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VÍZKELETI ALAPISKOLA

Vízkelet egy takaros falu  Mátyusföldön. 
Aki először tér be iskolánkba, semmivel 
sem találja hivalkodóbbnak más falusi is-
kolánál. Sokaknak azonban többet jelent 
ez az iskola egy egyszerű falusi kisiskolá-
nál, hiszen itt alapozhatták meg a tudásu-
kat. Az intézmény hatalmas udvara aján-
dék az odajáró gyermekeknek, nyugalma, 
csendje optimális körülményeket teremt 
a tanulni vágyóknak. A gyermekek isko-
lába jövet valamiféle varázslatos világba 
igyekeznek, s nálunk mindenki szeret is-
kolába járni. Az, amit az iskolában látnak, 
számukra tényleg csoda. S nekünk az a 
feladatunk, hogy feltárjuk ezt a csodát, a 
tudás kapuját! Ez a kapu az út első sza-
kasza, mely az ismeretek világába visz. A 
mi feladatunk az, hogy ezt a kaput minél 
szélesebbre tárjuk, s megmutassuk azt a 
fajta világot, melyben értékekkel teli élet, 
biztosabb jövő áll tanulóink előtt. 

A mi iskolánk az ősi hagyományok és 
új ismeretek, értékek kohója, magyar ajkú 
gyermekeink azonosságtudatának arcu-
latformáló műhelye. Személyiségüket úgy 
próbáljuk alakítani, hogy kiegyensúlyo-
zott, érzelmileg gazdag, káros szenvedé-
lyektől mentes felnőtt emberekké válja-
nak. Tesszük mindezt úgy, hogy közben 
megtartsák önbecsülésüket, megőrizzék 
magyarságukat, hagyományaikat, identi-
tásukat. 

A Vízkeleti Alapiskola versenyképes 
mind az oktatás színvonalában, mind a 
technikai felszereltség tekintetében. Ősz-
szel és nyár elején zsibongókat tartunk a 
szülőknek és gyerekeknek, ahol tábortűz 
mellett ismerkedhetnek, júniusban erdei 
iskolát és úszótanfolyamot biztosítunk a 
tanulók számára. Évente kétszer elláto-
gatunk a Komáromi Jókai Színházba, far-
sang idején nagyszabású télbúcsúztatót 
rendezünk. Az a szülő, aki hozzánk íratja 
gyermekét, tudatában lehet, hogy ennyi 
önbizalom-növelő programhoz nem igen 
jut a gyerek a nagy osztálylétszámú isko-
lákban. Nem jut rá annyi fi gyelem, mint 
itthon. A vízkeleti magyar iskola azt su-
gallja: jó és érdemes itthon tanulni és ma-
gyarnak lenni.
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Mátyusföld egykori lápvilágának emlékeként a 
Kis-Duna és a Feketevíz ma is békésen csör-
gedezik egymás felé. Folynak, folydogálnak, 
mígnem egy pontban találkoznak. Ebben a 
festői környezetben, a folyók deltájában búvik 
meg Nádszeg község. 

Az elbeszélések alapján a község történetét 
nagyban befolyásolták a körülötte folyó vizek, 
mocsaras és a sáros, lápos területek. Ezek egy-
részt védelmet és élelmet is nyújtottak a he-
lyieknek, másrészt viszont állandó veszélyt is 
jelentettek nekik.

Nádszeg fi atal és fi atalos községnek nevez-
hető, hiszen múltja csak alig 400 évre nyúlik 
vissza. Az első írásos emlékei 1608-ból szár-
maznak. 

Szüleim és a nagyszüleim elbeszéléseiből 
sok mindent megjegyeztem, és az eddigi éle-
tem során sokat meg is tapasztaltam Nád-
szegről és a nádszegi emberekről. Amikor azt 
hallottam tőlük, hogy a vizek és a mocsarak 
védelmet nyújtanak, akkor a török előli mene-
külésre gondoltak, arra, hogy itt sokan leltek 
búvóhelyre, új otthonra. Amikor a víz pusztító 
erejéről beszéltek, szinte elcsodálkoztam, mire 
is képes a víz ereje. Leginkább az 1903-as árvi-
zet emlegették, amikor az áprilisi víz elmosta 
az épülő templom alapjait. A korabeli feljegy-
zésben azt találtam erről az eseményről: „Ten-
ger népség vette körül az új templomot, a sú-
lyos árvíz az egész községet elöntötte, minden 
ház alapját megingatta, de ezen község jámbor 
lelkű híveinek igaz, erős hitét mégsem volt ké-
pes érinteni!” A templom ugyanis felépült és a 
községünk büszkesége. Azóta is párszor, „ko-
pogtatás nélkül”, beköszönt a víz, főleg akkor, 
amikor a télen leesett sok hó után megduz-
zadnak a folyók és nem tudnak a medrükben 
maradni.

Több alkalommal én is már részese voltam 
a víz elleni csatának és csak megerősíteni tu-
dom a nagyszüleim elbeszéléseit. A két folyó 
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köze sok mindenre megtanította és rávezette a 
nádszegieket. Megtanította őket az önállóságra 
az önszerveződésre. A mai napig nagyon sok 
a mesterember és a mesterség, a vállalkozás a 
községben. Ez arra utal, hogy bármi történjék 
is, az erős hit megmarad és megtartó erőként 
szolgál.

Sok esetben mondogatták, hogy Nádszeg 
mindentől messze van, hiszen az utolsó köz-
ség a Galántai járásban. Mi inkább úgy látjuk, 
hogy a község fekvése nagyon is jó, hiszen 50-
60 km-es körzetben, nem egészen egy órán 
belül több kisebb-nagyobb város is elérhető. 
Innen nézve mi inkább úgy mondjuk: a köz-
pontban vagyunk. A járás utolsó községéből 
pedig az elsők közé verekedtük be magunkat. 
A lakosság száma nem fogyatkozik, az utolsó 
népszámlálási adatok alapján Nádszeg a leg-
magyarabb község a járásban.

Egy alkalommal Kapuváron nemzetközi 
városok találkozóját rendeztek. A város veze-
tőségének köszönhetően mi is hivatalosak vol-
tunk a rendezvényre, pedig a városi ranghoz 
semmi közünk. Hála Istennek nekem az utol-
só bemutatkozó előadást kellett tartanom, így 
végighallgathattam az előttem szólókat Fran-
ciaországból, Hollandiából, Ausztriából és 
még néhány helyről. A bemutatkozáshoz min-
denki segítségül hívta a technikát, a minden-
féle szemléltető eszközt. Én csak a fejemben 
elraktározott mondanivalóval készültem. A 
következőkkel zártam a mondandómat: „Nem 
hoztam fi lmet, nem hoztam egyéb technikai 
eszközöket, de elhoztam a lakosaink üdvözlő 
szeretetét és meghívását, hogy személyesen 
győződjenek meg arról, hogy amit az előbb el-
mondtam, valóban fedi a valóságot.” 

Bízom benne, hogy a fenti gondolatok a 
kedves olvasót is kicsit közelebb hozzák Nád-
szeghez és annak történelméhez, amely a mai 
napig íródik.

KÉT VÍZ KÖZÖTTÉÉÉÉÉ ÍÍÍÍÍ ÖÖÖ Ö
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SZERZŐINK

Egy utazáshoz, ahogy azt én képzelem, kell néhány dolog. Ide-
ális esetben saját autó, hogy oda mehessen az ember, ahova 
akar, s addig maradjon ott, ameddig akar. Ha ez megvan, ki 
kell találni, hova menjünk. Nagy a világ, látszatra nem köny-
nyű a választás, de én leszűkítettem a világot Európára. Ez egy 
csodálatos kontinens, valóban csodákat hozott létre, szép, vál-
tozatos, gazdag kultúrát teremtett, nem is elég ahhoz egy em-
beröltő sem végignézni akár csak a legfontosabb helyeket. A 
második lépés a hozzá való irodalom beszerzése és áttanulmá-
nyozása. Mert ha már arra vetemedik az ember, hogy világgá 
megy, jó tudni, mit fog látni. Ez persze kockázatos, mert amit 
az okos könyvekben szépnek, érdekesnek tüntetnek föl, nem 
föltétlenül az én ízlésem, de arról csak a helyszínen tudok meg-
győződni. Úgyhogy akad ilyenkor olyan látnivaló, ami nélkül 
meglett volna az ember – de ez is tapasztalat, végül pedig van 
mihez mérni a látottakat. Bár az is előfordult, hogy olyan gyö-
nyörű látnivalóba botlottam, amit eredeti terveim szerint nem 
szándékoztam felkeresni. 

Aich Péter
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A beiratkozások időszakában egyre 
több cikket és bejegyzést olvashatunk az 
anyanyelven való tudás megszerzésének 
fontosságáról. Comenius mellett Kosz-
tolányi szavai is a fülünkben csengenek, 
aki programszerűen hirdette, hogy „csak 
anyanyelvemen lehetek igazán én”. A 
mindennapi tapasztalat azonban meg-
mutatja, hogy a személyiség hatékony ki-
bontásához nem elég „csupán” anyanyel-
vi iskolát látogatni – a gyerekek tényleges 
fejlesztéséhez ehhez annak az iskolának 
JÓ anyanyelvi iskolának kell lennie.

 Közel tíz éve annak, hogy kiléptem a 
közoktatásból, és ötévnyi alap-, valamint 
ötévnyi középiskolás tanári munka után 
az egyetemi oktatói pályát választottam. A 
környezetem, családom, baráti köröm és 
persze a Katedra szerkesztése révén azon-
ban nagyon is követem a közoktatás min-
dennapjait. Látom a sok jó szándékot, azt 
az esetenként erőn felüli erőfeszítést, ami 
arra irányul, hogy minél több szlovákiai 
magyar iskolát mentsünk meg. Látom 
azt is, hogy a többségi iskolákkal ellen-
tétben, a kisebbségi helyzetből fakadóan, 
időnként mindez olyan sok „extra” válla-
lást jelent, ami a közösségmegmaradást 
ugyan szolgálja, de a gyerek személyes 
fejlődését talán már nem annyira. Egy-
re többször szembesülök az egyik ilyen 
problémával: az önállóságra való nevelés 
kérdésével.

 Néhány évvel ezelőtt, még a járvány 
előtti időkben, az egyik rozsnyói peda-
góguskonferencián a személyre szabott 
oktatás állt a találkozó középpontjában. 
Emlékszem, milyen nagy hatású elő-
adást tartott Mező Ferenc, a téma egyik 
nagy kutatója. Engem különösen az a 
gondolata ragadt meg, ami a személyre 
szabott oktatás demitizálására vonatko-
zott: rámutatott ugyanis, hogy a túlzott 
gondoskodással, már-már pátyolgatással 
elveszítjük a tényleges pedagógiai célun-
kat, a folyamatos fejlesztési szándékot, és 
az önállóságra való nevelés helyett önál-
lótlanságra neveljük a gyerekeket. 

Ne értsenek félre, kérem, abszolút 
elkötelezett híve vagyok a személyre 
szabott oktatásnak, a gyerek tényleges 
igényeire való odafi gyelésnek. Mező Fe-
renc sem a személyre szabott oktatás 
létjogosultságát kérdőjelezte meg, ha-
nem feltette a kérdést, vajon értjük-e, 
jól értjük-e és jól alkalmazzuk-e annak 
a szabályait. A személyre szabott oktatás 
a „jövő oktatási szemlélete” (a jelené ta-
lán még inkább csak elméletben), mely-
nek értelmében a gyereket a képességei, 
adottságai tükrében igyekszünk a lehető 
legtestreszabottabban fejleszteni. Ennek 

az egyik kiindulási módja, hogy diag-
nosztikus tesztek segítségével megálla-
pítjuk az iskolába lépő gyerekről, milyen 
tanulási stílus illik leginkább a személyi-
ségéhez, ezt követően pedig ehhez iga-
zítjuk a tanórára készített feladatokat. 
Diff erenciáltan: a vizuális típusú gyerek-
nek vizualizálva, az auditív típusúnak az 
információkat beszélgetés formájában 
adagolva, stb. Mező Ferenc azonban itt 
megállt, és felhívta a fi gyelmet arra, hogy 
mindez azonban csak kiindulópont lehet. 
Ha valóban fejleszteni akarjuk a gyereke-
ket, fokozatosan adagolva, évről évre meg 
kell kínálnunk őket a kényelmes tanulá-
si stílusuktól eltérő feladatokkal is. Az a 
dolgunk ugyanis, hogy megtanítsuk őket 
a komfortzónájukból is kilépni, egyre in-
kább az önállóság felé terelve őket.

 Itt visszatérek a szlovákiai magyar is-
kolák mai helyzetére. Hogy minél inkább 
megnyerjük a szülőket és a gyerekeket, 
gyakran lemondunk arról, hogy a gye-
rekeket kiléptessük a komfortzónájukból 
– és mindent elkövetünk, hogy az isko-
láinkban marasztaljuk őket. A közösség 
megmaradásáért. A szándékban tehát 
nincs hiba. A probléma a megvalósítás-
ban található. A megmaradásért cserébe 
kényelmet, kiszolgálást kínálunk. Az is-
kola, a pedagógus egyre több olyan fel-
adatot lát el, ami nem az ő feladata lenne. 
A szülő vagy a gyerek helyett végzi el. 
Segíteni akar. De ha már a házi feladatot 
is a tanár írja fel (pontosabban tölti föl az 
elektronikus rendszerbe) még a kilence-
dikes tanuló helyett is, akkor vajon való-
ban a gyerek javára dolgozunk? Ha az első 
években nyújtott segítséget nem tanuljuk 
meg a felelősségneveléssel felváltani, va-
jon milyen generációt fogunk nevelni? 
Egy középiskolás pályaválasztási tanács-
adó mesélte, egészen elkeseredve, hogy a 
negyedikes középiskolások a legelemibb 
információt is tőle kérik, arra se hajlan-
dók, hogy megnézzék a továbbtanulási 
helyként választott egyetem honlapját. 
Pedig minden információ előttünk van. 
De vajon megtanítjuk-e a gyerekeket az 
információkat önállóan kikeresni? Vajon 
a túlzott törődéssel nem éppen az elavult-
nak tartott, direktív oktatási formákat 
örökítjük-e tovább, amelyek a gyereket 
nem partnerként kezelik, hanem önál-
ló akarat nélküli bábként? Vajon ezzel a 
mentalitással nem öljük meg a személyes 
kreativitás, talpraesettség, problémameg-
oldás kibontakozásának a lehetőségét? 

És vajon jogos-e, ha a kiszolgáló típusú 
pedagógiai  szemlélet érvényesítése elle-
nére mégis azon bosszankodunk, meny-
nyire önállótlan a „mai generáció”?

PETRES CSIZMADIA GABRIELLA

ÖNÁLLÓTLANSÁGRA NEVELÜNK?



„MEGÉRI PEDAGÓGUSNAK LENNI!” 
A BÁTOR TÁBOR SULIPROGRAMRÓL

THURÓCZY FLÓRA

Interjúbeszélgetés a Bátor Tábor Su-
liprogramjáról Győri Angelikával, a 
Pozsonyeperjesi Alapiskola igazgató-
jával és Konkoly Annamáriával, a 8. 
osztály osztályfőnökével

 Honnan hallottatok a Bátor Tábor 
Suliprogramjáról, és miért döntötte-
tek úgy, hogy jelentkeztek?
 GY. A.: – Egy másik szervezet küld-

te el számunkra a lehetőséget, amikor 
csatlakoztunk egy bullying prevenciós 
programba. Előzetesen nem hallottam 
a Bátor Táborról, de rögtön rákerestem 
a missziótokra, ami nagyon tetszett. 
Személy szerint nagyon nyitott vagyok 
arra, hogy az állandó tanulás mellett 
legyenek programok, amik kicsit más 
megvilágításba helyezik a dolgokat. 
Azonnal ajánlottam Annamarinak a 
programot, mert az ő osztályában van 
krónikusan beteg tanuló. 
K. A.: – Így van, az igazgatónőnk ke-
resett meg ezzel a lehetőséggel, mert a 
mi osztályunkban van egy kisfi ú, aki 
cukorbetegséggel él. Egyetértettünk 
abban, hogy hasznos lenne egy kicsit 
többet beszélgetni a cukorbetegségről 
az osztályközösségben. Nagyon örül-
tünk ennek a lehetőségnek és termé-
szetesen éltünk is vele.
 Szerintetek miért lehet fontos, 

hogy egy program keretein belül be-
szélgessünk a gyerekekkel – tabuk 
nélkül – a betegségről?
 GY. A.: – Fontos, hogy a gyerekek-

kel beszélgessünk az elfogadásról és az 
elengedésről. Illetve, hogy megtanul-
ják más szemüvegén keresztül nézni 
a világot és megtanulni, hogy a másik 
ember is küzd kihívásokkal. Ezt el kell 
fogadni és segíteni kell neki, ha azt 
igényli.

K. A.: – Azt gondolom, hogy a mai 
gyerekek kevés teret kapnak a min-
dennapokban a beszélgetésre, illetve a 
közösségi lét teljes értékű megélésére. 
A mostani vírushelyzet adta, kissé be-
szűkült lehetőségekről nem is beszélve. 
Igyekszünk megragadni minden olyan 
alkalmat, ami a közösségi életük meg-
erősítését segíti elő. Amikor adódik egy 
ilyen rendhagyó alkalom, mint a Bá-
tor Tábor Suliprogramja, élni kell vele, 
mert hónapokat tudunk előre lépni. 
Amit elérnénk a gyerekek közösséggé 
formálásában a saját mindennapi mun-
kánk során egy egész tanév alatt, az a 
program keretein belül néhány óra alatt 
sikerülhet. A program hatására látom, 
ahogy a gyerekek megnyílnak, véle-
ményt formálnak, érdekli őket a töb-
biek véleménye. Nagyon jó látni, hogy 
szép lassan elkezd fókuszba kerülni va-
lami egészen más! Ami fontosabb, mint 
a napi rohanás, a teljesítményközpon-
túság, az érdemjegyek, a versenyszel-
lem. És ez az egymásra fi gyelés. Ezek a 
megélések segítenek kizökkenni a szür-
ke hétköznapokból!
 Mit vártatok előzetesen a program-

tól? Volt-e előzetesen elképzelésetek 
arról, milyen változást hoz majd a 
Suliprogram az osztályban?
 GY. A.: – Megmondom őszintén, 

hogy nem tudtam elképzelni, ponto-
san milyen hatással lesz a program, de 
nagyon szerettem volna, ha a részesei 
lennénk! A program előtt részt vettem 
egy konferencián, ahol ti tartottatok 
tájékoztatót, ott átfogó képet kaptam 
róla.  
K. A.: – Nem volt róla konkrét elkép-
zelésem. Én arra gondoltam, hogy a 
cukorbetegség témáját járjuk majd 
körül. Kissé tartottam attól, hogy túl-

ságosan tudományos oldalról fogtok 
a betegségről kommunikálni, de nem 
így lett! Nagyon jó ütemben fordult 
át a Suliprogram abba a lényegi do-
logba, hogy mennyire fontos egymás 
segítése, elfogadása és megértése. Fon-
tos volt arról beszélni, hogy krónikus 
betegséggel is lehet teljes életet élni, és 
ebben miképp tud a közösség hatéko-
nyan és támogatóan segíteni. Ezt nem 
csak azzal tehetjük meg, hogy elfo-
gadjuk, hogy az osztályközösség egyik 
tagja krónikus betegséggel él, hanem 
tényleg tehetünk azért, hogy a min-
dennapok számára is komfortosak és 
biztonságosak legyenek. Ha segítségre 
szorul, akkor ott vannak a társai, akik 
tudják, miképp tudnak neki személyre 
szabott segítséget adni. Nagyon jó és 
hasznos volt a betegségről beszélgetni!
 Mi tetszett a legjobban a program-

ban? Milyen volt részt venni a játé-
kokban?
 K. A.: – Nagyon szeretek játszani, így 

élveztem azt a részét a programnak, 
amikor én is a részese voltam. Fontos-
nak tartom, hogy a gyerekek is lássák 
és örüljenek annak, hogy én is aktívan 
részt veszek a feladatokban. Szeretném 
azt a példát mutatni számukra, hogy 
mennyire fergetegesen jó buli tud ke-
rekedni, ha átadjuk magunkat a játék 
örömének, miközben együttműkö-
dünk és – a beszélgetések alkalmával 
– véleményt formálunk. És ez a min-
taadás a Ti részetekről is meghatáro-
zó volt az egész program során. Hálás 
vagyok, hogy olyan hiteles felnőttekkel 
találkoztak, akik olyasmiről beszéltek 
nekik, amit már hallottak korábban 
– akár tőlem is –, és ezáltal megerősö-
dött bennük egy támogató és szenzitív 
gondolkozásmód. Viszont számomra 
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mégis a leghasznosabb szerepkör az 
volt, amikor megfi gyelőként tudtam 
jelen lenni. Érdekes feladat volt, ami-
kor azt kértétek, hogy próbáljak pozi-
tív momentumokat – reakciót, meg-
nyilvánulást, gondolatot – feljegyezni 
minden tanulóról, amivel meg tudom 
ragadni, hogy miért vagyok büszke rá-
juk. Ezeket a gondolataimat meg is be-
széltük később, egy osztályfőnöki óra 
keretében. Imádták hallgatni a róluk 
szóló pozitív visszajelzéseket. Utólag is 
azt gondolom, hogy rengeteget adott 
számomra – és ezáltal számukra is –, 
hogy „csak” ülhettem és fi gyelhettem 
őket és észrevehettem a hatással bíró 
pillanatokat.
 Mit láttatok a gyerekeken a játékok 

közben? Mi volt a legkellemesebb 
meglepetés? Milyen új dolgot fedez-
tetek fel bennük?
 K. A.: – Nem volt számomra olyan 

sok meglepetés. Talán újdonságnak 
tekinthető, hogy az a tanuló, aki kissé 
szétszórt a mindennapokban, tudott 
mély gondolatokat is megfogalmazni. 
Ezeket nagyon jó volt hallgatni. Illetve 
volt olyan része a programnak, amikor 
a bátortalanabb kislányok is megszó-
laltak. Nagyon örültem, hogy az alatt a 
kis idő alatt mertek véleményt formál-
ni, amihez hozzájárult a Suliprogram 
pozitív és biztonságos hangulata. 
Emellett pedig azok a srácok, akik 
egyébként kellő önbizalommal ren-
delkeznek, tudtak egy kicsit – még ha 
néha nehezükre is esett – háttérben 
maradni, végighallgatni a többieket, 
miközben teret adva komolyan vették 
a többiek véleményét.  Ezenfelül, azt 
vettem észre az érintett tanulón, hogy 
nagyon élvezi és jól esik neki, hogy egy 
kis időre a középpontba került. Számá-
ra ez is tekinthető pozitív visszajelzés-
nek, hiszen ő a mindennapokban fo-
lyamatosan megéli a saját betegségét, 
és végre volt egy olyan alkalom, ami-
kor különlegesnek érezhette magát. 
 A program végeztével milyen válto-

zást láttok az osztályon mint közös-
ségen?
 K. A.: – Azóta is sokat beszélünk róla 

és használjuk is az eszközöket – fa, nap-
ló –, amiket itt hagytatok nekünk. A 
Suliprogramról hiányzó gyerekeket na-
gyon szépen bevonták a társak a felada-
tokba, látszik, hogy dolgoznak bennük 
az élmények. Amit látok, hogy a visz-
szahúzódóbb lányok aktívabb részesei 
az óráknak, nem félnek megnyilvánul-
ni. A srácok sem szeretnék feltétlenül 
mindenki előtt learatni a babérokat. 
Szerintem a legfontosabb, hogy nem-

csak teret engednek a többieknek és ők 
élnek is a lehetőséggel, hanem még egy-
más sikerének is örülnek. Képesek akár 
tapsviharban kitörni egy-egy apró siker 
kapcsán is. Az egymásra fi gyelés és tá-
mogatás elkezdett természetes reakció-
vá válni. Megtapasztalták, hogy együtt 
lenni jó, és erre továbbra is vágynak. 
Látszik, hogy fenn akarják tartani ezt 
a kellemes hangulatot, és ezért aktívan 
tesznek is!
 Volt olyan játék/élmény, amiről úgy 

gondoltátok, hogy jó lenne osztály-
főnöki órákon továbbvinni, újra elő-
venni?
 K. A.: – Azóta sajnos nem volt lehe-

tőségünk játszani. Viszont a Pozitív 
Pletyka gyakorlatot már újra elővet-
tük. Akkor nem voltam benn épp a 
foglalkozáson, amikor a gyerekek egy-
másról pletykáltak pozitív dolgokat, és 
ezt mindenképp szerettem volna én 
is átélni velük. Szuper volt hallgatni, 
hogy mit kedvelnek – úgy igazán – a 
másikban és miért néznek fel egymás-
ra. Úgy gondolom, hogy ezt nem lehet 
elégszer verbalizálni. Nagyon imádták 
a plüss dobálós játékot, amikor egy-
más dinamikájához kellett alakítani a 
csapat együttműködését. Ezt máskor 
is játszani fogjuk, elmondásuk szerint 
nagy kedvencük lett! Szó szerint be 
kell majd dobnom valamikor! 
 Pedagógusként milyen segítséget 

jelentett számotokra a Suliprogram? 
Hosszú távon milyen tanulságot/
szakmai praktikát visztek el belőle?
 K. A.: – Az első beszélgetésünk alkal-

mával már kezdtem érteni, hogy mi 
lesz a lényege, illetve azt gondolom, 
hogy ez egy alaposan előkészített és át-
gondolt program. Várakozással teli volt 
számomra az időszak, mielőtt jöttetek! 
A foglalkozásokat követő beszélgetés is 
nagyon hasznos volt, mert meg tudtam 
fogalmazni a megéléseimet. 
Meghatározó számomra, hogy osztály-
főnökként fi gyelmet kaptam tőletek. 
Minden pedagógus igyekszik a leg-
jobb tudása szerint dolgozni, ám nincs 
olyan kézzel fogható lehetőség arra, 
hogy megerősítsük egymást a munká-
ban. Nagyon jól esett a visszajelzésetek 
arról, hogy mennyire harmonikus az 
osztályommal az együttműködésünk és 
az osztályközösség építésének miként-
jéről szóló elképzeléseim is a megfelelő 
irányba mutatnak. Az együttműkö-
désünk során kapott visszajelzéseitek 
nekem nagyon sokat jelentettek, mert 
valaki elkezdett rám fi gyelni, osztály-
főnöki minőségemben is! Fontos tanul-
ság volt számomra, hogy a gyerekek na-

gyon szívesen játszanak és jól irányított 
beszélgetések mentén mély témákat 
érintő dolgokról is tudnak beszélget-
ni. Még több energiát kaptam tőletek 
és megerősítést arról, hogy megéri ezt 
a munkát csinálni. Megéri pedagógus-
nak lenni!
 Mi volt számotokra a legfontosabb 

visszajelzés a tanulóktól, szülőktől, 
esetleg kollégáktól?
 KGY. A.: – A gyerekek nagyon sze-

rették és nagyon pozitívan élték meg 
a Suliprogramot! Azt mondták, hogy 
lehetne többször ilyen! 
K. A.: – Így van, nagyon élvezték! 
Imádják, amikor nem tanulunk és 
végre történik valami érdekes. Ti mint 
egyéniségek és személyiségek is meg-
fogtátok őket, emlegetik sokszor azóta 
is a közös játékokat! Viszont nemcsak 
jól szórakoztak, hanem fel tudták is-
merni, hogy számukra mit adtak a 
foglalkozások, elgondolkodtak a hal-
lott dolgokon. 
GY. A.: – Az érintett gyerek anyuká-
ja is nagyon megköszönte nekünk. 
Azt jelezte vissza, hogy azóta a kisfi a 
másképp áll a betegségéhez és elkezdte 
érezni az osztálytársai támogatását is. 
Eddig sem rekesztették ki, de sokszor 
kívülállónak érezte magát. Most pedig 
fontos személlyé vált azáltal, hogy szó 
esett a betegségéről, tabuk nélkül. So-
kat segítettetek, hogy még jobban for-
málódjon a közösség. Elfogadóbbak 
lettek a betegségét illetően és komo-
lyan is veszik. 
K. A.: – Én is azt éreztem, hogy az 
érintett gyerek szülei nagyon hálá-
sak voltak a program kezdete óta. Ők 
megfogalmazták azt is, hogy mennyire 
hasznos és fontos a betegségről beszél-
getni. Illetve, számukra is tudtatok újat 
mondani, amit megpróbálnak beépíte-
ni a mindennapokba.
 Kinek és miért ajánlanátok a prog-

ramot?
 GY. A.: – Már ajánlottam is más is-

koláknak! Azáltal, hogy feltettem az 
iskolánk oldalára, bízom benne, hogy 
több szülőhöz, pedagógushoz el tudjuk 
juttatni a program adta lehetőségeket. 
Ha telefonon mesélek róla, mindig azt 
mondom, hogy egy nagyon szuper le-
hetőség, amit meg kell ragadni! 
K. A.: – Mindenképp ajánlanám, min-
den iskolai osztálynak, ahova króni-
kusan beteg gyerek jár. Ha feszültség 
is van a közösségben ebből kifolyólag, 
nagyon fontos beszélni róla. Nagyon 
örülnék neki én is, ha tudnátok még 
jönni hozzánk!
 Köszönöm a beszélgetést!
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GONDOSKODNI KELL A KÖZÖS OTTHONUNKRÓL
TÓTH ATTILA

Ferenc pápa a Laudato si’ könyvében 
arról ír, hogy a Földet, amelyet örökül 
kaptunk, nemcsak meg kell védenünk, 
hanem az utánunk jövő generációknak 
át is kell adnunk úgy, hogy még élni 
tudjanak rajta. A közös otthonunkról 
beszélve rámutat arra, hogy nem elég 
az egyéni felelősség: hiába szeparál 
egy-egy közösség helyesen, ha globá-
lisan megemészthetetlenül sok káros 
anyagot halmozunk fel. A felhalmo-
zott mennyiséggel az önkormányzatok 
nem tudnak mit kezdeni, hiszen nincs 
annyi vállalat, amely a feleslegesnek 
tartott cikkeket újrahasznosítással 
megmentené. 

