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SZANYI MÁRIA

A  M E S É T Õ L  
A  M AT E M AT I K Á I G

Szlovákiai magyar kezdeményezések

Az idõsb fiú is leteszi a könyvet,
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;
És mihelyt a koldús megáll a beszédben:
„Meséljen még egyet” – rimánkodik szépen.
„Nem mese az gyermek,” – így feddi az apja…

Arany János Családi kör c. versébõl vett idézettel teszem fel a kérdést:
vannak-e meséinknek nem mese vonatkozásai? Avagy mese-e minden,
amit annak mondunk? 

Évek óta részese vagyok a helyi értékeket
kutató diákok programjának. Azt tapasz-
talom, hogy a visszaemlékezések kap-
csán nemcsak a gyerekek, de a tanárok
is egyre gyakrabban használják az el-
mond, elbeszél, mondta, beszélte
szavak helyett a mesél, mesélte kife-
jezéseket. Mintha már minden mese
lenne, ami nem érint közvetlenül,
mondhatnám személyre szabottan a
mindennapok szükségleteiben! Ere-
deti tervem szerint elõadásomban a
népmeséink valós elemeire szerettem vol-
na fókuszálni, de elõtte kívánatosnak tartot-
tam volna néhány dolgot érinteni. 

Mivel azonban a szervezõk a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövet-
sége, ezáltal a pedagógusok mesei tevékenységérõl szerettek volna halla-
ni, olyan munkacímet adtak az elõadásomnak, amelyet én nagyon találó-
nak tartottam.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége mesei tevékenysége.
Jobb címet nem találhattak volna annak a tartalomnak, amelyrõl szólni
szeretnék. – Ennél jobb már csak az lehetne, ha a Szövetségnek nem me-
sei, hanem mesés tevékenységérõl számolhatnék be.
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Amikor az iskolák és más oktatási-nevelési intézmények tevékenységérõl
– stílusosan: mesei tevékenységérõl – szólok, természetesen, nemcsak a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, hanem a Katedra, a Csema-
dok és más civil- és állami szervezetek és intézmények által bevont peda-
gógusokra gondolok. Hiszen minden szervezet, amelyik tevékenységét az
iskolákra is kiterjeszti, válogatás nélkül szólítja meg a pedagógusokat, te-
kintet nélkül arra, hogy tagságához tartoznak-e vagy sem. A Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége pedig kényszerûségbõl is minden szlová-

kiai magyar pedagógust szolgál, hiszen tetemes
állami feladatot vállal fel. Elég csak a mód-

szertani szakmai tevékenységre, vagy az
igazán állami feladatra, sõt kötelességre,

a szlovák munkafüzetek kiadására
gondolnunk. Így aztán a legtöbb, fõ-
leg regionális iskolai programnak tá-
mogatója vagy társszervezõje. 

Ugyanakkor a pedagógusokat más
civil szervezetek nemcsak munkára
fogják, hanem hathatósan segítik is a

tanórán kívüli (de áttételesen a tan-
órán is végzett) munkájukban. Ennek

legmarkánsabb példája éppen a Csema-
dok Mûvelõdési Intézete által életre hívott

Ipolyi Arnold Népmesemondó verseny, amely
nem csupán versenyzésre és versenyeztetésre buzdítja a pedagógusokat,
hanem a területi fordulók alakalmával és az országos döntõn is bõ elem-
zést kapnak a munkájukról. Nem személyesen szólíttatnak ki, de a zsûri-
tagok kiemelten elemzik a jó példákat, és érzékenyen kezelve bár, de rá-
mutatnak azokra a hibákra is, amelyeket a felkészítõknek a továbbiakban
hasznos elkerülniük. Ezekre az elemzésekre és a pedagógusok vélemény-
nyilvánítására az országos döntõn is sok idõt szánnak a szervezõk.

A Csemadok Mûvelõdési Intézetének egy másik jelentõs programja,
amely szintén a pedagógusok (mesei) tevékenységére irányul, a Duna-
menti Tavasz, a gyermekszínjátszók és bábosok seregszemléje. Itt nem a
mese a központi téma, de a versenyzõ csoportok nagy százaléka éppen a
népmese dramatizálásán keresztül mutatja be programját. Érdemes len-
ne egy elemzõ elõadást (ha nem egy teljes konferenciát) szánni ezeknek
a meseátdolgozásoknak, mesei tevékenységeknek és a pedagógiában való
hasznosulásuknak.

