeket megmozgató,
építési és beruházási boommal járó
folyamatok természetesen komplex
hatásokat váltanak ki. Így mind a környezeti, a társadalmi és a gazdasági
fenntarthatóság szempontjából kérdések merülnek fel. A fenntartható fejlődés egyik alapproblémája az emberiség lélekszámának gyors növekedése,
ezzel a fogyasztás és környezetterhelés
mennyiségének sokszorozódása. Az,
hogy a városokban, városi módon
élők száma a lélekszámnál is gyorsabban növekszik, nyilván, hatványozza a problémát. A város eleve egy
„heterotróf ” létező: messze nagyobb
terület erőforrásait használja fel, mint
saját területe, az ökológiai lábnyoma
sokszorosa a vidéki településekének.
A kibocsátott üvegházhatású gázok
döntő többsége városi környezetből
származik. A városok a szárazföldek
viszonylag kis hányadát foglalják el
(világszinten 0,5%-át), de a hatásuk
jelentős. Az Európai Unió lakosságának 41%-a él városokban, s foglalja
el a terület 4%-át, míg a kisvárosok
és szuburbiák lakói adják a teljes uniós lakosság 31%-át, s településeik a
szárazföldi terület 13%-át fedik le. A
gyors szuburbanizációs (s gyakran
dezurbanizációs) folyamatok miatt a
városkörnyéki terek beépítése egyre
gyorsul. Nem csak lakóhelyek épülnek nagyon nagy számban, hanem
az azokat kiszolgáló utak, parkolók,
szolgáltató központok stb. Sajnos a
beépítés szabályozása gyakran követő jellegű, így az egyes újonnan épített területek elhelyezése nem mindig
logikus és jól megtervezett. Ennek a
következménye az a paradoxon, hogy
a gyors városodási folyamattal és az
egyre sűrűbb beépítéssel párhuzamo-

san a várostérségek népsűrűsége szinte
mindenhol radikálisan csökken, egyre
nagyobb lesz az egy lakosra jutó beépített felület a tájból. Ezt a városi szétszórt terjeszkedést nevezzük „urban
sprawl”-nak.
A lakosságszám növekedését meszsze meghaladja a beépített terület
növekedése, sőt, ez utóbbi bővülése
még azokban a várostérségekben is
megfigyelhető, ahol amúgy a teljes
népesség csökken! A világ városai által lefedett teljes terület a következő
40 évben különféle számítások szerint
megháromszorozódhat – veszélyeztetve a termőföldet s a bolygó fenntarthatóságát. Különféle térbeli beépítési
mintázatok alakulnak ki: beszélünk
hézagkitöltésről, amikor a nagy falusi
telkeket megosztva kisebbekre épülnek új lakóházak. Máshol egy hoszszanti út mentén nyúlik ki a város s
egy-egy tömbben épülnek a lakóházak
csoportjai, esetleg a tájban szétszórva
találunk lakóhelyeket, köztük mezőgazdasági vagy más területekkel, stb.
Mindennek számos káros hatása
van: 1) a mindennapokban legismertebb hatás a közlekedésben jelentkezik. Az új lakóterületek legtöbbje
messze van a tömegközlekedés megállóitól, s eleve, az itt letelepülő családok személygépkocsis életmódra
rendezkednek be, számukra a tömegközlekedés versenyképtelen megoldás. A kiköltözés után megvásárolják
a második, harmadik gépkocsit, hogy
a család mindennapi mozgását biztosítani tudják. Így a lakosságszámnál
sokkal gyorsabban növekszik a gépkocsik száma, futásteljesítménye, szenynyezése, balesetveszélye, helyfoglalása. 2) A beépített területek (ideértve a
lebetonozott, letérkövezett felületeket
is) arányának gyors növekedése miatt
a csapadékvíz elvezetésének problémái egyre jelentősebbek. A csapadék
nemhogy nem tud beszivárogni a talajba, de gyakran károkat okozva folyik el. Az éghajlatváltozás miatt egyre
hevesebbé váló esők során lehullott
csapadék nagy része így a növények
számára nem hasznosítható, ugyanakkor a lefolyás miatt gondot okoz, rombol. 3) Az egyre inkább felaprózott/
fragmentált táj egyre kisebb élőhelyeket teremt, így ma az urban sprawl a
biodiverzitás csökkenésének egyik
legfontosabb oka. Bár az élőhelyek
kis területei megmaradnak, túl kicsik
ahhoz, hogy fenntartsák az összes őshonos fajt, amely korábban ott élt, s
ezek a foltok elkülönülnek egymástól.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Ez az elrendezés gyakran arra kényszeríti az élővilágot, hogy veszélyes,
emberek által uralt tájakon keljen át,
hogy élelmet vagy társakat találjon.
Erre csak ráerősít, hogy a szuburbán
telkek kertjeiben egyre több az idegenhonos, sőt invazív növény- (és állat)
faj, melyek kiszabadulva az élőhelyek
degradációjához járulnak hozzá. 4) A
terjeszkedő lakóterületek egyre több,
jó minőségű mezőgazdasági területet
foglalnak el, kivonva azokat a termelésből (landtake). Hosszabb távon ez
komoly következményekkel járhat a
mezőgazdaság nyereségessége szempontjából. Mindezeket a változásokat,
a területhasználat és felszínfedettség
átalakulását pontosan nyomon követhetjük a műholdfelvételek elemzése
alapján.
Az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség (EEA) által folytatott, az
egész uniót átfogó vizsgálat eredményei szerint az éves ’land take’, vagyis
területfoglalás általános tendenciái
Európában az 1990–2000 és a 2000–
2006 közötti időszakban lassulást
mutattak: 1 078 km2/év-ről 914 km2/
év-re (28 ország adatai alapján). A
nagyobb felbontású, új adatforrások,
műholdképek azt sugallják, hogy a
mesterséges felületek bővülésének
mértékét korábban alábecsülték.
Például a víz át nem eresztő felületek változásának üteme 2006 és 2009
között 1 252 km2/év növekedést mutatnak3 ugyanazon országok esetében.
Ezek az adatok arra utalhatnak, hogy
a városok külterületén és a vidéken a
városnövekedés lelassul, ami a városi
területek sűrűségének növekedéséhez
vezet. Az összesített európai átlagok
azonban elfedik az érzékeny övezetek
tendenciáit is: például a part menti
területeken a városi területnövekedés
éves üteme (0,66%) magasabb volt,
mint 2000 és 2006 között az összes terület átlaga (0,52%).
A szerző vizsgálata alapján az EU
CORINE adatbázisának adatait felhasználva a 2000–2018 időszakban
Szlovákiában a mesterséges városi

felszínek4 25 861,4 hektárról (az ország területének 5,3%-a), 2018-ra
28 850,6 hektárra (azaz az ország területének 5,9%-ára) nőttek, ami 18 év
alatt 11,6%-os növekedést jelentett. A
várostérségek területein az arány ebben az időszakban átlagosan 8,1%-ról
9,4%-ra nőtt, ami 16,6%-os növekedést jelent (3. ábra).

Arány
2000ben

Arány
2018ban

Változás
20002018
között

Nagyszombat

7,7

9,1

16,9

Nyitra

10,4

12,4

19,2

Trencsén

7,6

8,3

9,6

Zsolna

7,1

8,7

23,1

Besztercebánya

5,0

5,9

17,3

Eperjes

7,4

8,8

19,0

Kassa

7,2

7,8

8,6

Pozsony

10,2

12,1

19,4

Várostérségek együtt

8,1

9,4

16,6

Más
területek

4,7

5,1

9,7

Szlovákia

5,3

5,9

11,6

Példaként Nyitra esetében mutatjuk be
egy térképes ábra segítségével, hogy
hogyan változott meg a víz át nem
eresztő felületek elterjedése 2000 és
2018 között. Nyitra és környéke a többi szlovákiai várostérséggel összevetve
magas, de nem a legnagyobb dinamikával rendelkezik az egész időszakra nézve. Nyitra jellegzetessége,
hogy míg a 2000-es évek első felében
a növekedés minden várostérségben
viszonylag magas volt, majd a növekedés 2012 és 2018 között lelassult, addig
Nyitra esetében 2012-ben és 2018-ban
is gyors növekedést mutatott mind a
város, mind a környékének bővülése.
Nyitra és térsége bővülése valamennyi
várostérség között a legmagasabb volt,
még a fővárost is megelőzve.
A várostérség teljes területén a beépített területek 19,2%-os növekedésével párhuzamosan a népesség száma
0,6%-kal csökkent. Jelentős különbségek láthatók azonban, ha külön elemezzük 1) a központi város (Nyitra),
2) a várostérség más részeinek és 3)
s kiemelten a szuburbán zóna5 adatait. A városban a népesség 12,5%kal csökkent, a mesterséges felszín
15,2%-kal nőtt, a térség többi területén összesen a népesség 13,3%-kal, a

3. ábra: A városias felszínfedettségű területek aránya Szlovákiában az egyes várostérségekben
és az azokon kívüli más területeken 2000 és 2018-ban. Forrás: EU COPERNICUS CORINE
CLC adatbázis alapján saját számítások.

_______________________________________
3
Fontos módszertani megjegyzés: a mesterséges felszíneket 1990-ig visszamenően vizsgálhatjuk a COPERNICUS adatbázis alapján. Ennek
felbontása kisebb (25 ha a legkisebb területi egység, melyre adatot szolgáltat), míg a víz át nem eresztő felszínek adatbázisa jóval részletesebb
képet ad 25*25 méteres felbontással. Így a két adat egymással össze nem vethető, s mivel műholdképek alapján végzett becslés, főleg nem
vethető össze pl. földhivatali kimutatásokkal.
4
A CORINE CLC adatbázisból a Discontinuous urban fabric (1.1.2), Industrial or commercial units (1.2.1), Road and rail network and
associated land (1.2.2), Port areas (1.2.3), Airports (1.2.4) valamint a Sport and leisure facilities (1.4.2) felszínfedettségi kategóriákat vettük
figyelembe mint viszgálatunk szempontjából releváns területeket.
5
Branč, Cabaj – Čápor, Čakajovce, Golianovo, Ivanka pri Nitre, Jelšovce, Jarok, Lehota, Lužianky, Malý Lapáš, Nitrianske Hrnčiarovce,
Štitáre, Veľký Lapáš, Zbehy
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lakóhelyválasztánál igyekeznünk kell,
hogy olyan helyre költözzünk, ahol
közeledésünket
optimalizálhatjuk,
egyre kevesebb autóval egyre kevesebb kilométert kelljen megtennünk
a napi mozgásunk során. Telkünkön,
lakótérségünkben igyekezzünk minél
kevesebbet betonozni, térkövezni, csak
ott, ahol szükséges, s minél több zöld
felületet meghagyni. Biztos, hogy ezek
a dolgok okoznak néha kellemetlenséget, kényelmetlenséget, de a fenntarthatóság egyik alapszabálya, hogy a jövő
érdekében a kényelmünk egy részét kell
feladnunk, s tudatosabban kell élnünk
és döntenünk.
FELHASZNÁLT IRODALOM

4. ábra: A víz át nem eresztő felszínnel borított terület 2018-ban és a 2000–2018 létrejött új
felszínek Nyitra várostérségében. Forrás: Az EU Copernicus adatbázis alapján saját munka.

terület 20,9%-kal, míg csak a gyorsan
növekvő szuburbán falvakban a népesség 27,4%-kal, a terület 45,9%-kal
növekedett.
VÉGÜL: MIT LEHET TENNI?
Ahogyan a bevezetőben említettük, a
szemünk előtt, lépésről lépésre zajló
folyamatról van szó, mely látszólag kis
területeket érint. De sok kicsi sokra
megy. Jelentőségét jelzi, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség
(EEA) kiemelt figyelmet fordít a problémának. Valójában a leghatékonyabb
cselekvés a települések, várostérségek
szintjén valósulhat meg. Ma már egyre
több az olyan kezdeményezés, amely a
várostervezés, térségi tervezés szemléleti átalakítását tűzi ki célul. Ennek

lényege, hogy egyrészt ezekre a funkcionális térségekre együttesen kell meghatározni a területi fejlődés irányait,
nem a településekre külön-külön, védendő a még fel nem használt mezőgazdasági és természetes táji elemeket.
Másrészt a városi és elővárosi területek
kialakításánál a közlekedési rendszereket lényegesen jobban figyelembe
kell venni a jövőben, egy logikusabb
terjeszkedést megvalósítva, míg a lakóterületeken belül új kisközpontok
hálózatának kialakítása szükséges,
melyek gyalog vagy kerékpáron is elérhetők. Ugyanakkor támogatni kell
a barnamezők beépítését a zöldmezős
beruházások helyett (Compact city,
illetve a „rövid távolságok városa” teória). Az egyén is sokat tud tenni:
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A KIÉGÉS FOGSÁGÁBAN
Nagyon fáradt vagyok; nincs kedvem
semmihez; mindenki hagyjon békén;
belefulladok; olyan nehéz felkelni;
már megint felidegesítettek; folyton
ugyanaz; nincs kilátás; nem bírom
tovább… Időnként mindenki száját
elhagyják ilyen és hasonló mondatok,
mindenkinek lehet rossz napja, nehezebb időszaka, amikor úgy érzi, nehéz
jelen lenni a munkában, megterhelő
nekiállni az otthoni feladatoknak, az
élet megpróbáltatásainak. Mi a helyzet akkor, ha ezek a gondolatok nem
időnként jelennek meg, hanem nap
mint nap velünk vannak, mint egy
rablánc, nehezítik minden lépésünket,
heteken, hónapokon át…? Egyre nehezebb, egyre fárasztóbb és valahogy
nem találjuk a kulcsot, a kalapácsot, a
fűrészt, a fogót, amely segítségével levehetnénk ezt a terhet.
A márciusi számban szó esett a kiégés-szindróma definíciójáról, egészségügyi és mentális kockázatairól.
Jelen tanulmányban prevenciós és
intervenciós lehetőségeket, hatékony
gyakorlati módszereket mutatok be.
A cikk első részében különböző technikákkal általánosságban, a második
részében pedig két konkrét, pedagógusok számára kifejlesztett kiégés
prevenciós/intervenciós programmal
ismerkedhetnek meg.
Először is fontosnak tartom tisztázni, hogy bár a prevenció (megelőzés) és

az intervenció (beavatkozás) különálló
folyamatok, ennek ellenére a kiégés
irodalmában gyakran találkozhatunk
azzal, hogy a technikák, módszerek,
amelyekkel megelőzhető a kiégés és
amelyekkel segíthető a gyógyulás, nagyon hasonlóak, esetenként ugyanazok. Így, ha még nem is érezzük magunkat a „kiégés fogságában”, akkor is
érdemes időt, energiát szánni az egyes
gyakorlatok elvégzésre, rendszerességére, hogy megelőzhető lehessen ez a
komoly sokakat érintő probléma.
A kiégés prevenciójának többféle
felosztását ismerjük. Az egyik ilyen
felosztás a szervezeti szintű és egyéni prevenció (Ádám et al., 2009). Az
egészség-betegség dimenzióján elsődleges (primer), másodlagos (szekunder) és harmadlagos (tercier) prevenciót különböztetünk meg (Günthner,
Batra, 2012). Ezenkívül proaktív és
reaktív megelőzést említhetünk még
(Szényi et al., 2015).
SZERVEZETI SZINTŰ ÉS EGYÉNI
PREVENCIÓ

Egy munkahelyen gyakran kerülnek
a dolgozók különböző nehéz, kihívásos helyzetekbe. Így van ez az oktatási intézményekben is. Stresszorok
tömkelegével lehet találkozni, ez nem
kivédhető. Azért viszont tehetnek
az intézmények, hogy a dolgozóik
adaptívan tudják ezeket a helyzeteket

kezelni, jól érezzék magukat a munkahelyükön és ne alakuljon ki a kiégésszindróma. Szervezeti szintű prevenció lehet a kielégítő munkafeltételek
biztosítása; különböző, érdeklődésnek
megfelelő továbbképzések szervezése;
erős, biztonságos munkahelyi team
felépítése; szupervízió lehetőségének
megteremtése; érdeklődés a dolgozók
hogyléte felől, véleményük kikérése,
meghallgatása; csapatépítő programok
szervezése külső helyszínen is (Ádám
et al., 2009; Lubinszki, 2012).
Mivel a kiégés egyéneket érint, ezért
kiemelendő, hogy a megelőzésében,
legyőzésében az egyénnek elengedhetetlen az aktív szerepe. Az egyéni
kiégés-prevenció közé tartozik az önfejlesztés, önismeret növelése; relaxációs technikák gyakorlása; stresszoldó
módszerek használata; amennyiben szükséges, egyéni szupervízió; a
megelőzésben jelentős szerepe van
a testmozgásnak (Ádám et al., 2009;
Lubinszki, 2012). Winwood és munkatársai (2007) kutatásukban azt találták, hogy a szabadidős tevékenységek
jelentősen csökkentik a stresszt, segítik a munkából való kikapcsolódást.
Ez bármilyen feltöltést biztosító tevékenység lehet (pl. kreatív időtöltés,
alkotás, olvasás, edzés, kirándulás).
Azok a kutatásban résztvevő személyek, akik rendelkeztek valamilyen
hobbival, szignifikánsan kielégítőbb
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alvásról, kevesebb krónikus fáradtsági
tünetről számoltak be.
A humor is a védőfaktorok listáján
szerepel. A humor énerősítő és kapcsolatokat erősítő szerepet is betölthet
(Szényei et al., 2015). Egy ápolók körében végzett kutatásban arra mutattak
rá, hogy a humor a dolgozók jóllétéhez
is hozzájárult, illetve növelte a munkahelyi elköteleződést és csökkentette a
kiégés kockázatát (Van Den Broeck et
al., 2012).
A testedzés kiégés elleni jótékony
hatása a szakirodalmak többségében
megjelenik, így ez esetben sem mehetünk el mellette. Mozgás során a szervezetben endorfin szabadul fel, ami által a hangulat pozitív irányba változik.
Leggyakrabban a futást, sétálást, kerékpározást, úszást, jógát, valamilyen
csoportos edzést (pl. aerobik, zumba)
vagy erősítést ajánlják (Szényei et al.,
2015). Mivel ezen sporttevékenységek
többségét csoportban is lehet gyakorolni, így akár a munkahelyen vagy
a munkahelyi csapattal is érdemes
kipróbálni. Weight és munkatársai
(2013) orvosok körében végeztek kutatást, ahol a mozgás és a kiégés életminőség-összefüggéseit
vizsgálták.
Arra az eredményre jutottak, hogy
azoknál az orvosoknál, akik részt vettek egy 12 hetes mozgás programban,
növekedett az életminőség és csökkent
a kiégés szintje.
Számos kutatás bizonyítja a társas
támogatás protektív (védő) hatását.
Annak érdekében, hogy az egyén
szociális hálója kialakulhasson, majd
hatékonyan működhessen, mind intézményi, mind egyéni szinten lehet
lépéseket tenni. Intézményi szinten a
jó munkaközösség megteremtése és
megtartása lehet a cél, egyéni szinten
pedig fontos a stabil családi háttér, szeretetteli párkapcsolat, barátok támogatása (Szényei et al., 2015; Kahn, 2006).
AZ EGÉSZSÉG-BETEGSÉG
DIMENZIÓJA