ELEMZÉSEK ÉS JÓSLÁSOK

Az utóbbi években számos olyan 
elemzés született, ami az ökológiai 
válság okait ismerteti és hosszú távú 
következményeit jósolja meg. Az ivó-
vízzel kapcsolatban 2002 áprilisában 
jelent megy egy ilyen, amely a Levél 
2070-ből címet kapta (Dopis z roku 
2070, cseh nyelvre fordítva, a Cronica 

de los Ticupos alapján). Ez a fi lm egy 
50 éves férfi  önvádjait mutatja be, aki a 
gyerekkori korlátlan és felelőtlen víz-
fogyasztást a 2070-re kiapadt és vissza-
fordíthatatlanul szennyezett folyókkal, 
eliszaposodott tájjal állítja szembe. 
A fi lm szerint ekkora mindent elönt 
majd a veszélyes hulladék, az emberek 
napi fél pohár vízhez jutnak majd, sőt 
a munkabért vízben állapítják majd 
meg. A fi lmben bemutatott felelőtlen 
hozzáállást antropocentrikus kihágás-
nak nevezzük, amikor nem számítjuk 
ki eléggé pontosan a természetben 
keletkezett károkat és azok összefüg-
géseit.

A mai társadalmak külső szemmel 
nézve ámokfutóknak látszanak, mert 
a tudomány és észszerűség határán 
mozogva egyre inkább közelednek a 
katasztrófák felé. A kínai kőolaj-fel-
használás egyes analitikusok szerint 
gazdasági háborúhoz vezethet. A ki-
termelés csúcsát már magunk mögöt-
tinek tarthatjuk, így lefele haladunk a 
lejtőn. A haladás sebessége még he-
lyenként ki is számítható. A gazdaság-

elemzők másfél évtizede, amikor még 
nem volt akkora a szennyeződés, a kö-
vetkező koreográfi át tartották valószí-
nűnek (a hipotézisek alapján fontossá-
gi sorrendben, amelyek beláthatatlan 
szövevényű láncreakciót válthatnak 
ki): kőolajválság; fegyverkereskede-
lem; a piacgazdaság veszélye; nacio-
nalizmus és terrorizmus; urbanizáció; 
populációs explózió és éhínség; drog-
függőség, és – érdekes módon az utol-
só rizikós veszély a – környezeti ár-
talom (Kučera, 2004). Mára kiderült, 
hogy a valószínűségi sorrend más és 
gyorsabb kimenetelű, mint ahogy azt 
korábban feltételeztük. 

A gazdaságelemzők szerint az ada-
tokból megállapítható a legnagyobb 
gondot okozó események sorrendje: 
a műanyaggyár felrobbanása (1979); 
Csernobil (1986); tankszállító felrob-
banása (1989); toxikus és radioaktív 
hulladékok a talajban és vízben; a ve-
szélyes anyagok bekerülése a környe-
zetünkbe (ilyen pl. a DDT beépülése 
a szervezeteinkbe); az élelmiszerlánc 
kontaminációja; a tavak elsavasodá-
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sa; az erdők ipari emisszióval történő 
szennyezése; ipari agglomerációk lét-
rejötte; üvegházhatás; CO2 túltengés; 
globális felmelegedés; sarki jégtömbök 
olvadása; ózonlyuk; nagyobb UV-
fényintenzitás. Erkölcsileg nemcsak 
ez a gond. Amiről nagyon keveset 
tudunk és beszélünk, az a radioaktív 
szennyezettség. Elítéljük ugyan az első 
két atombomba ledobását, ugyanak-
kor nem kellőképpen (vagy felelőtle-
nül?) tudatosítjuk, hogy az atomrob-
bantások száma már a 2 623-nál tart 
(Frányó, 2016).

VALÓBAN VISSZAFORDÍT-
HATATLAN?

Kutatások alapján előállíthatnánk egy 
„ún. erkölcsi GPS”-t, amelyik jelezné 
egy rizikófaktorral a veszélyes, illetve 
visszafordíthatatlan zsákutcába vezető 
folyamatainkat. Holland és brit tudó-
sok elemzése szerint a 2 °C-os globális 
felmelegedés 2100-ig már irreverzibi-
lis folyamathoz vezet. Az üvegházha-
tású gázok kibocsátására radikálisabb 
intézkedésekre lenne szükség, legké-
sőbb 2035-ig. A két fok 67 százaléka 
még reverzibilis, tehát 33 százalékos 
esélyünk van arra, hogy ezt a határt 
ne lépjük túl. Meg kell ragadnunk a 
„mentőövet”, és az országoknak haté-
kony és radikális intézkedéseket kell 
foganatosítaniuk, gyorsan kell csele-
kedniük, mert „ha átlépjük ezt az idő-
határt, a katasztrófa visszafordíthatat-
lan” (Bodnár, 2018). Egyesek szerint 
az lenne a legfontosabb, hogy évente 2 
százalékkal emeljük a megújuló ener-
giaforrások mennyiségét, illetve arra 
is rámutatnak, hogy ha 5 százalékra 
növelnénk azt, 10 évet nyerhetnénk. 
Hozzáfűzik azonban, hogy ha sike-
rülne a széneliminációs technológia, 
az emberiség újabb 5-10 évet nyerne 
még, és maradhatnánk az 1,5 °C limit-
határ alatt. Mindenképpen emelni kell 
2027-ig a megújuló energiaforrásokat 
5 százalékkal, mert a jelek szerint ke-
vesebb nem elegendő. A forró nyarak 
azt is eredményezik, hogy mindenütt 
nő a klímaberendezések száma. A pá-
rizsi konferencián a kormányok meg-
egyeztek abban, hogy „az iparosodás 
előtti időszakhoz viszonyított globális 
hőmérsékletemelkedést limithatár kö-
rüli értéken szeretnénk tartani”. Ezért 
van szükség drasztikus és főleg gyors 
stratégiára, mert már kevés az időnk.  

A metán viszont sokkal nagyobb ve-
szedelmet jelent, mint a CO2. A metán 
egységnyi térfogatra nézve huszon-

háromszor erősebb a szén-dioxidnál. 
Pillanatnyilag a föld légkörében dur-
ván ötmillió tonna metán lehet. A 
szibériai fagyott altalajban, illetve az 
északi sarkkörnél lévő Barents-tenger, 
Jeges-tenger stb. kontinentális talapza-
tain a magas víznyomás és az alacsony 
hőmérséklet miatt néhány száz méter 
mélységben vannak metánhidrát-te-
lepek, tömegük a földi légkörben lévő 
metánnál akár százszorta több is le-
het, kötött állapotban (Matišák, 2018). 
A természettudományok eredményei 
nem vélemények. Itt számok vannak, 
amelyek azt mutatják, hogy az elmúlt 
kétszáz évben – amióta mérik a hő-
mérsékletet – durván egy fokkal emel-
kedett az átlaghőmérséklet a Földön. 

Mi teszi irreverzibilissé, visszafor-
díthatatlanná a folyamatokat? A világ 
jelenleg a rövid ideig tartó örömökre 
van berendezkedve, az erkölcsi rend-
szer csúcsáról letaszított minden ter-
mészetfölöttit, még a humanizmust is. 
Mindennek az értékmérője az anyag, 
a pénz. Képtelenek vagyunk felfogni 
húsz-harminc év távlatát, a folyama-
tokat, melyeknek rossz vége lehet. 
Az egész világon szakemberek dol-
goznak például a reklámokon, hogy 
mesterségesen szítsák az igényeket a 
minél több, teljesen fölösleges dolgok 
vásárlására. Az emberiség nagy része 
azt hiszi, hogy pénzzel meg lehet ol-
dani mindent. Ha az emberi mohóság 
tönkreteszi a természetet, előfordul-
hat, hogy nem lesz az a pénz, amivel 
helyre lehetne hozni a rombolást. Saj-
nos már ma is vannak a Földön olyan 
területek, melyeken nincs tiszta ivóvíz, 
emberek tízezrei halnak meg a fertő-
zött víztől, mint például Afrikában 
vagy Indiában, amelynek a népessé-
ge hatvan év alatt 250 millióról több 
mint egymilliárdra növekedett. A ku-
tak kiszáradnak, a sivatag terjedésével 
fogynak az ivóvízkészletek, így egyre 
több ember nem jut tiszta vízhez. A 
vízkészletek egyre nagyobb mérték-
ben kimerülnek, és a termőföldek ké-
miailag fertőzötté válnak, ami súlyos 
konfl iktusforrás. Az internetet nézik 
már azok is, akik naponta élelemért, az 
ivóvízért küzdenek – megtekinthetik, 
hogy a fejlett nyugati világban egészen 
más az élet. 

De egyéb veszélyek is vannak. A ra-
dioaktív fenyegetettségen kívül jelen 
vannak a biológiai veszélyek is (pl. a 
lépfene spóra 50 kg = 100 000 ember 
halála), a himlő, amely a matemati-
kai  modellezés alapján országos jár-
ványt robbantana ki, illetve már egye-

di génekből kialakítható a HIV, ill. az 
EBOLA vírus is a kromoszómák ösz-
szeállításával.  Ami megnyugtató lehet 
ebben, ami az emberi faj és a szuper-
vírus előállítása közé áll, hogy a bioló-
gusok felelősségérzettel rendelkeznek 
(Bodnár, 2018). 

Nagy problémát jelentenek a hul-
ladéklerakók is, azok áteresztőké-
pessége, ami függ a felszín alatti víz 
természetes áramlásának irányától és 
sebességétől, a diszperziótól és a dif-
fúziótól, a sziklák abszorpciós kapa-
citásától, a lebomlási folyamatoktól és 
a szennyezőanyag-átviteli sebességtől. 
A nagy esőzések veszélyeztetik a na-
gyobb tárolók falait, ahogy például 
láthattuk a lúgos vörös iszap kiömlését 
Ajkán és környékén.

Döbbenetes az is, hogy a települési 
hulladéklerakóban nagy mennyiségű 
metán keletkezik. Itt a metán mint-
egy 10%-a jön létre (TASR, 2019). A 
legutóbbi évek érdekessége pedig az, 
hogy télen is, sőt -25 °C-nál is a nagy-
városokban szmogriadó van. Ez újkori 
jelenség, a hó és a csapadék nem tudja 
befogadni a pormennyiséget.

Van, aki úgy véli, hogy mindennek 
az oka az exponenciális függvény is-
meretének a  hiánya. A népesség nö-
vekedése exponenciális függvény. Az 
infl áció növekedése exponenciális 
funkció. Az adósság növekedése expo-
nenciális funkció. Ez az a pont, ahol az 
exponenciális növekedés elérte a saját 
aszimptotáját, és véget ért a korlátlan 
emberi növekedés kora (Ondrejková, 
2016). Még ha a világ korlátozza a 
globális felmelegedést 1,5 °C alatt, 
várhatóan körülbelül 70-90%-ra az 
élőlények fokozatosan elhalnak. A 2 
°C-os határ megtartásával biztos, hogy 
a felmelegedést nem éli túl a korallzá-
tonyok 99%-a. Már a 1,5 °C-kos felme-
legedés is a rovarok mintegy 6%-át, a 
növényzet 8%-át és a gerincesek 4%-át 
törli azáltal, hogy csökkenti az élőhe-
lyüket. 2 °C-os felmelegedés esetén  a 
rovarok 18%-a, a növények 16%-a és 
a gerincesek 8%-a kerülne veszélybe 
(Bodnár, 2018). Természetesen a meg-
zavarodott ökoszisztémával együtt az 
emberek is veszélyben vannak. 1,5 °C 
alatti hőmérsékleten a szélsőséges sze-
génység és az éhezés sok millió embert 
érinthet. 

FELISMERÉS ÉS ÓVINTÉZ-
KEDÉSEK

A lengyel környezetvédelmi miniszter 
Katovicében így nyilatkozott: lassan 
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megváltoztatjuk a világot, amelyben 
élünk, nagyok az időjárási ingadozá-
sok, erősebbek a viharok, hosszabbak 
az aszályok (Matišák, 2018). Az ame-
rikai környezetvédelmi szakértők attól 
tartanak, hogy mire Amerika és a vi-
lág egy része felébred, túl késő lesz. És 
sokan talán még akkor sem ébrednek. 
De mégis van megoldási javaslatuk a 
kutatóknak. Elindult a „nulla hulla-
dék – zero waste” mozgalom, valamint 
némely élelmiszerek és gyógyszerek 
csomagolás nélküli értékesítése. Saj-
nos félrevezető információkat terjesz-
tenek a műanyag-csomagolások és 
termékek elleni támadásokban. Bár 
a műanyagedények kiváló minőségű 
újrahasznosítható műanyagból ké-
szülnek, ezeket nem újrahasznosítható 
hulladéknak nevezik. Annak ellenére, 
hogy a PET biszfenol-mentes anyag, 
gyakran azt állítják, hogy ez a rákkeltő 
anyag a palackból italokba kerül. Meg-
kezdődött a PET-palackok visszavál-
tása. Ha átfogóan beszélünk a környe-
zetre gyakorolt   hatásokról, akkor is el 
kell felejteni, hogy az üvegcsomagolás 
gyártása energiahatékonyabb. El kell 
különíteni az akut, meg kell tisztítani a 
csomagolóanyagokat a vegyi anyagok-
tól (peszticidek, herbicidek, műtrá-
gyák stb.). Ezek többnyire kommuná-
lis hulladékok, így hulladéklerakókba 
kerülnek. Melyik gyártó vállalja ezért 
a felelősséget?

 Számunkra biztató jelenség, hogy 
a pozsonyi kormány nagyobb hang-
súlyt fektetne a környezeti ártalmak-
ra. A kormány tervezi a szoláriumok 
ellenőrzését, amelyek az UV-sugárzás 
veszélyeit erősítik, emellett intenzí-
vebben foglalkoznának az ún. zöld 
közbeszerzéssel, és csökkentenék a 
környezeti zaj hatását, csökkentené 
azokat a környezeti ártalmakat, ame-
lyek károsíthatják vagy veszélyeztethe-
tik az ország lakóinak egészségét. De 
sajnos kicsi és nem hatékony lépéseket 
teszünk meg ebben az irányban. Elis-
merik viszont már azt, hogy a környe-
zeti ártalmak „sok betegség elindítói, 
leggyakrabban a krónikus betegsége-
ké”. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) adatai szerint évente másfél 
millió ember hal meg Európában a 
környezeti ártalmak következtében 
(MTI, 2019). 

 Az EÚ szerint a húsfogyasztás visz-
szaszorítása az egyik kulcseleme a 
klímaváltozás elleni harcnak. Egy a 
Nature című tudományos folyóirat-
ban publikált tanulmány szerint a vi-
lág jelenlegi élelmezési rendszerének 

számos negatív hatása van: nagymér-
tékben hozzájárul az éghajlatváltozás-
hoz, felemészti az ivóvízkészleteket és 
szennyezi a környezetet a túlzott nit-
rogén- és foszforhasználattal. Azt írták 
a tudósok, hogy 2010 és 2050 között 
várhatóan növekedni fog a bolygó 
lakossága és az emberek jövedelme, 
ezért ezek a negatív hatások nagyob-
bak lehetnek. Ez már túlmutatna a 
bolygó „teherbíró-képességén”, hacsak 
az emberiség nem teszi meg a szük-
séges intézkedéseket (MTI, 2018). A 
brüsszeli környezetvédelemért felelős 
európai uniós szakminiszterek szerint 
2030-ra 35 százalékkal kellene leszorí-
tani az új autók szén-dioxid-kibocsá-
tását a 2021-re előirányzott értékekhez 
képest, az egyezség azonban bizonyos 
kivételeket is tartalmaz (MTI, 2018).  
A legalacsonyabbra csökkentené épü-
letei szén-dioxid-kibocsátást a világ 19 
nagyvárosa. A klímavédelmi biztosok 
is dolgoznak a lehető legjobb nem-
zetközi megegyezéseken. A tervezet 
célja a közúti közlekedésből szárma-
zó károsanyag-kibocsátás mérséklése 
azon vállalások keretében, amelyek 
alapján az EU-nak a következő évti-
zed végéig összességében legalább 40 
százalékkal kellene csökkentenie az 
üvegházhatású gázok kibocsátását az 
1990-es szinthez képest. A hivatalos 
adatok szerint mindössze 0,1 százalék 
volt az elektromos autók aránya 2015-
ben Európában, a hibrideké pedig 0,4 
százalék. Annyi bizonyos, hogy nem 
tudjuk még hatásosan korlátozni az 
energiatermelést, így csak a következ-
ményeket mérhetjük fel.  Ilyen például 
egy okozat: Európában évente 400 ezer 
korai haláleset írható a légszennyezés 
számlájára (MTI, 2018). 

Egy másként gondolkodó tudós sze-
rint például fl exitáriánus étrend segít-
ségével sok mindent megoldhatnánk. 
A húsok közül csak a halat fogyasz-
tó, a tojást és tejterméket megengedő 
vegetáriánus és a szigorúan növényi 
vegánok helyett konzervatívabb meg-
oldást ajánlanak: húst is tartalmazó 
étrendet, melyben csak hetente egy-
szer szerepel vörös hús. Amennyiben 
az emberiség erre az étrendre térne 
át, azzal több mint felére csökkenne 
a mezőgazdasági termeléssel kibo-
csátott üvegházhatású gázok mennyi-
sége (MTI, 2018). A mezőgazdasági 
termelést is át kellene kissé alakítani, 
amibe beletartozik az emberi egészség 
számára fontos növények termesztése, 
valamint a hatékonyabb víz- és trá-
gyafelhasználás. A tanulmány szerint 

az élelmiszerhulladék felére csökken-
tésével további 16 százalékkal lehetne 
visszaszorítani a mezőgazdaság kör-
nyezetre ártalmas hatásait. 

A JELENLEGI ELŐREJELZÉS 

A jövő titkai ugyanúgy előrejelezhetők, 
mint az időjárás. Nagy valószínűséggel 
csak a néhány napos előrejelzés lehet 
nagyon pontos. A 2019-es évben a leg-
frissebb előrejelzés szerint ilyen fenye-
gető kockázatok várhatók: a világban 
több járvány következik be (ez egy két 
éve elhangzott kijelentés, eldönthető, 
hogy igaz volt-e a prognózis…), de a 
legnagyobb veszélyt azt jelenti, hogy 
az emberiség a katasztrófa felé megy. 
A szélsőséges időjárási változások, az 
éghajlati hatások és a természeti ka-
tasztrófák enyhítésének hiánya a há-
rom legvalószínűbb kockázat, amelyet 
kezelni kellene. A környezetet sújtó, 
ember által okozott katasztrófák, a 
biológiai sokféleség csökkenése és az 
ökológiai összeomlás az első tízben 
szerepel. De fenyegetettséget jelent a 
vulkánok kitörése, a szökőárak, a tü-
zek Kaliforniában, vagy az Ausztráli-
ában és Európában felmerülő meleg-
rekordok is bizonyítják, hogy talán a 
folyamat már nem visszafordítható, te-
hát irreverzibilis. A tátrai erdő, orszá-
gunk „tüdejének” egy része egy nagy 
szélvihar áldozata lett…

ÖSSZEGZÉS

Az emberi elme leleményes, gondol-
kodása fantasztikus – ezért a pusztí-
tásban is kreatív. Sok azonban a kibo-
gozhatatlan zűr. Valamilyen módon 
tényleg össze kellene fogni, és létrehoz-
ni egy iránytűt, amelyik megmutatná, 
melyik megoldás vezet tényleges zsák-
utcába, ahol évekig keringhetünk. Lét-
rehozhatnánk egy univerzális GPS-t, 
nagyméretűt, de nemes gondolkodási 
orientálódásút, ahova betáplálhatnánk 
a gondjainkat, a jelenleg rendelkezésre 
álló oxigénmennyiséget, az ivóvizeink 
mennyiségét, a keletkezendő mellék-
termékeket, számvevés alá vennénk 
a nyersanyagjaink mennyiségét és ér-
telmeznénk mindent fontossági sor-
rendben (például súlyozott átlagszá-
mítással). Ha pedig felszólít a nemes 
elmével ellátott univerzális GPS, akkor 
tudjuk elfogadni az újratervezést és 
irányadást akkor is, ha az út jelenleg 
„felújítás alatt van”. Bizonyosan sokan 
szegnék meg a szabályokat, úgy, mint 
az autós GPS-ek nem logikusnak tűnő 
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parancsait. De lehetséges, hogy a több-
ség engedne az ésszerű és alaposan, 
statisztikailag is ellenőrzött javaslatok-
nak. Akkor talán megmenthető lenne, 
ami még menthető. Egy nemzetközi-
leg, szakemberek által átgondolt irány 
kellene, amelyik biztosítja a fenntart-
ható fejlődést. Ha megalkotnánk olyan 
játékokat a fi ataloknak, hogy csak egy 
életük van, és sokszor veszítenének, ki 
kellene agyalniuk olyan megoldásokat, 
ami a túléléshez vezet, ez befolyásolná 
ifj úságunk gondolatvilágát olyannyi-
ra, hogy meg tudnák majd szerkesz-
teni az emberiség univerzális GPS-ét. 
Vannak magányos és teamekben dol-
gozó tudósok (fi zikusok, biológusok, 
természettudósok…), akik már rég 
felvették a harcot a bolygó megmen-
tése érdekében. Ezekben a kutatócso-
portokban is bizonyára vannak Hei-
senberghez (nem árulta el Hitlernek 
az atommag titkát) hasonló tudósok, 
akik nem árulják el a titkot, még éle-
tük kockáztatásával sem, ha tudják, 
hogy a felfedezést nem nemes célok-
ra akarják felhasználni. Bizonyosan 
akadnak és lesznek Bohr fi zikushoz 
hasonlóak, akik gyanútlanul átadják a 
megoldókulcsot, bízva a jó szándékú 
emberekben.

Felborult az élelmiszer-piramis is, jól 
tudjuk, hogy az ajánlott és egészsége-

sebb élelmiszerek mennyiségét más pi-
ramis jellemezte 50 évvel ezelőtt, és más 
ma. Felborult az ún. demográfi ai pira-
mis is, hiszen lassan a feje tetejére állt, 
aminek következtében nagyon gyors 
változásra számíthatunk. De felborul-
hat a klímaváltozást elemzők hipotézise 
is, hiszen 10-15 évvel ezelőtt, az akko-
ri gazdaságelemzők előrejelzésében 
egészen más jellegű domináló hatások 
uralkodtak. Változik a szignifi káns fak-
tor. Sajnos az is bekövetkezhet, hogy a 
katasztrófák láncreakcióban gyöngítik 
majd az eddigi, újból és újból megúju-
ló környezetet. Hiszen pl. a cement és 
mész égetéséből származó billió ton-
nányi mennyiségű CO2 visszaalakul 
újrakristályosodott mészkővé, hiszen 
ez a kötés lényege, ha építkezési célokra 
használjuk. Talán ez a csoda lehet a tit-
ka, hogy még viszonylag jól élünk. De 
egy klímaváltozással foglalkozó fi zikus 
véleménye szerint az ember elsősor-
ban katonai célokra használja a talál-
mányait, és ezen a szokásán nem sokat 
változtatott az évszázadok során. Ezzel 
szemben kevesebb a jóra felhasznált 
találmány, és nincs elég bizonyítékunk 
arra, hogy mindent az ember rontott el. 
De amit elronthatott, azt el is rontotta. 
Egy bizonyos, a klímaváltozás valós je-
lenség, szembe kell nézni a következ-
ményekkel.
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TUDOMÁNYOS KÍSÉRLETEK SEGÍTSÉGÉVEL

„…új nemzedéknek kell felnőnie. Olyan 
új nemzedéknek, amely szakít a múlt 
természetromboló módszereivel és kí-
méli, óvja a Földünk még megmaradt 
természeti értékeit! És ennek a nemze-
déknek a neveléséért az idősebb generá-
cióknak kell minden erejét, tapasztala-
tát latba vetnie.”

