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JAKUBECZ MÁRTA

EGY LÜKTETŐ
Ü
Ő SZÍVŰ VÁROS
Eltűnődve e témán választásom akár egy gyöyönyörű üdülőhelyre is eshetne, lehetne romanan-tikusabb, regényes tájba illeszkedő városról
róll
írnom... Ám számomra a VÁROS, csupa nagygy-betűvel, Mátyusföld szíve: Galánta, melynek
nekk
közelében élem születésemtől kezdve mindenen-napjaimat.
E járásközpont Nagyszombattól délkeletre,
e, a
Kisalföld északi részén található. Az Árpád-koko-ri alapítású magyar települést 1237-ben, majd
ajd
d
1270-ben IV. Béla király oklevelében említik
íttikk
először a pannonhalmi apátság egykori birtoto-kaként. Történelmi fejlődése nagyrészt az Esterer-házy családnak köszönhető. Két kastélyuk közül
züll
a régebbit 1647–1648-ban fallal és vizesárokkal
kall
erősítették meg, majd a 18. század második fefe-lében barokk stílust öltött, az 1890-es években
been
pedig reneszánsz stílusban alakították át. 199292-ben restaurálták, ma közművelődési célokat
katt
szolgál. A másik Esterházy-kastély a 16. századad-ban épült, 1860-ban átalakították.
Galánta Szent István királynak szentelt római
mai
katolikus templomát 1797–1805 között építettee tették klasszicizáló barokk stílusban. Főoltára azz
1741-ben épült, majd 1962-ben lebontott Szűz
zű
űz
Mária-kápolnából származik. Nevezetes a Fekekete Krisztusnak nevezett fából faragott feszülete,
ette,,
amely 1670-ből maradt fenn.
Az egykori impozáns barokk kegykápolna
ln
na
1741-ben épült, és Mátyusföld jelentős búcsúsú-járóhelye volt. Rendkívüli szépségét már csak
sakk
a korabeli felvételeken lehet megcsodálni. A
városban és környéken a kápolna lebontása óta
ótaa
élénken él a közbeszédben az a mondás, hogy
ogyy
akik a kommunisták által megsemmisített híres
ress
kápolna építőanyagát anno széthordták, szeze-rencsétlen életűek lettek, mert napjaikon többé
bb
bé
nem volt áldás.
Galánta köztudottan Kodály Zoltán városa.
ossa.
A zeneszerző édesapja itt volt állomásfőnök,
k, a
vasútállomás épületén (ahol laktak) emléktábáb
ábla örökíti meg ennek tényét. Az itteni népzene
en
ne
ne
ihlette a Galántai táncokat. A híres zeneszerző
rző
szobrát 1982-ben avatták fel az újabb kastéllyal
yall
szembeni parkban. Kodály Zoltán nevét viseli
lii a
helybeli magyar alapiskola, gimnázium és d
daa-loskör, de számos rendezvény is kötődik a zenene-szerzőhöz, hiszen a városban rendkívül gazdag
dagg
kulturális élet zajlik.
Sok-sok személyes emlék, érzelmi szál fűz enen-gem e városhoz. Kiskoromtól ez volt számomra
mraa
az igazi város, szüleim rendszeresen elvittekk a
Kodály Napokra. Később itt végeztem gimnáná-
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Örökös munkatárs: Turczel Lajos

ziumi tanulmányaimat. Éppen akkor épült fel a
gimnázium mai épülete, s mi elsősökként még
a takarításban és költözködésben is segítettünk.
Itt döntöttem el, merre vezessen tovább az életutam. Jóval később e városban éltem át életem
legszebb pillanatait, amikor a kórházban világra
hoztam gyermekeimet, s először pillanthattam
meg arcukat. S évtizedekkel később megint
ugyanoda siettem, hogy megláthassam a néhány napos unokáimat. Hányszor is igyekeztem
izgatottan és reményteljes szívvel Galántára?!
Hányszor futottam a gimnáziumhoz és hányszor az állomásra, hogy elérjem az autóbuszt a
szülőfalum felé? A galántai kórházhoz pontosan
öt örömteli esemény köt, hiszen csak össze kell
adnom a gyermekeim és unokáim számát. De ki
tudná megszámolni a középiskolás évek feledhetetlen pillanatait, amikor leginkább fejlődik a
lélek, formálódik a jellem és finomodik a szív?!
A bennem megerősödött magyarságtudat is
nagyrészt a gimnáziumban akkor oktató-nevelő
tanárok érdeme. A helybeli magyar oktatási intézményekben azóta is következetesen rendkívüli erőfeszítéseket tesznek a tanárok a nemzeti
öntudat megerősítése terén. Hála érte!
Engem Galánta mindig csak gazdagított,
irányt mutatott, ezért lett az én városom. Az
elmúlt szomorú évben, amikor mindannyiunk
életét megkeserítette a világjárvány, a szülőfalunkba gubództunk, és gyermekkorom kedves helyeit felkeresve többször barangoltunk a
határban. Templomtornyok integettek felénk,
hogy irányt mutassanak és reményt adjanak.
Távolabbról nem láttuk, de elképzeltük a galántai templom tornyát is, és képzeletben felidéztük
az ottani szentmiséket, melyeken nem egyszer
vettünk részt a férjemmel. Hányszor mondtuk
szomorúan, hogy ó, jaj, még Galánta is milyen
távolra került!
Ám karantén idején is megmaradt az én városomnak, s nem csupán azért, mert mindenfajta ügyintézés végett oda kell utaznom. Galánta
több, mint járási székhely! Szívének lüktetése ott
van a történelmi épületekben, a kulturális rendezvényekben, a szépségében és hangulatában.
A város magyarsága mindannyiunknak példát
mutat a kitartásban és közösségépítésben, a magyar oktatási intézmények a sziklaszilárd helytállásban. S ahogy az Esterházy-kastély évről
évre látványosan egyre inkább megújul s lassan
teljesen a régi fényében tündököl, úgy érik meg
bennem is a felismerés, hogy szülőfalum mellé
Galántát is örökbe fogadtam a lelkembe.

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

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

Katedra Alsó Tagozatos
Verseny, döntő

Nyomdai előkészítés:
Rácz Éva

Katedra Irodalomverseny, döntő

Nyomja:
Press Group s.r.o, Banská Bystrica

Katedra Alsó Tagozatos
Verseny, döntő

Katedra Irodalomverseny, döntő

Katedra Alsó Tagozatos
Verseny, döntő

Katedra Irodalomverseny, döntő

Kiadja:
a Lilium Aurum Könyvkiadó
és a Katedra Alapítvány
Felelős kiadó:
Hodossy Gyula
Elérhetőség:
Lilium Aurum, s.r.o.
Galantská cesta 658/2F,
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 903 724 781
E-mail: katedra@katedra.sk
Honlap: www.katedra.sk

Katedra Történelemverseny, döntő

Katedra Történelemverseny, döntő

Katedra Történelemverseny, döntő

Laprendelés:
marketing@liliumaurum.sk,
00421 903 724 781

KATEDRA
mesačník
ročník XXVIII., 10. číslo, jún 2021
Vydavateľ:
Lilium Aurum, s.r.o.
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda
IČO: 17642183
Nadácia Katedra
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda
IČO: 355916099
ISSN 1335-6445
45 EV: 611/08
Náklad: 2500 ks
REDAKCIA / SZERKESZTŐSÉGÜNK:
Lilium Aurum, s.r.o.
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 (0)903 724 781
Honlap: http://www.katedra.sk
E-mail: katedra@katedra.sk
katedra.szerkesztoseg@gmail.com
Minden jog fenntartva.
Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza.

Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő, döntő

Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő, döntő

Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő, döntő

SZERZŐINK
ACKERMANNÉ KELŐ KAMILLA, pedagógus, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar oktatója, Kecskeméten él
(kelo.kamilla@kre.hu); Mgr. ÁGH BARBARA, a Munka Utcai Alapiskola tanára, Komáromban él (hannabarbara93@gmail.com); BABOCSÁNNÉ
KATONA ÁGNES, a Pécsi Református Kollégium Óvodája óvodavezetője, Pécsett él; PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); FEHÉR ÁGOTA, a Károli Gáspár Református Egyetem
Tanítóképző Főiskolai Karának oktatója, Budapesten él (feherago@gmail.com); Dr. GOMBOS NORBERT, PhD, a Károli Gáspár Református
Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának tanszékvezető főiskolai tanára, Budapesten él (gombos.norbert@kre.hu); 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); HODOSSY GYULA, a Katedra Alapítvány igazgatója, a Katedra
folyóirat főszerkesztője, a SZMÍT elnöke, Balázsfán él (hodossy@liliumaurum.sk); Mgr. JAKUBECZ MÁRTA, a felsőszeli Széchenyi István Alapiskola tanára, író, Alsószeliben él (jakubeczm@gmail.com); Mgr. KLEMEN TERÉZIA, nyugalmazott magyartanár, a Lehár Polgári Társulás elnöke, Őrsújfaluban él (tereziaklemen@gmail.com); Mgr. MOHŇANSKÝ CSILA, a Buzitai Alapiskola igazgatója, Buzitán él (mohnansky@post.sk);
PaedDr. NAGY LEHOCKY ZSUZSA, PhD, a nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Karának adjunktusa, Érsekújvárban él (znlehocka@ukf.sk);
Dr. habil. PAP FERENC, PhD, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának egyetemi tanára és a Tanítóképző Főiskolai Karának
dékánja, Nagykőrösön él; TAMÁS MARGIT, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar mestertanára, Szolnokon él (tamas.
margit@kre.hu); RNDr. TÓTH ATTILA, PhD, a nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Karának adjunktusa, Kolonban él (atoth2@ukf.sk);
POMICHAL KRISZTIÁN, MSc, szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com)

DOBOGÓ

TARTALOMJEGYZÉK

HODOSSY GYULA

EGY PILLANATRA SE BÁNTAM MEG!
2

JAKUBECZ MÁRTA:
EGY LÜKTETŐ SZÍVŰ VÁROS

3

HODOSSY GYULA:
EGY PILLANATRA SE BÁNTAM MEG!

4

MOHŇANSKÝ CSILLA:
EGY MAGYAR PEDAGÓGUS
MINDENNAPJAI.
BESZÉLGETÉS ÁDÁM CSILLÁVAL

7

PAP FERENC – FEHÉR ÁGOTA:
JÁTÉK – TEREMTÉS – GONDOSKODÁS

11

TAMÁS MARGIT:
ÖNFELEDT ÖRÖKSÉGÜNK

16 ACKERMANNÉ KELŐ KAMILLA –
BABOCSÁNNÉ KATONA ÁGNES:
JÁTÉKOS KREATIVITÁSFEJLESZTÉS
AZ ÓVODÁBAN
19 ÁGH BARBARA:
A MOZGÁSOS TÁRSASJÁTÉK
ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
AZ ALSÓ TAGOZATON
21 GYETVAI ANNA:
VARÁZSOLJUNK…
ISKOLAI BÁNTALMAZÁST
MEGELŐZŐ PROGRAMOK
BEMUTATÁSA
23 GOMBOS NORBERT:
A MATEMATIKAI TAPASZTALATSZERZÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI
AZ ÓVODÁBAN (2. RÉSZ)
25 TÓTH ATTILA – NAGY LEHOCKY
ZSUZSA:
A GEOMETRIA JELENTŐSÉGE
27 KLEMEN TERÉZIA:
A REALIZMUS IRODALMÁNAK
FELDOLGOZÁSA
29 POMICHAL KRISZTIÁN:
KORUNK LEGNAGYOBB
TUDOMÁNYOS TÉVHITEI (10. RÉSZ)
30 CSICSAY ALAJOS:
MIRE ESKÜDTETIK FEL
AZ ORVOSOKAT?
32 ISKOLAHÍREK
34 SZMPSZ
36 A KORONAVÍRUS IDEJÉN

1994 februárjában jelent meg a Katedra első száma. Ugyan akkor elsősorban cserkészpedagógiával foglalkozott, de miután véglegesen megszűnt
a Nevelés című egyetlen szlovákiai
magyar nyelvű pedagógiai szaklap,
folyóiratunkat a magyar iskolák megmentése érdekében szervezett komáromi nagygyűlésre átalakítottuk, és
ott tízezer példányban szétadtuk a
rendezvény résztvevőinek. Közel hatezer megrendelést gyűjtöttünk össze.
Ezt nagyon nagy sikernek értékeltük,
annál is inkább, hiszen a kiadóban,
a Lilium Aurumnál akkor egyetlenegy oktatáshoz értő szakember sem
dolgozott. A pedagógusoktól elnyert
bizalmat nem szerettük volna elkótyavetyélni, ezért rögvest kezdeményeztünk egy oktatási szakemberekből álló társaság létrehozását, azzal a
szándékkal, hogy segítsék munkánkat. Így jött létre a Katedra Társaság,
amely azon túl, hogy részfeladatokat
vállalt a lap szerkesztésében, az évek
során a szlovákiai magyar oktatásügy
egyik leghatékonyabb és megkerülhetetlen szakmai fórumává vált. A
Katedra Társaság ülésein és a Katedra
Napokon sok száz előadás, dolgozat,
tanulmány hangzott el, ezzel segítve a
szlovákiai magyar iskolákban oktatókat és az iskolákért dolgozó szakpolitikusokat.
A szlovákiai magyar pedagógusok
és szülők lapja, a Katedra, megalapítása óta, a nyári szüneteket leszámítva,
hónapról hónapra mindig megjelent.
Megjelent azokban az években is,
amikor semminemű állami támogatást nem kapott. Kiadtuk Mečiar
kormányzása idején is, főleg az önkormányzatoktól és kisvállalkozóktól kapott pénzeknek köszönhetően,
de megjelentettük a Most-Híd kormányra kerülése után is, amikor volt
év, hogy egyetlen fillért sem kapott a
lap. Viszont a magyar kormány hathatós támogatásának köszönhetően a
Katedra megmenekült. A Katedránk

a közel harminc év alatt mindig eljutott az olvasókhoz, miközben számos,
jobb sorsra érdemes lap megszűnt.
Megszűnt a Hét, a magyar családok
lapja, az Új Ifjúság (ott publikáltam
első verseimet), a Tábortűz, a felsősök
lapja, a Szabad Földműves. A felsorolás korántsem teljes, a kiadók a rendszerváltást követően sokszor éltek
meg nehéz időszakokat. Néhány éve
kénytelenek voltunk megszüntetni a
tizenéveseknek szánt Mizujs? című
diáklapunkat is, mert a támogatást
osztó kurátorok szerint a tizenévesnek
ott van a mobil, nyomkodja azt, nem
kell neki nyomtatott sajtó. Hát épp
azért kéne, hogy addig se nyomkodja a mobilt, gondolnám én, de ez már
egy másik történet.
Közel három évtizedig voltam,
lehettem felelős kiadója, több alkalommal, hosszú-hosszú évekig főszerkesztője, szeretett lapunknak, a
Katedrának. Isteni kegy. A szolgálatnak nagyrészt vége. A lap nyomtatott
verziójának ez az utolsó száma. Szeptembertől online fog a lap az olvasókhoz eljutni, Petres Csizmadia Gabika
kiváló szerkesztése alatt.
Végezetül szeretnék köszönetet
mondani a Katedra jelenlegi és minden volt munkatársának, szerzőjének,
olvasójának, előfizetőjének, önzetlen
támogatójának a közös munkáért,
a magyar iskolák megmaradásába
vetett közös hitért. A Katedra révén
megismerhettem sok-sok remek tanítót, tanárt, akikre felnézhettem, akik
baráti kézfogással, öleléssel elhivatott
munkára ösztönöztek. Sajnos közülük már sokan nincsenek köztünk,
de örökké hálával és szeretettel fogok
rájuk emlékezni. Ritka az olyan pillanap, amikor valaki egy közel három
évtizedig tartó bizalmat, barátságot
köszönhet meg, így hát tapasztalat
híján csak ennyi: Soha egy pillanatra
nem bántam meg, hogy felvállaltam,
hogy belevágtam: a Katedra-„ügyek”
szívügyeim lettek, voltak.

NÉGYSZEMKÖZT

MOHŇANSKÝ CSILLA

EGY MAGYAR PEDAGÓGUS MINDENNAPJAI
BESZÉLGETÉS ÁDÁM CSILLÁVAL

A Buzitai MTNY Alapiskolában történelmet, polgári nevelést és technikát
tanító Ádám Csilla a néptánc és a népzene szerelmese, de széleskörű tevékenysége nagyon sok területet felkarol.
Boldog családanya, két nagyfiú édesanyja. Férjével közösen rengeteget tesz
a Kanyapta-mente, a Bodrogköz és az
Ung vidék magyar fiataljaiért. Bővebben ő mesél a múltról, jelenről és terveiről. Ismerjenek meg egy értékes Embert!
2013 novemberében léptél be a
Buzitai Alapiskolába. Mi motivált annak idején, hogy előző állásodtól eltérő pozícióban próbáld ki magad?
Rájöttem, hogy a kommersz szféra
nem az én világom. Egy számítástechnikai részlegen dolgoztam, s a két főnököm
asszisztenseként csapatépítő hétvégéket
szerveztem, workshopokat, cikkeket írtam, a társadalmi politikáért voltam felelős a sok mindennapi teendő mellett,
tehát nem panaszkodhattam.
Közben viszont munka mellett néptáncszakkört vezettem, református és
Ilosvai nyári táborokban segédkeztem, s
egyre jobban vártam ezeket az alkalmakat. Már a 65-70 kollégáról is úgy gondoskodtam, mint az osztályomról – hisz

ez volt a főnökeim elvárása. Mikor a
munkahelyemen szó volt arról, hogy menedzserképzésre menjek, talán ez volt a
mérföldkő, váltani akartam, de nem így.
Egy évre rá hallottam, hogy a Buzitai
Alapiskolába olyan pedagógust keresnek, aki a néptánccsoportot is vezethetné. Bezárult egy ajtó, s kinyílt egy új. A
volt munkahelyemen hősként tekintettek
rám, hogy a „rosszabba” megyek, mert
hát kevesebb fizetés, idegesítő gyerekek,
milyen elhivatott vagyok – pedig én a
„jobba” mentem.
Mit szeretsz leginkább a munkádban?
Mi az, ami teljesen más, s mi az, amit be
tudsz építeni a régi munkahelyedről?
A gyerekekkel való munkát, akik megfiatalítanak! Nincs két egyforma nap, mindig újat tanulok, rengeteg szeretetet kapok,
s új barátnő-lelkitárs-kolléganőket szereztem. Természetesen a rövidebb munkaidő
is nagy pozitívum, az előző munkahelyemen sokszor 12-16 órát is bent kellett
maradni, s bárki bármit mond, az iskolában kevesebb a stresszhelyzet. Viszont ez
tanított meg talán, hogy jobban be tudom
osztani az időmet, bírom a megterhelést,
váratlan helyzetben tudok azonnal reagálni, új megoldással jönni.

Továbbá megtanultam az Office kezelését, képes vagyok táblázatokban,
diagrammokban gondolkozni. Mindezt alkalmazni tudom a polgári nevelés
órákon, az osztályfőnöki órákon, projektmunkákban, helyzetgyakorlatokban,
rendezvényszervezésben stb. Igyekszem
a tanítási órákon és más aktivitásokban
is a gyerekek társadalmi kompetenciáit erősíteni, a való életből minél több
gyakorlati helyzetet, információt behozni az órákra, hogy ne csak lexikális
tudásban, de érzelmi intelligencia terén
is felkészültek legyenek, és oldani tudják a konfliktushelyzeteket, meglássák,
értékeljék és megoldják a problémákat,
kommunikáljanak.
Állandó nálad a szakmai fejlődés. Jelenleg történelem szakon tanulsz. Mi
leszel, ha nagy leszel? Mit szeretnél még
megtanulni, elsajátítani?
Nagyon szeretek tanulni! Talán
azért is olyan fontos számomra a szakmai fejlődés, mert nem érzem magam
„igazi” tanárnak, hisz Kereskedelmi
Akadémiát, közgazdasági szakot végeztem a Műszaki Egyetemen, majd
pedagógiai minimumot. A férjemmel
együtt 20 évvel ezelőtt elvégeztük a
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Hagyományok Háza 2 éves néptánc- és
játszóházvezetői tanfolyamát Kassán,
majd 3 éve elvégeztem a mentorprogramot is. Fontosnak tartom az élménypedagógiai módszerek alkalmazását
a tanórákon, s ezért a „Fegyvertelen
játszótárs” foglalkozássorozat mentorképzésén is részt vehettem, ahol a
Kalandok és álmok trénereitől tanultunk, s utána továbbítottuk ezt a tudást a felvidéki kollégáknak. Nagyon
hálás vagyok a Cseperedő programnak, hogy lehetővé tette a Ringató és
Énekes Óvoda tanfolyamok elvégzését.
A Ringató foglalkozásvezetőkkel egy
új családot kaptam, s részese lehetek
sok anyuka, baba és család művészeti
nevelésében, mely a Kodály-módszeren alapul. Idén elsőéves hallgató vagyok a rózsahegyi Katolikus Egyetem
történelemtanári szakán. Ez egy nagy
kihívás magyar reformátusként, de nagyon örülök, mert egy igényes iskola,
s fontosnak tartom, hogy megértsem,
megismerjem a szlovák nemzet szemszögéből is a történelmünket, mely, habár a mienk, mégis közös.
Tavaly engedted ki szárnyaid alól a
régi osztályodat, s ebben az iskolai évben az ötödikesek osztályfőnöke lettél.
Mit tartasz a legfontosabbnak az osztályfőnöki munka során?
Szeressük a gyerekeket, mutassuk ki
nekik a szeretetünket, s akkor ugyanezt
kapjuk majd vissza! Igaz, hogy még csak
8 éve tanítok, de az a tapasztalatom, hogy
ha szeretnek a gyerekek, akkor sokkal hatékonyabb a tanulási folyamat. Az előző
osztályom teljesen más mentalitású volt,
mint én. Nagyon sokat tanultam tőlük, s
bízom benne, ez fordítva is így van. Meg
kellett tanulnom alkalmazkodni s az ő
nyelvükön beszélni.
A jelenlegi osztályomnak több mint a
fele a néptáncos csoportom tagja. Már
a nézésemből tudják, mit akarok! Ez
előny is, hátrány is. Az is fontos kihívás, hogy meg kell találni az egyensúlyt
s éreztetni a nem táncosokkal, hogy
ugyanolyan fontosak, nincs kivételezés.
Egy osztályfőnök feladata a csapatépítés, egy erős közösség kialakítása, ahol
a tanulás érték, ahol egymást segítjük
és nem akadályozzuk. Egy olyan osztályklíma kialakítása, ahol fontos a bizalom, az őszinteség, s ehhez társul még a
társadalmi kompetenciák fejlesztése – a
kommunikáció, az empátia, a tolerancia,
a belső motiváció stb. Egy osztályfőnök
legyen olyan, mint a Jó Pásztor – terelje
a nyáját, s ne hagyja, hogy akár egy báránykája is elvesszen.