Ebben az esetben a prevenció hangsúlya attól függően helyezkedik el,
hogy az egyén milyen szinten érintett a kiégésben. Az elsődleges megelőzés az egészséges személyeknek
szól, hogy ez az egészségi állapot továbbra is fennmaradjon. Leginkább
a stresszforrások kiküszöbölésére fókuszálnak. Hatékony ezen a szinten a
munkahelyi támogató csoportok szervezése (Günthner, Batra, 2012; Szényei
et al., 2015). A szekunder prevenció a
kiégéssel veszélyeztetett személyeket

célozza meg, ahol a korai felismerés és
beavatkozás válik lényegessé. Fontos a
már megjelent stressztünetek redukálása. A következő módszerek segíthetnek ebben a fázisban: relaxációs technikák, naplóírás, időmenedzsment,
légzésgyakorlatok, bármilyen mozgásforma. A harmadlagos megelőzésben
azoknak az egyéneknek lehet része,
akiknél már erősen manifesztálódtak
a kiégés tünetei. Itt a cél a szindróma
súlyosbodásának megakadályozása,
majd csökkentése (Günthner, Batra,
2012; Szényei et al., 2015).
PROAKTÍV ÉS REAKTÍV PREVENCIÓ
Ezen felosztás logikája követi az előző
felosztásét. Proaktív stratégiának nevezhető minden olyan technika, amely
a megelőzésben segít, előre mutat. A
reaktív stratégiák a már meglévő tünetekre reagálnak, azok csökkentését
célozzák meg (Szényei et al., 2015)
KIÉGÉS-PREVENCIÓS PROGRAMOK PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA

Az alábbiakban két külföldi programot szeretnék bemutatni, amelyek
módszertanukban meglehetősen különböznek, viszont a kutatások mindkét projekt hatékonyságát igazolták, és
a résztvevő pedagógusok elégedettsége
is magas volt.
Az első egy orosz prevenciós
program. Négy modulból áll, és a
pszichoedukációra helyezik a hangsúlyt, ezzel együtt különböző gyakorlatoknak is helyet adnak.
Az első modul magával a kiégés
problematikájával, definícióival, elméleteivel ismerteti meg a résztvevőket.
Említenek hazai és külföldi szakirodalmakat, áttekintik a kiégés általános
jeleit, jellemzőit, majd leszűkítik ezt a
pedagógusi munkakörre. A második
modulban a kiégés előfordulását befolyásoló tényezőket helyezik a fókuszba. Sorra veszik a szocio-demográfiai
adatokat mint befolyásoló tényezőket
(pl. nem, kor, családi állapot, mióta
dolgozik a munkahelyén), illetve releváns kutatási eredményeket mutatnak be a kiégés előfordulásával kapcsolatban. A személyiség, kontroll,
érzelmi intelligencia, a megküzdési
stratégiák, kommunikációs jellemzők, énhatékonyság, önértékelés, az
önmegvalósítás, a tanításhoz való viszony, munkával való elégedettség,
az újításokban való részvétel, a tanárok társadalmi helyzetének szerepe
és fontossága is szóba kerül. Különös
figyelmet fordítanak a negatív érzé-

sekre, a stresszre, az agresszióra mint
a kiégés kockázati tényezőire. A harmadik modul már gyakorlatiasabb. A
kiégés felismerésére nyílik lehetőség.
A résztvevők különböző kiégést mérő
kérdőíveket tölthetnek ki, amelyek által visszajelzést kaphatnak a saját állapotukról (pl. érintettek-e a kiégésben,
ha igen, mely területén, épp a határon
vannak-e, stb.). A negyedik modulban
a személyes élmények, érzések kapnak
teret, csoportmunka keretében. A pedagógusok megoszthatják egymással a
kiégéssel, önmagukkal, a munkájukkal
kapcsolatos félelmeiket, nehézségeiket. Különböző gyakorlatokat alkalmaznak a második modulban megismert tényezőkkel kapcsolatban.
A programban résztvevő tanárok azt
nyilatkozták, hogy az elhangzott információk hasznosak voltak számukra, a
megismert elméletek által tudatosabbak tudtak lenni a mindennapokban,
illetve kiemelték a negyedik modul
tapasztalati élményeit (Osipova et al.,
2018).
A második kiégésmegelőző program spanyol. Ők a gyakorlatok, élmények oldaláról közelítik meg a kérdést.
A programban az érzelmi intelligencia
fejlesztése nyer központi szerepet.
Az elmúlt évek kutatásai rámutattak, hogy az érzelmi intelligencia növekedése csökkenti a kiégést (Lavy,
Eshet, 2018). Az érzelmi intelligencia
elmélete szerint négy képesség, elem
alkotja: az érzelmek 1. észlelése, 2.
kifejezése, 3. megértése, 4. kezelése
(Mayer et al., 2016). Az érzelmi tudatosság, az érzelmekkel való folyamatos munka elősegíti, hogy az egyén
kevesebb stresszes érzést éljen meg, a
problémamegoldó készséget is javítja
és erősíti a mentális egészséget (Mayer
et al., 2016). Hopman és munkatársai
(2018) szerint az érzelmi szabályozás
magas szintje megakadályozhatja a
kiégést a pedagógusok körében, mivel az érzelmek feletti kontroll érzését
a stresszes feladatok, helyzetek feletti
kontroll is biztosítja.
A program célja, hogy az érzelmi
intelligencia fejlesztésével csökkenjen
a munkahelyi stressz és növelje a pszichológiai jóllétet. A tréning hét alkalmas és alkalmanként két óra. Az első
öt alkalom a csoportkohézió erősítésére és az érzelmi intelligencia négy felsorolt elemének az erősítésére helyezi
a fókuszt. Az utolsó két alkalommal
pedig ezeknek az elemeknek a használatára, alkalmazására összpontosítanak, szóba kerül az asszertivitás, a

konfliktuskezelés, az önértékelés és az
empátia is. A hét alkalom során hasonló módszertani eszközöket alkalmaznak, mint például vizualizációs, meditációs gyakorlatok, szerepjátékok,
helyzetgyakorlatok, egyéni nézőpontoknak való teret engedés, csoportviták.
Összesen 340 tanár vett részt a programban, 22 és 63 év közöttiek, különböző pedagógiai intézményekből
(óvoda, alapiskola, középiskola stb.)
A résztvevő pedagógusokat a program
előtt, a program után közvetlenül és
hat hónappal vizsgálták. A program
legfőbb eredménye, hogy hosszú távon csökkentette a kiégés tüneteit. A
résztvevők kisebb mértékű közömbösségről, bűntudatról, kimerültségről számoltak be. Az önértékelésre és
az élettel való elégedettségre is pozitív
hatással volt, de sajnos ez hosszútávon
nem tartott ki. Ezért lehet fontos, hogy
ilyen vagy ehhez hasonló tréningek
rendszeresen valósulhassanak meg,
hogy ezek a jellemzők is megszilárdulhassanak. A programban részt vevő
pedagógusok azt is elmondták, hogy
a program hatására jobban tudták
szabályozni saját érzelmi reakcióikat,
jobban tudták érteni a másokét is,
emiatt kevesebb feszültséget éltek át
(Schoepes, 2019).
Úgy vélem, a tanulmányban bemutatott eredmények magukért beszélnek. A mindennapi rohanásban
nehéz magunkra időt szánni, időt találni, de ha sikerül, az hosszú távon
megtérül. Az említett módszerekből
otthon, rövid idő alatt is tudunk relaxációs, meditációs technikákat és
mozgástevékenységet is végezni. A relaxációs gyakorlatokhoz Bagdy Emőke
Pszichofitness könyvét jó szívvel ajánlom. Többféle változatban is megjelent,
van, amelyikhez CD is kapható, illetve
gyermekverzió is elérhető. Ezenkívül
az interneten számtalan videót, hanganyagot találhatunk az elmélyüléshez,
meditációhoz. A mozgás, edzés kivitelezéséhez is rengeteg lehetőség tárul
elénk, például mobilapplikációkon
keresztül többféle edzéstervet tudunk
letölteni, amelyek napról napra fokozatosan nehezedő kihívásokat állítanak elénk, és az okostelefon még figyelmeztet is az edzés esedékességére.
Ezek általában egészen rövidek, 10-20
percesek, amelyek talán könnyedén
beiktathatók a mindennapi rutinba.
Ha az edzés-applikációk világát nem
érezzük magunkénak, rövidebb vagy
kiadós séták is segítenek a tölteke-

zésben. Így, a tavasz beköszöntével ez
még inkább aktuális, hiszen a napsugarak és az ébredő természet igazán
hívogató. Mindenkit arra bátorítok,
hogy merje felvenni a kezdeményező szerepet a munkahelyi közösségen
belül is a közös programok szervezéséhez, hiszen, mint a kutatási eredményekből kiderült, ez is kifizetődő lehet.
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KI A FELELŐS TRIANONÉRT? (3. RÉSZ)
A MÁIG TARTÓ TRIANON-NARRATÍVÁK ÉS MEGÍTÉLÉSEIK
A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG
A rendszerváltáskor, illetve az azt követő időszakban a trianoni békediktátum iránti érdeklődés megélénkült.
Ebből fakadóan már a rendszerváltás
évében is jelentek meg művek a témáról. Elsősorban Gerő András Sorsdöntések (Gerő, 1990) című kötete volt
jelentős, Arday Lajos angol politikát
elemző műve mellett (Arday, 1990).
Ahhoz, hogy máris az első éven több
történészt foglalkoztasson a téma, kétségkívül nagy lendületet adott a téma
feldolgozásának Raffay Ernő Erdélykönyve (Raffay, 1987).
Fejtő Ferenc a Trianon-kérdés újjáéledését segíthette volna elő művével,
azonban a mű elsősorban a radikális
jobboldal által használt elemeket erősítette a történetírásban. Művében az
Osztrák Magyar Monarchia okait és

körülményeit veszi górcső alá, igen
kritikus hangsúllyal. A műben tulajdonképpen azt szerette volna bebizonyítani, hogy a Monarchia felbomlása
nem volt sorsszerű, hanem tudatos
ideológiai és geopolitikai döntések sorozatának a következménye. A Monarchia „szétrombolását” – ahogy a szerző használta konzekvensen a művében
– az antanthatalmak hajtották végre,
illetve a nemzetközi szabadkőművesség (Fejtő, 1990).
Raffay Ernő Trianon titkai című
műve az 1990-es év könyvszenzációjaként értékelhető, azonban ez a munka is sérelmi irányba mutatott. Raffay
művének a szemlélete abban teljesedik ki, hogy a trianoni béke a magyar
nemzet mindenkori legnagyobb tragédiája, amelyet igazságtalanul szenve-
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dett el. Viszont hozzáteszi, hogy: „Meg
kell őriznünk a reményt és tudnunk
kell jogainkat a Kárpátok medencéjében”. Ezt azonban a mindenkori
politika fő programjaként határozza
meg, nem pedig történelmi tényként
tárja fel (Raffay, 1987, 5). Ezzel tulajdonképpen Raffay a rendszerváltás
utáni politikai programot a két világháború közötti szemlélet folytatására
akarja ösztönözni. Ez kimerül abban
is, hogy a történelmi Magyarországot
veszi az egyetlen elfogadható kiindulási alapnak. A nemzetiségi mozgalmak
törekvése kapcsán legitimálja a saját
nemzeti állam kialakítására „jogos és
természetes törekvéseket”, nem is veszi figyelembe, hogy a békeszerződés
következtében nem csak magyar területek kerültek elvesztésre, hanem olya-
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nok is, amelyek lakosai többségben
más nemzetiséghez tartoztak. Raffay a
trianoni békediktátum megszületésének az okait a nagyhatalmak magyarellenességében, az irredentizmusban
és a nemzetiségi politika elhibázott
stratégiájában láttatja. A trianoni döntéshez vezető okokat pedig az elveszített háború ténye erősítette fel.
Az 1989 utáni magyar szakmai
munkák közt meg kell még említeni Galántai József Trianon és kisebbségvédelem (Galántai, 1989), illetve
A trianoni békekötés 1920 (Galántai,
1990) című könyvét, valamint Palotás
Zoltán A trianoni határok (Palotás,
1990) című munkáját, amely elsősorban a határkijelölés gazdasági, vasúti
összefüggéseivel foglalkozott. A diplomáciatörténetnek ebben a témában
új lendületet adott Pritz Pál, akinek az
írásai az elmúlt években jelentősen felértékelődtek (Pritz, 1995).
A rendszerváltástól egészen napjainkig a magyar történetírásban az első,
tudományos szempontból kellően
alátámasztott kötet a témában Romsics Ignáctól A trianoni békeszerződés
(Romsics, 2001) című monográfia volt.
A könyv közérthetően és olvasmányosan, ám viszonylag röviden szól a békeszerződés megszületésének körülményeiről, következményeiről, de sokkal
értékesebb a többszempontúságra való
törekvése. Eddig a rendszerváltás előtt
megszokhattuk, hogy a témával kapcsolatos művekre jellemző a nagyfokú elfogultság. A bűnbakkreálás már
érintette a kommunistákat, az Osztrák-Magyar Monarchia különböző jellegzetességeit, a nemzetiségeket vagy
azok mozgalmait, illetve volt, amikor a
nagyhatalmakból csináltak bűnbakot.
Ezekkel a hagyományokkal szakított
Romsics Ignác. A szerző tényekre és
dokumentumokra alapozva egy kiegyensúlyozott hangvételű könyvben
reális képet tudott adni a trianoni
békeszerződésről. Tehát bűnbakok
helyett racionális magyarázatok tömkelegével találkozhatunk művében.
Emellett Romsics több pontatlanságot és valótlanságot oszlatott el a béke
megkötésével kapcsolatban. Romsics
könyvéből jól kivehető, hogy a Monarchia felbomlásában kétségtelenül több
külső és belső tényező játszott központi szerepet. Ilyen a birodalom, illetve
Magyarország soknemzetiségű jellege,
és a nemzetiségek magyarokkal ellen-