(Balogh János)

A Föld történetében korábban is vol-
tak klímaváltozások. A jelenleg zajló 
éghajlatváltozással azonban ismeret-
len vizekre evezünk. Igen komoly fi -
gyelmeztető jelzések vannak, melyeket 
még mindig fi gyelmen kívül hagyunk: 
a felmelegedéssel a jégsapkák elolvad-
nak, emiatt (és az óceánok hőtágulása 
miatt) a tengerszint emelkedik, ami 
a tengerparti területek, milliárdnyi 
ember életterének víz alá kerülésé-
vel fenyeget. Csökken a biodiverzitás, 
vagyis a fajok sokfélesége; a földtörté-
net hatodik kihalási hullámaként be-
szélnek a kutatók már most is ezekről 
a folyamatokról. Az ENSZ jelentése 
szerint 1 millió fajt fenyeget a kihalás, 
a jelenleg nyilvántartott mintegy 5,5 
millió faj közül. 2050-re az előrejel-
zések szerint eltűnik a korallzátonyok 

és a halállomány 90%-a. Nem kell sok 
képzelőerő annak megértéséhez, mi-
lyen mértékben változtatná meg az 
emberiség életkörülményeit, ha a fajok 
ötöde-hatoda eltűnne a Földről. 

A hőmérséklet emelkedésével egyre 
jellemzőbbé válnak az extrém időjárá-
si események, mint az aszályok, óriási 
esőzések, hirtelen, romboló viharok 
kialakulása, hurrikánok gyakoribbá 
és erőteljesebbé válása, erdőtüzek, 
végeredményben a korábbinál sokkal 
kiszámíthatatlanabb időjárás válik 
mindennapossá, normálissá – amivel 
az élet is nehezebben tervezhetővé vá-
lik. Egyes területeken állandóvá válik 
a vízhiány, amivel sokfelé gyökeresen 
megváltozik, megszűnik annak a lehe-
tősége, hogy élelmiszert tudjunk ter-
meszteni; de legalábbis erősen korlá-
tozottá válik, főleg ahhoz képest, hogy 
mintegy 7,9 milliárd ember számára 
kell előállítani ennivalót. Olyan beteg-
ségek jelennek meg, amelyek koráb-
ban az adott területeken ismeretlenek 
voltak. Mindezek miatt elkerülhetet-
len a népek migrációja.

Ezen okok sarkallják a  pedagógu-
sokat is arra, hogy egyre többször be-
építsék az oktatási folyamatokba a klí-

maválság okainak felvázolását, és ezen 
okok megszüntetésének lehetőségét az 
egyének szintjén. Ez a  feladat kizáró-
lag a biológia órák keretén belül nem 
mindig megvalósítható, hisz a  kevés 
óraszám ezt nem mindig teszi lehető-
vé. A következő kísérletek a vízszeny-
nyezés, vizeink védelmének témájához 
kapcsolódnak, és nemcsak biológiai 
tudásukat, de a fi zika, földrajz és a ké-
mia tantárgyakból származó ismerete-
iket is vegyítik. A  jövő felfedezőinek, 
kutatóinak több tudományterületen 
helyt kell állniuk, ezért a  pedagógu-
soknak egyrészt olyan kulcsfontosságú 
ismereteket kell átadni a tanulóknak, 
amelyek lehetővé teszik számukra, 
hogy megválaszolják a mindennapi 
életük során felmerülő tudományos és 
technikai kérdéseket. Ugyanakkor se-
gíteni kell kifejleszteni bennük olyan 
attitűdöket, gondolkodási módokat, 
amelyek hasonlóak azokhoz, amelyek 
révén a tudósok a laboratóriumok mé-
lyén létrehozzák az eredményeiket. 
Ezekhez az attitűdökhöz próbálnak 
a következő feladatok segítséget nyúj-
tani, melyek a felső tagozatos tanulók-
kal kivitelezhetőek, de egyszerűsített 
formában látványosak lehetnek a  ki-
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sebb gyermekeknél is. A kivitelezésük 
nem igényel bonyolult segédeszközö-
ket, munkamenetüket a  gyermekek 
akár a szülők segítségével is el tudják 
végezni otthon.

MŰANYAGBA GABALYODVA
Cél: Megismerni a műanyag szemét 
egyik hatását a tengeri állatokra.
Segédeszközök: gumigyűrű
Munkamenet: 

– Akasszuk a gumigyűrű egyik vé-
gét a kisujjunkra!

– Húzzuk el a gyűrűt a kézfejünkön 
és akasszuk a másik végét a hüvelyk-
ujjunkra!

– Próbáljuk meg levenni a gumi-
gyűrűt anélkül, hogy hozzáérnénk va-
lamihez!
Eredmény: Nagyon nehéz a gumigyű-
rűt levenni a kezünkről. Az ilyen mű-
anyag gyűrűbe gabalyodott fókáknak, 
halaknak, teknősöknek és más állatok-
nak is éppen ennyire nehéz megszaba-
dulniuk a szilárd szeméttől, mely rájuk 
tekeredik.
Magyarázat: A vizeket szennyező mű-
anyag tárgyak életveszélyesek az állat-
világ számára.  A teknősök lenyelhetik 
a vízben úszó műanyag zacskókat, 
mert összetévesztik a medúzákkal, el-
dugul az emésztőcsatornájuk, elpusz-
tulnak. A vízben lévő műanyag sze-
métnek 300 évre van szüksége, hogy 
lebomoljon, ezért fontos megelőzni az 
óceánok elszennyezését.
Didaktikai megjegyzés: A fókáknak 
és a halaknak nincs kezük, játsszuk el 
a gyermekekkel, hogyan tudják a mű-
anyag gyűrűket, gumikat, madzagokat 
levenni a saját testükről. Beszélges-
sünk a gyerekekkel, hogy hogyan hat 
az óceáni szemét a tengeri szerveze-
tekre, azt is megemlítve, hogy a mű-
anyagok elbomlása akkor is folytató-
dik a vízben, ha nem látjuk, ezáltal a 
műanyag mikrorészecskék mérgezőek 
a halak szervezetébe jutva.

OLAJOS TOLLAK
Cél: A környezetszennyező deter-
gensek (mosószerek, olajos anyagok) 
madarakra való hatásának bemutatása.
Segédeszközök: 1 db literes átlátszó 
üvegtál, 250 ml-es mérőcsésze, olaj, 
mosópor, 5 ml-es mérőkanál.
Munkamenet: 

– Öntsünk egy csésze vizet az üveg-
tálba!

– Adjunk hozzá egy kanál olajat!
– Figyeljük meg a víz felszínét!
– Hintsünk szét 2 kanál mosóport a 

folyadék felszínén!

– Óvatosan keverjük meg a vizet, 
lehetőleg ne keletkezzenek buborékok! 

– Újra fi gyeljük meg a víz felszínét!
Eredmény: Az olaj nagy, kerek fol-
tokban jelenik meg a víz felszínén. A 
mosópor hozzáadása után az olaj egy 
része lesüllyed, a többi pedig apró bu-
borékokat képez, ezek a felszínen ma-
radnak.
Magyarázat: A víz nehezebb az olajnál 
és nem tud vele keveredni, ezért úszik 
az olaj a víz felszínén. A detergens mo-
lekulák az egyik végükkel a vízhez, a 
másikkal az olajhoz kapcsolódnak, 
lehetővé teszik ezáltal a víz és olaj ke-
veredését. A madarak azért is képesek 
úszni a víz felszínén, mert olajosak a 
tollaik. Mosószer hatására ez az olajos 
réteg eltűnik, tehát a tollak átnedve-
sedhetnek, a madár pedig elsüllyed.
Didaktikai megjegyzés: Amennyi-
ben lehetőségünk van rá, szerezzünk 
be madártollakat, a gyerekek azon is 
kipróbálhatják az olaj és a mosószer 
hatását. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
szennyezett vizek folyókba, tavakba 
való engedése milyen következmé-
nyekkel jár.

VÍZSZENNYEZÉS
Cél: Kismértékű szennyeződés hatása 
egy patakra és élővilágára.
Segédeszközök: négyliteres üveg, mé-
rőcsésze (250 ml), piros ételszínezék 
(esetleg más szín is megfelelő).
Munkamenet: 

– Öntsünk fél csésze vizet a négyli-
teres üvegbe!

– Adjunk hozzá és keverjünk el két 
csepp ételszínezéket!

– Öntsünk mérőcsészével vizet az 
üvegbe mindaddig, míg a piros szín 
teljesen el nem tűnik!
Eredmény: Mintegy hét csésze vizet 
kell hozzáadni, hogy a piros szín el-
tűnjön.
Magyarázat: A piros szín nagyon jó 
látható a kísérlet elején, mivel az étel-
színezék molekulái elég közel vannak 
egymáshoz, hogy láthatóak legyenek. 
Amint tiszta vizet adunk hozzá, a fes-
ték molekulái egyenletesen oszlanak 
el a vízben, majd ha elég távol kerül-
nek egymástól, láthatatlanok lesznek. 
Hasonló történik bizonyos szennye-
zőanyagokkal is a vízben, pl. a szeny-
nyezőanyag, ha bekerül a patakba, jól 
látható, de amint lejjebb folyik, nem 
látható szabad szemmel, ami nem azt 
jelenti, hogy a szennyeződés meg-
szűnt. Ezáltal a patak élővilágára is hat, 
sok kilométerrel a szennyezés forrásá-
tól távolabb.

Didaktikai megjegyzés: Az élővilág 
szennyezéséről beszélgethetünk is a ta-
nulókkal, elmondhatjuk, milyen szeny-
nyező anyagok (ipar, mezőgazdaság) 
kerülhetnek a vizeinkbe, és azt is, mi-
lyen hatással van ez egyes élőlényekre. 

A VÍZ KÖRFORGÁSA
Cél: A víz mozgásának bemutatása a 
talaj és a levegő között.
Segédeszközök: egy csészényi (kb. 
250 ml) virágföld, kétliteres mély tál, 
125 ml csapvíz, átlátszó ételcsomago-
ló műanyag fólia (be kell fednie a tál 
nyílását), hajlítható nyakú asztali lám-
pa, óra, jégkocka, tépőzáras műanyag 
zacskó.
Munkamenet: 

– A virágföldet öntsük a tálba, és 
egyengessük el, amennyire lehet!

– Öntsük a vizet a virágföldre!
– Zárjuk le a tálat fóliával!
– Tegyük az asztalra a lámpa köze-

lébe!
– Helyezzük a lámpát úgy, hogy kb. 

15 cm-re legyen a tál oldalától!
– Tíz perc múlva tegyük bele a jég-

kockát a zacskóba, és fi noman dörzsöl-
jük hozzá a műanyag fóliához. Közben 
fi gyeljük, milyen elváltozásokat észle-
lünk a fólián!

– Tegyük félre a jeges zacskót, és 
óvatosan húzzuk végig az ujjunkat a 
fólia tetején!
Eredmény: Ha a fóliát a jéggel megdör-
zsöljük, elhomályosodik. Ha az ujjain-
kat végighúzzuk rajta, kiderül, hogy 
kívül száraz.
Magyarázat: A fóliaborító elhomályo-
sodását a belső oldalon bekövetkező 
nedvességképződés okozza. A nedves 
virágföldet tartalmazó tál a víznek a 
talaj és a levegő közötti mozgását utá-
nozza. Ezt nevezzük a víz körforgásá-
nak. Ennek egyik állomása a víznek a 
talajból való elpárolgása, vagyis ami-
kor a folyadék gőzzé, párává válik. Ez 
a hőmérséklet emelkedésének (lámpa) 
köszönhető. A víz nem csak az óce-
ánokból, tavakból párolog, hanem a 
mosott ruhákból és a növényekből, az 
állatok leheletéből is. Amikor a pára 
lehűl, ismét visszaváltozik folyadékká, 
ezt nevezzük kondenzációnak – ami-
kor a műanyag fólia homályossá válik, 
melyet a jégkockával értünk el. A ter-
mészetben, amikor a víz a légkör felső, 
hűvösebb rétegeiben összesűrűsödik, 
felhők képződnek. A felhőkben lévő 
víz csapadék formájában visszatér a 
talajba, majd elpárolog, és ezzel ismét 
elölről kezdődik a körforgás.
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Didaktikai megjegyzés: Lezáráskép-
pen beszéljük meg a víz fontosságát az 
élőlények számára, és a víz tisztaságá-
nak fontosságát is. Remek alkalom el-
mondani azt is, hogy mit tudunk tenni 
mi is a vizek védelme érdekében.

SAVAS ESŐK HATÁSA
Cél: A savas esők hatásának bemuta-
tása laboratóriumban, valamint hatása 
az élettelen és élő természetre.
Segédeszközök: főzőpohár, üveglap, 
vízpermetező műanyagfl akon, csipesz, 
indikátorpapír, kénlap, gyufa, desztil-
lált víz.
Munkamenet: 

– Egy nagy főzőpohárba csipesszel 
helyezzünk égő kénlapocskát, majd 
takarjuk le az edényt üveglappal!

– Miután az égés befejeződött, ve-
gyük le az üveglapot és permetezzünk 
bőségesen vizet az edénybe!

– Végül rázzuk jól össze!
– Vizsgáljuk meg a savas eső kémha-

tását indikátorpapírral! 
Eredmény: Az indikátorpapír vörös 
színűre változik, a kémhatása a csapa-
déknak savas lett.

2. VÁLTOZAT: A SAVAS ESŐK 
ÉLETTELEN TERMÉSZETRE 
GYAKOROLT HATÁSA
Segédeszközök: tálca, 2 db főzőpohár, 
cseppentő, mészkő, 2 db kréta, hígított 
sósav, papírtörlő, víz.
Munkamenet: 

– Papírtörlővel letakart tálcára he-
lyezzünk mészkövet!

– Rakjunk a tálcára két főzőpoharat 
is, az egyikbe töltsünk vizet, a másikba 
kénsavat!

– A két főzőpohárba rakjuk bele a 
krétákat és hagyjuk benne legalább 20 
percig! Utána vegyük ki a krétákat a 
főzőpohárból és vizsgáljuk meg!

– Ne nyúljunk a savba kézzel!
– Csöppentsünk kénsavat a mészkő-

re, majd fi gyeljük meg, mi történik!
Eredmény: Miután rácseppentettük 
a  mészkőre a savat, pezsegni kezdett. 
A vízbe rakott krétán nem sok válto-
zás történik, míg a savba rakott kréta 
puhává válik, mert a sav reakcióba lép 
vele.

3. VÁLTOZAT: SAVAS ESŐ HATÁSA 
AZ ÉLŐ TERMÉSZETRE
Segédeszközök: üvegbúra, kénlap, 
gyufa, színes virág vagy zöld levél. 
Munkamenet:

– A kiválasztott növényt tegyük egy 
üvegbúra vagy üvegkád alá!

– Gyújtsuk meg a kénszalagot és he-
lyezzük a búra alá a növény mellé!

– Figyeljük meg a változást!
Eredmény: A virág elszíntelenedett.
Magyarázat: Ha a mészkőre híg só-
savat öntünk, pezsgés közben szén-
dioxid fejlődik. Az esővíz természetes 
állapotban semleges kémhatású, 5-ös 
pH alatt nevezzük savas esőnek. A sa-
vas esők megjelenése az emberek ipari 
tevékenységének és a mezőgazdaság-
nak tudható be. Az égéstermékek re-
akcióba lépnek a levegőben található 
vízgőzzel. Az átalakulás során savak: 
szénsav, salétromsav és kénsav kelet-
keznek. A  savas eső következményei 
a légúti megbetegedések gyakoriságá-
nak jelentős növekedése; a talajok ter-
mőképességének erőteljes csökkenése; 
az erdők megbetegedése; az épületek 
és szobrok korróziója és a vizek sava-
sodása. A savas esők kialakulásához 
az ipar, közlekedés, szerves anyagok és 
műanyagok égetése vezet.
Didaktikai megjegyzés: A kén-dioxid 
gáz káros az egészségre! Nagyobb 
mennyiségben mérgező! A  kísérletet 
nyitott ablaknál vagy elszívóval ren-
delkező vegyifülke alatt végezzük!

BÓNUSZ FELADAT: MIÉRT NEM 
FÁZNAK A PINGVINEK? – ÉLET 
A HIDEG KONTINENSEKEN
Cél: A kontinensek fekvésének hatása 
az állatok életére.
Segédeszközök: 1 evőkanál (15 ml) 
margarin, 2 db hőmérő, 2 db pamut-
gombolyag, 2 db csésze, hűtőszekrény, 
óra.
Munkamenet:

Tegyük az egyik hőmérőt a zsírba 
(kenjük rá)!

– Tépjük szét szálakra a pamutgom-
bolyagot, és takarjuk be vele a marga-
rint!

– Helyezzük az egyik hőmérőt az 
egyik csészébe!

– Burkoljuk be a másik hőmérő vé-
gét a második pamutgombolyaggal!

– Tegyük bele a második hőmérőt a 
második csészébe!

– Olvassuk le és jegyezzük fel a hő-
mérők állását!

– Tegyük be a csészéket a hőmérők-
kel együtt a hűtőszekrénybe, és csuk-
juk be az ajtaját!

– Húsz percen át ötpercenként ol-
vassuk le a hőmérők állását!
Eredmény: A 20 perc alatt a margarin-
nal és pamuttal borított hőmérő adatai 
kisebb mértékben változtak, mint a 
csak pamuttal beburkolt hőmérőé.

Magyarázat: Az Egyenlítő közelében 
fekvő kontinensek több közvetlen nap-
fényt kapnak, éghajlatuk melegebb. 
Minél távolabb van egy kontinens az 
Egyenlítőtől, annál hidegebb az éghaj-
lata. A pingvinek azért képesek megél-
ni az Antarktiszon, a legdélibb és leg-
hidegebb kontinensen, mert a bőrük 
alatti zsírréteg szigetelőként működik. 
A kísérletben ezt a feladatot a marga-
rin látja el, mely lassítja a hő kiáramlá-
sát az állatok testéből. A zsírréteg és a 
külső tollazat segíti a pingvinek adap-
tációját (alkalmazkodását) a hideghez. 
Ezért a pingvinek nem volnának képe-
sek az Egyenlítőhöz közeli kontinen-
sen létezni, kipusztulnának. Ugyanúgy 
a meleg éghajlathoz szokott élőlények 
sem lennének képesek az antarktiszi 
körülmények között élni, mivel nincs 
megfelelő vastagságú zsírrétegük.
Didaktikai megjegyzés: Ennél a kí-
sérletnél visszatérhetünk az olajos 
tollak magyarázatához is, tehát, hogy 
a pingvinek olajos tolla megvédi őket 
a hőveszteségtől és attól, hogy vizesek 
legyenek és fázzanak. A kísérlet jó fel-
vezetés lehet a globális felmelegedés 
témakörének megtárgyalásához. A 
lassú, de biztos felmelegedés hatással 
van az állatok hőháztartására is, alkal-
mazkodásuk elengedhetetlen, és hosz-
szú távon nem megjósolható, hogyan 
fog alakulni, beleértve a kontinensek 
éghajlatát is. 
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KORDA EDIT

KERTPROGRAM A KÖRNYEZETTUDATOSSÁGÉRT

több jó gyakorlattal példát mutassunk 
a hozzánk járó tanulóknak. Élmény-
szerűen szervezzük a mindennapokat 
azért, hogy gyerekeink fi gyelmét és 
érdeklődését folyamatosan fenntart-
suk. 2017-ben indítottuk el kertprog-
ramunkat a környezettudatosság je-
gyében. Az iskolakertben élményekkel 
gazdagodva együtt dolgozhatnak a sé-
rült tanulók ép társaikkal. 

A gyerekeinkben már kialakult a 
növények iránti szeretet. Az isko-
lakertben megtermett zöldségeket, 
gyümölcsöket közösen dolgozzuk 
fel, fogyasztjuk el. Azt tanítjuk vele a 
gyerekeknek, hogy nem kell mindent 
a boltban megvásárolni, mert van, 
amit saját magunknak meg tudunk te-
remteni egy kis munkával és gondos-
kodással. Iskolánk teljes mértékben 
önellátó. A növények magját ősszel 
megszedjük, majd tavasszal palántákat 
nevelünk, és mikor már az idő enge-
di, kiültetjük. A palántákat minden 
évben az iskola folyosóján nevelgetjük 
tavaszra. A gyerekek látják a magok 
ültetésének folyamatát, részt vesznek a 
locsolásban, nevelésben, majd a kiülte-
tésben. Végignézik, ahogy például egy 
paradicsom virágzik, majd megérik. 
A kertprogram által olyan folyama-
tokat tudunk nekik bemutatni, amit 
másképpen csak tankönyvből olvasott 
módon ismerhetnének meg. Megmu-
tatjuk nekik a föld megmunkálását, 
ezáltal megtanulják a föld iránti sze-
retetet is. Sokan elfelejtették már azt, 
hogy erre a földre vigyázni kell, mert 
csak ajándékba kaptuk az őseinktől. 

Az emberek környezettel kapcsolatos 
gondolkodásmódját jó minél koráb-
ban felelősségteljes irányba ösztönöz-
ni. A jövő a társadalom, az emberiség 
kezében van. Fontos, hogy ez a közös-
ség miként viselkedik és mit hagyomá-
nyoz át az elkövetkezendő generációk 
számára. Alapvető társadalmi problé-
maként merül fel a bolygónk jövője. 
Már a legapróbb cselekvés is nagy lé-
pés. Például a környezettudatosság és 
az arra való ösztönzés egy jó módszer 
a bolygónk kímélése érdekében. Min-
dig törekednünk kell arra, miként tud-
juk megóvni a környezetünket.

Kertprogramunk ötlete Lakiteleken 
fogalmazódott meg, a Kárpát-me-
dencei kertprogram előadássorozat 
keretében 2017-ben, melyet az Isko-
lakertekért Alapítvány szervezett. Az 
alapítvány magyarországi kezdemé-
nyezéssel egyre több iskolát szólít meg 
és támogat. Az ottani eredmények és 
sikerek ösztönöztek arra, hogy haza-
térve saját kertet alakítsunk ki tanu-
lóink számára. Kezdetekben minden 
pedagógus különböző gyümölcsfákat 
hozott a kertbe, illetve bokrokat. A pa-
lántákat pedig minden évben az isko-
la folyosóján nevelgetjük tavaszra. A 
tanulóink nap mint nap fi gyelik őket 
és gondoskodnak róluk. Ősszel mag-
vakat szedünk a termésekből, hogy le-
gyen mit elültetni a következő évben. 

Az iskola dolgozói mind arra törek-
szenek, hogy jól megszervezett peda-
gógiai munkával sikereket érjenek el, 
sikerélményeket biztosítsanak a gye-
rekeink számára. Célunk, hogy minél 

Mi ezzel a szemléletmóddal végezzük 
a kerti gyakorlatokat és adjuk át a gye-
rekeknek ezt a fajta tudást.

A kertprojektünk céljai közt szere-
pelnek a környezeti nevelés, a gyakor-
lati oktatás, élménypedagógia alkal-
mazása, problémamegoldó képességek 
erősítése. Mivel intézményünkben ép 
gyerekek tanulnak együtt sérült tár-
saikkal, ezért úgy kell kialakítani a 
mindennapjainkat, hogy mindenki a 
saját módján tudjon fejlődni. A hát-
rányos helyzetben élő gyermekeink új 
szemléletmódot kapnak tőlünk. Olyan 
dolgokkal ismertetjük meg őket, me-
lyeket otthon nem mindenki sajátíthat 
el. A kertprogramra külön büszkék 
vagyunk, amellett, hogy sokat dolgo-
zunk rajta, több tantárgy keretein be-
lül szóba kerül, és a tanórákon jól fel-
használható ismereteket nyújt. A mai 
világban sajnos már sok esetben nem 
becsülik meg a természet adta lehető-
ségeket. Mi a környezeti nevelés által 
rávezetjük diákjainkat a természet ér-
tékeire, szépségeire.

Iskolánk híve a modern felfogásnak 
és az élményszerű oktatásnak. Ezt a 
lehetőséget a projektoktatás jegyében 
tudjuk leginkább kihasználni. A kör-
nyezettudatosság és az ismeretek elsa-
játítása mellett fontos cél gyerekeink 
egészséges fejlődése. Mi kell a növé-
nyeknek? Hogyan ültessünk, gondoz-
zunk? Mindezt a szabad levegőn, a 
természetben. 

Ahhoz, hogy jól tudjon működni 
a  kertünk, közösségi munka is szük-
séges, így időnként a szülőket bevon-



2. ábra

A múlt évben bekapcsolódtunk a 
„magfogó” projektbe, a Saját magot az 
iskolakertbe felhívásba, melynek kere-
tében különböző tájegységek egyedi 
fajtáit termesztve cseréljük egymás kö-
zött a magvakat. Ezáltal minden évben 
újabb és újabb növényfajta termeszté-
sére van lehetőségünk. 

A kertprogramunkhoz szorosan 
kapcsolódott A fa és az ember peda-
gógiai projekt. Ennek lényege, hogy 
meghatározott időn belül különböző 
ábrázolási módokban kellett megis-
mertetni a gyerekekkel a fák hasz-
nosságát, egyediségét. Célja, hogy a 
tanulók megtudják, miért fontos szá-
munkra a fa. A projekt hatására fejlő-
dött a kézügyességük, a kreativitásuk 
és több tantárgy keretén belül szóba 
kerülhetettek a fa feldolgozásának le-
hetőségei, megóvásának módjai. Ez 
egy motiváló projekt volt, melynek 

va, de főként a  gyerekekkel közösen 
dolgozunk. Még a tavaszi kinti mun-
kák előtt előkészületeket teszünk, pa-
lántákat nevelünk, később a kertben 
dolgozunk, és végül sorban jönnek a 
betakarítási feladatok. Mind közül ez a 
leghálásabb! Ezáltal a módszer által az 
oktatás keretein belül olyan helyzete-
ket lehet megteremteni, amelyekben a 
tanulók nemcsak elméleti szinten fog-
lalkoznak egy bizonyos feladattal, ha-
nem az ismereteikre hagyatkozva ak-
tív részesévé válnak a folyamatoknak.

A kertprogramhoz kapcsolódva idő-
ről időre versenyfelhívásokra jelentke-
zünk, és rajzversenyekbe, előadássoro-
zatokba kapcsolódunk be. A legutóbbi 
rajzversenyünk a zöldségcsoportokról 
szólt. A gyerekeknek minél élethűbb, 
élettel teli zöldségcsoportokat kellett 
megrajzolniuk. A tanulók fantáziája 
ilyenkor szárnyal, nagyon szép pálya-
munkák készülnek el. (1. ábra, 2. ábra)

1. ábra

zárásaként a gyerekekkel bábelőadást 
készítettünk. Egy saját mese előadá-
sára került sor, saját készítésű bábok-
kal. A projektbemutató is egy kiváló 
lehetőség volt arra, hogy kihasználjuk 
a bábozás adta fejlesztő lehetőségeket. 
Nem csak a növényekkel kapcsolatos 
ismeretek bővültek, de a bábelőadás 
végeredménye is igazi csapatmunka 
volt. A mesét meg kellett írni, a bábo-
kat el kellett készíteni, sok-sok próba 
követte, videófelvétel készült, hogy do-
kumentálva legyen az esemény. 

Kollégáimmal közösen dolgozunk 
azon, hogy gyerekeink a lehető leg-
többet kapják meg az intézményben. 
Különböző programokba próbálunk 
bekapcsolódni, melyek mérföldkövek 
a mi kis iskolánkban, mert a gyere-
keknek új szemléletmódot adnak, 
fejlesztési lehetőséget, sikerélményt, 
ami segít változtatni viselkedésükön 
és világnézetükön. Mindez kihatással 
van a jövőképükre, segítséget nyújthat 
a pályaválasztásnál, az önellátás, önki-
szolgálás fontosságának felismerésé-
ben, értékrend felállításában és abban, 
hogy egy kicsit másképp is lehet nézni 
a világra. 