Tantárgyaid is széles látókört igényelnek. Történelmet, polgári nevelést
és technikát tanítasz. Hogyan tervezed, szervezed a munkát? Mire tanítod, neveled tanítványaidat?
Tervezőbolond vagyok! A naptár a meghosszabbított kezem, és a forgatókönyvek
irányítják az életemet! Évekre visszamenőleg minden órára meg tudom mondani, mit csináltam a gyerekekkel. Minden
nap minden órájára, osztályfőnöki órájára, Ringató foglalkozására, óvodás szakkörökre, játszóházakra, néptáncpróbákra
stb. vissza tudok a füzeteimben keresni,
s részletesen fel tudom sorolni, mit csináltunk, mit énekeltünk, stb. Ezt is a volt
munkahelyemen tanultam – vezettem be.
Ha valamikor „kreatívszegény” időszakom van, akkor viszont ez egy nagyon jó
mankó is.
Az első évem nagyon nehéz volt, mert
6-féle tantárgyat tanítottam különböző
osztályokban a felső tagozaton, plusz
hozzá a néptáncpróbák, óvodás foglalkozások, s közben a gyerekekkel együtt
tanultam a tananyagokat. Bosszantott,
hogy mennyi idő elmegy az órából a
jegyzeteléssel, s alig marad idő beszélgetni, pedig a történelem mese kell, hogy
legyen, hogy megtanítsa a gyerekeket a
kritikus gondolkodásra, a saját vélemény
megformálására. A következő éven már
előre elkészítettem a füzetes jegyzeteket,
kinyomtattam a gyerekeknek, s így nincs
füzetünk történelemre, hatékonyabbak
lettek az óráink. A polgári nevelésen
viszont a szabálykövetés, csapatmunka, helyzetgyakorlatok és a társadalmi
kompetenciák fejlesztésére irányuló élménypedagógiai foglalkozásokra összpontosítunk a tanterv adta témakörökön belül. A technikaóra pedig játék!
Vagy régi mesterségeket felelevenítve
kézműveskedünk, vagy az iskolakertünkben dolgozunk, gyógynövényeket
gyűjtünk, az iskolakonyhára zöldségeket
pucolunk, kipingáljuk az iskola épületeinek falait, lócát készítünk, s még sorolhatnám – férfias és nőies munkákat
végzünk.
Szeretném, ha minden munka egyformán fontos és értékes lenne a számukra,
ha tudatosítanák a gyerekek, hogy ugyanolyan fontos az orvos, de a szeméthordó
munkája is! A történelem és polgári nevelés órákon pedig mindig azt mondom
nekik, hogy ne legyenek bárányok, hanem
önállóan gondolkodó, nem befolyásolható emberek.
A távoktatás, a digitális tanítás nem
megszokott oktatási forma. A járvány
mégis hosszú időre saját otthonainkba

szorított bennünket. Hogyan birkóztál
meg ezzel a feladattal? Mi az, ami a legnagyobb kihívást jelentette?
A legnagyobb kihívást talán a gyerekek
láthatatlansága, érdektelensége, mély
álomba merülése jelentette! Tehetetlennek éreztem magam, mert az osztályban
csak elég lett volna ránéznem egy gyerekre, s már tudja, hogy mit kell tennie,
itt meg már legszívesebben megcibáltam
volna 1-2 gyereket vagy a szülőjét.
A tavaszi próbafolyamat jó lecke volt.
Meg kellett tanulni elfogadni ezt a helyzetet, elfogadni, hogy a gyerekek ki fognak játszani minket a felmérőknél, hogy
sokan a könnyebb utat választják majd, s
a házi feladatok hajkurászásával napi 5-6
órát fogok eltölteni. Ennek tudatában
az volt a célom, hogy a gyerekek minél
többet forgassák a jegyzeteket, dolgozzanak a szöveggel, s akkor lehet, hogy valami, tudat alatt, rájuk ragad. Egyszerre
kellett kiszámíthatónak lennem, hogy
biztonságot adjak, s kiszámíthatatlannak, hogy ébren tartsam a figyelmüket.
Prezentációkat használtam minden
órán sok képpel, kevés szöveggel, 3-5
perces érdekes ismertető videókkal. A
gyerekek rendhagyó órák keretében készítettek fogalmazásokat, karikatúrát,
rajzokat, prezentációkat, hangfelvételeket, a WebexBreakout-jával rendszeresen dolgoztak különféle csoportokban,
ötletbörzéket tartottunk, s persze a prezentációkat az óra után mindig feltöltöttem az Edupage-re. A felmérőknél
használhatták a jegyzeteket, s nem kaptak házi feladatokat a gyerekek. Nagyon
szép munkák születettek ez idő alatt is.
Az osztályommal hetente 3-szor tartottunk osztályfőnöki órákat, ahol mindig
próbáltam olyan feladatokat kitalálni,
ami lelkileg feltölthet minket – kétszer
csoportmunka volt és egyszer közös,
beszélgetős óra – egészséges ételeket ettünk, bemutatták a háziállataikat, vicceket meséltünk, tornáztunk, akasztófásat
játszottunk, barátság hetét tartottunk,
szóval sokat nevettünk ezeken az órákon.
Mit adott és mit vett el ez az időszak?
Mi az, ami a legjobban hiányzott?
Elvette a közös élményeket a végzős
diákokkal! Az utolsó osztálykirándulásomat az előző osztályommal, ahol főztem
volna rájuk, babusgattam volna őket!
A mostani kilencedikesekkel is rengeteg tervünk volt, aminek már csak egy
részét tudjuk megvalósítani. Elvette a
néptáncpróbákat, a ringatós foglalkozásokat! A Kicsi Kelepelőkkel, elsősökkel,
ovisokkal tavaly februárban táncoltam
utoljára. A végzős kelepelősöknek elma-
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radtak az utolsó fellépések, az ottalvós
bulik. A tánc nagyon hiányzik és a közös
élmények a gyerekekkel!
A másik oldalon viszont rengeteg
messengeres szívecskét és nevetős pofikát kaptam olyan gyerekektől is, akiktől
egyáltalán nem vártam. Sok gyerekkel
bensőségesebb lett a kapcsolatom. Ahogy
április végén visszamentünk az iskolába,
nagyon jól esett az az őszinte öröm, ahogy
egymásnak örültünk a gyerekekkel. Végre láttuk egymást! Mindig állítom, hogy
Buzitán nagyon jó gyerekeink vannak.
A második héten az online időszakból
játszottunk el jeleneteket, mely megerősített abban, hogy a gyerekek nagyon is
átérezték a pedagógusok nehéz helyzetét
is, hogy tudnak velünk együttérzőek is
lenni.
Tudom rólad, hogy nagyon szerteágazó az érdeklődési köröd, nagyon
sokrétű munkát végzel. A fő állásod
mellett a magyarországi Oktatási Hivatal felvidéki kapcsolattartója vagy,
néptánccsoportot vezetsz, Ringató
foglalkozásokat, játszóházat tartasz,
OKOSDOBOZ nyári táborokat szervezel és még sorolhatnám. Mi az a közös pont, amely valamennyi tevékenységed közös nevezője?
A közös pont a magyar gyerek – hogy
legyen 10, 20, 30… év múlva is! Már
említettem, hogy a célom minél több
gyerekkel megszerettetni a néptáncot,
népi hagyományainkat, megismertetni
a magyar történelmünket, a gazdasági,
politikai, történelmi összefüggéseket, az
emberi természet tulajdonságait, megtanítani őket a konfliktushelyzetek és problémák kezelésére, a hitéletük erősítésére.
Minden iskolán kívüli tevékenyégben
erre fókuszálok, akár a Ringatón, akár a
játszóházakban, néptáncpróbákon, nyári
táborokban.
Fontosnak érzem azon kollégák segítését is, akiknek hivatásuk a munkájuk.
Nagyra becsülök minden kollégát, aki a
tanórákon kívül másképp is részt vesz a
gyerekek fejlesztésében, illetve a tanóráiba beépíti azokat. Ezzel a céllal vállaltam
a magyarországi Oktatási Hivatal felvidéki kapcsolattartója szerepét az EFOP3.10.1-17 „Tematikus együttműködés
erősítése a köznevelés és felsőoktatás
terén a Kárpát-medence szomszédos országaival“ projektjében, ahol eljutottunk
több konferenciára, tanfolyamra, tanulmányi kirándulásra, pedagógus-csereprogramba, s itt szorosan együtt dolgozunk a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségével. Az SZMPSZ-szel most
egy újabb projektbe kezdtünk bele az

Okosdoboz program keretén belül. Az
Élő Hagyomány Szlovákia és a Comenius Pedagógiai Intézetnek köszönhetően
akkreditált képzéseket tartottunk a Bodrogközben és Ung-vidéken népi játékok,
néptánc és néphagyomány az óvodában,
iskolában témakörökben. Most azon dolgozunk, hogy ezek a megszakadt képzések más formában folytatódjanak, illetve
azon ötletelünk, hogyan segíthetjük a
tanfolyamokon részt vett pedagógusokat
a munkájukban.
Imregi férjemmel célul tűztük ki Bodrogköz és Ung-vidék csoportjainak segítését a néphagyomány terén, s ebben
partnerre találtunk a Rákóczi Szövetségnél is, s nagyon sok tervünk van tanfolyamok, táncházak, gyermekcsoportok,
gyakorlati edzőtáborok megvalósítására,
ha ezt már a közegészségügyi szabályok
lehetővé teszik.
Vannak olyan rendhagyó iskolai aktivitások, amelyek a Te nevedhez kötődnek. Pl. a Titánok harca, a Táncos
mese vagy a Kelepelők edzőtábor…
Mesélnél nekünk ezekről?
Mindenhez a gyerekek inspiráltak! Az
első éven tanítottam a kilencedikeseknek
a történelmet 2014-ben, s hangosan gondolkoztam velük, hogyan emlékezzünk
meg az első világháború kitörésének a
100. évfordulójáról. A közös ötletelésnek
a Titánok harca lett az eredménye. Ez
egy verseny a felső tagozatosok számára,
ahol csapatokban versenyeznek. Az egész
verseny lényege, hogy ezen a 3,5-4 órás
rendezvényen mindent a kilencedikesek készítenek – a verseny reklámozását,
csoportelosztást, feladatok, versenyszámok kitalálását, történelmi prezentációk
készítését, díszletet, történelmi jelenetek
kitalálását, eljátszását, ők a műsorvezetők, játékvezetők, szereplők, zsűritagok,
s közben még az alsó tagozatosokkal is
játszanak, énekelnek, szavalnak, megtáncoltatják a tanárokat, gyerekeket.
A Táncos mese egy buli! Abból a megfontolásból született, hogy a nem táncos
gyerekekkel is megszerettessem a magyar
néptáncot úgy, hogy nem veszik észre.
Tulajdonképpen egy mesét adunk elő a
tánc eszközével. A szabály, hogy nincs
szabály – bármit lehet, Michael Jacksondalra magyarbődit táncolni, vagy öszszekeverni a detvai és zobori táncmotívumokat egy zenére. A Táncos mese egy
kreatív folyamat, itt a néptánc-koreográfiáktól eltérően beleszólhatnak a gyerekek
a zeneválasztásba, drámai megoldásokba,
táncválasztásba, a forgatókönyv írásába.
Igaz, hogy ez egy kisebb csoport, hetedikes és idősebb lányokkal.

A Kelepelő Edzőtábor is azért született,
mert a táncpróbákon nem találkoznak
a kicsi és nagy kelepelősök, nincs idő
éneklésre, közös játékra, élményekre, hisz
mindig valami fellépésre készülünk, új
koreográfiát tanulunk. Az edzőtáborban
tömbösítve tanulják a táncokat, így sokkal hatékonyabb, s az Ádámokon kívül az
Ilosvai táncosai is oktatnak. Sőt, ezekben
a táborokban a néptáncoktatáson kívül
tartunk énektanítást, játékos versenyeket, vizes játékokat, Lévai módszerrel
táncmozdulatok felépítését, táncos performance-t, amikor csoportokban mesezenére találnak ki saját koreográfiát a
gyerekek. Az Edzőtábor aztán egy közös
táncházzal végződik, ahol a gyerekek először bemutatják a szülőknek a tanultakat,
s utána együtt táncolunk. Az imregi nyári tábor kicsit más, mivel ott a táborban
pótoljuk a néptánc-, énekoktatáson kívül
a rendhagyó történelem-, irodalom-, hittanórákat is a szlovák iskolába járó magyar szülők gyermekei részére.
Elárulsz az olvasóknak valamit a családodról is?
A férjemmel sok a közös bennünk –
mindketten az Ilosvai Selymes Néptáncegyüttes táncosai voltunk több mint 20
évig, „time-management”-őrültek vagyunk, mindketten szeretjük a munkánkat, s nem az iskolai végzettség szerinti
munkát végzünk, a néptánc szeretete, a
mindennapi Ige és a magyarság jövőjében való bizodalom hajt minket előre.
Mottónk: „…akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.”
Két fiunkra nagyon büszkék vagyunk.
Négy év van közöttük, mindketten most
végzősök, s olyan iskolákra vették fel
őket, amelyeket maguknak választottak.
Mindkettő a próbateremben nőtt fel, így
a néptáncos élet, az állandó fellépések,
az alkalmazkodás és könnyű barátkozás
természetes a számukra. Míg Szabi inkább művészlélek, a filmezés felé vette az
irányt (Milyen jó dolgunk van, ugye? A
fellépésekről, táborokról, rendezvényekről ő készíti a videókat.), addig Levi igazi
mesterember, még ki se mondom teljesen
a problémát, már tudja rá a megoldást.
Segítőkész, jó gyerekek.
A családom, barátaim, tanítványaim
mind Isten ajándékai! Hálás lehetek az
Úrnak, mert a tenyerén hordoz, s mindig
olyan embereket, velük együtt lehetőségeket küld az utamba, akik gazdagabbá
teszik földi és lelki életem!
Köszönöm válaszaidat! Köszönöm,
hogy a MI iskolánk pedagógusa vagy!
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JÁTÉK – TEREMTÉS – GONDOSKODÁS
„Engem ne emeljen a magasba senki,
ha nem tud addig tartani,
míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
ki nem csak hallani, de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobbanásunk.”
(Bertalan Ferenc: Míg megnövök)
„A játék: emberségünk lényegének
része (…), a gyermekkor legkomolyabb tevékenysége (…), kiváltságos
út, amelyen át a gyermek megközelíti
a valóságot” (Massimo, 2009, 118).
Különleges szerepe van ennek kísérésében a felnőtteknek, akiknek szinte
legfontosabb küldetése a gyermekek
támogatása lelkes felfedezéseikben, s
közben érzékeny, ráhangolódó figyelemmel, megértéssel követni reakcióikat. A felnövekedés izgalmas folyamatában mindennek fontos szerepe
van abban, hogy az egyén igazán értékes tapasztalatokkal gazdagodva bontakoztathassa ki a benne rejlő világot.
„A játékos tevékenység alapformája
a gyermeki létnek, és semmi mással
nem pótolható” (Rábáné, 2005, 1).
„Játsszuk” most mindannyian kicsit
azt, hogy leguggolva a játszó gyermek
kísérőivé szegődünk, összegezve ennek a kivételes tevékenységnek mélységeit, rezdüléseit, értékeit!

GYERMEKSÉG ÉS HARMÓNIA

A játék annak a gyermeki élménysornak a leképezője, amelyről talán
azt gondoljuk, hogy a felnövekedéssel el kell hagyjuk, ám mégis, felnőtt
létünk sem volna teljes nélküle: a
boldogság utáni vágyakozásunknak
egyfajta átélési lehetőségét hordozza
magában, életkortól függetlenül. Fontos megőriznünk magunkban ennek
képességét, hiszen általa a gyermekben rejlő lelkes felfedezőkészséghez
is közelebb érezhetjük magunkat, s
ahhoz az őszinte, természetes, nyitott, be- és elfogadó lelkülethez, ami
mindannyiunkban ott rejlik a korábbi
életszakaszok élményeiből.
A játék a „transzcendáló képzelet
szabadsága (…), amelyben ugyanaz
a kreativitás jelenik meg, mint a művészetben” (Szűcs, 1993, 189). A játék
egyúttal nemcsak a múlt látásmódját
hordozza számunkra, hanem általa
egy mély belső vágyat is megjelenít:
„a mennyei javak elővételezése, már
előzetesen gesztusba foglalt megjelenítése, ízlelése annak az Isten felé
hajló testi-lelki harmóniának, amelyet
mennyországnak nevezünk” – írja
Hugo Rahner A játszó ember című
művében (Rábáné Mészáros, 2005, 2).
Ha gyermeki bizalmunkkal fordulunk

a világ felé, különösen szeretetkapcsolataink felé, akkor bízhatunk abban is,
hogy a mennyei gondviselés ugyancsak átélhető számunkra. A játék által
megvalósuló valakihez tartozás élménye s általa „a szeretet teljessége titokzatos módon mindig hordoz valamit a
játék szelíd lendületéből” (Bagyinszki,
é.n., In: Szabó – Szerepi, 2012, 10).
TEREMTÉS ÉS ALKOTÁS

Az ember játéka gyökereiben nem
választható el attól az alkotástól, a teremtéstől, amely mindannyiunk életét
eredendően határozta meg: belső, lelki képességek kifejeződése a harmóniára való törekvés jegyében, amely harmóniát a játék által akár mi magunk
is létrehozhatunk. A Példabeszédek
könyvében a megszemélyesített bölcsesség beszél, és elmondja magáról,
hogy az Úr az ősidőkben, még a világ
teremtése előtt formálta a bölcsességet, és ezáltal tanúja is lett a világmindenség alkotásának: „én már mellette
voltam mint kedvence, és gyönyörűsége voltam mindennap, színe előtt
játszadozva mindenkor. Játszadoztam
földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben” (Péld 8,30–31).
A játszó ember titka úgy fogható fel
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igazán, ha először a teremtő Istenről
beszélünk, aki roppant játékával létrehozta a világot. Meglepő a teremtés himnuszaként is felfogható 104.
zsoltár, amely a tengerben élő mitikus
élőlénnyel kapcsolatban ekként fogalmaz: „Ott van a nagy és széles tenger!
Számtalan lény nyüzsög benne: kisebb
és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók,
és a Leviatán, amelyet azért formáltál,
hogy játszadozzál vele” (Zsolt 104,2526). „A végérvényes felelet az embernek a játszó gyermekség utáni vágyára
annak szava, aki …[maga] lett gyermekké, önmagát Atyjának gyermeki
bizalommal átadó és szeretetben engedelmeskedő gyermekké” (Rábáné
Mészáros, 2005, 3).
A játéknak, az alkotó teremtésnek
fontos helye van a boldogság átélésével is együtt: ha „olyanok nem
lesztek, mint a kisgyermekek, nem
mentek be a mennyek országába”
(Mt 18,3). A gyermeki lét és látásmód így különösen fontos volna,
hogy ne csak gyermekkorban kísérjen bennünket. Fontos megőriznünk
ezt a gyermeki lelkületet magunkban
ahhoz, hogy a játékra való képesség
egyúttal a boldogságra mint tökéletességre való törekvést is hordozza
számunkra. Ha pedig mi magunk alkothatjuk, teremthetjük meg mindezt, annak belső értéke talán nem is
írható felül.
A játék sajátos belső világának
megértéséhez a Biblia üzenetei is
hozzásegítenek: Izsák és Rebeka közös játéka a két személy kapcsolódásán keresztül nevüknek jelentése által
magában hordozza a nevetés (Izsák
nevének jelentése) és a türelem (ahogyan Rebekát a zsidók nevezik) öszszefonódását (Szabó – Szerepi, 2012,
9). Személyeiknek példája rámutat:
egy gondoskodó szeretetkapcsolatban az öröm és a türelem egyaránt
megmutatkozhatnak, s ezzel egymásnak kölcsönös segítőivé válhatnak,
így valóban meggazdagítják az élet
játékát, annak beteljesítését az egyén
számára.
A pedagógusok és a szülők fontos
küldetése mindezek kísérése, olyan
élményeket biztosítani gyermekük
számára, amelyek által saját alkotó- és teremtőkészségüket kibontakoztathatják. „A játék a gyermek
spontán tevékenysége, amit maga
kezdeményez, szabadon, önállóan
cselekszik, eközben tapasztalatokat
szerez…A játék hidat képez” (Kiss,
2018, 7).

ELMÉLYÜLÉS ÉS ALÁZAT

A gyermekek a játékba való bevonódásuk által „az elkötelezettség varázsába kerülnek” (Szabó – Szerepi, 2012,
20). Mindez még teljesebb megismerési, felfedezési elmélyülést is segít
számukra, hiszen „kicsiben fejezi ki az
egészet” (Szabó – Szerepi, 2012, 20).
Örök gyermekségünk a megajándékozottság lehetőségének is tekinthető,
a felfedezés szabadságának élménye
pedig a fejlődés lehetőségét is hordozza. Az ember e szabadsággal élve
formálhatja önmagát és környezetét,
mindennek átélése pedig „segít annak felismerésében, hogy nem mi
vagyunk életünk irányítói, létezik egy
olyan valóság, akitől függünk, és akire
ráhagyatkozhatunk (…), az emberség
kiteljesedéséhez [tehát] mindenkinek
gyermekké kell lennie” (Péter, 2010).
Érezve a támaszt, a nagyobb egységet, a valahová, a valakihez tartozás élményét, a számunkra nehezebb,
jobban próbára tevő küldetésekben is
talán könnyebbé válhat a kitartás. Ez
az üzenet pedig ott rejlik a gyermekek
számára adott feladatokban is, amelyek teljesítése során a bevonódásuk,
a türelmük által ők maguk is átélhetik,
hogy nemcsak a közvetlen társ számára tehetnek jót, hanem annak szemében is, aki mindezeket alapjaiban
adta – így átélve egy sokkal nagyobb
teljesség részévé válás élményét.
A játszó egyénben mindeközben
„folyamatosan növekszik az alázat,
mert ismeri az élet váratlan, gyakran
beláthatatlan fordulatait” (Rábáné Mészáros, 2005, 20), így a játékba való bevonódás egyúttal egy felsőbb irányba
fordított figyelmet is magában hordoz.
Mindezzel pedig gyarapszik a remény
is abban, hogy valóban elérhető a
béke, a harmónia. „Az ember minden
cselekvésének legmélyén befogadó,
megajándékozott. S amikor tudatára
ébred ennek, ösztönösen tör el belőle
a hála szerettei, társai és a gondviselő
iránt. Ennek kifejezésére tanítani is
kell őket” (Szabó – Szerepi, 2012, 18),
a játék tehát a hit forrását is magában
hordozza.
A JÁTÉK SAJÁTOS „KÖZTES
TERE”

Az ember személyiségfejlődésében az
eredendő békességet, valamint ebből
a teremtő-kreatív kibontakozás megtalálását gyökereiben leginkább az első

gondoskodó kapcsolódásunktól, az
édesanyától való elszakadás élménye
hordozza. A játékban megmutatkozó
alkotókészség egy olyan sajátos teret
igényel, ami az anya-gyermek kapcsolat
érzékeny, a gyermek jelzéseire hangolódó, gondoskodással kísért légkörére
épül, és a gyermek belső világa, valamint a külvilág között helyezkedik el.
A csecsemő a felnövekedése folyamatában, ahogyan fizikailag is távolodni
képes az anyától, megteremt a belső és
külső világa között egy teret, amit illúziókkal tölt ki annak érdekében, hogy
a valóság és a kívánsága közötti szakadékot áthidalja. „Ezt az illuzórikus
átélési területet potenciális térnek, a
benne lévő szimbolikus [megteremtett]
tárgyat átmeneti tárgynak nevezzük.
Az átmeneti tárgyak jelentősége abban
áll, hogy azok egyszerre tartoznak a
valóságos tárgyi világhoz és a gyermek
vágyvilágához, ezért képesek közvetíteni a fantázia és a valóság között … A
köztes térre az embernek egész életében szüksége van, később azonban (…)
inkább kreativitás, művészet, vallási rítusok és eszmék töltik ki azt” (Gorbai,
2013, 97).
A játékos alkotóképesség, a kreativitás tehát egy sajátos, bizalommal
teli légkörben élhető át és bontakoztatható ki igazán. „A gyermek az anya
által szimbolizált világmindenséggel
is egységben érzi magát, ezért ezt az
egységet vágyja vissza, és éli újra szimbolikusan a köztes, azaz a potenciális
térben, a játékon keresztül. Játéktere
ezáltal válik teremtő, alkotó, spirituális
térré, amelyben megidéződik a Teremtő lehelete” (Dolinszky, 2008, 129).
JÁTÉK ÉS KAPCSOLATBA LÉPÉS

Játékaink nagy ajándékának tekinthetjük az együttlét örömének átélését, a kapcsolatba lépés lehetőségét
önmagunk belső világával és a játszótárssal egyaránt. Mindez akkor is
megvalósulhat, ha „csak” a fantázia
segítségével jelenítjük meg a társat,
egyúttal természetesen egy személyesen jelen lévő játszótárs minőségileg
magasabb szinten nyújt támaszt a
közlés megkönnyítésében, a másokkal való megosztás élményében. „A
játék keretet kínál az érzelemteli kapcsolatok kezdeményezéséhez, lehetővé téve ezáltal a szociális kapcsolatok
fejlődését…összeköti az egyén belső
valósághoz fűződő kapcsolatát a kül-
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ső, másokkal közös valósághoz fűződővel” (Winnicott, 2000, 136).
A bizalom élményével kísért környezetben a másikkal együttes játék
által megélhető az összetartozás élménye, a fontosság a másik számára,
s így a közössé tétel élménye alapvetően lélekben meggazdagító erejű. A
felnőttekkel közös játék azért is jelent
támaszt, mert a közös újbóli gyermekké válás egyúttal mélyíti a felek közötti szeretetkapcsolatot, a támasz és
megértettség élményét, újból játékos
gyermekként segíti a szorosabb, közvetlenebb párbeszéd lehetőségét. Ha a
másik fél szólal meg egy szereplő helyzetébe bevonódva, az akár előrébb is
lendítheti a játék történését. Megakadás, nehéz érzések esetén ezzel fontos
lehetőséget nyújt a megoldásnak egy
társsal közös megtapasztalására, s ezáltal a belső erőforrások mélységei is
átélhetők olyan helyzetben, amelyet
más körülmények között nem tudnánk átélni. A játszó így a társsal való
kapcsolódásában válik felkészültebbé
az élet terheiben való helytállásra, akár
beláthatatlanabb fordulatok megismerésére.
A játékban a gyermek egy másik
személy helyébe is képzeli magát, önmagát valósíthatja meg egy elképzelt
szituációban. A beleélő képesség, a varázslat, az átváltozás és az átváltoztatás fontos élmény a játszó számára. Az
„empátiás megérintettség” (Németh,
2017, 320) szerepe a „gondoskodó
– törődő moralitás” (Németh, 2017,
317) formálódásában is kiemelt. A
játék magában rejti a segítőkészség, a
gondoskodó szeretet kibontakoztatásának forrását is, miközben bizonyos,
hogy a kisgyermek a játékban ún. kettős tudat segítségével van jelen; pontosan tudja azt is, hogy ő ki, de akkor,
ott, mégis a bátor kapitány, aki a tengeren hánykolódik a hajójával. Összességében így a játéknak közvetlen szerepe
van az érzelmi, a társas és a gondolati
bevonódásban, így a személyiség teljessége számára értékes tapasztalásokat hordoz.
FELFEDEZÉS ÉS MEGISMERÉS

A játék segít „szabaddá tenni a boldogság eltorlaszolt útjait (…), rendet
teremt az emberben, képes visszaadni
a szív békéjét” (Szabó – Szerepi, 2012,
16–22). Erre a bázisra építve a személyiség több oldalról is megérintődik, a
játék „teszi láthatóvá az érzelmi viszo-

nyulásokat, a viselkedést és az értelmi
képességek egységét” (Rábáné Mészáros, 2005).
„A játék összefüggésben van az
emberi szervezet homeosztázisával,
ugyanis olyan információszerző, -feldolgozó, -tároló folyamatok, stratégiák
fejlődését segíti elő, amelyek beépülnek a viselkedésbe és a gondolkodásba.
(…) erősen motivált cselevés, amelyet
a gyermek örömmel végez. Ez az aktivizált állapot a tanulás szempontjából
ideális: ilyenkor a játék elemeként új
ismeretekkel találkozva azok könnyen
integrálódnak az emlékezetbe és tartósan megmaradnak” (Péter, 2010).
Játékos formában megtapasztalhatóbbá, átélhetőbbé válnak az ismeretek, kézzel foghatóbbá válnak akár
nehezebben érthető gondolatok is.
Mindezeknek különösen fontos szerepe van a gyermek számára nehezebben
elképzelhető, megfoghatatlan dolgok,
fogalmak átadása során, vagyis az akár
konkrét történetek megismertetésével
és közös eljátszásával nagy segítséget
adunk számukra a feldolgozáshoz.
Ne feledjük az adott történet nyomán
megfogalmazódó egyéni gondolatok,
személyes benyomások, élmények
megszólítását sem a kapcsolódó játék
által, és beszélni mindezekről, hiszen
az információ leginkább mindezek
által talál helyet a gyermekek gondolatvilágában.
Egyes játékok értékes segítséget jelentenek az életünket kísérő, ismétlődő történések, az ünnepek mélyebb
átélésében is. Azáltal, hogy a hozzájuk
kapcsolódó ünnep tartalmát adják
elő és szemléltetik, közelebb segítik a
játszót a mélyebb átéléshez és a megértéshez (Pap, 2016). Mindez ismét
magában hordozza azt az élményünket, hogy egy nagyobb „történetnek”
részesei vagyunk, és segítséget nyújt
abban, hogy helyünket könnyebben
megélhessük és meg is érthessük abban.
„A játékban rejlő lehetőségeket
felhasználva jobban taníthatunk,
eredményesebben nevelhetünk. (…)
észlelés, az érzékelés, a képzelet, a
gondolkodás, az emlékezés pszichikus
folyamatait, valamint érzelmi, akarati,
cselekvési dimenzióit lendíti mozgásba” (Péter, 2010). „A kíváncsiság, a
megismerés, a csodálkozás – minden
megismerés forrása. Erre ad hatalmas
– és semmi mással nem helyettesíthető
– lehetőséget a játék, amennyiben kialakulásához, létrejöttéhez és kibontakozásához megteremtették a megfelelő

feltételeket. Az elmélyült, hosszan tartó játék megteremti annak lehetőségét,
hogy minél mélyebbre hatolhassunk
a titokzatos, misztikus sötétségbe, és
minél több tényre derítsünk fényt,
annál inkább nő kíváncsiságunk és tudásvágyunk” (Kiss, 2018, 7).
A JÁTÉK ÉS A SZEMÉLYISÉG
FEJLŐDÉSÉNEK AJÁNDÉKA