tétes elképzelései, melyek idővel radikálisabb nemzeti mozgalmakká váltak, és az elszakadás mellett döntöttek.
Fontos tényező e mellett a birodalom
szomszédságában létrejött új államok
irredenta politikája. Szintén jelentős
tényező az elveszített világháború,
illetve a nagyhatalmak elképzelései,
melyben a birodalom nem maradhatott meg addigi formájában, végül
pedig a magyarországi belső helyzet.
A szerző emellett több alapművet készített a kérdéskörrel kapcsolatban,
legyen az közvetlen vagy közvetett
érintettségű (Romsics, 2017, 2018).
A tudományos vállalkozások között fontos az az okmánykiadás, mely
Ádám Magda és Ormos Mária nevéhez fűződik, akik a művükben a
legfontosabb francia diplomáciai dokumentumokat adták közre (Ádám –
Ormos, 1999). A szöveggyűjtemények
köréből érdemes kiemelni Zeidler
Miklós békedelegációról készült műveit (Zeidler, 2003, 2017), illetve ha
már Zeidler Miklóst említettük, akkor
nem feledkezhetünk meg más Trianonnal kapcsolatos kutatásairól sem
(Zeidler, 2002, 2009, 2014). Munkái
olyan mentalitás, illetve társadalomtudományi irányba mutatnak, melyek
tematikailag és módszertanilag egyaránt megújították a Trianon-kutatást.
A magyar történetíráson belül hol
nagyobb, hol kisebb erővel jelenlévő
nemzeti, nemzetközpontú, esetenként nacionalista szemléletű történészek közül többen is foglalkoznak az
1918–1920 közötti időszak eseményeivel. Közülük kell kiemelni Salamon Konrádnak a munkáját, amely
a belső ellentétek (jobb- és baloldali)
megerősödését emelte a Trianonhoz
vezető út okai fölé (Salamon, 2001).
„A magyarság nemzeti és társadalmi
tragédiáját nemcsak a világháború és a
győztesek kíméletlensége, tehát a külső erők pusztítása okozta, hanem az a
belső meghasonlottság is, ami az egész
magyarságot fenyegető veszélyhelyzet
ellenére lehetetlenné tette a nemzeti
összefogásra épülő egységes magyar
fellépés kialakítását” (Salamon, 2001,
8). Salamon szerint emellett romboló
hatása volt két kulcsfontosságú „tévedésnek”, Károlyi Mihály pacifizmusának és a leszerelést kihirdető Linder
Béla rossz katonapolitikájának.
A magyar történetírásban a Trianonnal kapcsolatos legújabb kutatások
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és munkák elsősorban a már említett
Romsics Ignáchoz, illetve az Ablonczy
Balázs által vezetett Trianon 100 kutatócsoporthoz köthetőek.2 Ablonczy
Trianon-legendák (Ablonczy, 2010)
című műve nem a békeszerződés történetének a konstatálására született
meg, illetve nem is elsősorban a tudományos elit számára készült munkáról
van szó. A Trianon-legendák sokkal
inkább a széles publikumnak íródott
mű. Célja, hogy a különböző összeesküvés-elméleteket, amelyek a magyar
társadalomban élnek, valamiféleképpen megcáfolja. Emellett pedig nyílt
szándéka, hogy a „Trianon-bizniszre” épülő politikai soft powert ellensúlyozza. Véleménye szerint „ezek
a traumára adott, téves és egyszerűsített magyarázatok a kibeszéletlenség
és a túlbeszélés együttes jelei; illetve
a Közép-Európában oly gyakori felfelé/másra mutogatás tipikus esetei (…)
A legendák a tehetetlenség magyarázatai, önigazolások és egy narcisztikus
világkép televényei” (Ablonczy, 2010,
42). Olyan mítoszokat rombol le művében, mint a Georges Clemenceau
magyar menyének ügye; a Kis- vagy
Nagy-Trianon problematikája; az
Ipoly, a Ronyva és a „hajózható folyók”
kérdése; további kisebb geszták és legendák a szabadkőművesekről vagy
a „tudatlan szakértőkről” írt részek.
Az Összegzésben Ablonczy Balázs
hét pontba szedve vázol fel néhány
fontos szempontot a trianoni békeszerződés értékelése kapcsán. Véleménye szerint Trianon az elveszített
háború miatt, a nagyhatalmak háború
végi elképzelései, a rossz nemzetiségi
politika, a békerendszer végett, illetve azon tény miatt történhetett meg,
hogy a magyar kérdés csupán egy
sokadrangú probléma volt a béketárgyalásokon. Végül itt emlékezik meg
néhány mondat erejéig Károlyi Mihály
szerepéről is. Leszögezi, hogy „Károlyi Mihály, sőt, bizonyos értelemben
Kun Béla sem volt oka, inkább következménye a magyar összeomlásnak.
(…) Károlyi Mihály vagy Jászi Oszkár
a legkevésbé sem volt eszköze, netán
mozgatója valamiféle összeesküvésnek, amelyet Magyarország ellen szőttek volna” (Ablonczy, 2010, 155).
A Trianon 100 kutatócsoport jóvoltából jelent meg a legutóbb két olyan
fontos mű, amely a Trianon diskurzusnak talán egy újabb lendületet adhat.
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Az egyik ilyen mű a Bódy Zsombor
által szerkesztett Háborúból békébe
(Bódy, 2018) című, a magyar társadalmi viszonyokkal foglalkozó műve.
A Kunt Gergely, L. Balogh Béni és
Schmidt Anikó közös szerkesztésében
megjelenő visszaemlékezéseket és levelezéseket tartalmazó Trianon arcai
(Kunt – L. Balogh – Schmidt, 2018)
pedig a Trianon-kutatás új, eddig feltáratlan mikrotörténeti aspektusainak
a vizsgálatát indíthatja be.
ÖSSZEGZÉS
Munkámban a magyar történetírás
trianoni narratíváját vizsgáltam meg.
Megállapítható, hogy a magyarországi
történetírás szakmai szinten a következő tényezőket tekinti a legmérvadóbbaknak a Monarchia felbomlását
illetően: (1) a nagyhatalmak döntése,
hogy a Monarchia területét fel fogják darabolni; (2) az ehhez szükséges
békerendszer, amelyből a magyar fél
mint tárgyaló partner kimaradt; (3)
a Monarchia nemzetiségi politikája,
amely predesztinálta, hogy a nemzetiségek önálló államban képzeljék
el jövőjüket; (4) az irredentizmus,
amelynek hatására a nemzetiségek
kiszakadjanak az országból; (5) a hátország közhangulata, vagyis az ország
vezetésének a helyzete. Néhányan a
nemzeti megosztottságot, mások a
nagyhatalmi politikát okolják kizá-

rólagosan a trianoni katasztrófáért.
Megállapítandó az is, hogy a különböző szabadkőműves-összeesküvések
a rendszerváltást követően, de különösen az elmúlt évben újra a téma
középpontjába kerültek, különösen
a különböző publicisztikai és a kommunikatív emlékezeti platformokon.
Véleményem szerint Trianon okainak
a szakmai megítélése a célegyenesben
van. A rendszerváltozást követő időszakban a reneszánsz korát élő téma
elemzése azonban újra felvetette az
1965–2000 között már értelmezett
és helyén kezelt Trianon-okokat. Ennek értelmében a történészeknek újra
mérlegelnie kell a kutatásait, hiszen a
szakmán kívüli „megmondó emberek”
továbbra is erősen befolyásolják a közélet Trianon-narratíváját.
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BÉNYEI ERZSÉBET

AZ ÓVODAI TEHETSÉGGONDOZÁS GYAKORLATI
MEGVALÓSULÁSÁNAK KORLÁTAI ÉS LEHETŐSÉGEI
A tehetséget a korai életszakaszban
inkább potenciálként, lehetőségként
értelmezhetjük, hiszen kibontakozása
igazán csak később várható. Mégis,
ebben az igen érzékeny időszakban
nélkülözhetetlen a megfelelő támogatás biztosítása, a világ megismerése
irányában bontakozó érdeklődés felkeltése, az érzelmi biztonságélmény
és a valahová, valakihez tartozás élményének megalapozása, a gyermek
számára örömteli tevékenységek biztosítása, amelyekben felszabadultságot és képességeinek megmutatkozási
lehetőségét élheti át (Fehér, 2015). „A
sikerélmény pedig jó motivációs erő
a további gyakorlásra és a magasabb
szint elérésére” (Duró, 2006, 107).
A tehetséggondozás gyakorlati
megvalósulásával kapcsolatban sok
eredményesen használható program,
műhely, jó gyakorlat jött már létre.
Egyes óvodák tehetséggondozó programjának a kitűzött és elért céljaikról, megvalósulásuknak kezdeteiről
és módjáról, magáról a folyamatról
online is jelentős forrásanyagot találhatunk, így betekintést nyerhetünk a
különböző intézményekben bevált,
jól hasznosítható gyakorlati példákba. Ezenkívül természetesen területi,
regionális és országos tehetségpontok
is működnek, melyekről egészen rész-

letes információk érhetően el az online
térben.
A legátfogóbb képet talán a https://
tehetseg.hu/ honlap szolgáltatja,
melyen konkrét tehetségpontokra
(Szlovákiában, Magyarországon, Romániában működőkre egyaránt) kereshetünk rá, ahol többek között az
egyes Tehetségpontok alkalmasságának voltáról, illetve specifikus és konkrét programjaikról is olvashatunk.
Ezek a forrásanyagok ezáltal egyfelől
pozitív mintaként állhatnak előttünk,
pedagógusok előtt. Legfőképp mivel
a jó gyakorlatokon túl segítő cikkek is
olvashatók, illetve továbbképzések, tanácsadások is a pedagógusok munkáját segíthetik e téren. Másfelől viszont
nem szabad megfeledkezni arról, hogy
egy adott intézményben jól működő
gyakorlat egy másik intézményben,
más feltételek, legfőképp más képességű gyermekek, továbbá eltérő pedagógiai program mellett nem biztos,
hogy ugyanolyan sikereket fog magával hozni.
„A modern pedagógia alapelve szerint minden gyermeket a neki megfelelő nevelés illet meg, vagyis mindenkit az őt legeredményesebben fejlesztő
nevelésben kell részesíteni” (Füllér,
1999, 32). Ennek megfelelően nyilvánvaló tehát, hogy egyes gyermekek
fejlesztése mást kíván a pedagógus

eszköztárából. A tehetséggondozás
intézményen belüli, műhelyekben történő megvalósítása gyakran a személyi
és a tárgyi viszonyok hiányosságai miatt látszólag korlátokba ütközik.
Meglátásom szerint e problémakörben az első számú megoldandó feladat
logisztikai jellegű, hiszen a tehetségek
kibontakoztatásához inkább személyi, mintsem tárgyi feltételek megléte
szükséges. Nyilvánvaló, hogy egy bizonyos mennyiségű báb, színes papír
vagy épp rendelkezésre álló infokommunikációs eszközök nagyban segítik
a tehetséggondozást, azonban a sikernek nem egyedüli feltételei ezen tárgyi
eszközök megléte.
Mindezeknek és így a sikeres tehetséggondozás megvalósulásának az
egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki
vezesse a tehetségműhelyt/műhelyeket. Vannak-e olyan pedagógusok az
intézményben, akik megfelelő késztetést és szaktudást éreznek magukban
ahhoz, hogy az intézményen belül tehetségműhelyt vezessenek, és ha igen,
mely időpont a legalkalmasabb erre a
gyermekek, illetve az intézmény működésének szempontjából? Esetleg
minden óvónő a saját csoportjában
bontogassa a tehetséges gyermekek
képességeit? Hiszen ma már evidenciának számít, hogy az óvodában a
leggazdagabb egyéni tehetséggondo-
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zást, fejlesztést maga a játéktevékenység biztosítja, amennyiben biztosított
hozzá az elegendő hely, idő és élmény
(Nagy, 2012).
Ezekre a kérdésekre nyilvánvalóan
nem lehet egy egységes, mindenkor és
mindenkire használható, egyetemes jó
választ adni, azonban néhány irányelv
átgondolása, adott intézmény specifikumaihoz való igazítása nagyban
segítheti a sikeres gyakorlati munka
megvalósulását. Fontosnak tartom
azonban, hogy a kérdések megválaszolása évről évre, újra és újra szükséges az év közben összegyűlt tapasztalatokkal kiegészítve. Amennyiben kellő
önkritikával reflektálunk pedagógiai
munkánkra, kitűzött céljainkra, a
megvalósulás során akadályba ütközött tevékenységekre és a sikerekre,
valamint ezeknek megfelelően alakítjuk a következő negyedéves, féléves,
illetve éves tevékenységeinket, úgy a
gyermekek valóban a nekik legjobb
fejlesztésben részesülhetnek. Természetesen ez a műhelymunkákra éppúgy vonatkozik, mint a mindennapos,
csoporton belüli foglalkozásokra.
Fontos szem előtt tartani, illetve
megfontolni azokat a szakemberi ajánlásokat, melyek szerint óvodákban a
direkt műhelymunkákat az iskoláskort
megelőző évnél hamarabb nem ajánlatos elkezdeni. A tehetséggondozás
minden gyermek tekintetében kiterjed a teljes óvodáskorra, továbbá a
tehetségígéretek gondozását felvállaló
óvodák elfogadták azt az elvet is, hogy
nem csupán a gyermekek hátrányaira
fókuszálva, hanem a legjobb adottságokat és képességeket megkeresve,
kibontakoztatva fejlesztik őket (Nagy,
2012).
Kísérletek bizonyították, a legeredményesebb fejlődés–fejlesztés útja
az érzelmi nevelésen, a játékos kreativitáson és a szociális szituációkon,
tevékenységeken keresztül vezet. A
játékosság és az életkori sajátosságok
együttes figyelembe vétele elengedhetetlen, hiszen a korai, direkt módon
történő tanítás megterhelően hat a tehetség-ígéretes gyermekekre is, mely
következtében a gyermek szorongással
teli, frusztrált, hisztérikus reakciókat
mutató vagy kimerültségtől szenvedővé válhat (Füllér, 1999).
TEHETSÉGTERÜLETEK AZ ÓVODAI TEVÉKENYSÉGEK SZERINT

Az óvodai tevékenységek tradíciójának figyelembevételével a gardneri

nyolc tehetségterülethez, képességterülethez hozzárendelhetünk olyan
óvodai tevékenységeket, melyek jól
fejlesztik a gyermek egy-egy speciális
tehetségterületét.

a tehetséggondozásban a mindennapok során. Így a gyermekek megfigyelésére már kiscsoporttól lehetőség nyílik, mely megfigyelések a létrehozott
műhelyekbe való beválogatást nagyban segítik.

TehetségterüÓvodai műhelyfajták
letek – képes- a speciális tehetségígéreségterületek
tek gondozásához

GYAKORLATI ÖTLETEK A TEHETSÉGGONDOZÁS CSOPORTON
BELÜLI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

1. Nyelvi
tehetségterület

Meseműhelyek, anyanyelvi játékok műhelye,
nemzetiségi nyelvi műhelyek

2. Zenei
tehetségterület

Énekes, ritmusos,
hangszeres, zenei
képességfejlesztő
műhelyek

3. Térbeli –
vizuális
tehetségterület

Képalkotással, plasztikai
munkával, kézimunkákkal foglalkozó, terek
komponálásával foglalkozó műhelyek (népi
kismesterségek, barkácsolás stb.)

4. Testikinesztikus
tehetségterület

Sport és egyéb mozgásos
tevékenységműhelyek,
népi játékok, dalos játékok, táncházas-táncos
lehetőségek

5. Logikai
tehetségterület

Logikai játékműhelyek,
kreatív műhelyek

6. Természeti
tehetségterület

Környezetünk felfedezésének műhelyei (természeti környezetre értve)

7. Interperszonális
képességek
fejlesztése

8. Intraperszonális
képességek
fejlesztése

E két terület szervesen
beépül az összes óvodai
tevékenységbe, mivel
csak cselekvések során, a
tevékenységekbe ágyazva fejleszthetőek. A fenti
tehetségműhelyek nélkülözhetetlen elemei a
társas, szociális kapcsolatok, és az önfejlesztő,
önerősítő, önmegismerő
képességek fejlesztése.
Ugyanakkor a gyakorlat
igazolja, hogy ezek az
óvodás gyermekeknek
általában gyenge pontjai, de tudni kell, hogy
ebben a korban fejleszthetőek a legjobban.
(Nagy, 2012)

Mint látható, ezek a tevékenységek az
óvodai mindennapokat is szervesen
átszővik, így tehát minden gyermek
részesülhet a tehetséggondozásban.
Úgy vélem, hogy ennek tudatában
fontos a pedagógusok szerepvállalása

1. NYELVI TEHETSÉGTERÜLET

Nyilvánvalóan a nyelvi terület fejlesztésével kapcsolatban elsőképp a mesék
– népmesék, mondókák adta lehetőségek jutnak eszünkbe. A népmesék feldolgozása, dramatizálása minden óvodában általános gyakorlatnak számít.
Azonban amennyiben a tehetséggondozás a cél egy adott gyermekcsoportban, még tudatosabban át kell gondolni, hogy a mese feldolgozása és/vagy
dramatizálása során mely gyermeknek
milyen szerepet szánunk. Természetesen a nyelvi tehetségterületen jeleskedő gyermek saját szavaival, narrátori
szerepben elmesélheti a már sokszor
hallott mesét.
A meséken, mondókákon túl az e
területen tehetséges gyermekek fejlesztése szóvonatos, asszociációs játékokkal, képekről való beszélgetésekkel
egyaránt jól megvalósítható. Érdemes
kiemelt hangsúlyt fektetni azokra a játékokra, melyek az érzelmek kifejezését, megértését szolgálják.
2. ZENEI TEHETSÉGTERÜLET

A népi játékok gazdag tárháza minden
korcsoport számára széleskörű lehetőségeket kínál. Nyilván a hangszerek
megszólaltatása is e terület szerves része. Gyakorlati szinten az óvodák nem
rendelkeznek gazdag hangszertárral,
azonban úgy vélem, hogy a 3–6 éves
tehetségígéretes gyermekek fejlesztéséhez ez még nem okoz hátrányt,
hiszen ebben a korban elsősorban a
hangunkkal kell megtanulni bánni.
Az ezen a téren kimagasló képességű
gyermekek ritmusjátékokkal, énekes
játékokkal fejleszthetőek a leghatékonyabban. Egy-egy éneket felismernek-e annak eldúdolt részletéből,
tudják-e folytatni a megkezdett, esetleg csak dúdolt dalt. Nyilvánvalóan
esetükben a hangképzés pontossága is
kiemelt figyelmet érdemel.
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Népmese dramatizálása során a zenei
tehetségterületen jeleskedő gyermeket
érdemes lehet buzdítani arra, hogy az
adott meséhez kapcsolódó énekekkel
színesítse a mese előadását, annak egy
adott részébe bekapcsolódva.
3. TÉRBELI-VIZUÁLIS TEHETSÉGTERÜLET

A vizuális fejlesztésnek túl kell lépnie
a szabad és a spontán keretek közötti
rajzoláson. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a vizuális tevékenységek
során a gyermekek kezébe megfelelő
eszközök (vastag, kihegyezett ceruza, életkornak megfelelő ecset…) kerüljenek, hiszen ez elengedhetetlen a
fejlesztés elősegítéséhez. A fejlesztési
lehetőségek gazdagítása érdekében
fontos, hogy a gyermekek különböző anyagokkal találkozzanak, azok
tulajdonságait megismerhessék – így
kerüljön sor textilek feldolgozására
(terítő, kisbatyu, illatzsák készítése),
lehetőség szerint agyagozásra, vagy
só-liszt gyurma figurák készítésére,
termések felhasználására.
A népmese feldolgozása kapcsán a
vizuális tehetségterületen jeleskedő
gyermekek elkészíthetik a mese hátterét (akár egy nagy textillepedőre) festéssel, különböző agyagok felragasztásával, varrással.
4. TESTI-KINESZTIKUS TEHETSÉGTERÜLET

A nagymozgások fejlesztése az elsődleges, csak ezek után haladhatunk a
finommozgások felé, teljes ideg-izom
koordinációt szolgáló mozgásformák
gyakorlásával. Fontos, hogy a gyermek
a szabad és irányított gyakorlatok végzése kapcsán egyaránt a lehető legtöbbet mozoghasson a szabadban, friss
levegőn. A kondicionális képességek,
azaz az alaperő, gyorsasági erő, állóképesség mint alapfeltételek egyéni
ütemű fejlesztése aktív pihenők beiktatásával segíti a mozgáskoordináció,
fizikai képességek, akarati tulajdonságok, érzelmi erők fejlődését is.
Mesedramatizálás során a testi tehetségterületen bontakozó gyerekek
a mese megfelelő részénél (a zenei tehetségterületen megmutatkozó gyermekek éneke alatt) bemutathatnak egy
táncos-mozgásos előadást, melynek
mozgássorát fantáziájuknak megfelelően akár ők is kitalálhatják.