Mindennapi munkánk fi gyelemmel 
kísérhető az alábbi linken: 

https://www.facebook.com/search/
top?q=z%C5%A1%20s%20vjm%20
d r % C 5 % B E k ov c e % 2 0 - % 2 0 m a -
gyar%20tannyelv%C5%B1%20alapis-
kola%20-%20deresk
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FÖLDRAJZ – MUNKÁLTATÓ FÜZET 
AZ ALAPISKOLÁK 5. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

és nem is egy munkafüzet, hanem a 
kettő jól kimért vegyülete, mely tar-
talmaz olyan szövegrészeket, melyek 
a tankönyv benyomását keltik, ugyan-
akkor ezek a szövegek terjedelmük-
ben és érthetőségükben eltérnek a 
megszokott művektől. A szerzők nagy 
gonddal fogalmazták jegyzetszerűvé a 
szövegeket, annak érdekében, hogy az 
tanórákról elkopjon a jegyzetelés meg-
szokott formája. A diákok könnyedén 
elveszítik motivációjukat a tantárgy 
iránt, ha az óra nagy részében jegyze-
telniük kell. Szerencsére az így „meg-
spórolt” idő másra is felhasználható. 
Például több idő marad beszélgetni 
az adott témakörökről. Ugyancsak 
segítenek az elmélyülésben azok a fel-
adatok, melyek összeköthetőek a szö-
vegpárjukkal. A feladatok másik nagy 
halmazát az atlaszos feladatok képzik. 
A szerzők nagy hangsúlyt fektettek az 
atlasszal való munkára, ezzel együtt a 
diákok kulcskompetenciáinak a sok-
rétű fejlesztésére. A mai világban nem 
elegendő bemagolni, motorikusan el-
mondani, majd ugyanazzal a tempóval 
elfelejteni az anyagot. Ez a munkáltató 
tankönyv a tanulók kompetenciáinak, 
a kritikus gondolkodásuknak a fejlesz-
tésére és bővítésére is összpontosít. 

Az igazi tanulás az, amikor a tanuló 
az általa elsajátított tudást a gyakor-
latban hasznosítja. Feladatunk, hogy 
a földrajz nevű tantárgyat gyakorlati 
síkba tereljük. Kíméljük meg a diáko-
kat a több oldalas jegyzetek íratásától 
és azok szó szerinti bemagoltatásáról. 
Sokkal nagyobb sikerélményt jelent a 
gyerekeknek egy adott probléma sike-

A 2021-ben megjelent „Földrajz – 
Munkáltató füzet az alapiskolák 5. 
évfolyama számára” című oktatási 
segédlet a szlovákiai magyar nyelvű 
földrajzoktatás modernizálása érdeké-
ben született, a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége kezdeményezé-
sére. Az utóbbi időszakban a földrajz 
heti óratámogatottságának csökkenése 
miatt teljesen a háttérbe szorult a tan-
tárgy az iskolai oktatásban. Az ötödik 
évfolyamban szerencsére még heti két 
tanítási órában oktatják a tantárgyat. 
Azonban a modern felfogású, újszerű 
tankönyvek híján a pedagógusoknak 
és a tanulóknak is alaposan fel van 
adva a lecke. 

A szlovák tankönyvpiacon találunk 
kiválóan összeállított tankönyveket, de 
sajnálatosan ezek vagy nem léteznek 
magyar fordításban, vagy a magyar 
fordítás hagy maga után kivetnivalót. 
Így sok helyen a földrajzoktatás a mi-
nőségi tankönyvek által nyújtott ké-
nyelem nélkül zajlik. Ennek fényében 
megszületett a komáromi magyar is-
kolai intézményekben oktató földrajz-
tanárok közös műve: egy munkáltató 
füzet formájában. A szerzők: PaedDr. 
Varga Tamás, a Jókai Mór Alapiskola, 
Mgr. Kovács Zsuzsanna, a Selye Já-
nos Gimnázium, Mgr. Csadi László, 
a Munka Utcai Magyar Tanítási Nyel-
vű Alapiskola és Mgr. Tóth Tibor, az 
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola tanárai.

Hogy pontosan mit is jelent a mun-
káltató füzet kifejezés? Sokak számára 
ez kifejezetten idegenként hathat. A 
munkáltató füzet nem egy tankönyv 

res megoldása vagy egy saját alkotás 
bemutatása.

A kiadvány jobb megismerése érde-
kében bemutatunk pár mintafeladatot. 

Ez a két mintafeladat a Vulkánok 
című tanagyaghoz tartozik. A téma 
megbeszélése után, a 4. feladaton belül 
a tanulóknak egy tűzhányót kell raj-
zolniuk, melynek előre adott a maga 
struktúrája (bizonyos fogalmakat meg 
kell jeleníteniük), de alkotás közben (a 
megkötések ellenére) a tanulók mégis 
kiélhetik saját kreativitásukat. 

Az 5. feladat egy jó példája a mun-
káltató tankönyvben gyakran szere-
peltetett problémaközpontú feladat-
típusnak, hiszen nem egy konkrét 
helyet azonosít, hanem az általánosítás 
síkjára tereli a megoldást.

A 9. feladat gondolkodásra és a sa-
ját megállapításuk megfogalmazására 
sarkalja a tanulókat. 

Néhány feladat pedig a kritikai gon-
dolkodás gyakorlására ösztönzi a gye-
rekeket az igaz-hamis tartalom mérle-
gelése által.

 Nélkülözhetetlen készség, hogy 
az információkat ki tudjuk nyerni és 
értelmezzük is azokat. Ezek az adott 
tények nem mindig szöveg formájá-
ban bukkannak fel. Nagyon fontos, 
hogy a diákok megtanuljanak adato-
kat értelmezni, egyszerű diagramok-
ról, tábláztatokból. Az ötödikeseknek 
szánt munkáltató füzet ebben az ér-
telemben a szövegértés fejlesztésére 
is szolgál. Bízunk benne, hogy a föld-
rajzot oktató kollégák és a földrajzot 
tanuló ötödikesek szívesen forgatják 
majd.



formáját, a káromkodást. Sajnos ma 
hazánkban eléggé elhatalmasodott az 
obszcén szavak használata, társadalmi 
rétegtől függetlenül, mely mögött ko-
moly frusztráltságot, majd agressziót 
találunk. Ennek a folyamatnak társa-
dalomlélektani okai vannak, melyek 
elemzését ez a dolgozat nem teszi le-
hetővé.

Laboratóriumi kísérletekben kimu-
tatták, hogy egyes állatok agresszívvé 
válnak bizonyos stresszhelyzetek-
re, mint például a túlzsúfoltságra, az 
elektromos áramütésre, vagy a várt 
táplálékjutalom elmaradására. Ezek az 
események frusztrációt váltanak ki az 
egyénben.

FRUSZTRÁCIÓ

Mint esemény a frusztráció olyan aka-
dályozó körülmény, amely meghiúsít-
ja vagy zavarja a célvezérelt cselekvést. 
Mint állapot akadályozottságot, csa-
lódottságot vagy vereség miatt bosz-
szankodást, zavartságot vagy haragot 
jelent. A karantén létrejötte különösen 

HARAG, DÜH, AGRESSZIÓ

A harag tipikus válasz a stresszhely-
zetre, sőt agresszióhoz is vezethet. A 
koronavírus-járvány miatt kötelezővé 
tett karantén egyes emberekben hara-
got, dühöt, agressziót váltott ki olyan 
mértékben, hogy hajlandóak voltak 
tüntetni a rendelkezések ellen is. Elő-
fordult, hogy összeesküvés-elmélete-
ket gyártottak, befolyásolva, elbizony-
talanítva a környezetüket a járvány 
súlyosságát illetően. Pedig a járvány 
leküzdésének a helyes útja a lakosság 
átoltottságának minél magasabb ará-
nya és a rendelkezések betartása. 

AGRESSZIÓ

Az egyik fél (agresszor) valamilyen 
kellemetlenséget okoz, vagy valami-
lyen averzív ingerrel bombázza a má-
sikat, azaz az agresszió áldozatát. Az 
agresszió lehet aktív, illetve passzív, 
közvetlen és közvetített, valamint fi -
zikai és verbális. Itt érdemes megje-
gyeznünk a verbális agresszió tipikus 

nagy frusztrációt okozott a panellaká-
sok lakói körében, ahol viszonylag kis 
térben több családtag zsúfolódott ösz-
sze. Ilyen helyzetekben a megoldás a 
szabadban való időtöltés tudatos meg-
szervezése a rendelkezésre álló szabá-
lyok szerint. Ha a negatív érzelmeinket 
szabadjára engedjük, akkor kaotikus, 
kiszámíthatatlan helyzetek alakulnak 
ki, ahogy lentebb olvashatjuk.

FRUSZTRÁCIÓ-AGRESSZIÓ 
HIPOTÉZIS

Valahányszor egy személy erőfeszí-
tését egy cél elérésében megakadá-
lyozzák, agresszív hajtóerő keletkezik, 
amely a személy viselkedését a fruszt-
rációt okozó tárgy vagy személy meg-
károsítására motiválja.

 A kutatók kimutatták1, hogy fruszt-
rációra nem feltétlenül agresszió a vá-
lasz, csak az egyik legvalószínűbb re-
akció. Az egyén gyakran bizonytalan, 
mivel a társadalmakban nem elfoga-
dott viselkedésforma az agresszivitás, 
de tehetetlen dühöt érez, melyet ki 
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akar adni magából. Amikor az ember 
nem tudja közvetlenül a frusztráció 
okát, támad, az agresszió áthelyeződ-
het, vagyis a cselekedet egy ártatlan 
személy vagy tárgy felé irányulhat.

 A tudományt régóta foglalkoztatja 
a stressz és az agresszió kapcsolata. 
Régi megfi gyelés, hogy a feszültség, 
a stressz erőszakot szül, és ha valaki 
felizgatja magát, csak nehezen tud le-
higgadni. A stressz és az agresszió kap-
csolatára a kutatók 53 hím patkányon 
végeztek összesen 5 kísérletet, mely 
során az agy agresszióért felelős részét 
ingerelték elektromosan. Ennek hatá-
sára az állatokban nagy mennyiségű 
stresszhormon szabadult fel. Normál 
körülmények között ennek a hormon-
nak a szintje csak akkor fokozódik ki-
fejezettebben a vérben, amikor a pat-
kány egy potenciális ellenféllel vagy 
egyéb súlyosan fenyegető jelenséggel 
szembesül. 

 A második kísérlet során stressz-
hormonokat juttattak az állatok 
szervezetébe. Régóta ismert, hogy 
a stresszhormonok elősegítik a test 
felkészülését a menekülésre vagy a 
támadásra. A második kísérlet ered-
ményei arra utalnak, hogy ugyanezek 
a hormonok az agyi agresszióköz-
pontot is ingerlik, ami pszichésen is 
elősegíti a küzdelmet. A kísérletek a 
stresszhormonok és az agresszióköz-
pont közötti kölcsönös pozitív visz-
szacsatolására világítottak rá. A stressz 
agressziót hoz létre, az agresszió pedig 
fokozza a stressz hormonjainak szint-
jét. Ez a helyzet magyarázatul szol-
gálhat arra, hogy egy nehéz nap után, 
miért viselkednek sokan gorombán a 
családjukkal, és arra is, hogy milyen 
mechanizmussal szül az erőszak erő-
szakot.

FÁSULTSÁG ÉS DEPRESSZIÓ

A frusztrációra az aktív agresszió az 
általános reakció, a visszahúzódás és a 
fásultság ellentétes irányú válasza sem 
szokatlan. Ha a stressz feltételei folya-
matosak és az egyén nem küzd meg 
velük sikeresen, a fásultság depresszi-
óba csaphat át. A depresszió tehetet-
lenség, a reménytelenség érzését kelti. 

KOGNITÍV KÁROSODÁSOK

Az eddig említett, stressz által kivál-
tott érzelmi reakciókon túl az emberek 
gyakran mutatnak kognitív károso-
dást is, ha komoly stresszhelyzetekkel 
szembesülnek. Nehézségeik lehetnek 

az összpontosításban és a gondolataik 
logikus összeszervezésében. Könnyen 
eltéríthetőek, ennek eredményeként 
feladatokban, különösen a bonyolult 
feladatokban nyújtott teljesítményük 
romlik. Ez a jelenség megfi gyelhető a 
vírusfertőzésből felgyógyult egyének-
nél is, a post-covid tünetegyüttesen 
belül.

FIZIOLÓGIAI REAKCIÓK

A stresszhelyzetektől függetlenül tes-
tünk automatikusan felkészül a vesze-
delemre és mindig ugyanúgy válaszol. 
Gyorsan szükségünk van energiára, 
így a máj többletcukrot, azaz üzem-
anyagot bocsát az izmok rendelkezé-
sére. Hormonok szabadulnak fel, hogy 
serkentsék a zsír és a fehérje átalaku-
lását cukorrá. Növekszik a test anyag-
cseréje a fi zikai cselekvés nagyobb 
energiaigényére való előkészületeként. 
Nő a szívritmus, a vérnyomás, a lég-
zésszám és az izomfeszültség. Ugyan-
akkor néhány nélkülözhető aktivitás, 
így például az emésztés csökken.

 A nyáltermelés és az orrnyálkahár-
tya váladékozása csökken, ezzel is nö-
velve a tüdőbe vezető légutak méretét. 
A száj kiszáradása tehát a stressz egyik 
korai jele lehet. Az endorfi nok, a test 
természetes fájdalomcsillapítói válasz-
tódnak ki, a felületi vérerek összehú-
zódnak, hogy csökkentsék a vérzést 
sérülés esetén. A lépből vörösvérsejtek 
fokozottan jutnak a keringésbe az oxi-
génszállítás előmozdítása érdekében, 
és a csontvelő több fehérvérsejtet ter-
mel az esetleges fertőzés elleni harc-
hoz.

A STRESSZ HATÁSA AZ 
EGÉSZSÉGRE

A stresszkeltő tényezők folytonos je-
lenlétéhez való alkalmazkodás kime-
rítheti a test erőforrásait és hajlamossá 
tehet a betegségre. Nagyon sok ember 
szenved a túlzott stressz okozta le-
gyengült egészség tüneteitől. A nagyon 
magas stressz-szintnek kitett emberek 
feszültté és nyugtalanná válnak. Rá-
adásul fejfájás, gyomorpanaszok vagy 
olyan tünetek lépnek fel, amelyek nagy 
része csak öregkorban fordul elő. 

 Ha a stressz feltételei folyamato-
sak és az egyén nem küzd meg velük 
sikeresen, a fásultság depresszióba 
csaphat. A klinikailag diagnosztizált 
depresszió, a kezelés elhagyása az ese-
tek 15%-ában öngyilkossághoz vezet. 
A szorongással járó betegségeknek 

sokféle formája létezik, egészen az ál-
landósult szorongástól a pánikroha-
mokig. A szorongás súlyosbodhat és 
megbéníthatja az egyén működését.

 A krónikus stressz olyan testi rend-
ellenességekhez vezethet, mint pél-
dául a fekélyek, a magas vérnyomás 
és a szívbetegségek, és egyúttal kárt 
okozhat a szervezet immunrendszeré-
ben is, ami a vírusok és baktériumok 
elleni csökkent ellenállóképességben 
mutatkozik meg. Az orvosok becslései 
szerint az érzelmi stressz a betegségek 
több mint felében igen fontos szerepet 
játszik.  A szív és érrendszer az egyik 
legesendőbb a stressz hatásaival szem-
ben. Tudjuk, hogy a stressz és a szívbe-
tegség közötti kapcsolatot még jelenleg 
is vizsgálják, az előzetes bizonyítékok 
arra utalnak, hogy a stressz hozzájá-
rulhat a szívbetegségek kialakulásához 
és az agyvérzéshez. Bizonyos betegsé-
gek kialakulása magyarázható a magas 
stressz szintjével vagy a hosszantartó 
stresszel:

– magas vérkoleszterinszint 
– vérnyomás emelkedés 
– vérrögök kialakulása.
A koronavírus-járvány kitörésé-

től kezdve az orvosok látták, hogy a 
Covid19 vírus főleg azokat az embe-
reket támadta meg, akiknek magas a 
vérnyomása, túlsúlyosak, esetleg cu-
korbetegek. A stressz csökkenthető 
életmódváltoztatással, diétával, test-
mozgással stb., és mindjárt kevesebb 
az esélye annak, hogy megfertőző-
dünk. 

 A másik fontos terület, ahol az ál-
landó stressz komoly károkat okoz, 
az az immunrendszer. Az állandó fe-
szültség, türelmetlenség, ingerültség, 
valamint az immunsejtek számbeli és 
minőségi romlása miatt megnő a fo-
gékonyság a betegségekre, gyakoriak a 
felső légúti panaszok, esetleg bőrfertő-
zések, hajhullás megjelenése. 

 Sok ember úgy próbál megküzdeni 
a stresszel, hogy túl sok alkoholt fo-
gyaszt, kábítószert használ, másokat 
hibáztat (házastársat vagy szülőket), 
és fi zikailag erőszakossá is válhat, leg-
gyakrabban éppen a családtagokkal 
szemben. Hazánk lakossága még tetézi 
a bajt azzal is, hogy dohány- és alko-
holfogyasztásban a statisztikák élén 
jár. Az emberek úgy érzik, hogy szük-
ségük van valamire, ami segíti elvisel-
ni az élet kegyetlen realitását. 

 Régóta ismert tény, hogy a stressz 
öregít. Amerikai tudósok megálla-
pították, hogy a nagy dózisú stressz 
felgyorsítja a szervezet biológiai öre-
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gedésének folyamatát. A kaliforniai 
Stanford Egyetem kutatói 58 (20-50 év 
közötti) nőnél vizsgálták meg, milyen 
elváltozást mutatnak az immunsejtek 
kiélezetten stresszes helyzetben, illet-
ve stresszmentes környezet hatására. 
A vizsgálatba bevont 58 nő közül 39 
folyamatos és nagy stressznek kitett 
nők immunsejtjei 10 évvel idősebbnek 
mutatkoztak, mint a velük egykorú, de 
normális, átlagos lelki megterhelést vi-
selő nőké.

MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK

A pszichológia kétféle megküzdési 
módot különböztet meg:

1. A problémaközpontú vagy feladat-
orientált megküzdés, ha többféle lehe-
tőség van a probléma megoldására.

2. Érzelemközpontú megküzdés, ha 
visszafordíthatatlan veszteség, tragi-
kus esemény éri az embert.

A problémaközpontú vagy feladat-
orientált stratégiát akkor választjuk, 
amikor úgy ítéljük meg, hogy a külső 
helyzet megváltoztatható, az ártalom 
leküzdhető, a körülmények módosít-
hatók.

Ebben a helyzetben lehetőségünk 
van: a, közvetlen cselekvésre b, problé-
ma elemzésére c, kis lépésekben előre 
haladni.

Fontos tudatosítani az újratervezést, 
hasonlóan, ahogy a GPS újratervezi az 
útvonalat számunkra, ha téves irányba 
mentünk. Nagyon fontos lépés, hiszen 
számtalan embernek megváltozott az 
élete a karantén alatt, például: az ott-
honról történő munkavégzés (home 
offi  ce) kapcsán újra kellett tervezni 
a család életét, az eddigi viselkedé-
si sémákat már nem gyakorolhatták, 
lecsökkentek a szociális kapcsolatok, 
baráti találkozókra nem kerülhetett 
sor, a kulturálódási lehetőségek le-
csökkentek stb. A nappali képzésben 
részesülő egyetemista, aki vidékről 
került a nagyvárosba és kollégiumi el-
helyezést kapott, hirtelen visszakerül 
a családi kötelékbe, ahonnan pár éve 
kirepült. A gyermekkori otthonába 
már átrendeződtek a családi erőviszo-
nyok a csoportdinamikai hatásoknak 
köszönhetően, így a visszailleszkedés 
nem zökkenőmentes, különösen a 
szerényebb körülmények között élők 
esetében nem. Így a konfl iktushelyze-
tek adottak lehetnek, melyek kezelése 
gyakran nem a győztes-győztes meg-
oldást eredményezi, hiszen nem erre 
szocializálódtak a magyar családok, 

különösen a kommunista diktatúrá-
ban nem. 

Az érzelemközpontú (coping) meg-
küzdés, amikor érzelmi állapotunk, 
szenvedésünk enyhítésére, a belső 
helyzet változtatására van szükségünk. 
8-féle coping lehetőséggel élhetünk: 

1. az érzelmek szabad megnyilvánu-
lása, szellőztetés, 

2. ellenséges, ingerlékeny reagálás, 
3. agresszív, bántalmazó viselkedés, 
4. érzések eltitkolása, a baj elleplezése, 
5. katarzissal történő feszültségoldás 

(a feszültségek újraélése), 
6. közvetlen érzelemkifejezés, 
7. pozitív újrafogalmazás, 
8. személyes nehézségeken való szel-

lemi felülemelkedés.  
Ezekben a helyzetekben az asszertív 

viselkedési sémákat kell előnybe része-
síteni, amikor a saját érdekeimet úgy 
érem el, jogaimat úgy érvényesítem, 
hogy a másikat nem sértem meg. Ter-
mészetesen az asszertív kommunikáció 
nem egyszerű, de tanulható és az egész 
konfl iktushelyzet konstruktívvá tehető.

A NEM TUDATOS LELKI 
STRATÉGIÁK

Amikor az énünk a kínzó, fájó hely-
zeteket nem tudja legyőzni, akkor be-
kapcsolja a veszély- és feszültséghárító 
működését. Az én ezzel próbálja védeni 
az egyensúlyát, ez az énvédő mechaniz-
mus, melyet Anna Freud dolgozott ki. 
Így számos stratégiát alkalmazhatunk 
önmagunk védelmére:

 Regresszió, mikor visszaesünk egy 
olyan korábbi életszakaszban ránk jel-
lemző viselkedésmódhoz, ahol meg-
nyugvást találtunk.

 Tagadás: lelki szükséglettel szemben 
lépünk fel.

 Elfojtás: az adott helyzet, érzés, vágy, 
gondolat elfelejtése. Előfordulhat, hogy 
olyan dolgot is elfelejtünk, amit nem 
szerettünk volna.

 Áttolás, átvitel: agressziós feszültség 
csökkentése, helyettesítő kielégülés ke-
resése. 

 Racionalizáció: az észérvek és ma-
gyarázatok megnyugtató hatással van-
nak a lelki állapotra. 

 Intellektualizálás: a személyes hely-
zet feszültségeit okoskodással, bölcsel-
kedéssel másik dimenzióba tereljük. 

 Kivetítés: ellenséges érzéseinket, 
dühünket másokra ruházzuk át. 

 Reakcióképzés: a negatív helyzetből 
vonzót csinálunk. 

 Hasítás: saját ellentétes, konfl iktusos 
érzéseink elhallgattatására létrehozunk 
egy megnyugtató lelkiállapotot.

 Disszociáció: szétválasztjuk az elfo-
gadható és a tiltott vágyakat.

 Izoláció: leválasztjuk a negatív érzé-
seinket attól a személytől, akit nem aka-
runk vagy nem tudunk gyűlölni

 Feldolgozás (elaboráció): valami-
lyen pótcselekvéssel élünk, hogy vá-
gyunkat, dühünket kiadjuk magunk-
ból, pl. versírás, takarítás.

Az egészséglélektan a megküzdési 
lehetőségekben 5 jellemző lelki és vi-
selkedésbeli működésmódra talált rá: 

1. Humor, nevetés, derű: a nevetés-
nek feszültséglevezető hatása van, tár-
sas erőt és hatalmat fejezünk ki vele.

2. Felülemelkedés, újraértékelés: az 
indulatkiváltó szituáció újraértékelése.

3. Megbocsátás, engesztelődés: a lelki 
egészség fontos eszköze a megbocsátás.

4. Ima, spirituális út a feldolgozáshoz: 
az ima lelki feszültségoldó, egészségóvó.

5. Kimondás, nyílt megbeszélés: az 
érzések nyílt kimutatása, a másikkal 
kapcsolatos problémák elmondása.

Bármelyik módot alkalmazhatjuk, 
bár a döntés nagymértékben a családi 
szocializációs háttértől függ, hiszen 
azt visszük tovább magunkkal, amit 
otthon elsajátítottunk.

A STRESSZ KEZELÉSE

A stressz kezelésére több lehetőséget 
biztosít a lélektan tudománya. Egy-
részt egyéni pszichoterápiás lehető-
ségeket a különböző pszichológiai 
iskolák módszereinek alkalmazásával, 
ahol az okok feltárása és kezelése a fő 
cél. Másrészt csoportterápiás módsze-
rek bevetésével. A stressz milyenségé-
től, súlyosságától függ, hogy melyik 
módszer kerül alkalmazásra.  

 Előfordul, hogy tüneti kezelést kell 
alkalmazni, melyeknek a tárháza na-
gyon széles skálán mozog. Ilyen például 
a biofeedback, mellyel a fi ziológiai ál-
lapotunkat próbáljuk megváltoztatni; 
a relaxációs tréning, ahol megtanuljuk 
izmainkat ellazítani, gondolatainkra 
koncentrálni; a meditáció, ez a mód-
szer a fi ziológiai arosual csökkentésé-
nek egy módja, erősíti az önbecsülést, 
segít a szorongás, depresszió csökken-
tésében. A kognitív viselkedésterápia 
segít a stresszhelyzeteket felismerni és 
az azokra adott megküzdési válaszokat 
módosítani, és ami mindenki számá-
ra könnyen elérhető, az a testmozgás, 
melynek köszönhetően a jobb fi zikai 



erőnléttel a szervezet a stresszes ese-
ményeket jobban tűri.

 Ha veszélyt vagy váratlan ijedtséget 
élünk át, legyen az képzelt vagy való-
ságos, a szervezetünk azonnal reagál, 
automatikusan riadókészültségbe kerül 
(akut stresszreakció). Ilyenkor megin-
dul a test saját fájdalomcsillapítóinak, az 
endorfi noknak a felszabadulása. A küz-
delemhez szükséges testi-lelki erőket 
segíti mozgósítani a kortizol (megküz-
dő hormon). Ha mindennap ugyanaz 
az inger ér, akkor szinte túlérzékennyé 
válunk. Az ingerküszöb növeléséhez és 
az érzékenység csökkentéséhez a spor-
tolás kiváló lehetőség, természetesen a 
fokozatosság elvét betartva, ezáltal nő a 
terhelhetőség is. 
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 Női nyelv, férfi  nyelv. Tényleg két 
különböző nyelvet beszélnek a hölgyek 
és az urak, avagy a férfi ak a Marsról, a 
nők pedig a Vénuszról jöttek? Hogyan 
reprezentálja magát a két nem egy 
társalgás folyamán? A férfi  hatalomra 
törekszik megnyilvánulásával, a nő pe-
dig pletykálkodik?

Bizonyára mindenkivel előfordult 
már, hogy úgy érezte egy szótár kelle-
ne ahhoz, hogy az ellenkező nemmel 
való társalgás során megértse a másik 
 felet. De milyen eltérés lelhető fel a nő 
és a férfi  nyelvhasználata között?  