A játék által megérintett sokféle tapasztalás jól érezhetően gazdag megszólítódási lehetőséget jelent a játszó
gyermek személyisége számára, így
kibontakozásának, fejlődésének támogatásához egyaránt hozzájárulhat.
„A játék a kreativitás és az elevenség
örök bizonyítéka (…), a gyermek saját találékonysága” fejeződik ki általa
(Winnicott, 2000, 135). Mivel a játék
mindig a szubjektíven és az objektíven
érzékelhető világ érzékeny határán helyezhető el, különösen lényeges üzenete az összetartozás élménye, s ezáltal a
személyiségfejlődés legnehezebb feladatának, az egyedül való helytállásnak megkönnyítéséül szolgál. Lényeges azonban, hogy a játszó egy olyan
világot „teremthessen”, amelyben építhet a valós élményeire, tapasztalataira,
azonban azokat saját egyéni látásmódjával is „színezheti” (Winnicott, 2000).
„A játék természetéből következik,
hogy minél egyszerűbb és kevesebb
az eszköz (játéktárgy), annál inkább
fejleszti a belső képzeletvilágot és kreativitást. A gyermek bármivel, a legegyszerűbb tárggyal is képes játszani”
(Szabó – Szerepi, 2012, 20). Fontos
tehát, hogy inkább kevesebbet, mint
többet adjunk a világ kész dolgaiból,
így a gyermek a saját játéka által mindig a számára még éppen elviselhető
módon találkozhat velük.
A játéknak értékes segítő szerepe
van a negatív érzések levezetéséhez
kapcsolódóan is. „A gyermek nagyra értékeli azt a felfedezést, hogy egy
ismerős környezetben megtorlás nélkül kifejezheti gyűlöletét vagy agreszszív késztetését. Átéli azt, hogy egy jó
környezet képes elviselni az agresszív
érzéseket, ha azok többé-kevésbé elfogadható formában jutnak kifejezésre”
(Winnicott, 2000, 134). Így inkább
segítenünk szükséges azt, hogy a gyermek kifejezhesse a benne rejlő érzéseket, keretek között sikerüljön önmaga
számára is megformálni mindazokat.
A negatív érzések, a szorongás, az agresszió mind részei életünknek, s az-
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zal, hogy a játékban megszólítódnak,
egyúttal lehetőséget is kapnak a lecsendesedésre, és maga a megnyugvás
folyamata nyújt értékes tapasztalást a
későbbi hasonló nehéz helyzetekkel
való megküzdéshez. Ha a nevelés során figyelembe vesszük a gyermek élményvilágát, befogadókészségét, „végső soron a játék biztosítja számára az
önmegvalósítás folyamatát (…), saját
sorsának formálójává, aktív szereplőjévé válik” (Péter, 2010).
A gyermekek játékának további, segítő folyamatba való beépítése során kiemelt cél a „lelki érés növekedésképességének előmozdítása” (Schmidtchen,
1996, 163). Játék során az élmények
aktivizálása és az átélés a megnyugvást
is segíti, főként meleg, bensőséges,
biztonságot adó, a gyermek jelzéseire
hangolódó környezetben. A játékeszközök a társas élmény által szóbeli
és nem szóbeli tapasztalások közös
megélését, kifejezését is megszólítják.
Az elfogadó, bizalmi légkörben átélt
érzések tudatos követése és akár megfogalmazása fontos lehetőséget ad a
mögöttes érzések formálására is, ami
a belső feszültségek oldódását szintén
lehetővé teszi. Lényeges, hogy a beszédhez kapcsolódóan leginkább csak
a játékban éppen megjelenő tartalom
egyes fő jellegzetességeit, ismétlődő
mozzanatait hozzuk szóba, ne többet.
Az ismétlődés bizonyosan éppen azért
valósul meg, mert lényeges élményhez
kapcsolódik, ekkor fontos ki is mondani azt az érzést, amit a játék az „itt
és most” tükrében mutat: „Milyen szo-

morú ez a királylány”. A gyermekek
leginkább a saját érzéseik megértéséhez érkezhetnek közelebb ezáltal, hiszen önmagukat a játék akciói közben
nem monitorozzák, mi viszont annál
fontosabb tükröt jelentünk számukra.
Amennyiben megmutatjuk, hogy az
érzésekről – akár negatív érzésekről
is – lehetséges beszélni, úgy jelentős
segítséget adunk azok terhének könynyebbé válásához.
A bizalmi légkörben megvalósuló
közös játék biztonsága, a társ elfogadása egyúttal erőt ad a játszó gyermek
egyéni útjának megtételéhez, akár nehezebb élményekkel való szembenézéshez és a megoldás megtalálásához,
egyúttal az érzelmi elfogadottság és a
megosztás élménye által a személyiségfejlődésnek is gazdagítójává válik.
Ne feledjük, a játék igen mély és komoly üzenettel bír, és „senki se túlságosan nagy arra, hogy kicsinyeknek írjon, sőt igyekeznie kell, hogy elég nagy
legyen rá” (Kodály Zoltán).
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JÁTÉK

TAMÁS MARGIT

ÖNFELEDT ÖRÖKSÉGÜNK
ZENEI JÁTÉKOK A PEDAGÓGIAI GYAKORLATBAN
Élet és játék egyszerre születik. Felnőtt
és gyermek magában hordozza a játékot, ám míg a felnőtt idejének csak
elhanyagolható, töredék részét tölti ki
a játék (sokan el is felejtjük az ízét),
a gyermek legkomolyabb, legfőbb tevékenysége. Ebben leli örömét, ezen
keresztül jut bőséges információhoz;
megismeri, megérti a benne és körülötte zajló történéseket. A játék lényege
más dimenzióban van, mint az összes
többi tevékenység. Kívül marad a játék – kívül maradunk a játékon, ha
csak külső szemlélők, nézők, hallgatók vagyunk. Valódi jelentősége aktív
részvétellel válik megtapasztalhatóvá.
A játékhoz kezdeményezőkészségre,
találékonyságra, leleményességre van
szükség. A játék ezeket (is) fejleszti a
gyermekben (indirekt) anélkül, hogy
a felnőtt didaktikus módon, tudatosan irányítva beavatkozna. Nem magányos foglalatosság; régen ugyanúgy
terjedt, ahogyan a népdal, népmese –
„szájrul szájra”. Az együtt játszó gyermekek ellesték, egymástól tanulták
meg. Csakhogy az a tudás, amely több
évezreden keresztül áthatotta az élet
minden területét, mára sokunknak

idegenné vált. Elfelejtettük, nem tudjuk tovább folytatni. Megszakítottuk a
kontinuitást. Úgy kell tanulnunk, mint
bármely más tananyagot (de legalább
tanulhatjuk). A 19. század néprajzkutatóinak sem kerülték el figyelmét a
gyermekjátékok. Ki ne hallott volna
Erdélyi János (1846—48), Kriza János
(1863), Kálmány Lajos (1877–78),
Kiss Áron (1891, 1984) játékgyűjteményéről? Ugyancsak ezidőtájt kezdték
felkutatni és csodálkoztak rá népdalgyűjtőink (Vikár Béla, Kodály Zoltán,
Bartók Béla, Vargyas Lajos, Lajtha
László, Kerényi György stb.) arra a
számukra addig ismeretlen, felbecsülhetetlen értékű kincsre – népdalokra,
gyermekjátékdalokra –, amelyek zenei
tekintetben ma már közoktatásunk gerincét képezik.
E tanulmány – címe egyfelől a játék
önmagunk fölé emelő, a mindennapok
gondjaiból kiragadó képességére utal,
másfelől a magyar néphagyomány
mondóka- és gyermekjátékdal-készletét mint alapot rögzíti – betekintést ad
a mai pedagógusképzés zenei játéktevékenységeinek elvi alapvetéseibe, bemutatja a mondókák és gyermekjáték-

dalok szerepét a kisgyermeknevelők,
óvók és tanítók zenei tevékenységében,
továbbá beszámol a Magyar Tudományos Akadémia által is támogatott, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
által kezdeményezett és közoktatási
intézmények tanítói által megvalósított új zenetanítási modellekről.
A ZENÉBEN REJLŐ
JÁTÉKLEHETŐSÉGEK

A zene időben zajló folyamat. Három
alapvető összetevő – a ritmus, dallam
és harmónia – valamely szabályok
szerint hallhatóvá váló rendje. A ritmus az egymásutániság sűrű–ritka
intervallumainak játéka, a dallam a
zenei hangmagasság váltakozása az
egymásutániságban, a harmónia több
különböző zenei hangmagasság az
egyidejűségben – lehet konszonáns
vagy disszonáns. A ritmus önmagában
is megáll, ellenben a dallam és a harmónia szükséges velejárója a ritmus.
Mindegyik összetevő meghatározott
szerkezetbe rendeződve színt, fényt,
tónust, karaktert, tempót hordoz, lüktet; dinamikus–statikus, tehát mozgásban van. Az ókori görög kultúrában a

JÁTÉK

költészet, zene, tánc (muzsiké: ritmus,
dallam, mozdulat) még szerves egységet alkotott, nem választották el egymástól.
A zene nyelv. A lélek beszéde. Egyfelől egy-egy nép művészetében is
a nemzet legfőbb jellemvonásai rajzolódnak ki. Másfelől, mint minden
művészet, a zene is kifejez és tükröz.
Minden időben saját kora jellegzetessége hallható ki belőle a zenealkotóelemek számlálhatatlan változatosságában. A 20. századi gyakorlat is olyan
zeneszerzői technikák felé irányította a
figyelmet, amelyek az előző korokban
egyáltalán nem vagy csak alig nyilvánultak meg; a zeneszerző bevonja a
hallgatót az alkotás folyamatába (interaktívvá teszi a zenei történéseket),
a hallgató egyben alkotó is, érintetté
válik, beszéli a zenei nyelvet, aktívan
bekapcsolódik, nem marad kívül a zenén (akárcsak a játék esetében). Ilyen
például Sáry László gyűjteménye, a
Kreatív zenei gyakorlatok, amelynek
előszavában Földes Imre zenetörténész így vélekedik: „[…] egyszerre
szól gyermekekhez és felnőttekhez,
zenehallgatókhoz és muzsikusokhoz.
Csupán a velünk született zenei érzékre tart igényt. Nem tudásunkat kívánja gyarapítani, ám érzékenységünket
igyekszik a végletekig finomítani. A
zene kifejezőeszközeit, eszköztárát
nem megtanítani akarja, hanem felfedeztetni” (Sáry, 1999, 5).
Maga a zeneszerző pedig a következő magyarázatot, útmutatást adja a
megvalósítandó gyakorlatokhoz: „E
gyakorlatok a zenei gondolkodásmód
néhány alapvető kérdésével foglalkoznak. Útbaigazítást adnak bizonyos
zeneszerzői törekvések és módszerek
megismeréséhez, segítséget nyújtanak
a memória és a rögtönzési készség fejlesztéséhez, a figyelem összpontosításához, a társas zenélés gyakorlásához.
[…] Ahhoz, hogy a módszer lényegéhez közel kerüljünk, eddigi elképzeléseinket a hangokról, hangzásokról
és általában a zenéről, zeneművekről
felül kell vizsgálni, és talán meg is kell
változtatnunk azokat. […] az embernek talán fel kell adnia az ideáit vagy
korábban biztosnak hitt elképzeléseit.
Fontosnak tartom, hogy az olvasó bepillantást nyerjen módszerem kialakulásának történetébe, és ami ezzel
szorosan összefügg, zeneszerzői gondolkodásom műhelytitkaiba is. […] A
század második felének zenéjét tanulmányozva megerősödött bennem az
a felismerés, hogy a zeneszerzési gya-

korlatnak és a gondolkodásmódnak
más és többféle útja is lehetséges, mint
a mi klasszikus európai gyakorlatunk”
(Sáry, 1999, 11–13).
Ezek a gondolatok rendkívül figyelemre méltók és alaposan megfontolandók (még 22 év elteltével is), ugyanis a zenei készségeknek azon területei,
amelyekről a zeneszerző beszél, kisgyermekkortól kezdve rendszeres és
folyamatos fejlesztéssel nagyszerű
eredményeket hozhatnak (ráadásul
nem csak zenei téren), ahogyan már
Kodály Zoltán is hangsúlyozta. A
kisgyermekek nevelésével foglalkozó
pedagógusok tudják, hogy a gyermekek zenei fogékonysága ebben a korban rendkívüli, gyorsan és könnyen
elsajátítja a mondókákat, dalokat. A
gyermekek ösztönösen alkotnak dallamokat és szövegeket, de ez az alkotókészség hamar elsorvad, amennyiben nem gyakoroljuk – ahhoz, hogy
a pedagógus képes legyen fejleszteni,
magának is jártasnak kell lennie ezekben a készségekben. Tehát a pedagógusképzők amellett, hogy szakmai és
pedagógiai ismereteket nyújtanak, a
mondóka- és dalrepertoáron keresztül
tapasztaltathatják meg a hallgatókkal
a zenei készségek fejlesztésének lehetőségeit. A bölcsőde, óvoda és alsó
tagozat zenei szemelvényei túlnyomó
többségben a magyar néphagyományból valók.
A KISGYERMEKKOR ZENEI
JÁTÉKAI

Miközben kutatások eredményei bizonyítják, hogy a zenének személyiségés közösségformáló szerepe mással
nem helyettesíthető, mégis évtizedek
óta folyamatosan csökken a zenei nevelés szerepe mind a felnövekvő nemzedék zenei kultúrájának formálása
terén, mind a zenei képességek fejlesztésének, kibontakoztatásának terén.
„Ezzel párhuzamosan tapasztalhatjuk
a társadalom zenei nevelés iránti érzéketlenségét is. A hatvanas, hetvenes
évek magyar tudományos kutatásai és
gyakorlati tapasztalatai is igazolták a
zene és a zenélés nélkülözhetetlenségét a kiegyensúlyozott személyiségfejlődésben, pozitív hatásait a szocializációban és az általános tanulási
teljesítményekben. A jelenkori tudományos meglátások ugyancsak széleskörűen bizonyítják az akkori meglátások időtállóságát, sőt ma már további
tudományterületek (pre- és perinatális
pszichológia, zeneterápia, agykutatás,
viselkedéskutatás) is érvelnek a zene

jelentős hatásai mellett” (Hegedűsné,
2015, 11).
A zenei nevelés területén bölcsődés
kortól kezdve kiválóan kidolgozott
módszertan, tiszta forrásból merített
zenei anyag áll a nevelők rendelkezésére. Ennek a mondóka- és dalanyagnak a zenei jellemzői szinte teljes mértékben azonosak: szövegük ritmikus,
hangsúlyos ás hangsúlytalan lüktetési
egységek váltják egymást, amely a
mozgást biztosítja. „A beszélni még
nem tudó gyermekre a szöveg ritmusa, dallama van hatással, s ez később is
megmarad; az értelem mindig háttérbe szorul. Ha gyermekdalt tanítunk, a
gyerekek soha nem hökkennek meg a
fura szavakon […]” (Lázár, 1997, 54).
„A szakmódszertani gyakorlatok
alapjait az egykori Kodály–tanítvány,
Forrai Katalin fektette le. Forrai Katalin (1926. szept. 25. – 2004. dec. 30.)
rengeteget tett a kisgyermekkori zenei
nevelésért a bölcsődei és óvodai énekzenei nevelés számára írott könyvei,
illetve a kisgyermeknevelő- és óvóképzésben végzett oktatómunkája és kutatótevékenysége révén. […] Kodály és
Forrai szellemi öröksége meghatározó
számunkra” (Kissné, 2015, 205). Erre
az örökségre épülnek napjaink énekzenei nevelésének alapelvei, ezek nélkül nem valósulhat meg hatékony zenei nevelés:
Érzelmi biztonság – amelyre a zenei
élmények befogadásához és a zenei
képességek kibontakoztatásához elengedhetetlen szükség van.
Hozzáférhetőség, elérhetőség – nem
más, minthogy minden gyermeket
részesíteni kell benne.
A magyar népzene elsődlegessége
– a zenei nevelésnek a néphagyományból kell kiindulnia, ez a zenei
anyanyelv és beszéd. A zenei anyag
gondos megválasztása, a választás
szabadság nagy felelősség, ugyanis
a kisgyermek érzékeny, fogékony;
mindent befogad és utánoz, nem
válogat, mert még nem alakult ki a
kritikai képessége, esztétikai érzéke,
befogadja az értéktelent is, kiszolgáltatott az őt ért hatásoknak. „Csak a
művészi értékű zenei anyag nevel
igazán, mert a fogékony korban terjesztett zenei gyomot nehéz kiirtani”
(Forrai, 1974, 17).
Életkori sajátosságok figyelembevétele – kis hangterjedelmű dalok
megfelelő hangmagasságból indítva,
hogyha utánozni szeretné, ne legyen
megerőltető számára.

Egyéni bánásmód – minden gyermekkel egyéni tulajdonságai ismertében, egyénre szabott módszereket
alkalmazunk a lehető leghatékonyabb fejlődés érdekében.
Tervezés és spontaneitás – a nevelő
kizárólag akkor képes a kialakult szituációkhoz spontán módon igazodni, ha felkészült, ötletgazdag.
Játék és játékosság, mozgás és szabad
aktivitás – a bölcsődei zenei nevelés
mindig játék során valósul meg.
Rendszeresség, állandóság, ismétlés
– nap mint nap, sokféle módon, a
nap minden szakában.
Fokozatosság – egyszerűtől az összetett felé, ismerttől az ismeretlen felé,
konkréttól az absztrakt felé. Jó példa – „Vedd ölbe, ringasd, énekelj!”
– az immár évtizedek óta működő (ugyancsak a kodályi örökségre
építő), Gróh Ilona által kidolgozott
és elindított Ringató foglalkozások
mottója ez a felszólítás. Mert lám
csak, úgy tűnik, ma valóban tanítani
kell azt, amely régen magától értetődő volt.
MONDÓKÁK, ÉNEKESJÁTÉKOK
Kodály Zoltán szerkesztésében 1951ben jelenhetett meg nyomtatásban a
Magyar Tudományos Akadémia támogatásával. Az első kötet előszavában Kodály így nyilatkozik: „A Magyar Tudományos Akadémia e kötettel
évszázados adóssága törlesztését kezdi
meg” (Kodály, 1951, VII.) Ugyanis korábban is voltak sürgető próbálkozások
a magyar nyelv és a népdalgyűjtések
tárgyában: „Tekéntetes Tudós Magyar
Társaság! A’ Magyar Nyelvnek elterjedőbb gyarapodását és Virágzását, miképpen törekedünk előmozdítani […]
azon bizodalmas kéréssel kívántuk a’
Tekéntetes Magyar Tudós Társasággal közölni, hogy mivel a’ Mester műv
szavakban nagy fogyatkozás volna,
azokat ki pótolni, egyszersmint pedig
a’ nyelvbe való szeretés, és így az abban gyakorlatlanoknak-is ösztönére a’
köz-nép ízléséhez irányzandó Magyar
dallokat valamint a’ Mennyegzői, és
egyéb más Nemzeti eredeti szertartásokban szokott szóllás módjáról rövid
oktatást, és beszédeket készíteni méltóztasson. Kik egyébberánt állandó
tisztelettel maradunk A’ Tekéntetes
Tudós Magyar Társaságnak, kész köteles szolgái, szíves jó akaró Baráti és
Attyokfiai Esztergom Vmegye Közönsége Esztergomban tartatott Köz
Gyűlésünkbűl Szent András Hava
21-én 1831.ik Esztendőben” (Kodály,

1951, VII.) Ugyanebben a hónapban,
november 26-án Komárom vármegye
ugyancsak ezeknek a „fogyatkozásoknak” a pótlását kéri az Akadémiától.
Mégsem történt egyéb még tizenegy
évig, mint egy újabb felszólítás. Majd
1844-ben a január 2-i közgyűlés 29.
pontjában ezt olvashatjuk: „Olvastatott
B. Jósika Miklósnak, mint a Kisfaludy
társaság elnökének levele, mellyben ez
utóbbi társulat’ nevében ennek abbéli szándékát jelentvén ki, miszerint a’
magyar népdalok és népmondák gyűjteményét kívánja kiadni, s tudva lévén
előtte hogy a tudós társaság ez előtt
mint egy tíz évvel olly népdalgyűjteményt tervezett […] másfelől egészen
külömböző levén e részben a Kisfaludy társaság’ szándékát t.i. a’ nép mondákat és dalokat úgy gyűjteni, mint
azok jellemző valóságukban élnek, ’s
így inkább azokat a’ művelt olvasóval
ismertetni” (Kodály, 1951, VIII–IX.).
A Kisfaludy Társaság ki is adta Erdélyi János gyűjteményének 1846-ban az
első, 1847-ben a második, 1848-ban a
harmadik kötetét (szövegük nagyobb
részt akadémiai kéziratokból). „Válogatása, szerkesztése a maga munkája.
Forrásait, azokhoz való viszonyát még
nem vizsgálta meg senki […] dallamot csak tizenkettőt adott ki” (Kodály, 1951, IX.), noha Fogarasi János,
a Kisfaludy Társaság rendes tagja, indítványozta, hogy „amennyiben lehet
zenéjökre is fordítsa gondját és figyelmét” (Kodály, 1951, IX.). Ám ezek
csupán a kezdeti bonyodalmak. Hoszszú ideig, sokféleképpen akadályokba
ütközött egy minden tekintetben megfelelő gyűjtemény összeállítása és kiadása, amely a Magyar Népzene Tára
hat kötetének kiadásával vált valóra.
Az első kötet tartalmazza a gyermekjátékokat. Ezt fellapozva nyilvánvalóvá
válik, hogy mondóka- és énekesjátékkincsünk is olyan gazdagságot mutat,
hogy abból minden tájegységünkben
élő szülő és nevelő egyaránt megválaszthatja a számára legkedvesebbeket.
Nem is kell mást tennie, minthogy nap
mint nap énekli, mondogatja a játékszituációkhoz illőket, és a gyermek
zenei készségei „maguktól” fejlődnek.
„A gyermekjáték mindennél mélyebb betekintést enged a népzene
őskorába. Mozdulattal, cselekménynyel egybekötött ének sokkal ősibb és
egyben bonyolultabb jelenség, mint
az egyszerű dal. […] A legkisebb, pár
hangnyi motívum ismételgetésénél
kezdve, előttünk áll a zene minden
fejlődési fokozata az európai népdal