5. LOGIKAI TEHETSÉGTERÜLET

A logikai-matematikai terület fejlesztése nem elterjedt, pedig sok lehetőséget foglal magába. A mennyiségi
viszonyok összehasonlítása, szétválogatása, sorba rendezése, tulajdonságok csoportosítása, űrmennyiségek,
egész–fél, részek viszonya, szimmetrikusság, oldaliság, kiterjedések, távolság, párosítás területein a gyermeki
érdeklődés függvényeként.
Népmese feldolgozása során a matematikai tehetségterületen megmutatkozó gyermekekkel sorba lehet
venni a „mi lenne, ha…” jellegű kérdéseket, ok-okozati összefüggéseket.
A dramatizáláshoz készült kellékeket
lemérhetik, összehasonlíthatják, pedagógus iránymutatásának megfelelően felállíthatják a megfelelő helyen
(a legkisebb fa előrébb, a legnagyobb
hátrébb kerüljön).
6. TERMÉSZETI TEHETSÉGTERÜLET

Főképp környezetünk növény- és
állatvilágára koncentrálva értendő e terület rejtelmeinek feltárása a
gyermekek kutató, kereső, befogadó,
problémaérzékeny
beállítódásának
segítségével. Fontos a gyermeki kíváncsiság kielégítése, különböző irányokba fordítása, reális és élményszerű
tapasztaltatás útján, így tehát megfigyeléssel, vizsgálatokkal, mérésekkel,
kísérletekkel, gyűjtésekkel. Fontos a
hálószerű gondolkodás alakítása, azaz
minden összefügg a környezetben.
Egy népmese feldolgozásakor az e
területen tehetséget mutató gyermekeket meg lehet bízni azzal, hogy egyegy, a mesében szereplő állatról minél
több információt gyűjtsenek (természetesen pedagógusaik, szüleik segítségével), a dramatizálás során pedig
az adott állat bőrébe bújhatnak (Füllér,
1999).
7. INTERPERSZONÁLIS ÉS
INTRAPERSZONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

A tehetségek kisgyermekkori kibontakozása csak akkor valósulhat meg igazán, ha a gyermekek érzelmi és társas
fejlődése is megfelelő alapokra épül,
biztonságélményük és kötődésük érzékeny készségei egyaránt támogatást

kaphatnak (Pap – Fehér – Lehoczky,
2020). Hiszen nem a képességek fejlesztésének kell első helyen állnia a
korai tehetséggondozásban, hanem a
megfelelő teherbíró képességek megerősítésének, amely a legfontosabb
gyökerét jelenti a növekedésnek is. E
területek fejlesztése elengedhetetlen
ahhoz, hogy a gyermek a későbbiekben önmegismerővé, önelemzővé, önfejlesztővé és önerősítővé válhassanak.
Kiemelten fontos területek ezek, hiszen sok tehetségígéretes gyermek esetében éppen ezek a gyenge pontjaik.
A mese csoport szintű dramatizálása kiváló lehetőséget nyújt ezen területek fejlesztésére, amennyiben az
eljátszott és ezáltal megélt érzelmek
tudatosításra, feldolgozásra kerülnek
(Nagy, 2012).
Összességében bizonyos, hogy „a
gyermekek az első hat életévükben tanulnak a legboldogabban és a leghatékonyabban” (Nagy, 2012, 44). Gardner
kutatásai megerősítették azt is, hogy
az intelligencia az agy különböző területeire összpontosul, mely területek
egymással kapcsolatban állnak, egyik
terület a másikra épít, de szükség esetén képesek önállóan is működni, és
megfelelő körülmények között ezek
a területek fejleszthetők (Nicholson–
Nelson, 2007). Bízunk abban, hogy a
kisgyermekkori tehetséggondozás legfőbb kísérői, az óvodapedagógusok és
a szülők számára is egyaránt hasznosítható gondolatokat nyújt a gyermek
személyiségfejlődésének komplex támogatásában.
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PRESINSZKY KÁROLY

A SZLOVÁKIAI MAGYAR NYELVJÁRÁSI
HANGOSKÖNYVEK
A nyelvjárási nyelvhasználat sokrétű
jelenségeit nem csupán egy-két kiragadott hangváltozat vagy tájszó segítségével, hanem a folyamatos beszéddel,
illetőleg annak rögzített változatával,
a nyelvjárási szövegekkel ismerhetjük meg a legátfogóbban. A szövegek
a valós nyelvhasználatot tükrözik általában olyan helyzetben, mely nem
kényszeríti a beszélőt nyelvhasználata
gyökeres megváltoztatására, hiszen
szabadon beszélhet kedvenc témájáról. A nyelvjárási szövegek adatközlői
leggyakrabban a gyermekkorukról, a
családjukról, a munkájukról, a népszokásokról vagy a kedvteléseikről
beszélnek. Az így kapott beszélt nyelvi
szövegek közlésének egyik korszerű
módszere a hangoskönyv, mely nemcsak a nyelvjárási sajátosságok megbízható adatait tartalmazza, hanem a
szövegek tematikai sokszínűségével
ízelítőt ad az adott tájegység néprajzi sajátosságaiból is. A hangoskönyv
olyan informatikai eljárással készül,
amelynek segítségével a hangfelvétel
és annak fonetikus lejegyzése (betűhív
átirata) egyszerre jelenik meg, tehát

valójában egy multimediális nyelvjárási szöveggyűjtemény.
A magyar nyelvjárási szöveggyűjtemények digitalizálásának úttörői a
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Geolingvisztikai Műhelyének munkatársai (Vékás Domokos és
Vargha Fruzsina Sára), akik a
Bihalbocs nevű dialektológiai szoftver segítségével 2005-ben kezdték el a
Hajdú Mihály és Kázmér Miklós által
összeállított 1974-es Magyar nyelvjárási olvasókönyv feldolgozását. Munkájuk eredményeként született meg a
Magyar nyelvjárási hangoskönyv című,
jelenleg már 16 részes sorozat, mely
megtekinthető és meghallgatható az
interneten a következő címen: http://
geolingua.elte.hu/index_hu.html
E hangoskönyvek mintájára 2017ben kezdődött el a nyitrai egyetemen a
szlovákiai magyar nyelvjárási szövegfelvételek feldolgozása. A feldolgozás
során alkalmazott szoftver korszerűségét és előnyét jelenti, hogy a lejegyzett szöveget az eredeti hangfájlokhoz
kapcsolja, azaz szinkronizálja a másodperc töredékének pontosságával.

A szöveg bármelyik pontjára kattintva
bármikor meghallgathatók a lejegyzett
nyelvjárási adatok, szövegrészletek,
anélkül, hogy a hangfájlokat előkeresnénk, megnyitnánk, és azon belül is
megkeresnénk a megfelelő részt. A leírt szövegrészlettel együtt tehát a hozzá
tartozó hangrészletet is halljuk. Ezzel a
technikával jött létre a Szlovákiai magyar nyelvjárási hangoskönyv is, melynek első részéről a Katedra folyóirat
XXIV/10. (júniusi) számában adtunk
rövid ismertetést. A hangoskönyv
időközben 3 részes sorozattá bővült,
és a csallóközi nyelvjárásokat feldolgozó 1. rész után a szlovákiai magyar
nyelvjárások további 2 nagy régiójából is közöl nyelvjárási szövegeket.
A hangoskönyvek megtalálhatók és
bárki számára hozzáférhetők a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem Középeurópai Tanulmányok Kara Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének honlapján, a következő címen:
http://www.umjl.fss.ukf.sk/?page_
id=1352&lang=hu
A szlovákiai magyar nyelvjárások
típusai szerves folytatásai a magyaror-
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szági nyelvjárási régióknak. Az egész
Kárpát-medencei magyar nyelvterületet a Kiss Jenő által szerkesztett
Magyar dialektológia című kézikönyv
tíz nyelvjárási régióra osztja fel. E tíz
nyelvjárási alakulatból három a mai
Szlovákia területére is átnyúlik: a közép-dunántúli–kisalföldi (a régebbi
megnevezés szerint: dunántúli), a palóc és az északkeleti. E három régió
nyelvjárási sajátosságait tükrözi a Szlovákiai magyar nyelvjárási hangoskönyv
3 része.
Az 1. részben a közép-dunántúli–kisalföldi nyelvjárási régió (főként csallóközi) következő helyi
nyelvjárásaiból találunk szövegeket:
Bős, Csallóközkürt, Izsap, Kulcsod,
Nagybodak, Nyárasd, Vágfüzes, Vásárút, Zsigárd. A szövegekben megtalálhatjuk a régió legmarkánsabb nyelvjárási sajátosságait: a zárt ë használatát
(embër); az ā, ē több hangértékű magánhangzókat, pl. āra ’arra’, ēre ’erre’; az
erőteljes í-zést: níz, sötít, szípsíg; a zárt
u-zást, pl. hugyan, ustor; a rövidült felső magánhangzókat, pl. buza, hüss; a
szórványos hangsúlyos ö-zést, pl. gyöp,
köll, öspörös; az á utáni zárt o-zást, pl.
sárgo, árpo; az á előtti illabiális ȧ-t, pl.
mȧdár, kȧpál; az -l elmaradását a -val/vel ragban (hajóvā, tehénnē), valamint
a jellegzetes zártabb helyhatározóragokat (házbú, tetőrű, annyátú).
A 2. részben a leginkább tagolt
palóc nyelvjárási régió sajátosságait
tükröző nyelvjárásokból találhatók
szövegek a következő helyszínekről:
Nyitraegerszeg, Nagyhind (északnyugati palóc nyelvjáráscsoport), Nagysalló, Sárkányfalva (nyugati palóc
nyelvjáráscsoport), Ipolyszakállos, Felsőtúr, Lukanénye (Ipoly vidéki palóc
nyelvjáráscsoport), Síd, Újbást (középpalóc nyelvjáráscsoport), Csíz,
Méhi (keleti palóc nyelvjáráscsoport), Nagyida (Hernád vidéki palóc
nyelvjáráscsoport). Az egyes kutatópontokon megszólaló beszélők által
megismerhetjük a legfontosabb palóc
nyelvjárási sajátosságokat: az illabiális rövid ȧ-t hosszú párjával, a labiális hosszú ā-val (fāj ȧ lābȧm ’fáj a
lábam’); a nyugati részeken az í-zést
és az l-ezést, a keleti területeken a
záródó kettőshangzókat, a terület középső részein pedig a megőrzött ly
hangot; a jelentésmegkülönböztető
szerepű a hosszú ē-t (szēl, de szél);
az ü helyetti i-t (kilső, pispëk, siket);
az ö helyetti ë-t (csëpp, bëgre); a t, d,
n, l mássalhangzók lágyabb ejtését
i-előtt (szeretyi, gyinnye, ënnyi ’enni’);

a tehen, vereb típusú szótöveket; a -t
végű igék múlt idejű rövidebb alakját
(nyittam, köttem); a -val/ -vel rag hasonulás nélküli alakját (szekervel); az
eredményhatározó ragjának egyalakúságát (hȧmué vālyik ‚hamuvá válik’),
valamint az egyeztetés hiányát (fāzik
ȧ kezejim).
A 3. részben pedig az Ung-vidék
és a Felső-Bodrogköz területéről, az
északkeleti nyelvjárási régió következő
helyi nyelvjárásainak szövegei kaptak
helyet (keletről nyugat felé haladva):
Nagyszelmenc, Szirénfalva, Csicser,
Boly, Zétény, Abara. A szövegek szépen tükrözik a régió legjellemzőbb
nyelvjárási sajátosságait: az ó, ő, é helyén jelentkező záródó kettőshangzókat (vóut, őüz, kéis); az í, ú, ű-k gyakori rövidülését (viz, ut, szür); az a, o, ö
zártabbá válását: nyovoja, csuda, türül;
az illabiális i-zést és e-zést: ficfa ’fűzfa’, megett, setét; az -n igerag kijelentő
módú megjelenését (megyen, teszen,
leszen stb.); az igék -ik-es változatú
udvarias felszólító módját (üjjík le, ne
mennyík el!); valamint a hová? kérdésre felelő -nál ragos határozókat, pl.
Sándoréiknál megyek (’Sándorékhoz
megyek’).
A nyelvjárási szövegeket a nyitrai egyetem volt és jelenlegi hallgatói, valamint tanárai gyűjtötték. A
hangoskönyvek összeállítását, a szövegek fonetikus lejegyzését, illetőleg
ellenőrzését, valamint hanggal való
szinkronizálását Presinszky Károly végezte. A több mint 165 perces szlovákiai magyar nyelvjárási hangoskönyv
tematikailag rendkívül sokszínű.
Ízelítőként megemlíthetjük, hogy találhatunk benne szövegeket, melyek
bemutatják a régi paraszti életmódot,
valamint a mezőgazdasági munkák
egyes fajtáit: a szántást, vetést, kapálást, öntözést, aratást, a szőlőszüretet
vagy a termény elhelyezését. Az ebben a témában megszólaló adatközlők elmondják, hogy bár a régi falusi
életmód kemény munkával járt még a
gyermekek számára is, mégis örömmel
gondolnak vissza gyermekkorukra, az
akkori közösség összetartó erejére. Az
ebből adódó következő leggyakoribb
téma a népszokások felelevenítése: a
karácsonyi mendikálás, kántálás, játékok, ismerkedés, udvarlás, esküvő,
lakodalom, bálok. Ugyanilyen gyakorisággal jelennek meg a gasztronómiához kapcsolódó témák is: a disznótor,
a kolbászkészítés, a karácsonyi ételek,
az ünnepi vacsora, a sütemények. Egykét alkalommal az adatközlők megem-

lítik saját szakmájuk fortélyait vagy a
régi iskolai élményeiket, illetőleg beszélnek a magyar-szlovák viszonyról,
a magyarság fogyásáról vagy az unokák szlovák nyelven történő iskoláztatásáról. Az egyik adatközlő fontos
helytörténeti adalékokkal szolgál az
1965-ös árvízről, és saját élményeivel
gazdagítva mondja el, hogy pontosan
hol is szakította át a Duna a gátat. A
szövegek témái között az egyik legkülönlegesebb pedig egy ciprusi esküvőről szóló beszámoló. Az adatközlő
elmeséli különleges utazási élményeit,
valamint a kulturális különbségeket.
A szövegekből megtudhatjuk azt is,
hogy mit jelent a csallóközi nyelvhasználók számára például a préssajt, a
dedelle, a pitygolyó, a csoroszla, a szecskavágó vagy a fóliázás, valamint kiderül az is, hogy minek a neve a Csilesz.
A palóc szövegek alapján megismerhetjük a dorozsba, a papkéve, a tollú,
a kijó, a gurtnyi, a zsúzsok jelentését,
továbbá azt is, hogy mit kellett tenni a
kallóba. Az északkeleti nyelvjárási szövegek adatközlői pedig megismertetik
az érdeklődőket a bobájka, a haluska,
a tengeri, a talu, a baket és a spaléta
szavak jelentésével, valamint elmondják azt is, hogy mit szoktak csinálni kántálás, maskarázás vagy éppen
babarongyocskázás közben.
A Szlovákiai magyar nyelvjárási
hangoskönyv három része – azzal, hogy
a mai nyelvállapotot tükröző nyelvjárási szövegekkel szemlélteti a magyar
nyelv területi változatainak főbb típusait Szlovákiában – kitűnő lehetőséget
kínál a nyelvjárások oktatásának színesebbé, érdekesebbé, interaktívabbá
tételére is. Ezzel kapcsolatban néhány
ötletet már közöltünk a Katedra folyóirat XXV/9. (májusi) számában. Interaktív taneszközként a tanórán a diákok akár mobiltelefon vagy táblagép
segítségével is böngészhetnek a hanggal szinkronizált szövegekben, azokat kimásolhatják, szerkeszthetik. A
hangoskönyvek segítségével a magyartanárok olyan forráshoz juthatnak,
melyek egyrészt a nyelvtani (hangtani,
alaktani, mondattani) ismeretekre alapozva mutatnak rá a nyelvjárási jelenségekre a hozzáadó nyelvpedagógiát
követve, másrészt a beszélt és az írott
nyelv közötti különbségekre világítanak rá, harmadrészt pedig szövegértési gyakorlatokhoz néprajzi, kulturális
és helytörténeti ismeretterjesztő szövegként is felhasználhatók.
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NYELVTANULÁSI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS (7. RÉSZ)
ÖSSZEFOGLALÓ
A Nyelvtanulási készségfejlesztés cikksorozat célja az volt, hogy közelebb
hozza a nyelvtanulást minden olyan
érdeklődő számára, aki valamilyen
idegen nyelvet szeretne elsajátítani,
de ez eddigi próbálkozásai sikertelenek voltak. A sorozat alapvetően két
szempont szerint különbözik a hagyományos nyelvtanulási készségfejlesztő
segédanyagoktól: 1) a négy fő nyelvtanulási készséget (olvasás, írás, beszéd,
hallgatás) a nyelvtani készség és a szókincs fejlesztésével integrált, egymásba ágyazott módon ötvözi, illetve 2) a
hagyományos (tankönyvi, nyelvkönyvi) készségfejlesztő technikák helyett
főként olyan technikákkal és tippekkel
szolgál, amelyeket poliglottok (több,
akár egy tucat nyelvet aktívan beszélő emberek) használnak és ajánlanak,
illetve amelyeket autodidakta módon
alkalmazni tudunk. Ebben az összefoglaló részben tömören áttekintjük a
cikksorozat egyes részeit.
Az első részben a nyelvtannal foglalkoztunk. Arra jutottunk, hogy a deduktív és az induktív nyelvtantanulási
módoknál érdemes a mérleget kicsit az
induktív felé billentenünk. Az induktív
nyelvtantanítás (és -tanulás) lényege,
hogy a diákok példamondatok segítségével maguk jönnek rá a nyelvtani
szabályra, amelyet aztán alkalmaznak a
gyakorlatban. Az első rész egyik tippje
az volt, hogy ha már találtunk megfelelő (nyelvi) bemenetet, a nyelv(tan)
i mintázatokat tudatosan is szűrjük/
vonjuk ki a szövegből. Válasszunk ki
egy mondatot az idegen nyelven, majd
hasonlítsuk azt össze anyanyelvünk egy
olyan mondatával, amelyben ugyanaz a minta szerepel (ez persze lehet az
idegen nyelvi mondat fordítása is). Egy
adott mintát minél több egyedi példán
figyelünk és fejtünk meg, annál hatékonyabban el tudjuk azt sajátítani.
A sorozat második részében szókincsfejlesztési technikákat és tippeket
vettünk sorra. A legtöbb nyelvtanár,