GENDER

A nők és a férfi ak nyelvhasználatának 
a biológiai nem (szexus) és a társadal-
mi nem (gender) révén megvalósuló 
eltérésekkel foglalkozó nyelvtudo-
mányt gendernyelvészetnek nevezik. 
Ez a tudományág a nemek diff erens 
nyelvhasználatával foglalkozik, ab-
ból kifolyólag, hogy a nők és a férfi ak 
mivolta társadalmilag és kulturálisan 
jelentősen eltér (Huszár, 2009). A 
gendernek sokkal pontosabb megfo-
galmazása a „társadalom által konstru-
ált nem” lenne a magyar nyelvben, ami 
viszont sokkal bonyolultabb és hosz-
szabb megfogalmazás is egyben (Tóth, 
2007). A gendernyelvészet létezésének 
főbb céljai a férfi  és a nő tudatosabb és 
harmonikusabb együttélése, valamint 

a két nem közötti eredményesebb in-
formációcsere (Huszár, 2009). 

SZEXIZMUS

Már a bűnbeesésnél Évát tették fele-
lősségre, amiért engedetlenségre, a pa-
rancs megszegésére csábította Ádámot 
a paradicsomban. Éva beleharapott a 
tiltott gyümölcsbe, s e cselekedetnek 
a következménye a női nem alacso-
nyabb rendűsége lett – a mitológiában, 
a zsidó-keresztény gondolkodásban, 
az arab kultúrában és szinte minden 
egyéb területen (Ürmösné Simon 
Gabriella, 2019). 

A nő alsóbbrendűségének még a 21. 
században is vannak nyomai. Ennek 
bizonyítéka a szexizmus, ami ugyan-
olyan „izmus”-ként identifi kálja az 
embereket osztályokba kategorizáló 
ideológiákat, akárcsak a rasszizmus 
vagy a nacionalizmus. A szexizmus 
az egyik nem – általában a férfi  – fel-
sőbbrendűségét hirdeti. S míg a nő az 
alárendelt, addig a férfi  a domináns 
nem (Kovács, Szabó, 2017). Egy fe-
minista álláspont szerint, amit Susan 
Gal képvisel, „a női hallgatás a női 
hatalomnélküliség nyelvi megnyilvá-
nulása” (Huszár, 2009). S az erő és a 
hatalom abban mutatkozik meg, hogy 
miként beszél a két nem egymással 
vagy hogyan szólítják meg beszéd-
partnerüket (Rahayuningsih, 2016). 

A szexizmus megjelenik a nyelvileg 
kódolt formában is, mivel az ember 
prototípusaként a férfi  szolgál, a nőt 
csak hozzá képest határozzák meg. 
A magas presztízsű foglalkozásnevek 
is inkább a hímneműekre utalnak. A 
doktor, professzor vagy író fogalmaknál 
automatikusan férfi  neműt azonosít be 
az ember. Sőt maga az ember fogalmán 
is a férfi  értendő, hiszen a nőt asszony-
ként említik (Huszár, 2009). 

SZOCIALIZÁCIÓ

John Grey szerint az agyi felépítés 
közti különbség, a hormonok és a 
szocializáció nagyban befolyásolja a 
két nem nyelvhasználatát (2013). Ku-
tatók is alátámasztották, hogy a férfi  
és női nyelvhasználati eltérések okát 
a korai szocializációjukban vélik fel-
fedezni. Másképp tanítják és nevelik 
a szülők fi aikat és lányaikat, s éppen 
emiatt különböző tapasztalatokat 
szereznek, valamint a nyelvhaszná-
latukkal kapcsolatban is eltérőek az 
elvárások (Csányi, 2013). A férfi akat 
úgy nevelik, hogy erősek legyenek, 
ne mutassák ki az érzelmeiket és ne is 
beszéljenek róla, valamint a fi zikai erő 
használatára szocializálják. A hölgyek 
viszont elvárnák, hogy beszélgessenek 
velük, hogy közösen megélhessék az 
érzelmeiket. Ezzel ellentétben a nőket 
arra nevelik, hogy jól használják az 
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érzelmeiket az élet minden egyes terü-
letén. Ezek után nem csoda, ha a fér-
fi ak ügyetlenebbek a szociális térben 
és a hölgyek képesek irányítani őket 
(Farell, 2012). 

Nővé vagy férfi vá válni, nőnek vagy 
férfi nak lenni azt is jelenti, hogy a szo-
cializáció során elsajátítják a nemük-
nek megfelelő nyelvhasználatot (Kiss 
Jenő, 1995). Azonban legtöbben csak 
felnőtt korukra sajátítják el, hogyan 
kell a neméhez illendő módon meg-
nyilvánulniuk (Louann Brizendine, 
2010).

NŐK KONTRA FÉRFIAK

A két különböző nemű nyelv létezése 
egyfajta mítoszként van jelen, hiszen a 
komolyabb források azt támasztják alá, 
hogy csupán a nők és a férfi ak a nyelv-
használata eltérő (Hermann, 2013). 
A két nem szóhasználatát tekintve a 
mai világban már nincsenek jelentős 
eltérések, azonban a kommunikáció 
más aspektusait tekintve annál inkább 
(Hermann, 2013). Rengeteg ember 
nem is tudatosítja, hogy kapcsolat van 
a társadalmi nem (gender) és a nyelv 
között, a társadalmi nem különböző 
nyelvi stílust kölcsönöz a beszédnek. 
Sok kontextusban különbségeket hoz 
létre a nyelvben. S nemcsak abban tér 
el a két nem megnyilvánulása, hogy 
milyen szavakat választanak, hanem 
hogy mit és hogyan közvetítenek a 
kommunikáció során (Rahayuningsih, 
2016). A nyelvhasználat módja tehát 
különböző jelentéssel ruházza fel a 
szavakat. Mindkét nem eltérően gon-
dolkodik, másképpen dolgozza fel az 
információkat, mások a kommuni-
katív elvárásaik egymással szemben 
(Grey, 2013), valamint eltérő stratégi-
ákat alkalmaznak (Huszár, 2009). 

Egy klasszikus panasz szerint a 
férfi ak azzal vádolják a nőket, hogy 
túlságosan érzelmesek, s a női nem 
képviselői viszonzásul pedig érzelem-
mentességgel vádolják a férfi akat. En-
nek oka, hogy a női és a férfi  agy eltérő 
módon érzékeli a világot – máshogyan 
hallják, látják, érzékelik és mérik fel 
mások érzéseit, s más agyhálózatok 
segítségével oldják meg az érzelmi 
problémáikat is. A legtöbb férfi  
pontosan tudja, mit vár el tőlük a nő és 
a társadalom: legyenek erősek, bátrak 
és függetlenek (Brizandine, 2010). 

Csányi Eszter Nemek iránt meg-
nyilvánuló társadalmi elvárások és a 
nevelés különbsége című kutatásában 
olvasható, hogy a férfi ak és a nők 

kommunikációs célja különbözik a 
diskurzus folyamán, valamint eltérő 
értékrenddel rendelkeznek, így mást 
tartanak fontosnak. Továbbá a nők 
empatikusan nyilvánulnak meg, a be-
szédpartnerrel való kapcsolat fenn-
tartása rendkívül lényeges számukra, 
ha szükséges döntési lehetőségeket, 
alternatívákat is felajánlanak partnere-
iknek, hogy megkönnyítsék a döntés-
hozatalt. Ezzel szemben a férfi aknak a 
dominancia az érdekük és eredmény-
orientáltak. Számukra az elsődleges 
cél az információ átadása és a problé-
ma konkrét megoldása. Sokkal tény-
szerűbbek, a lényegre koncentrálnak, 
a döntéshozatalnál számukra nem 
jelentős a másik fél érdekei (2013). 
Továbbá Huszár Ágnes a Bevezetés a 
gendernyelvészetbe (2009) című mun-
kájában részletes képet ad a női és a 
férfi  társalgás különbségeiről. A bio-
lógiai eltérések mellett – mint a hang-
szín, hangmélység, dallam – a nyelv-
használatról is részletes leírást kapni a 
nőkről és a férfi akról, amiről még lesz 
szó a továbbiakban. 

A PLETYKA

A fi lmekben a férfi  hősképe általában 
hallgatag ember (például a vadnyugati 
cowboy), s ezzel ellentétben a nőkről 
alkotott kép a csevegő fecsegő pletyka-
gép (Hermann, 2013).

Amerikai kutatók vizsgálatai alátá-
masztották, hogy a férfi aktól származó 
híresztelések jelentősen kártékonyab-
bak, mint a nőktől származóak. Egy 
kaliforniai vizsgálat során kiderült, 
hogy a nők többet – napi 76 percet 
– pletykálkodnak, azonban semlege-
sebb témákról, mint a férfi ak. Ezzel 
szemben a férfi  neműek naponta 50 
percet töltenek híresztelésekkel. Ezek 
általában a munkát és politikát érintik, 
a hölgyek viszont sokkal ártatlanabb 
témákat érintenek, hiszen a kedvenc 
témájuk a többi hölgy kivesézése. 
Mindkét nemnél felkapott témája a 
pletykának a szex, a szociális státusz 
és a pénz. A kutatás során szintén be-
bizonyosodott, hogy a híresztelés nem 
a vénasszonyok sajátja, hiszen a mai 
modern világban a fi atalok töltenek 
több időt a híreszteléssel, hála a gyors 
virtuális kommunikációs eszközöknek 
(Stier, 2020). 

Szintén érdekes tény, hogy míg egy 
férfi  átlagosan 2-4 ezer szót alkal-
maz naponta, addig egy nő 6-8 ezret, 
ami jelentős eltérést mutat (Ürmösné 
Simon, 2015). 

HÖLGYEK

A női agy többfókuszú. Beszéd so-
rán a hölgyek képesek elkalandoz-
ni, vagy több mindenről beszélni 
még egy mondatban is. Agyuk még 
alvás közben is aktív, ezért nem is 
annyira hihetetlen, hogy a személyi 
asszisztensek 96 százaléka hölgy 
(Ürmösné Simon, 2015). 

Paradox az állítás, miszerint a nők 
a hagyományos nyelvhasználat őrzői, 
ugyanakkor ők az újítók is, hiszen 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak 
a nyelvhasználatnak (Huszár, 2009). 
„Az asszony fegyvere a nyelv, soha 
meg nem rozsdásodik” – mondja a 
magyar közmondás. A női nem kép-
viselőinél fejlettebb a szóbeliség – 
jobban bánnak a szavakkal, valamint 
pontosabban és gyorsabban tudják 
kifejezni magukat a férfi aknál. A kom-
munikációt a kapcsolatépítés eszköze-
ként használják, mellyel beszédpart-
nerük szeretetét akarják megszerezni. 
A barátkozás szándéka motiválja őket 
(Hermann, 2013), ezért is oldják a 
stresszt, jutalmaznak, dicsérnek, kö-
tődést és kapcsolatteremtést fejeznek 
ki (Ürmösné Simon, 2015). Gyakran 
előfordul, hogy belső felfedezéseiket is 
megosztják egy érdeklődővel, de az is 
megesik, hogy hangosan gondolkod-
nak (Grey, 2013).

Főként az idősebb női korosztály 
képviselői kevesebb trágár lexémát 
használnak a mindennapokban. A 
kedveskedő megszólítások, mellékne-
vek, színnevek és a kicsinyítő képzők 
használata is inkább a női nemre jel-
lemző. A feltételes alakokat is gyakrab-
ban alkalmazzák pusztán az udvarias-
ságuk kifejezése érdekében. Gyakran 
bókolnak egymás között. Azonban a 
visszakérdezésükkel a bizonytalan-
ságukat árulják el. A felszólító módú 
igealakokat is bátran alkalmaznak 
a férfi akkal szemben. Gazdagabb 
mondatfonetikai eszközökkel rendel-
keznek, valamint jobb a verbális me-
móriájuk is, mint a férfi aké. Továbbá 
jellemző rájuk a tudatos normaköve-
tés, s ez alkalmassá teszi őket, hogy 
sikeresen elvégezzék az olyan munkát, 
ahol a kommunikációs készségé a fő-
szerep, mint például a telefonos ügy-
félszolgáltatás. Ennek ellenére érdekes 
ténynek bizonyul, hogy a politikában 
az elismert nők a férfi akra jellemző 
beszédmódot igyekeznek alkalmazni. 

Metakommunikációjukat tekintve 
társalgás során a hölgyek kissé balra és 
előre tartják a fejüket. Az arcjátékuk is 



NYELVÉSZET

kifejezőbb. Többet mosolyognak és sír-
nak. Érzékenyebbek a nonverbális jel-
zésekre, hiszen különösen jól értelme-
zik az arckifejezéseket (Huszár, 2009). 

URAK

A férfi ak nem panaszkodhatnak, mert 
akkor gyengék. Félelmeik és érzéseik 
megosztása ezért is nem igazán megy 
nekik. Egy panaszkodó férfi  anyai ér-
zéseket vált ki egy nőből, aki azután 
nem úgy fog viselkedni, mint egy 
szerető. A férfi  lett a hallgatag nem 
(Farell, 2012).

A férfi ak agya „egyfókuszú”. Po-
zitívumnak számít, hogy könnyen 
válhatnak egy terület elhivatott szak-
embereivé. A világ műszaki szakem-
bereinek 96 százalékát férfi ak teszik 
ki. Viszont negatívum lehet, hogy az 
„egyfókuszú” koncentrálással köny-
nyen elveszítik a fonalat (Ürmösné 
Simon, 2015).

A kommunikáció során a vezető 
szerep a férfi aké, a témákat is ők tart-
ják az ellenőrzésük alatt, míg a nők a 
beszélgetést tartják fent. A közbevágás, 
hezitálás és a kitöltetlen szünet szintén 
rájuk jellemzőbb (Huszár, 2009). A 
tényközlésre és a problémamegoldásra 
törekszenek (Ürmösné Simon, 2015), 
azonban megmutatják a hatalmukat 
is beszédpartnereiknek a társalgás so-
rán (Rahayuningsih, 2016). „A hecc 
a férfi kommunikáció szellemisége” 
(Brizendine, 2010). A férfi ak reszortja 

a rituális viccmesélés. Gyakran alkal-
maznak szexista humort, aminek a 
céltáblái a nők. Kifejezetten szeretik 
az anyósok, női sofőrök és a szőke nők 
kifi gurázását. A munkahelyen is a fér-
fi akra jellemző a viccelődés. Serdülő-
korban lévő fi úk gyakran alkalmaznak 
másokkal szemben cukkolást, vala-
mint általában a beszólogatás is az ő 
műfajuk (Huszár, 2009).

„A két nem mindig is küzdeni fog 
egymással, hiszen mást akar a férfi  és 
mást a nő. A férfi  nőt, a nő férfi t.” (Farell, 
2012). A férfi  és a női diskurzus közben 
felmerülő félreértések elkerülése miatt 
is érdemes behatóbban vizsgálni a két 
nem kommunikációs elvárásait és ké-
pességeit egyaránt, hogy továbbra is 
fennmaradjon közöttük az eredményes 
információcsere és a békés, zavartalan 
együttlétük (Ürmösné Simon, 2019). 
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BEVEZETÉS

A gyakran angolul world café-ként 
emlegetett világkávézó olyan módszer, 
amelyet ugyan nem iskolai alkalma-
zásra dolgoztak ki, de alapelveit, gya-
korlatát és céljait tekintve sok kapcso-
latot mutat a modern pedagógiával. 
A módszer megnevezése beszédes; 
képzeljünk el egy olyan kávézót, ahol 
nyilvánosan, de mégis bensőséges kö-
rülmények között beszélhetjük meg a 
világ dolgait egymással. A résztvevők, 
azaz a „kávézóba” betérő emberek szá-
mára ez az a tér, ahol kötetlenül kap-
csolatba léphetnek egymással, és ahol 
e találkozások során új gondolatok 
és felismerések születnek. A követ-
kezőkben a módszer főbb jellemzőit 
mutatjuk be, majd röviden beszámo-
lunk arról, hogyan alkalmaztuk a vi-
lágkávézót nyelvészeti konferenciákon 
és egy széles körű részvételen alapuló 
kutatásban. Végül néhány gondolatot 
fogalmazunk meg arról, hogy a peda-
gógiai gyakorlatban milyen lehetősé-
gei vannak a világkávézónak.

MI A VILÁGKÁVÉZÓ? 

A módszert J. Brown és D. Isaacs al-
kotta meg 1995-ben. Eredetileg ahhoz 
alakították ki a világkávézót, hogy a 
közösség minél több tagjának ötleteit 
és véleményét meghallgatva segítsék 
elő a közösségi változásokat (Brown–
Isaacs, 2005). A világkávézó tehát el-
sődlegesen módszerként jött létre, de 
újabban a kutatásban is felhasználják 
(Löhr–Weinhardt–Sieber, 2020). Al-
kalmazásairól a világkávézóhoz fűző-
dő publikációk és segédanyagok angol 
nyelvű internetes portálján tájéko-
zódhatunk (http://www.theworldcafe.
com). Gáspár és munkatársai így ha-
tározzák meg a fogalmat: „a világkávé-
zó olyan alkotó folyamat, amely kife-
jezetten az együttműködésen alapuló 
beszélgetéseket és a tudásmegosztást 
hivatott elősegíteni azáltal, hogy az 
elhangzó gondolatokat egy egymással 
összefüggő hálózatba szervezi” (Gás-
pár–Király–Csillag, 2014, 12). Hogyan 
épül fel egy ilyen hálózat? Nevével el-
lentétben a világkávézó nem csupán az 

oldott társalgás helye, hanem a beszél-
getésnek strukturált keretei vannak, 
amelyek között a résztvevők megoszt-
ják és megvitatják egymással az elgon-
dolásaikat, és támogatják a kölcsönös 
tanulás folyamatait.

A világkávézó technikájának meg-
alkotói hét olyan alapelvet írnak le, 
amelyek mentén megvalósulnak a 
tervezett folyamatok. Brown és Isaacs 
(2005), valamint a fent említett honlap 
összefoglalója nyomán ezek a követke-
zők:

1. A kontextus körülhatárolása: te-
gyük világossá a résztvevők számára, 
hogy miért hívtuk őket össze, és hogy 
mik a találkozó keretei.

2. Barátságos légkör megteremtése: 
fontos, hogy olyan környezetet alakít-
sunk ki, amely befogadó és biztonsá-
gos. Ez segítheti hozzá a meghívot-
takat ahhoz, hogy elő merjenek állni 
saját gondolataikkal, hogy meghall-
gassanak másokat és együttműködje-
nek velük.

3. Lényegi kérdésekkel való foglal-
kozás: csak akkor jön létre új tudás, ha 
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olyan kérdést vetünk fel, amely a szá-
munkra releváns élethelyzetekről szól.

4. Mindenki közreműködésének bá-
torítása: a világkávézón való részvétel 
aktív jelenlét legyen, azaz támogas-
suk azt, hogy minél többen járuljanak 
hozzá a saját ötleteikkel és szempont-
jaikkal a beszélgetéshez. 

5. Az eltérő nézőpontok közötti kap-
csolat keresése: a világkávézó során a 
résztvevők kis csoportokban dolgozva 
újabb és újabb résztvevőkkel kerülnek 
kapcsolatba, és ezáltal újabb és újabb 
gondolatokkal szembesülnek, amelyek 
során egyre táguló körökben vitatják 
meg ötleteiket és felismeréseiket. A 
gondolatok e körforgásából új meglá-
tások születhetnek.

6. Odafi gyelés egymásra: a világká-
vézó sikerét leginkább az határozza 
meg, hogy mennyire vagyunk képe-
sek odafi gyelni a vizsgált téma meg-
beszélése során előkerülő vagy éppen 
kimondatlanul hagyott ötletekre és 
elgondolásokra, és hogy ezek miként 
vezetnek el az egymásra való odafi gye-
lés révén közös felismerésekre.

7. A felismeréseink megosztása egy-
mással: a kisebb csoportokban foly-
tatott beszélgetésekből kirajzolódó 
mintázatok úgy kapcsolódnak ösz-
sze egymással, hogy elvezethetnek a 
megbeszélt témáról kirajzolódó álta-
lánosabb mintázathoz. A világkávézó 
végén a kisebb csoportokban felgyűlt 
gondolatok közös megbeszélése ennek 
a teljesebb mintázatnak a megosztása 
minden résztvevővel.

E hét alapelv alkalmazásával válik 
lehetővé a felvetett témák feltárása és 
megvitatása nagyobb és sokrétű cso-
portokban. A világkávézónak többféle 

formája van, közülük a leggyakoribb 
az itt bemutatandó, 10–50 fő közöt-
ti létszámmal megvalósuló több órás 
változat. A következő leírásban az 
egyes csoportok tagsága állandó, és e 
csoportok együtt keresik fel a kávéházi 
asztalokat, de ez nem szükségszerű. 
Kialakíthatunk olyan világkávézót is, 
amelyben a résztvevőkre bízzuk, hogy 
milyen utat járnak be a kávézó asztalai 
között.

HOGYAN MŰKÖDIK?

A világkávézó kezdetén az alapelvek 
rövid összefoglalását a találkozó témá-
jának, a hozzá kapcsolódó kérdések-
nek és az elérendő céloknak a bemu-
tatása követi. Ezután a résztvevőkből 
kialakított csoportok tagjai egy-egy 
„kávéházi” asztal köré ülnek le. Az il-
lúzió felkeltése érdekében a helyszínt 
hasonlóvá tehetjük egy kávéházhoz: 
ha van rá lehetőségünk, válasszunk 
kerek asztalokat, helyezzünk el rajtunk 
dekorációt, kínáljuk meg itallal és ap-
rósüteménnyel a résztvevőket halk 
háttérzene mellett stb. Ebben a világ-
kávézó idejére zárt térben a résztvevők 
számától függően legalább három asz-
talt állítsunk fel. Az asztalokon min-
denképp helyezzünk el a gondolatok 
vizualizációját elősegítő eszközöket. 
Egy-egy asztalhoz négy–öt résztve-
vőt ültessünk oda, köztük egy asztal-
felelőst. Az asztaloknál nagyjából 20 
perces fordulókban a világkávézó 
témájáról beszélgetnek a résztvevők 
az asztalfelelős által felvetett kérdés 
mentén. Az első fordulót követően 

a társaság az asztalfelelős kivételével 
feláll és átsétál egy másik asztalhoz, 
ahol a világkávézó témáját más szem-
pontból beszélik meg. Az asztalfelelős 
feladata, hogy az eddig elhangzottakat 
közvetítse az új asztaltársaságnak, azaz 
röviden összefoglalja, hogy az előző 
társaságnak mik voltak a főbb meglá-
tásai. Ebben segítségére vannak azok a 
szövegek vagy rajzok (például vázlat-
pontok és ábrák), amelyeket a kérdés 
megvitatása során az előző asztaltársa-
ság készített. Az asztalfelelős ugyanazt 
a kérdést veti fel, mint első körben, de 
már a korábban elhangzottakhoz kap-
csolódóan folytatódik a beszélgetés 
az új csoporttal. Az asztaltársaságnak 
azonban nemcsak azoknak a gondola-
taihoz kell kapcsolódnia, akik nemrég 
ugyanannál az asztalnál ültek, hanem 
magával kell hoznia azokat a meglá-
tásait is, amelyeket az előző asztalnál 
felvetett kérdésekre születtek. Az új 
ötletek és a közös tudás e kapcsolódá-
sokból jön létre. Miután a résztvevők 
csoportjai minden asztalt felkerestek, 
a találkozó a „betakarítással” zárul. Az 
asztalfelelősök megosztják az összes 
résztvevővel, hogy az általuk felvetett 
kérdés milyen ötletekhez és felismeré-
sekhez vezetett. A közös megbeszélés 
eredményeként megszülető felisme-
rések közös tudássá válhatnak, és erre 
támaszkodva cselekvési lehetőségek 
vetődhetnek fel. 

MIRE VALÓ?

Slocum (2003) áttekintése szerint a vi-
lágkávézó nem alkalmas az egyirányú 
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kommunikációra, azaz arra, ha egy 
már megszületett döntést szeretnénk 
az érintettekkel kevésbé direkt módon 
elfogadtatni, de arra sem, hogy egy 
ilyen döntést követően a megvalósítás 
konkrét lépéseit kidolgozzuk. 
Alkalmas viszont arra, hogy valódi 
részvételt teremtsen valamely sokakat 
foglalkoztató gyakorlati kérdés 
megvitatására. Hogy a megbeszélés 
során felvetések, ötletek, gondolatok 
szabadon áramoljanak, és belőlük 
innovatív felismerések szülessenek. 
Ezáltal olyan közös tudás jöhet lét-
re, amely elvezethet a gyakorlati 
kérdéshez kapcsolódó cselekvéshez 
(Slocum, 2003; magyarul lásd Gás-
pár–Király–Csillag, 2014). Az aktív 
részvételre invitáló biztonságos közeg 
megteremtésében és fenntartásában 
közös felelőssége van a résztvevőknek. 
Az egymás gondolataira kíváncsi, arra 
érzékeny, befogató módon fi gyelő 
(lásd a rogersi active listening fogal-
mát) és valódi dialógusra törekvő 
résztvevők már a folyamat alatt, az „itt 
és most”-ban megtapasztalhatják a kö-
zös tanulás és refl exió élményét.

A VILÁGKÁVÉZÓ ALKALMAZÁSA 
NYELVÉSZETI KONFERENCIÁKON 
ÉS A RÉSZVÉTELI KUTATÁSBAN

A moldvai magyar nyelvoktatási 
programot vizsgáló nyelvészeti kuta-
tásunk során arra törekszünk, hogy 
a részvételiség megközelítésmódját 
alkalmazva minél több érintettet – 
pedagógust, volt és jelenkori diákot 
és persze kutatót – minél intenzíveb-
ben vonjunk be a kutatási folyamatba 
(Lajos és mtsai, megjelenés előtt).1 A 
kutatásban való részvételre az érin-
tettek kölcsönös bevonódásának és 
elköteleződésének a kutatás teljes 
folyamatában érvényesülő elveként 
tekintünk, amely a gyakorlatban vál-
tozó módokon és intenzitással va-
lósul meg. Az elvből adódik, hogy a 
kutatás eredményeinek bemutatását 
sem hagyományos módon képzeljük 
el, hanem olyan formákat kerestünk, 
amelyek például szakítanak a konfe-
renciák bevett gyakorlataival. Amikor 
azt a kérdést vetettük fel, hogy milyen 
szerepe lehet a részvételiségnek a nyelv 
társas vonatkozásaival foglalkozó szo-
ciolingvisztikában, akkor arra gondol-

tunk, hogy nem mi mondjuk el egy-
egy konferencia közönségének, amit 
erről a kérdésről gondolunk, hanem 
velük együtt próbáljuk végiggondolni, 
hogyan lehet a társas nyelvészeti 
kutatásban érvényesíteni ezt a 
megközelítésmódot. Két konferen-
cián szerveztünk világkávézót, ezek 
közül itt a 21. Élőnyelvi Konferencián 
tartott alkalomról számolunk be. A 
konferenciák mellett a módszert alkal-
maztuk moldvai terepmunkánk során 
is, amikor a magyar nyelv oktatásá-
ban részesülő gyerekek szüleivel arról 
szerveztünk világkávézót a lészpedi 
Kitty Panzió éttermében, hogy az egy 
hetes együttlétünk során már felvetett 
témák közül melyekkel és hogyan sze-
retnék a helyiek leginkább foglalkozni 
a kutatócsoportunk tagjaival közösen.