A mesét ma egyértelmûen a kisgyerekkor velejárójának tartjuk, a tan-
anyagban és az oktatási-nevelési tervekben is így szerepel. Elsõsorban az
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óvodás és kisiskolás korhoz kötjük. Pedig az elmúlt korokban minden
korcsoportnak megvoltak a mese alkalmai, lett légyen az társas munka,
pihenés, hosszú téli esték unalomûzése vagy idénymunkások, ill. katonák
pihenõ alkalmai. Az Ipolyi Arnold Népmesemondó verseny elõadásai és
kísérõ rendezvényei is bizonyítékul szolgálnak, hogy a mesemondás nem
fejezõdik be a kisiskolás kor végeztével. Mint ahogy a kezdetek sem az
óvodáskorral indulnak. Vagy inkább így: nem az óvodás korral kell a me-
sét kezdeni a gyermeknek.

„Tévedés azt hinni, hogy az olvasóvá nevelés az iskolában vagy az óvo-
dában kezdõdik. Aki mese- és beszélgetéshiány-
nyal érkezik az oviba, abból majdnem bizo-
nyosan nem-olvasó gyerek, nem-olvasó
felnõtt lesz. Az olvasóvá nevelés elsõ
számú felelõse tehát maga a szülõ, aki
elsõsorban nem azzal segítheti a fo-
lyamatot, hogy példát mutat az olva-
sás és a könyvek szeretetével, tiszte-
letével, hanem azzal, hogy mesél.”
(Boldizsár Ildikó)

Mennyivel hamarább látja meg és
fedezi fel a világot, aki már bizonyos
mesei ismeretekkel, gazdag szókinccsel
megy óvodába!

A jó óvoda és a még jobb óvó néni aztán
könnyebben teszi hozzá azt a többletet: az érzel-
mi nevelést, amit akkor is gyakorolnia kell, sõt talán még jobban, ha a
gyermek e tekintetben hátrányos helyzetbõl jön. Se szeri, se száma az el-
nevezésükben és nevelési programjukban a mesét nyilvánvalóvá tevõ óvo-
dáknak és óvodai csoportoknak: meseóvoda, meseláda, mesetarisznya,
mesevár stb. De ha nincs is a nevében a mese, az óvodák programjának
igen nagy százalékét a mesék teszik ki. 

Megérne egy elemzést, hogy ezek a mesék, típusaikat tekintve milyen
arányban oszlanak meg népmese–mûmese tekintetében. Természetesen,
ezzel nem azt akarom mondani, hogy csak a népmeséknek van fejlesz-
tõ/nevelõ hatásuk. De ha lehet, ne engedjük szétszóródni hagyománya-
inknak e drága gyöngyeit, még akkor sem, ha újabban egy népmese-elle-
nes jelenség üti fel a fejét a nevelési szakemberek között.

Azt viszont bizton kijelenthetem, hogy a mesének óriási szerepe van az
érzelmi nevelésben. Nem véletlen tehát, hogy a jó óvodában az érzelmi
nevelés nemcsak szólam, hanem szinte mesés valóság. Ugyanez nem
mindig mondható el – sajnos – az iskoláinkról (vagy pedagógusainkról?)!
Hivatkozhatunk az iskolai idõhiányra, a pedagógus leterheltségére és
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még sok másra, de azt gondolom, hogy elsõsorban szemlélet kérdése az
egész. Az, hogy a pedagógusok felismerjék, hogy a kevesebb több. Merje-

nek akár a tananyag rovására is beszélgetést
kezdeményezni, a kezdeményezõ gyerekkel
pedig merjenek beszélgetni. Mert nemcsak
a kisgyerekre vonatkozik, hanem a kamasz-
ra és még a majdnem felnõtt érettségizõre
is, hogy amíg ki nem mondja, ami a lelkét
nyomja, addig hiába akarunk bármilyen
fennkölten tananyagot közvetíteni neki.