nyelvmentor és poliglott megegyezik
abban, hogy a tudatos szókincsfejlesztés egyik leghatékonyabb módja az
rendszeres olvasás az idegen nyelven.
Hogy szókincsfejlesztés során a kiejtést is gyakoroljuk, rendszeresen nézzünk angol nyelvű videókat (filmet,
sorozatot, interjúkat) először magyar,
majd később angol felirattal. Új szavak tanulásánál figyeljük meg a szó
leggyakrabban használt formáit (pl.
’beautiful’ gyönyörű, ’beauty’ gyönyör,
’beautifully’ gyönyörűen, ’beutify’ gyönyörűvé tesz), használjunk szókártyákat és töltsünk le egy szókincsfejlesztő
alkalmazást (pl. Memrise).
A cikksorozat harmadik részében
a beszédkészség fejlesztésével foglalkoztunk. Az internet és az online
beszédpartner weboldalak (langauge
exchange) segítségével könnyedén találhatunk magunknak olyan beszédpartnert, aki szívesen társalog velünk
az elsajátítandó idegen nyelven. A beszédkészség-fejlesztés beszédpartner
nélkül is megvalósítható. Ahhoz kell
magunkat hozzászoktatnunk, hogy
folyamatosan gyakoroljuk a szavak,
kifejezések és mondatok kimondását,
kiejtését hangosan. 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. Próbáljunk meg hangosan gondolkodni az idegen nyelven
(például a nap végén azon, hogy milyen
volt a napunk, vagy bevásárlás előtt a
bevásárlólistán).
A negyedik részben az olvasáskészség fejlesztését vettük át, az extenzív
olvasási módra fókuszálva. Az extenzív
olvasás „titka” abban rejlik, hogy az ismeretlen szavak és szerkezetek jelentései és funkciói az olvasás mennyisége
és az állandóan jelenlévő kontextus
segítségével a tudatos figyelmünk nélkül is rögzülnek, vagyis ha kitartóan és

rendszeresen olvasunk (sokat!), a nyelv
szavai és összefüggései szépen lassan
beépülnek a hosszú távú memóriánkba
– és mindez úgy történik, hogy közben
tudatosan nem memorizálunk semmit.
A sorozat ötödik részében a halláskészség fejlesztésének részleteit vizsgáltuk meg. Említést tettünk arról, hogy
vannak olyan nyelvek, amelyeknél az
átlagnál is nagyobb szerepe van az érhetőségben a folyékony beszéd egy
fontos jellemzőjének, a „folytonos”,
„összekapcsolt” beszédnek („Nyisd ki
a zajtót!”). Azt is elmondtuk, hogy sajnos gyakran nem kap elég hangsúlyt a
nyelvtanulás kezdeti fázisaiban (sem) a
non-verbális kommunikáció (mimika,
tekintet, gesztus, testtartás), ami azért
nagyon fontos, mert a kommunikáció
jelentős része ebben a módban (ezeken
a csatornákon keresztül) történik.
A cikksorozat utolsó részében az
íráskészség fejlesztésével foglalkoztunk.
Első tanácsként említettük, hogy a sok
helytelenséggel teli összetettség helyett
az egyszerű, de helyes szövegek megfogalmazására fókuszáljunk. Ahhoz,
hogy elkerüljük a nyelvi hibákat, érdemes összeállítani és nagy alapossággal
memorizálni a leggyakoribb (és leghasznosabb) kifejezéseket, kötőszavakat, (mondat)szerkezeteket. Figyeljünk,
hogy rendszeresen olvassunk megfelelő
típusú szövegeket. Valószínűleg nem
tűnik intuitívnak olvasással készülni
az írásra, mégis, hihetetlen ereje van
annak, ha megfelelően választott szövegeket olvasunk különböző írásgyakorlatok elvégzése előtt.
Bízom benne, hogy a cikksorozat elérte a célját és (legalább kicsit) közelebb
hozta a kedves olvasót a nyelvtanuláshoz, valamint hogy a tippekkel, technikákkal és ötletekkel segítséget nyújtott
a különböző nyelvtanulási készségek
fejlesztésében. Kellemes és hatékony
nyelvtanulást kívánok!

ÍGY TANÍTOM ÉN

KLEMEN TERÉZIA

AZ EURÓPAI ROMANTIKA JELLEGZETESSÉGEI
A romantika stílusirányzata a 18. század végén jelent meg az angol és a német irodalomban, a 19. század során
pedig egész Európában elterjedt. Ez az
időszak a reformok, forradalmak és
önálló nemzetállamok születésének,
az ipari forradalomnak és a városiasodásnak a korszaka. A romantikával
kezdődött mindaz, amit ma modern
irodalomnak nevezünk. Közvetlen
elődje a Sturm und Drang („viharos
előretörés”) – amely az ösztönökre, a
szenvedélyekre hallgat. Legfőbb ihletforrása a képzelőerő, a szárnyaló fantázia. A romantikusok felfedezték saját
nemzeti múltjukat, a népi kultúrát, a
népi művészetet. Képzeletüket megragadta a Kelet színes világa. Keresték a
különleges élethelyzeteket, a pátoszt,
az ünnepélyességet, a zeneiséget és a
festőiséget.
A romantika más művészeti ágakban is hódított. Az építészetben a
középkori stílusirányok, a román és
a gótika felé fordult a figyelem. ĺgy
jöttek létre a különböző neo-stílusok
(neogót, neoromán, neoreneszánsz).
A szobrászatban az alakok mozdulatai érzelmeket, indulatokat fejeznek
ki (pl. Izsó Miklós: Búsuló juhász). A
festők az élénk színekkel, a fény-árnyék hatással szenvedélyeket kívántak
kifejezni. Ugyanez történt a zenében
is, történelmi témákat dolgoztak fel
operának.
Feladatok:
Helyezzék el a diákok időben a romantika stílusirányzatát!
Listakészítéssel mutassák be, hogy
milyen irányzatokkal volt kapcsolatban, illetve ellentétben a romantika!
Csoportmunkában készítsenek tematikus portfóliót, amelyben bemutatják, milyen művészeti ágakban
volt jelen a romantika!
Rövid esszében dolgozzák ki, mit
tudnak a romantika forrásáról, világszemléleti alapjáról! Idézetekkel alátámasztott kisesszében adjanak képet
arról, hogy mit tartottak a művészetről, a művészről a romantikusok!
Készítsenek prezentációt és mutassák
a romantikus építészetet/ szobrászatot/ fesztészetet/ zeneművészetet!
Magyarázzák meg a fogalmakat és
támasszák alá példákkal: államregény, befejezettség, drámai költemény,

egzotizmus, eredetiség, érthetőség,
fantasztikum, festőiség, hármas egység, harmonikusság, hasznosság, jellemkontraszt, lírizálódás, nemzeti
múlt felfedezése, népköltészet hatása,
óda, orientalizmus, racionalizmus,
szabálykövetés, tanítás elve, vátesz,
verses regény, világosság, zeneiség
Keressenek egy-két példát a következő, a korszak irodalmában
kulcsfontoságú fogalmak jelenlétére: bűnügyi történet, éjszaka-kultusz,
fantasztikum, misztika, mítosz, népdalhatás, romantikus dal, szabadságvágy, történelmi regény
Mely nemzetek kultúrájához köthetők
az alábbi táncok? Párosítsák össze!
1. valcer
a. magyar
2. mazurka
b. osztrák
3. csárdás
c. lengyel
Az internet segítségével párosítsák
össze az alkotást az alkotóval!
1. Búsuló juhász
a. John Constanle
2. Május 3-ai kivégzés
b. Gyárfás Jenő
3. Gőzhajó hóviharban
c. Izsó Miklós
4. A szénásszekér
d. William Turner
5. Tetemrehívás
e. Francisco Goya
6. A khioszi mészárlás
f. Madarász Viktor
7. Hunyadi László búcsúja
g. Theodore Géricault
8. Táj a sziléziai hegyekben
h. Benczúr Gyula
9. Hunyadi László a ravatalon
i. Eugéne Delacroix
10. A Medúza tutaja
j. Caspar David Friedrich
A romantika kedveli a végletes karaktereket. A romantikus regények
szereplői gyakran „ördögök” vagy
„angyalok”. A diákok szerint léteznek
ilyen típusú emberek? Érveljenek
példák segítségével!
Hallgassák meg Sztevanovity Zorán
Romantika című dalát! Fogalmazzák
meg közösen, milyen képet közvetít a
romantikáról!
Olvassák el vagy nézzék meg filmen
a francia irodalom egyik legnagyobb
írójának, Victor Hugo-nak valamelyik regényét, s tartsanak róla beszámolót!

Az internet segítségével írják össze,
hányszor vitték filmre A nyomorultak
című regényt és még milyen módon
dolgozták fel a művet!
A nyomorultakban a jó és a rossz harca felnagyítva, két szereplő viszonyán
keresztül kerül ábrázolásra. Gyűjtsék
őket táblázatba!
A nyomorultak tézisregény, méghozzá Rousseau-i értelemben. A bűnös
ember, az elítélt vétke megbocsátható, hisz társadalmi helyzete, szegénysége, kiszolgáltatottsága vezette
a bűnbe. Képzeljék el a diákok, hogy
ők Jean Valjean védőügyvédjei a bíróságom. Készítsenek védőbeszédet,
melyben a hős felmentését kérik.
Készüljenek fel egy időutazásra: a 19.
század első negyedének cári Oroszországáról kell tudósítást írniuk. Történelmi ismereteiket és filmélményeiket is felhasználva írjanak tudósítást
az orosz főnemesek báljáról, majd
a vidéki nemesek életéről, végül az
orosz muzsikok (parasztok-jobbágyok) nyomoráról!
Az orosz irodalom első világirodalmi rangú nagy írója Alekszandr
Szergejevics Puskin (1799–1837).
Életműve meghatározta az orosz
irodalmat: „hozzá áramlott szinte
minden, ami előtte volt, majd pedig
tőle indult ki, ami utána következett
csaknem egy évszázadon keresztül” –
írja Török Endre irodalomtörténész.
Magyarázzák meg az idézetet!
Puskin Anyegin című műve alapján
indokolják meg, hogy Tatjána miért
válhatott a modern női individuum
példaszerű alakjává!
Indítsunk vitát: Vajon Anyegin inkább
„elkésett” vagy „felesleges” ember?
Nézzenek utána, hogy mi a két típus
közötti különbség és hol találkozunk
velük az irodalomban! Mit jelenthet a
szó: oblomovizmus?
Készítsenek jellemtérképet Anyeginról, Tatjánáról, Olgáról, Lenszkijről!
Nézzenek utána, miért nevezik Anyegint „byronkodónak”!
A romantika olyan, később kiteljesedő és népszerűvé váló műfajokat alapozott meg, mint a krimi, a sci-fi és
a horror. Páros munkában gyűjtsék
össze azokat a romantikus jellegzetességeket, amelyek e műfajok kialakulásához vezethettek!

KÖNYVAJÁNLÓ

BARTALOS TÓTH IVETA

EGY RENDHAGYÓ KÖNYVAJÁNLÓ A PANDÉMIA IDŐSZAKÁRA
TÓTH KRISZTINA: JÁRVÁNYMESE

Több, mint egy éve már, hogy a világ
felfigyelt egy vírusra, amely Kína egyik
nagyvárosában terjedt el szinte napról
napra és követelt rengeteg emberáldozatot. Ahogy a város, a probléma is
távolinak tűnt akkor mindannyiunk
számára. Néhány héttel később mégis
a saját otthonaink ajtaját kellett bezárnunk, ahogy az iskolákat, óvodákat is,
hogy megvédhessük magunkat, gyermekeinket és elsősorban az időseket
egy eddig ismeretlen betegségtől. Az
emberiség évtizedek óta nem találkozott már olyan globális ellenséggel,
amely mindannyiunk életét egy időben és egyforma mértékben veszélyeztette volna. A szorongás, a félelem,
amely beszivárgott az elzárt otthonok
falai közé, hatással volt természetesen
a gyermekeinkre is, akik számára sok
esetben nem voltak könnyen értelmezhető magyarázatok, de mindabból, ami körülöttük zajlott, érezték,
hogy igazán nagy a baj.
Tóth Krisztina író, költő nyolc éves
kislánya számára szerette volna egy
kisgyermek nyelvén és szintjén megadni azokat a magyarázatokat a kialakult helyzettel kapcsolatban, amelyek

egy gyermek lelkét is megnyugtatják
és mindezt egy olyan formában, amely
a leginkább befogadható – a mese varázsát segítségül híva. Gazdagon illusztrált mesekönyve megmagyarázza,
honnét és hogyan indult útjára a vírus,
hogyan terjedt el, kiket veszélyeztet
elsősorban, magyarázatot adva ezzel
olyan kérdésekre például, miért nem
aludhatunk a nagyinál a hétvégén.
A könyv nem próbál meg tudományos magyarázatot átformálni, lefordítani egy kisgyerek szintjére. Mesés, játékos, könnyen érthető és elfogadható
összefüggésekben mondja el mindazt,
amit egy óvodás, kisiskolás gyermeknek tudnia kell a kialakult helyzetről,
és teszi mindezt úgy, hogy a történet
végére a gyerkőc is tisztán megértse,
mit tehet ő azért, hogy ezt a kis undi
vírust, aki a világ ura szeretne lenni,
meg tudja akadályozni gonosz terve
megvalósításában. Varázserőt kölcsönöz számára (maszk viselése, kézmosás, fertőtlenítés, a megfelelő távolság
betartása), melyek segítségével ő maga
is részese lehet ennek a világméretű
csatának.

Személyes kedvencem a könyv végén található versike, amely egyfajta
harci induló, himnusz, és néhány ismétlés után minden kisgyerek kedvence lehet.
A Járványmese elsősorban az óvodás, kisiskolás gyermekek számára
íródott. Nem terheli őket felesleges
információkkal, hanem bevonja őket
a történet cselekményébe. Minden
óvodás, kisiskolás csoport, osztály
számára szeretettel ajánlom, hogy
közösen olvasva, értelmezve tudják
felvenni a kis hősök a harcot ezzel a
szörnyeteggel, aki szeretné leigázni
az egész világot. Azt gondolom, sok
kérdést felszínre hozhat egy ilyenfajta közös mesélés, interakció, de ami
a legfontosabb, a legkisebbeket is felruházza azzal a varázserővel, amely
nélkülözhetetlen lesz egy ilyesfajta
háború megnyeréséhez.
A könyv 2020 őszén jelent meg
a Phoenix Library gondozásában, elérhető a www.womanpress.sk oldalon:
https://www.womanpress.sk/termek/
toth-krisztina-jarvanymese/

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

POMICHAL KRISZTIÁN

KORUNK LEGNAGYOBB TUDOMÁNYOS TÉVHITEI (8. RÉSZ)
Múlt havi koronavírus-témánk után
ezúttal egy kicsit könnyedebb vizekre
evezünk. Néhány klasszikus, állatokkal kapcsolatos tévhitet veszünk most
górcső alá. Olyan, évtizedek óta elterjedt, magukat makacsul tartó félreértések ezek, amelyek tulajdonképpen
teljesen ártalmatlanok (nem úgy a
COVID-dal kapcsolatban, a múlt hónapban tárgyalt tévedések), ugyanakkor rendkívül szórakoztatóak is.
Klasszikus elképzelés például, hogy
az egyébként igen bonyolult, már-már
emberi szociális életét élő elefántok, ha
megöregszenek, elvonulnak a csordától meghalni, ráadásul nem is akárhová. Elefánttemetőknek nevezik ezeket
a területeket, a közvélekedés szerint
generációról generációra ide vándorolnak az elgyengült, haldokló állatok.
Ahogy a legtöbb ilyen legendának,
némi valóságalapja ennek is van, ráadásul az elefántok szociális élete van
annyira bonyolult, hogy elképzelhető
legyen egy ehhez hasonló jelenség. Tudományos bizonyíték azonban nincs
rá, s az elefánttemetők híre jelenleg
nem több puszta mendemondánál,
melynek eredete az idők homályába
vész. A fogalom első említésével a XX.
század elején találkozunk, még tudományos igényű útleírásokban, afrikai
expedíciós beszámolókban is megjelenik egy-egy nagy kiterjedésű „temető” leírása. Valószínűleg ezekből kerülhetett át aztán olyan popkulturális
termékekbe, mint a Tarzan vagy az
Oroszlánykirály című Disney-rajzfilm,
ahonnan pedig egyenes út vezetett a
köztudatba. Ahogy azt korábban írtuk, bár bizonyíték nincs rá, a jelenség
simán elképzelhető, hiszen az elefántok szociális élete, társas viselkedése
rendkívül összetett. Teljes tudományos
pályafutások, könyvek tucatjai szólnak