Az Élőnyelvi Konferencián nem 
voltak asztalok, amelyeket körülülhet-
tünk volna, mivel a rendezvényt online 
szervezték meg 2021 novemberében a 
kárpátaljai Hodinka Antal Nyelvészeti 
Kutatóközpont munkatársai. A kon-
ferencián a Zoom alkalmazást hasz-
náltuk. A Zoom által ún. breakout 
roomokba, azaz külön csatornákra 
„félrevonulva” meg lehet osztani egy 
nagyobb létszámú csoportot – ezek 
helyettesítették a kávéházi asztalokat. 
Minden egyes breakout roomhoz hoz-
zárendeltünk egy „asztalfelelőst”, aki 
egy-egy kérdést a jelenlévőkkel meg-
beszélt. A 20 perces ötletelést követően 
a jelenléti világkávézókkal ellentétben 
itt nem az asztalfelelősök maradtak 
helyben, hanem az automatikusan ki-
alakított csoportok tagjai, és az asztal-
felelősök léptek át egy másik breakout 
roomba (ha éppen nem találták annyi-
ra izgalmasnak a beszélgetést, hogy ott 
felejtették magukat). Így a társaságok 
mindegyik (vagy majdnem mind-
egyik) kérdéssel tudtak foglalkozni. 
A közös megbeszélés során az is kide-
rült, hogy bár minden résztvevő ígére-
tesnek tartotta a részvételiség beveze-
tését a társas nyelvészeti kutatásokba, 
sok olyan akadályt láttak, amelyek 
megnehezítik az elv érvényesítését a 
gyakorlatban. 

A világkávézó nem a betakarítással 
ért véget. Felkértük a résztvevőket, 
hogy az asztalfelelősök által első vál-
tozatként megfogalmazott összefogla-
lót egészítsék ki saját meglátásaikkal 
vagy példáikkal, de akár fűzzenek az 

ott szereplő állításokhoz kritikai meg-
jegyzéseket. E cikk írásakor még folya-
matban van az ebből megszületendő 
kollaboratív tanulmány, amellyel a 
világkávézóban részt vett kollégákkal 
közös tanulmányírásnak is keressük a 
kísérleti lehetőségeit.

MILYEN MÓDON LEHET FEL-
HASZNÁLNI A VILÁGKÁVÉZÓT 
A PEDAGÓGIAI MUNKÁBAN?

Az eddigiek értelmében erre a kérdésre 
leginkább az érintett pedagógusok be-
vonásával megszervezett világkávézó 
keretében lehetne választ keresni. De 
hogy példát is hozzunk arra, milyen 
felismerések születhetnek meg egy vi-
lágkávézó alkalmával, visszautalunk az 
Élőnyelvi Konferencián általunk szer-
vezett eseményre. Az egyik résztvevő 
arról számolt be, hogy egy magyar-
országi iskolában, amelyben a több-
nyelvűség a diákok körében általános, 
eljárásokat dolgoztak ki a többnyel-
vűségből adódó pedagógiai feladatok 
kezelésére. Pontosabban arra, hogy 
minél többet tudjanak meg a diákok 
nyelvi gyakorlatairól és minél hatéko-
nyabban tudják ezeket a pedagógiai 
folyamatokba beilleszteni. Az ehhez 
kapcsolódó adatgyűjtést és az adatok 
feldolgozását, majd elemzését maguk 
a diákok végzik, azaz – és ez volt a 
kollégánk felismerése a világkávézón 
– az iskola részvételi megközelítést 
alkalmaz, amikor a diákokkal együtt 
alakítja a saját nyelvi gyakorlatait. Egy 
ilyen felismerésből fakadó következő 
lépés az lehet, ha a részvételiség je-
gyében a kutatásba (többek között az 
adatgyűjtésbe és adatfeldolgozásba, az 
elemzésbe) való bevonás minél széle-
sebb körű, azaz minél több diákot, a 
szülőket és pedagógusokat is átfogó 
folyamat.

A világkávézó nem megoldás a fel-
vetett kérdésekre, hanem a megoldás 
keresésének egyik lehetséges útja. Arra, 
hogy ennek az útnak is vannak bukta-
tói, újabban Lorenzetti–Azulai–Walsh 
(2016) mutattak rá: szerintük a világ-
kávézó korlátozottan refl ektál saját 
folyamataira és az e folyamatok során 
kialakuló hatalmi különbségekre (külö-
nösen a szervezők és a többi résztvevő 
között), valamint kevésbé képes kezelni 
a világkávézóban megjelenő rendszer-
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szintű egyenlőtlenségeket. Magyarul: a 
világkávézót szervező alapelvek közül 
hiányzik annak fi gyelembevétele, hogy 
az ötleteiket és meglátásaikat megfogal-
mazó résztvevők hogyan jutnak ezekre 
az ötletekre és meglátásokra (azaz mi-
lyen korábbi tapasztalataikat, előzetes 
koncepcióikat, ítéleteiket és hatalmi 
viszonyaikat tudják mozgósítani a be-
szélgetések során), és hogy az asztalfe-
lelősök és más szervezők a saját korábbi 
tapasztalataikból, előzetes koncepcióik-
ból, ítéleteikből és hatalmi viszonyaik-
ból kiindulva hogyan tekintenek ezekre 
az általuk koordinált beszélgetésekben 
megszülető felvetésekre. Ugyanakkor 
Lorenzettiék amellett érvelnek, hogy a 
világkávézó alkalmassá tehető a kritikai 
pedagógia (Freire, 1970) olyan alapve-
tő célkitűzéseinek a megvalósítására, 
mint a szabadság megtapasztalása, a 
tekintélyelvűség felismerése, a tudás és 
a hatalom közötti kapcsolat megterem-
tése, valamint a konstruktív cselekvés 
gyakorlása. Ehhez szerintük a peda-
gógusoknak fi gyelemmel kell lenniük 
arra, hogy a nevelés hatalmi viszonyo-
kat teremt és tart fenn. A pedagógus 
kiemelt szerepe és cselekedetei refl exió 
híján akaratlanul is hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy a dialógusokban való aktív 
részvételből kimaradnak egyének vagy 
marginalizált csoportok jelen lévő tag-
jai – és nem csak a világkávézó asztalai 
körül.

Mit várhatunk el a világkávézó al-
kalmazásától? Saját élményeinkre is 
refl ektálva talán az egyik legfonto-
sabb eredménynek a részvételi folya-
matok gyakorlását és a részvétel ta-

níthatóságának és tanulhatóságának 
megtapasztalását emelhetnénk ki. Az 
asztalok közötti váltással, a témák és 
kérdések mentén indított, s inkább 
keretezett, mintsem irányított beszél-
getések során a résztvevők teret kap-
tak gondolataik megfogalmazására, 
véleményük és felismeréseik megosz-
tására. A világkávézó tagjai fokoza-
tosan váltak hangosabbá vagy éppen 
csendesebbé az asztaltársaság által 
létrehozott térben. A világkávézóban 
a csoportdinamikai jelenségekkel di-
rekt módon nem foglalkoztunk, az 
egymás viselkedésére, hozzállására 
történő visszajelzés, a csoportrefl exió 
nem része ennek a módszernek, hisz 
nem is csoportról, hanem inkább 
együttműködő egyénekről beszélünk, 
akik közös célok, témakörök mentén 
osztják meg gondolataikat. Az egyéni 
részvétel és bevonódás mértéke 
elindíthat belső változásokat, személyes 
és szervezeti transzformációt, amelyet 
a világkávézó folyamata mindenképp 
inspirál és támogat. Az asztalfelelősök 
sem a mindentudó tudós (kutató, elő-
adó vagy akár tanár) szerepében kere-
tezik a beszélgetéseket, hanem támo-
gató partnerként, így a tudás vagy nem 
tudás megélése és elfogadása, a közös 
rácsodálkozás és elbizonytalanodás él-
ménye egyéni és közösségi vagy szer-
vezeti szinten is megjelenik. 

A konferenciákon, kutatásokban 
és oktatási helyzetekben is kihívást 
jelent a partneri viszony ilyen irányú 
megteremtése, ahol a résztvevők bevo-
násának és bevonódásának mélysége, 
minősége és intenzitása „ott és akkor” 

szabadon alakul. Bátorság, nyitottság, 
kíváncsiság és megosztott felelősség 
lenne az a néhány tulajdonság és hoz-
záállásbeli „elvárás”, amelyeket saját 
tapasztalatunk alapján kiemelnénk a 
módszer alkalmazásához.  
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A szlovák nyelv tanításának problema-
tikáját, talán kicsit sántikáló, idősödő 
módszereinek frissítését, újszerűsítését 
mostanában rengeteget ragozzuk. 
Tudjuk, hogy fontos, érezzük, hogy 
valahogy – bár szerintem igazságta-
lanul – a magyar iskolák színvona-
lának a  szülők szemszögéből nézve 
egyik legfontosabb mutatója a  gyere-
kek szlovák nyelvtudásának a  szintje. 
S mi, jó pedagógusok, készek vagyunk 
mindent megtenni annak érdekében, 
hogy a  legtöbbet adjuk magunkból, s 
hogy a lehető legtöbbet tudjuk kihoz-
ni a  gyerekekből is. Megannyi kérdés 
kavarog ilyenkor fejünkben: Hogyan 
érjem el, hogy kisdiákjaim megfelelő 
szinten tudják elsajátítani a  szlovák 
nyelvet? Hogyan érjem el azt, hogy a 
nyelvtanítás örömteli legyen pedagó-
gusnak és kisdiáknak egyaránt? Mire 
összpontosítsak? A  monitor kifogás-
talan eredményére vagy inkább bátran 
bevállalva szabadon beszélgessünk, 
játsszunk a  gyerekekkel, elengedve 
a nyelvtani szabályok drilljét.  Használ-
jak-e tankönyvet, s ha igen, melyiket? 
Mi legyen a  célunk? A  teljesítmény? 
Hogy vasszigorral tanítsuk meg a gye-
rekekkel fújni a nyelvtani szabályokat, 
a  „vybrané slová“-t? Vagy hozzunk 
létre inkább egy kellemes, felszabadult 
légkört, ahol a  teljesítmény egyfajta 
következménye a játékos foglalkozás-
nak? Nos, ha megvannak a  kérdése-
ink, s  megtaláltuk saját válaszainkat 

is, akkor mehetünk tanítani! Egymást 
segítve, ötletelve. Nézzünk az enyémek 
közül néhányat. 

TANKÖNYVET, DE MELYIKET? 

Én konkrétan egyiket sem használom, 
mégis valójában sokat közülük. Jópár 
nyelvkönyv fekszik az asztalomon, la-
pozásra készen állva, tele sok-sok jó 
ötlettel. Szlovák, angol, spanyol? Nem 
a nyelv a lényeg! Hanem a benne meg-
bújó módszer. A felkészüléskor ezek-
ből szemezgetek, attól függően, az óra 
támájához és fejlesztési céljaihoz ép-
pen melyikben találok inspirációt.

SZLOVÁKÓRÁN KOMMUNIKÁLNI...

...de milyen nyelven? És mennyire 
beszéljünk kerek mondatokban, kifej-
tetten? Szerintem nagyon egyszerűen 
kellene kommunikálni: hangunkat, 
gesztusainkat, arcunkat, szemünket – 
mindent bevetve. A lényeg az, hogy 
szlovákul beszéljünk. A gyerekek gesz-
tusokból, hanglejtésből kezdenek érte-
ni egyszerű mondatokat, utasításokat, 
dicséretet, buzdítást. Ne féljünk ezeket 
szlovákul kimondani. Sőt! Nyugod-
tan szoktassuk őket arra, hogy ők is 
a szlovák nyelvet használják. Segítsük 
őket ebben egy kis összefoglaló táblá-
zattal, melyben a leggyakrabban hasz-
nált szókapcsolatokat foglaljuk össze. 
A táblázatot kitehetjük nagy méretben 

a  táblára, később kisebb méretekben 
minden gyereknek a  padjára. Ha va-
lami nem jut eszébe, elég csak oldalra 
sandítani, már ott van a mondat. „Pani 
učiteľka, nerozumiem!“

RÍMBE SZEDVE KÖNNYEBB! 

Igen, csenjük el az ötletet az angol 
nyelvkönyvekből, vessük be a  ver-
seket. Fedezzük fel magunkban az 
alkotói vénát. Nem kell hozzá nagy 
tudomány. Nincs szükségünk szépiro-
dalmi művekre, hanem olyan rímekbe 
szedett mondatokra, melyek az adott 
téma szókészletéből épülnek fel. Ha 
elkészült a versike, már csak elég sok-
szor és sokféleképpen mondani. Sze-
rezzünk hozzá dallamot, ritmizáljuk, 
mutogassuk, játsszuk el, csörögjünk, 
doboljunk mellé, mozogjunk, játsz-
szunk a  hangunkkal, hangosítsunk, 
halkítsunk, bújtassunk dallamot. Köz-
ben akaratlanul is a fejünkbe véső-
dik az a  pár mondat. A  szép szlovák 
gyermekdalok régies kifejezései he-
lyett – vagy akár mellett – tanuljunk 
most, a gyerekek körében használatos 
szófordulatokat, szókapcsolatokat. A 
„milá má, duša má, nezatváraj pred 
nama“ gyönyörű mondat helyett/
mellett talán életszerűbb egy öröm-
teli felkiáltás: „Puk je v  bráne ojojój, 
dali chlapci krásny gól!“ – esztétikai 
szempontból nincs irodalmi értéke a 
rímbe szedett mondatnak, de annyira 

KOVÁCSNÉ KISS IBOLYA 
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hangosan, hevesen és boldogan tudják 
kiáltani, hogy öröm hallgatni. 

 
MESÉKKEL IS KÖNNYEBB 

Így igaz. Mi az, ami a kisgyerekhez a 
legközelebb áll? Milyen irodalmi al-
kotások azok, melyek a magyar nyelv-
ben és a szlovák nyelvben is egyaránt 
megtalálhatóak? A  közös meséink! 
Van bizony jó pár belőlük. A  gye-
rekek ismerik őket, a  mi feladatunk 
már csak annyi, hogy bátran el is tud-
ják mondani szlovákul. Erre a Hocus 
Lotus narratív módszert (https://www.
hocus-lotus.sk/) használom. Körben 
állva, lehunyt szemmel egymás kezét 
fogva, visszafelé számolva eljutunk 
a Meseországba. Kinyitjuk a  szemün-
ket, megérkeztünk, kezdődhet a mese! 
Nagyon egyszerű mondatokból épí-
tem a történetet. Olyan mondatokból, 
melyek könnyen eljátszhatók, gesztu-
sokkal megjeleníthetők, megjegyez-
hetők, leutánozhatók. S csak ennyit te-
szünk: mondjuk, mutatjuk, mozogjuk 
a  mesét. Ami a  legfontosabb: tartjuk 
a  szemkontaktust. Ezzel bátorítunk, 
igazolunk, s a gyerekek értésére adjuk, 
hogy ebben mi most összetartozunk.

KÁRTYÁZNI MENŐ! 

Igen! Kis kártya, nagy kártya, falikártya, 
színes kártya, színezni való kártya... 
A szókészletet jelenítsük meg kártyács-
kákon, melyek többször, sőt, akár több 
éven keresztül felhasználhatók. S  mi 
mindenre tudjuk használni? A kártyá-
kon megjelenő fogalmat meg tudjuk 
nevezni, le tudjuk írni, le tudjuk rajzol-
ni, ki tudjuk színezni, különféleképpen 
csoportosítani tudjuk, el tudjuk rejteni, 
meg tudjuk találni, mondatba tudjuk 

foglalni, ki tudjuk egészíteni mellék-
névvel, mutató névmással, birtokos 
névmással, színnel, számmal. Falon, 
táblán, faliújságon meg tudjuk jeleníte-
ni, sőt, letehetjük a BeeBot táblájára is. 
S mindezek közben mondani, ízlelgetni 
magát a  szót halkan, hangosan, szóta-
golva-tapsolva. 

SEGÍTSÉG A LÁTHATÁRON! 

Az jó, ha a pedagógus ura a helyzetnek, 
de az sem árt, ha van egy kis segítője, 
akinek vannak érzelmei, akire minden-
ki hallgat, akinek mindenről van véle-
ménye, sőt bátran, őszintén el is mond-
ja. Az én segítőm egy kis plüss elefánt, 
aki minden gyerek barátja. A szlovák-
óra kabalája. Észrevételeit nekem súg-
ja, ezeket a gyerekeknek tolmácsolom. 
Egyetérthetek vele, de nem kell meg-
tennem. Ha ő túl szigorú az osztály-
zásnál, én a gyerekek mellé tudok állni, 
s megtehetjük ezt fordítva is. 

LÉPJÜK ÁT A HATÁROKAT! 

...és ne csak a szlovákóra témáival fog-
lalkozzunk a  szlovákórákon. Bátran 
vágjunk bele egy-egy matematikai, 
természetismereti, honismereti té-
mába. Közvetítsük az információkat: 
szlovákul. Szervezzünk témaheteket, 
járjunk körbe egy-egy problematikát 
szlovákul is, beszélgessünk magyarul 
nem beszélő szakemberekkel! 

KINYÍLIK A VARÁSZDOBOZ!

...és felfedi a  kincseit. A  varászdoboz 
tele van játékkal, s  az óra végén egy 
megérdemelt munka után jólesik egyet 
játszani. Párkereső, Dobble, Nálam 
van a.., Bingo, mindezt imádják a gye-

rekek. Adjuk meg nekik a játék lehető-
ségét is! És itt valóban: a szlovák nyelv 
használata már csak mellékhatás!

MIKOR A POSTÁS KÉTSZER 
CSENGET

...egyszer nekünk, egyszer pedig an-
nak a  nagyszombati szlovák tanu-
lócsoportnak az ajtaján, amelyikkel 
levelezünk. Nagy örömmel várjuk, ol-
vassuk a levelet, s mi is nagy örömmel 
írjuk. Sok-sok rajzzal, képpel kiegé-
szítve. Boldogan mondhatjuk: vannak 
szlovák barátaink! 

SZLOVÁKÓRA – ÖRÖMÓRA 

Hogy a  szülők is képben legyenek 
arról, hogy a  „Mit csináltatok a  szlo-
vákórán?“  kérdésükre adott „Játszot-
tunk“-on túl mivel is foglalkozunk, 
létrehoztam egy közösségi  oldalt, 
a  Szlovákóra – örömóra-t (https://
www.facebook.com/Szlov%C3%A1k-
%C3%B3ra-%C3%B6r%C3%B6m%C
3%B3ra-434778723992773). Ezen az 
oldalon megosztok minden feladat-
lapot, verset, mesét, szöveget. Akinek 
van kedve, megnézi, s  otthon is gya-
korolhatja a feladatokat. Aki rákattint, 
nemcsak gyakorolhat, hanem bátran 
használhatja a  saját kisdiákjaival is. 
Hátha az én ötleteim közül is rátalál 
egy olyanra, amit fel tud használni. 
Nekem nagy öröm, hogy megosztha-
tom veletek, kollégáimmal! 
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VERESS GYÖNGYI

VADLAZAC MOZGÁSBAN

Az Ifj úsági és Gyerekirodalmi Cent-
rum (IGYIC) programigazgatóság cél-
ja a magyar nyelven olvasható, érték-
hordozó gyerek- és ifj úsági irodalom 
szerzőinek és kiadványainak népsze-
rűsítése, a pedagógusok és a kultú-
raközvetítők szakmai támogatása, a 
szülők és az érdeklődő közönség tájé-
koztatása.

A SZERVEZETRŐL

Az Ifj úsági és Gyerekirodalmi Cent-
rum azzal a céllal indult útjára 2019-
ben, hogy a gyerekek, a fi atalok ol-
vasásra nevelését segítse, elsősorban 
értékhordozó kortárs gyerekirodalmi 
művek által. Mivel a célhoz kutatása-
ink és tapasztalataink alapján a szö-
vegkritikai érzék fejlesztése és a jól 
felépített, felhasználóbarát informálás 
visz közelebb, ezért projektalapú mun-
kánk valamennyi elemét ezek a szem-
pontok alakították ki.

Az IGYIC összművészeti tevékeny-
ségként tekint az olvasásra, és ernyő-
szervezetként kívánja szolgálni az 
élményközpontú olvasásra nevelés 
ügyét. A magas minőségű, elsősor-
ban magyar nyelven született – nem 
feltétlenül mainstream – kortárs szö-
vegeket ezért különböző, összeérő 
csatornákon, komplex programokkal 
terjesztjük. Az ismeretterjesztésnek 
ezt az útját nagyban segíti az elmélet 
és a gyakorlat, azaz a különböző cél-
csoportok összekötése: az egyetemi 
oktatóknak és hallgatóknak a gyakorló 
pedagógusokkal, könyvtárosokkal, il-
letve a szülőkkel (hiszen általuk érjük 
el a gyerekeket) való találkozása. 

Programigazgatóságunk tevékeny-
ségének része, hogy gyerek- és ifj ú-
sági irodalmi mintaprojekteket hoz 

létre, és módszertani segítséget nyújt 
az óvodától a gimnázium végéig, vala-
mint elősegíti az alkotók és az olvasók 
személyes találkozását. Palettánkon 
szerepel tanulmányi osztálykirándu-
láshoz kapcsolható irodalmi élmény-
séta, Csimborasszó nevű YouTube-
csatornánkon megzenésített kortárs 
gyerekversek és videóklipek hallgat-
hatók, nézhetők, továbbá egy gyerek-
irodalmi kritikasorozatunk is született 
kisfi lmek formájában, melyek a Me-
seterasz nevű YouTube-csatornánkon 
érhetők el.   Író–moderátor-párosokat 
közvetítünk iskolai osztályokba egy 
„beavató” dupla óra erejéig, Jön az író 
címmel.

ÉLMÉNYKÖZPONTÚ 
TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS

Az IGYIC 2020 januárjában indította 
útjára „Vadlazac” elnevezésű szakmai 
workshopsorozatát, nyitott tovább-
képzését kortárs gyerek- és ifj úsági 
irodalomból. Eddig két, korosztály 
szerint bontott pilot-évad zajlott a 
Petőfi  Irodalmi Múzeumban. A kiseb-
bekkel (nulla–tíz évesek) foglalkozó 
nevelők, pedagógusok számára szer-
vezett Vadlazac2 idén már elindul re-
gionális körútjára is, és különböző in-
tézményekkel, elsősorban egyetemek, 
főiskolák együttműködésével vidéken, 
határon túl zajlik. Ezzel párhuzamo-
san megkezdődött a felsősökkel foglal-
kozó pedagógusok számára szervezett 
Vadlazac1 harmincórás képzés formá-
jában történő akkreditáltatása. A pro-
jekt új és hasznos szempontokat nyújt 
a kortárs gyerekirodalmi művek be-
fogadásához. Olyan műhelyhálózaton 
dolgozunk, amely szervesen hozzájá-

rulhat a magyar pedagógiai gyakorlat 
megújításához. 

Szerkezetileg minden Vadlazac-ese-
mény két egységből áll: a meghívott 
előadók – alkalmanként két-három 
szakember – egy-egy elméleti, téma-
felvető kiselőadást követően a prog-
ram műhelyrészében kiscsoportokban 
modellezik a tanultakat, különböző 
technikákat mutatnak be, és mód-
szertani segítséget nyújtanak az adott 
témához. Az előadók, illetve az IGYIC 
által készített pedagógiai segédletek, 
amelyeket a résztvevők számára ki-
osztunk, nagyban támogatják az adott 
Vadlazac-workshop során tanultak 
gyakorlati alkalmazását. Fontosnak 
tartjuk a különböző részterületek 
közötti szinergiát, így a projekt meg-
hívott, elismert előadói különböző 
területekről érkeznek hozzánk: illuszt-
rátor, dráma-, mese-, báb- és könyv-
tárpedagógusok, középiskolai tanárok, 
egyetemi oktatók, költő, író, néprajz-
kutató, sőt, énekes is megfordult már 
az eseményeinken előadóként.

A 2021-es őszi évad során kéthe-
tente zajlott Vadlazac2-sorozat célcso-
portja a bölcsődés, óvodás, kisiskolás 
korosztály lett, ennek megfelelően a 
jellemzően visszatérő résztvevők több-
sége szakmailag megújulni vágyó óvo-
dapedagógus volt.

A VADLAZAC2 TEMATIKUS 
ALKALMAI

A Vadlazac2 workshopjai először Bu-
dapesten, a Petőfi  Irodalmi Múzeum 
Múzeumpedagógiai terében valósul-
tak meg 2021 őszén. A sorozat első 
alkalma az Érintés és olvasóvá nevelés – 
kisgyermekkori testkapcsolat és szöveg-
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befogadás témáját járja körbe, olyan 
meghívott előadókkal, akik akár a sza-
vak nélküli nyelvet is ismerik. Vargáné 
dr. Nagy Anikó a Debreceni Egyetem 
Gyermeknevelési és Gyógypedagógi-
ai Karáról érkezett, és az érintéssel és 
érzelmi neveléssel kapcsolatos hazai 
és nemzetközi kutatásokat mutatta 
be. Nagy Diána grafi kus, illusztrátor 
és tanár a Babageometria képeskönyv-
sorozatát hozta el, és tartott belőle iz-
galmas rajzolós műhelyt. Gróh Ilona 
zenepedagógus, a Ringató-program és 
műhelyfoglalkozások létrehozója ala-
posan megénekeltette a jelenlévőket.

A fókusz a következő Vadlazac-
alkalmak során a mozgás, a játék, a 
mesélés, digitális világunk és végül a 
zene irányába helyeződött át. A Vad-
lazac2 második programján – Mozgás 
és olvasóvá nevelés  – kinetikus fejlődés 
és szöveg óvodáskorban – dr. Sándor 
Ildikó néprajzkutató és egyetemi do-
cens az ölbeli játék esztétikumáról, dr. 
Merényi Hajnalka, aki az ELTE Taní-
tó- és Óvóképző Karának adjunktu-
sa, a klasszikus és a kortárs irodalom 
szerepéről, dr. Kolozsváry Judit – fej-
lődés–nevelés–oktatás-szakpszicho-
lógus – pedig az olvasás és a mozgás-
fejlődés kapcsolatáról tartott előadást. 
Ennek az alkalomnak része az éneklés, 
a mini drámafoglalkozás, de lehet sza-
badon asszociálni színes pacákra és 
foltokra, a műhelygyakorlaton még a 
Rorschach-teszt is felbukkan.

A következő Vadlazac-stáció a Játék 
és olvasóvá nevelés – a szövegértés in-
teraktív formái című alkalom Bányai 
Sándor élménypedagógus és Körömi 
Gábor drámapedagógus vezetésével.  
A budapesti workshop során minden 

jelenlévő alaposan bevonódott a játé-
kokba: idegfeszítő nyomozás zajlott, 
lázas kódfejtések és asszociációs játé-
kok, a jelenlévők egy csodás drámape-
dagógia-játékos csoportos tevékeny-
ségen is részt vehettek, képzeletbeli 
világot alkotva két báb segítségével. 