átlagos terjedelméig, a nyolcütemes
periódusig. […] A népzene sajátos tüneményei egyik ágában sem mutatkoznak ily világosan. […] Panta rei! S ez
sehol annyira nem tapintható, mint a
gyermekjátékban.” (Kodály, 1951, XII–
XIII.) A mondókák és énekesjátékok
maradéktalanul alkalmasak az egyenletes lüktetés érzékének kialakítására,
metrum- és ritmusérzék-fejlesztésre.
Az ölbéli játékok több típusba sorolhatók: a dajkarímek közé az arc-, kéz-,
ujj-játékok tartoznak (Ciróka, maróka;
Bezere, bezere; Kerekecske, dombocska; Ez elment vadászni; Hej, Gyula;
Csip, csip, csóka; Lóg a lába; stb.),
emellett állatmondókák (Dirmeg, dörmög a medve), lovagoltatók (Gyí, paci,
paripa), kiolvasók (Apacuka). A ritmikus, dallamos szövegmondás mindig
mozgással társul. A zenei képességek
– a hallás, az éneklési készség, a ritmusérzék együtt fejlődnek énekléskor
a mozgással egybekötött gyermekjátékok előadása közben. Épp ezért az
énekesjáték a zenei nevelés alapja, általa nemcsak a zenei készségek fejlődnek, hanem a gyermek teljes személyisége. Komplex műfaj, hangkészlete
teljes mértékben igazodik a gyermekhang adottságaihoz, mozgás–zene
mindig együtt jár, páros lüktetésűek
(2/4-es ütem), motivikus szerkezetűek (4 lüktetés). „A gyermeki forma
alapképlete az ütempár, két lépésnek
megfelelő idő, mialatt mindegyik láb
kétszer érinti a földet, a súlyos–súlytalan viszony kétszer ismétlődik. Két 2/4
ütem lesz a kótaképe” (Kodály, 1951,
XIII.). „A népdal és a gyermekdal felépítése ellentétes. Amott a külső keret
állandó: a 4 soros versszak, ezen belül
az elemek, a sorok terjedelme sokféle.
A gyermekdalnak a külső kerete, terjedelme változatos, de állandó az elemek nagysága, az ütempár” (Kodály,
1951, XIX.). Nemcsak a szerkezet, de
az ambitus is különválasztja a kicsinyek dallamait a felnőttek népdalaitól.
A gyermekdalok nagytöbbsége öt-,
illetve hathangú. Leginkább tipikus a
hexachord hangkészlet, hangnemét
tekintve a dó–hexachord. A hat hangnál kisebb ambitusú dalok rendszerbe
tartozása is szembetűnő (erre Kodály
is felhívta a figyelmet): a kistercnyi távolságban mozgó dallamok esetében
mindig a 5. és 3. fokkal van dolgunk
(szó–mi), a három hangból hangkészlet vagy triton 6. 5. 3. fok (lá–szó–mi),
vagy trichord 3. 2. 1. fok (mi–ré–dó).
E motívumalkotó hangkészletek esetében „mélyreható különbség tűnik

fel az indogermán és az ugor-török
népek között” (Kodály, 1951, XXII.).
Mindezek mellett a gyermekdalokat
legfőképpen az jellemzi, hogy mozdulathoz, játékhoz van kötve. A játékok
is különböző típusokba sorolhatók.
Típusai (Forrai Katalin): játékba hívó,
guggolós, kergetős, felelgetős, szerepcserés, kifordulós kör, leánykérő, lakodalmas, párválasztós, sor–lánc, kapu–
híd. Ami megkülönbözteti a magyar
gyermekjátékokat a körülöttünk élő
népek gyermekdalaitól: „A magyar
népi játékdalokban hagyományosan
nincs mozdulatutánzás, szövegmegjátszás, […] ahol ilyenek előfordulnak,
ott általában kimutatható az idegen
eredet vagy a pedagógusi beavatkozás” (Lázár, 1997, 52). Mindezeket
tudva lehetünk képesek arra, hogy a
felnövekvő nemzedéket a zenei anyanyelvére tanítsuk. Immár évtizedek
óta nemcsak a bölcsődék és óvodák,
hanem az alsó tagozat zenei anyaga is
túlnyomó többségében ebből a forrásból táplálkozik. Minden elkötelezett
pedagógus tisztában van a kodályi
örökség mással nem pótolható jelentőségével, azonban az utóbbi években
mégis szükségesnek bizonyult ennek a
zenei örökségnek az újragondolása, a
mai viszonyokhoz igazítása.
ÚJ TANÍTÁSI MODELLEK
Három kutatócsoport a Kodály-koncepció megújítására tett kísérletet. A
kutatás legfőbb kérdése: Hogyan segíthetünk a 21. század gyermekének a
posztmodern világban a zenei értékeket megtalálni? Eddigi eredményeiket
egy konferencia keretében mutatták
be 2021. március 27-én. A Magyar
Tudományos Akadémia által is támo-

gatott, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem kezdeményezésére indult és
közoktatási intézmények tanítói által
megvalósított új zenetanítási modellek kidolgozását és megvalósítását az
Aktív Zenetanulás énekléssel és mozgással Kutatócsoport (vezető kutatói:
Nemes László Norbert, DLA, karnagy
és zenepedagógus, egyetemi tanár, az
LFZE Kodály Intézetének igazgatója, az MTA-LFZE Aktív Zenetanulási
Kutatócsoport vezetője, Honbolygó
Ferenc, PhD, tudományos főmunkatárs/TTk Agyi Képalkotó Központ,
Deszpot Gabriella, PhD, nyugalmazott tudományos főmunkatárs, egyetemi oktató, LFZE, Szirányi Borbála,
MA, művésztanár/LFZE) végezte 2016
és 2020 között. A kutatás interdiszciplináris: az új módszerrel tanított
tanulók többféle hatásvizsgálatban
is részt vettek, mely vizsgálatokat a
TTK Agyi Képalkotó Központ tudományos munkatársai végezték (Honbolygó Ferenc, Asztalos Kata, PhD,
tudományos munkatárs/LFZE, Lukács
Borbála, MA, doktorjelölt/ELTE PPK
Kognitív Pszichológiai Doktori Iskola, tudományos segédmunkatárs/
TTK Agyi Képalkotó Központ, Maróti
Emese, PhD, kutató/TTK Agyi Képalkotó Központ). A bevezető előadásokat Csépe Valéria, DSc, pszichológus,
egyetemi tanár, az MTA rendes tagja,
a TTK Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora és Csapó Benő, DSc,
Prima Primissima díjas neveléstudományi kutató, egyetemi tanár, az MTA
Közoktatási Elnöki Bizottságának
társelnöke, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
vezetője tartotta, majd a plenáris előadásokra került sor, amelyben Nemes

László Norbert osztotta meg gondolatait abbéli meggyőződéséről, hogy a
Kodály örökérvényű zenepedagógiai
koncepciója olyan szellemi alap, amely
nem szabad, hogy feledésbe merüljön.
Mégis ma az énekóra a leginkább háttérbe szoruló tantárgyak közé tartozik
(a külföldiek nem ezt tudják). Vannak,
akik kritikával illetik az ének-zene
oktatást, a Kodály-koncepciót, pl.: a
zenei nevelés módszerei megmerevedtek, vagy: a szolmizáció túlzott
alkalmazása az élményt akadályozza
meg. Jóllehet, a kritikáknak van létjogosultsága, azonban mindennek nem
Kodály koncepciója az oka. Ő a 30-as,
40-es években olyan alapvetéseket fogalmazott meg, amelyek ma is helytállók: az értelmi fejlesztés a gyermek
alkotókészsége fejlesztésének útjában
áll, utat kell nyitni az önkifejezés lehetőségének, törekedni kell az egyén és
közösség belső harmóniájára, szociális, kulturális egyenlőséget kell teremteni, az intellektus és a lélek harmonikus nevelésére kell törekedni. Kodály
tanítványai a zenei készségfejlesztés
fontos területein végeztek nem kevésbé fontos munkát: Ádám Jenő Módszeres énektanítás – a kottaolvasás alapjait
teremtette meg. Szőnyi Erzsébet A zenei írás-olvasás módszertana útravalóként ezt tanácsolja: élettel megtölteni
a tanító dolga és művészete. Dobszay
László A hangok világa pedig a zenehallgatás alapozása. A 21. század gyermeke számára olyan oktatási modellek
kellenek, ahol az éneklés, játék, alkotás, az intellektus és lélek harmonikus
egységben van – vélekedik a kutatás
vezetője. Az új zenetanítási modellek
fejlesztését leginkább Kodály az újra és
a progresszívra mindig nyitott habitu-

sa inspirálta. A gyermeknek lételeme a
játék és a mozgás. Az új tanítási modellek erre építve a ’testi’ tanulásra, a
testi érzékelésből fakadó (muszkuláris
– kognitív) mozgásra alapozzák módszerüket.
A kreatív énekes-játékok ritmikus mozgással (irányított) modell
(Szirányi Borbála, Barabás Edina, MA,
ének-zene tanár/Városmajori Kós Károly Iskola, óradíjas oktató/ LFZE) arra
kereste a választ, hogyan lehet az énekes alapú kodályi zenepedagógiát az
irányított mozgás eszközrendszerével
gazdagítani, miként lehet a különböző
komplexitású mozgássorokat a zenei
ismeretszerzés szolgálatába állítani,
hogyan lehet a polifonikus készségek
és az osztott figyelem készségének aktiválásával felhasználni, valamint az
éneklési készség alapozására, javítására alkalmazni.
A dinamikus énekzene—tanulás
(improvizatív) modell (Buda Sára,
MA, ének-zene tanár, karnagy/Óbudai Egyetem és Weöres Sándor Általános iskola és AMI, Gyömrő, Farnadi
Tamara, MA, ének-zene tanár/Richter
János Zeneművészeti Szakgimnázium, AMI és Kollégium, Bartók Béla
Ének-zenei általános Iskola) a Kokaspedagógia integrálása a Kodály-koncepcióba. A szabad mozgásra épülő
kreatív dalos játékok és a felfedező
zenebefogadás énekórai lehetőségeit,

egyéni tanulási útvonalak lehetőségeit
egy kollektív alkotófolyamatban, a pedagógus szerepét a tanulás támogatásában mutatták be.
Mindkét modell gyakorlati megvalósítását a multimediális példatár
filmrészletei segítségével követhették
nyomon a konferencia résztvevői. A
bemutatókat az oktatás idegtudományi
hatásvizsgálata eredményeinek ismertetése követte. Végül a kutatás tapasztalatai, dilemmák fogalmazódtak meg:
A testi tanulás milyen formái, változatai jelennek meg a modellekben, ezek
mennyire vihetők át az intellektus területére és alakíthatók át zenei képességekké vagy egyéb transzfer jellegű
tudássá. Vajon a legmodernebb, számítógép- és online alapú tesztelések
mennyire képesek megragadni azokat a tanulási eredményeket, kognitív és zenei képességeket, amelyeket
a zenepedagógus az aktív, mozgásos
zenetanítási módszerekkel fejleszteni
szeretne? Milyen lehetőségei és milyen korlátai vannak az idegtudományi
módszereknek a zenei fejlesztés agyi
leképeződésének kimutatásában? További fejlesztések, kutatások szükségesek, hogy ezekre a kérdésekre korrekt
válaszokat lehessen adni. Csépe Valéria figyelemreméltó gondolatai válaszként is szolgálhatnak: Az alapkutatás
nem igazolni akar, hanem megérteni.
Érés és fejlődés párhuzamosan törté-

nik, amelynek szoros belső rendje van,
ez a rend nem merev. Idézgetünk régi
tudásokat, de elfelejtettük, hogy a zene
és a tánc miért fontos. A zene és a tánc
jelenjenek meg minden tantárgyi órán!
A konferencia teljes anyaga
(https://www.youtube.com/watch?
v=xkjROXqWuxA) és az Aktív zenetanulás példatárai megtalálhatók a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
YouTube-csatornáján.
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JÁTÉKOS KREATIVITÁSFEJLESZTÉS AZ ÓVODÁBAN
„Isten játszik a világgal? Már miért játszana? Illetve hadd kérdezzem inkább
így: miért fordul elő a játszó Isten képe
olyan gyakran a legkülönbözőbb civilizációk mítoszaiban? S ha hozzáteszem
ehhez azt, hogy számos mítoszban az
Isten, vagy istenek nemcsak egyszerűen játszanak a világgal, hanem játszva
és táncolva teremtik a világot, akkor
a kérdés még fogasabbá válik. Miért
kapott a játék ilyen nagy szerepet az
emberiség mitikus képzeletvilágában?
Hogyan lehetséges az, hogy az emberi képzelet a játékot és a táncot a teremtés szent aktusával azonosította?”
(Hankiss, 2006, 304) Hankiss Elemér
az evilági félelmektől, szorongástól távolító szimbólumrendszereket elemző
munkájában többek között arra keresi a választ, hogy miért játszanak az
emberek. Miért olyan fontos a játékba
merülve a fizikai és képzeletbeli korlátok védelme közé, biztonságos, magunk alkotta szabályrendszerbe, térbe,
tartalomba menekülni? Elmélkedése
közben megjelenik a teremtő erő és a
gyermeki játék kapcsolata. A teremtés a játszó gyermek szimbóluma. „A
játékban elmerülő gyermek áhítata
például sugallhatta a teremtés szent
aktusának áhítatát. Utalhatott a terem-

tő tett szép szabadságára” (Hankiss,
2006, 308). Látszólag nincs sok köze a
címnek az eddig olvasott tartalomhoz.
Azonban mégis azt érezzük, hogy a
kreativitás és az abból fakadó teremtés
isteni szubsztancia, mely az emberiség számára adomány. A játékában
elmerülő gyermeket nézve sokan érezhetjük a veszteség fájdalmát, annak a
sajátos örömnek és tökéletességgel telt
szférának az elvesztését, amit felnőttként már nem vagy ritkán élhetünk át.
Az előbbieknél sokkal profánabb
álláspontot képvisel Edward de Bono,
aki a kreativitást bárki által megtanulható, használható és fejleszthető képességként definiálja (De Bono, 2009, 8).
Kicsi vígaszt nyújt ez az előbbiekhez
képest, hisz a játszóképesség fejlesztésével talán sikerül visszakapnunk
egy kicsi időre az önfeledt gyermekkort. Vagy sokkal többet annál? A
kreativitásfejlesztés néhány évtizede a
pedagógiai elmélet és gyakorlat célkeresztjébe került. A kreativitás mára a
munkaerőpiac legkeresettebb képességévé vált. A személyfókuszú kutatások
meghatározták a kreatív elmék vonzó
személyiségjegyeit, melyek a nyitottság,
a tolerancia, a kíváncsiság és a humor.
A kreatív gyermekek további személyi-

ségjegyei a kitartás, a széles érdeklődési kör, az élénk fantázia, a türelmetlenség, a gyakori kérdezés és a folytonos
változtatási vágy. Kutatások bizonyítják, hogy a kreatív emberek boldogabbak, egészségesebbek, szakmájukban
elismertebbek. Mára tudjuk, hogy a
kreatív folyamat célja az értékteremtés.
A produktum egyediségében, újszerűségében kreatív. A kreativitásmodellek
fejlődésével a környezeti tényezők szerepe is ismertté vált, köztudott, hogy az
egyéni képességek támogató közegben
bontakoznak ki. Ezt nevezzük kreatív
klímának, mely megjelenik a tervezési,
szervezési, tartalmi módokban és értékelési kérdésekben, de hasonlóan az
infrastruktúrában és az óvónő személyiségében (Péter-Szarka, 2013). A kreativitásfejlesztés során a konvergens és
divergens gondolkodásmódra egyaránt
hangsúlyt fektetünk. A kreativitás fejlődésének alapfeltétele a gyermek aktív
tevékenysége, személyisége teljességével történő bevonódása. Buda Mariann
szerint a kreativitás kibontakozásának
legfőbb gátlót tényezői 1. a kreativitás
értékének leszólása, lebecsülése; 2. a
túlzó kritika; 3. a tevékenységöröm
letörése; 4. a teljesítménykényszer, időhiány; 5. a túlzott rend és fegyelem,
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merev szabályok (Buda, 2004). Ezek
tehát azok a tényezők, melyek oda
vezetnek, hogy a kisiskoláskorú gyermekek kreativitása csökken, leszokik
a kreatív kezdeményezésekről, tevékenyégformákról. Az óvodák nagy veszélye, ha iskolásítás történik, tanulás
és ismeretátadás-központúvá válnak.
Az óvodáskori tanulás leghatékonyabb
módjai a gyermeki kérdésekre adott
válaszok, a modellkövetés és a szabad
játék. A fogalmi meghatározások gazdag tárából az alábbi összegzi témánk
szemszögéből leginkább a kreativitás
összetettségét. A kreativitás nem csak
a művészetek területén értelmezhető
alkotási tevékenység, hanem bármely
területen megjelenő gondolkodási folyamat, „amely a bizonytalanság, kétértelműség elviselésével nemcsak újszerű
gondolatok létrejöttét eredményezi,
hanem a másik ember gondolatainak
elfogadását, ezen keresztül pedig az
egymás iránti tolerancia, megértés és
az együttműködés növekedését is szolgálja” (Péter-Szarka, 2014, 3). A kreativitásfejlesztés sokféle módon történhet
az óvodában, ez az összeállítás elsősorban a játéktevékenységeken, projekteken, óvodai foglalkozásokon megvalósítható szerepjátékok gyűjteménye.
KREATIVITÁSFEJLESZTŐ
JÁTÉKOK AZ ÓVODÁBAN

1. Önmagunk megrajzolása
Az óvodakezdés hetében, az óvodához való visszaszokás megkönnyítésére önmaguk megrajzolása, textilből,
papírból, spatulából „saját házuk”
elkészítése, kidíszítése. Az elkészült
házakat falra, szekrényajtóra ragasztva „csoportváros” felépítése. A házak
elhelyezésekor az alábbi mondókát
mondjuk:
A földön állok, az égre, nézek,
Az ég felé növekszem.
Középen van a szívem.
Két karommal a világot átölelem.
Megérkeztem, itt vagyok.
2. Barátok játéka – 1.
Az első hét kedvelt eseménye a barátok játéka, amely páros játék. Minden
kisgyermek választ egy barátot. A
csoportszobában elrejt neki egy jelével ellátott, a számára kifestett „barátságkavicsot”, és térképet rajzol a kincs
megtalálásához. A szoba alaprajzát
– ajtó, ablak jelölésével – megkapják,
oda beragaszthatják a bútorokat szim-

bolizáló geometriai formákat. A kincshez vezető útvonalat maguk rajzolják
bele a szoba „térképébe”. A vizuálistérbeli intelligenciában erős gyermekek könnyen modellezik a szobát és
könnyen tájékozódnak a kereséskor.
Ha a térképolvasás kevéssé sikeres, hideg-meleg játékkal segíthető a keresés.
A társas kapcsolatok fejlesztésére, csoportközi kommunikációs mintaadásra
jól használható ez az interakción alapuló játéktípus.
3. Barátok játéka – 2.
Az előző játék folytatása: mindennap
elmesélheti két-három kisgyermek,
hogy ha ő lenne a megtalált kő, milyen
nyári kalandjai, élményei lettek volna. A játék alkalmas egymás mélyebb
megismerésére, élménymegosztásra, a
társas viselkedési készségek fejlesztésére, az empátiás viszonyulás gyakorlására.
4. Milyen gyümölcsfa lennél?
Az őszi gyümölcskosár projekthez
kapcsolódóan elképzeljük, hogy ki
milyen gyümölcsfa lenne, hogyan
élne, mi minden történne vele. Ez a
játék nem csupán a képzelőerőt vagy
a szókincset fejleszti, de segíti a kreatív önkifejezést, az ön- és társismeret
kialakulását, és jelentősen hozzájárul
az óvodás csoport érzelemvilágának,
aktuális állapotának felméréséhez.
5. Gyümölcslabirintus
Az előző projekthez kapcsolódik a
Gyümölcslabirintus társasjáték. A
játékot mindig a gyermekek egyéni
igényei, ötletei alapján készítjük. Kartonból vagy kockákból utat építünk
a „játéktér” négy sarkába ültetett őszi
gyümölcsfáktól/tőkétől (alma, dió,
körte, szőlő) a középen álló otthonig.
Induláskor a gyermekekkel megállapított, egységes mennyiségű gyümölcsöt
szüretelnek le a fájukról/tőkéjükről,
majd elindulnak az úton a házig. Az
út során különböző akadályokba ütköznek, melyeket korábban együtt találunk ki. Az nyer, aki elsőként, vagy
a legtöbb gyümölccsel, vagy legtöbb
jutalomponttal (mert pl. az éhes kisegérnek egy szem diót adott) ér a célba. Úgy is lehet játszani, hogy a pályát
(utakat) mindig máshogy építik fel a
gyermekek.
6. A legszebb pillanat
Egy élőlény vagy tárgy életének legszebb pillanata: beviszünk a gyermekcsoportba egy szép, régi tárgyat

vagy annak képét. Megtapintjuk, megszagoljuk, anyagát, formáját, díszeit
szemléljük. A gyerekek történeteket
találnak ki a tárgy életének legszebb
pillanatáról. A játék elvégezhető növényekkel, állatok képeivel, képeslapon
ábrázolt házakkal stb.
7. Falevelek
A „Peregnek, porolnak őszi falevelek”
projekthez illeszkedően különböző
szép levelek gyűjtése, préselése, felragasztása, majd filctollal a levelek kiegészítése valami mássá (állat, ember,
ernyő, autó, kerékpár stb.).
8. Állati nyomozó
A kiválasztott gyermek egy-egy állatot
fog utánozni, előadni a többieknek.
Megpróbál úgy „beszélni” és viselkedni, mint az általa kigondolt állat. Megmutatja, hogy szerinte hogy beszél ez
az állat, miket mondana, ha értenénk
(pl. hol szeret élni, miket szeret enni,
milyen színeket szeret, „milyen ruhát
hord”). A többiek feladata kitalálni a
feladványt. A szerepjáték közben fejlődik a kommunikációs készség, a társas
kapcsolatok, az egyéni és közösségi
sikerélmény megélésének lehetősége
rejlik benne.
9. Kartonkatonák
A Márton napi projekthez (Márton
püspök legendájának feldolgozása,
Márton mint katona, Márton mint
püspök) kapcsolódóan: kartonból katonák készítése, egyéni katonai zászlók
festése lepedővászonra. Tervezhetünk
különleges pajzsdíszeket, megalkothatjuk őket kartonból, kötélből, bőrdarabokból, tollból, alufóliából stb.
A szerepjáték során a gyermekek a
társadalmi szerepekbe bújva ismereteket szereznek a szereptartalmakról,
szerepelvárásokról, a szerephez tartozó tulajdonságokról, viselkedésmódokról. A játékok során önismeretre,
öntapasztalásra tesznek szert, testképük alakul, a követelménymentesség
önfeledségével tanulják magukat és a
világot.
10. Katonai edzőpálya
Katonai edzőpálya építése tornaszerekből, egyéb katonai életmódhoz
illeszkedő eszközökből, különleges
erőpróbák kitalálása a gyerekekkel közösen. A mozgásfejlesztés a testséma
és az egyéni képességek megismerésével hozzájárul az „éntudat”, a „szociális
én” erősödéséhez. A társakkal végzett
feladatok közben fejlődik az önura-

lom, az együttműködési készség, a
társas tolerancia, saját erőfeszítéseik
hatására megtanulják egymás munkájának elismerését (Pintér, 2004, 67).
11. Kreativitásfejlesztés a projekthetek során
A projekthetek rendkívül alkalmasak
a kreativitásfejlesztő gyakorlatok alkalmazására.
Megjelenik egyrészt a feladatvállalás
során a csoportok gyűjtőmunkájában,
majd az anyagok kiválasztásában, a
feladatok kivitelezésében, végül a feladatok előadásában.
Az Erzsébet naphoz kapcsolódó
„Testünk, egészségünk” projekt keretében az Erzsébet-legendát ismerik
meg a gyermekek. A legenda meghallgatása után először a fantáziára
és empátiára alapozva szerepjátékokat játszunk. A gyerekek szerephez
tartozó eszköz választásával lépnek
a szerepbe: rózsás korona, férfi korona, nagyon díszes királynői korona.
- Ha én lennék Erzsébet…, - Ha én
lennék Lajos…, - Ha én lennék Zsófia,
mit gondolnék, mit éreznék, hogyan
cselekednék? A játék beszélgetéssel
záródik.
A feldolgozás folytatásaként a történet reprodukálása következik, egyéni
vállalások alapján, csoportokban:
- első csoport: háttérhez vár, hintó
készítése, kórház nagy kartondobozokból;
- második csoport: „jelmezek készítése” textilekből, fonalakból, kartonból;
- szereplők kiválasztása: ők mimetizálják a történetet;
- zenekar kiválasztása: ők keresnek
kezdő- és záróéneket, ahhoz ritmusjátszó eszközöket készítenek;
- mesélők, történetmondók kiválasztása: ők a történetet három
részre osztva, saját szavaikkal mesélik el. Az óvónő rögzíti ezeket,
majd többszöri ismétlést követően
a gyerekek előadják a saját maguk
írta történetrészt.
Ebben a játéktípusban az érzelmi,
értelmi, akarati és a társas funkciók
egyaránt fejlődnek (Páli, 2004, 103).
A fenti feladatokat igyekezzünk úgy
tervezni és a gyermekek szükségleteit, egyéni adottságait figyelembe
véve úgy alakítani, hogy többféle intelligenciaterületet használhassanak
a tevékenységek végzése közben. Egy
hasonló jellegű, akár több hetes közös munka során fejlődik a figyelem,
az emlékezőkészség. A gyermekek

igazodnak egymáshoz, a másik által
megformált szerep sajátosságaihoz, a
figurához, ezáltal egymás elfogadását,
toleranciát tanulnak. A beszédkészség
fejlesztésével az aktív nyelvhasználat
kialakulását segítjük elő.
12. A „Testünk, egészségünk”
projekt
A „Testünk, egészségünk” projekt
következő egységében, a testünkkel,
érzékszerveinkkel kapcsolatos ismeretek gyakorlásával, bővítésével
kapcsolatos tevékenység komplex
feldolgozása a cél. A projekt indításaként közösen megnézzük az „Egyszer volt az élet” című sorozat egyik
részét. Ezután nagyméretű papíron
körülrajzolunk egy kisfiút és egy kisleányt. Gyermekenciklopédiák és a
filmélmény segítségével felelevenítjük
az ember belső szerveiről szerzett tudást. Két-két kisgyermek vállalhatja,
hogy elkészít egy-egy szervet. Velük
pontosan megnézzük a kiválasztott
szerveket, majd ötleteket gyűjtünk,
miből és hogyan lehetne elkészíteni
azokat. A gyerekeknek otthon is körül szabad nézniük, keresgélhetnek
a háztartásban fellehető anyagok
között. A szülőket is bevonhatjuk a
projekt ezen részébe. Az óvodai és
otthoni ötletbörze után a gyermekek
párokban megbeszélik, melyik megoldást választják. A hét végére elkészül a belső szerveivel kiegészített fiú
és lány makettje. A máj barna zokniból készülhet, a gyomor harisnyanadrág szájából, a nyelőcső és a légcső
összeragasztott vastag szívószálból,
a tüdő két zacskóból, a szív pl. piros
textil ajándéktasakocskából, a vesék és vékonybél dekorgumiból, az
agyat csigatésztából ragaszthatjuk a
makettre. Egy korábban megvalósult
projektben a vastagbél egy vízvezeték-szerelő apuka ajándéka, az egyik
kisfiú ötlete volt. Az ereket piros és
kék fonalból készíthetjük el, de filctollal is be lehet rajzolni őket. Ezeken
a heteken igazán jellemző a környezetben való nyitott szemmel járás és
a valamiből újat alkotás, az eredetitől
eltérő funkció keresése. A sok egyezkedés, ötletbörze és párban végzett
munka során fejlődik a gyermekek
együttműködési képessége, egymásra figyelése, és végül átélik a közösen
készített alkotás örömét. Egy hasonló projekt során több alkalom nyílik
mind a közös tevékenységek végzése,
mind az elkészült munkák „prezentálása” közben az őszinte kacagásra.