arról, hogy felderítsék ezeknek a csodálatos állatoknak a viselkedését, így
azt egyetlen cikkbe sűríteni igencsak
merész vállalkozás lenne. Maradjunk
most a halállal kapcsolatos szociális
tevékenységeknél!
Kevesen tudják, de leszámítva az
embert és néhány emberelődöt, eddig egyedül az elefántoknál sikerült
hitelt érdemlően megfigyelni a gyász
jelenségét. Lejegyezték például, hogy
ha egy vadon élő elefánt megtalálja
fajtársa csontjait, hosszasan vizsgálja
azokat, sőt, Martin Meredith Afrikakutató arról is beszámolt, látta, ahogy
egy csorda ágakkal és fakéreggel tulajdonképpen „eltemeti” egyik elpusztult
társukat. Sőt, Meredith azt írja, néhány fa alatt elszunyókáló emberrel is
megesett már, hogy elefántok jelentek
meg felette és „betakargatták” ágakkal.
Ezeket a történeteket fogadjuk fenntartással, mindenesetre az biztos, az
elefántok különösen intelligens, szociális lények, még akkor is, ha a temető
fogalmát valószínűleg nem ismerik.
Kicsit talán morbid, de maradjunk
még egy tévhit erejéig az állatok halálánál. Elcsépelt történet, hogy a lemming nevezetű kis északi rágcsálók,
ha vándorolnak, nem ismernek sem
félelmet, sem fizikát. Akár ezrével rohannak bele egy tátongó szakadékba,
ha éppen az akad az útjukba. Az angol szlengben a lemming szó jelentése
is átalakult, „a tömeges öngyilkosság”
miatt gyakran használják minden állítást kritikálatlanul elfogadó, szolgalelkű emberre is. Az egyébként helyes kis
rágcsálókkal kapcsolatos tévhit azon
kevesek közé tartozik, amelyeknek
tényleg semmi valóságalapja nincs. Ez
józan ésszel is belátható, hiszen elég
nehéz fennmaradnia egy olyan fajnak,
amelynek egyedei, szó szerint, töme-

gével vetik magukat bele az evolúciós
szakadékba.
Bár a történet pontos eredetét nem
lehet meghatározni, az ötvenes években, a Disney stúdió által készített természetfilm-sorozatban már szerepel
egy jelenet a magukat szakadékba vető
lemmingekről. Akkoriban óriási szenzációt keltett a felvétel. Utólag derült
csak ki, ügyes kameratrükkökkel és egy
hatalmas asztal segítségével mutatták
be az „öngyilkos” lemmingeket, holott
szegény állatokat valójában néhány filmes bökte le egy nagy asztallapról egy
kis medencébe. A felvétel egyébként
megtalálható a youtube-on, érdemes
megnézni (elég, ha a film címét – White
Wilderness – beírjuk a keresőbe). Mai
szemmel egyértelmű, trükkfelvételről
van szó, de ne feledjük, ez a film az ötvenes években készült.
Végezetül egyetlen kérdést kell még
megválaszolnunk. Mi lehet a legenda
alapja? A válasz, ezúttal, nem különösebben bonyolult. A lemmingek, mint
a legtöbb rágcsáló, hirtelen, ugrásszerűen képesek elszaporodni. Ez a jelenség a lemmingek esetében különösen
feltűnő, hiszen Skandináviában, késő
tavasszal, a hó alól, ahol ezek a kis
állatok átvészelik (és bizony átszaporodják) a telet, tömegével bukkannak
elő a fiatal lemmingek. Egy-egy olyan
területen, amely korábban néhány
száz példányt kellett, hogy eltartson,
ezrével jelennek meg a fiatal állatok,
akiknek muszáj új élőhelyet keresniük.
A vándorlás során, ahogy egy norvég
biológus találóan fogalmazott, bizony
időnként „hat rájuk a gravitáció”. De,
hogy belevetnék magukat egy szikláról
a semmibe, az teljes képtelenség, még
egy lemmingtől is!
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CSICSAY ALAJOS

MIBEN VOLTAK ZSENIÁLISAK A GÖRÖGÖK?

Eddigi ismereteink szerint arra következtethetnénk, hogy az írást a mezopotámiaiak vagy/és az egyiptomiak
találták fel. Az ugyan igaz, hogy a szögletes és gömbölyített jeleikkel bármit
ki tudtak fejezni, amit az agyagtáblák
és a papirusztekercsek bizonyítanak,
azonban a mai értelemben vett íráshoz
betűk kellettek. A betűírást pedig a
föníciaiak találták fel időszámításunk
előtt a IX. században. Tőlük tanulták
meg a görögök és a zsidók. Hogy az
ő ábécéjükön milyen módosításokat
vittek végbe a görögök és a rómaiak,
az nem tartozik a témánkhoz, csupán
annyit jegyeznék meg, hogy a filozófia
és az irodalom kibontakozása beszédhangok rögzítése nélkül sokkal nehe-

zebb lett volna. Persze nem lehetetlen,
példa rá a kínaiak és más távol-keleti
népek gazdag irodalma, meg az, hogy
mielőtt a görögök megjelentek volna,
előttük már kétezer évvel a suméroknak is volt költészetük, kőbe vésett
törvényeik, vallásuk és különféle betegségek gyógyítására írott receptjeik.
Meg az egyiptomiaknak is, csak nekik másmilyen volt az életfelfogásuk,
életmódjuk és az államuk társadalmi
felépítése. Ám tagadhatatlan, hogy betűírás hiányában nem válhattak volna
a görögök – Benedek István frappáns
aforizmája szerint – bőbeszédű hellénekké. Arra a kérdésre, hogy mi volt
a feltétele annak, hogy minden addigi nép kultúráját felülmúlja az övék,

könnyen vagy inkább könnyelműen
rávághatjuk, hogy a demokrácia. Ez
az államforma a virágkorát az V. századi Athénben élt Periklészhez (i.e.
461–429), a mai értelemben vett, első
igazi politikus korához kötik. Csakhogy Benedek István arra is rámutat,
kik voltak ennek az idealizált népuralomnak a haszonélvező kiválasztottjai.
Adatai szerint Athén városállamnak és
vonzáskörének akkor 400 ezerre becsült lakosából 250 ezer rabszolga volt,
120 ezer pedig a több szabadsággal
bíró beköltözött, azaz nem eredeti városlakó. A teljes polgárjoggal rendelkező mindössze 30 ezer őslakos athéni
a népességnek mindössze 7,5%-át tette
ki. És még ők is három rétegre tago-
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lódtak. Volt, ha csak maradványában
is, a katonai arisztokrácia, a jómódú
polgárság, akiknek a polisz életében
meghatározó szerepük volt és végül
a szegény polgárok több ezres rétege.
Ami meglepő különlegesség, hogy az
egymással gyakran viszálykodó, sőt
kemény harcokat is vívó, különböző
szokásokkal rendelkező, eltérő életszemléletű városállamok lakói, amikor a perzsák rájuk törtek, gyorsan
képesekké váltak egymással szoros
szövetségre lépni, majd igazi hazafiakként élet-halál harcot vívni a közös
ellenséggel, s végül győzelmet aratni fölötte. Nem ok nélkül merül fel a
kérdés, mi történt volna, ha a perzsák
győznek. Milyen irányt vett volna Európa történelme, illetve kultúrája. De
maradjunk inkább a témánknál.
Ha a görögök (városállamaik) birtokolta területeket szemügyre veszszük, láthatjuk, hogy csupa erdők
borította hegyekből álló, vízbe nyúló,
cikkcakkos partú félszigetek és három
tengerben szétszórt – egy kivételével –
apró sziget alkotta világ volt. „A köves
hegyoldalakon és árnyékos völgyekben a mezőgazdaság lehetőségei fölötte szegényesek.” Mégis kénytelenek
voltak ráfanyalodni. Nagyon kezdetleges módon álltak neki búzát, árpát,
zabot termelni. Kertjeikben szőlőt és
olajfákat ültettek. A füves területeken
állatokat legeltettek. A gazdagabbak
marhákat, lovakat tartottak, a szegényebbek kecskéket, juhokat. Viszonylag sokan méhészkedtek. Az ökröket
levágásra hizlalták, ezért teherhordásra és igásállatnak sem maradt más,
mint a szamár és az öszvér. Országuk
földrajzi helyzete nem kívánta meg a
tevekaravánokkal való áruszállítást,
ezért tevéket tartaniuk fölösleges kiadást jelentett volna. Azonban kiváló
hajósokká váltak, amihez viszont kitűnő hajóépítőkre, ácsokra volt szükségük. Világviszonylatban kereskedelmi
flottájuk tekintetében még ma is ők a
harmadikok, pedig hol vannak már a
fagályák és a kereskedelmi vitorlás hajók!
Ahogy az eddigiekből kiérezhető, az
ókori népek a szamarat igénytelensége
és szívóssága miatt nagyon kedvelték.
De azt, hogy kik voltak, akik az öszvért kitenyésztették, csak gyanítani
lehet. Az interneten olvasható cikkek
alapján kijelenthetjük, hogy a zsidók
bizonyára nem, mert nekik a törvényük tiltotta az állatok keresztezését,
sőt a növényekét is. Az információ
közlője Mózes III. könyve, 19. részé-

nek 19. bekezdésére hivatkozik, ami
így szól: „Barmodat másféle állattal
ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot ne vess…” (A kertészkedők
tapasztalatból tudják, hogy ez utóbbi
intelmet mennyire tanácsos betartani.
Mi úgy mondtuk annak idején, hogy
az egymáshoz közel ültetett, vetett
növények elfajzanak, illetve kereszteződnek. Például dinnye az uborkával,
a csípős paprika a nem csípőssel stb.)
Ám az öszvérre az idézett bibliai szabály nem vonatkozik. Hogy miért, az
majd az alábbiakból ki fog kiderülni.
A zsidók már az időszámítás előtt ezer
évvel jól ismerték az öszvért. A Dávid
(i. e. 1004–965) király ellen lázadó fia,
Absalon, miután legyőzetett, öszvérháton próbált elmenekülni, ami nem
sikerült neki. Hányszor megismétlődött ez a magyar történelemben is...
No, nem az öszvér-história, hanem a
fiú és az apa közötti trónviszály.
E kitérőt csupán azért tettem, hogy
jelezzem, nemcsak a nagy birodalmak
és a naggyá vált görögök tettek az élővilágra – társadalomra – vonatkozó
örökérvényű felismeréseket, hanem a
kisebb államok üldözött, olykor egymás ellen hadakozó maroknyi népei
is. A zsidók szellemi kultúrája s annak
máig tartó utóhatása magában is csodálatraméltó.
Azt megállapítani, hogy egyes állatfajok domesztikálása és új fajták kitenyésztése pontosan melyik nép érdeme, már szinte lehetetlen. Az öszvérre
vonatkozó nyomok egyelőre az ókori
Iránhoz vezetnek. Ám bárkik is tették,
kiváló megfigyelők voltak és eredményes kísérletezők. Rájöttek, ha a házi
szamarat és a házi lovat egymással
keresztezik, olyan állatfajtára tesznek
szert, amilyen a természetben nincs és
nem is volt. Bár ma is eléggé gyakori,
hogy egymás mellett vagy egymással
keverve élő rokon fajok kereszteződnek, például a fülemülék vagy a házi
verebek a mezei verebekkel (ez utóbbiaknak éppen az ember az oka). A
természetes kereszteződés rengeteg
mutációt eredményezhetett, például a virágos növények között is. Vagy
gondoljunk a rovarokra! Sok millió év
leforgása alatt egyes rendjeiknek, családjaiknak miért lett oly mérhetetlenül
nagy a fajgazdagsága? A darwini evolúcióval kapcsolatban talán nem azt
a kérdést kellene feltenni, miért nem
lesz ma egyes főemlősökből ember,
hanem a rovarvilágra, még inkább a
mikroorganizmusokra kellene fordítanunk a tekintetünket. Még tovább

menve, a vírusokra, melyeknek megdöbbentően gyors a mutálódása. De
az is elég lenne, ha a háziasítás által
létrehozott kutyafajták sokaságának
eltérőségét vetnénk össze. Egy-egy kismacska nagyságú ölebecske láttán vajon eszünkbe jut-e, hogy a „köb ükije”
tízegynéhány ezer esztendővel korábban még zord kinézetű, vad ragadozó
volt. Az öszvér azonban kivétel, mert
az ő létrejöttét valósággal kikényszerítették. A szamárnál nagyobb termetű,
jóval erősebb és épp olyan igénytelen
új állatfajtát hoztak létre, mint a csacsi, de teherbírása lényegesen nagyobb
lett, sok lófajtáéval felér. Ráadásul a
lovaknál előforduló betegségekkel
szemben is jóval ellenállóbb. Szinte
ismeretlen nála az emésztőrendszeri
fertőzés, valamint a „csont és a patabaj”. Persze nem mindegy az anya és az
apaállat kiválasztásának a sorrendje.
Az anyától függ, hogy a csikó melyik
előd alkatát veszi fel.
Ha valaki kíváncsi rá, honnan kerülhetett nyelvünkbe a nehéz felfogású, lassú gondolkodású, gyámoltalan
emberre, gyerekre vonatkoztatott, lebecsülő szavunk, a mulya, ajánlom figyelmébe a lóöszvér latin nevét: Equus
mulus. Szlovákul mind a ló-, mind a
szamáröszvér neve mul, mulica, annak
ellenére, hogy az utóbbié latinul Equus
hinnus. (Egyébként mind a szamár,
mind az öszvér kivételesen okos állatok, a lóról nem is szólva.) Ám ennél
fontosabb, hogy e latin nevek figyelmeztetnek arra, hogy a biológusok
mindkét hibrid állatot külön-külön,
önálló fajnak tekintik. Ám maradjunk még egy kicsit az elmarasztaló
jelzőnél, amihez egy nem-is-akárkiről
szóló anekdota fűződik, amit Vekerdy
Tamás egyik előadásában hallottam,
valamikor a kétezres évek elején. Egy
középiskolai tanár tanulmányi kirándulásra Einstein szülővárosába vitte az
osztályát, hogy megmutassa nekik, hol
járt iskolába a világhírű tudós. A tanár,
mint ahogy ilyenkor szokás, a témával,
ez esetben a „célszeméllyel” kapcsolatban a legapróbb részleteket is összegyűjtötte. Így pontosan tudta, az iskola
melyik tantermének hányadik padjában ült egykor a kis Albert. Élt még az
egyik tanár, aki a keresett osztályban
tanított. (Feltehetőleg nem fizikát). Ki
mást, mint őt bízta meg az igazgató a
vendégek kalauzolásával. Csakhogy
az idős tanár bácsi nem emlékezett
rá, hol ült a később zsenivé vált lurkó,
ezért a vendég volt kénytelen megmutatni azt. Amikor rámutatott a padra,
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Einstein egykori tanára tágra nyílt szemekkel kérdezte: az a kis mulya?
Én a zoológiai óráimon, amikor a
páratlan ujjú patásokat tanítottam,
az öszvért nemcsak megemlítettem,
hanem mint párját ritkító, ősrégi haszonállatot mutattam be, amit az ókori
emberek minden bizonnyal elsőkként
hoztak létre keresztezéssel. De arról,
hogy melyik nép mikor cselekedte ezt
meg, mélyen hallgattam, mert sajnos
nem tudtam, mint ahogyan még ma
sem tudja senki sem. Hacsak, mialatt
ezeket a sorokat írom, valamelyik régész-genetikusnak eszébe nem jutott
utána kutakodni, és szerencséjére rá
is akadt. Már csak azért is, mert izgalmas kérdés, hogy miért akadt el vagy
inkább akadozik a legtöbb hibridlénynek a filogenézise.
Régen úgy vélték, hogy a ló és a szamár közös utódai tovább nem szaporíthatók, ami bizony tévedés volt. Az
öszvér kancák szamárcsődör és lómén
által egyaránt termékenyek, amit már
tudtak egyes ókori népek is. Csoda
lenne, ha az öszvéreket nem használták volna fel hadi szállításokra, még
a második világháborúban is. Esetenként katonai alakulatokat is a hátukra ültettek. A hosszantartó, nehéz
munkákban kitartóak, annak ellenére,
hogy a páratlan ujjú patások közé tartoznak. A hegyi utakon jól bevált málhás állatok, akárcsak Tibetben a jakok.
De azok páros ujjú patások, amelyek
rendjéből számtalan faj él vadon, éppen a magas sziklás hegyekben.
A szakemberek pontosan meghatározzák, annak érdekében, hogy az
öszvér csődörcsikók betanítása eredményes legyen, mikor tanácsos őket
ivartalanítani. Ha korán herélik ki
őket, megakadnak a fejlődésben, ha
pedig későn, akkor elvadulnak. Ami
hihetetlen, ezt már az ókori földművesek és az áruszállító kereskedők is tudták. Az egyszerű emberek már akkor
megtanulták minden növény és állatfaj
(fajta) termelésének, tenyésztésének a
fortélyait. Persze az ilyesféle földhözragadt dolgok a görög filozófusokat a
legkevésbé sem érdekelték. Természetfilozófusaik e témákat meg szokták
kerülni. Inkább a csillagos ég, a világ
őselemei, a mi miből keletkezett, milyen elemekből tevődik össze és mi a
dolgok lényege kérdések kötötték le a
figyelmüket. A három legnagyobb elmélkedő közül a legfiatalabb, Arisztotelész (i. e. 384–322), majd az ő tanítványa, Theophrasztosz (i. e. 371–287)
foglalkozott a körülöttük levő növé-