A Mesélés kortárs formái – a történet-
mondás lehetőségei óvodás- és kisisko-
láskorban című negyedik Vadlazac-al-
kalom meghívott előadói dr. Józsa Éva 
bábjátékos, egyetemi tanár, Csörgei 
Andrea drámapedagógus, könyvtáros 
és Bajzáth Mária mesepedagógus volt. 
Ők egyszerre varázsolták el és aktivi-
zálták az egybegyűltek népes táborát. 
Volt árnyjáték és papírszínház, Bajzáth 
Mária pedig olyan gyakorlatokkal ké-
szült, amelyek segítségével eszköz nél-
kül lehet láthatóvá tenni a láthatatlant, 
hallhatóvá a hallhatatlant: hangokat, 
képeket, érzéseket, hangulatokat lehe-
tett felidézni a szavak, a történetek, a 
találós kérdések segítségével.

Digitális korszak és olvasóvá nevelés 
– az általános iskolások információ-
szerzésének új módjai címen szerve-
ződött a sorozat következő alkalma. 
Ezen a workshopon a digitális nemze-
dék olvasóvá neveléséhez ajánl izgal-
mas módszertanokat Miklya Luzsányi 
Mónika pedagógus, író, szerkesztő, 
aki novemberben a PIM-ben Howard 
Gardnernek a sokrétű intelligenciáról 
szóló elméletére  építette fel a műhely 
gyakorlati részét. A résztvevőknek La-
dik Katalin Az én táskám című versét 
kellett feldolgozniuk a nyolcféle intel-
ligenciatípus alapján kitalált feladatok 
segítségével, csoportosan vagy egyé-
nileg.   A zenei intelligencia alapján 
dolgozóknak például zörejekkel és 

hangokkal kellett ritmizálva előadni-
uk a verset, a mozgásos intelligenciát 
választók pantomimjátékkal mutatták 
be a költeményt.

A műhely másik előadója dr. Har-
math Artemisz, az IGYIC igazgató-
ja, akinek kettős előadását hallhatták 
ugyanitt a résztvevők: egyrészt azokról 
a tapasztalatokról beszélt, amelyeket 
az Ifj úsági és Gyermekirodalmi Cent-
rum működése során szereztek arról, 
hogy milyen irányba érdemes elindul-
ni az olvasóvá nevelés során, másrészt 
Gombos Péter – aki a járványhelyzet 
miatt nem tudott jelen lenni –  Olva-
sási szokások a digitális korban  című 
előadását ismertette egy diasor segít-
ségével. 

A Vadlazac-sorozat évadzáró prog-
ramján a zenéé és a ritmusé a főszerep: 
Zene és olvasóvá nevelés – ritmusra és 
dallamra hangolva óvodás- és kisisko-
láskorban. A fővárosi alkalom épp az 
adventi időszakban zajlott: a résztve-
vők Miklya Zsolt költő, pedagógus és 
Paár Julcsi zeneterapeuta, énekes segít-
ségével énekeltek, ritmizáltak varázs-
szövegeket, és ismerkedtek elképesz-
tő, egzotikus hangszerekkel a közelgő 
ünnepre és a költészetre hangolódva. 
A pedagógusműhely A szeleknek élénk 
szárnyán  című különleges karácsonyi 
dal közös megtanulásával zárult.

Fontos kiemelni a Vadlazac-sorozat 
számára ideális csodálatos helyszínt, 
ahol a budapesti műhelyek zajlottak: a 
Petőfi  Irodalmi Múzeum Múzeumpe-
dagógiai tere mozgatható, egyedi ter-
vezésű bútoraival és színes párnáival, 
lehajtható vetítővásznával hangulatos, 
ugyanakkor praktikus hátteret biztosí-
tott a szakmai sorozatnak. 



MOZGÁS

A sport különleges értéket hordoz 
magában, megtanítja a gyermeket 
számos dologra, kondíciót biztosít, 
és egészségmegőrző szerepe sem el-
hanyagolható. A civilizációs fejlődés 
következtében kialakuló információs 
társadalom és globalizáció következ-
tében egyre inkább csökken a fi zikai 
aktivitás, az ülő életmód és a kényel-
mesedő élet egyre nagyobb teret hódít 
(Dobay és mtsai, 2018). Gyermekkor-
tól egészen fi atal felnőtt korig a fi zikai 
aktivitás folyamatos csökkenése fi -
gyelhető meg. Ezért fontosnak tartom, 
hogy a gyermekek az iskolai klubban 
sokat mozogjanak és számukra isme-
retlen sportágakkal ismerkedjenek 
meg. Ilyen a következőkben bemuta-
tásra kerülő tájékozódási futás, mely 
során nemcsak a térbeli tájékozódási 
képességüket kell használniuk a tanu-
lóknak, hanem matematikai feladato-
kat is meg kell oldaniuk közben. 

Tájékozódási futás során szellemi és 
fi zikai feladatokat teljesítünk egyszer-
re. A verseny történhet természetes 
környezetben, erdőben, parkban. A 
versenyzők egy előre kijelölt, számuk-
ra ismeretlen pályán versenyeznek. A 
térképen megjelölt ellenőrző pontokat 
előre meghatározott sorrendben kell a 
versenyzőknek megkeresniük és a le-
hető legrövidebb idő alatt célba érni-
ük. Az útvonalat a versenyzők maguk 
választják meg. A verseny eszközei 
közé tartozik – a chipen kívül – egy 
tájoló és egy térkép. Ez utóbbi speci-
ális jelkulccsal és méretarányban nagy 
részletességgel, pontossággal ábrázolja 
a valóságot. 

Az iskolai klubban kipróbált mate-
matikai tájékozódási futás az iskola-
udvaron valósult meg egy őszi délután 
során. A tanulók nem kaptak térképet, 
hanem az előre megadott irány alapján 
kellett a matematikai feladatok meg-
oldásával megtalálniuk a pontokat, 
vagyis a kartonon szereplő számolási 
feladatok eredményeit. Az udvaron el 
volt helyezve 10 darab bója szúróbé-
lyegzőkkel. Ezeken a szúróbélyegző-
kön különböző kétjegyű számok sze-
repeltek, melyek a számolási feladatok 
eredményeit adták meg. A tanulók 
kaptak egy kartont, melyeken 10 darab 
egyszerűbb és összetettebb számolási 
feladat volt feltüntetve. 

Miután megkaptak a kartonokat, 
elindultak a „pályán”. Menet közben 
kellett elvégezniük a számolásokat, 
fejben. Mikor megtaláltak egy pontot, 
a szúróbélyegzővel a karton megfelelő 
négyzetébe kellett lyukasztani (pél-
dául a kartonon szereplő számolási 
feladat 4x11, akkor a 44-es számú szú-
róbélyegzővel kell lyukasztani az adott 
négyzetbe). Mivel először próbálták ki 
ezt a „játékot”, akadtak, akik kettesé-
vel, hármasával teljesítették a „pályát”, 
időmérés nélkül, de voltak versengő 
típusok is, akik szerették volna, ha mé-
rem az idejüket. 

Első próbához képest szép ered-
mények születtek. A gyermekeknek 
nagyon tetszett ez a számukra újfajta 
„játék”. A tanulók nem csak aktívan, 
mozgással, egy számukra ismeretlen 
sport játékos formájának megismeré-
sével töltötték a szabad levegőn való 
tartózkodást, hanem fejlődött a térbeli 

tájékozódásuk, illetve gyakorolták a 
számolást is. 

A térbeli tájékozódás a mozgásko-
ordináció egyik megjelenési formája. 
A test térbeli helyzetének érzékelését, 
változásait és a mozgás céljának meg-
felelő szabályozását jelenti (Pektor, 
2011). A térbeli tájékozódáshoz szük-
séges a jó térlátás. A térlátás és a térbe-
li tájékozódás összehangolt működése 
szükséges ahhoz, hogy a gyermekek 
megfelelően fel tudják mérni a távolsá-
gokat. A téri tájékozódást a gyermekek 
nagyrészt spontán információkkal, 
mozgásos tapasztalatokon keresztül 
sajátítják el. 

Az alsó tagozatos gyermekeknek 
még nagy mozgásigénnyel rendelkez-
nek, viszont a heti két sport és testne-
velés tanóra nem elegendő arra, hogy a 
felesleges energiáikat levezessék. Ezért 
fontos lenne, hogy az iskolák elegendő 
számú sportfoglalkozásokat tartsanak, 
így a gyermekek lehet, hogy inkább 
a sportot választanák a technikai vív-
mányok helyett. Fontos lenne, hogy a 
gyermekek a második gyermekkorban 
minél több mozgásformával és sportág-
gal megismerkedjenek, mivel ebben az 
időszakban a legkönnyebb megtanulni-
uk a legtöbb sportág alapmozgásait. 
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A TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS 
ÚJ FORMÁJA AZ ISKOLAI KLUBBAN



GAIA RUHÁJA

Aligha van még egy olyan biológiai 
téma, ami annyira izgatná az embere-
ket, mint a rengeteg betegség, azoknak 
az okai, illetve az okozóik. A gyógy-
ászat, vagyis az orvostudomány két 
nagy csoportba sorolja be őket, mi-
szerint vannak: fertőző és nem fertőző 
betegségek. Az utóbbi időben azonban 
kiderült, hogy némely nem fertőző 
betegségek előidézői sajnos bizonyos 
vírusok. Ezek szerint egyes rákbeteg-
ségek lehetnek ragályosak is? Ezt még 
tudtommal, nem merte kimondani 
senki sem. E nélkül is van épp elég 
riasztó jelenség. A riogató szóbeszéd 
ragályként terjed, ami az embereket 
szkeptikussá, sokakat elkeseredet-
té, vagy éppen lázad(oz)óvá tesz. Ez 
sem új dolog. Gondoljunk az 1831-es 
magyarországi kolerafelkelésre. Ám a 
mondanivalónkkal ne szaladjunk elő-
re. Előbb szóljunk azokról a kóroko-
zókról, amelyek nagymérvű fertőzése-
ket, majd járványokat váltanak ki.

Annak ellenére, hogy beszélünk 
mikro- és makroorganizmusokról, 
ezek a kifejezések mégsem tekinthe-
tők rendszertani kategóriáknak. Ez a 
megkülönböztetés csupán azt jelenti, 
hogy a szóban forgó élőlények szabad 
szemmel láthatók-e vagy sem. Az élő 
szervezeteket valójában aszerint sorol-
juk be két nagy csoportba, hogy van-e 
valódi sejtmagjuk (nucleusuk) vagy 
nincs. Meg kell jegyeznünk, ez sem 
pontos meghatározás, mert ha egy 
élő szervezet sejtjeinek nincs is valódi 
sejtmagja, amit maghártya vesz körül, 
viszont sejtmaganyaga, pontosabban 
örökítő anyaga (DNS) kell, hogy le-
gyen, amit a citoplazmán belül nem 
határol el a maghártya (kettős memb-
rán). Ezeket nevezzük prokariótáknak. 
Ilyenek a baktériumok, az archeák, 
régebbi nevükön ősbaktériumok 
(Archaebacteria) és a kékalgák, más 
néven kékmoszatok (Cyanobacteria). 
Azokat a szervezeteket pedig, ame-

lyeknek a sejtmagjait (nukleinsavait) 
maghártya veszi körül, eukariotáknak 
nevezzük.

Az is tévedés lenne, ha minden mik-
robát (pl. baktériumot stb.) kóroko-
zónak tekintenénk, mert aránytalanul 
nagyobb azoknak a száma, amelyek 
jótékony hatással vannak a környeze-
tünkre, mint azoké, amelyek „káro-
sak”. A hasznos és a káros szavak per-
sze nem biológiai kategóriák. 

De vajon mely élőlénycsoportok 
közé tartoznak azok, amelyek évezre-
dek óta közvetlen vagy közvetve rette-
gésben tartják az emberiséget? Egyes 
vírus, baktérium, gomba, egysejtű féreg 
fajok és legújabban a prionok. (Nem 
kizárt, hogy régóta itt van közöttünk, 
de csak 1982-ben fedezték fel őket.) 
Átfogó áttekintésük különféle szaktu-
dományoknak a feladata, én mint öreg 
pedagógus és ismeretterjesztő író csak 
némi eligazítással, illetve ismeretfrissí-
téssel próbálkozom meg.

CSICSAY ALAJOS

KÓROK ÉS KÓROKOZÓK, AMELYEK ŐSIDŐK ÓTA 
TIZEDELIK AZ EMBERISÉGET



A fentebb felsorolt kórokozókat 
szaknyelven patogéneknek nevezzük, 
az emberi betegségekkel foglalkozó 
tudományt epidemiológiának, tőle 
megkülönböztetve az állatok közöttit, 
viszont epizootológiának. Ha járvány-
ként ütik fel fejüket, a velük foglalkozó 
tudományok három fokozatukat kü-
lönböztetik meg. Ezek szerint, ha ki-
sebb területen terjednek, endémiáról 
vagy enzootiáról beszélünk. Ha több 
települést vagy egy egész országot fer-
tőznek meg, epidémia vagy epizootia a 
járvány neve. Ám ha a fertőzés egész 
földrészeken, netán az egész Földön 
eluralkodik, akkor az már pandémia 
vagy panzootia. 

Köztudott, hogy a növényeknek is 
vannak fertőző, sőt járványként terje-
dő kórokozóik, mint például egyes ví-
rustörzsek (fajok), baktériumok és fő-
ként gombák. Mint hosszú évtizedekig 
kertészkedő, szőlészkedő ember, ta-
pasztalatból is tudom, hogy némelyik 
növényi kórokozó járványként terjed. 
Azonban a fi topatológiában (növény-
kórtanban, ami külön tudományág), 
mégsem alakultak ki a betegség ter-
jedésére vonatkozó olyan szakkifeje-
zések, mint az állati járványokat illető 
fokozatokra. Ezért jobb híján az em-
beriségre érvényes kifejezéseket hasz-
nálják. 

Ami fontosabb kérdés, hogy miért 
és mi módon lett egy-egy, általában 
parányi élőlény, pusztító járvány(ok), 
okozójává? Ennek bizony nagyon 
hosszú a története. 

A mai emberek többsége reálisan 
gondolkodik, hisz az archeológia és 
az antropológia által bizonyított, kéz-
zelfogható tényekben. Mára mindkét 
tudománynak és a rájuk épülőknek 
is, óriási méreteket öltött az irodalma. 
Szerencsére vannak összefoglalásra 
törekvő, ismeretterjesztő alapművek 
is, mint például David Attenborough 
szerkesztette – ő és munkatársai által 
írt – Az élővilág atlasza (angolul 1989-
ben, magyarul 1994-ben a Geoholding 
Rt. SKO Lap- és Könyvkiadó gondo-
zásában jelent meg), amely rengeteg 
továbbgondolásra és összefüggések 
keresésére alkalmas ismereteket tár 
elénk. Persze a közreadása óta eltelt 
három évtized alatt rengeteg új isme-
ret született, melyeknek többsége hoz-
zánk, pedagógusokhoz rendszerint 
késve jutott el. A múlt idő azért indo-
kolt, mert ma, az elektronika korában 
sincs ez másként. Sőt előfordulhat, 
hogy részünkről a sietségnek olykor 
még káros következménye is lehet. El-

sősorban azért, mert vannak dolgok, 
amelyeket újabb felismerések rövid 
időn belül meg is cáfolnak, tagadnak, 
aztán később újra felfedeznek. A tudo-
mányok története már csak ilyen. (Le-
gyen rá kirívó példa az első barlang-
rajzok felfedezése körüli szégyenletes 
huzavona!) Ám ami minket kellő óva-
tosságra int, a tudományok területén 
(is) akadnak hamisítók (hadd mond-
jam ki nyíltan: törtető szélhámosok), 
akik tudatosan igyekeznek félrevezet-
ni nemcsak a laikus közönséget, ha-
nem az elsőbbség jogáért küzdő kuta-
tókat is.

Attenborough-ék az atlaszukban a 
betegségeket 3 fejezetben tárgyalják, 
miszerint léteznek ősi- és új betegsé-
gek. A harmadik fejezetet viszont már 
a betegségek terjedéséről írták, ami, 
mint utaltam rá, kétségbe vonhatja 
az általuk javasolt felosztás helyessé-
gét. Az ősi betegségekről többek közt 
így vélekednek: „A fajok közötti közeli 
rokonság ugyanazokra a betegségekre 
hajlamosít; ezt a közhelyet a korai em-
beri betegségek alátámasztják. A fer-
tőző betegségek kórokozóinak többsége 
 – a vírusok, baktériumok, állati egy-
sejtűek, és a férgek – gazdaspecifi kus, s 
rendszerint csak néhány közeli rokon-
ságban lévő fajt fertőz meg.” Példának 
hozzák fel a vírus okozta sárgalázt és 
a négy Plasmodium nembe tartozó 
különböző egysejtű fajok (paraziták) 
által előidézett maláriát, amelyek az 
emberen kívül a trópusi majmoknál 
fordulnak elő. Terjesztőik az Anopheles 
szúnyog nőstényei. Csakhogy a szöveg 
melletti egyik képaláírás és térkép már 
elárulja, hogy e betegség az emberek, 
(talán már az emberelődök) szétván-
dorlása révén, a szúnyogok terjesztet-
te Plasmodium fajok más emlősöket 
és madarakat is megfertőznek. Persze 
nem kizárt, hogy a Homo sapiens az 
afrikai őshazájából hurcolta magával 
a kórokozót további két világrész mo-
csaras trópusaira.

A fertőző betegségek terjedésének 
különböző módozatai vannak. Igen 
nagy hányaduk emberről emberre 
közvetlenül megy át, ám túlnyomó 
többségük közvetítő – gazdaállat vagy 
vektor – segítségével. A vektor elsősor-
ban, matematikai és fi zikai szakkife-
jezés (volt), de újabban a járványtan-
ban is használatos, mint valamilyen 
ágensnek (parazitának) a hordozója.

A megtalált legrégibb emberi csont-
kövületek azt bizonyítják, hogy az em-
berelődök (Australopithecus, Homo 
erectus fajok) őshazája Közép-Afrika 

keleti partvidékének közelében, hosz-
szan elnyúló széles sávon lehetett. 
Mintegy millió évvel ezelőtt, innen 
indultak el észak felé „meghódítani”, 
valójában benépesíteni az egész földet. 
„A Homo erectus 700 000 évvel ezelőtt 
eljutott Európába, Kínába és Délke-
let-Ázsiába, sőt Eurázsia legészakibb 
részeire is.” Nyilván fogalma sem volt 
arról, hogy mi célt követ. Ahogy sza-
porodott, úgy vándorolt tovább. Köz-
ben megdöbbentő módon mutálódott. 
A Homo erectusokból fejlődtek ki a 
Homo sapiens fajok, melyekből száz-
ezer éveken át több típus is élt. Való-
színűleg nem egymás mellett, amire 
abból (is) következtetni lehet, hogy 
Eugène Dubois (1858−1940) holland 
katona/orvos 1891-ben, Jáva szigetén, 
elsőként megtalálta csonttöredékeket, 
sok huzavona után, az egymás közt vi-
tatkozó tudósok végül pithecantropus, 
azaz majomemberi maradványoknak 
ismerték el. Miközben a földig aláz-
ták, majdhogynem teljesen ellehetet-
lenítették Dubois-t. Később Davidson 
Black (1884−1934) kanadai profesz-
szor által 1927-ben, Peking melletti 
Csu Ku-tieni barlangban feltártaknak 
viszont, a sinantropus nevet adták. 
Később rájöttek, hogy mindkét lelet 
(Kínában több egyedet találtak, sőt 
máshol is szerte a világon), Homo 
erectusoknak a csontjai. Afrikában 
még a meztelen testüket, akárcsak az 
állati rokonaikét sűrű, durva szőrzet 
borította, de ahogy egyre északabbra 
sodródtak, kénytelenekké váltak álla-
ti bőröket húzni magukra. A szőrze-
tük ennek következtében-e, vagy más 
okokból kifolyólag, elcsökevényese-
dett. Állítólag a mai embernek sem-
mivel sincs kevesebb szőrszál a testén, 
(szőrtüsző a bőrében), mint az ember-
elődökén. A paleontológusok szerint 
viszont a barlanglakó életmód váltotta 
ki, hogy az állandó fekvőhelyükön, sőt 
a zsíros ruházatuk redőiben élősködő 
rovarfajok (bolhák, tetvek stb.) bújja-
nak meg, szaporodjanak és még mu-
tálódjanak is.

A barlangokban vált a poloskák 
egyik alrendje a Cimicomorpha vér-
szívó rovarrá, csakhogy nem az em-
berek révén, hanem a denevérekén. 
Az viszont tény, hogy az egyetlen, 
az ágyi poloska néven ismert Cimex 
lectularius faj, feltehetően még akkor 
terjedt át denevérről az emberre, ami-
kor az még barlanglakó volt. Ahhoz vi-
szont, hogy benépesítse az egész földet 
a denevéreken kívül az embernek és a 
madaraknak, kiváltképpen a barom-
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fi féléknek és a galamboknak is hozzá 
kellett járulniuk. Nálunk, Európában 
az ágyi poloska, legalábbis nincs róla 
hír, hogy komolyabb betegségeket ter-
jesztene. Épp elég viszont az a sok kel-
lemetlenség, amit a túlszaporodásával 
és az elviselhetetlen éjszakai zaklatá-
saival – köztudottan fénykerülőként – 
képes kiváltani az emberekben.

Mindazonáltal tévedés lenne azt 
hinni, hogy az ember első és egyetlen 
menedékhelye (lakása) a barlang volt. 
Egyes állatfajok is építenek maguknak 
amolyan fészekfélét, miért lett volna 
épp az ember kivétel? Némely főemlő-
sök (Primatesek), köznyelven majmok, 
szintén összetákolnak faágakból nyug-
helyet, de csak egy-egy éjszakára. Ez 
csupán azért érdekes, mert nincs saját 
bolhájuk, mint az embernek, sok-sok 
emlős és madárfajnak. E parazitáknak 
ugyanis fajspecifi kus vérszívók, faj-
számukat mintegy kétezerre becsülik, 
ráadásul kedvező körülmények között 
bámulatos gyorsan szaporodnak. A 
nőstények a gazdaállat fészkébe, odú-
jába, (az ember lakásának) minden 
kis résébe, porba, szemétbe szórják a 
tojásra hasonlító petéiket, melyekből 
néhány nap múlva kikelnek a lárvák. 
Azok még nem szívnak vért, hanem 
szerves törmelékkel táplálkoznak. Vi-
szont vannak fajok, amelyek lárvái az 
anyaállatok ürülékén élnek, ami rend-

szerint alvadt vér. Általában két hét 
leforgása alatt kétszer vedlenek, végül, 
miként a póklárvák kokont (gubófélét) 
szőnek maguk köré, s benne hetekig, 
akár hónapokig is elvannak, de néha 
elég csak pár nap is, mialatt kifejlőd-
nek belőlük az imágók. 

Hogy miért részletezem e folyama-
tot ilyen aprólékosan? Mert az előző 
fejezetet azzal zártam, hogy a Biblia 
több pusztító betegségről is ír, de arról, 
hogy mi okozhatta őket, a szövegek 
szerzőinek még fogalmuk sem volt. 
Mint például a döghalálról, amit az 
Ótestamentum két helyen, az Újtesta-
mentum pedig csupán egy alkalommal 
említ meg, de csak futólag. Ám az ak-
kor élt embereknek biztosan találkoz-
niuk kellett vele, különben nem tekin-
tették volna szörnyű istencsapásának 
több mint két évezreden át. Az sem 
kizárt, hogy ősidők óta tartották rette-
gésben a világot. Ennek a betegségnek 
a neve magyarul fekete halál volt, majd 
pestis, pontosabban bubópestis lett. 
(Létezik tüdőpestis is.) Kórokozója a 
Yersinia pestis nevű baktérium, amit a 
bolhák terjesztenek. A róla elnevezett 
baktériumot 1894-ben azonosította 
Alexandre Yersin (1863−1943) sváj-
ci bakteriológus. De nem akármelyik 
bolhák viszik át állatról az emberre, 
hanem azok, amelyek a patkányokon 
élősködnek. Állítólag közvetlenül em-

berről emberre nem terjed át. Ehhez 
tudni kell, hogy a mintegy kétezer 
bolhafaj közül ismertebbek: a dene-
vérbolha (Ischnopsyllus octactenus), a 
kutyabolha (Ctenocephalides canis) a 
macskabolha (Ctenocephalis felis) és 
felsorolhatnék még sok tucatnyi em-
lős-, valamint madárfajt, melyeknek 
külön rájuk specializálódott bolhájuk 
van, sőt még az embernek is, a Pulex 
irritans. Bizony irritál is ő eleget, ha 
a lakásban megjelenik, netán még el 
is szaporodik. Ám mind közül legve-
szedelmesebb a Xenopsylla cheopis, 
magyar nevén a patkánybolha, ami a 
pestisnek a vektora. Nem kizárt, hogy 
más állatok is terjeszthetik e tömeg-
gyilkos kórt, de csak ritkán. Yersin 
viszont kiderítette, a „főbűnös” a házi 
patkány (Rattus rattus) volt. Borzal-
mas méreteket öltő emberáldozatokat 
követelt meg, pandémiákat váltott ki 
és gerjesztett a középkorban azáltal, 
hogy a pestisbolhákat széthurcolta. 
Miért nem teszi ezt ma is? Mert jórészt 
kiszorította őt a nagyobb testű ván-
dorpatkány (Rattus norvegicus), ami 
néha elárasztja Európa nagyvárosait. 
Sovány vigasz, hogy belőle tenyésztet-
ték ki a fehér (albínó) patkányt, ami a 
laboratóriumi kutatások egyik fontos 
kísérleti állata lett.
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SZMPSZ

INTÉZMÉNYEINK SIKERESEN PÁLYÁZTAK SZAKMAI KÉPZÉSEK SZERVEZÉSÉRE

VÁLTOZATOS FELADATLAPTÍPUSOK A TANÍTÁSI ÓRÁKON

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének tevékenységét, szakmai 
programjainak anyagi hátterét ma-
gyarországi pályázati forrásokból tud-
juk biztosítani. Az így elnyert összegek 
felhasználása minden alkalommal cél-
irányosan történik.

  A közel két évig tartó világjárvány 
következtében viszont nem volt mód 
hagyományos, nagy rendezvények, így 
az országos továbbképzések megszer-
vezésére sem, holott erre egyre fokozot-
tabb igény mutatkozott. A 2021/2022-es 
tanévben a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége pályázatot hirdetett 
a szlovákiai magyar iskolák és óvodák 
részére a tantestületen belül vagy kisré-
gióban megrendezett szakmai képzés 
előadói díjának támogatására. 

Kezdeményezésünk kedvező vissz-
hangra talált, 2022 januárjában ösz-

A tavaszi szünet előtti utolsó délutánt 
a Kóczán Mór Alapiskola tantestülete 
szakmai képzéssel töltötte. Az utolsó 
két évben sajnos személyes találko-
zásra alig volt mód, minden szakmai 
tréning az online térben valósult meg, 
ezért hálásak vagyunk a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetségének, hogy 
minden formát megpróbált megtalálni 
arra, hogy támogassa az iskolák tantes-
tületeinek továbbképzéseit. A mi szá-
munkra külön öröm volt, hogy kisza-
badulva a számítógépek mögül, élőben 
vehettünk részt ezen a képzésen 2022. 
február 25-én, Csilizradványon. 