Ezekben a projektmunkákban a „kreativitást serkentő tényezők közé tartozik a célok kitűzése, és az azok felé
történő elköteleződés, a megfelelő
mértékű autonómia és szabadság a
feladatmegoldásban, az elegendő idő,
a visszajelzések, az elismerés minden
fajtája, a bátorító légkör, az új ötleteket,
elgondolásokat támogató hozzáállás.
A jól kiválasztott és meghatározott feladatok, a kockázatvállaló magatartás
és a hibázás lehetőségének elfogadása
szintén segíti a kreatív produktumok
létrejöttét” (Péter-Szarka, 2014, 5).
A fent bemutatott ötletek segítik
az óvónőket, hogy a gyermekek a felnőtt tekintélyszemélytől való függőség
mellett átéljék az egymással való függőség-felelősség élményét, az együttes,
kooperációban végzett tevékenység
során. A gyermekek ezeken a foglalkozásokon őszintén és bátran kérdeznek, kíváncsiságuk az adott téma iránt
egyre fokozódik. Ötleteiket könnyen
megvalósítják, a feladatokat szívesen
teljesítik. Átélhetik a kezdeményezés,
az újítás örömét, a teljesítmény sikerét,
a kreatív produktum értékét. Érzelmi
szempontból sem tudnak kívül maradni a folyamatból, hiszen a tervezéstől a kivitelezésen át egészen a társak
előtt történő bemutatásig magukének
érzik a feladatot, az alkotás örömét.
Teremtenek.
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A MOZGÁSOS TÁRSASJÁTÉK ALKALMAZÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI AZ ALSÓ TAGOZATON
„Többet kellene játszanunk. Hogy miért? Mert, amikor játszunk, elfelejtünk
mindent, és kiszakadunk a valóságból.”
(Julian Brass)
A gyermekek életében meghatározó
szerepet tölt be a játék, amit legjobban
az intenzív mozgás tud biztosítani.
Napjainkban a virtuális világ és a multimédiás eszközök egyre nagyobb teret
hódítanak a gyerekek életében, viszont
nagyon fontos, hogy a gyerekek valóban, igazán játszanak, ne csak a billentyűzetet vagy a kontrollelt nyomkodva, hiszen az nem tudja visszaadni az
igazi játék örömét. A játék biztosítja a
gyermekek számára az önfeledt tevékenységet, s ezenkívül az örömszerzés
forrása is. A játék fő célja az ember személyiségének fejlesztése, az egészséges
fejlődés elősegítése (Bánhidi, 2016).
A játék célja továbbá, hogy boldoggá
tegye azt, aki részt vesz benne. A játék legfontosabb sajátossága tehát az,
hogy az örömszerzés forrásául szolgál,
miközben a gyermek spontán tanul is.
A játékkal kapcsolatban már a 19.
században számos filozófus különböző játékelméleteket alkotott meg. Karl
Gross volt az, aki elsőként rendszerezte az emberi és az állati játékokat, s az
emberi játékokat az alapján osztotta
fel, hogy az ember mit fejleszt a játékkal. Úgy gondolta, hogy a játék fejleszti és elevenen tartja érzékszerveket (a
látást, ízérzékelést, szaglást, hallást),
a mozgásszerveket (a test különböző tagjait játékos mozgással, külső
tárgyak mozgatásának segítségével
tartja elevenen), a magasabb szellemi
képességeket (az emlékezetet, figyelmet, képzeletet), ezeken kívül még az
akaratot és szocioökonómiai késztetéseit, a szeretet és szerelem iránti vágyát, utánzási képességét, valamint a
társadalmi rutinját. Grossal szemben
Roger Caillois négy osztályba sorolta
a játékokat. A négy osztály a következő: Agon – vetélkedés, Alea – véletlen,
Mimicry – szimuláció, Ilinx – szédület. Mindketten meghatározták azt,
hogy miben különbözik a játék más
emberi tevékenységtől (Dobay, 2016).

Rajtuk kívül még jó néhány filozófus
állított fel különböző játékelméleteket.
A játék fogalmára és értelmezésére
többféle meghatározást találunk. A
játékot értelmezték a pszichológia, pedagógia, esztétika, műszaki és a sporttudomány területén is. A pszichológia
területén Balogh (1991) így mutatta be
a játékot – ez egy szabályok által meghatározott csoportos tevékenység, amely
összekapcsolható a szabadsággal, a
véletlennel és a képzelettel egyaránt.
A pedagógiai tudományterületen
való értelmezés szerint a játék az
ismeretek gyakorlására és az irányított
tevékenység előkészítésére szolgál.
A sporttudomány területén Horváth
(1999) így értelmezte a játékot: a gyermekek komplex személyiségfejlődése
a játék motoros aktivitásának és pszichológiai funkcióján keresztül megy
végbe (Dobay, 2016).
A mozgásos társasjátékkal való első
találkozásom az egyetemi tanulmányaim során történt, amikor is Dobay
Beáta tanárnő egyik testnevelés-elmélet és -módszertan órájának a követelménye volt, hogy óvodások számára
kellett készítenünk ilyen társasjátékot.
A mozgásos társasjáték Dobay tanárnő saját ötlete volt, még évekkel
ezelőtt. Úgy gondolta, hogy olyan

társasjátékot kellene készíteni, mellyel
a gyermekek szívesen játszanak, ami
aktivizálja őket és eltér az üzletekben
vásárolható játékoktól. Így született
meg a mozgásos társasjáték gondolata,
melyet a mozgásfejlesztés során nagyszerűen fel lehet használni.
Ahhoz, hogy egy mozgásos társasjátékot létre tudjunk hozni, az előírt
követelmények megvalósításán kívül
kell egy jó ötlet, melyre épülhet az
egész játék. Az adott korosztálynak
megfelelő mozgásgyakorlatokat hatékonyan be kell építeni a játékba a
mozgásos társasjátékok tartalmának
összeállításánál. A társasjáték öszszeállításának első lépése egy fantázianév találása, mely lehet egy adott
időszak kedvenc meséjének a címe
vagy akár egy, az alkotó által kitalált
név. Ezután végig kell gondolni, hogy
milyen társasjátékot veszünk alapul.
A mozgásos társasjáték egyik alapja a
szabályleírás, melynek létrehozásánál
több kritériumot kell figyelembe
venni. Ilyen például a gyermekek
életkora, az eszközök leírása, a létszám meghatározása. Ezeken kívül
meg kell határozni a játék tartalmát,
valamint a játék célját. A játék menetében pontosan rögzítenünk kell a szabályokat. A mozgásos társasjátéknak

a szabályleíráson kívül tartalmaznia
kell a figurákat, a dobókockát, a játékteret/játéktáblát, a kártyákat és – ami
a legfontosabb – a tárolásra alkalmas
megfelelő méretű és kinézetű dobozt
vagy zsákot. Nagyon fontos, hogy az
előbb felsoroltak esztétikus kinézettel rendelkezzenek. A figurák mindig
passzoljanak a társasjáték témájához.
A játéktér kialakításánál figyelembe kell venni, hogy milyen nagyságban gondolkodunk. Lehet akár egy
asztalra lehelyezett játéktábla, melyre
mi készítjük el a figurákat, vagy egy
nagy méretű játéktér, melyen maguk
a gyermekek lehetnek a „figurák”. A
dobókockát többféle anyagból is elkészíthetjük, így például lehet készíteni
papírból, anyagból, fából, műanyagból
vagy akár egy másik játékból kivett
kockát is használhatunk. A mozgásos
társasjátékok többségében használhatunk kártyákat is, melyeket különböző
színekkel, figurákkal is megkülönböztethetünk. A kártyáknak lehet több
típusa és különféle feladatokat is tartalmazhatnak. A kártyák szövegének
pontosnak, egyértelműnek és a laikusok számára is értelmezhetőnek kell
lenni. A mozgásos társasjáték tárolására olyan tároló eszközt kell használni,
melybe a játék minden kelléke belefér,
valamint szintén esztétikusnak és a játék témájához alkalmazkodónak kell
lennie. A tárolásra alkalmas eszközön az alkotónak a neve is szerepeljen
(Dobay, 2016). A mozgásos társasjáték
minden eszközének, kellékének időtállónak kell lennie, vagyis ha például
papírból készítjük az eszközöket, azt

érdemes belaminálni. Miután elkészítettük a játékot, már csak a kipróbálás
van hátra.
Az egyetemi tanulmányaim során
jómagam is készítettem óvodások számára mozgásos társasjátékot, melyet
alsó tagozatosok körében is kipróbáltam. A játék játszása során arra jutottam, hogy az óvodások számára készített „TörpIci Kaland” kicsit unalmas a
8-9 éves gyermekek számára. Így elkezdtem gondolkodni egy kifejezetten
alsó tagozatosoknak szánt mozgásos
társasjátékon. Hosszú tervezés után
megszületett a „Manóvilág mozgásos
társasjáték”, mely egy telet, illetve karácsonyt megidéző társasjáték, sokféle

mozgásos feladattal, számolással. Az
általam kitalált Manóvilág mozgásos
társasjáték alapja a gazdálkodós társasjátékokon nyugszik, sok-sok mozgásos elemmel. A játéktér nálam egy
saját készítésű A1-es játéktábla. A figurák mind az adventi időszakhoz,
illetve a télhez kapcsolódnak. A kártyákból 4-féle van, melyek különböző
típusúak (például meglepetés-, Rudolf-kártya), amelyeken kifejezetten
mozgásos gyakorlatok találhatóak. A
zsetonok, a kártyák mind különböző
színűek és – mivel papírból készültek
– lamináltak, csakúgy, mint a figurák
és maga a játéktér, valamint a szabályleírás is.
A Manóvilág mozgásos társasjáték
az első pillanattól kezdve elnyerte a tanulók tetszését, mivel rengeteg izgalmat és feladatot tartalmaz. A játék fejleszti a tanulók logikus gondolkodását,
szociális képességeit, valamint segít
nekik a játék elvesztésének megtanulásában is. A tanulók „azonkívül, hogy
játszanak”, fejlődnek és tanulnak is. A
mozgásos társasjáték, mely kifejezetten alsó tagozatos tanulók számára lett
létrehozva, tökéletesen beilleszthető
az iskolai klub szabadidős tevékenységébe vagy akár egy nevelési területen
alkalmazott játék során, de a tanítási
órákba is.
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VARÁZSOLJUNK…
ISKOLAI BÁNTALMAZÁST MEGELŐZŐ PROGRAMOK BEMUTATÁSA

„A lelket bizonyos varázslattal
gyógyíthatjuk, s e varázslat a szép szó.”
(Szókratész)
Álmodozni, gondolatokkal játszani
jó dolog. Eljátszhatunk a gondolattal,
hogy ha lenne egy varázspálcánk vagy
jönne egy jótündér, egy szempillantás
alatt eltüntethetnénk az agressziót, a
bántalmazást az osztályunkból, az iskolákból, a világból. Attól a pillanattól
kezdve minden más lenne. Nem lenne csúfolódás, verekedés, tárgyak dobálása és ezek miatt hullatott sok-sok
könnycsepp.
Azt gondolom, ahogy az előző (Katedra, 2021/május) cikkben bemutatott elméletek is alátámasztják, hogy
mindennek megvan a maga helye,
szerepe a világban. Nincs ez máshogyan az agresszióval sem. Viszont azt
is megismerhettük az elméletekből,
hogy az agresszív viselkedésnek menynyi negatív hatása lehet. Épp ezért
helyzethez és lehetőségeinkhez mérten, pedagógusként fontos valamilyen
módon beavatkozni, kezelni azt.
Varázspálcával ugyan nem tudok
szolgálni a kedves Olvasónak, azonban jelen írásban szeretnék bemutatni
néhány jó példát, gyakorlatot, forrást,
amelyek alkalmazásával, átgondolásával talán apró varázslatok születhetnek.
HOGYAN KEZDŐDIK
A magyar nyelvben a bántalmazás áll
talán legközelebb a „bullying” szóhoz,
de az angol nyelvű kifejezés hivatalos
megfelelőjét még nem találták meg. A
bullying legfőbb jellemzője, hogy a felek erőviszonyai egyenlőtlenek (mind
fizikai, mind mentális, lelki értelemben), a bántalmazás rendszeresen történik, szándékosság vezérli, de konkrét célja nincs (Jármi, 2015). Történhet
személyesen vagy az online térben,
lehet fizikai vagy verbális, közvetlenül
(direkt) vagy közvetetten (indirekt) is
szólhat az áldozatnak (Buda és mtsai.,
2008). A kutatások szerint a gyermekek kétharmadát érinti.
Mivel minden résztvevőt (bántalmazó, áldozat, szemlélődők) mélyen
érint egy bullying folyamatban, ezért
fontos, hogy a prevenciós és inter-

venciós programok három szinten is
dolgozzanak a hatékonyság érdekében, mégpedig kognitív (megértsék,
megismerjék a gyerekek a jelenség fogalmát, típusait), viselkedéses (tudják
a praktikus, gyakorlati teendőket, ha
ilyen helyzetbe kerülnek) és érzelmi/
motivációs (érezzék át az egyes szereplők nehézségeit, és ebből adódóan
motiváltak legyenek a tanultak alkalmazására) szinten (Jármi, 2019).
Általában jellemző, hogy ezeket a
foglalkozásokat az osztályfőnök tartja
az osztályának, de fontos, hogy minden pedagógus odafigyeljen, felfigyeljen és beavatkozzon egy bántalmazó
helyzetbe, illetve tematikus szülői értekezleten a szülőkhöz is kicsit közelebb lehet hozni a témát, hogy minél
érzékenyebben, erre nyitott szemmel
figyeljenek a gyermekekre.
A LEGKISEBBEKNEK
Kicsit talán érdekes belegondolni, de
a bántalmazás megelőzése érdekében
már az óvodás korosztály számára is
dolgoztak ki programokat. Az egyik
ilyen, egy magyarországi, 2015-ben
létrejött projekt a „Nyugi Ovi” nevet
kapta. Csoportfoglalkozások keretében öt témát, szabályt érintenek, melyek a következők: 1. mindenkit befogadunk a csoportba, 2. elmondjuk,
amit érzünk, 3. nem bántjuk egymást,
4. megvédjük, ha valakit bántanak, 5.
szólunk, ha valakit bántanak. A foglalkozások játékosak és egy mesés kerettörténetbe vannak építve. A program
része a pedagógusok képzése és szülői
alkalmak is. Amennyiben részletesebben érdekli a program a kedves Olvasót, az infografikán megtalálhatja a
NyugiOvi Program módszertani kézikönyvét (Bővebben: infografika – 1).
ALAPISKOLÁSOKNAK
Már a cikk előző részében említést
tettem róla, hogy a skandináv országokban kezdtek el legkorábban
foglalkozni az iskolai agresszióval,
bántalmazással. Épp ezért megkerülhetetlen, hogy szót ejtsünk egy sikeres
skandináv-finn programról, amelynek
magyarországi adaptációját is létrehozták. Ez a KiVa program. A progra-

mot prof. Christina Salmivalli és Elisa
Poskiparta fejlesztette ki, több éves kutatásukra alapozva. A számok szerint
Finnországban nagy hatékonysággal
működik, nemzeti programmá minősült. Az iskolák 90%-a alkalmazza, ami
évente 20–30%-kal csökkenti az iskolai bántalmazások előfordulását (Jármi, 2019). A KiVa foglalkozások 10
duplaórát igényelnek. Változatos eszköztárat használnak, például filmet,
beszélgetést, szerepjátékot, csoportos
feladatokat. A programhoz számítógépes játék is tartozik, amely növeli a
program népszerűségét és a motivált
részvételt a gyerekek körében (Jármi
és mtsai, 2012). A program három
egymásra épülő egységből áll, amelyeknek témája és mélysége korosztályi sajátosságokhoz igazodik. Az első
az 1–3. osztályban, a második a 4–6.
és a harmadik a 7–9. osztályokban
ajánlott. A foglalkozásokat minden
esetben az osztályfőnök vezeti, ezzel is
segítve azt, hogy a gyermekekkel való
kapcsolata és bizalma is elmélyülhessen. A KiVa tematikája fokozatosan
jut el a bántalmazás témájához. Először a csoportkohézió, csoportnorma,
egymás elfogadása, megismerése a cél
(Jármi és mtsai, 2015). Úgy gondolom, ez a fokozatosság kulcsfontosságú lehet a hatékonyság tekintetében.
Fontos az a pedagógusi attitűd, hogy
a foglalkozások során nem frontálisan
mondják el a gyermekeknek – a bántalmazónak is –, hogy mit csináltak
rosszul, mik a szabályok és mit kellene máshogy tenni, hanem hagyják,
hogy a nagy felismerésekre a gyerekek önmaguk jöjjenek rá és mondják
ki, esetleg finoman rávezetik őket, de
elengedhetetlen, hogy a gyerekek elmondhassák a véleményüket, megoldási ötleteiket (Jármi és mtsai, 2015)
(Bővebben: infografika – 2).
Az egyik legnagyobb hatékonysággal dolgozó megelőző program a kidolgozójáról, Olweus-ról kapta a nevét. Egy norvég programról van szó,
amely szintén kutatási eredményeken
alapszik. A hatásvizsgálatok szerint
20–70%-kal csökkenti a bullying megjelenését – kiterjesztve a személyes és
az online formájára is. Ezenkívül az
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antiszociális viselkedés is csökkent
a tanulók körében, illetve javultak az
osztályokon belüli kapcsolatok is. Külön hangsúlyt helyez az iskolai, osztály- és az egyéni szinten történő prevencióra (Berta, Dombi, 2017).
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A nagyok korosztálya sem maradhat ki
a bullying prevenciós programokból.
Az ő számukra az ENABLE nemzetközi program ajánlható, melynek a megvalósítása egy tanév során 10 tanórát
vesz igénybe. Az osztályfőnökön kívül
bevonható közös vezetéshez egy másik pedagógus kolléga vagy esetleg az
iskolapszichológus. A program alapját
a kamaszok önismereti igényére és a
kortárs visszajelzések fontosságára építették fel (Jármi, 2019). Két modellel
van lehetőség dolgozni a program során. Az egyik a SEL (Social Emotional
Learning) – ebben az esetben saját és
mások érzelmeinek felismerése és megértése kerül a fókuszba, a fő cél pedig
a társas készségek, empátiás készség
és az érzelmi intelligencia fejlesztése.
Természetesen a bántalmazás témakörét is érinti ez a modell is. Egy további
program pedig az antibullying-modell,
amely közvetlenül az iskolai bántalmazásra helyezi a hangsúlyt (Jármi, 2019)
(Bővebben: infografika – 3).
HÁTRÁNYOS HELYZET
A Komplex Instukciós Program (KIP)
magyarországi megvalósítója Nagy
Emese. A program célja a hátrányos
helyzetű gyermekek osztályban elfoglalt helyének a javítása. Alapvetően
nem bántalmazásprevenció céljából
született a program, de „mellékhatásként” elmondható, hogy a kortárs bántalmazás is jelentős csökkenést mutatott (K. Nagy, 2015)
MITŐL LESZ HATÉKONY?
Várnai Dóra és munkatársai (2016)
több tanulmány alapján állítottak öszsze egy listát, hogy mi a hatékony prevenciós program kulcsa:
1. a teljes iskolára kiterjed
2. több korcsoportot is bevonnak a
foglalkozásokba
3. változatos, a gyerekek számára érdekes eszköztárral dolgoznak
4. az interaktív foglalkozások mellett teret kapnak az explicit ismeretek
is a bullying témaköréről
5. a szemlélők szerepének kiemelt
hangsúlyozása több nézőpontból is (az
ő szerepük a legnagyobb a bullyinghelyzet alakulásában, így nagy jelen-

tőséggel bír, ha elmozdulnak a passzív
szerepből)
6. a pedagógusok aktív szerepe a
bántalmazás kezelésében
7. bántalmazást elutasító csoport- és
iskolai normák kialakulását célozzák meg
8. a bántalmazás esetén a segítségkérés jelentőségének a hangsúlyozása,
illetve elérhető lehetőséget is biztosítanak erre
9. a prevenciós tevékenységet megfigyelik
A GYAKORLATBAN

Az előzőkben bemutatott bullying
prevenciós programok nemzetközileg elismertek, és a hatékonyságuk is
kutatásokkal igazolt. Amennyiben az
intézményi keretek lehetővé teszik, érdemes program szinten is beépíteni az
iskolák életébe a megelőzést, amennyiben viszont erre nincs lehetőség, azzal
is varázsolhatunk, ha a hivatkozott
módszertani könyvekből, cikkekből
csupán egy-egy gyakorlatot építünk
be a diákok mindennapjaikba.
Amennyiben esetleg kérdőívvel
mérnénk fel, hogyan is állnak a tanulók az iskolai erőszak tekintetében,
a Figula Erika és munkatársai (2008)
által kidolgozott Iskolai Erőszak Kérdőívet érdemes megismerni. A kérdőív 70 állítást tartalmaz, amelyeket
egy négyfokú skálán kell értékelni. Öt
dimenziót vizsgál: áldozat, csatlakozó
beavatkozás, segítő beavatkozás, szemlélő, támadó. Ezen belül 13 alskálát
tartalmaz (Bővebben: infografika – 5).
Léteznek már olyan tanulást és aktivitást segítő alkalmazások, amelyekkel
színesebbé tehetünk egy-egy foglalkozást. Ilyen a mentimeter.com és a
kahoot.com oldalak, ahol például sza-

vazást hozhatunk létre, vagy közös szófelhőt készíthetünk egy témával kapcsolatban, kvízt készíthetünk a tanult
anyagról. A csatolt infografikákon megtalálhatók a weboldalak címei, ahonnan
ingyenesen tölthetők le a bemutatásra
került programok segédletei, illetve
egyéb bántalmazásprevenció témaköréhez kapcsolódó tartalmak.
Hiszek benne, hogy minden pedagógusnak van egy saját varázspálcája,
amelyet ki-ki maga állít össze a személyiségéből, módszerekből, gyakorlatokból, tudományból. Remélem, e
tanulmány kicsit hozzájárul majd a
varázspálcák alakításához.
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A MATEMATIKAI TAPASZTALATSZERZÉS
ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI AZ ÓVODÁBAN (2. RÉSZ)
A pedagógiában taneszközöknek hívjuk azokat az eszközöket, melyeket az
oktatási folyamatban felhasználunk,
az oktatási célok megvalósítása érdekében (Petriné, 2003). A matematikai
tapasztalatszerzés egyik legfontosabb
tényezői azok az eszközök, melyek
segítik a tapasztalatszerzés megvalósítását és hozzájárulnak a fejlesztési
célok realizálásához. A matematikai
taneszközök olyan információhordozók, melyek megjelenítik a matematikai műveltségtartalmakat, elősegítik a
matematikai problémamegoldás folyamatát, a képességek, készségek fejlesztését (Körmöci, 2014). Óvodáskorban különösen meghatározó szerepe
van a matematikai tapasztalatszerzés
eszközeinek, mivel a gyermek gondolkodása ekkor cselekvéshez, illetve
szemlélethez kötött. A matematikai
tapasztalatszerzés eszközeivel történő
manipuláció mozgósítja a gondolkodást, segíti az ismeretek beépülését,
valamint hozzájárul a képességek,
készségek fejlesztéséhez.
A matematikai tapasztalatszerzés
eszközeivel szemben támasztott követelmények:
• Szemléletes módon reprezentálja a
matematikai tartalmakat.
• Sokoldalú legyen (vagyis többféle
matematikai tartalmi elem szemléltetése során legyen alkalmazható).
• Tartós és esztétikus legyen.
• Segítse az elvonatkoztatást, az ismeretek beépülését.
• Megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre.
• Motiváló legyen.
• Játékra is kínáljon lehetőséget.
(Körmöci, 2014)
A matematikai tapasztalatszerzést segítő eszközök fajtái:
• játékeszközök,
• használati eszközök,
• gyűjtött eszközök, anyagok, termések,
• a természeti, társadalmi környezet
tárgyai,
• minden olyan személy, tárgy, amely
alkalmas matematikai tartalmak
megjelenítésére,

• manipulációs eszközök (mesterségesen előállított eszközök) (Perlai,
2016).
Az óvodai matematikai tapasztalatszerzés alternatív eszközei közül a
leglényegesebbek azok a manipulációs
eszközök, amelyekkel egy-egy matematikai területhez kapcsolódó témakör szemléletesen ábrázolható, és a
játékosság követelményeinek is eleget
tesznek. E manipulációs eszközök alkalmasak az óvodában és az óvodán
kívül (sétákon, kirándulásokon) is
arra, hogy játékos módon szerezzenek
tapasztalatokat a gyermekek egy-egy
matematikai területen. Ezek közül az
alábbiak emelhetők ki:
• színes rudak készlete,
• logikai készlet,
• tangram,
• kétkarú mérleg,
• Minimat szortírozó készlet,
• Lego Duplo
• Montessori-eszközök,
• Bee-Bot méhecske.
A színes rudak készlete többféle matematikai tartalom reprezentálására
alkalmas.

1. kép: Színes rudak készlete
(Forrás: www.taneszkozcentrum.hu)

A színes rudak készlete alkalmas a
számfogalom alapozására, geometriai
tapasztalatszerzésre, alakzatok építésére, halmazalkotásra, mérésekre,
kombinatorikai tapasztalatszerzésre,
rendezésekre, sorozatalkotásra és statisztikai tapasztalatszerzésre.
A logikai készlet kifejlesztése Dienes
Zoltán (1916–2014) magyar származású matematikus nevéhez köthető
(Dienes-készletként is ismert). A készlet 48 lapból áll, négyféle színben (piros, zöld, sárga és kék), háromféle formában (háromszög, négyzet és kör),
kétféle méretben (kicsi és nagy), illetve
kétféle felülettel (sima és lyukas).

2. kép: Logikai készlet
(Forrás: http://www.jgypk.hu/
mentorhalo/tananyag/Matematika_I._
tantrgypedaggia/21_a_logikai_kszlet.html)

A logikai készlet elsősorban a halmazalkotásra, geometriai tapasztalatszerzésre, kombinatorikai tevékenységre,
rendezésekre, sorozatalkotásra, valamint valószínűségi tapasztalatszerzésre lehet alkalmas.
A tangram egy hét elemből (5 darab
egyenlő szárú háromszög, 1 darab négyzet és 1 darab paralelogramma) álló ősi
kínai kirakójáték (Takácsné, 2019).

3. kép: Tangram
(Forrás: https://www.artnews.com/art-news/
product-recommendations/best-tangramshapes-sets-1234584274/)

A tangram elsősorban a síkgeometriai tapasztalatszerzést segítheti a gyermekeket, de hozzájárulhat a parkettázások gyakorlásához, a kreativitás
fejlesztéséhez. A gyermekek megismerhetik az egybevágóság, a hasonlóság fogalmát, számlálhatnak csúcsokat, oldalakat (segítve a számfogalom
alapozását is), és kirakhatnak újabb és
újabb formákat, alakzatokat.
A kétkarú mérleg elsősorban a tömegméréssel kapcsolatos óvodai tapasztalatszerzéshez használható eszköz.

4. kép: Kétkarú mérleg
(Forrás: www.taneszkozcentrum.hu)
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A kétkarú mérleg alkalmas – a fentieken túl – a tömegek összemérésére,
relációk megfogalmazására, a számfogalom alapozására, valamint halmazalkotásra is.
A Minimat szortírozó készlet egy 620
darabból álló játék, mely 36 db gyümölcsöt, 36 db háziállatot, 36 db járművet, 36 db dinoszauruszt, 256 db
színes korongot, 101 db síkidomot,
102 db láncszemet, 6 db tányért, 3 db
pörgetőkártyát, 1 db dobókockát, 6 db
szortírozó zacskót és 1 db tálcát tartalmaz (Tisza, 2019).