S hogy mi köze van mindehhez a mesé-
nek? Ki ne emlékezne vissza a bonyolult-
nak tetszõ, egyenletekkel felírandó mate-
matika példákra, úgy a hetedik–kilencedik

évfolyam táján. Nos, ezek megoldásai nem azért olyan nehezek, mert va-
lóban olyan bonyolult feladatok lennének, hanem azért, mert a legtöbb
tanár a puszta megoldandó feladatot látja bennük. A komoly matemati-
kát nem lehet komolytalanná tenni egy mesével, történettel! Pedig dehogy
nem: a 90-es évek elején a
pozsonyi módszertani köz-
pontban volt egy módszer-
tani elõadó, aki ilyen foglal-
kozásokat tartott tanárok-
nak: szöveges feladatok
megoldása mesével. Több
kollégámmal hallgattuk
ezeket az elõadásokat, a
módszert kipróbáltuk az
osztályban – mûködött! Va-
lahogy mégsem ment át a
köztudatba, egy idõ után
hiába kerestük, a kolléganõ
is eltûnt a láthatárról. A
módszere ébresztett rá,
hogy a dolog valahol a 3.
osztály táján akad el, ami-
kor puszta tananyagot kap
a gyermek, és hiányzik va-
lami kapaszkodó – valami,
amihez érzelmileg kötõdne.
Mert a 3.-ban jönnek az el-
sõ szöveges feladatok.
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Ugyanaz a gyermek, aki briliáns logikával következtette ki a mesei fordu-
latok következõ történéseit az óvodában, harmadikos korára gépiesen tel-
jesít – ha teljesít. A legritkább esetben lesz kezdeményezõ a feladatok
megoldásában. A szöveges feladatokat „túléli”, de igazán nem tudja meg-
oldani. Ez csak nyílik, mint az olló, távolodik tõle az évek folyamán, amíg
a felsõ tagozat, de különösen a gimnázium végére rémálommá válik a
matematika és minden természettudományos óra. Természetesen, mint
mindenben, itt is vannak kivételek. Az elõzõek-
kel csupán arra szerettem volna rámutatni,
hogy az érzelmi sivárságnak sokféle okai
vannak, amelyek aztán messze mutat-
hatnak. Egyben rá szerettem volna
mutatni a Boldizsár Ildikótól vett
idézet igazára: olvasóvá nem a mese,
nem is a szülõ példája, hanem a sok-
sok beszélgetés nevel, amelynek igé-
nyét elsõsorban otthonról hozza a
gyermek. De ha ez nincs, akkor pó-
tolhatatlan szerepe van a mesének,
mert amellett hogy szórakoztat, kinyit-
ja a lelkeket – és nemcsak a gyermekekét.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövet-
sége, a véletlen folytán éppen engem bízott meg,
hogy az akkor még a mai Vágsellyei járást is magában foglaló Galántai já-
rás iskoláiból begyûjtsem azoknak a versenyeknek a jegyzékét, amelyekbe
az iskolák bekapcsolódtak. Ez egy minta lett volna, amely alapján az egész
országban felmértük volna azt a hozzáadott értéket, amelyet az iskolák a
kötelezõ tananyagon túl nyújtottak a tanulóknak. A 90-es évek elsõ felében
jártunk akkor. Éppen csak elkezdõdtek a kapcsolatfelvételek az iskolák kö-
zött, határon inneni, de fõleg a magyarországi iskolákkal. Dicséretes, hogy
kezdetektõl fogva nemcsak tanári kapcsolatokról volt szó, sokkal nagyobb
szerepet töltöttek be a gyerekeknek szervezett közös programok és verse-
nyek. Ezek után talán nem kell bizonygatnom, hogy a felmérésre vonatko-
zó minden igyekezetünk csõdöt mondott. A jegyzék soha sem készült el.
Nem készülhetett el, mivel olyan szövevényes volt a versenyszervezések és
a versenyeken való részvételek hálózata, hogy sokszor még az iskola veze-
tése is nehezen tudta követni, hogy a tantestületek melyik tagja mikor, ho-
vá nevezte be a tanítványokat. Ugyanis a személyes részvételt nélkülözõ le-
velezõ versenyek is gombamód szaporodtak.

Ezek között a versenyek között nem egyszer éppen az olvasást célzó
mese-téma szerepelt. Ezekrõl csak esetlegesen szereztünk, ill. szerzünk
tudomást: vagy írnak róla a pedagógusok az SZMPSZ lapjába, a Pedagó-
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gusfórumba, vagy véletlenül találunk rá (többször már múlt idõben) az
iskola honlapján.