 A délután kellemes hangulatban telt, 
mely jórészt az előadónak, PaedDr. Var-
ga Tamásnak volt köszönhető. Tamás 

szesen 58 iskola, óvoda élt az elekt-
ronikus jelentkezés lehetőségével. A 
feltüntetett szakmai programok széles 
skáláján megtalálhattuk többek között 
az aktualizációs képzéseket, a portfó-
lió készítését, az élménypedagógiát, 
a hagyományok korszerű beépítését 
a tananyagba, a gyógypedagógiai is-
mereteket, az óvoda-iskola közötti át-
menet kérdéskörét, módszertani fog-
lalkozásokat és számos, gyermekek, 
felnőttek lelki egészségével foglalkozó 
pszichológiai témát is. A pályázatok 
elbírálásánál fi gyelembe vettük a té-
makör időszerűségét, önállóan vagy 
regionálisan szervezik-e a tovább-
képzést, előny volt a hazai előadók, 
szakemberek megszólítása, valamint 
az SZMPSZ tagok kedvező aránya az 
adott tantestületen belül.

sokrétű tudással rendelkezik, rendkí-
vül felkészült, jó előadó volt. A kolléga 
megismertette a pedagógusokat az álta-
la is gyakran használt feladatlapokkal 
és azok gyakorlati alkalmazásával. Az ő 
mindennapjaiból hozott számunkra jó 
néhány példát, melyekkel olyan össze-
függésre hívta fel a fi gyelmünket, me-
lyek valóban elgondolkodtatóak. Min-
den pedagógus készít feladatlapokat a 
tanítványai részére, de biztos vagyok 
benne, hogy ezen előadás után újragon-
doljuk majd a feladattípusokat, a kivite-
lezést és egyéb ötleteket, melyeket kap-
tunk. Mutatott nekünk szinte minden 
tantárgyra példát, hogy a tapasztalatai 
szerint mit és hogyan tudunk eredmé-
nyesebben alkalmazni. Földrajz szakos 

A jelentkezők magas száma és a ren-
delkezésünkre álló anyagi keret nem 
tette lehetővé, hogy maradéktalanul 
eleget tegyünk az igényeknek, de az 58 
pályázatból 51-nél hozzájárultunk az 
előadói tiszteletdíjakhoz. 

A továbbképzéseket a kiírás értel-
mében május 20-ig szervezhetik meg 
az egyes intézmények, visszajelzésként 
rövid szakmai beszámolót és fényké-
pes mellékletet kell csatolniuk az el-
számoláshoz.   

 Néhány képzés már sikeresen meg-
valósult, az összefoglalókból az alábbi-
akban olvashatnak ízelítőt. Örömünk-
re szolgál, hogy pályázatunkkal a helyi 
szükségletekhez igazodva segíthettük 
közel ezer pedagógus kompetenciái-
nak gazdagítását, fejlesztését.

Vörös Mária

lévén, bemutatta az SZMPSZ gondozá-
sában megjelent földrajz munkafüzetet 
is. Megosztotta velünk tapasztalatait a 
tanulók értékelésével, számonkérésével 
kapcsolatban is.

 Az ilyen gyakorlati jellegű képzések-
nek mindig nagy sikere van, hiszen jó 
tapasztalatot cserélni, elbeszélgetni ar-
ról, hogy ki, hogyan, mit és nem utolsó-
sorban milyen eredményességgel tanít. 
A csilizradványi Kóczán Mór Alapis-
kola tantestülete köszönetét fejezi ki az 
előadónak, PaedDr. Varga Tamásnak, 
hogy sok-sok ötlettel gazdagabban tá-
vozhattunk, valamint az SZMPSZ-nek 
az erkölcsi, anyagi és szakmai támoga-
tásért!

Csicsay Éva



SZMPSZ

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége támogatta „Szakmai képzés 
szervezése pedagógusoknak” című pá-
lyázatra a Bátkai Alapiskola és Óvoda 
is jelentkezett. A 2022. február 17-én 
megvalósult online pedagógus-to-
vábbképzés a „Hagyományok kor-
szerűen” címet kapta, mely egyúttal a 
képzés kézműves szakoktatóját  bizto-
sító „Szépművestár” ars poétikája is. 
A Szépművestár a pandémia alatt jött 
létre 2020-ban. Célja úgy átadni a ha-
gyományos népi kézműves technikák 
ismeretét, hogy az a kor szelleméhez, 
a digitalizálódott világ kihívásaihoz is 
alkalmazkodjon, ugyanakkor határon 
átnyúlóan közösségeket tudjon ösz-
szekötni, tovább éltetve népi hagyo-
mányainkat azzal a nemes misszióval, 
hogy az átadott tudás (a régiókra jel-
lemző feledésben lévő motívumkincs) 
is tovább tanítódik a gyermekeknek, a 
jövő generációjának.

 A minket körülvevő tárgyi kultúra és 
vizuális ingerek mind meghatározzák 
identitásunkat. A pedagógusok újra tud-
ják tanítani a népi kultúra részét képező 
alig használt, eltűnőben lévő vizuális 
anyanyelvünket, forma- és mintakin-
csünket és a kézműves ismereteket. Mert 
nemcsak nyelvében él a nemzet, hanem 
az önmaga alkotta tárgyi kultúrájában 
is (építészet-, lakás-, használatitárgy-, 
öltözködéskultúra) és népi vizuális kul-
turális környezetében (forma-, díszítő és 
motívumvilágában) is.

A kézműves tevékenységek, népi 
kismesterségek egyszerre jelenthetnek 
a szimplán szellemi terhelésből kikap-
csolódást, fl ow élményt, szabadidős 
tevékenységet, ugyanakkor kitartásra, 
kétkezi munkához, alkotáshoz szokta-
tást vagy lehetőséget népi iparművé-
szeti kiteljesedésre is.

 A pedagógus-továbbképzés anyaga 
jól adaptálható a pedagógusok által ön-
állóan vezetett tárgyalkotó, játékkészítő 
gyerekfoglalkozásokhoz, népi játszó-
házakhoz, kézműves workshopokhoz. 
A cél, hogy a kézművességgel ismer-
kedő gyermekek önfeledt tevékeny-
ségnek érzékeljék a foglalkozásokat, és 
minél több maguk alkotta és tervezte 
tárgyat, játékot készítsenek, kiindulva 
a lokális, hagyományos forma- és min-
tavilágból, de használva saját fantáziá-
jukat és kreativitásukat is.

 A Bátkai Alapiskola és Óvoda által 
előzőleg meghirdetett online képzésbe 
5 iskola (Almágy, Bátka, Rimaszécs, 
Hanva, Feled) 30 pedagógusa kapcso-
lódott be.  A zökkenőmentes internet-
kapcsolat érdekében az egyes iskolák 
kis létszámú pedagóguscsapatai egy-
egy tanteremben gyűltek össze, és az 
interaktív táblákról kivetítve nézték és 
hallgatták a szakoktatót.

 A képzésbe bekapcsolódott kollégák 
üdvözlése után a foglalkozást vezető 
Kovács Andrásné Hajdú Mária, kosár-
fonó szakoktató rövid bemutatkozása 
után a gyakorlat következett. Az oktató 
utasításait követve és egymást segítve a 

pedagógusok peddignádból kis kosár-
kákat készítettek. A kosár talapzatára 
erősítették a benedvesített kezdőszála-
kat, majd azokat két szállal körbefon-
va, különböző mintázatokat kialakítva 
megépítették a falát. Végül a szálakat 
eldolgozva befejezték a kosarakat. Az 
oktató ezalatt sok hasznos tanáccsal 
látta el a pedagógusokat. A képzés má-
sodik részében megismerték a koszo-
rúkötés alapjait. Az oktató megfelelő 
tempóban vezette a foglalkozást, fi -
gyelve a felmerülő igényekre. Szó esett 
a fejlesztési területekről, a motivációról 
és a oktatási célokról is. A délután jó 
hangulatban, fl ow-élménnyel gyorsan 
elrepült.

A képzés a Gömöri Hagyományok 
Hete programsorozathoz kapcsolód-
va a pedagógusok eszköztárát hivatott 
bővíteni. A képzésről az alapiskola és a 
Szépművestár is készített felvételeket, 
amely a következő helyen érhető el: 
https://youtu.be/zzDEX3QTx7E, va-
lamint az SZMPSZ RszTV Facebook 
oldalán. A pályázó alapiskola rövid 
összefoglalója pedig az intézmény 
Facebook oldalán tekinthető meg. 

Köszönjük a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége támogatását.

A Bátkai Alapiskola és Óvoda követ-
kező kézműves foglalkozására Rákóczi 
Virág nemezkészítő szakoktatót, népi 
játszóházvezetőt kértük fel, aki a ne-
mezelés fortélyaiba avatja be az érdek-
lődőket.

GYURÁN ÁGNES 

HAGYOMÁNYOK KORSZERŰEN



ISKOLAHÍREK

FÖLDRAJZSIKEREK A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

2022 februárjának harmadik hetében 
másfél nap leforgása alatt három föld-
rajzverseny is zajlott a Selye János Gim-
názium falai között – online formában.

Február 17-én, csütörtökön dél-
előtt az olimpia járási fordulója került 
megrendezésre, melyen iskolánk III. 
N osztályos diákja, Kis Lili képviselte 
gimnáziumunkat. Lili az E kategória 9. 
helyezettje lett, eredményes megoldó, 
csupán 5 ponttal lemaradva az első he-
lyezett pontszámától.

Február 18-án, pénteken délután egy-
részt a földrajzolimpia Z kategóriájának 
tesztírása zajlott, melyen Szalai Adrián, 
III. C osztályos diákunk mérettette meg 
magát, eredményes megoldóként bejut-
va a következő fordulóba.

Ugyancsak február 18-án, pénteken 
délután tartották a Curie Környezetvé-
delmi Emlékverseny területi fordulóját 
is, melyre iskolánk 3-tagú csapata – Pécsi 

Virág Veronika, Tabi Zoé Eszter (mind-
ketten a II. B osztály diákjai) és Ferenczi 
Bence (IV. N osztályos diák) – nevezett 
be. A verseny 3 levelezős fordulóján ki-
válóan szereplő csapat nagy összhang-
ban dolgozott a területi forduló feladata-
inak megoldása közben is. Ezen forduló 
eredménylistájáról még nem kaptunk 
értesítést, de bízunk benne, hogy a csa-
pat bekerül az országos döntőbe, ahol 
majd a Kárpát-medence legjobbjaival 
versenyezhet.

Február 20-a volt a határidő a Vám-
béry Ármin Földrajzverseny utolsó 
levelezős fordulójának beküldésére is, 
melyen iskolánk szintén 3-tagú csapata, 
Kis Lili, Szabó Fanni és Demin Mátyás 
(mindhárman a III. N osztály diák-
jai) vettek részt. A „Kárpiráni föcisták“ 
csapata ezen igényes és nagyon sok 
utánaolvasást igénylő versenybe renge-
teg időt és energiát fektetett, de megér-

te, mert a héten közzétett eredménylista 
alapján Szlovákia 10 legjobb csapata kö-
zött van és bekerült az országos döntőbe. 

Reméljük, ezek a sikerek tovább gya-
rapszanak a következő fordulókban! 
Versenyzőimnek köszönöm áldozatos 
munkájukat, a továbbjutóknak pedig 
sok sikert kívánok!

Kovács Zsuzsanna, a versenyzők 
és a csapatok felkészítő tanára

HÁROM SELYÉS DIÁK ÉS EGY KONCEPCIÓS PER

Mi kell manapság ahhoz, hogy vala-
kinek fennmaradjon a neve? Legyen 
vér, kegyetlen bánásmód, megmagya-
rázhatatlan viselkedés és titokzatos-
ság. De mi van akkor, ha az adott sze-
mélynek esze ágában sem volt szadista 
tetteket elkövetni: nem igaz a vérben 
fürdőzés, a szolgálólányok lemészárlá-
sa – mégis, Báthory Erzsébet neve egy 
ellene megszervezett koncepciós per-
nek köszönhetően maradt fenn. Biz-
tos vagyok benne, szívesen lemondott 
volna az ilyen halhatatlanságról.

De nemcsak én, a Selye János Gim-
názium három diákja is azon dolgozott, 
hogy az Estöri Kreatív Történelemverse-
nyen fényt derítsen a sok vád alapjaira, 
és a zsűri előtt bemutassa a per előzmé-
nyeit. Gönczöl Bernadett, Gábor Balázs 
Máté és Szépe Dominika a török korba 
„tért vissza”, hogy felgöngyölítsék az ese-
ményeket. A verseny célja a magyar-tö-
rök együttélés bemutatása volt, így szü-
letett meg a történet kitalált alakja is, a 
török maszlagárus is, akinek bódító sze-
rétől a cselédlányok hallucináltak, és úr-
nőjüket rémtettek elkövetőjeként látták.

A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában kicsit visszautaztunk a 
17. századba. Dominikáék mögött egy 
kisebb csapat is működött, köszönjük 
a segítséget Erdélyi Zoltánnak, akihez 
nyugodtan fordulhattunk segítségért, ha 

ruhák hiányoztak a kisfi lm forgatásához, 
Dióši Dánielnek, aki nélkül a fi lmünk 
nem lett volna az, ami, és a tavalyi ver-
senyzőknek – idei mentoroknak, akik 
tapasztalataikkal segítették utódaikat a 
versenyre való felkészülésben. A buda-
pesti középdöntő komoly és kiegyenlí-
tett versenyt hozott. Huszonkét csapat 
került be, és az egész napos eseményt 
nyomon lehetett követni a világhálón is. 
Két mentorunk „gyúróként” volt jelen, 
Tóth Ákos és Molnár Vivien az utolsó 
percekig bátorították versenyzőinket, 
míg Szalai Adrián az iskola szélesebb 
bekapcsolásáról gondoskodott, hogy 
versenyzőinknek saját osztálytársaik is 
szoríthassanak az iskolapadból.

Az Estöri Verseny 6. évfolyamának 
középdöntője örömteli eredményt ho-
zott számunkra. Iskolánk diákjai ne-
gyedik alkalommal próbálhatják ki 
magukat a nagydöntőben, ami három 
év elteltével – bízzunk benne – élőben 
zajlik majd, nem online felületen. Addig 
pedig engedjünk meg magunknak egy 
kis örömöt, hogy megosszuk minden-
kivel sikerünket, aztán úgyis megkapjuk 
a döntő újabb feladatait, ahol diákjaink-
nak egy magasabb szinten kell bizonyí-
taniuk, hogy a még ismeretlen kihívá-
sokat is kreatívan, vidáman és élvezettel 
oldják meg. Köszönjük mindenkinek a 
segítséget és a biztatást!

Elek József, történelemtanár



ISKOLAHÍREK

KUPAGYŐZTES MUAI-SOK

MATEMATIKASIKEREK A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM 8-ÉVES TAGOZATÁN

Február 6-án röplabdásaink, a Rieker 
UJS Komárno csapata megnyerte a 
Szlovák Kupát. A Munka Utcai Alapis-
kola számára ez a győzelem azért is je-
lentős, mert a röplabdacsapat számos 
tagja egykori tanulója iskolánknak: 
itt kezdődött el pályafutásuk ebben a 
sportágban. Szárnypróbálgatásuk már 
a testnevelésórákon és mozgásfejlesz-
tő szakkörön elkezdődött. A röplab-
daklub edzéseinek évtizedek óta ad 
helyet a Munka Utcai Alapiskola, így 

A matematikaolimpia járási fordulóját 
az alapiskolák 9. évfolyama számára 
2022. január 26-án rendezték. A Selye 
János Gimnázium kvartós diákjai már 
a tanév elején nagy lelkesedéssel vág-
tak bele a felkészülésbe. Szorgalmuk, 
kitartásuk meghozta a gyümölcsét, hi-
szen nagyon szép eredményeket értek 
el. Ďurčovič Adam 1., Kovács Aletta a 
8. helyen végzett, így majd ők képvi-
selik iskolánkat a kerületi fordulóban. 
Sajnos, az alapiskolás korosztály szá-
mára nem rendeznek országos dön-
tőt még a végzős évfolyam diákjainak 
sem. 

klubtagként a későbbiekben Jobbágy 
Lajos edző foglalkozott a fi úkkal. 

Február 22-én két játékos és egyik 
edzőjük kíséretében ellátogatott hoz-
zánk a csapat menedzsere, Ferencz Dá-
vid (szintén egykori Munka utcás), hogy 
tanulóinknak megmutassák a kupát, és 
meséljenek e sport szépségéről, az elért 
sikerekről, buzdítva ezzel a fi atalokat a 
sportolásra, versengésre. Ajándékkal is 
kedveskedtek egykori iskolájuknak: de-
dikált labdát, pólót és egy mezt adtak át 
az örömteli találkozás alkalmából.

Nem minden diák szereti a mate-
matikát, a legtöbb gyereket untatják a 
számok. Éppen ezért gimnáziumunk a 
nyolcévfolyamos oktatásban nagy hang-
súlyt fektet arra, hogy a matematika 
tanulása legyen egy kicsit szórakoztató, 
néha játékos, vicces és akár „hangos” 
is. Figyelünk rá, hogy jusson idő meg-
beszélni a mindennapi problémákat, 
miközben tanulóink szép lassan ráéb-
rednek arra, hogy a matematika nem-
csak tudomány, hanem egy szép, örök és 
állandóan fejlődő gondolati rendszer is.

Van, aki még ezek után sem köt jó 
barátságot a matematikával, de akit el-
bűvölnek a számok és a képletek, annak 

Gratulálunk a győztes csapatnak, 
külön elismerés a MUAI-s játékosok-
nak! Büszkék vagyunk Rátok!

A klubtól kapott fotókon szerepelnek 
a csapat egykori Munka utcás tagjai: 
Liška Ádám György, Pati Nagy Simon, 
Sánta János, Százvai Ádám. A szervezést 
és a klub működését segítő volt tanít-
ványaink: Ferencz Dávid, Nagy Márk, 
Szoboszlai Bianka, Kláriš Marika. Ifj ú 
reménységek, jelenlegi tanulóink – se-
gítők és labdaszedők: Liška Ákos Bence, 
Németh Márton, Szabad Ármin.

minden lehetőséget megadunk arra, 
hogy képességeit, tehetségét fejlessze. 
Minden évfolyamban működik mate-
matika szakkör, ahol tanár, diák együtt 
fejlődik, felfedez, alkot. Próbáljuk elérni, 
hogy diákjaink matematika iránti lelke-
sedése és szenvedélye hosszú ideig meg-
maradjon. Hiszen „ha megvan a mate-
matika iránti szenvedély, a tehetség sem 
várat sokat magára” (Stanislas Dehaene).

A mi szenvedélyes és tehetséges diák-
jainknak az elért eredményeikhez szív-
ből gratulálunk és a kerületi fordulóban 
sok sikert kívánunk!

PaedDr. Horváth Fél Szilvia, 
az SJG matematikatanára
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Mátyusföld egykori lápvilágának emlékeként a 
Kis-Duna és a Feketevíz ma is békésen csör-
gedezik egymás felé. Folynak, folydogálnak, 
mígnem egy pontban találkoznak. Ebben a 
festői környezetben, a folyók deltájában búvik 
meg Nádszeg község. 

Az elbeszélések alapján a község történetét 
nagyban befolyásolták a körülötte folyó vizek, 
mocsaras és a sáros, lápos területek. Ezek egy-
részt védelmet és élelmet is nyújtottak a he-
lyieknek, másrészt viszont állandó veszélyt is 
jelentettek nekik.

Nádszeg fi atal és fi atalos községnek nevez-
hető, hiszen múltja csak alig 400 évre nyúlik 
vissza. Az első írásos emlékei 1608-ból szár-
maznak. 

Szüleim és a nagyszüleim elbeszéléseiből 
sok mindent megjegyeztem, és az eddigi éle-
tem során sokat meg is tapasztaltam Nád-
szegről és a nádszegi emberekről. Amikor azt 
hallottam tőlük, hogy a vizek és a mocsarak 
védelmet nyújtanak, akkor a török előli mene-
külésre gondoltak, arra, hogy itt sokan leltek 
búvóhelyre, új otthonra. Amikor a víz pusztító 
erejéről beszéltek, szinte elcsodálkoztam, mire 
is képes a víz ereje. Leginkább az 1903-as árvi-
zet emlegették, amikor az áprilisi víz elmosta 
az épülő templom alapjait. A korabeli feljegy-
zésben azt találtam erről az eseményről: „Ten-
ger népség vette körül az új templomot, a sú-
lyos árvíz az egész községet elöntötte, minden 
ház alapját megingatta, de ezen község jámbor 
lelkű híveinek igaz, erős hitét mégsem volt ké-
pes érinteni!” A templom ugyanis felépült és a 
községünk büszkesége. Azóta is párszor, „ko-
pogtatás nélkül”, beköszönt a víz, főleg akkor, 
amikor a télen leesett sok hó után megduz-
zadnak a folyók és nem tudnak a medrükben 
maradni.

Több alkalommal én is már részese voltam 
a víz elleni csatának és csak megerősíteni tu-
dom a nagyszüleim elbeszéléseit. A két folyó 
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köze sok mindenre megtanította és rávezette a 
nádszegieket. Megtanította őket az önállóságra 
az önszerveződésre. A mai napig nagyon sok 
a mesterember és a mesterség, a vállalkozás a 
községben. Ez arra utal, hogy bármi történjék 
is, az erős hit megmarad és megtartó erőként 
szolgál.

Sok esetben mondogatták, hogy Nádszeg 
mindentől messze van, hiszen az utolsó köz-
ség a Galántai járásban. Mi inkább úgy látjuk, 
hogy a község fekvése nagyon is jó, hiszen 50-
60 km-es körzetben, nem egészen egy órán 
belül több kisebb-nagyobb város is elérhető. 
Innen nézve mi inkább úgy mondjuk: a köz-
pontban vagyunk. A járás utolsó községéből 
pedig az elsők közé verekedtük be magunkat. 
A lakosság száma nem fogyatkozik, az utolsó 
népszámlálási adatok alapján Nádszeg a leg-
magyarabb község a járásban.

Egy alkalommal Kapuváron nemzetközi 
városok találkozóját rendeztek. A város veze-
tőségének köszönhetően mi is hivatalosak vol-
tunk a rendezvényre, pedig a városi ranghoz 
semmi közünk. Hála Istennek nekem az utol-
só bemutatkozó előadást kellett tartanom, így 
végighallgathattam az előttem szólókat Fran-
ciaországból, Hollandiából, Ausztriából és 
még néhány helyről. A bemutatkozáshoz min-
denki segítségül hívta a technikát, a minden-
féle szemléltető eszközt. Én csak a fejemben 
elraktározott mondanivalóval készültem. A 
következőkkel zártam a mondandómat: „Nem 
hoztam fi lmet, nem hoztam egyéb technikai 
eszközöket, de elhoztam a lakosaink üdvözlő 
szeretetét és meghívását, hogy személyesen 
győződjenek meg arról, hogy amit az előbb el-
mondtam, valóban fedi a valóságot.” 

Bízom benne, hogy a fenti gondolatok a 
kedves olvasót is kicsit közelebb hozzák Nád-
szeghez és annak történelméhez, amely a mai 
napig íródik.

KÉT VÍZ KÖZÖTTÉÉÉÉÉ ÍÍÍÍÍ ÖÖÖ Ö
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SZERZŐINK

Egy utazáshoz, ahogy azt én képzelem, kell néhány dolog. Ide-
ális esetben saját autó, hogy oda mehessen az ember, ahova 
akar, s addig maradjon ott, ameddig akar. Ha ez megvan, ki 
kell találni, hova menjünk. Nagy a világ, látszatra nem köny-
nyű a választás, de én leszűkítettem a világot Európára. Ez egy 
csodálatos kontinens, valóban csodákat hozott létre, szép, vál-
tozatos, gazdag kultúrát teremtett, nem is elég ahhoz egy em-
beröltő sem végignézni akár csak a legfontosabb helyeket. A 
második lépés a hozzá való irodalom beszerzése és áttanulmá-
nyozása. Mert ha már arra vetemedik az ember, hogy világgá 
megy, jó tudni, mit fog látni. Ez persze kockázatos, mert amit 
az okos könyvekben szépnek, érdekesnek tüntetnek föl, nem 
föltétlenül az én ízlésem, de arról csak a helyszínen tudok meg-
győződni. Úgyhogy akad ilyenkor olyan látnivaló, ami nélkül 
meglett volna az ember – de ez is tapasztalat, végül pedig van 
mihez mérni a látottakat. Bár az is előfordult, hogy olyan gyö-
nyörű látnivalóba botlottam, amit eredeti terveim szerint nem 
szándékoztam felkeresni. 

Aich Péter
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VÍZKELETI ALAPISKOLA

Vízkelet egy takaros falu  Mátyusföldön. 
Aki először tér be iskolánkba, semmivel 
sem találja hivalkodóbbnak más falusi is-
kolánál. Sokaknak azonban többet jelent 
ez az iskola egy egyszerű falusi kisiskolá-
nál, hiszen itt alapozhatták meg a tudásu-
kat. Az intézmény hatalmas udvara aján-
dék az odajáró gyermekeknek, nyugalma, 
csendje optimális körülményeket teremt 
a tanulni vágyóknak. A gyermekek isko-
lába jövet valamiféle varázslatos világba 
igyekeznek, s nálunk mindenki szeret is-
kolába járni. Az, amit az iskolában látnak, 
számukra tényleg csoda. S nekünk az a 
feladatunk, hogy feltárjuk ezt a csodát, a 
tudás kapuját! Ez a kapu az út első sza-
kasza, mely az ismeretek világába visz. A 
mi feladatunk az, hogy ezt a kaput minél 
szélesebbre tárjuk, s megmutassuk azt a 
fajta világot, melyben értékekkel teli élet, 
biztosabb jövő áll tanulóink előtt. 

A mi iskolánk az ősi hagyományok és 
új ismeretek, értékek kohója, magyar ajkú 
gyermekeink azonosságtudatának arcu-
latformáló műhelye. Személyiségüket úgy 
próbáljuk alakítani, hogy kiegyensúlyo-
zott, érzelmileg gazdag, káros szenvedé-
lyektől mentes felnőtt emberekké válja-
nak. Tesszük mindezt úgy, hogy közben 
megtartsák önbecsülésüket, megőrizzék 
magyarságukat, hagyományaikat, identi-
tásukat. 

A Vízkeleti Alapiskola versenyképes 
mind az oktatás színvonalában, mind a 
technikai felszereltség tekintetében. Ősz-
szel és nyár elején zsibongókat tartunk a 
szülőknek és gyerekeknek, ahol tábortűz 
mellett ismerkedhetnek, júniusban erdei 
iskolát és úszótanfolyamot biztosítunk a 
tanulók számára. Évente kétszer elláto-
gatunk a Komáromi Jókai Színházba, far-
sang idején nagyszabású télbúcsúztatót 
rendezünk. Az a szülő, aki hozzánk íratja 
gyermekét, tudatában lehet, hogy ennyi 
önbizalom-növelő programhoz nem igen 
jut a gyerek a nagy osztálylétszámú isko-
lákban. Nem jut rá annyi fi gyelem, mint 
itthon. A vízkeleti magyar iskola azt su-
gallja: jó és érdemes itthon tanulni és ma-
gyarnak lenni.