5. kép: Minimat szortírozó készlet
(Forrás: www.fejlesztojatekvilag.hu)

A Minimat szortírozó készlet elsősorban a válogatásokhoz, ki- és szétválogatásokhoz, a halmazalkotásokhoz
alkalmazható, de szerepe lehet a geometriai tapasztalatszerzésben, a számfogalom alapozásában, a különféle
rendezésekben, sorozatalkotásokban,
valamint a relációk megfogalmazásában.
A Lego Duplo egy régóta ismert –
gyermekeknek szóló – építőjáték,
melynek első elemei több mint 60 éve
készültek (Takácsné, 2019).

6. kép: Lego Duplo
(Forrás: https://hu.huonline2021.com/
content?c=10865%20lego%20duplo&id=1)

A Lego Duplo könnyen összerakható
elemei segítik a geometriai tapasztalatszerzést, de hozzájárulnak a szín- és
formaérzék fejlesztéséhez, a kreativitás
erősítéséhez, a finommotorika fejlődé-

séhez, valamint a vizuális memória és
a vizuális figyelem erősítéséhez (Takácsné, 2019). A Lego Duplo alkalmas
a szétválogatások, valamint a tükrözés,
tükrösség témakörök területén megjelenő tapasztalatszerzések biztosításához.
A Montessori-eszközök Maria Montessori (1870–1952) olasz orvos,
gyógypedagógus, reformpedagógiai
gondolkodó alternatív pedagógiai elméletéhez és óvodai gyakorlatához
kapcsolódó fejlesztő eszközök csoportja.

7. kép: Montessori-eszközök
(Forrás: https://feszekalja.cafeblog.
hu/2013/09/16/maria-montessori-orvospedagogus-a-gyerekek-vedelmezoje-esbaratja/)

A Montessori-eszközök az alábbi területeken segíthetik a matematikai tapasztalatszerzést:
• számok és mennyiségek kapcsolatának kialakulása,
• számfogalom alapozása,
• számképek (számjegyek, mennyiségek képe, elrendezése) megismerése,
• matematikai műveletek előkészítése,
• alaki, helyi és valódi érték fogalmának előkészítése,
• törtszám fogalmának megalapozása,
• mérőszám és mértékegység kapcsolatának megtapasztalása,
• geometriai tapasztalatszerzés (síkidomok és testek jellemzői).
A Montessori-eszközrendszer alkalmas leginkább arra, hogy az óvodás
gyermek komplex módon megtapasztalhassa a különféle matematikai öszszefüggések, törvényszerűségek rendszerét.
A Bee-Bot – ismertebb nevén: Zümi, a
méhecske – egy játékos programozható robotméh, amely képes a beprogramozott út bejárására. A Bee-Bot tulajdonképpen a robotika megjelenése az
óvodai tapasztalatszerzés és fejlesztés
folyamatában.

8. kép: Bee-Bot
(Forrás:https://bdovi.hu/katalogus/robotikaovodaknak/robotok-ovisoknak/bee-botcsomag_st_beebotcs3)

A Bee-Bot elsősorban a téri és síkbeli
tájékozódás fejlesztését segíti, támogatva így az óvodapedagógust és a
gyermeket az olvasás és írás készségének elsajátításához szükséges téri és
síkbeli irányok, relációk megismerésében és megerősítésében. Az eszközben
rejlő játékosság növeli a gyermekek
érdeklődését, kíváncsiságát, motiváltságát.
A matematikai tapasztalatszerzés fenti alternatív eszközeinek alkalmazása
hozzájárulhat ahhoz, hogy az óvodás
gyermekek az életkori sajátosságaiknak megfelelően, játékosan, a fantáziájukra is építve ismerkedjenek a matematika „rejtelmeivel”. Remélhetőleg
ezek az eszközök is elősegítik azt, hogy
a későbbiekben – az iskolában, illetve
majd felnőttként is – pozitív attitűdökkel forduljanak a matematika és a
matematikai tudás irányába.
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TÓTH ATTILA – NAGY LEHOCKY ZSUZSA

A GEOMETRIA JELENTŐSÉGE
A geometria oktatásával és hatékony
közvetítési módjaival számos kutatás foglalkozott az utóbbi években.
Az ELTE-n közzétett felmérések azt
mutatják, hogy a geometriára és a
szemléltetésekre egyre nagyobb szükségünk van, mivel a hallgatók 24%-a
képes csak megérteni kísérletek és
képek nélkül a számtani és mértani
feladatokat. 26%-kal nő ezek száma,
ha már képeket, illusztrációkat és geometriai ábrákat is bevetnek a tanárok
az ismertetés folyamatába, és a hallgatók 91%-a megjegyzi az adott anyagrészt, ha kísérleteket is mutatnak be
hozzá. Az eredmények egyértelműen
alátámasztják, hogy megéri szemléltetni, rajzolni és rajzoltatni.
Nemcsak az egyetemeken végzett
kutatások, hanem a gyakorlati tapasztalat is azt mutatja, hogy a megfelelő
geometriatudás és térlátás elengedhetetlenül fontos lenne a jövő nemzedék
számára nemcsak a természettudományi szakokon, hanem a közgazdasági
szakokon is. Ilyen jellegű matematikát
sok egyetemen és főiskolán tanítanak,
talán sokak számára meglepő módon
pl. az idegenforgalmi szakokon is. A
döbbenet a diákokat éri leginkább,
mert nem feltételeznek ilyen erős
matematikát, és a legrosszabb álmukban sem gondolnák, hogy geometriai
alapokra, tudásra is szükségük lesz
szakmájuk végzése során.
A múltban ez nem okozott ekkora
gondot, hiszen már az általános iskolákban is volt ábrázoló mértan, majd
pedig erre kapcsolódott a középiskolákban az ábrázoló geometria. Ezek a
tantárgyak megalapozták a geometriai
térlátást, például a merőleges vetítések
és a párhuzamosokkal való ábrázolás a
hetvenes, nyolcvanas évek tanulóinak
nem okoztak nagy fejtörést. Az ábrázoló geometria segítségével megoldhatónak bizonyultak a térbeli feladványok,
hiszen a diákok tanultak axonometriát,
metszeteket, párhuzamos vetítéseket,
szabályos alakzatokat és térbeli felületeket. A műszaki jellegű középiskolákban erre épülhetett a műszaki rajz. Az
előző generációk térlátását segítette a
piros-zöld szemüveggel kialakított ún.
térláttatós ábrázoló mértan is. A szem
„becsapására” tett kísérlet sikerrel járt,

hiszen a szemüveg térbeli alakzatoknak mutatta az ábrákat. Ezt mutatja be
Pál Imre fantasztikus könyve, amelyik
1959 óta több kiadásban megjelent,
már 1960-ban szlovákra is lefordították (Pál, 1960). Pál kutatása segítségével sikerült a középiskolás tanulók
térlátását javítani, hiszen láthattuk,
hogy csak a szemtávolsághoz mérten
arányaiban megszerkesztett alakzatoknál jön elő a térbeli hatás a kétszínű
szemüveggel (csak a középső kockánál,
mert az van pontosan megrajzolva a
jobb oldali pontos szerkesztés alapján,
lásd 1. ábra).

1. ábra: Térbeli hatás érzékeltetése kétszínű
szemüveggel

MATEMATIKAI MŰVELETEK
GEOMETRIAI SZEMLÉLTETÉSE

A matematikai alapműveletek szemléltetése is történhet egyszerű ábrák segítségével, tehát akár itt is építhetünk a
geometriai tudásra. Az összeadás művelete nemcsak a számtengelyen valósítható meg, hanem műveleti operátorokkal is érzékeltethető. Ez könnyebbé
teszi azt a kérdést, hogy mennyi hiányzik még bizonyos összeghez, vagyis akár a kivonás művelete is érthetővé
válik. Óriási jelentősége van az elektrotechnikában a vektoriális ábrázolási
módnak, hiszen ennek a segítségével
értik meg a diákok, hogy mi történik
pl. a váltakozó áram esetében. Időben
késik az áram a feszültséghez képest
– vagy fordítva, és ezt az empirikus
kísérletekkel alátámasztva csakis egy
képzetes (imaginárius – Im) számtengellyel lehet megérteni. Az elektrotechnika képletei a vektoriális összeg
alapján számíthatóak és nagyon egyszerűen ábrázolhatóak.
Az újabb generáció (Y, Z és alfa)
már nem nagyon ismeri a zsebszámológép elődjét, a logarlécet. Az idősebb generációnak ez volt az egyetlen
„számológépe” (lásd 2. ábra). A logaritmikus skálán való pontos tologatás

segítségével elvégezhető volt a szorzás
művelete, akát tizedes pontosággal is.

2. ábra: Logarléc

Az osztás frappáns módon az arányosság segítségével hajtható végre
mértani úton. Ennek a szemléltetése
OA/OB leolvasható a számtengelyen
0C/0E arányok megjelenítésével. Az
ilyen módszerrel történő magyarázattal tudjuk megértetni azt is, hogy kicsi
számokkal (pl. 0,2) való osztáskor a/0,2
eléggé nagy, de még látható számot kapunk, és kezd a számtengellyel párhuzamossá válni az a szaggatott egyenes,
ami éppen kimetszené a számtengelyen az osztás eredményét, ami viszont
nagy szám, és az egyre kisebb osztónál a hányados egyre nagyobb értéket
vesz fel. Mígnem a nullával való osztás
végtelent eredményez, és ez pontosan annak a mondásnak a geometriai
ábrázolása, hogy a „párhuzamosak a
végtelenben találkoznak”. A nullával
való osztásnál az A ponton keresztül
haladó egyenesnek kellene kimetszeni
az x tengelyen az osztás eredményét,
de mivel párhuzamossá vált, ezért csak
a végtelenben metszi (lásd 3. ábra). De
tudjuk-e vajon szemléltetni a végtelent
(Vörös & Tóth, 2014)?

3. ábra: Az osztás érzékeltetése

A VÉGTELEN KICSI ÉS
VÉGTELEN NAGY GEOMETRIAI
ÉRZÉKELTETÉSE

Ezek után felmerülhet a kérdés, hogy
vajon ábrázolható-e minden a számtengely segítségével. A számtengelyen
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folytonos-e a számsor, vagy vannak
rajta icipici hézagok? A jelenlegi tudásunk szerint az egész számokhoz
csak közelíthetünk, és csakis a „végtelenben” érhetőek utol. A végtelenben való találkozását két párhuzamos
egyenessel tehát szemléltetni tudjuk,
de hogyan szemléltetnénk a végtelen
kicsit? Érzékeltetni tudjuk-e a végtelen
kiterjedésű tizedest geometriailag?

4. ábra: Törtszám egyszerű szemléltetése

Vegyünk egy törtszámot, pl. 1/3.
Végtelen osztással kapjuk, hogy 1/3
= 0,33333333333… Ez az egyenlet
szó szerint azt mondja, hogy az 1/3 =
3.10-1 +3.100-1 +3.1000-1 +3.10000-1+
…, amit a végtelen sor felösszegezésével kapunk meg. Azonban senki sem
tud végtelen sok számot összeadni, és
ilyen formán az egyenlet értelmetlen.
Valami egészen másról van szó. Bizonyos értelemben ebben az esetben
rosszul használjuk az egyenlőség jelét,
mert akárhány tagot adunk is össze a
jobb oldalon, sosem kapunk pontosan 1/3-ot, egyszerűen azért, mivel
az 1/3 nem váltható át tizedes törtté.
Mindamellett jogos az egyenlőség
jele — ebben és a felsőbb matematika számtalan más egyenletében —, ha
helyesen értjük, hogy miről van szó.
Az egyenlőség helyes értelmezése az,
hogy bár sosem tudjuk megszüntetni
az egyenlet két oldala között levő rést,
elérhetjük, hogy a két oldal különbsége, ha nem is pontosan nulla, de tetszőlegesen kicsi legyen.
Mi történne azonban, ha a számtengelyből kivennénk az összes egész
számot? Vajon milyen rés vagy hézag
keletkezne? Akkor definálhatatlan
maradna a racionális számok halmaza
(Tóth, 2015). Mi lenne a megoldás? A
0 (semmi) tologatásával a számtengelyen még nem oldunk meg semmit
sem, mert a számok számtengelyre
való rajzolása is csak egy elvonatkoztatás. Talán addig kellene számolnunk,
ameddig a „takarónk ér“, illetve ameddig a számológépünk karaktere engedi.
Mert olyan számolgatással, ahogyan tanítjuk a végtelen tizedes szám felírását
az egész számok segítségével, a következőkből nyilvánvalóbbá válhat a „vég-

telenül kicsi” fogalma: pl. az 1,999... azt
jelenti, hogy a 9-es végtelen sokáig folytatódik a tizedesjel után. Megszorozva
tízzel, az eredmény: 19,9999999... A
9-esek a végtelenbe folytatódnak, ezért
a 10-zel való szorzás után is a végtelenbe folytatódnak. Ha a szám 10-szereséből kivonjuk a szám 1-szeresét,
megkapjuk a 9-szeresét: 19,9999999....
– 1,99999999... = 18. A tizedes vessző
utáni 9-esek mindkét számnál a végtelenbe folytatódnak (modern értelmezésben jól sejtető kilencesek túlcsordulásáról van szó…), tehát egymásból
kivonva őket 0 lesz a tizedes vessző
után, így az eredmény a kivonás után
18. Mivel a 10-szeres számból vontuk
ki az egyszeres számot, maradt a 9-szeres számunk, ami nem más, mint a 18.
18x/9x=2. Ebből kifolyólag 1, 9999.... =
2, és a két számot egymásból kivonva
az eredmény -0,00000.....1. Minél nagyobb a számítógépem karakterszáma,
annál messzebbre kerül az egyes, ami
a közelítés hibájaként értelmezendő.
Vajon elegendő-e elmenni az általunk
észlelhető világ (vagy számítógép) határáig? Láncos Kornél híres matematikus ebben az esetben Gauss értelmezésére hivatkozik, miszerint a végtelen
nem valami ténylegesen elérhető dolog, csupán egy véget nem érő eljárás,
melynek révén egy mennyiséget egyre
pontosabban megközelítünk anélkül,
hogy valaha is ténylegesen elérnénk.
Az egész számokhoz például 1/n sorozattal szoktunk közelíteni. A végtelen
nagy és végtelen kicsi számok ábrázolására a múltban és napjainkban is több
kísérlet történt.
Filozófiai, fizikai és geometriai úton
próbálják azt is bizonyítani, hogy az
alfa egyenlő az omegával, vagyis a végtelenbe való közelítéssel az origóban
kötünk ki (Wenmackers, 2011). Érdekes a nagyon kicsi és nagyon nagy
számok szorzatának a meghatározása
és ezek keveréke, aminek még nem
tudják a pontos értelmét.
kicsi + kicsi = kicsi
kevés x kicsi =
kicsi
kicsi x kicsi =
(nagyon) kicsi

nagy + nagy = nagy
kevés x nagy = nagy
nagy x nagy =
(nagyon) nagy

kicsi x nagy =
határozatlan
5. ábra: Műveletek

A nagyból a kisebb felé haladva gyönyörű, szinte művészien szép

geometriai alkotások keletkeztek,
pedig csak osztunk. Nemcsak mágneseket felezhetünk, hanem alakzatokat duplázhatunk (Hrbáček, 2010).
Szimmetrikus rajzok által keletkeznek a fraktálok… Vajon meddig lehet elmenni? A láttatás határáig…?
Ugyanígy a fizikában érdekes módon
problémát jelent a végtelen osztás.
A mágnest kétfelé fűrészelve ugyanis
2 újabb mágnest kapunk, tehát nem
választódik szét a két pólus. Majd 4,
utána 8 és megkérdőjelezhetnénk,
meddig kapunk még újabb mágneseket felezéssel. A válasz fizikailag csak
ennyi: amíg mágneses tulajdonságot
mutat (Vörös & Tóth, 2014). A nyitrai
egyetem matematikusai azt is bizonyították, hogy probléma van a végtelen
felezéssel nemcsak a fizikában, hanem
a matematikában is (Vrábel, 2014).
A fraktálok (végtelenül komplex
geometriai alakzatok) végtelenségéről
pedig megjegyzendő, hogy a mérhető
valóság falai között mozogva
alkossunk fraktálszerűen, fogadjuk
el, hogy egy mérhetetlenül nagy
partvonal véges nagyságú területet,
kontinenst szegélyez. Így reálisabbá,
érthetőbbé válik számunkra talán az a
világ is, amelynek megismerésében az
elme kapacitása és az érzékszerveink
számának véges volta korlátoz minket.
Tapasztalataink egyértelműen azt
mutatják, hogy szükséges fejleszteni
a síkbeli és térbeli orientációját a felnövő nemzedéknek, akik a virtuális világban oly kevés valós, kézzelfogható
jelenséggel találkoznak. Remélhetőleg
az előző generációk mintájára majdan
a fiatalok megtalálják a módját annak,
hogy kilépjenek a maguk képzetes
világából, apró lépésekben kisebb kísérletekkel, majd egyre komolyabb és
felelőségteljesebb valós folyamatokban
visszakerüljenek a tapintható és még
alakítható világunkba.
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KLEMEN TERÉZIA

A REALIZMUS IRODALMÁNAK FELDOLGOZÁSA
A XIX. század Nyugat-Európában a
kapitalizmus virágkora, míg a középkelet-európai országokban a polgári
átalakulás csak a század közepére tehető. A század utolsó harmada már
az ún. imperializmus kora, ebben az
időszakban többféle stílusirányzattal
találkozhatunk.
A XIX. század első negyedében a
romantika mellett kialakult egy másik stílusirányzat is, a realizmus. Az
1830-as évektől kezdve olyan regények
és novellák jelentek meg, melyek a
romantika művészetével szembeállíthatók. A leglényegesebb eltérés a romantika és realizmus között – talán –
az időkezelésben mutatkozik meg. A
romantikus írók kedvelt témája a múlt,
a történelem, annak nagy korszakai és
alakjai. A realista író érdeklődésének
középpontjában saját kora, a közelmúlt és a jelen áll. Ez az egyidejűség
azt jelenti, hogy az alkotó és befogadó
ugyanannak a világnak, valóságnak a
részese, mint a műalkotások alakjai,
szereplői.
Igen fontos eleme a realista alkotásoknak a társadalom ábrázolása. A
fő- és mellékszereplők a társadalmi
rétegek jellegzetes képviselői (a pénzember, a karrierista, a kispolgár, a kisember, a bűnöző, az elszegényedett, lecsúszott arisztokrata stb.): társadalmi
típusok. A társadalom, a társadalmi
állapotok és körülmények meghatározzák a szereplők viselkedését, tetteit,

gondolkodását, lehetőségeit, döntéseit. Ez típusokat hoz létre, a típus általános tulajdonságokat hordoz és a társadalom egy-egy csoportját képviseli.
A realizmus uralkodó műneme az
epika, műfaja a regény, a novella, az
elbeszélés.
MÓDSZERTANI JAVASLATOK
A TÉMA FELDOLGOZÁSÁRA

Ha rajzzal kellene ábrázolni a regényt
és az elbeszélést, akkor az előző egy
folyó, míg az utóbbi – elbeszélés –
egy tiszta vizű tó képében jeleníthető meg. Magyarázzák meg a diákok,
hogy miért!
Az ókortól kezdve ismerjük a regény
műfaját. A diákok eddigi ismereteik
alapján gyűjtsenek regénycímeket az
előző korokból, és rendezzék azt táblázatba a megfelelő századhoz!
A realizmus szó valóságot jelent, és
Gustave Courbet (1819–1877) francia festő 1855-ös párizsi bódéba
kényszerült kiállításának címét viselte. A kiállítás legismertebb darabja
a Kőtörők c. festmény. Az internet
segítségével keressék meg a képet,
és írjanak öt mondatos jellemzést a
műről!
Készítsenek ppt-t a leghíresebb realista festőkről, s mutassák be az osztályban e stílus legjelentősebb képviselőit!

Honoré de Balzacot a „Francia regény Shakespeare-jének” szokták
nevezni. Miután megismerték a diákok Balzac írói munkásságát, magyarázzák meg, miért fűződhet nevéhez ez a mondás!
Balzac legismertebb műveinek egyike a Goriot apó c. regény. A műnek
két főszereplője van. Mit gondolnak,
miért csak az egyiket tette meg az író
címszereplőnek és miért pont őt?
Ha olvasták a regényt, könnyen elhelyezhetik a Vauquer panzió lakóit
a házban. Kössák össze őket azzal a
szinttel, ahol laknak! Mit állapítottak
meg, mi alapján foglalják el a helyüket?
Gondolják végig a diákok, mi mindent szeretnének elérni az életben!
Hogyan készülnének fel rá, milyen
eszközöket választanának a céljaik
eléréséhez? Mi az, amit semmiképpen nem tennének meg? Készítsenek
vázlatot! Ha átgondolták a dolgot és
vázlatot is készítettek, írjanak a vázlatuk alapján egy legalább 15 mondatos fogalmazást!
Az orosz kritikai realizmus megteremtője Nyikolaj Vasziljevics Gogol.
A csinovnyik-novellák között a leghíresebb A köpönyeg c. elbeszélése.
Kiket neveznek csinovnyikoknak?
A diákok szerint miért volt fontos
Akakij Akakijevics számára a készülő köpönyege? Pusztán a hideg miatt? Indokolják a válaszukat!
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Olvassák el Gogol Az orr című novelláját! Hogyan fejeznék be az elbeszélést onnantól kezdve, hogy egy
rendőrtiszt visszahozta Kovaljov orrát? Írják meg minél fordulatosabban
és színesebben a történet egy másik
lehetséges folytatását!
Használják a képzelőerejüket! Képzeljék el, hogy egy reggel arra ébrednek, hogy az orruk helyén csak egy
lapos folt éktelenkedik. Mit éreznének és mit tennének ezek után? A
saját életükből kiindulva írjanak egy
10–15 mondatos fogalmazást!
„Mindannyian Gogol köpönyegéből bújtunk elő.” Értelmezzék ezt
a Dosztojevszkijnek tulajdonított
mondatot!
Dovsztojevszkij talán legközismertebb regénye a Bűn és bűnhődés. Értelmezzék a címet és gondolkodjanak
el afelett, hogy milyen büntetésekbűnhődések érhetik az embert!
A Dovsztojevszkij-regény krimiszerűen izgalmas. Mi emlékezteti és mi
különbözteti meg a művet a bűnügyi
regényektől?
Érveljenek mellette vagy ellene, hogy
a Bűn és bűnhődés miért polifonikus
regény!
Arany János a magyar irodalom
meghatározó személyisége. Az általános iskolai tanulmányaik alapján
szakaszonként mutassák be Arany
életét és pályáját!
Jóslás A walesi bárdok olvasása kapcsán. Az osztály versszakról versszakra halad a ballada olvasásával. A

cím után, majd minden versszak végén meg kell jósolniuk a tanulóknak,
hogy hogyan folytatódik a mű. Mi
fog történni az egyes szereplőkkel?
A jóslást követően mindig értékeljük
ki, ki állt legközelebb Arany megoldásához.
Hallgassák meg a diákok az interneten A walesi bárdok Red Bull
Pilvaker-féle átdolgozását, majd vessék össze az eredeti szöveggel! Mik az
alapvető különbségek? Mik az alapvető hasonlóságok? Mi az, ami egyik
szövegből sem derül ki? Gyűjtsenek
össze minél több érvet mindkét szöveg iskolában való alkalmazása, a
nyelvhasználat választása mellett és
ellen!
Az Ágnes asszony című balladához
írjanak egy párbeszédet a következő
nyelvhasználati színtérhez igazítva
(csoportmunkában is megvalósítható): a) otthon b) templom c) focimeccs d) kocsma/szórakozóhely e)
Facebook-chat.
Meséljék el kizárólag emitkonokkal
az adott ballada cselekményét!
Írjanak védőbeszédet vagy vádbeszédet az asszony ártatlanságáról/
bűnösségéről!
Készítsenek riportot/helyszíni tudósítást a Hídavatás c. ballada kapcsán!
Kérdezzék meg az építkezés menetéről a mérnököt, a szemtanúkat, a
beruházót, a munkásokat! Írják meg
a riport menetét és a szöveget, majd
rögzítsék telefonnal!