Tehát mivel összegezni nem tudom az iskolák mesemondó tevékenysé-
gét, megpróbálok csemegézni azokból a híradásokból, amelyek részben a
Pedagógusfórum cikkei által, másrészt az internetes híradásokon keresz-
tül jutnak el hozzánk.

A legjelentõsebb a 77 mméérrffööllddeess ccssiizzmmáábbaann hheetteedd 77 hhaattáárroonn áátt c. meseverseny.
Ha beírjuk a Google keresõbe pillanatok alatt 165.000 hivatkozás jele-

nik meg.
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A verseny kezdetérõl és a szlovákiai magyar iskolákban való indulásáról
tudósít a Katedra c. hazai pedagógiai újságunk internetes oldalán N.
Tóth Anikó: „Az alsó tagozatos tanulókkal leginkább a meséken keresz-
tül lehet megszerettetni az olvasást. Persze, egyre több furfangos módszert
kell bevetni, hogy a különféle képernyõk rabságából a gyerekek a könyvek
szabad világába lendüljenek át. Egy lehetséges furfang vagy ‘varázslat’ a 7
mérföldes csizmában, heted 7 határon át elnevezésû vetélkedõ, amit né-
hány év óta két lelkes pedagógus szervez rendületlenül: Mózes Hajnalka,
a vásárúti József Attila Alapiskola és Óvoda pedagógusa, valamint
Lõrincz Katalin, az ipolyviski alapiskola igazgatója.” (N. Tóth Anikó:
Katedra, 2013-08-02, http://katedra.niton.sk/2013/08/02/7merfoldes-
csizmaban-heted-7-hataron-at/)

A verseny a 2000-es évek fordulóján indult útjára Hódmezõvásárhely-
rõl. Hamarosan nagyon közkedvelt lett nemcsak Magyarországon, ha-
nem Szlovákiában is. Hozzánk úgy jutott el, hogy a vetélkedõre a
Gyõr–Moson–Sopron megyei Bõny hívta meg szlovákiai testvériskoláját.
A vásárúti József Attila Alapiskola és Óvoda pedagógusa, Mózes Hajnal-
ka a 2007/2008-as tanévben még csak iskolai versennyel próbálkozott,
majd – Szlovákiában elsõként – a 2008/2009-es tanévben felvállalta saját
körzetében a vetélkedõ megszervezését és lebonyolítását, valamint a kis-
térségi döntõ megrendezését. 

2009-ben Mózes Hajnalka, aki azóta is a verseny szlovákiai fordulóinak
fõszervezõje, a Katedra Napokon elõadást tartott a Hétmérföldes vetélke-
dõrõl. „Engem azonnal elvarázsolt – nyilatkozta errõl a másik szervezõ,
Lõrincz Katalin – olyan lelkesedéssel, szeretettel beszélt a verseny filozó-
fiájáról. Rögtön elhatároztam, hogy mi otthon, a Garam mentén is fel-
húzzuk a hétmérföldes csizmát, és bejárjuk vele a mesék birodalmát.
2010-ben be is neveztünk akkori munkahelyemrõl, a zselízi alapiskolából
egy csapattal, és elmentünk Vásárútra tapasztalatot gyûjteni.” Nyilván,
más is így lehetett vele, mert a „Hétmérföldes” rövidesen hatalmassá tere-
bélyesedett. Az utóbbi években a verseny támogatói között szerepel az
SZMPSZ is.

2011-ben a vetélkedõre már 120 csapat jelentkezett, majd a két iskolai,
öt körzeti, két területi forduló után 16 csapat készült a vásárúti – felvidé-
ki viszonylatban országos – döntõre. 

A mesevetélkedõben négyfõs csapatok versenyeznek, hat fordulón ke-
resztül. Egy-egy iskolából több csapat is nevezhet. A meséket a megyei
szervezõk válogatják, melyek közös megegyezés során kerülnek a játékba.