nyek és állatok sokaságával, mi több,
kíváncsiak voltak arra is, hogy melyik
melyikhez hasonlít, illetve melyek rokonok egymással. Tehát megpróbálták
őket rendszerbe foglalni. Ha ezt nem
teszik meg elsőként, nem is lettek volna igazi görög tudósok. Ám ne felejtsük el, hogy Arisztotelészt is inkább az
érdekelte, ami a kortársait: a csillagászat és a fizika. A földgolyót körülvevő
rétegeket ő nevezte el szféráknak. Hármat különböztetett meg, a víz, a levegő
és a tűz (csillagok) szféráját, és arra is
rájött, hogy nincs közöttük éles határvonal. Csak éppen a bioszféráról nem
tudott semmit, ami egyáltalán nem
meglepő.
Úgy tűnik, Arisztotelész kíváncsiságát legjobban tán az emberi elme,
a gondolkodás vonta magára, meg az
anatómia, amivel szinte semmire sem
ment. Ám megdöbbentő, hogy az ember érzelemvilága központjának és
irányítójának – ami éppen tőle ered –
mindmáig a szívet tartjuk, holott már
régen tudjuk, hogy ez nem igaz, és lám,
mégis mennyire ragaszkodnak hozzá a
költők és még inkább a szerelmesek.
Viszont azt felróják Arisztotelésznek,
hogy mereven ragaszkodott az általa
kitalált ősnemzés tanához, miszerint
„porból, homokból, iszapból maguktól keletkeznek alacsonyabb rendű
állatok”. Ez a maga idejében nem volt
tekinthető nagy melléfogásnak, csupán az a baj vele, hogy az ókori bölcs
olyan nagy tekintélyre tett szert, hogy
biológiai tévedései mintegy másfélezer esztendőn át befolyásolták az
emberek élővilágra vonatkozó gondolkodását. Pedig részletesen kifejti,
hogy „rendes körülmények között az
állatvilág ivari úton szaporodik”, csakhogy ehhez a megállapításához, mai
megítélés szerint csacsi elméleteket
fűzött. Mégis el kell ismernünk, hogy
az első „rendszertant” ő és tanítványa
állították össze. Az állatokat két nagy
csoportba, a gerincesek és a gerinctelenekébe sorolták be. Továbbá különválasztották egymástól a véreseket és
a vérteleneket. Gyaníthatjuk, hogy az
utóbbiak közé tagolták be a rovarokat. Arisztotelész figyelt fel rá, hogy
vannak kizárólag vízben élő és csak a
szárazföldön élő állatok, és az előbbiek közül némelyek „ki-kilátogatnak a
szárazföldre.” Kérdezhetnénk, ez olyan
nagy felismerés. Ám ha arra gondolunk, hogy ezzel felfedezte a kétéltűek
kategóriáját, akkor el kell fogadnunk,
hogy bizony az. Valamint az is, hogy
bár kissé bizonytalanul, elsőként hatá-

rozta meg a faj fogalmát. Óhatatlanul
felvetődik a kérdés, hány növény- és
állatfajt ismerhettek az ógörögök. Ezt
csak akkor lehetett hozzávetőlegesen
megállapítani, amikor elfogadottá vált
Linné nevezéktana, s a görög megnevezéseket összevethették a korszerű
latinnal. Ezek szerint Arisztotelész
mintegy 520 állatfajt nevezett meg,
Theophrasztosz pedig 480 növényfajt.
Ketten összesen 1000 élőlényt, ami
nem lebecsülendő. „A növényvilágban a fák, cserjék, lágyszárú évelők és
lágyszárú növények főbb csoportjait
különböztették meg, ezeken belül beszéltek vadon élő és termesztett, vízi
és szárazföldi, tüskés és tüskétlen stb.
növényekről. Ez a felosztás főbb vonásaiban az újkor elejéig használatos
volt.” (Írják az 1950-es évek elején a
magyar botanikusok.) Arisztotelész
és Theophrasztosz rendszerezése nem
villámcsapásszerűen jelent meg. Kellett, hogy az egyszerű emberek már
jóval előbb ismerjék azokat a növényeket, amelyeket termeltek, amelyekkel
táplálkoztak. A vadon termők közül
azokat is, amelyek épp olyan fontosak voltak számukra, mint a táplálék,
amelyeket ha elfogyasztottak vagy
netán magukra dörzsölték őket, meggyógyultak tőlük. Sőt azokat is, amelyektől meg lehetett halni, vagyis a
mérgezőeket. Okkal feltételezhetjük,
nem Szókratész (i. e. 469–399) volt az
első, akit növényi méreggel kényszerítettek a halálba. Száműzetés helyett
– a történelemből tudhatjuk, mi bűnöket róttak fel neki – a bürök (Conium
maculátum) levét választotta, azaz
fenékig kiürítette a méreggel teli poharat. Egy történelmi pletyka szerint
– lám, ilyenek is vannak – a fiatalon
elhunyt Nagy Sándor halálát nem malária okozta, hanem egykori tanítómestere, Arisztotelész, aki hasonlóan,
mint a többi görög gondolkodó, ellene
volt mindenfajta despotizmusnak. Lehetséges, hogy a filozófus közrejátszott
a korlátlanul nagy hatalomra szert tett
hadvezér megmérgezéséhez, különben
miért kellett volna a világhódító hirtelen halála után rögvest elmenekülnie
Athénból.
Furcsa lett volna, ha Arisztotelész
nem foglalkozott volna a gyógyászattal. Persze az orvostudomány megalapozása mégsem az ő nevéhez fűződik,
de erről majd a következőkben.

A KORONAVÍRUS IDEJÉN
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MÁR MOST HIÁNYZOL
Hogyan örülhetnek egyesek a karanténnak? Otthon ülnek, élvezik a kényszerszünetet, és vagy az a legnagyobb
gondjuk, hogy nem találkozhatnak a
barátaikkal, vagy az, hogy több a tanulnivaló, mint az iskolában. De belegondoltak már abba, hogy míg ők
otthon pihengetnek és „szenvednek”,
addig mások kiket vesztettek el? Hogy
én kit vesztettem el?
A szél vészjóslóan süvített aznap.
Megtépázta az égbenyúló fákat, letépte leveleiket, s tovább sodorta őket. Az
utcán csend honolt, autók sem jártak.
Az emberek visszavonulót fújtak, pedig
hozzánk még nem is ért el a járvány.
– Szeretlek! – szólalt meg apu hangosan a mellettem lévő fotelből. Vidámnak akart tűnni, de lábát idegesen rázta,
és folyton a gyűrődésmentes öltönyét
simogatta.
– Ez nekem szólt? – pillantottam fel
rá jókedvűen, egy időre felhagyva a

különböző oldalak kattintgatásával a
laptopon.
– Nem nyilvánvaló? – mosolyodott
el, szája szélén apró ráncok jelentek
meg, majd el is tűntek.
– Biztos ne kísérjünk el a reptérre?
– sétált le a lépcsőn anyu melegítőnadrágban. Haját laza kontyba fogta.
Gondterheltnek tűnt.
– Ha még rátok is várnom kell, akkor
biztosan elkésem.
– Hé! – nevettem fel.
– Soma így is megígérte, hogy ötre
ideér. De már tíz perce késik. – Ha most
lett volna órája, akkor biztosan ránézett
volna, amolyan „fontos ember vagyok,
nincs időm“ nézéssel, de helyette csak
aggodalmasan felállt, és járkálni kezdett.
– Somával mész? Én nem engedném,
hogy ő vezessen – mondta anyu, megborzongva az emlékektől. Neki is eszébe juthatott, mikor apu dolgozott, és
nem volt ki eljöjjön értünk a koncert-

re. Ezért felhívtuk Somát, apu munkatársát, aki az óriási és szerencsére üres
parkolóban driftelgetett velünk. Aztán
meg százhússzal repesztett. Mondanom sem kell, másnapra teljesen elment a hangunk.
– Ha rajta múlik, előbb éred el az
árkot, mint a repteret – vigyorogtam.
Mire apu gyerekesen kiöltötte rám a
nyelvét.
– Nem gondoltad meg magad? – sétált oda hozzá anya. Kezeit átfonta férje
nyaka körül, majd felnézett rá. Az ablakon keresztül borongós fény áradt rájuk, amitől angyalok hatását keltették.
– Nem – csóválta a fejét, és csókot lehelt a nő ajkaira.
– Mi lesz, ha elkapod? – tette fel azt
a kérdést, ami már egy hete nyomasztotta.
– Nem fogom. Ne aggódj! Csak odamegyek, írok róla, elküldöm a főnökömnek és mire hazaérek, olvashatjátok a cikket az újságban.
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1
Frigula Bianka (14 éves), az SZMPSZ által meghirdetett A koronavírus idején című pályázat 1. helyezettje lett a kategóriájában.
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– De van egy olyan rossz érzésem!
– felelte nyűgösen, mire a férje a szájára tapasztotta az ajkait. A laptop mögül mosolyogva felpillantottam, majd
gyorsan elkaptam a tekintetem.
– Menjetek szobára! – horkantam fel
nevetve.
– Vigyázz a szádra! – mondta apu,
elválva feleségétől, majd egymásra
mosolyogtak. Ekkor valaki ráfeküdt a
csengőre, elrontva az aranyos családi
hangulatot.
– Nyitom – pattantam fel. Amikor a
meztelen lábam a talajt érintette, összerezzentem, de folytattam utamat a bejárat felé. Az ajtót kinyitva megcsapott a
hideg levegő, és rögtön elátkoztam magam, amiért nem vettem fel zoknit. Először a sötét égre pillantottam, és csak
aztán vettem szemügyre az érkezőt.
– Szia, Soma! – köszöntem. A szürke
autójának támaszkodott lazán, és a borús idő ellenére fejére napszemüveget
biggyesztett. – Apu már várt.
– Akkor, gondolom, nem fogtok behívni – állapította meg tréfásan.
– Csak ideért – hallottam apa morcos
hangját, majd maga után húzva nagy
bőröndjét, megállt mellettem, és puszit
nyomott a homlokomra.
– Tényleg vigyázz magadra! – suttogtam, mire apu csak elmosolyodott, és
megpaskolta a fejemet. Sosem szerettem, ha ezt csinálja.
A kapu felé húzta telepakolt poggyászát. Méghogy a nők pakolnak be feleslegesen sok cuccot! Akkor apu miért
vitt magával két teli parfümöt három
napra?
– Ugye van esernyőtök? – pillantott
anya az égre, és összefonta mellkasa
előtt karjait. Igaza volt, bármikor leszakadhatott az ég.
– Persze – legyintett Soma, orrára
lökte napszemüvegét, és beszállt a volán
mögé. Apu betuszkolta még bőröndjét
az autó hátsó rakodóterébe, majd ő is
beült.
– Sziasztok! – integetettünk anyuval. Soma kettőt dudálva beletaposott a
gázba, és elhajtott.
– Csajos hétvége? – néztem édesanyámra derűsen.
– Kezdjük a házimunkával – bökött
játékosan az orromra.
Ez a nap jó emlékként maradt meg
mindenkiben. Amíg apu nem volt otthon, addig anyuval mindenfélét csináltunk. Először sütöttünk, miközben tőlünk szokatlan módon bekapcsoltuk a
rádiót, és a slágereket énekelve gyúrtuk
a tésztát. Takarítottunk is a zenére, míg
én a felmosóval táncoltam, addig anyu

a portörlővel énekelt, kissé hamisan.
Valahogy túl vidámak voltunk, annak
ellenére, hogy apu mekkora kockázatot
vállalt.
Másnap beszereztünk néhány új dolgot is, köztük egy olyan feliratot, hogy
„Üdv itthon!“ – bár ezt inkább az egyik
szekrény mélyére süllyesztettük, mikor
rájöttünk, hogy hiba volt megvenni.
A plázában azt is megengedtük magunknak, hogy bemenjünk az egyik
legdrágább ruhaboltba, és különböző
gyönyörűségeket próbáljunk fel. Persze nem vettünk meg semmit, ami az
eladóknak már kevésbé tetszett. Szóval
mindent megtettünk, hogy apu jó légkörbe érkezzen haza.
– Szerintem szép munkát végeztünk
– tette anya kezét a combomra, mikor
pár nap múlva ledőltünk a kanapéra.
– Ügyesek voltunk – bólintottam
büszkén, főleg azért, mert eddig nem
végeztem túl sokszor házimunkát.
– Apád határozottan örülni fog, ha
ma hazajön.
– Szerintem is. Várj, azt hiszem,
csörög a telefonod – szólaltam meg
hirtelen, mikor valami rezegni kezdett
alattam. Odébb ültem, és kihalásztam a
párnák alól a telefont, majd anyu kezébe nyomtam.
– Halló? – szólt bele, mielőtt megnézte volna, ki az. - Ó, szia! – „Apád
az“, tátogta.
– Mit mond? – hajoltam közelebb, de
így sem hallottam semmit.
– Hogyhogy? És akkor mikor érsz
haza?
– Hangosítsd ki! – magyaráztam, de
anyu nem is figyelt rám.
– Hogy mi? – kerekedett el a szeme.
– De, ugye, nem... – sápadt el teljesen.
– Anya!
– Majd hívj, ha tudsz valamit! – azzal
kapkodva letette, majd letörölt egy kósza könnycseppet.
– Mi történt?
– Apádat nem engedik el a reptérről,
mivel Olaszországban volt, nem akarják, hogy csak úgy áthozza a vírust,
már ha elkapta. Ott tartják megfigyelni,
a biztonság kedvéért.
– Biztos nem kapta el – csóváltam a
fejemet. Elképzelhetetlennek tartottam.
Egy kínkeserves hét következett,
amikor is anyuval az ujjunkat tördelve
járkáltunk fel-alá, és nem mentünk sehova, nem tettünk semmit. Lerágtuk a
körmünket idegességünkben, de semmi hasznosat nem tudtunk csinálni.
A tanulással felhagytam, mert időközben bezárták az iskolát. Nem érdekelt
minket semmi, csak a telefon csörgé-

se. Vártuk a hívást, ami vagy összetör
mindent, vagy végre levegőhöz juttat.
Aztán egyszercsak megszólalt a telefon
a konyhapulton. Anyuval egymásra
néztünk, majd egyszerre vetődtünk a
hang felé. Gyorsabb voltam, felvettem,
és azonnal kihangosítottam.
– Szia, apu! – szóltam bele félénken.
– Szia, anyád is ott van? – kérdezte.
– Itt vagyok.
– Hát jó... Szóval, nem is tudom, hol
kezdjem. Én... – mély levegőt vett. –
Elkaptam a vírust – mondta ki végül.
Anya mintha ezer darabra hullott volna
a szavak hallatán, és remegni kezdett.
Én pedig, ha nem támaszkodtam volna a pulton, erőtlenségemtől most csúnyán elterültem volna.
– Apu... – kezdtem dadogva, de nem
tudtam mást mondani. A torkomban
óriási gombócot éreztem.
– A teszt is kimutatta – mondta erőtlenül, majd összerezzentünk, mikor
meghallottuk száraz köhögését.
– Csinálják meg még egyszer! – szólalt meg anyu visszatartva a könnyeit.
Megfogtam a kezét, és megszorítottam.
– Már elvégezték többször is.
– És akkor most mi lesz? – kérdeztem, megpróbálva legyőzni a gombócot.
– Átszállítanak egy kórházba, és elkülönítenek. Amíg nem merül fel hányás vagy hasmenés, addig nem adnak
semmit. Nem tudnak mit csinálni.
– Apu! – fakadtam sírva. Nem bírtam tovább. Hogy történt ez?
– Ne sírj, még itt vagyok! – vigasztalt,
de megtört hangja nem nyugtatott meg.
A túloldalon beszélgetést hallottunk és
apu távoli hangját. – Most mennem
kell. Vigyázzatok magatokra!
– Te is – sütötte le anyu a szemét –,
te is!
Ha azt mondom, hogy ezek után úgy
viselkedtünk, mint a zombik, akiknek a
telefoncsörgés számított agynak, akkor
nem mondok hülyeséget. Nem beszéltünk, csak elmentünk egymás mellett,
és néha megkérdeztük a másiktól, hogy
„Téged már hívott“? Holott tudtuk,
hogy nem, de az üresség, amit akkor
éreztünk, megmagyarázhatatlan. A tudat, hogy az egyik szerettedet elvesztheted, ijesztő. Megbénít, és nem enged,
csak ha már eldőlt a sorsa.
Egyik nap még Soma is átjött, hogy
megnézze, hogy vagyunk.
– Nyugodjatok meg, Marcinál nem
ismerek erősebb embert! Úgy összekapja magát, mint a sicc! – mondta akkor. Aztán eltelt még egy hét. Semmi.
Mi nem akartuk felhívni aput, mert mi
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van, ha felkeltjük, mikor alszik? Vagy
éppen harcol az életéért, és mi megzavarjuk a küzdelmet. Úgyhogy csak vártuk a hívást.
Még a nagyihoz is átmentünk. Na,
nem azért, mert akartunk. De akaratos
egy nőszemély!
Aztán az egyik esős napon filmet
néztünk anyuval, mert már nem volt
jobb ötletünk. Valami vígjáték volt, azt
hiszem, de egyikünk sem nevetett rajta igazán. Szóval, azon az esős, borús
napon befutott a hívás. Anyu azonnal
a kanapé melletti asztalhoz nyúlt, és
felvette, de persze megint nem hangosította ki.
– Marcell? – kérdezte reménykedve, aztán összeráncolta a homlokát. –
Maga nem a férjem! Ki maga?
Csak annyit hallottam, hogy egy férfihang magyaráz valamit. Aztán anya
elsápadt. A kezemet a számhoz kaptam.
Tudtam, mit mondtak neki. A szemem
könnybe lábadt, légzésem felgyorsult.
– És képesek orvosnak nevezni magukat? – kérdezte dühösen, de szemét
könnyek égették. – Ne asszonyozzon
nekem! Meg kellett volna gyógyítaniuk! Nem halhatott meg! – fakadt sírva
erőtlenül. A telefon kiesett a kezéből,
és arcát a kezébe temette. A szőnyegen
lévő készülék még világított egy ideig,
aztán letették. Forró könnyek csordultak végig az arcomon. Ez lehetetlen!
Anyuhoz bújtam, válla zokogása ütemére mozgott. Ki tudja, meddig kuporogtunk ott a könnyeink között. Anya a
férjét siratta. Én az apámat. Ennek nem
így kellett volna történnie! Apu elmegy
Olaszországba, és hazajön. Kiadják a
cikkét, és a pénzből elmegyünk volna
kirándulni. Ehelyett... Ki fogja most
már megpaskolni a fejemet, amit úgy
utálok? De apu, ez már annyira hozzád
nőtt! Nem hagyhatsz itt minket!
Nem tudom, hány óra lehetett, mikor
még mindig a kanapén ülve szipogtunk
a gondolatainkba mélyedve, az esőhöz
hozzátársult a villámlás is. A kinti vihar
tökéletesen visszaadta a bennünk dúló
fájdalmat. Amikor dördült egyet az ég
és megremegett a ház, olyan volt, mintha az emlékek széthasítanák a fejünket.
Minden dühös csapásra egy szép kínzó
emlék. BUMM! Például amikor megtanultam biciklizni.
– Apu, fogsz? – kérdeztem a biciklin
egyenesen előre nézve, mert végre örültem, hogy megtaláltam az egyensúlyt.
– Persze – hallottam távoli hangját. Bár már egy ideje lemaradtam – vont
vállat nevetve, én pedig csak repesztettem előre, és vissza sem néztem. Gond-