Készítsenek dokumentumfilmet a
ballada történetéből! Elsőként beszéljék meg, hogy mi kerül bele a
filmbe, majd a forgatáshoz szükséges
kellékeket, helyszíneket, szereplőket
tisztázzák! Ha ez megtörtént, írják
meg a forgatás menetét, illetve a filmben elhangzó szövegeket!
Arany János Toldi-trilógiájának első
részét már általános iskolásként
megismerték a diákok. Írjanak egy
tudósítást Toldi Miklós későbbi pályafutásáról!
A Toldi estéje erkölcsi, művelődési
kérdéseket vet fel. Arany azt kutatja:
milyen legyen a nemzeti magatartás
a haladást jelentő idegen kultúrával
szemben. Fejtsék ki véleményüket arról, hogy külső vagy belső ösztönzéssel történjen a magyarság fejlődése!
Az öreg Toldi az olasz bajnokkal
másképp bánik el, mint a fiatal Toldi
a cseh vitézzel. Fejtsék ki, vajon miért
és mi a különbség a két magatartásmód között!
Két szereplő, kétféle álláspontja ütközik össze a Toldi estéjében. A diákok
szerint melyik képviseli a költő nézetét? (Jánk, 2019, 161–182)
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TUDOMÁNYTÖRTÉNET

POMICHAL KRISZTIÁN

KORUNK LEGNAGYOBB TUDOMÁNYOS TÉVHITEI (10. RÉSZ)
Rendkívüli tanévet zárunk. Mind a pedagógusok, mind a diákság soha nem
látott kihívásokkal volt kénytelen szembenézni, de csak túlvagyunk rajta. Lassan ennek a tanévnek is vége, ahogy a
tudományos tévhitek garmadájából néhány szemelvényt felsorakoztató sorozatunknak is. Ilyenkor, év végén, ideje
van a számvetésnek is. A cikksorozatnak ez a tizedik része. Az előző kilencben hol szórakoztató, megmosolyogtató, az emberi naivitás határtalanságát
példázó történeteket olvashattunk, hol
pedig kifejezetten veszélyes, káros, sőt,
néha rossz szándékkal terjesztett tévedéseket vettünk górcső alá. Volt szó villámcsapásról, toronyból leejtett pénzérméről, a csapból folyó vízről, a kínai
nagy falról, s persze nem maradhatott
ki az év – sajnos – meghatározó témája,
a koronavírus sem.
Talán nincs és soha nem is volt napjainknak még egy olyan kollektív beszédtémája, mint a COVID-19. Los
Angelestől Budapestig és Pozsonytól
Timbuktuig mindenki a kórról beszélt.
Született rengeteg okos, megfontolt írás
és hozzászólás, ezek közül a legjobbak
éppen azt hangsúlyozták, még mindig
nem tudunk eleget az új típusú koronavírusról, sok még a nyitott kérdés
az egyértelmű állásfoglaláshoz. Voltak
persze olyanok, akik saját egomániájuk,
önmagukba vetett páratlan hitük
vagy puszta rosszakarat miatt (reméljük, ez utóbbiból volt a legkevesebb)
félinformációkat, tévhiteket, sőt, olykor konkrét hazugságokat terjesztettek a járványról. Miután a közösségi
hálónak köszönhetően az információ
terjedése soha korábban nem volt enynyire egyszerű, zökkenőmentes, ezek a
félinformációk és hazugságok a pillanat
törtrésze alatt terjedtek szét, s másnap

már a sarki közértben, az autószerelőnél vagy a fodrásznál – ha épp nyitva
volt – köszöntek vissza.
Ha egy ártalmatlan félreértésről van
szó, azzal nem is lenne semmi gond,
mindannyian tele vagyunk ilyenekkel.
A koronavírus idején azonban ez a
sok félreértés vagy tévhit rengeteg bajt
okozott. Emberek fertőződtek meg,
mert nem hordtak maszkot, mondván, károsítja a légutakat, mások attól
féltek, kis férgecskéket lélegeznek be a
maszk felületéről. Sokan a járvány kitörésekor azt mondták, egyszerű influenzáról van szó csupán, amely, ma már
látszik, óriási tévedés volt. Hála Istennek, ez az állítás mára teljesen kikopott
a közbeszédből, a járvány sajnos annyi
áldozatot szedett, hogy már egyetlen
józanul gondolkodó ember sem tudta
azt mondani, tényleg csak egy influenzaszerű megbetegedésről van szó.
Hasonló tévhitek vették körül a különböző COVID-csodaszereket. Ezek egy
része tényleg hasznos vagy legalábbis
ártalmatlan kiegészítő volt. Emlékezzünk rá vissza, a járvány első hónapjaiban nem lehetett magnéziumot, cinket, C- vagy D-vitamint kapni! Február
környékén aztán, amikor a legmélyebb
volt a verem, felbukkantak az olyan
csodaszerek és készítmények, amelyek
hatékonysága meglehetősen kérdéses
volt. Bizonyára olvasóink között is
van olyan, akinek családjában, ismerősei körében volt Ivermectint szedő
koronavírusos. Az állatgyógyászatban
alkalmazott szer hatékonyságát máig
nem sikerült egyértelműen bizonyítani, mégis sokan fordultak hozzá, általában olyanok, akik otthon, tehát viszonylag normális körülmények között
vészelték át a betegséget. Hogy rajtuk
az Ivermectin segített-e, azt ma már

nem lehet kideríteni, mindenesetre a
pozsonyi taxisok és az Ausztriába ingázó munkavállalók nagyon jól jártak
az extra megrendelésekkel, de e sorok
írójának arról is tudomása van, hogy
néhányan csinos kis vagyonokat kerestek azzal, hogy egyiptomi ismerősük
kilószámra küldte az ott néhány euróért kapható csodagyógyszert.
Végezetül, s talán ez lehetne az egész
sorozat legfontosabb üzenete, érdemes megvizsgálnunk, mi okozza azt,
hogy az emberek elveszítették hitüket
a tudományban, és az információszerzésben a félreértések, a tévhitek
vették át az uralmat. Újságíróként
igyekeztem folyamatosan megbízható
információkkal szolgálni, orvosokkal,
virológusokkal készítettem interjút.
Beszélhettem akármilyen nemzetközileg elismert szakértővel, a közösségi
oldalak kommentszekciójában óhatatlanul megjelentek a kétkedők, sokszor
minősíthetetlen stílusban melegebb
éghajlatra küldve engem és az interjúalanyt is. Csak sejteni lehet, miért alakult ez így. Sokan, s erre én is hajlamos
vagyok, azzal magyarázzák a jelenséget, hogy a tudományok és művelőik
elefántcsonttoronyban ragadtak, nem
magyarázzák el a közvéleménynek
az eredményeket, ha meg mégis, akkor azt úgy teszik, hogy nem hangsúlyozzák önnön korlátjaikat. Vagy
túl keveset, vagy túl sokat várunk el
a tudománytól! A tudomány nem tévedhetetlen, ám ez nem jelenti azt,
hogy sosem lehet igaza. Előbb-utóbb
ugyanis mindenképp megtaláljuk a
megoldást, a megfejtést és a magyarázatokat. Akár a koronavírus jelentette
kihívásra, akár arra, mi történik, ha
egy felhőkarcoló tetejéről ledobunk
egy pénzérmét!

GAIA RUHÁJA

CSICSAY ALAJOS

MIRE ESKÜDTETIK FEL AZ ORVOSOKAT?

Ma már szinte magától értetődő,
hogy orvosi praxist kizárólag csak
olyan személyek folytathatnak, akik
ahhoz megfelelő iskolát, azaz egyetemet végeztek. Ezt már sok-sok évvel
ezelőtt, a hippokratészi eskü szövegében meghatározták az ógörögök.
Ezért megdöbbentő, hogy még ma,
a 21. században is akadnak vakmerő
szélhámosok, akik a biológiai alapfogalmakat sem ismerik, kijátszva a hatóságok éberségét, reszkírozzák, hogy
kiadják magukat orvosnak. Ráadásul
még rendelőhöz is képesek hozzájutni, asszisztenseket alkalmaznak,
persze ugyanúgy szakképzetleneket,
mint amilyenek ők. Pecséttel, aláírásukkal ellátott receptjeikre a gyógyszertárak életfontosságú gyógyszereket adnak ki. És ami a csúcs, az
áldoktor, amíg le nem lepleződött,
államilag megszabott fizetést kapott,
meg ún. paraszolvenciát. Ám nem
ez a témánk, hanem az orvosi, azaz a
hippokratészi eskü.
Vegyük alaposan szemügyre az
eskü eredeti szövegét! Bizony ma már
akad vele néhány probléma. Az első
az, hogy nem is Hippokratész volt
a megfogalmazója, hanem annak a
szigetnek, Kosznak – ahol élete nagy
részét töltötte – az aszklépioszi orvospapjai, akik néhány száz évvel előbb
éltek, mint ő. Íme, az eskü legrégibbnek vélt fordítása:
„Esküszöm a gyógyító Apollónra, Aszklépioszra és Hügieiára és
Panakeirára és valamennyi istenre
és istennőre, akiket ezennel tanúkul
hívok, hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom következő
kötelességemet: tanáromat, akitől e
tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, vagyonomat
megosztom vele, s ha rászorul, tartozásomat lerovom; utódait testvéreimnek tekintem, oktatom őket ebben a
tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; továbbá
az orvosi tudományt ráhagyományozom fiaimra és azokra, akik az orvosi
esküt leteszik, másokra azonban nem.
Tehetségemhez és tudásomhoz mérten
fogom megszabni a betegek életmódját
az ő javukra, és mindent elhárítok,

ami ártana nekik. Senkinek sem adok
halálos mérget, akkor sem, ha kérik,
és erre vonatkozólag még tanácsot
sem adok. Hasonlóképpen nem segítek
hozzá egyetlen asszonyt sem magzata
elhajtásához. Tisztán és szentül megőrzöm életemet, a tudományomat.
Sohasem fogok hólyagkövet operálni,
hanem átengedem ezt azoknak, akiknek ez a mesterségük. Minden házba a
beteg javára lépek be, s őrizkedni fogok
minden szándékos károkozástól, különösen férfiak és nők szerelmi élvezetre használatától, akár szabadok, akár
rabszolgák. Amit kezelés közben látok
vagy hallok – akár kezelésen kívül is,
a társadalmi érintkezésben –, nem fogom kifecsegni, hanem titokként megőrzöm. Ha ezt az eskümet megtartom
és nem szegem meg: örvendhessek életem fogytáig tudományomnak, s az
életemnek, de ha esküszegő leszek, történjék ennek ellenkezője.”
A szövegből nem derül ki világosan, ha az orvos esküszegő lesz,
mi történjék vele. Zárják börtönbe,
küldjék száműzetésbe, miként ezt a
görögök a nem kívánatos személyekkel meg szokták tenni, vagy talán
kényszerítsék öngyilkosságba, mint
Szókratészt? Valószínűbb, azt kívánta az eskü, sújtsa az esküszegőt átok.
Az elátkozást még a közelmúltban is
nagyon komolyan vették az emberek.
Bár az átok fogalmának megítélése
más elbírálás alá esett természettudományi, és más lélektani, pontosabban
felekezeti szempontból. Az emberek
többsége inkább elkerüli a könnyelmű ráhivatkozást. Nem lehet tehát
véletlen, hogy az újkori orvosi eskü
szövegéből kimaradt a nehezen értelmezhető zárómondat. Meg persze évszázadokon át a társadalmi törvények
is alaposan megváltoztak, melyekhez
nemcsak az orvosi szakmának – pardon, hivatásnak – kell alkalmazkodnia, hanem mindegyiknek, amelyiktől emberi sorsok függenek.
Annyit azonban meg kell jegyeznünk, hogy az eredeti hippokratészi
eskü, több oknál fogva is, nemcsak
idejét múlta, hanem, mint említettem, a „modern világ” törvényeivel
már összeegyeztethetetlen, ezért ma

minden orvostudományi egyetemnek
– annak ellenére, hogy a megnevezése megmaradt – más-más a „hippokratészi esküje”. Minden egyetem
orvosi esküjének szövegében apróbb
eltérések találhatók. Épp ezért kiindulópontnak, illetve mérvadónak
tekintendő az adott ország orvosi
kamarája által elfogadott orvosetikai
kódex, ami így szól:
„Én, (…), esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Legfőbb törvénynek
tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését. Az
emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására. A betegek emberi méltóságát és
jogait tiszteletben tartom, bizalmukkal nem élek vissza és titkaikat haláluk
után is megőrzöm. Tanítóimnak megadom az illő tiszteletet, orvostársaimat
megbecsülöm. A betegek érdekében ismereteimet, tudásomat folyamatosan
gyarapítom. Minden erőmmel arra
törekszem, hogy megőrizzem az orvosi
hivatás tisztaságát és tekintélyét. Az…
Egyetem hírnevét öregbítem és megbecsülését előmozdítom.”
Kiegészítés: „A … Orvosi Kamara
őrködik az orvosi hivatás tisztasága
felett, védelmezi a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsító orvosokat,
elmarasztalja azokat az orvosokat,
akik a szakma erkölcsi szabályait és/
vagy orvosi esküjüket megszegik.”
Ha az orvosi eskü „eredeti” és a
mai szövegét összevetjük, mindjárt
észrevesszük, hogy az elsőben Aszklépiosznak csak a két lánya szerepel,
ami arra enged következtetni, hogy
a görögök sem a sebészetnek, sem a
belgyógyászatnak nem tulajdonítottak akkora jelentőséget, mint a higiénének és a gyógyszerészetnek. Persze
ha az orvoslásnak ez a négy ága, vagy
legalább a két utolsó, már a kezdetben
külön váltak, akkor az esküben miért
hangsúlyozták, hogy csak a hólyagkövek eltávolításához szükséges külön szakismeret? Feltehetőleg azért,
mert észrevették, hogy a kiválasztó
rendszerben keletkezett apróbb kövek a vizelettel eltávoznak, de vannak,
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amelyek megakadnak, akár följebb is,
a vesemedencében, miáltal görcsös
fájdalmak keletkeznek. Ám ez csupán
gyanú. Viszont ha embert nem boncoltak, honnan tudtak a húgyhólyag
létezéséről? Naiv kérdés. Emlősállatokra ősidők óta vadászott az ember,
s miután elejtett egyet-egyet és feldarabolta, rá kellett jönnie, hogy a belső
részei közül melyek a fogyaszthatók
és melyek nem. A gyógyászathoz viszont már fejlett társadalom kellett,
ami sok ezer év alatt formálódott ki.
Bőven volt idő, hogy megfigyelhessék, milyen szervek hol helyezkednek
el az állatok testüregeiben. A vemhes
nőstények hasüregében pedig meg
kellett találniuk a különböző fejlődési szakaszban lévő magzatokat is. Ha
nem kotortak is bele az élő emberek
szervezetébe, kezdettől fogva dúltak
háborúk, amelyek horrorba illő kegyetlenkedésekkel jártak. Mindenkinek van képzelőereje, nem kell részleteznem, mi minden játszódhatott le
ilyen alkalmakkor. Az ókori orvosok,
nem csupán a görögök, nem egyszer
tapasztalhatták, hogy a nők spontánul elvetélnek, s rájöttek, hogy ezt a
folyamatot mesterségesen is elő lehet idézni. Nyilván megvoltak hozzá
a módszereik is. A társadalmaknak
azonban nagyon sok összetevőjük alakult ki. Kezdetektől fogva mindegyikben kulcsszerepet töltött be a vallás,
ami pedig legtöbbször kegyes, olykor
azonban kegyetlen együttélési, „erkölcsi” normákat fogalmazott meg.
Ezek szerint a görögök tiltották vagy
legalábbis helytelenítették a terhesség
megszakítását. Annyira tisztelték az
emberi életet, hogy az orvosoknak
mindent el kellett követniük annak
megmentéséért. Ha az orvosi eskübe
beleszőtték, hogy egyetlen asszonyt
sem segítenek hozzá a magzata elhajtásához, akkor az is bizonyos, hogy
már akkor előfordultak nem kívánt
terhességek, valamint halállal végződő szakszerűtlen beavatkozások is.
Vagy tán az állam követelte meg tőlük, hogy minden magzatot hagyjanak a világra jönni? Ennek azonban
a törvényeikben nyoma sem lelhető.
A lényeg az, hogy a téma körüli vita
mindmáig éles ellentéteteket vált ki
nemcsak az egyénekben, hanem a 21.
század egyes európai országaiban is.
Szerintem az ókori orvosok zsenialitásának egyik gyökere, hogy észrevették és tudatosították, az élet nem
a születéssel veszi kezdetét. Ráadásul
még azt is tudták, hogy – férfiak és

nők ellen egyaránt – előfordulhatnak az orvosok részéről szexuális
visszaélések. Ebből pedig arra lehet
következtetni, hogy homoszexualitás
az orvosok között is megmutatkozhatott. Különben miért tért volna ki
rá az esküjük, hogy nem fognak vele
visszaélni? Megjegyzem, aki olvasta
a Bibliát, annak önkéntelenül eszébe
jut a Szodoma és Gomora elpusztításával kapcsolatos dilemma. Az Úrnak, ugye, nem tetszett e két város
férfi lakosságának a „züllöttsége”, melyek közül a homoszexualitást tartotta a legégbekiáltóbb bűnnek, holott
az ún. vérfertőzést nem, pedig Lót,
ha akarata ellenére is, a saját lányait
ejtette teherbe. Ezt csupán azért említem meg, mert az aszklépioszi, majd
a hippokratészi orvoslás egy időben
bontakozhatott ki a zsidó erkölcsi
normák írásban való rögzítésével. Mi
viszont az i. sz. 21. században élünk.
A hippokratészi eskü kimondottan férfi orvosokra vonatkozott. Ha
orvosként nők nem is dolgozhattak,
a betegápolásból kivették a részüket,
sőt a szüléseknél mint bábák ők működtek közre. Az orvosi egyetemek
kapui viszont egészen a 19. század végéig csak keskeny résre nyílhattak ki
a nők előtt. Annál inkább elgondolkodtató, hogy Aszklépiosz gyermekei
közül miért éppen a két lány, főleg a
Hügieia neve maradt fenn évezredekig. A méreg adása (ajánlása) pedig az
orvosi segítséggel előidézett halállal
függhetett össze. Tehát az őseskünek
három kitétele is – a művi abortusz,
a homoszexualitás és az orvos által
elősegített gyilkosság, rejtetten még
az eutanázia is – a 20–21. században
már sem etikai, sem egészségügyi
kérdések (legfeljebb csak másodlagosan), hanem ízléstelen, tapintatlan (azt is mondhatnánk, lelketlenné
vadult) pártpolitikai marakodások
eszközeivé váltak. A görögök annyira
tisztelték az életet, hogy az orvosetikai kódexükbe azt is belefoglalták,
hogy az orvosnak öngyilkosságot sem
szabad(na) elkövetnie. Lásd: „tisztán
és szentül megőrzöm életemet”.
Majdnem megfeledkeztem arról,
hogy a görög városállamok rabszolgamunkából tartották fenn magukat. Hogy a rabszolgák és a szabadok
ugyanolyan orvosi ellátásban részesültek-e vagy sem, erről sem szól a
történelem. Csupán a hippokratészi
eskü tér ki rá, hogy az orvos mind a
szabadokhoz, mind a rabszolgákhoz
való viszonyában őrizkedni fog a sze-

relmi élvezetre való használatuktól.
Ma már (hivatalosan) nincsenek rabszolgák, tehát rabszolgatartók sincsenek. Csak vállalkozók és munkavállalók vannak meg ilyen-olyan elitek és
nem elitek. No, de ezt ne boncolgassuk, mert megint csak oda lyukadunk
ki, hogy sok ezer éven keresztül hová
„fejlődött” a világ…
Mindazonáltal, ismételten, joggal
állíthatjuk, hogy Hippokratész és társai rakták le az orvostudomány alapjait, s ugyanakkor alaposan feladták
a leckét az utánuk következő orvosnemzedékeknek. De, mint mindennek, ennek is megvan a maga fonákja.
Mérhetetlen nagy tekintélyük folytán
mind Arisztotelész, mind Hippokratész, sok-sok évszázadon keresztül
útját állták a gondolkodás szabad fejlődésének. Főleg a filozófiájuk vonala
volt szent és sérthetetlen. Mert hiába
volt Hippokratész orvos, gondolkodásmódja szinte elválaszthatatlan
volt a korát megelőző és a korát uraló
filozófiától.
Azonban azt állítják egyes tudománytörténészek, hogy miként a
hippokratészi eskü szövegét nem
Hippokratész, a nedvkortanának
szakkifejezéseit sem ő ötlötte ki,
hanem, jó ötszáz évvel később,
Róma egyik legnépszerűbb orvosa,
Galénosz (i. sz. kb. 130–200, más
adatok szerint, i. e. 129–216), aki a
kis-ázsiai Pergamonban született.
Galénosz neve is elárulja, hogy görög volt, és az elődeitől örökölt ismereteket, melyeket Alexandriában
és más városokban gyarapított, vitte
magával és fejlesztette tovább a Római Birodalomban. Ezek szerint a
plágium is görög találmány lenne?
Csak az a furcsa, hogy erről eddig
nem vettek tudomást. Vagy tán nem
is akartak róla tudni, amíg „egyes”
politikusok egymás elleni botrányokat nem kreáltak belőle. Csak
azt követelik meg, mindenki pontosan tüntesse fel, mit kitől „lopott”,
és akkor nincs semmi baj. De hát a
tudományok (is) egymásra épülve,
folyamatosan alakultak ki. Új ismereteket az ujjaiból senki sem szophat ki, tán az sem lebecsülendő, ha
valaki az elburjánzott tudásrengetegben némiképp el tud igazodni,
és új összefüggéseket képes találni
közöttük.
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ÚJRA BŐVÜLT A TANKÖNYVTÁR
Iskolánkban, a dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskolában (Szabó Gyula 1, Dunaszerdahely) ismét bővült a
szakmai tankönyvállomány. Ennek köszönhetően leendő építészeink újabb
ismeretekre tehetnek szert a statikával,
mechanikával, magasépítéssel, geodéziával, szárazépítéssel kapcsolatban. A taneszköz használatát jelenlegi és jövendőbeli építész tanulóink élvezhetik, akik a 4
éves, érettségi vizsgával végződő szakon
folytatják tanulmányaikat.
Asztalosaink, ácsaink, központifűtés-,
víz- és gázszerelőink, kőműveseink, festőink és leendő gipszkartonozóink számára szintén lehetőség nyílik szakmai

tudásuk fejlesztésére, mert remek könyvek érkeztek a faipari ismeretekkel, az
ácsszerkezetekkel, az ácsszakrajzzal, az
építőipari szakrajzzal és a gipszkartonozó szakmai ismeretekkel kapcsolatban.

Az újabb szakkönyvek által tanulóink
modern, versenyképes és a jövőben is
nagy távlatokat nyitó szakmákat sajátíthatnak el.
Leboda Gábor

NYELVI SIKEREK A PPG-BEN

sul meg, mégpedig a továbbjutás elvét
alkalmazva járási, kerületi, majd országos szinten. Iskolánkat képviselve Horváth Eszter Enikő Erzsébet gyakorolt be
saját és átvett szöveget német nyelven,
Benyovszky Adél angol nyelven a Bárczi
Laura spanyol nyelven. A hónapokig tartó várakozás után nemrég kaptuk a hírt,
hogy Laura előadása kerületi 2. lett és

Eszter mindkét kategóriában az első helyen végzett, így továbbjutott az országos
fordulóba. Eredményeit illetően nagyok
az elvárások Eszterrel szemben, hiszen a
német nyelvi olimpia 2A kategóriájának
is ő lett az országos győztese, aminek
köszönhetően egy németországi nyelvi
összpontosításon vehet részt a nyáron.
Peternai Zsuzsanna

A több hónapig tartó rendezvények és
versenyek hiányát az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium diákjai felkészüléssel töltötték és szorgalmukat bizony siker koronázta. A „Jazykový kvet”
a minisztérium által is elismert idegen
nyelvi művészeti verseny. 2011-től való-

A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK SIKEREI A FIZIKAOLIMPIA
A-, B-, C- ÉS D-KATEGÓRIÁJÁBAN
A komáromi Selye János Gimnázium
diákjai már ebben a tanévben is több értékes helyezést, díjat szereztek a regionális előkészítő jellegű fizikaversenyeken.
A felsőbb évfolyamok tanulói számára a
tanév kicsúcsosodása mindenképpen a
fizikaolimpia A kategóriájának kerületi
versenye volt, melyet a középiskolások
4. évfolyama számára rendeztek Nyitrán.
Ezen a versenyen iskolánkat 2 tanuló
képviselte. A verseny eredménye nagy
örömre adott okot számunkra, hiszen
Téglás Panna (III.A) a 2., és Beke Zsolt
(IV.A) a 3. helyen végzett, és mindketten
bekerültek az országos döntőbe.
A többi kategória online megyei fordulóját május 12-én rendezték. Az eredmények:
D kategória: 1. hely – Mészáros Ádám,
2. hely – Kovács Kristóf, mindketten a
verseny győztesei és eredményes megoldók; Bödök Bernadett (V.N) – 3. hely,
Slezák Dóra – 4. hely, Halász Sámuel – 5.
hely és Marosi Botond Máté – 7. hely, ők
az I.A osztály diákjai

C kategória: 5. hely – Klepáček László (VI.N), 6. hely – Lévay Máté (II.A), 7.
hely – Juhász Balázs (II.A);
B kategória: 1. hely – Téglás Panna
(III.A), 3. hely – Števko Dániel (VII.N),
mindketten a verseny győztesei és eredményes megoldók; 4. hely – Simonics Bence
(VII.N), 6. hely – Szalay Mátyás (III.A).