A verseny célja, hogy játékos szövegfeldolgozás segítségével a gyerme-
keket olvasásra ösztönözze. A rövid, mesei furfanggal megfogalmazott
feladatok olvasásra és gondolkodásra késztetik a gyerekeket. A kérdések
csak a mesék alapos ismeretében válaszolhatók meg. Olvasni, olvasni, ol-
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vasni kell a meséket, folyton folyvást, ha nyerõk akarnak lenni. Így fejlesz-
tik olvasási készségüket, a csapatmunka pedig segíti õket az együttgon-
dolkodásban. Egymás véleményének tiszteletben tartására nevel, és az
összetartozást erõsíti. Mire egy-egy csapat eljut az országos döntõig, 20
mesét kell alaposan megismernie és különbözõ módon feldolgoznia.

Az idei vetélkedõbe tájainkról 27 iskola nevezett be, egy-egy iskolából
most is több csapattal. Ismét a 16 döntõs csapat közül választották ki azt
a kettõt, amely a felvidéki meseszeretõket képviselte a szegedi országos
versenyen.

Meseverseny szervezõje a szímõi Jedlik Ányos Alapiskola is, ahol idén,
áprilisban 10. alkalommal rendezték meg az Égig érõ fa c. mesemondó
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versenyt. A zsûri elnöke Haraszti Mária, a szlovákiai Magyar Interaktív
Televízió riportere volt, aki maga is ír meséket a gyerekeknek. A versenyen
az õ meséibõl is több elhangzott. A szervezõk itt is azt emelték ki, hogy a
verseny legfõbb erénye, amellett, hogy sok mesét megtanultak, az volt,
hogy a gyerekek nemcsak maguk között meséltek, hanem a szülõk, azaz
a nyilvánosság jelenlétében.

Amíg a 7 hét mérföldes csizmában 7 határon át c. verseny csoportmun-
kára, írásra, rajzolásra ösztönöz, a szímõi a klasszikus mesélési gyakorla-
tot követi, egy további, ezektõl eltérõ jó példa a Felsõszeli iskoláé, ahová
tavaly „mesét hozott a Mikulás”:

Amikor Mikulás reggelén a gyerekek az iskolába mentek, a folyosón egy
széket találtak, a mikulás levett ruhájával, mellette pedig egy levelet,
melynek címzettjei a felszõszeli Széchenyi István Alapiskola diákjai vol-
tak. A levélbõl kiderült, hogy sok más mellett a Mikulás „egy zsák mesét”
hozott a gyerekeknek. Ezzel vette kezdetét a felsõszeli kisiskolások
„…Egyszer volt, hol nem volt…” meseolvasási programja. A program ke-
retében a kisiskolásoknak decembertõl márciusig minden héten egy me-
sét olvastak fel, vagy mondtak el tanítóik vagy más felnõttek. A mesékhez
különféle játékok, foglalkozások is kapcsolódtak, amelyek az újabbnál
újabb mesék elmondásával, illetve felolvasásával sem értek véget. Május-
ra aztán a kedvenc mesékbõl igazi játékok, dramatikus feldolgozások ke-
rekedtek, amelynek eredménye egy valóban mesés délelõtt, a Kukurikú
Mesefesztivál volt. Ezen a fesztiválon gyermek és felnõtt kirándulást tett
Meseországban, ahol örömmel élhette át, hogy mindig az igazság gyõze-
delmeskedik, és a jók még jobbakká válhatnak. A fesztivál a királykisasz-
szonyokká és királyfiakká lett gyermekek közös énekével zárult.

A jó példákat sorolhatnám még tovább. Érdemes lenne megismerkedni
a komáromi Munka utcai Alapiskola Mesenapjával, amikor Benedek
Elek meséihez készítettek illusztrációkat, vagy a Tornai Alapiskola mese-
szakköri tevékenységével.

Azonban úgy gondolom, ennyibõl is érezhetõ, hogy az iskolákban jelen
van az igény, hogy a jó ötleteket mástól is átvegyék, mint a 7 mérföldes
esetében, de ott van a mérhetetlen kreativitás, mint pl. a felsõszeli iskola
tantestületében, amely érleli a tehetségeket.

Nyilván nem véletlen, hogy ezekben az iskolákban igazi tehetségek –
pl. a felsõszeli Széchenyi István Alapiskolában többszörös aranysávos –,
tehetséges mesemondók nevelõdnek. 

Reméljük, hogy a folyamat, amely iskoláinkban elindult és az Ipolyi Ar-
nold Népmesemondó versenyen valamint a Dunamenti Tavaszon csúcso-
sodik ki, sok-sok érzelem-gazdag értékes embert fog adni közösségünknek!
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