talannak éreztem magam, volt egy tökéletes családom, szerettük egymást.
Sosem lesz semmi újra a régi.
BUMM! Ki fog megtanítani vezetni? Megígérted! Azzal viccelődtünk,
hogy Soma autójával fogok gyakorolni,
mert az övére már úgyis ráfér egy kis
karcolás. De nélküled hogy viccelődjek
a haverjaidon? Ezzel tudod, mekkora
nyomot hagysz mindenkiben? Senki
sem fog többé őszintén nevetni. Örökre
megpecsételődtünk a gyász jelével.
– Fel kell hívnom Somát – állt fel
végül anyu, teljesen kisírt szemekkel.
Hangja olyan volt mintha náthás lenne.
– Neki is tudnia kell.
A dívány megtartotta formáját,
ahogy összegömbölyödött. Én pedig
nagyot nyújtózva visszatakaróztam a
pokrócba. A kanapé mellesleg kicsi volt
kettőnknek, de egymáson sírni jó volt
rajta.
– Tudom, hogy késő van. Igen, hajnali három. Tudom. - motyogta anyu a
telefonba. Nem kis híja volt, hogy újra
elbőgje magát. – Soma! Marcell meghalt.
A végén már újra sírt, pedig csak
most fejezte be, hátát a falnak döntötte,
és a talajig csúszott. Annyira rossz volt
őt így látni! Egyszerűen van, amikor az
ember már annyit sírt, hogy elapadnak
a könnyei. Hát belőlünk még maradt
mit kizúdítani. Anya Somának zokogott a telefonban, akit bár nem hallhattam, tudtam, hogy őt is megviseli a
hír. BUMM! A kínzó emlékek csak úgy
ellepték az elmémet. Bármire gondoltam, mindenhol ott volt Ő. Jókedvűen
mosolygott.
Felkeltem, azzal a szándékkal, hogy
a mosdóban rendbe teszem magam
kicsit, de akaratlanul is apuék szobája
felé vettem az irányt. Bent megcsapott
a fülledt levegő szaga. Rég volt már itt
szellőztetve, ugyanis az utóbbi időben
anyu a kanapén aludt. Tekintetem az
üres ágyra vándorolt. Ezek után hogy
aludjon itt?
A pipereasztalhoz lépkedtem, meztelen lábamat csiklandozta a puha, szőrös
szőnyeg. Kerültem a tükörképemet,
ezért inkább az asztalkán lévő dolgokat
figyeltem. Anyu hajkeféje, anyu sminkecsetei, anyu parfümje. És apu harmadik parfümje is itt van! Levettem a kupakját, és beleszippantottam. A hirtelen
erős illattól prüsszögni kezdtem, majd
kicsit távolabbról is beleszagoltam,
mire annyira elérzékenyültem, hogy
a földön kötöttem ki. Ledőltem a szőnyegre, és bőgni kezdtem. Tudhattam

volna, hogy apu illata túl durván fog
érinteni. De nem tudtam megállni.
Végül óvatosan visszatettem minden
képet, ruhadarabot és tárgyat a helyére,
amiket megnézegettem saját magam
kínzására, majd remegő lábakon viszszakullogtam a nappaliba. Anyu már a
fotelben aludt csendben. Teljes sötétség
vett körül, és csak az alábbhagyó vihar
zajait lehetett hallani. Halkan visszafeküdtem a kanapéra, és elfáradva a sok
könny hullatástól álomba merültem.
Ott újra láttam aput, ahogy kiszállt a
taxiból. A hatalmasra tárt ajtón szaladtam ki felé. A nyakába ugrottam, ő pedig körbepörgetett a levegőben. Anyu
mosolyogva figyelt minket az ajtóból,
de ő is örült, hogy férje hazajött. Anynyira élethű volt, hogy már majdnem
elhittem. Majdnem elhittem, hogy talán mégsem történt meg, és még él.
– Apa? – ültem fel reménykedve a díványon. Aztán szíven döfött a felismerés. Nincs többé.
– Te sem aludtál jól? – kérdezte anyu,
aki a fotelben helyezkedett el nagyobb
helyet hagyva nekem a kanapén. Szeme
feldagadt, haja teljesen kócos volt. Ha
ő így festett, akkor én inkább tükörbe
sem nézek majd.
– Csoda, hogy el tudtam aludni –
fordultam a hátamra. Az ablak felől
halvány fény szűrődött be. - Hány óra
van?
– Délután egy.
– Tényleg megtörtént? – lélegeztem
mélyeket a feltörő emlékektől.
– Tényleg – bólintott anyu sóhajtva. –
Először én is reménykedtem.
– Annyira hiányzik már most – beszéltem tovább, mert tudtam, ha abbahagyom, egyedül maradok a gondolataimmal, és akkor újra sírni fogok.
– Igen, nekem is.
Tudni, hogy sosem láthatjuk őt többé, finoman fogalmazva is rossz érzés
volt. Olyan, mintha egy mély gödörbe estünk volna, és csak zuhantunk és
zuhantunk, majd egy óriásit koppanva
földet értünk. Sokáig fog tartani kimászni. Már ha erősek vagyunk, és ki
tudunk. De apa bízik bennünk. Tudom,
hogy elhiszi, képesek vagyunk talpra
állni a segítsége nélkül is. Két erős nőt
hagyott maga után, akik össze fogják
szedni magukat, és ha nem is hamarosan, de egyszer újra boldogok lesznek,
és mosolyogva tekintenek vissza a régi
szép emlékekre.
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SZENC
Két falu közt a határban a vadászó sasokat százáá
molom az anyósülésből. Vannak köztük sólyólly-mok és ölyvek is, de csekély ornitológiai tudádásom nem tud különbséget tenni közöttük. Ami
mi
kisebb testű, az ölyv, ezt biztosan tudom, a többi
bbii
pedig rejtély. A hét legmozgalmasabb eseménye
nyee
közeleg a végéhez. Hazafelé tartok a bátyámmmal a heti nagybevásárlásról, a kihúzott listaa a
zsebemben pihen, a felelősség már nem nyom.
om
m.
Így, a járvány kellős közepén, ennyi maradt a vávárosból számomra. Mindeközben felsóhajtanak
nakk
a régi házak téglái, hívogat a bennük nyugvó
gvvó
nyughatatlan történelem. Nem a vasárnapi húsúsyér
levesbe menő hidegen tartott tyúk meg a kenyér
rttéés társai, hanem ami hazavár és befogad: a törtém.
nelmi kapocs a régmúlt, a mai Szenc és köztem.
fő-Szenc városa körülbelül 26 km-re fekszik a főgaatii
várostól Mátyusföld határán, az ország nyugati
részén. A Pozsonyi kerülethez tartozó Szenci jjáá-rás székhelye. 1899-ig a várost Szempcz-nek nene-vezték, a szó etimológiáját a szem szóhoz kötik,
tiik,
közvetlen előzménye a Synch személynév a régi
égi
égi
magyar nyelvből. A XX. században öltötte tehát
hát
magára a ma is használt nevét, ami szlovákul
kull
Senec, németül pedig Wartberg.
iu-Szenc 1442-ben kapott városi privilégiuad-mot Mátyás királytól, így már a XV. századőb
bb
ban mezővárossá vált. Negyven évvel később
a vásártartás jogát is megkapta. A vásárok éss a
élő
ő
gazdasági fellendülés következtében igazán élő
és nyüzsgő város képét képzelem magam eléé a
elee
koraújkorban. A mai főtér tárulkozik elém tele
kí-szekerekkel, portékájukat kínáló árusokkal, kíváncsi, ragyogó szemű érdeklődőkkel.
A város központjában több műemléket iss
zssi-találunk. A Szent Miklós-templomtól a zsit,, a
nagógáig, a kissé odébb eső Török-házon át,
zia
különféle szobrokig. 1763-ban Mária Terézia
an,
kereskedelmi főiskolát alapított a városban,
már
melynek áthelyezett és felújított kapurésze már
gópár éve a város főterét ékesíti. A helyi zsinagótekk
gán sokéves elhagyatottság után elkezdődtek
om
m,
a felújítási műveletek, már tűkön ülve várom,
kuss
hogy belülről milyen lesz, hangulatos klasszikus
zeel-zenei koncertek színhelyeként tudom elképzeltak
ak
ni, s mivel az elmúlt időkben fenyőket szoktak
rárá
árusítani előtte a karácsonyi időszakban, kará-
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csonyváró koncertek vagy hangversenyek képe
elevenedik meg a képzeletemben. A zsinagógától nem messze található a szégyenszobor a
XVI. századból, aminek az egykori helyi lakók
becenevet is adtak, Pellengér Katának nevezték.
A szégyenszobrok koncepcióját mindig is érdekesnek találtam a közösségi tudat, az összetartozás ereje miatt, ahogy a szomszédok egyazon
indíttatásból összegyűlnek, megbeszélik a helyi
pletykákat, jókat esznek-isznak, tesznek pár gúnyos megjegyzést és mindeközben kikapcsolódhatnak.
A város kulturális életében leghosszabb tradíciónak örvendő eseménysorozat a Szenczi
Molnár Albert Napok, mely nemcsak a várost,
hanem a környező falukat is megmozgatja. A
rendezvény megközelítőleg egy hónapig szokott
tartani, és különféle előadások, megemlékezések, programok kerülnek megrendezésre a keretein belül. A város híres szülöttjéről, Szenczi
Molnár Albertről kapta nevét, aki 1574-ben itt
látta meg a napvilágot. Aki, bár nem töltött sok
időt egy helyen, és főleg nem a szülővárosában,
mivel tanulmányai és munkássága sokfelé vitték, főleg németajkú vidékeken fordult meg, élete végén pedig Kolozsvárott tartózkodott. Mégis
sokszor gondolok arra, hogy ő vajon milyennek
látta a várost, hiszen annyi helyen megfordult,
vajon megdobogtatta-e a szívét, ha újra megpillanthatta a gyermekkora helyszínét. Az egyetemen egyre többet találkozok a nyelvészet tudományával, erről is gyakran eszembe jut Molnár
Albert, az első magyar nyelvtan írója, szótárak
elkészítője, és persze a fordítói munkája, a Zsoltárok könyve és Kálvin Institutio-ja. Aki már
azelőtt foglalkozott a nyelvvel, mielőtt az még
fontos törekvéssé vált volna, a maga módján bátor reformer volt és méltó példakép.
Szépen lassan kirajzolódik előttem a történelmi Szenc látképe, vásáraival és céheivel, utazókkal és boldog helyiekkel, egy nyugodtabb,
békésebb kor emléke. Az autó motorja elhalkul,
hazaérünk, ideje kipakolni a vásárolt élelmiszert, a gondolatok visszatérnek a zűrös, bizonytalanságokkal teli jelenbe, megrémít a valóság,
de az önmagát ismétlő történelem megnyugtat,
hiszen a pestis sem tartott örökké.
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Kisdobrán? Kik táncolnak a nagykövesdi várrom udvarán? Mi van a bélyi huszár kezében? Ha kéznél van a hétmérföldes csizmánk, és fejünkbe csaptuk karimás kalapunkat,
valamint a tarisznyánkból sem hiányzik a hamuban sült pogácsa, nagy titkok tudói lehetünk. Fellinger Károly legújabb falujáró versei a kelet-szlovákiai járások magyarlakta
falvaiba és városaiba visznek el bennünket, megismerhetjük jellegzetességeiket, műemlékeiket, hiedelmeiket, híres szülötteiket. Ahogy az előző három kötetet, a Csatangolót, a Barangolót és a Lófrálót, a Bóklászót is Balázsy Géza szemet gyönyörködtető
rajzai díszítik.
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SZERZŐINK
Mgr. BENCZE DÁVID, az egri Eszterházy Károly Egyetem történész-doktorandusza, a Collegium Talentum ösztöndíjasa, Tardoskedden él
(bencze.david@centrum.sk; david.benczeur@gmail.com); Ing. BARTALOS TÓTH IVETA, ügyfélmenedzser, író, a Mert nőnek lenni jó polgári társulás társalapítója, főszervezője, Nyárasdon él (ivetabartalostoth@gmail.com); BÉNYEI ERZSÉBET, a Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda
óvodapedagógusa, Szigetszentmiklóson él (benyei.erzsebet@gmail.com); Dr. habil CSAPÓ JÁNOS, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Idegenforgalmi Tanszékének egyetemi docense, Pécsett él (jcsapo@ukf.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró,
nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); Prof. Ing. FEHÉR SÁNDOR, PhD, a
Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem Környezetgazdálkodási Tanszékének tanszékvezető-helyettes tanára, Pogrányban él (sandfeher@gmail.
com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott tanár, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@chello.sk); GAŽIK
VIKTÓRIA, a Comenius Egyetem hallgatója, Boldogon él (gazikviki@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); Prof. HARDI TAMÁS, tudományos főmunkatárs, egyetemi tanár, Győrben él (hardi.tamas@krtk.hu);
Mgr. KLEMEN TERÉZIA, nyugalmazott magyartanár, a Lehár Polgári Társulás elnöke, Őrsújfaluban él (tereziaklemen@gmail.com); POMICHAL
KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); PaedDr. PRESINSZKY KÁROLY, PhD, a
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének oktatója, Nyárasdon
él (kpresinszky@ukf.sk); Dr. habil RAFFAY ZOLTÁN, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Marketing és Turizmus Intézetének egyetemi docense, Pécsett él (raffay.zoltan@ktk.pte.hu); Mgr. TÓTH TIBOR, a komáromi Eötvös utcai Alapiskola történelem-földrajz szakos
tanára, Karván él (toth@eotvos.sk); PaedDr. ZOLCZER PÉTER, PhD, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója,
Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)
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XIV. KASZÁS ATTILA VERSMONDÓ FESZTIVÁL
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége társszerszervezőivel rendhagyó módon, ONLINE hirdeti meg a
XIV. Kaszás Attila Versmondó Fesztivált a Kárpát-medence magyar tanulóinak részére.
A sajnálatosan fiatalon elhunyt felvidéki származású kiváló színművész, Kaszás Attila emlékének szentelt versmondó
fesztivált a járványhelyzet miatt 2021-ben is ONLINE formában tudjuk megvalósítani. A megmérettetés célja változatlan:
bemutatkozási lehetőséget biztosítani a tehetséges versmondó diákok számára, és ráirányítani a figyelmet a klasszikus,
egyetemes magyar költészetre.
Három kategóriában várjuk a jelentkezőket:
I. kategória:

az alapiskolák 1–4. osztályos tanulói

II. kategória:

az alapiskolák 5–9. osztályos tanulói, valamint a
nyolcosztályos gimnáziumok 1–4. osztályos tanulói

III. kategória:

középiskolák 1–4. osztályos diákjai

A versmondók két videófelvétellel neveznek, egy tetszés szerinti költeménnyel és egy kötelezően választott verssel,
melyet Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János életművéből kell választaniuk.
Jelentkezni a 2 videófelvétel elküldésével és az online jelentkezési lap kitöltésével lehet.
Határidő: 2021. május 30.
A két, külön-külön max. 3 perces videófelvételt az elektronikus jelentkezési lap kitöltésekor szükséges feltölteni
az erre kijelölt pontban.
Jelentkezni az online versenyfelhíváson belül szereplő NEVEZÉS lap kitöltésén keresztül lehet:
https://szmpsz.sk/felhivas-xiv-kaszas-attila-versmondo-fesztival/
A jelentkezés sikerességéről visszajelzést küldünk a nevező által megadott értesítési e-mail-címre, ezért kérjük, ügyeljenek
az e-mail-címük pontos feltüntetésére! Amennyiben a visszaigazolást nem kapják meg, nevezésük rendszerhibába
ütközött és jelentkezésüket meg kell ismételni.
A neves magyarországi és hazai színművészekből álló szakmai zsűri az elődöntőben a versenyzőket a beküldött videók alapján korosztályonként minősítő sávokba (arany, ezüst, bronz) sorolja. Minden pályázó névre szóló emléklapot kap.
Az aranysávba besorolt versenyzők a döntőbe jutnak, majd a teljes bírálóbizottság dönt a fődíj és a különdíjak odaítéléséről.
A fődíj a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Kaszás Attila Közhasznú Alapítvány által alapított
Kaszás Attila-díj.
Az eredményről a feltüntetett e-mail-címen tájékoztatjuk Önöket, 2021. június 30-ig.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Novák Monika, novakmonika.szmpsz@gmail.com,
Vörös Mária, voros.maria@gmail.com

A HÓNAP TÉMÁJA: KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
TÓTH TIBOR: „A KÖRNYEZETÜNK FELFEDEZÉSÉNEK
JÖTT EL AZ IDEJE.” BESZÉLGETÉS BUJNA ZOLTÁNNAL
FEHÉR SÁNDOR: A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM OKTATÁSÁNAK (ÖRÖK) AKTUÁLIS
VITAINDÍTÓ KÉRDÉSEI
RAFFAY ZOLTÁN – CSAPÓ JÁNOS:
AZ ÖKOTUDATOSSÁG MINT KERESLETI ÉS KÍNÁLATI
TREND HELYE ÉS SZEREPE A TURIZMUSBAN
HARDI TAMÁS: A TÁJ ÁTALAKULÁSA: A VÁROSIAS
TERÜLETEK ROHAMOS NÖVEKEDÉSÉNEK
FENNTARTHATÓSÁGI KÉRDÉSEI

PRESINSZKY KÁROLY: A SZLOVÁKIAI MAGYAR
NYELVJÁRÁSI HANGOSKÖNYVEK
BÉNYEI ERZSÉBET: AZ ÓVODAI TEHETSÉGGONDOZÁS GYAKORLATI MEGVALÓSULÁSÁNAK
KORLÁTAI ÉS LEHETŐSÉGEI
GYETVAI ANNA: A KIÉGÉS FOGSÁGÁBAN
BARTALOS TÓTH IVETA: EGY RENDHAGYÓ
KÖNYVAJÁNLÓ A PANDÉMIA IDŐSZAKÁRA