Diákjaink sikereiben nagy érdeme
van felkészítő tanáraiknak: Szabó Endrének és Hevesi Anikónak.
Tanulóinknak a továbbiakban is hasonlóan szép sikereket kívánunk a tanulmányi versenyeken.
Andruskó Imre

Beke Zsolt

Téglás Panna
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SELYÉS DIÁKOK ALAKVÁLTOZÁSAI – SIKER AZ ESTÖRI DÖNTŐJÉBEN
Tanár kollégáim ismerik azt az érzést,
amikor egy hosszú verseny döntőjének
is eljön a vége. Május 14-én egy ilyen
utolsó felvonás helyszíne volt a Selye
János Gimnázium aulája is, tizenhárom
más helyszínnel együtt az egész Kárpát-medencében. A szálak a Magyar
Tudományos Akadémia könyvtárába
vezettek, ahonnan az Estöri Kreatív
Történelemverseny V. évadjának döntőjét irányították. Járványmentes életünkben ez az esemény a burgenlandi
kismartoni Esterházy-kastélyban zajlik, de sem tavaly, sem idén nem volt
lehetőségünk arra, hogy a csodálatos
Haydn-teremben versenyezzünk.
A vetélkedő szervezői nem hazudtolták meg magukat. Kreatív szükségmegoldásnak indult talán, de egy élvezetes,
tanulságos foglalkozássá vált, hogy
létrehozzuk Görgei Artúr Insagramoldalát. Ez a verseny harmadik nagy
fordulója volt: az elsőben és a másodikban is belebújhattunk egy-egy személy
bőrébe, már rutinná vált ez az alakváltozás. Tóth Ákos volt Széchenyi István
gróf, majd Jókay József komája, Szalai
Adrián kipróbálhatta, milyen Barabás
Miklósnak lenni, vagy Jókay Józsefnek,
aki nevet keres újszülött fiának, Molnár
Vivien pedig a reformkor ritka jelenségének, a határozott, férjére nagy hatással bíró Seilern Crescence grófné és
Pulay Mária szerepét is magára vehette.
A döntő utasítása szerint Ákos
Görgei Artúrrá változott, és az online
oktatás utolsó heteiben inkább zöld
mentében láttam őt a virtuális térben
– vagy éppen személyesen. Vivien a kémikus-katonatiszt feleségévé lett, amit
olyan komolyan vettünk, hogy még az
esküvőre is sort kerítettünk. Adrián
pedig a tábornok mellett végigharcoló
Szalai honvéd alakját öltötte magára,
aki megélte 1848/49 nagy eseményeit,
még a világosi fegyverletételről is az ő
visszaemlékezéseiből tudhatunk meg
érdekes részleteket.
Mert az Instagram elkészítéséhez éppen ennek a korosztálynak dobták fel
a labdát, a felkészítő tanár csak értetlenül ült a gép előtt és próbált jegyzetelni,
idegen szavak röpködtek a diákok felől,
de az volt a lényeg, hogy ők tudták, mit
is akarnak csinálni. Az eredmény egy
teljességgel bíró Instagram-oldal lett,
a https://www.instagram.com/gorgei.
artur_a.karakan/ – ezen keresztül képek,
videók és egyéb érdekességek mutatják
be Görgei sorsát a szabadságharc idején,

de bejegyzéseket olvashatunk és láthatunk nejétől, Adéltól és Szalai honvédtól.
Az anyag elkészítése, felvétele sem
volt unalmas. Álltunk áprilisi hóviharban a komáromi vár fokán, megterveztük a tavaszi hadjárat hadmozdulatait
a köbölkúti szőlők között, amihez az
áldomást Béres Imre pincéjében kaptuk
meg. A hadjárat – talán éppen a kuruc
vérnek köszönhetően – sikeres volt. Ezúton is köszönjük Imre bácsinak, hogy
házigazdánk lett és örülünk, hogy ő is
hozzájárult feladataink megoldásához.
Az utómunkálatok mellett készülnünk kellett a döntő élő (online) lebonyolítására. Az iskola díszterme ezen a
májusi napon versenylázban égett. Az
izgalmas és küzdelmes életutak számos
szöveges, képes, videós tartalmon keresztül elevenedtek meg, miközben a
diákok – gyakran saját maguk alakítva
a karaktereket – jelmezben, valódi helyszíneken játszották el általuk elképzelt
módon az egykor történteket. A döntőre választott csapatnév – a Feldunai
kémosztag – egy alakváltozással mutatta be ország-világ előtt három diákunkat. A történet szerint Szalai Adrián és
Molnár Vivien lebukott kémek, akiknek
Szalai honvéd és Görgei Adél bőrébe
kell bújnia, hogy Görgei Artúr környezetében maradjanak és figyeljenek.
A végső rangsor eldöntésekor a zsűri nemcsak az Instagram-oldalak tartalmait vette figyelembe, hanem azt is,
hogy az egyes csapatok ezeket hogyan
mutatták be, illetve hogy miként álltak
helyt az ezt követő csapatpárbajban,
valamint a döntő versenyfeladatainak
megoldásában: voltak villámkérdések
vitapárbajok és rengeteg izgalom. Ez
hosszan tartott, mert csak a délutáni

órákban derült ki, hogy a selyés diákok
– a Feldunai kémosztag – a dobogó harmadik fokán végeztek. Három diákunk
köré egy láthatatlan sereg állt össze:
köszönjük a szülők hathatós és bátor
támogatását, Béres Imre bácsi vendégszeretetét, Erdélyi Zoltán segítségét a
Jókai Színházból, az érsekkétyi tájháznak, ahonnan Görgeiné Adél ruhatárát
biztosítottuk, Hamran Szilvia türelmét,
aki testi épségünkért aggódott a vár
fokán, Dioši Dánielnek, a csapat hangmérnökének, hogy minden hang tisztán
hallható lett a filmeken, Nagy Ildikónak
a prágai Nagykönyvtárból küldött fotókat, hogy a kutató Görgeit oda tudjuk
helyezni, valamint Vivienék osztálytársainak, akiknek csupán egy feladatuk
volt: a döntőben érzelmektől mentes arcot vágni a napszemüveg mögött.
Az Estöri Kreatív Történelemverseny
V. évadja 2020 októberében indult el,
több mint 100 csapat vágott neki ennek
az útnak, de fél évvel később már csak 14
vett részt a döntőben. Hogy mi maradt
utánuk? Rengeteg fotó, videó, tesztkérdések, vázlatok, ezek mind-mind egy
mappába kerülnek. Hadd zárjam Szalai „közhonvéd“ szavaival: „Nagyszerű
fél év volt. Remek embereket ismertem
meg a verseny alatt, rengeteg barátom
lett és sok-sok élményt szereztünk. Egész
életemben emlékezni fogok erre a versenyre!“ Ha a kedves olvasó kedvet kapott, hogy meglátogassa Görgei Artúr
Instagam-oldalát, a cikkben szereplő
link alapján rátalál. Remélem – illetve reméljük –, nem fogják megbánni, jó szórakozást kívánunk hozzá!
Elek József,
a Selye János Gimnázium tanára

A tavaszi hadjárat sikerére koccintunk a Béres pincénél
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A XIV. SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL
A Nemzetpolitikai Államtitkárság
Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező
és Tájékoztatási Főosztályának támogatásával a tavalyi évhez hasonlóan diákjaink ismét részt vehettek a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
és a Magyar Agrárkamara Szakma
Sztár versenyén. A járványhelyzet és
a szűkös jelentkezési határidő ellenére szakközépiskoláink éltek a versenyen való részvétel lehetőségével.
Tizenkét szakközépiskola 100 diákja
jelentkezett a versenyre, 17 szakmát
képviselve.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége a hazai szakközépiskolásaink részére március 10-e és március
15-e között tíz helyszínen, a helyszínt
adó szakközépiskolák közreműködésével szervezte meg a XIV. Szakma
Sztár Fesztivál felvidéki elődöntőit online formában. A szakmák széles skáláját felölelő, háromfordulós Szakma
Sztár Fesztivál elődöntőiben a diákok
elméleti tudását mérték fel. Az írásbeli
feladatok kidolgozási ideje szakképesítéstől függően 120-180 perc volt.
Sajnos a koronavírus-járvány erősödése megzavarta a versenyt, ugyanis
a tervezett 17 szakmából csupán 11
elődöntő valósulhatott meg, és a bejelentkezett 100 versenyzőből csak 70
tudta megmérni, megmutatni szakmai
tudását.
Az elődöntőket a következő szakközépiskolák pedagógusai segítségével
valósítottuk meg:

• Műszaki Szakközépiskola, Komárom
• Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Komárom
• Vidékfejlesztési
Szakközépiskola,
Dunaszerdahely
• Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely
• Párkányi Összevont Magániskola,
Párkány
• Szakkay József Szakközépiskola,
Kassa
• Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta
• Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola,
Perbenyik
• Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola , Bátorkeszi
• Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Hidaskürt –
Nagymegyer
A 70 versenyző a következő szakmákban mérte meg tudását: cukrász
(2 versenyző), elektronikai technikus
(3 versenyző), erősáramú elektrotechnikus (1 versenyző), festő, mázoló, tapétázó (4 versenyző), fodrász (7
versenyző), kozmetikus (1 versenyző),
mechatronikai technikus (19 versenyző), pincér (9 versenyző), szakács (12
versenyző), vendéglátásszervező (9
versenyző), villanyszerelő (3 versenyző).
A magyar kormány döntése értelmében Magyarországon 2021. március
8-tól kezdődően a járványhelyzet ala-

kulása miatt szigorítások léptek életbe,
melynek következtében átmenetileg
az oktatási intézmények is bezárásra
kerültek. Ezért a szakmai versenyek
további írásbelijének megíratását és
a döntőt is, melyre a tervek szerint
2021. április 26–28-án, a budapesti
Hungexpón a XIV. szakmasztár fesztivál keretein belül került volna sor, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
törölte. Ennek következtében 30 diák
az autószerelő (5 versenyző), grafikus
(3 versenyző), informatikai rendszerüzemeltető (2 versenyző), kereskedő
(6 versenyző), logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (8 versenyző), szoftverfejlesztő (6 versenyző) szakmákban
nem tudott versenyezni. Ők a következő iskolák diákjai: Magyar Tannyelvű
Magán Szakközépiskola – Dunaszerdahely, Műszaki Szakközépiskola –
Komárom, Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola – Komárom,
Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia
– Érsekújvár, Kereskedelmi Akadémia
– Nagymegyer.
A feladatlapok kiértékelése és az
eredmények összegzése után a legjobb
teljesítményt nyújtó felvidéki versenyzők, akik a felvidéki fordulóban 50%nál jobb eredményt értek el, a következők:

1

Kolarovský Richard

Festő, mázoló, tapétázó

Műszaki Szakközépiskola, Komárom

2

Both Bence

Elektronikai technikus

Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Komárom

3

Forró Alexis

Vendéglátásszervező

Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunaszerdahely

4

Bordács Roberta

Fodrász

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely

5

Szabó Laura

Fodrász

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely

6

Ravasz Zsuzsanna

Fodrász

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely

7

Faragó Marianna

Szakács

Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunaszerdahely

8

Beke Gyula

Cukrász

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely

9

Lénárt Vivien

Pincér

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely

10

Laki Márk

Festő, mázoló, tapétázó

Műszaki Szakközépiskola, Komárom

11

Vízy Róbert

Pincér

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely
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12

Sánta Mátyás

Villanyszerelő

Műszaki Szakközépiskola, Komárom

13

Fernerová Valentína

Szakács

Párkányi Összevont Magániskola, Párkány

14

Bertóková Dominika

Pincér

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely

15

Nagy Balázs

Festő, mázoló, tapétázó

Műszaki Szakközépiskola, Komárom

16

Czucz Leonárd

Pincér

Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunaszerdahely

17

Dargó Kristóf

Mechatronikai technikus Szakkay József Szakközépiskola, Kassa

18

Fülöp Franciska

Pincér

19

Filip Gergely

Mechatronikai technikus Szakkay József Szakközépiskola, Kassa

20

Varga Péter

Fodrász

21

Takács Ádám

Mechatronikai technikus Szakkay József Szakközépiskola, Kassa

A Szakma Sztár verseny egyre közkedveltebb diákjaink között. A felkészítő pedagógusok elmondása alapján
a tesztlapok feladatai rendkívüli igényességgel készülnek, komoly szakmai
tudást várva el a diákoktól. A diákok

Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunaszerdahely

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely

motivációt kapnak, hogy még több
ismeretanyagot gyűjtsenek a szakmájukat érintő kérdéskörökben. Köszönet szakközépiskoláink igazgatóinak,
pedagógusainak, hogy kezdettől fogva
pozitívan álltak hozzá e hiánypótló

versenyhez, és vállalták a felkészítést
és a lebonyolítást ebben a rendkívüli
helyzetben is.
Majer Anna,
a verseny felvidéki szervezője

ÖKO-LOGIKA

KÁRPÁT-MEDENCEI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI CSAPATVERSENY, 2021
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége 2021. április 22-én, a Föld
napján szervezte meg a II. ÖKOLogika Kárpát-medencei Természetés Környezetvédelmi Csapatverseny
országos döntőjét, a járványügyi helyzetre való tekintettel online módon.
A verseny célja a komplex környezettudatos szemlélet kialakítása és
elmélyítése, a fenntartható fejlődés
iránti elkötelezettség kialakítása, a
környezetünkért érzett közös felelősség felébresztése, valamint a tehetségfejlesztés.
A három tagból álló csapat a versenykiírás értelmében az alapiskolák
7–9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 2–4. évfolyamos tanulói voltak.
A döntőre bejelentkezettek között
420 km-es fizikai távolság is volt. Két
részben bizonyították tudásukat a
versenyzők. Az írásbeli teszt a környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések ismeretét és a

Természetbúvár magazin utolsó évfolyamában megjelent cikkekből tartalmazott kérdéseket. A szóbeli részben
a versenyzők a lakóhelyi vagy környezetük környezetvédelmi problémáinak feltárását, kutatását prezentálták
számítógépen kivetíthető bemutatókkal illusztrálva.
Az előadások témája változatos,
érdekes volt. A legtöbb csapat tagjai
koruknak megfelelően megpróbáltak
kutatást és kísérletet végezni, melynek eredményét saját fényképekkel,
kérdőíves felméréssel összegezték. A
környezettudatosságukat bizonyítva
a környezetük madárvilágával és a
vajáni hőerőmű környezetkárosításával is foglalkoztak.
A zsűrit alkotó szakemberek közt
köszönthettük Kiss Attilát, a József
Attila Gimnázium és Közgazdasági
Szakgimnázium tanárát Monorról,
Szegi Arankát, a KomPakt n.o. munkatársát Komáromból, György Ju-

ditot, a Vámbéry Ármin Alapiskola
pedagógusát Dunaszerdahelyről és
Varga Tamást, a komáromi Jókai Mór
Alapiskolából.
Az idei versenyen az első helyen
a diószegi Petőfi Sándor Alapiskola
és Óvoda tanulói végeztek, második
lett a Pozsonypüspöki Alapiskola és
Óvoda csapata, a megosztott harmadik helyen végzett a Bélyi Alapiskola, illetve a nagykaposi Erdélyi János
Alapiskola tanulócsoportja.
Vörös Mária, a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetségének alelnöke örömmel köszöntötte a természet
védelme iránt elkötelezett tanulókat.
Kihangsúlyozta, a verseny hozadéka, hogy a felkészítő tanárok, diákok
egymástól tanulhatnak, az ötleteket
továbbgondolva, fejlesztve, szebbet,
jobbat alkothatnak.
PaedDr. Bagita Judit, szervező
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CZANGÁR ZITA PÁLMA1

EZ ŐRÜLET
A karantént kicsit nehezen viselem,
A híreket folyton figyelem.
Kezdem megszokni lassan,
Hogy itthon ülök egy maszkban.

Előszedte a poros varrógépet,
Varrással tölti a hétvégéket.
Szabadidejében nekünk ad házi munkát,
Ha rosszak vagyunk, akkor duplát!

Anya nagyon parázik,
Nyugtatásképp kártyázik.
Nem enged a kertnél tovább,
Pedig szívesen állnék odább.

A húgom egész nap fagottozik,
Nem hiszem el, hogy ennyire unatkozik.
A bátyám üvölteti a zenét,
Hogy lehalkítja, arra kevés az esély.

A családunk zajos társaság,
Nem jellemző ránk a szótlanság.
Papírvékonyak a falak, ezt csak most
érzékelem,
A csendet minden nap újra elképzelem.

A mosógép elnyeli a fele pár zoknim,
Mostanában a keresése a legújabb
hobbim.
A nyuszinknak is elege van ebből,
Ha odamegyünk, hátrálni kezd, egyből.

Apán látom, hogy nagyon feszült,
Ennek ellenére mindig derült.
Anya mindent el akar pakolni,
Semmi áron nem akar megnyugodni.

Unalom, tűnj el, szépen kérlek,
Miattad, folyton Tv-t nézek!
Már az összes játékkal játszottam,
És már minden zenére táncoltam,

Kiraktam a Rubik kockát, levágtam
a hajam,
Minden módon szórakoztattam magam.
Fáj a fejem estére,
A Honfoglalóban én állok nyerésre.
A diétát feladtam már az első héten,
Hogy újra elkezdem, azt erősen kétlem.
Pedig kinyitnak a strandok nyáron,
A bikiniszezont annyira nem várom.
Az élet nem áll meg, továbbmegy,
Átlagosan vagy furcsán? Egyremegy!
Ez csupán csak egy megérzés,
Hogy ez őrület, az nem kérdés!

_______________________________________
1
Czangár Zita Pálma (15 éves) az SZMPSZ által meghirdetett A koronavírus idején című pályázat 2. helyezettje lett a kategóriájában.

1. hely: Tar Veronika: Napsugár Távoktatásban, 19 éves
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1. hely: Žigo Boglárka: Karanténban, 13 éves

ZSIDÓ LEILA1

MIRE JÓ A KÉNYSZERSZÜNET?
Március 11. óta megváltozott az életünk. A mindennapos iskolába járás
helyét átvette az online oktatás, és megtanultunk egy új szót is: karantén. Ez a
kellemetlen helyzet rákényszerítette az
embereket arra, hogy otthon maradjanak. Van azonban ennek jó oldala is,
mert a családtagoknak így több idejük
jutott egymásra és talán olyasmire is,
amire eddig nem értek rá.
Egy szép szombat délután így kerültek elő nálunk is a régi fényképek
szüleim kincsesdobozából. Mikor rendezni kezdtük őket, rengeteg kérdést
tettem fel nekik. Kik vannak a képen?
Mit csinálnak? Mikor készült? Szüleim,

nagyszüleim pedig mesélni kezdtek, és
elmerültünk a múlt csodás emlékeiben.
Az első fénykép története a régi,
Duna menti házikóba vezetett vissza,
mely Kulcsod falu határában, a védett
Lioni-ág mellett még ma is megtalálható. Ez a kis lak volt dédszüleim szülőháza. Dédnagyapám építette, nagyapám
szépítette és apukám gondozza, ápolja,
hogy egykor én is részese lehessek e családi örökségnek. Boldogság kerített hatalmába, mikor megláttam a fényképen,
és az az érzés, hogy igen, már egy kicsit
enyém is ez a mesebeli táj. A képet nézegetve megtudtam, hogy a háztól nem
messze lévő legelő közelében régen volt

egy katonai lőtér, amely nagyon sok
kincset rejtett a gyerekek számára. Az
akkori falusi gyerekek ott gyűjtötték
össze az üres töltényhüvelyeket. Maga
a házikó is sokat tudna mesélni, hiszen
átélte a gátszakadást, az árvizet, de sok
boldog pillanatot is – szülinapok, családi összejövetelek emlékét őrzi. Nincs
itt se szomszéd, se gyár, se autó, se gáz,
csak a mesebeli táj. Sok fénykép készült
itt azóta is, mert mindenkit hatalmába
kerített e csodálatos hely.
A következő fotó pár éve készült.
Emlékszem, ahogy a töltésen átsétáltunk, hallgattuk a kakukkokat, élveztük, ahogy madárcsicsergés zengte be
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a fák sokaságát. Bebarangoltuk ezt a
kis védett környéket, és az ösvényen
áthaladva elénk tárult a gyönyörű lioni
természeti rezervátum. Védett élővilág,
madarak, állatok, halak, bokrok, fák, virágok szépsége kerített hatalmába.
A roskadozó régi gátőrházról – a
Lion-házról készült fénykép is előkerült, vele együtt szüleim emlékei is. Sajnos már nem zengi be gyermekzsivaj,
felnőttbeszéd – mondja apukám. Lassan szépen ez is feledésbe merült. Már
csak bedeszkázott ablakokat, letört ágakat, gallyakat, törmelékeket találnánk a
környékén. Nagyapa még emlékszik rá,
hogy a védett házat régen a gyermekprogramok, táborok, cserkészek versengése jellemezte. Mára már csendes
a környék, üres a ház, a gaz benőtte a
bejáratot. A régi gyümölcsösből már
csak pár vadkörtefa található – mondja
nagypapám, aki még most is érzi zamatos ízét szájában. Úgy mesélte, hogy ők
még itt élték gyermekéveiket, ide jártak
fürödni a Lioni-tó gyönyörű tiszta vizébe. Itt tanult meg úszni ő is, és már mutatja is a következő fényképet. Ez sajna
már a régmúlté, sóhajt fel.

A következő fényképről nagymamának jut eszébe egy régi történet. A falubeli gyerekek egyik kedvenc csínytevése
volt, hogy beleültek egy régi babakocsiba és lecsúsztak a padlásfeljárón. Egy
alkalommal azonban a kemence oldalához csapódtak. Az volt ám a felejthetetlen kocsikázás.
A doboz mélyéről újabb fénykép került elő. Dédapámat ábrázolta. Mikor ő
munkába indult, a gyerekek mindig sírtak, hogy mehessenek vele. Dédanyám
pedig egy vesszőkosárba ültette őket, és
ezt egy vékony madzaggal a bicikli után
kötötte. Persze a madzag elszakadt,
dédpapám pedig tovahaladt nélkülük.
De nemcsak ezt az egy történetet
idézte fel a kép. Jöttek a régi emlékek
szépen egymás után. Közben már beesteledett, de mindannyian vártuk a folytatást.
Többnyire nagypapámra és testvérére volt bízva a kishúguk felügyelete, aki
sajnos minden játékban akadályozta
őket. Kieszelték hát, hogy beleállítják
őt a keményszárú ünneplőcsizmába.
Tervük sikerrel járt, mert húguk a csiz-

mából moccani sem bírt. Dédanyám
persze jól megszidta őket ezért.
Egyszer nagypapámat megkérte az
édesanyja, hogy vigye be a szeneskannát a nagyszobába, mert azzal fűtöttek.
Ő a testvérével kitalálta, hogy befogják a macskát. A papám csinált is neki
kumatot (magyar hám), a macskára
tették és istránggal ráerősítették. Abban
bíztak, hogy a macska így majd elhúzza
a szeneskannát. Annak azonban több
esze volt. Elszakította az istrángot, és
uccu neki! Felszaladt a függönyre, jól
széthasította, s neki az ablaknak. Szerencséjükre az ablak nem tört ki, de
dédim bizony nagyon elfenekelte a terv
kitalálóit. Így lett Gerzson, a macska
nagypapám ellensége.
A fényképek késő este kerültek vissza
újra a dobozba. Most lett csak igazán
kincsesdoboz, hiszen a régi felvételeket
a hozzájuk kötődő emlékek még értékesebbé tették. Én magam is a szívembe
zártam ezeket a régi történeteket, és
azon a szombati hosszú délutánon egyáltalán nem bántam, hogy otthon maradtunk.

_______________________________________
1
Zsidó Leila (11 éves, a nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola tanulója) az SZMPSZ által meghirdetett A koronavírus idején című pályázat 2.
helyezettje lett a kategóriájában.

1. hely: Pinke Kitti: Telik az idő, 16 éves
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JAKUBECZ MÁRTA

EGY LÜKTETŐ
Ü
Ő SZÍVŰ VÁROS
Eltűnődve e témán választásom akár egy gyöyönyörű üdülőhelyre is eshetne, lehetne romanan-tikusabb, regényes tájba illeszkedő városról
róll
írnom... Ám számomra a VÁROS, csupa nagygy-betűvel, Mátyusföld szíve: Galánta, melynek
nekk
közelében élem születésemtől kezdve mindenen-napjaimat.
E járásközpont Nagyszombattól délkeletre,
e, a
Kisalföld északi részén található. Az Árpád-koko-ri alapítású magyar települést 1237-ben, majd
ajd
d
1270-ben IV. Béla király oklevelében említik
íttikk
először a pannonhalmi apátság egykori birtoto-kaként. Történelmi fejlődése nagyrészt az Esterer-házy családnak köszönhető. Két kastélyuk közül
züll
a régebbit 1647–1648-ban fallal és vizesárokkal
kall
erősítették meg, majd a 18. század második fefe-lében barokk stílust öltött, az 1890-es években
been
pedig reneszánsz stílusban alakították át. 199292-ben restaurálták, ma közművelődési célokat
katt
szolgál. A másik Esterházy-kastély a 16. századad-ban épült, 1860-ban átalakították.
Galánta Szent István királynak szentelt római
mai
katolikus templomát 1797–1805 között építettee tették klasszicizáló barokk stílusban. Főoltára azz
1741-ben épült, majd 1962-ben lebontott Szűz
zű
űz
Mária-kápolnából származik. Nevezetes a Fekekete Krisztusnak nevezett fából faragott feszülete,
ette,,
amely 1670-ből maradt fenn.
Az egykori impozáns barokk kegykápolna
ln
na
1741-ben épült, és Mátyusföld jelentős búcsúsú-járóhelye volt. Rendkívüli szépségét már csak
sakk
a korabeli felvételeken lehet megcsodálni. A
városban és környéken a kápolna lebontása óta
ótaa
élénken él a közbeszédben az a mondás, hogy
ogyy
akik a kommunisták által megsemmisített híres
ress
kápolna építőanyagát anno széthordták, szeze-rencsétlen életűek lettek, mert napjaikon többé
bb
bé
nem volt áldás.
Galánta köztudottan Kodály Zoltán városa.
ossa.
A zeneszerző édesapja itt volt állomásfőnök,
k, a
vasútállomás épületén (ahol laktak) emléktábáb
ábla örökíti meg ennek tényét. Az itteni népzene
en
ne
ne
ihlette a Galántai táncokat. A híres zeneszerző
rző
szobrát 1982-ben avatták fel az újabb kastéllyal
yall
szembeni parkban. Kodály Zoltán nevét viseli
lii a
helybeli magyar alapiskola, gimnázium és d
daa-loskör, de számos rendezvény is kötődik a zenene-szerzőhöz, hiszen a városban rendkívül gazdag
dagg
kulturális élet zajlik.
Sok-sok személyes emlék, érzelmi szál fűz enen-gem e városhoz. Kiskoromtól ez volt számomra
mraa
az igazi város, szüleim rendszeresen elvittekk a
Kodály Napokra. Később itt végeztem gimnáná-
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Örökös munkatárs: Turczel Lajos

ziumi tanulmányaimat. Éppen akkor épült fel a
gimnázium mai épülete, s mi elsősökként még
a takarításban és költözködésben is segítettünk.
Itt döntöttem el, merre vezessen tovább az életutam. Jóval később e városban éltem át életem
legszebb pillanatait, amikor a kórházban világra
hoztam gyermekeimet, s először pillanthattam
meg arcukat. S évtizedekkel később megint
ugyanoda siettem, hogy megláthassam a néhány napos unokáimat. Hányszor is igyekeztem
izgatottan és reményteljes szívvel Galántára?!
Hányszor futottam a gimnáziumhoz és hányszor az állomásra, hogy elérjem az autóbuszt a
szülőfalum felé? A galántai kórházhoz pontosan
öt örömteli esemény köt, hiszen csak össze kell
adnom a gyermekeim és unokáim számát. De ki
tudná megszámolni a középiskolás évek feledhetetlen pillanatait, amikor leginkább fejlődik a
lélek, formálódik a jellem és finomodik a szív?!
A bennem megerősödött magyarságtudat is
nagyrészt a gimnáziumban akkor oktató-nevelő
tanárok érdeme. A helybeli magyar oktatási intézményekben azóta is következetesen rendkívüli erőfeszítéseket tesznek a tanárok a nemzeti
öntudat megerősítése terén. Hála érte!
Engem Galánta mindig csak gazdagított,
irányt mutatott, ezért lett az én városom. Az
elmúlt szomorú évben, amikor mindannyiunk
életét megkeserítette a világjárvány, a szülőfalunkba gubództunk, és gyermekkorom kedves helyeit felkeresve többször barangoltunk a
határban. Templomtornyok integettek felénk,
hogy irányt mutassanak és reményt adjanak.
Távolabbról nem láttuk, de elképzeltük a galántai templom tornyát is, és képzeletben felidéztük
az ottani szentmiséket, melyeken nem egyszer
vettünk részt a férjemmel. Hányszor mondtuk
szomorúan, hogy ó, jaj, még Galánta is milyen
távolra került!
Ám karantén idején is megmaradt az én városomnak, s nem csupán azért, mert mindenfajta ügyintézés végett oda kell utaznom. Galánta
több, mint járási székhely! Szívének lüktetése ott
van a történelmi épületekben, a kulturális rendezvényekben, a szépségében és hangulatában.
A város magyarsága mindannyiunknak példát
mutat a kitartásban és közösségépítésben, a magyar oktatási intézmények a sziklaszilárd helytállásban. S ahogy az Esterházy-kastély évről
évre látványosan egyre inkább megújul s lassan
teljesen a régi fényében tündököl, úgy érik meg
bennem is a felismerés, hogy szülőfalum mellé
Galántát is örökbe fogadtam a lelkembe.
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